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K W E S T Y A  LEŚNA.

Wiele i rozlicznych przyczyn złożyło się na ubywanie lasów i po
dniesienie się ceny drzewa i raateryałów drzewnych nietylko u nas, lecz 
i w innych państwach. Wszędzie tśż w ostatnich czasach szukano 
środków ochronnych dla zabezpieczenia ekonomii leśnej. We wszys
tkich ościennych krajach istnieją już mniej lub więcej dokładne tego 
rodzaju przepisy, ustawy leśne a przynajmnićj przepisy policyi i straży 
leśnej. Zupełny brak przepisów bezpośrednio lub pośrednio ochronę 
lasów na celu mających, w naszym kraju spowodował, że 4-ty kongres 
leśny w W arszawie, urządzony staraniem  rosyjskiego Towarzystwa 
leśnego, w sierpniu 1878 r., spełniając objawione przez ówczesnego ge- 
nerał-gubernatora hr. Kotzebue życzenie, co do obmyślenia środków 
ochrony lasów w kraju tutejszym, postanowił utworzyć z łona swych 
członków oddzielną komisyą do opracowania odpowiednich przepisów.

Do składu tej komisyi wybrani zostali: jako przewodniczący Ale
ksandrowicz Jerzy, b. profesor Uniwersytetu i dyrektor Ogrodu Bota
nicznego; i jako członkowie:

1-o Z liczby właścicieli lasów: Bloomer Jan , Bocheński Józef, 
Górski Ludwik, Jeleński Ignacy, Jeziorański Józef, Ostrowski August, 
Romocki Korneli, Roztropowicz Hanibal.

2-do Z liczby specyalistów leśnych i ekonomistów: Beriioltz F., 
Brzozowski Włodzimierz, Jelnicki Edward, Kostromitinow Aleksander, 
Krasuski Józef, Krzyżanowski Feliks, Nagórny Antoni, Wojzbun 
Edward.

3-io Z liczby prawników: Thieme Karol, Wierzchlejski Roman, 
Wrotnowski Antoni.

Powyższy skład komisyi, na przedstawienie Towarzystwa leśne
go, jako organu wykonawczego uchwał kongresu, został zatwierdzony 
przez b. generał-gubernatora warszawskiego hr. Kotzebue, który rez- 
kryptem z dnia 30 stycznia 1879 r., za nr. 1GG9, zezwolić raczył na 
rozpoczęcie prac komisyi.

Komisya na posiedzeniu ogólnćm d. 15 (27) lutego 1879 r., wy
raziwszy swój pogląd i ustaliwszy zasady przyszłej ustawy leśnśj, po- 
ruczyła przygotowanie projektu ustawy komitetowi redakcyjnemu, do 
składu którego powołała, pod przewodnictwem Jerzego Aelksandrowi-
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cza, członków: Brzozowskiego, Jelnickiego, Krasuskiego, Nagórnego, 
Roztropowicza, Thieniego, Wojzbuna, Wierzchlejskiego i Wrotnow- 
skiego.

Komitet redakcyjny, rozdzieliwszy między swych członków prace 
przygotowawcze, ostateczną, redakcyą ustawy i motywów, poruczył 
Karolowi Tliieme.

W dniu 10 (22) kwietnia r. b. projekt ustawy przedstawiony zo
sta ł ogólnemu składowi komisyi, w którćj obradach, z powodu prze
szkód służbowych, nie przyjmowali udziału tylko członkowie: Berholtz 
i Kostromitinow.

Projekt pierwotny zmieniony skutkiem dyskusyi w komisyi, roz
bierany był następnie w miesiącu czerwcu r. b. i nakoniec uzupełniony 
jeszcze został podług uwag dostarczonych przez niektórych właścicieli 
większych przestrzeni leśnych i członków komitetu Towarzystwa k re
dytowego ziemskiego, i obecnie po przygotowaniu przekładu na język 
rosyjski, przedstawiony być ma władzom wyższym.

Tak powstały projekt ustawy leśnćj podajemy naszym czytel
nikom.

P R O J E K T

USTAWY LEŚNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO,

ROZDZIAŁ I.

Przepisy zasadnicze dotyczące ochrony lasów.

1. Przepisom niniejszśj ustawy podlegają wszelkie przestrzenie 
leśne w guberniach Królestwa Polskiego, z wyłączeniem lasów rzą 
dowych.

2. Przestrzenie leśne, stanowiące własność zbiorową instytutów, 
miast, osad, gromad wiejskich, nie mogą być uszczuplane, a użytkowa
nie z nich powinno być wykonywane według zasad prawidłowego go
spodarstwa leśnego.

3. We wszystkich bez w yjątku lasach mogą być wyznaczane 
przestrzenie zwane lasami ochronneini, ja k  niemnićj może być postano
wione sztuczne zadrzewienie pewnych przestrzeni poleśnycli lub nawet 
takich, na których las nie istniał, w celu utworzenia lasów ochronnych, 
a to w następujących tylko wypadkach:

a) Jeżeli z powodu natury gruntu, podług opinii znawców, lotny 
piasek wytworzyć zdolnego, sąsiednie posiadłości, zakłady publiczne, 
drogi główne komunikacyjne, albo tćż naturalne lub sztuczne komuni- 
kacye wodne, zagrożone są zasypaniem.

b) Jeżeli posiadłości, budynki, pola, łąk i lub komunikacye, poło
żone poniżćj stoków wzgórzystych, zagrożone są oberwaniem się grun
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tu  wyższego, lub zatopieniem i zalewami, albo nawzajem położone po- 
wyżćj, narażone być mogą, na usunięcie sig lub podmycie.

c) Jeżeli położone nad brzegami rzek i kanałów grunta i budo
wle zagrożone są, podmyciem, zalewem, lub zniszczeniem w czasie pu
szczania lodów.

4. Oznaczenie lasów ochronnych postanowione być może nieina- 
czśj, jak  na żądanie stron interesowanych, zagrożonych niebezpieczeń
stwem lub szkodą. Użytkowanie z lasów ochronnych wykonywane być 
winno według przepisów niniejszą ustawą określonych.

5. Lasy stanowiące własność zbiorówą i lasy ochronne poddane 
są nadzorowi rad leśnych, ustawą niniejszą ustanowionych w granicach 
przepisów tćjże ustawy.

6. Środki ochronne polegają: a) na odpowiedniem zamierzone
mu celowi odwrócenia niebezpieczeństwa lub szkody, urządzeniu go
spodarstwa leśnego na przestrzeni lasu za ochronny uznanego, albo 
b) na sztucznem zadrzewieniu pewnej przestrzeni bezdrzewnćj, i na jej 
stałem zagospodarowaniu.

7. Właściciel i użytkownicy przestrzeni poddanój środkom 
ochronnym mogą żądać przyznania wynagrodzenia za szkody rzeczy
wiste z przedsięwziętych środków ochronnych wynikające, pod warun
kiem udowodnienia ich co do zasady i ilości. Przy ustanowieniu wy
nagrodzenia powinny być ocenione korzyści, jakie właściciel z prze
strzeni za ochronną uznanój ciągnąć będzie, jak  również podniesienie 
wartości gruntu w skutek sztucznego zadrzewienia niezarosłych dotąd 
lasem przestrzeni.

8. Celem zachęty do zadrzewiania przestrzeni gruntów nieuży
tecznych, pod sta łą  uprawę rolną niezdatnych, rady leśne udzielają 
wskazówek i pomocy technicznćj i wyjednywać mogą odpowiednie na
grody, zapomogi lub ulgi w opłatach' podatków gruntowych z przestrze
ni mającćj być zadrzewioną na czas od 10-ciu do 20-tu lat, stosownie 
do rodzaju zadrzewienia. Przestrzenie zwolnione od opłaty podatków, 
powinny być zadrzewione i prawidłowo zagospodarowane pod nadzo
rem rad  leśnych na równi z lasami ochronnemi. _

9. Przestrzenie wycięte przed ogłoszeniem niniejszśj ustawy, 
a niezadrzewione w przeciągu la t dziesięciu po jej ogłoszeniu i prze
strzenie wycięte po ogłoszeniu niniejszśj ustawy, a niezadrzewione 
w ciągu lat sześciu po wycięciu, jedne i drugie, jeżeli nie zostały obró
cone na łąkę lub pod sta łą  uprawę rolną albo leśną, a z natury gruntu 
należą do ostatnićj klasy gruntów ornych, podług zasad klasyfikacyi 
przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie przyjętych, ulegają obowiązko
wemu zadrzewieniu. Przestrzenie w ten sposób zadrzewione nie mogą 
być następnie na inny cel obrócone i tylko jako leśne użytkowane być 
winny.

Termina w artykule tym postanowione, odnoszą się do prze
strzeni wolnych lub zwolnionych od służebności włościańskich i w tym 
ostatnim  razie liczą sig od daty zwolnienia.
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10. Właściciel przestrzeni po wyciętym lesie obciążonej służe
bnością pastwiskową, mocen jest przystąpić niezwłocznie do stopniowe
go zadrzewiania, pozostawiając zawsze nie mnićj jak  połowę przestrze
ni na wykonywanie służebności. Na zadrzewionćj przestrzeni zawie
szone zostaje wykonywanie służebności do czasu dojścia drzewostanów 
do wieku wskazanego w art. 89 niniejszej ustawy.

11. Przepisy niniejszćj ustawy, ochronę i prawidłową uprawę 
lasów na celu mające, jak  niemnićj prawomocne postanowienia rad le
śnych, obowiązują zarówno właścicieli ja k  i dzierżawców, posiadaczy 
i wszelkiego rodzaju użytkowników.

ROZDZIAŁ II.

O władzach nadzorczych leśnych.

12. Dla nadzoru nad'wykonaniem  przepisów niniejsżój ustawy, 
ustanawiają się: 1) Rady leśne powiatowe, 2) Rady leśne gubernialne.

13. Rada leśna powiatowa urzędujg w mieście powiatowćm i od
bywa posiedzenia w biurze naczelnika powiatu.

14. Radę leśną powiatową składają jako członkowie stali:
1) Naczelnik powiatu; "2) Trzćj właściciele ziemscy powołani z wybo
rów. Oprócz tego na posiedzenia rady leśnćj powiatowej, przyzywany 
będzie z głosem doradczym wójt lub jego zastępca tćj gminy, w którćj 
obrębie położony jest las, mający być przedmiotem decyzyi rady 
i w miarę uznania rady, przyzwany być może technik leśny. Do wa
żności postanowień rady leśnśj powiatowój, potrzebna jest obecność 
przynajmniej trzech członków stałych.

15. Radzie leśnej powiatowej przewodniczy z urzędu naczelnik 
powiatu; w razie przeszkody lub nieobecności naczelnika powiatu, prze
wodniczy najstarszy wiekiem z obecnych członków stałych. Rada de
cyduje prostą większością głosów, w razie równości zdań przeważa to, 
z którśm  łączy się przewodniczący.

16. Rada leśna powiatowa oznacza term ina peryodyczne obrad, 
a zwołaną być może w miarę zachodzącćj potrzeby w interesach nie- 
cierpiących zwłoki, przeż prezydującego, lub na żądanie dwóch człon
ków na piśmie wniesione.

17. R ada leśna powiatowa czuwa nad ścisłćm wykonaniem 
przepisów niniejszćj ustawy, i wydaje w pierwszćj instancyi decyzye 
i postanowienia o wszystkich interesach dotyczących ochrony lasów, sa 
dów, ogrodów, szkółek, drzew sadzonych i łowiectwa, przedmiotem tćj 
ustawy będących, w zakresie obowiązków niniejszą ustawą przepisa
nych. Termin do odwołania się od decyzyi rad  leśnych powiatowych 
oznacza się dwumiesięczny, od daty protokólarnego ogłoszenia decyzyi 
interesowanym. Odwołanie się od decyzyi rad leśnych powiatowych 
może być objawione zaraz po ogłoszeniu lub wniesione w ciągu ozna-
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czonego terminu na ręce prezydującego w radzie, który je niezwłocz
nie wraz z aktami przesyła do rady leśnćj gubernialnśj.

18. Rada leśna powiatowa zbiera corocznie wiadomości o stanie 
i przestrzeni lasów w powiecie istniejących i przestrzeni po wyciętych 
lasach nie obróconych na łąkę lub pod sta łą  uprawę rolną albo leśną. 
Każda rada leśna powiatowa układa regulamin czynności, projektuje 
taksy i cenniki i pod zatwierdzenie rady leśnej gubernialnej przed
stawia.

19. Szczególnym obowiązkiem rad leśnych powiatowych jest s ta 
ranie o urządzanie szkółek leśnych i rozpowszechnianie produkcyi sa
dzonek ku pomocy w zadrzewianiu.

20. Rada leśna gubernialna urzęduje w mieście gubernialnśm 
i odbywa posiedzenia w biurze Rządu Gubernialnego. Radę leśną gu- 
bernialną składają: 1) Naczelnik gubernii lub vice-gubernator, jako 
przewodniczący z urzędu; 2) Prezes miejscowej dyrekcyi szczegółowćj 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego; 3) Właściciele ziemscy, wybra
ni po jednym z każdego powiatu; 4) Technik leśny.

21. Do ważności postanowień rady lcśnśj gubernialnej, potrze
bna jest obecność przynajmniej siedmiu członków, a w tój liczbie techni
ka leśnego. Rada leśna gubernialna decyduje prostą większością głosów. 
W razie równości zdań, przeważa to, z którćm łączy się prezydujący.

Termina posiedzeń wyznacza prezydujący w m iarę napływu inte
resów, lub na piśmienne żądanie dwóch członków rady.

22. R a d a ' leśna gubernialna decyduje w drugićj i ostatniej iu- 
stancyi, w skutek odwołania się stron interesowanych od decyzyi rad 
leśnych powiatowych oraz w wypadkach, w których w niniejszćj usta
wie postanowione jest przedstawienie z urzędu decyzyi rad  leśnych 
powiatowych pod zatwierdzenie rady leśnśj gubernialnćj. Nadto r a 
da leśna gubernialna rozpoznaje sprawozdania rad  leśnych powia
towych, wykonywa zwierzchni nadzór nad biegiem czynności w tych
że radach, rozstrzyga wątpliwości zajść mogące w przedmiocie tłóma- 
czenia i stosowania przepisów ustawy, zatwierdza instrukcye, regula- 
inina, taksy i cenniki przez rady leśne powiatowe projektowane, uk ła
da na każde trzechlecie e ta t wydatków i wskazuje sposób ich pokrycia 
przez rozkład na mieszkańców, znosi się z władzami rządowemi i wy
jednywa potrzebne fundusze i ulgi. E ta t wydatków i ich rozkład za
twierdza naczelnik kraju.

23. Rady leśne gubcrnialne przepiszą dla siebie regulamina we
wnętrznego urządzenia i postępowania, i za pośrednictwem swoich pre- 
zydujących porozumieją się, celem ujednostajnienia szematów statysty
cznych leśnych, oraz instrunkcyi i regulaminów' we wszystkich guber
niach. Wszelkie instrukcye i regulamina rad  leśnych i zmiany w tych
że, powinny być przedstawione ministrowi dóbr państwa do zatwier
dzenia.

24. Co trzy lata, naczelnik powiatu w miesiącu maju, zwołuje 
właścicieli ziemskich w powiecie, posiadających prawem własności naj- 
mnićj 200 morgów nowopolskich gruntu, oraz przedstawicieli w łasno
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ści zbiorowej lasów w powiecie, niemniej sędziów gminnych w obrębie 
powiatu urzędujących, celem dopełnienia wyboru trzech członków do 
rady powiatowćj leśnój i jednego zastępcy, oraz jednego członka i je 
dnego zastępcy do rady leśnój gubernialnćj.

25. W ybrani urzędują przez lat trzy i mogą być na nowo obra
ni. Na pierwszem posiedzeniu ogólnćm wszystkich członków, każda 
rada leśna gubernialna wybiera z pomiędzy osób z gospodarstwem leś- 
nśin obznajmionych jednego, lub więcój techników leśnych. Do waż
ności postanowienia o wyborze lub uwolnieniu technika leśnego, potrze
bna jest obecność przynajmniój dwóch trzecich części z liczby ogólućj 
członków rady leśnej gubernialnćj.

26. Członkowie rad  leśnych, oprócz techników leśnych urzędu
ją bezpłatnie.

27. Rady leśne powiatowe składają corocznie w końcu miesiąca 
maja radom gubernialnym szczegółowe sprawozdania z czynności w ro
ku ubiegłym dokonanych. Takież sprawozdania sk ładają  corocznie 
rady leśne gubernialne naczelnikowi kraju i ministrowi dóbr państwa.

28. Rady leśne używają pieczęci urzędowćj i wolne są we wszy
stkich czynnościach i korrespondeucyach od opłat stemplowych i pocz
towych, na równi z władzami rządowemi.—Wszelkie decyzye władz le
śnych, na podstawie i w zakresie przepisów niniejszej ustawy wydane, 
wprowadzają się w wykonanie drogą egzekucyi administracyjnćj.

ROZDZIAŁ III.

0 sposobie użytkowania z lasów i środkach zapewniających wyko
nanie przepisów ochronnych.

O D D Z I A Ł  I.

0  użytkowaniu z przestrzen i leśnych, stanowiących własność zbiorową.

29. Rady leśne powiatowe najdalćj w ciągu roku od rozpoczęcia 
czynności, sporządzą wykazy ogółowe i opis stanu przestrzeni leśnych, 
stanowiących własność zbiorową w obrębie powiatu położonych, i zażą
dają zakomunikowania sobie w ciągu trzech miesięcy przez przełożone 
nad temi przestrzeniami zarządy istniejących planów gospodarstwa leś
nego, lub wiadomości o sposobie użytkowania.— W tych miejscowoś
ciach, gdzieby prawidłowe gospodarstwo leśne nie było urządzone, za
rządy przełożone obowiązane są w ciągu roku najdalćj, przedstawić 
odpowiednie plany urządzenia radzie leśnój powiatowćj właściwej do 
zatwierdzenia, w przeciwnym razie, plany urządzenia na koszt właści
cieli przez radę leśną powiatową zarządzone będą, z możliwćm uwzglę
dnieniem potrzeb i dogodności właścicieli.

30. Zmiany w urządzeniu nie mogą mićć miejsca bez wiedzy
1 zgodzenia się rady leśnój powiatowćj. Rada leśna powiatowa ma p ra 
wo przez delegatów swoich sprawdzać prawidłowe wykonywanie pla
nów, i w razie uchybień, zarządzić właściwe środki na koszt właścicie
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la, drogą egzekucyi administracyjnćj, celem przywrócenia prawidłowe
go gospodarstwa.

31. Jeżeli przestrzeń leśna jest tak  małą,, że prawidłowe urzą
dzenie gospodarstwa leśnego, byłoby niemożliwe lub uciążliwe dla w ła
sności, rady leśne powiatowe poprzestaną na sprawdzeniu sposobu uży
walności i wskażą środki zachowania lasu.

32. Przy każdóm urządzeniu, zatwierdzeniu, lub zmianie planu 
gospodarstwa, rady leśne powinny mićć na względzie okoliczności w art. 
3-im niniejszćj ustawy wyszczególnione.

33. Przestrzenie leśne należące do własności zbiorowej miast, 
osad i gromad wiejskich, w żadnym razie nie ulegają podziałowi w na
turze migdzy pojedyńczych współwłaścicieli.— Użytkowanie z takich 
lasów według pianu gospodarczego w naturze, lub przez sprzedaż, 
oznaczają władze do czuwania nad własnością zbiorową ustanowione. 
Wszakże przestrzenie leśne, które przeszły lub przejdą na własność 
włościan uwłaszczonych z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 lutego 
1864 roku, w zamian za szachownice lub za służebności, mogą być na 
podstawie uchwał gromadzkich, obrócone na pastwisko, lub rozdzielo
ne i oddane do swobodnego użytkowania każ dój z osad uwłaszczonych.

O D D Z I A Ł  II.

O lasach ochronnych i przestrzeniach ulegających zadrzewieniu.

34. Żądanie w przedmiocie postanowić się mającego przedsię
wzięcia środków ochronnych, wniesione być winno na piśmie do właści- 
wćj rady leśnćj powiatowćj.—Podanie lub odezwa obejmować winny 
dokładne wskazanie miejscowości, określenie istniejącego lub grożące
go niebezpieczeństwa lub szkody i wskazanie współ-iuteresowanych.— ' 
Jeżeli żądanie odnosi się do lasów lub gruntów rządowych, odstąpione 
być winno właściwćj władzy rządowćj, zarządzającej lasami i dobrami 
rządowemi. W razie odmówienia przez władze rządowe przedsięwzię
cia środków ochronnych, interesowani udać się mogą do drogi sądowśj.

35. Wszyscy, którzy odnoszą korzyść z odwrócenia niebezpie
czeństwa lub zasłonięcia od szkody w wypadkach pod literami a) b) c) 
a rt. 3 wyszczególnionych, ponoszą w stosunku udziału w korzyściach, 
jakie też środki ich posiadłościom przyniosą:

1) Koszta wynikające z przedsięwzięcia środków ochronnych ja 
ko to: koszta zjazdu; koszta techniczne pomiaru, sporządzenia planu 
urządzenia gospodarstwa leśnego i sztucznego zadrzewienia.

2) Obowiązek wynagrodzeń na zasadzie a rt. 7 niniejszćj ustawy 
należeć się mogących.— Zasady obliczania kosztów, o jakich mowa po- 
wyżćj ad 1° i odpowiednie taksy, każda rada leśna gubernialna co lat 
pięć ustanawia i do wiadomości publicznej podaje.

36. Właściciele przestrzeni mających być na żądanie intereso
wanych, poddanemi środkom ochronnym w wypadkach w artykule po
przednim powołanych, winni być pociągnięci do stosunkowego poniesie

L E Ś N A .  "



nia kosztów spowodowanych zarządzić się mającemi środkami ochron- 
nemi, w miarę korzystnego wpływa tych środków na wartość, in tra t
ność lub bezpieczeństwo ich gruntów. Całkowite koszta mogą być na
łożone na właściciela, jeżeli ogołocenie z istniejących drzewostanów 
bez należytego odmłodnienia przestrzeni takich, które z powodu w art.
3-im wyszczególnionych wymagały ochrony, dopełnione zostało po 
ogłoszeniu niniejszej ustawy, i spowodowało łatwo przewidzieć się da
jące niebezpieczeństwo lub szkodę. W  tym wypadku żadne wynagro
dzenie przez właściciela wymagane być nie może.

37. Właściciel przestrzeni podlegającej zarządzeniu środków 
ochronnych, może sam, lub łącznie z użytkownikami tćjże przestrzeni 
podjąć się wykonania i utrzymania środków ochronnych, poddając się 
wszakże rozporządzeniom i nadzorowi rad leśnych.

38. R ada leśna powiatowa po otrzymaniu żądania, deleguje je 
dnego z swoich członków dla sprawdzenia stanu rzeczy na gruncie, 
i przyjęcia protokólarnych wyjaśnień zarzutów i żądań od wszystkich 
interesowanych. Delegowany po zbadaniu stanu rzeczy i zasiągnięciu 
w razie potrzeby opinii znawców, w piśmiennym raporcie projektuje 
odrzucenie albo przyjęcie żądania, a w tym ostatnim razie wskazuje 
środki ochronne jakie przedsięwziąć należałoby.

39. Jeżeli rada leśna powiatowa uzna żądanie przedsięwzięcia 
środków ochronnych za uzasadnione, zawiadomi o swój decyzyi strony 
interesowane, którym służy odwołanie się do rady leśnej gubernialnej.— 
W wypadkach wyjątkowych niecierpiących zwłoki, rada leśna powiato
wa mocną jest postanowić przedsięwzięcie natychmiastowe środków za
bezpieczających, bez względu na mogące zajść odwołanie się od jćj de
cyzyi.

40. Po upływie terminu do odwołania się, lub po zatwierdzeniu 
decyzyi przez radę leśną gubernialną, rada  leśna powiatowa porucza 
technikowi leśnemu wypracowanie projektu urządzenia odpowiednich 
potrzebie środków ochronnych i anszlagu przewidywanych kosztów, 
oraz ich rozkładu na współinteresowanych. Po złożeniu projektów 
przez technika leśnego, rada leśna powiatowa zawiadamia wszystkie 
interesowane strony, pozostawiając im trzy miesiące czasu na przejrze
nie całego operatu, w swojćm biurze, i porozumienia się względem 
wszelkich kwestyi dotyczących sposobu urządzenia środków ochron
nych, potrzebnych na nie kosztów, wynagrodzeń, jeżeli są żądane, w re
szcie rozkładu tychże kosztów i wynagrodzeń.— Po upływie tego czasu, 
rada leśna powiatowa wyznacza wszystkim interesowanym term in do 
stawienia się na jćj posiedzeniu.

41. Jeżeli porozumienie się stron nastąpiło, rada leśna powia
towa sporządza ostateczny ak t ugodowy w formie protokółu przez stro 
ny lub ich umocowanych podpisać się winnego.—Decyzya zatwierdza
jąca protokół ugody, ma moc wykonawczą decyzyi ostatecznej. W ra 
zie niedojścia do skutku porozumienia się stron, rada leśna powiato
wa po wysłuchauiu wszelkich objaśnień, żądań i zarzutów, wydaje de-
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cyzyą w pierwszej instancyi, i stronom interesowanym ogłasza z objaś
nieniem o służącćm odwołaniu się do rady leśnój gubernialnój.

42. Żądanie o przedsięwzięcie środków ochronnych w wypad
kach w art. 3 wymienionych, o ile dotyczy jedynie interesu pryw atne
go, może być cofnięte do chwili sporządzenia aktu ugodowego, lub wy
dania stanowczej decyzyi przez radę leśną powiatową. Odstępujący 
od żądania, obowiązani są ponieść koszta zjazdów i czynności techni
cznych, jakieby już w ciągu postępowania przygotowawczego wynikły. 
Również na żądającego spadają koszta spowodowane jego wystąpie
niem, wrazie prawomocnego uznania bezzasadności żądania. W obu 
razach wysokość przypadających kosztów powinna być z całą ścisłoś
cią przez radę leśną powiatową podług taksy, w myśl art. 35 postano- 
wionćj, obliczoną i oznaczoną w decyzyi, ze wskazaniem kto i ile kosz
tów ma ponieść.

43. W  razie niezgodzenia się stron interesowanych co do wyso
kości i rozkładu wynagrodzeń, o jakich mowa w art. 7 przypadać mogą
cych właścicielom lub użytkownikom, rada leśna powiatowa ogranicza 
się na sporządzeniu aktu ugodowego, lub wydaniu decyzyi co do środ
ków ochronnych, potrzebnych na nie kosztów, oraz ich rozkładu na 
współinteresowanych, a odsyła strony do zwyczajnój drogi sądowój, 
celem rozprawienia się o wysokość i rozkład wynagrodzeń.

44. Jeżeli środki ochronne mają być przedsięwzięte co do prze
strzeni uwłaszczonych z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 lutego 
1864 roku, lub obciążonych służebnościami włościańskiemi z mocy te 
goż Ukazu i późniejszych rozporządzeń, w takim razie rada leśna powia
towa przed wydaniem decyzyi, o jakich mowa w art. 39 i 41, zażąda od 
komisarza miejscowego do spraw włościańskich udzielenia opinii w cią
gu dni 30-tu, a wydaną po otrzymaniu opinii lub po upływie tego te r
minu, decyzyą wraz z aktam i z urzędli przedstawi pod zatwierdzenie 
rady leśnój gubernialnćj.—R ada leśna gubernialna wydaje decyzyą os
tateczną po zasiągnięciu zdania komisyi gubernialnćj do spraw włoś
ciańskich, o ile taż opinia w ciągu trzech miesięcy od zawezwania do
starczoną będzie.

45. Jeżeli środkom ochronnym ma być poddana przestrzeń, ob
jęta  planem gospodarstwa leśnego, już przez właściciela sporządzonym, 
rada leśna powiatowa ograniczy się na sprawdzeniu, czy plan urządze
nia jest odpowiednim celowi ochrony; w razie konieczności zmian 
w planie urządzenia, rada leśna powiatowa postanowi takowe z możli
wie najmniejszym uszczerbkiem właściciela.

46. W razie jeżeli plan urządzenia gospodarstwa leśnego za
twierdzony został przez władze włościańskie, na podstawie Najwyżćj 
zatwierdzonych przepisów z dnia 31 grudnia 1875 r.,—Rada leśna gu
bernialna ma prawo wejść z przedstawieniem do władz włościańskich
o zarządzenie odpowiednich zmian, jeżeli te w wypadkach w art. 3-im 
wskazanych okażą sig koniecznemi.
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47. W  wykonaniu przepisu art. 10 niniejszej ustawy, rady leś
ne powiatowe obowiązane są wezwać właściciela o przystąpienie do sto
pniowego zadrzewiania w terminie najdalej rocznym i przedstawienie 
projektu zamierzonego sposobu zadrzewiania. Fo bezskutecznym upły
wie zakreślonego terminu, rada leśna powiatowa obowiązaną jest z u- 
rzędu postanowić i wprowadzić w wykonanie stopniowe zadrzewienie 
kosztem właściciela. Przy stopniowćm zadrzewieniu należy mieć na 
względzie odpowiedni miejscowości rodzaj zadrzewienia, możność w łaś
ciciela i możność konserwacyi. Koszta zadrzewienia ściągnięte zostają 
drogą egzekucyi administracyjnćj w miarę potrzeby corocznego wydatku.

48. W wypadku w art. 10 wskazanym, rad a  leśna powiatowa 
zarządzić może stopniowe zadrzewienie kosztem właściciela, jedynie na 
żądanie tegoż właściciela i z zastosowaniem się do przedstawionych 
przez niego warunków.

49. O postanowionych skutkiem porozumienia się stron, lub 
przez prawomocne decyzye rad  leśnych, środkach ochronnych, zawia
domioną być winna właściwa miejscowa władza policyjno-administra- 
cyjna i właściwy sąd gminny. Nadto, jeżeli przestrzeń uznana za o- 
chronną, podług a rt. 3 należy do własności mającej urządzoną hypote- 
kę, zapisaną być winna na wniosek rady leśnej gubernialnej odpowie
dnia wzmianka w Dziale III wykazu hypotecznego dóbr, w obrębie 
których też środki zarządzone zostały, przyczem wniesiony być winien 
i plan urządzenia lasu ochronnego.

50. Użytkowanie z lasów za ochronne uznanych, zastosowane 
być winno do planu urządzenia gospodarstwa w tych lasach. Przepis 
art. 30 w całćj rozciągłości-, stosuje się do lasów ochronnych.

51. Lasy ochronne jedynie za decyzyami rad  leśnych w całości 
lub części od ograniczeń w swobodnćm użytkowaniu, zwolnione być 
mogą.

O D D Z I A Ł  III.

Ogólne zasady co do użytkowania z  lasów przez osoby trzecie.

52. Prawo cięcia drzewa w cudzym lesie ryczałtowo, lub poza 
obrębem cięć prawidłowych z ty tu łu  nabycia, zastawu, dzierżawy lub 
t. p., oparte być może jedynie na tytule prawnym urzędowym i hypo- 
tecznie przez czysty wpis ujawnionym.— Kontrakty urzędowe przed o- 
głoszeniem niniejszej ustawy zawarte, zachowują moc i skuteczność p ra 
wną, o ile w ciągu 6-ciu miesięcy po dacie ogłoszenia tćj ustawy, uja
wnione będą w wykazie hypotecznym, z zachowaniem wszakże praw 
osób trzecich.

53. Takie tylko służebności leśne, które przed ogłoszeniem ni- 
niejszćj ustawy zapisane były do wykazów hypotccznych, za prawnie 
istniejące uważane być mają.— Od daty ogłoszenia niniejszćj ustawy 
zabrania się ustanowienia nowych, lub obostrzania istniejących służę-
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bności odnoszących się do lasów, jako bezwarunkowo dla ochrony la
sów szkodliwych.

54. Dla zapewnienia skutecznćj ochrony lasów, wykonywanie 
wszelkich służebności, odnoszących się do przestrzeni leśnych, stosowa
ne być winno do zamożności lasu i potrzeb gruntu obciążonego, oraz 
do rzeczywistych potrzeb gruntu, któremu przysługują służebności, 
z koniecznśm nadto uwzględnieniem przepisów niniejszćj ustawTy, oraz 
przepisów prawa z dnia 16/28 czerwca 1830 roku, z wyłączeniem art.
8, 9 i 10 tegoż prawa, które się znoszą.

55. Mający prawo służebności, lub użytkowania w jakibądź 
sposób z cudzego lasu lub płodów leśnych, obowiązani są pozyskać od. 
właściciela lasu asygnacye z wskazaniem miejscowości, w której ma być 
wykonywaną służebność lub użytkowanie, ściśle stosować się do pozy
skanych asygnacyi i poddać się kontroli straży leśnej.

56. Użytkującym z ty tu łu  służebności z cudzego lasu i płodów 
leśnych lub pastwiska leśnego, zabrania się odstępować swojego prawa, 
sprzedawać osiągnięte z ty tu łu  używalności drzewTo i płody leśne, 
przyjmować cudze bydło na pastwisko, pod karam i przepisanemi za 
samowolny zabór i nieprawne pasanie. Każde ustąpienie w całości lub 
części prawa do służebności, oddzielnie od realności, którćj służebność 
przysługuje, jest bezwarunkowo nieważne i bezskuteczne.

57. Pobierający bezpłatnie z lasu tytułem służebności drzewo 
do budowli i na opał, ściółkę leśną i t. p. płody leśne, nie mogą obracać 
takowych na inny cel, jak  tylko na użytek osady, którćj przysługuje 
służebność. Wykraczający ulegają karom, jak za samowolny zabór. 
Drzewo budulcowe w przeciągu lat czterech od wydania z lasu na cel 
właściwy nie użyte, zalicza się na poczet służebności la t następnych.

O D D Z I A Ł  IV.

Przepis// o zamianie i ograniczeniu służebności leśnych.

58. Przepisy w tym oddziale zawarte, nie stosują się do służe
bności włościańskich, ustanowionych z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 
19 lutego 1864 r. i rozporządzeń w następstwie tego Ukazu wydanych.

59. Wszelkie kwestye i spory wynikające z urządzenia gospo
darstwa leśnego i wykonywania służebności w lasach, służebnościami 
leśnemi obciążonych, rozstrzygają rady leśne z wyłączeniem sporu o sam 
ty tu ł do służebności, który podiega rozpoznaniu sądów zwyczajnych.

60. Właściciel lasu może każdego czasu żądać uwolnienia prze
strzeni leśnych, lub pod zadrzewienie przeznaczonych, od ciążących na 
tych przestrzeniach służebności, ofiarując w zamian posiadaczom grun
tów, którym służebności przysługują, słuszne i równoważne wynagro
dzenie, za pozbawienie użytku z służebności i niedogodności z zamiany 
wyniknąć mogące.

Wynagrodzenie polegać może: 1) na wydzieleniu na własność dla 
osady lub osad, którym przysługują służebności pewnćj przestrzeni la



su, lub innego gruntu; 2) na jednorazowćj spłacie pewnój sumy pienig- 
żnćj; 3) na zobowiązaniu się do uiszczania corocznie stałćj opłaty pie- 
niężnćj. Wybór jednego lub więcój sposobów wynagrodzenia, należy 
do właściciela. Użytkownikom nie służy prawo żądania zamiany lub 
spłaty  służebności.

61. Żądający zamiany służebności właściciel, w podaniu do rady 
leśnój powiatowój, winien wymienić rodzaj służebności, od którój uwol
nić się pragnie, miejscowość, k tórą  chce zwolnić, oraz sposób wynagro
dzenia za służebność. W' razie zaofiarowania czgści lasu lub gruntu 
w zamian za służebności, winien dołączyć plan i rejestr pomiarowo-kla- 
syfikacyjny ofiarowanćj przestrzeni. W razie zaofiarowania spłaty ka
pitałem  lub coroczną opłatą, oznaczyć winien wysokość kapita łu  lub 
opłaty rocznej, oraz sposób uiszczenia lub zabezpieczenia. Jeżeli s łu 
żebności wykonywane są za pewną ustanowioną opłatą, w takim  razie 
spłacone być mogą kapitałem  równającym sig sumie, jak a  wypadnie 
z pomnożenia rocznćj opłaty przez 20.

62. Przy podaniu, żądający obowiązany jest złożyć fundusz na 
koszta zjazdu delegacyi, oraz wskazać dwóch biegłych, na których opinią 
się powołuje i którzy zarazem mają obowiązek być pośrednikami stron. 
Rada leśna powiatowa podając wniesione żądanie do wiadomości posia- 
daczów osad, którym przysługują służebności, wzywa ich o ustanowie
nie ze swój strony dwóch biegłych pośredników i pozostawia stronom te r
min 3-ch miesięczny na porozumienie się dobrowolne co do zamiany 
służebności. Jeżeli w ciągu tego terminu nie nastąpi dobrowolne poro
zumienie właściciela z użytkownikami, rada  leśna powiatowa deleguje 
dwóch swoich członków, którzy łącznie z biegłymi przez strony wskaza
nymi, lub w razie niewskazania przez użytkowników, przez radę leśną 
powiatową zamianowanymi, sprawdzają na gruncie stan rzeczy, przyj
mują protokularnie wnioski stron interesowanych i starają sig doprowa
dzić do zawarcia układu dobrowolnego. Akt układu co do zamiany 
służebności, sporządzony być winien wobec obradującego składu rady 
leśnćj powiatowćj w sposób a rt. 41 przepisany.

63. Jeżeli układ  dobrowolny nie mógł być doprowadzony do 
skutku, rada leśna powiatowa wyznacza term in rozpoznania sprawy 
i wzywa na ten termin strony interesowane. W oznaczonym terminie rada 
leśna powiatowa po rozpatrzeniu wiadomości zebranych przez delega- 
cyą, dokumentów przez strony złożonych i opinii biegłych, oraz po wy
słuchaniu stron, o ile sig stawią, wydaje stanowczą decyzyą oznaczają
cą: jakie wynagrodzenie w zamian za znoszące sig służebności ma być 
przyznane użytkownikom. Nie mogą być oddawane w zamian za słu 
żebności przestrzenie leśne, ani grunta obciążone służebnościami wło
ściańskiemu

64. Każdy właściciel przestrzeni leśnćj, obciążonój służebnością, 
może żądać wyrzeczenia przez radg leśną powiatową stałego unormo
wania, a nawet ograniczenia istniejących służebności. Rada leśna po
wiatowa po zbadaniu przez dwóch delegatów swoich stanu rzeczy na

12  B.WESTYA
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gruncie, po przyjęciu protokólarnych objaśnień użytkowników, kierując 
się zasadami w art. 54 niniejszej ustawy wskazanemi, wyrzeka w 1-ćj 
instancyi.

65. Na mocy układu lub prawomocnej decyzyi dotyczącćj za
miany unormowania, lub ograniczenia służebności leśnych, powinny być 
wniesione odpowiednie wpisy do wykazu hypotecznego.

ROZDZIAŁ IV.

0 s t r a ż y  l e ś n e j .

O D D Z I A Ł  I.

Postanowienia ogólne.

66. Celem zapewnienia ochrony lasów ustanawia się straż leśna 
przysięgła, mająca powagę straży publicznćj. Strażnikiem leśnym mo
że być każdy stały  mieszkaniec kraju , pełnoletni, należycie usposobio
ny do pełnienia tych obowiązków', nie karany kryminalnie. Pierwszeń
stwo daje się piśmiennym.

67. Strażników leŚDych mianuje i uwalnia właściciel lub adm i
nistrator lasu; rada  leśna powiatowa na przedstawienie właściciela wy
daje strażnikowi znak metalowy, oraz świadectwo nominacyjne, ze 
wskazaniem przestrzeni leśnej oddanej do dozorowania, oraz szczegóło
wą instrukcyą określającą prawa i obowiązki strażnika. Oprócz tego 
właściciel lub prawny posiadacz lasu, obowiązany jest dokładnie wska
zać straży leśnej granice przestrzeni bezspornych i w sporze z kimkol
wiek zostających, oraz prawa przysługujące osobom trzecim z ty tu łu  
służebności.

68. Kopia świadectwa nominacyjnego i odcisk m łota przez s tra 
żnika używać się mającego do odbijania drzewa, winny być złożone do 
ak t sędziego gminnego, w którego okręgu strażnik obowiązki swre spra
wuje. Strażnikowi uwolnionemu odbiera się świadectwo nominacyjne 
i znak, oraz młot; o uwolnieniu każdego strażnika przysięgłego od obo
wiązków zawiadomiony być winien sąd gminny miejscowy.

69. Przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków, za każdym ra 
zem mianowany strażnik leśny wykonywa protokólarnie przysięgę przed 
miejscowym sądem gminnym, podług roty następującćj:

„Przysięgam, iż zawsze z jak  największą starannością strzedz 
i chronić będę powierzoną dozorowi memu własność leśną, iż bez wzglę
du na osobę, doniosę sumiennie o każdym, któryby w jakibądź sposób 
szkodę w niej wyrządzić usiłował, lub w rzeczy samćj szkodę wyrzą
dzał, iż nikogo niesłusznie nie oskarżę, ani nań podejrzenia nie rzucę.”

70. Przy wykonyw-aniu swych obowiązków, straż leśna przysię
gła powinna nosić w miejscu widoczućm ustanowiony znak metalowy 
i mieć przy sobie świadectwo nominacyjne.
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71. Straż leśna przysięgła powinna być utrzymywaną obowiąz
kowo do dozoru w lasach nawet takich, których użytkowanie nie po
dlega ograniczeniu. Dozwala się ustanowić wspólną straż leśną przy
sięgłą dla kilku posiadłości leśnych.

72. Straż leśna przysięgła zależną jest jedynie od właściciela 
lasu lub ustanowionej przez niego admiuistracyi, i otrzymuje wszelkie 
rozporządzenia przez pośrednictwo swego przełożonego. Właściciel 
lub administracya lasu ponosi koszta utrzym ania straży leśnćj.

73. Właściciel lub adm inistrator lasu, w razie ubycia lub odda
lenia strażnika przysięgłego, powinien niezwłocznie w ciągu trzech 
miesięcy zamianować innego; w razie przeciwnym rada leśna powiato
wa mocną jest po dwóch bezskutecznych wezwaniach sama zamianować 
strażnika.

O D D Z I A Ł  II.

Prawa i obowiązki straż// leśnćj przysięgłej.

74. Straż leśna przysięgła obowiązaną jest pilnie czuwać nad ca
łością powierzonych jśj dozorowi przestrzeni leśnych i przestrzegać ści
słego wykonywania przepisów policyi leśnej i łowieckich, nietylko w la
sach lecz i w przylegających przestrzeniach, przekraczających zaś fan- 
tować lub wyśledzić. O zaszłem wykroczeniu leśnćm i o każdym wy
padku grożącym szkodą, straż leśna przysięgła obowiązaną jest zawia
domić niezwłocznie właściciela lub adm inistratora lasu.

75. Rozmiar popełnionej szkody straż leśna na miejscu określa 
i wymiaru ściętego lub uszkodzonego drzewa dopełnia, i w tym celu 
ma być zaopatrzoną w miarę na stopy i cale i takow ą ma mieć zawsze 
przy sobie.

76. W razie zaniedbania swych obowiązków, straż leśna przy
sięgła jest odpowiedzialną za wykroczenia, uszkodzenia i nadużycia, 
i w miarę okoliczności może uledz karom i obowiązkowi wynagrodzenia 
na przekraczających przepisanym, a nawet do odpowiedzialnóści kry- 
minalnśj pociągniętą być może na żądanie właściciela lub adm inistra
tora lasu. Takąż odpowiedzialność pociąga za sobą fałszywe lub po- 
twarcze oskarżenie.

77. Zabrania się strażnikom leśnym przysięgłym trudnić się za
robkowaniem, mającem styczność z użytkowaniem lasów; nie wolno 
wymagać i przyjmować od kogobądź i jakichbądź datków, robocizny 
lub jakichbądź darmoch.

78. Straż leśna obowiązaną jest znajdować się ciągle w obrębie 
przestrzeni dozorowi jćj powierzonych, i nie może samowolnie wydalać 
się bez pozwolenia właściciela lub adm inistratora lasu.

79. Zeznanie ustne w sądzie, uczynione przez strażnika leśnego 
przysięgłego, z powołaniem się na wykonaną przysięgę lub piśmienne 
w przepisanćj przez radę leśuą formie z podpisem ssrażnika leśnego 
przysięgłego sporządzone do niesienie, jest zupełnym prawnym dowo
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dem poświadczonego czynu wykroczenia lub zajścia i wzruszone być 
może jedynie drogą, zadania fałszu. Piśmienne poświadczenie strażni
ka leśnego przysięgłego, nie potrzebuje być stwierdzone przez powoła
nie do ustnego zeznania w sądzie.

ROZDZIAŁ V.

Przepisy policyi leśnej.

O D D Z I A Ł  I.

O ochronie lasów , ogrodów i  drzew od szkód p rze z  ludzi z r zą 
dzonych.

80. Zabrania się pobyt w cudzym lesie, zagajniku, zapuście, sa
dzie, ogrodzie, szkółce, bez asygnacyi lub piśmiennego zezwolenia w ła
ściciela lub prawnego posiadacza, pod karą  w art. 147 ustawy o karach 
wymierzanych przez sędziów pokoju postanowioną, jeżeli żadna szkoda 
surowszą pociągająca karę, zrządzoną nie została. Narzędzia, któremi 
w drzewie lub płodach leśnych szkoda zrządzoną być może, odebrane 
być winny i wydane właścicielowi lasu.

81. Zabrania się sprzedaż w miastach i osadach na targach, 
rynkach i ulicach drzewa opałowego i użytkowego w jakićjbądź formie, 
sprzedaż ściętych wierzchołków, młodych sosen, świerków, jodeł, brzóz, 
sprzedaż mioteł, koszów i innych wyrobów z świeżo ściętego drzewa, 
sprzedaż wszelkiego rodzaju płodów leśnych, bez świadectwa pochodze
nia tych przedmiotów, wydanego przez właściciela lub adm inistratora 
lasu z poświadczeniem podpisu przez wójta gminy. Świadectwa takie 
wydają się bezpłatnie. Oprócz utraty drzewa lub płodów leśnych, 
przedający ulegają karom postanowionym za samowolny zabór.

82. Ściółka leśna tylko w jesieni zbieraną być może do 3 (15) li
stopada. Zabrania się zbieranie ściółki leśnej, mchu, igieł i t. p. w la
sach urządzonych do połowy lat na kolejne poręby wyznaczonych i na 
10 lat przed epoką rębu w wysokopiennych, a na pięć lat w nizkopien- 
uycli. W lasach nieurządzonych, zbieranie dozwolone jest jedynie 
w drzewostanach trzydziestoletnich wysokopiennych, a piętnastoletnich 
nizkopiennych. W każdym razie zabronione jest zbieranie grabiami 
lub innemi narzędziami żelaznemi i częścićj jak co lat trzy w tćj samój 
miejscowości.

83. Zabrania się bezwarunkowo obłamywania w jakićjkolwiek 
porze roku gałęzi żywych, czyto ręką, czy za pomocą kulek drewnia
nych lub żelaznych. Tylko gałęzie suche mogą być obłamywane. 
Podkrzesywanie lub ogławianie, dopełniane być może nieinaczćj jak  pi
łą  lub ostrym toporem drzew iglastych w każdćj porze; drzew zaś li
ściastych wyłącznie w porze zimowej do d. 19 (31) marca.

84. Drzewa przy drogach sadzone poddają się szczególućj opie
ce i nadzorowi straży leśnćj, policyjućj i władz wykonawczych. Dopu
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szczający się złamania, wyrwania, ogołocenia z kołków lub uszkodze
nia w jakibądź sposób drzew przydrożnych ulega karze za każde drze
wo po rs. 5 lub aresztowi dni trzy. Podwójna kara  wymierzoną być 
ma za uszkodzenia sadzonych przy drogach drzew owocowych.

85. Lasy ochronne, przestrzenie sztucznie zadrzewione i lasy, 
w których urządzone jest prawidłowe gospodarstwo leśne, powinny być 
otoczone rowami lub oznaczone ustawionemi w miejscach widocznych 
słupami z tablicami noszącemi właściwy napis ostrzegający.

Za zabór drzewa z takich przestrzeni, winni ulegają, na zasadzie 
art. 154 ustawy o karach przez sędziów pokoju wymierzanych, karom 
oznaczonym za kradzież w artykułach 169 do 172 tćjże ustawy.

86. Wszelkie drzewa i ptody leśne wyprowadzane być winny 
z lasu stałemi drogami, które właściciel lasu wskaże, bez tworzenia 
dróg nowych i niszczenia młodzieży.

O D D Z I A Ł  II.

O ochronie lasów od szkód p rzez  pasanie.

87. Dla ochrony lasów zabrania się bezwarunkowo, bez wzglę
du na jakiebądź tytuły nadawcze, pasanie kóz we wszelkich lasach, 
a pasanie owiec i koni w lasach liściastych. Bydło rogate i owce przed 
d. 19 kwietnia (1 maja) do lasu wpędzane być nie powinny. Bydło 
i owce nie mogą być pasane łącznie w jednych stadach i na tych s a 
mych przestrzeniach.

Również zabrania się pasania:
1) W lasach wysokopiennych:

a) na przestrzeniach już odmłodnionych w drzewostanach 
dębowych i bukowych do lat 20-tu, a we wszystkich in
nych do la t 15-tu.

b) w miejscach do odmłodnienia naznaczonych, na rok jeden 
przed rozpoczęciem takowego i przez cały czas odmło
dnienia do lat wyżćj ad a wymienionych.

2) W lasach nizkopiennych, w porębach odmłodnionych, póki 
młodzież nie dojdzie w drzewostanach dębowych, bukowych, klono
wych, jesionowych, wiązowych i grabowych do lat 15, w brzozowych 
i olszowych do la t 10, a w wierzbowych i topolowych do lat pięciu.

3) Na wypaleniskach w jakićmbądź zagospodarowaniu, oraz 
w miejscach zniszczonych przez owady; po uprzątnieniu drzewa uszko
dzonego, wzbrania się pasania dopóty, dopóki miejsca tc nie obsieją 
się, a następnie póki młodzież nie dojdzie do lat wyżćj ad a wymie
nionych.

4) Na kanałach i rowach w lesie oraz ich burtach.
5) W nocnćj porze.
88. Miejsca wyłączone od pasania, powinny być obstawiono 

słupkami z tablicami ze stosownym napisem, wiechami lub innemi zna
kami ostrzegającemi o wzbronieniu pasania. Za samowolne zniszczę-



nie lub. uszkodzenie każdego z takich znaków, winni ulegają karze pie- 
niężnćj rs. 5 lub aresztu dni trzy.

89. Zabrania się pasania na cudzych przestrzeniach leśnych 
wszelkiego rodzaju bydła, koni, owiec, trzody i drobiu pod karą: za 
każdą sztukę trzody lub kozy rs. 1, za każdą sztukę owiec kop. 30; za 
konia, wołu, krowę, źrebaka lub cielę po kop. 50; za każdą sztukę 
drobiu po kop. 15.

K ara ta  zostanie podwojoną za nieprawne pasanie w miejscach 
ogrodzonych lub w miejscach, na których, podług art. 89, pasanie jest 
wzbronione. K ara wymierzaną być ma niezależnie od wynagrodzenia 
szkody zrządzonćj. Właściciel bydła może być uwolniony od kary, 
jedynie w wypadku, jeżeli udowodni, że bydło tylko przez ukrycie się 
w lesie, ochronione być mogło przed grożącćm niebezpieczeństwem, 
gwałtowną burzą lub gradobiciem.

90. Każda gromada wiejska, mieszkańcy miasta lub osady, m a
jący prawo pasania bydła w lasach, obowiązani są: pozyskać stosowną 
asygnacyą, w którćj rodzaj bydła, ilość sztuk oraz miejsce na pastwis
ko, jak niemuićj droga na przegon przeznaczone, wyrażone być winny; 
stosować się do przepisów leśnych, oraz pasać bydło, nie oddzielnie 
lecz gromadnie, w jednćm lub więcćj stadach, pod dozorem jednego lub 
więcej stałych pasterzy dorosłych. Każda sztuka bydła wypędzona na 
pastwisko za asygnacyą powinna mićć przepisany znak. Sztuki nie 
trzymające się stada, powinny prócz tego być zaopatrzone w dzwonki 
lub klekoty. Pasanie oddzielnie, choćby z dozorem, zabrania się. Nie
zastosowanie się do tych przepisów, pociąga na winnych karę postano
wioną za nieprawne pasanie w cudzym lesie wr a rt. 89. Za nadużycia 
i szkody zrządzone przez pasterzy i bydło, właściciele takowego są od
powiedzialni solidarnie.

91. Zabrania się pasterzom ścinać lub uszkadzać drzewa w ja- 
kibądź sposób, i nosić z sobą narzędzia ostre, któremi szkoda zrządzo
ną byćby mogła; zabrania się również prowadzenie psów do lasu, zbie
ranie mchów, ściółki, nasion, orzechów, grzybów i wogóle wszelkich 
płodów leśnych; nadto pasterze winni stosować się do przepisów art. 94 
co do ostrożności z ogniem.

92. Gdyby przegon przechodził przez miejsca ochrony wymaga
jące, w takim razie miejsc^ te winny być ogrodzone lub okopane rowem, 
kosztem użytkowników, za dodaniem w razie potrzeby m ateryału drze
wnego przez właściciela lasu.

O D D Z I A Ł  III.

O ochronie lasów od pożaru.

93. Od czasu ogłoszenia niniejszćj ustawy niewolno jest przy 
brzegu cudzego lasu bliżćj jak  w odległości 50 prętów stawiać budowli 
i zakładów drzewo zużywających, jakoto: browarów, gorzelni, hut, t a r 
taków, warsztatów stolarskich, smołami, wgdlarni, dziegciami, pota-
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żarni, pieców wapiennych i gipsowych, cegielni i t. p., a nawet budowli 
mieszkalnych.

94. ’ W czasie od dnia 3 (15) kwietnia do 3 (15) października, 
zabrania się: 1) palić w lasach tytuniu; 2) rozniecać ognia w lasach 
lub w blizkości lasów na 100 prętów odległości, a ognia gdziekolwiek 
roznieconego opuszczać, bez zupełnego wygaszenia; 3) jeździć lub cho
dzić po lasach z pochodniami lub kagańcami; 4) przy drzazgach łowić 
ryby lub raki na wodach położonych wśród lasu, lub w odległości od 
lasu na 25 prętów; 5) używać ognia do karczowania gruntów i wyra
biania nowiny w lesie i w blizkości lasu, bez upoważnienia rady powia
towćj leśnój i bez zachowania należytćj ostrożności; 6) pasterzom i lu
dziom w lesie pracującym nosić przy sobie zapałek i innych narzędzi 
do rozniecania ognia sposobnych; 7) strzelać w lesie nabojem przybi
tym pakułam i, papierem i t. p., lecz używać należy przybitek z wełny 
lub szerści.

95. "Węglarze, popielarze, smolarze i t. p. z ogniem w lesie p ra
cujący, powinni stosować się do zarządzeń straży leśnój i zachować 
ostrożności z ogniem następujące:

a) układać stosy węglarskie nie gdzieindzićj, jak  w miejscach 
przez służbę leśną wskazanych;

b) uprzątnąć w około stosów węglarskich wszelki m ateryał ła 
two zapalny jako to: drobny posusz, liście, wrzos, mech suchy i darń, 
aż do obnażenia ziemi w odległości na pół pręta w około stosu;

ć) drzewo na zwęglenie zwożone, układać w oddaleniu bezpie- 
cznóm od zajęcia się stosów zapalonych;

d) zapalać stosy węglarskie z wszelką ostrożnością, aby wiatr 
ognia nie roznosił; zapalonego zaś stosu nie zostawiać bez dozoru aż do 
zupełnego wytlenia;

e) ognisk rozłożonych nie odstępować bez zupełnego wygasze
nia, a przy budach węglarskich ogniska zasłonić od wiatru;

f )  przy stosach węglarskich mićć zawsze w naczyniach dosta
teczny zapas wody do gaszenia ognia;

g ) z wytlonych stosów nie prędzćj wydobywać węgle, aż po zu- 
pełnóm ostudzeniu i wydobywać je w porze nocnćj, a żarzewia ukazu
jące się zaraz ugaszać;

h) wydobyte węgle nie dawać zaraz ładować na wozy, lecz po 
24-ch godzinach, dla wygaśnięcia żarzewia utajonego;

i) wiozący węgle przez las w czasie od 3 (15) kwietnia do 3 (15) 
października, powinni mićć na furze lub przy koszu naczynie z wodą 
5 —6 garncy, dla zalania ognia w razie zatlenia się węgli w drodze.

96. Ktokolwiek natrafi w lesie lub na brzegu jego ogień opu
szczony i nieugaszony, obowiązany jest według możności ugasić tako
wy, a jeżeli kto dostrzeże pożar w lesie, powinien natychmiast donieść
o tóm do najbliższego miasta, wsi, folwarku lub posady, z żądaniem 
ratunku. W ładza miejscowa miast, wsi lub osad, położonych w okrę
gu 10 wiorst od lasu, za dostrzeżeniem pożaru w lesie, lub za otrzym a
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niem o nim wiadomości, obowiązaną jest natychmiast, zwykłym sposo
bem, wezwać mieszkańców na ratunek. Na takowe wezwanie, mie
szkańcy obowiązani są natychmiast zdążać na ratunek, zaopatrzeni 
w rydle, motyki, siekiery, wiadra do noszenia wody i t. p. narzędzia. 
Przełożeni zaś tychże miast i gmin, oraż straż policyjna powinni towa
rzyszyć ludziom do gaszenia pożaru w lesie wezwanym. Nawet odle
glejsi niż 10 wiorst od lasu mieszkańcy, nie mogą wymawiać się od po
mocy w gaszeniu pożaru w lesie, jeżeli o to przez władzę wezwani zo
staną. Odmawiający pomocy, ulegną ustanowionśj karze; kara będzie 
wymierzona w dwójnasób surowsza na tych, którzy korzystają ze słu 
żebności w lesie, dotkniętym pożarem.

97. Wszyscy przybyli do gaszenia pożaru w lesie, powinni za
stosować się w zupełności do rozporządzeń zarządzających lasami i ofi- 
cyalistów leśnych, kierujących gaszeniem ognia i wykonywać wskazane 
im roboty, nie mogą samowolnie odchodzić od ognia, pod karą  ustano
wioną za odmówienie pomocy.

98. Zaraz po ugaszeniu pożaru wójt gminy obowiązany jest do
nieść o wypadku sądowi gminnemu i radzie leśnśj powiatowśj, celem 
wyprowadzenia śledztwa, wykrycia winnego i ustalenia szkody. W y
palenisko powinno być obstawione znakami wzbraniającemi od pasania 
bydła, tudzież powinno być zagajone.

O D D Z I A Ł  IV.

O ochronie lasów od owadów szkodliwych.

99. O każdem pojawieniu się szkodliwych owadów w lasach, 
miejscowy zarząd leśny obowiązany jest bezwłocznie donieść wójtowi 
gminy i radzie leśnśj powiatowśj, a-także tój ostatniej dołączyć zebra
ne egzemplarze owadu, i jego opisanie z wymienieniem czasu pojawie
nia się owadu, przestrzeni lasu nawiedzonćj i wskazaniem czyli i jakie 
środki przedsięwzięte zostały do zniszczenia i wytępienia owadów.

100. Rada leśna powiatowa z doniesienia i opisu owadów sobie 
nadesłanych, rozpoznawszy gatunek owadu i środki do jego niszczenia 
przez miejscowy zarząd w lasach przedsięwzięte, oceni je, zatwierdzi, 
lub zarządzi inne i nakaże je wykonać. Nadto taż rada wezwie wszys
tkich właścicieli ziemskich, których lasom grozi niebezpieczeństwo, oraz 
okolicznych mieszkańców, do wzięcia udziału w wytępieniu owadów 
i oznaczy wysokość dziennćj płacy za pomoc.

101. Wszelkie drzewo skutkiem uszkodzenia przez owady nara
żone na uschnięcie, powinno być niezwłocznie uprzątnięte, z zachowa
niem ostrożności przez radę leśną powiatową wskazanych. Drzewo 
przez burzę wywrócone powinno być uprzątnięte, lub z gałęzi ogołoco
ne i z kory obciosane.
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O D D Z I A Ł  V.

0  fantowaniu.

102. Dozwala sig fantować: 1) dla zabezpieczenia wynagrodze
nia zrządzonćj szkody; 2) dla pozyskania dowodu co do nadwerężenia 
prawa własności.

103. Fantowany być może: a) każdy przy zrządzeniu szkody 
dostrzeżony, niosący lub uwożący nieprawnie ścięte lub zabrane drze
wo, lub płody leśne, jak  niemnićj: b) każdy napotkany w lesie (oprócz 
dróg publicznych) bez asygnacyi właściwćj, z wozem, lub bez wozu, 
z siekierą, piłą, świdrem, rydlem, motyką, z fuzyą, psami, z sidłami, 
lub jakićmbądź narzędziem, którćm szkoda zrządzoną być może i choć
by żadnej jeszcze szkody nie wyrządził.

104. Rewizya celem wykrycia sprawcy zrządzonćj szkody, na 
gruncie lub w zabudowaniach dopełnioną być może nie inaczćj, jak  
w obecności władzy policyjnćj miejscowćj, lub osoby przez tęż władzę 
wyznaczonej. Na wezwanie straży leśnćj przysięgłćj, władza policyjna 
obowiązaną jest asystować przy rewizyi. W razie odmowy lub opóźnie
nia, straż leśna przysięgła władną jest za przybraniem dwóch świadków 
odbyć rewizyą, a w sporządzonym protokóle uczynić wzmiankę o odmo
wie lub opóźnieniu ze strony władzy policyjnćj.

105. Fan t zastąpiony być może złożeniem rękojmi pieniężnćj 
lub poręczeniem osób odpowiedzialnych.

106. O dopełnionćm zafantowaniu w ciągu 24 godzin zawiado
miony być powinien sąd gminny właściwy, przy dołączeniu protokółu, 
lub z powołaniem się na zaświadczenie straży leśnćj.

107. Osobom miejscowym i znanym z odpowiedzialności, przed
miot zajęty na fant, może być zwróconym po spisaniu protokółu, lub 
okazaniu świadkom.

108. Przedmioty zajęte niemiejscowym i nieznanym sprawcom 
szkody, spieniężane być winny drogą publicznćj licytacyi na pokrycie 
szkody, kary i kosztów, po upływie pięciu dni od daty zafantowauia.

109. Jeżeli dostrzeżony i ujęty sprawca szkody leśnćj jest nie
miejscowym i nieznanym, a nie przedstawia dostatecznćj rękojmi odpo
wiedzialności, przez straż leśną zatrzymanym i do właściwego sądu od
stawiony być winien.

110. Opór przy fantowaniu stawiony straży leśnćj i obelgi tćjżs 
straży wyrządzone, karane będą jak  opór i obelgi straży policyjnćj.
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ROZDZIAŁ VI.

P r z e p i s y  ł o w i e c k i e .

O D D Z I A Ł  I.

O prawie polowania.

111. Prawo polowania służy właścicielowi gruntu, obejmującego 
w jednój łącznćj przestrzeni najmniój 200 morgów nowopolskich.

112. W osadach i koloniach, zamieszkałych przez właścicieli 
przestrzeni mniejszych od 200 morgów nowopolskich, a mających łącz
nie 200 m., lub więcej, prawo polowania wykonywane być może jedynie 
przez wydzierżawienie polowania na całćj przestrzeni.

113. Prawo korzystania z polowania, łowienia zwierząt i ptaków 
w całej przestrzeni gruntów przeszłych na własność włościan i należą
cych do jednej gromady wiejskićj, stanowi nie osobne prawo każdego 
z nich, lecz całćj gromady wiejskićj. Prawo to wykonywane być może 
jedynie przez wydzierżawienie.

114. Jeżeli grunta, na których polowanie ulega wydzierżawieniu, 
otoczone są przestrzenią gruntów wynoszących 200 albo więcój morgów, 
to właścicielowi tój większej przestrzeni gruntu, mającemu prawo polo
wania, służy przed innemi prawo zadzierżawienia polowania za cenę 
przez radę leśną powiatową postanowioną z wolnćj ręki. Gdyby taki 
właściciel z prawa tego nie chciał korzystać, polowanie zostaje wydzier
żawione drogą publicznej licytacyi.

115. Nie wolno wydzierżawiać polowania na czas krótszy od lat 
pięciu; dzierżawić polowanie może -tylko jedna osoba, mająca świadec
two na prawo polowania i utrzymywania broni palnćj. Wydzierżawie
nie następuje z wyjątkiem wypadku w art. 116 przewidzianego drogą 
publiczućj licytacyi, podług warunków przez radę leśną powiatową za
twierdzonych.

116. Dzierżawca polowania winien złożyć z góry dwuletni czynsz 
dzierżawny; czynsz jednoroczny uważany być ma za kaucyą bezprocen
tową, czynsz bieżący ma być zawsze składany z góry na cztery tygo
dnie przed rozpoczęciem roku dzierżawy, pod rygorem utraty  kaucyi, 
zerwania dzierżawy i ogłoszenia nowćj licytacyi na koszt i niebezpie
czeństwo dzierżawcy. Czysty dochód roczny z polowania, rozdziela się 
między pojedyńczych właścicieli, według rozległości każdćj posiadłości.

117. Zabrania się polowanie, łowienie zwierząt i ptaków, oraz 
rybołówstwo na cudzym gruncie, bez piśmiennego zezwolenia właściciela 
gruntu, w lasach zaś rządowych, miejskich i należących do zakładów 
dobroczynnych, bez piśmiennego zezwolenia odpowiednich władz.

118. Za naruszenie prawa własności uważa się: polowanie lub 
łowienie zwierząt i ptaków na cudzym gruncie, lub w cudzych lasach,
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nawet i w tym wypadku, jeżeli nie było zabitych lub złowionych zwie
rzą t i ptaków.

119. Prawo polowania i łowienia zwierząt może być ograniczone 
przez decyzye rządowe, postanowienia policyjne, oraz wskutek wyroków 
sądowych.

120. Każdy pragnący polować, obowiązany jest pozyskać od r a 
dy leśnśj powiatowśj świadectwo myśliwskie; świadectwo wydawane bę
dzie na rok, to jest od 1-go do 1-go stycznia, za opłatą na każdy rok 
rubla jednego, na rzecz skarbu uiszczać się winną. Świadectwo takie 
jest osobiste, nie może być odstępowane i na każde wezwanie straży le- 
śnćj lub policyjnćj okazane być winno. Świadectwo myśliwskie wyda
ne przez którąkolwiek radę leśną, nadaje prawo polowania w obrębie 
całego Królestwa Polskiego.

121. Rada leśna powiatowa może wydawać świadectwa myśliw
skie i takim osobom, które nie mając prawa polowania z tytułu własno
ści gruntu, złożą piśmienne pozwolenie na odbywanie polowania, udzie
lone przez jednego lub więcej właścicieli gruntów, którym służy samo
istne prawo polowania. Takie pozwolenie obejmować winno poręcze
nie i przyjęcie odpowiedzialności za naruszenie przepisów łowieckich.

122. Straży leśnćj przysięgłój za zezwoleniem właściciela bez
płatnie udzielają się świadectwa na posiadanie broni. Wszakże polo
wać wolno straży leśnćj tylko z zezwolenia właściciela lub zarządu le
śnego.

123. Rada leśna powiatowa mocną jest w każdym razie odmówić 
wydania świadectwa myśliwskiego. Małoletnim świadectwa myśliwskie 
jedynie za zezwoleniem i poręczeniem ojca lub opiekuna wydawane być 
mogą.

124. Mający pozwolenie na polowanie, przed przystąpieniem do 
wykonania, obowiązany jest zgłosić się do miejscowego zarządu, który 
stosownie do okazanego pozwolenia, wskaże część lasu do polowania
i zeszłe służbę leśną dla dozoru przy odbywaniu polowania.

125. Mający pozwolenie na polowanie w lasach, powinien się ści
śle zastosować do pozwolenia co do warunków polowania i ilości ubite
go zwierza.

126. Mający pozwolenie na polowanie w lasach tylko na drapie
żne zwierzęta, lub na drobną zwierzynę i ptastwo, nie może ubijać zwie
rzyny grubćj. .

127. Polujących nieprawnie, lub w czasie ochrony, albo w miej
scach wzbronionych, oraz przekraczających przepisy myśliwskie, straż 
leśna i policyjna obowiązaną jest zaraz na uczynku fantować.

O D D Z I A Ł U .

O sposobach polowania.

128. Zabrania się bezwarunkowo:
a) Używania pentelek, wnyków, sieci, żelaza, zatrzasków, sideł, 

haczyków, dołów i wszelkiego rodzaju trutek.



L E Ś N A . 23

b) Polowania w nocy, lub przy oświetleniu ogniem.
c) Polowania w zagajnikach przez lat 5 po zadrzewieniu.
d) Polowania z chartami na polach zasianych ozimóm, lub jarćm  

zbożem i roślinami pastewnemi.
e) Niszczenia gniazd, wybierania jaj i młodych ptaków, oraz 

młodćj zwierzyny z legowisk, z wyjątkiem drapieżnych gatunków.
Uwaga 1. Łowienie kuropatw sieciami dla przekarmienia w cza

sie zimy i wypuszczenia z wiosną, dozwolone być może przez radę po
wiatową leśną właścicielom znanym z dbałości o utrzymanie zwie
rzyny.

Uwaga 2. Używanie żelaz, dołów i przynęt zatrutych, dozwala 
się jedynie dla wytępienia drapieżnych zwierząt, za wiedzą i zezwole
niem właściciela gruntu lub prawo polowania mającego, z zachowaniem 
należytćj ostrożności i bez narażenia mieszkańców na niebezpieczeństwo.

Uwaga 3. Łowienie na sidła kwiczołów i jemiełuchów, w miej
scowościach wyjątkowo obfitujących w to ptastwo, dozwolone być może 
przez radę leśną powiatową uprawnionemu do polowania w tój miejsco
wości.

129. Polowanie z obławą nie może być odbywane w jednój 
miejscowości leśnćj częścićj, ja k  dwa razy w ciągu czasu dozwolonego 
na polowanie podług art. 140.

130. Obławy wyjątkowe na zwierzęta drapieżne, lub dotkliwe 
szkody w okolicy zrządzające, mogą być dozwolone, lub nawet z urzę
du zarządzone przez radę leśną powiatową w każdćj porze roku, lecz 
pod warunkiem, aby żadne inne zwierzęta lub ptaki, przy takich ob
ławach nie były tępione pod karą  postanowioną na polujących w epo
ce zabronionćj.

131. O każdój zamierzonój obławie zawiadomioną być winna 
miejscowa władza policyjna. W razie zarządzenia obławy o jakićj 
mowa w art. 130, taż władza obowiązaną jest udzielić pomoc w zgro
madzeniu potrzebnej liczby naganiaczy.

132. Drapieżne zwierzę jest zdobyczą tego, kto je ostatnim 
strzałem  powalił.— Postrzelone na obławie zwierzę drapieżne, może 
być wszędzie ścigane.—Inna zwierzyna postrzelona nie może być ści
ganą przez myśliwego poza obręb służącego mu polowania.—Znale
ziona zabita zwierzyna, należy do właściciela gruntu, na którym znale
zioną została.

133. Rada leśna powiatowa przyznaje wynagrodzenie za tępie
nie wilków, jak  niemnićj za zgładzenie zwierzęcia drapieżnego lub 
wściekłego, z szczególnćm poświęceniem i narażeniem się myśliwego.

O D D Z I A Ł  III.

O psach.

134. Psy dzielą się: na zwyczajne i myśliwskie.— Każdy pies, 
tak zwyczajny jak  i myśliwski, powinien mićć swego pana, który za 
niego odpowiada.
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135. Psy zwyczajne jakoto: podwórzowe, pastusze i pokojowe, 
nie powinny być wypuszczane na pola i do lasów inaczćj, jak  na uwię- 
zi, albo z przywiązauemi na karku kołkami długości 2 ‘/ 2 stóp, gruboś
ci 2 y2 cala, dla przeszkodzenia im w odszukiwaniu i gonieniu zwierzy
ny. Dla psów pilnujących stad, kołek może być zastąpiony przez d łu 
gi powróz zawiązany na karku.

136. Psy zwyczajne biegające po polach i lasach bez kołków, 
jak  również koty, mogą być zabijane bezkarnie.

137. Za psy myśliwskie należy uważać: ogary, charty, wyżły, 
brytany wilcze, jam niki i w ogóle przyuczane i używane do polowania. 
Z liczby wspomnianych rodzajów psów, charty i ogary, jak  również ich 
mieszańce obkładają sig podatkiem, pierwsze po rs. 15 rocznie od każ
dego, drugie po rs. 5. Szczeniaki niezdatne do polowania, nie podle
gają opłacie.

138. Utrzymywać charty lub ogary dozwala sig osobom, które 
mają świadectwa myśliwskie, z wyjątkiem straży leśnćj i osób w lasach 
zamieszkałych.— Pragnący utrzymywać charty lub ogary, winien zło
żyć radzie leśnćj powiatowej przed dniem 20 sierpnia (1 września) de- 
klaracyą, ile i jakich psów w następnym roku myśliwskim trzymać za 
mierza i przedstawić dowód wniesionćj do kasy powiatu opłaty.

139. Charty i ogary nigdy samopas puszczane być nie powinny. 
W czasie polowania winny być prowadzone na smyczach, z których 
mogą być spuszczane tylko w czasie gonienia zwierzyny z rozporządze
nia myśliwego. Samopas biegające po polach i lasach bez panów, mo
żna strzelać. Wyżły można tylko zatrzymać.

O D D Z I A Ł  IV.

P r z e p i s y  o c h r o n n e .

140. Dla ochronienia zwierzyny w czasie jćj mnożenia się, za
brania się polować, łowić lub zabijać w czasie poniżćj oznaczonym, na
stępujące rodzaje zwierzyny:

a)  łosie i jelenie od 20 grudnia (1 stycznia) do 18 (30) czerwca;
b) kozły (rogacze) od 17 lutego (1 marca) do 19 (31) maja;
c) cietrzewie i głuszcze koguty od 8 (20) maja do 19 (31) sier

pnia;
d) zające od 20 stycznia (1 lutego) do 3 (15) września;
e) jarząbki od 20 stycznia (1 lutego) do 19 (31) sierpnia;
/') kuropatwy od 3 (15) listopada do 3 (15) sierpnia;
g)  słomki od 8 (20) kwietnia do 19 (31) sierpnia;
h) przepiórki i gołębie od 20 października (1 listopada) do 3 

(15) sierpnia;
t) ptaki przelotne błotne i wodne jakoto: żurawie, czaple, kuli- 

gi, chruściele, bekasy, dubelty, czajki, kurki wodne, drozdy, skowron
ki, gęsi, kaczki, nurki, od 3 (15) kwietnia do 18 (30) czerwca.



L E Ś N A . 25

141. Zabronione jest łowienie, strzelanie i zabijanie łań, kóz, 
cieląt i spiczaków, oraz kur głuszców i cietrzewi przez cały rok. Wy
strzeliwanie łań i kóz ze względów gospodarstwa łowieckiego nastą
pić może jedynie za zezwoleniem rady leśnśj powiatowej.

142. Dziki, oraz zwierzęta i ptaki drapieżne j'akoto: niedźwie
dzie, wilki, borsuki, lisy, dzikie koty, rysie, wydry, kuny, łasice, orły, 
jastrzębie i t. p., dozwala się strzelać przez cały rok.

143. Ptaków śpiewających w szczególności: słowików, oraz ży
wiących się owadami, jakiem i są: dzierzby, kukułki, dzięcioły, kowali
ki, kraski, wilgi, krętogłowy, pełzacze, dudki, zięby, drozdy, szpaki, 
kozodoje, jaskółki, sikory, pokrzywki, pliszki, muchołówki i t. p., pod 
żadnym pozorem nie dozwala się strzelać, łowić i sprzedawać.

144. Dla ochrony i rozmnożenia zwierzyny grubej, powinny być 
w kniejach, w których tego rodzaju zwierzyna ma ostoję, urządzone os
tępy ochronne, nieprzenoszące 10 morgów nowopolskich. R ada leśna 
powiatowa mocną jest w takich ostępach wzbronić zupełnie polowania, 
pasania, ugaju i cięcia.

145. Zabrania się sprzedaż i kupowanie zwierzyny ubitej, w cza
sie w którym podług art. 140 polowanie jest wzbronione, oraz zwierzy
ny złowionej jednym ze sposobów w art. 128, w punkcie a  wyrażo
nym. Oprócz utraty  zwierzyny, sprzedający i kupujący podlegają karze 
przepisanej w art. 159 ustawy o karach wymierzanych przez sędziów 
pokoju.

146. W -ciągu ośmiu dni po upływie terminów dozwolonego po
lowania, trudniący się sprzedażą zwierzyny, obowiązani są przedstawić 
władzy policyjnej posiadane zapasy wszelkiego gatunku zwierzyny, ce
lem opatrzenia pieczęciami, na znak dozwolenia sprzedaży i użycia.— 
Gdyby zwierzyna później znaleziona była bez pieczęci, lub gdyby znale
ziona była zwierzyna łowiona sposobem zakazanym, winni ulegną sku
tkom przepisanym w art. 145, wyjąwszy, jeżeli wiarogodnemi świadec
twami udowodnioną, że zwierzyna pochodzi z ubicia poza obrębem 
Królestwa Polskiego.

147. Przekonany o nadwerężenie przepisów o polowaniu, i o u- 
trzymywaniu psów, oprócz poniesienia kary i u traty  zwierzyny, pozba
wiony zostanie świadectwa na prawo polowania, za pierwszym razem 
przez rok jeden, za drugim razem przez lat trzy, za trzecim razem na 
zawsze.—O wyrokach tego rodzaju, winna być zawiadomioną przez sąd 
rada  leśna właściwego powiatu.

148. Polowanie lub łowienie zwierząt i ptaków na cudzym grun
cie przez osobę nieposiadąjącą legalnego świadectwa na prawo polowa
nia, karane będą jak  kradzież podług przepisów art. 169— 172 ustawy
o karach wymierzanych przez sędziów pokoju.

Tom IV. Październik isso. 4
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ROZDZIAŁ VII.

0 wykroczeniach leśnych i karach.

149. Bezprawny lub z nadużyciem służącego prawa dokonany 
zabór z cudzego lasu płodów leśnych, zrządzanie w cudzym lesie szko
dy przez nieprawne pasanie lub polowanie i wszelkie w ogóle narusze
nie przepisów niniejszej ustawy, dotyczących ochrony lasów, zagajników, 
ogrodów, drzew przydrożnych, szkółek leśnych i zwierzyny, stanowi 
wykroczenie leśne.— Wykroczenie leśne pociąga za sobą, oprócz kary 
i u tra ty  przywłaszczonych płodów leśnych, oraz narzędzi użytych do 
zrządzenia szkody, obowiązek wynagrodzenia szkody i poniesienie ko
sztów postępowania.

150. Płodami leśnemi są: drzewa, krzewy i w ogóle wszelkie 
rośliny, owoce na przestrzeni lasów, sadów, ogrodów, szkółek, i przy 
drogach znajdujące się: grzyby, jagody, orzechy, nasiona, trawa, ściół
ka, mech, soki drzewne, torf, glina, wapno, kamienie i wreszcie zwie
rzęta dzikie i p taki w lasach i na gruntach do nich należących, stale 
lub czasowo przebywające.

151. Każdy dostrzegający, lub posiadający wiadomość o speł
nieniu przekroczenia przepisów w ustawie niniejszej zawartych i karą 
zagrożonych, obowiązany jest donieść poszkodowanemu, jeżeli jest wia
domy, najbliższej straży leśnćj lub policyjnój, władzy administracyjno- 
wykonawczój lub sądowi gminnemu.

152. Dochodzenie wykroczeń leśnych, zasądzenie wynagrodze
nia poszkodowanemu i wymiar kary, należy do właściwych sędziów 
pokoju i sądów gminnych, ze względu na miejsce popełnionego czynu, 
lub miejsce wykrycia, lub ujęcia wykraczającego, na podstawie niniej
szśj ustawy, oraz ustawy o karach wymierzanych przez sędziów pokoju. 
Dochodzenie wszakże sądowe i wymiar kary za przekroczenie przepi
sów zawartych w art. 80, 82, 83, 87, 89, 90, 117, 124, 125, 126, jedy
nie na żądanie poszkodowanego nastąpić może.

153. Rady leśne gubernialne corocznie ustanawiać będą cenni
ki wartości drzew i płodów leśnych na każdy powiat i przed 20 grud
nia (1 stycznia) obowiązane są komunikować je sądom właściwym.

154. Mężowie, ojcowie i opiekunowie, gospodarze i posiadacze 
osad, odpowiadają majątkowo w zakresie i podług zasad a rt. 1384 kod. 
cyw. franc. za kary pieniężne i wynagrodzenie szkód wyrzeczone p rze
ciw sprawcom wykroczeń leśnych, w zależności od nich zostającym 
i mieszkającym u nich jako to: żonom, dzieciom, pupilom, czeladzi i t. p.

155. Wrazie jeżeli ani w ustawie niniejszćj, ani w ustawie o k a 
rach wymierzanych przez sędziów pokoju, nićma wyraźnie postanowio- 
nćj kary za czyny w niniejszćj ustawie zabronione, i za naruszenie 
szczególnych przepisów ochronnych tćjże ustawy, wymierzoną będzie 
jedna z k ar za czyn najbardziej zbliżony, postanowionych.



156. Czyny przestępne zagrożone surowszemi karam i w kodek
sie k ar głównych i poprawczych, dochodzone i karane będą na zasa
dzie przepisów tegoż kodeksu i ustawy postępowania sądowego k ar
nego.

157. Jeżeli nie da się sprawdzić, kto istotnie został poszkodo
wany przez nieprawny zabór drzewa lub płodów leśnych, albo przez 
nieprawne polowanie w wypadkach wymienionych w art. 81, 145, 146, 
w takim razie przedmioty odebrane, spieniężone być winny przez pu
bliczną licytacyą na korzyść miejscowych zakładów dobroczynnych, ka
ra zaś postanowiona, przeznacza się w połowie dla tego, kto wykrocze
nie odkrył lub o niem doniósł, w drugiej zaś połowie na zakłady do
broczynne.

ROZDZIAŁ VII.

P r z e p i s y  o g ó l n e .

158. W ładze administracyjno-policyjne i wykonawcze, obowią
zane są z urzędu przestrzegać zachowania przepisów niniejszćj ustawy, 
na wezwanie właścicieli lasów, straży i władz leśnych, dawać im pomoc 
i poparcie, i decyzye władz leśnych wprowadzać w wykonanie. W ła
dze sądowe mają obowiązek bezwłocznego zajęcia się śledzeniem i wy
rokowaniem w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń leśnych, 
oraz dochodzenia wynagrodzenia szkód.

159. Urzędnicy zarządów leśnych rządowych, obowiązani są na 
wezwanie rad  leśnych, udzielać stosownych objaśnień w przedmiocie 
ochrony i zadrzewienia lasów.

160. Przepisy policyi leśnćj i łowieckie a w szczególności doty
czące sprzedaży płodów leśnych, ochrony drzew przydrożnych, zabro
nionego pasania i polowania, utrzymywania psów, ostrożności z ogniem, 
ochrony lasów od owadów, oraz obowiązku dawania pomocy przez 
mieszkańców przy ratowaniu od pożarów i przy tępieniu owadów, po
winny być corocznie w początku kwietnia n. s. ogłaszane mieszkańcom 
za pośrednictwem wójtów gmin i burmistrzów miast. Oprócz tego o te r 
minach polowania zamieszczone być winny corocznie ogłoszenia w dzien
nikach gubernialnych i pismach codziennych. Obowiązek przygotowa
nia treści ogłoszeń i dopilnowania wykonania rozporządzenia w tym ar
tykule zawartego, wkłada się na rady leśne gubernialne.

161. Wszelkie przepisy i rozporządzenia przeciwne przepisom 
w ustawie niniejszćj zawartym, lub przez nie zastąpione, z chwilą ogło
szenia tćjże ustawy, znoszą się i przestają mieć moc obowiązującą.

162. Termin pierwszych wyborów na członków rad leśnych po
wiatowych i gubernialnych, oznaczy naczelnik kraju, w ciągu trzech 
miesięcy po zatwierdzeniu i ogłoszeniu niniejszćj ustawy.
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USRPAWIEDLIWIENIE

P R O J E K T U  U S T A W Y  L E Ś N E J
K R Ó L E S T W A  P O L S K I E G O .

Wyznaczona przez 4-ty kongres leśników, odbyty w sierpniu 1878 
r., komisya do opracowania projektu ustawy leśnćj, przedewszystkićm 
dokładnie obeznać się m usiała ze wszystkiemi istniejącemi i projekto- 
wanemi ustawami tego rodzaju, poczynając od najdawniejszych ustaw
0 zarządzie lasów gminnych i instytutowych: hanowerskiej z r. 1815, 
westfalskiej z r. 1816 i innych dla pojedynczych państw związku nie
mieckiego w różnych epokach wydanych do nowszych, jako to: kodeksu 
leśnego francuzkiego, wydanego w r. 1827; ustawy leśnej austryackiej 
z r. 1852; ustaw leśnych: bawarskiej z r. 1852, badeńskiój z r. 1854; 
ustawy o lasach ochronnych, pruskiej z r. 1875; kodeksu leśnego wło
skiego z r. 1877, oraz dwóch projektów ustawy leśnej dla Cesarstwa, uło
żonych przez p. m inistra dóbr Państwa i przez oddzielną komisyą z u- 
poważnienia Najwyżej zatwierdzonej uchwały Komitetu ministrów w r. 
1876.

We wszystkich nowszych prawodawstwach leśnych, podstawą 
przepisów jest uszanowanie jak  największe prawa własności, z zastoso
waniem ograniczeń co do sposobu użytkowania z lasów, jedynie do ści
śle określonych wypadków, w których wymaga tego interes prywatny 
lub ogólny, dla zasłonienia od niebezpieczeństwa lub szkody. Taka 
myśl przewodnia uwydatnioną jest i w ostatnich wyżćj powołanych pro
jektach dla Cesarstwa ułożonych i w obszernych pobudkach tak  uchwa
ły ministrów, jak  i samych projektów. Przepisy ścieśniające zbytecznie 
własność, nie okazały się nigdzie praktycznie do celu prowadzącemi
1 obok nałożenia pętów na swobodne użytkowanie z własności, wywoła
ły  sposoby obejścia przepisów, zasadniczo niezgodnych ze sprawiedliwo
ścią. Tak np., w Austryi, gdzie podług § 2 prawa z d. 3 grudnia 1852 
r., zasadę przepisów stanowi uznanie lasów za zamknięte i niemożność 
uszczuplenia przestrzeni leśnćj bez zezwolenia władzy policyjnćj, już 
przygotowany został projekt zmiany. I  rzeczywiście, przy wzrastającej 
ludności, niepodobna zaprzeczyć, żo grunta  urodzajne, pod lasami bę
dące, korzystniej dla ogólnćj produkcyi, zużytkowane być mogą przez 
zamianę na grunta orne lub łąki, a przeciwnie pożądanćm jest, aby 
grunta nieużyteczne, pod uprawę rolną korzystnie zużytkować się nie 
dające, zamieniały się w przestrzenie okryte lasem, od początku prawi
dłowo urządzonym.

Ztąd wynikają dwa poglądy.



Jeden oparty na zasadzie ochrony lasów istniejących, połączony 
ze ścieśnieniem prawa własności i swobodnego użytkowania wogóle, 
z przymusową kontrolą rządową tegoż użytkowania.

Drugi oparty na ograniczeniu swobodnego użytkowania w ściśle 
oznaczonych w prawie wypadkach, celem ochrony interesu prywatnego 
lub państwowego, zawszo na żądanie stron interesowanych z przewa
żnym kierunkiem zachęty, do stopniowego zadrzewiania przestrzeni nie
użytecznych pod uprawę rolną.

Lubo pierwszy z tych poglądów zdawał się być wskazany w res
krypcie JW . generał gubernatora z dnia 30 stycznia 1879 r. N. 1,669, 
z powodu powołania w nim § 2 ustawy leśnćj austryackićj, jednakże 
komisya po wszechstronnćm rozważeniu wszelkich okoliczności i rozczy- 
taniu się w różnych ustawach, stanowczo przychyliła się do ostatniego 
z wyżśj przytoczonych poglądów, a to z pobudek następujących:

1. Z zebranych za zezwoleniem JW . generał gubernatora hr. Ko- 
tzebue, urzędowych wiadomości statystycznych, komisya przyszła do 
przekonania, że ogólny stosunek przestrzeni leśnych w guberniach K ró
lestwa Polskiego, wynosi jeszcze średnio przeszło 22 procentu ogólnćj 
przestrzeni kraju, przestrzenie zaś po wyciętych lasach nie zadrzewione 
wynoszą przeszło 500,000 mórg.

Stosunku stałego przestrzeni lasów czy to na powiaty, czy na gu
bernie, niepodobna ściśle oznaczyć i każda ustawa zmierzająca do unor
mowania według przybliżonych potrzeb pewnych miejscowości, ilości 
przestrzeni leśnćj, stać się musi albo zbyt uciążliwą, albo niewykonal
ną, albo chybiającą celu i ujemnie oddziaływającą na produkcyą rolną. 
W miejscowościach, w których przeważają grunta żyzne, urodzajne, 
ogólny interes byłby nadwerężony przez przymusowe pozostawienie pod 
lasem przestrzeni, dających się korzystnićj zużytkować pod uprawę 
rolną.

Miejscowości położone przy arteryach komunikacyjnych wodnych, 
lub dróg żelaznych, łatwiój zaopatrzyć się mogą w surogaty opałowe, 
jak  węgiel. W innych rozwinięcie produkcyi torfów, zastąpić może przy 
podwyższeniu się cen drzewa, konieczność opału drzewnego. Pod jedną 
zatćm z góry ustanowioną normę, niepodobna podciągnąć stosunków le
śnych, a wytworzenie ciągłego mieszania się administracyi w sferę zu
pełnie prywatną użytkowania z mienia, zawsze i wszędzie i pod każdym 
względem ujemne wydaje rezultaty.

2. W kraju  tutejszym około 2/ 3 części przestrzeni leśnych pry
watnych zostaje pod służebnościami, a tćin samem przestrzenie te już 
na mocy przepisów z dnia 31 grudnia 1875 r., podlegają ścieśnieniu pod 
względem swobodnego użytkowania.

" ju ż  te przepisy, ścieśniwszy swobodne cięcie lasów, obok innych 
przyczyn ogólnego podrożenia drzewa, przyłożyły się przeważnie do 
podniesienia cen m ateryału drzewnego. Nałożenie ścieśnienia na pozo
stałe swobodne lasy, doprowadziłoby do jeszcze większego, zupełnie nie
normalnego podwyższenia cen drzewa, ze szkodą ogólną, a korzyścią
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głównie spekulantów, którzy wcześnie zaopatrzywszy się w obszerne 
przestrzenie lasów, dawniej rządowych, na długoletnie cięcia, zyskaliby 
zupełny monopol i nałożyliby dowolne ceny na m ateryał drzewny.

Liczne doświadczenia uczą, że spekulanci leśni nabywając dobra 
z lasami, nadmiernie obciąźonemi służebnościami, od właścicieli nie mo
gących utrzymać się przy m ajątkach przeciążonych, za jakąbądź cenę 
i na najuciążliwszych nawet warunkach układają się o służebności, re
sztę oswobodzonego lasu zaraz wycinają, a grunta już za darmo nieraz 
im pozostające albo odłogiem pozostawiają, albo co lepsze, za cobądź 
parcelują, znowu ze szkodą produkcyi ogólnój zbożowej i z pomnoże
niem żywiołów innoplemiennych osadników.

3. Jedną z głównych przyczyn zaniedbania gospodarstw leśnych 
i przeszkodą w prawidłowym ich rozwoju, są nadmierne i nieuregulo
wane służebności leśne, szczególniej pastwiskowe. Zagospodarowanie 
choćby najbardzićj przymusowe w lasach przetrzebionych bez planu, 
poddanych nieograniczonemu pasaniu, obok zakorzenionego nieszano- 
wania własności, nie zdoła na razie przynieść pożądanego rezultatu. 
Żaden właściciel nie może czynić nakładów na gospodarstwo leśne, nie 
mając żadnej pewności, iżby te nakłady wobec służebności utrzym ały 
się i spodziewaną korzyść przynieść mogły jem u samemu lub ogółowi.

4. W miejsce ścieśnienia w użytkowaniu z lasów, po większej 
części źle gospodarowanych i wyniszczonych, które bądź cobądź jest po
gwałceniem jednego z głównych atrybutów prawa własności, daleko po- 
żyteczniejszśm jest skierowanie przepisów do tego, aby musiało nastą
pić prawidłowe zadrzewienie przestrzeni takich, które stają się nieużyt
kami. Oprócz tego nałożenie obowiązku zadrzewienia przestrzeni nie- 
oględnie wyciętych, lub takich, których ochrona w ustawie jest przewi
dzianą, równie silnie i skutecznie oddziałać musi na ochronę lasów, 
a zapewnia w przyszłości normalny stosunek przestrzeni leśnych, z o- 
parciem wzrostu drzewostanów na powziętym z góry planie urządzenia 
gospodarstwa leśnego.

Na takim  poglądzie opierając się, komisya za najodpowiedniejsze 
potrzebom kraju tutejszego uważała zaprojektowanie systemu miesza
nego, to jest ochrony istniejących lasów tylko w wypadkach ściśle ozna
czonych, gdy chodzi o zabezpieczenie interesu prywatnego lub ogólnego 
od niebezpieczeństw lub szkody, zawsze na żądanie interesowanych pry
watnych, lub władz rządowych i zapewnienia zadrzewienia przestrzeni 
nieoględnie wyciętych, lub nieużytkowanych na łąk i, lub pod sta łą  
uprawę rolną, a z natury gruntu tylko pod uprawę leśną przydatnych, 
oraz pozostałych po wyciętym lesie i nie zadrzewionych, z powodu ob
ciążenia służebnościami pastwiskowemi. Do osiąguienia tych celów 
zmierzają przepisy art. 3, 4, G, 7, 9 i 10 projektu. Po takićm ogólućm 
wyjaśnieniu myśli zasadniczćj i dążności projektu, komisya przystępuje 
do usprawiedliwienia po szczególe przepisów projektowanej ustawy.

I. L a sy  ochronne i przestrzen ie  ule gające zadrzewieniu. W roz
dziale I-yrn pomieszczone zostały przepisy zasadnicze, wskazujące ducha

3 0  KWESTYA



i cel ustawy. Ponieważ lasy rządowe poddane są oddzielnej admini- 
stracyi i przepisom administracyjnym, przeto w art. 1-ym z pod ustawy 
ogólnej leśnćj wyłączone zostały. Gdy jednak określone w art. 3 wy
padki, w których koniecznćm jest przedsięwzięcie środków ochronnych, 
dotyczćć mogą lasów i gruntów rządowych; przeto w art. 34 wskazany 
jest sposób postępowania w tych razach. W ładze rządowe zapewne 
uczynią zadość słusznym żądaniom i same właściwe środki ochronne 
postanowią. W razie odmówienia stronom interesowanym, droga zwy
czajna sądowa pozostawioną być musiała. We wszystkich państwach 
lasy należące do osób moralnych, czyli stanowiące własność zbiorową, 
z powodu ciągłości praw zbiorowego właściciela, poddane są warunkom 
ciągłości trwania, bez możności uszczuplenia przestrzeni, a tym celem 
poddane być muszą obowiązkowemu prowadzeniu prawidłowego gospo
darstwa leśnego, pod nadzorem i kontrolą władz, którym piecza nad 
ochroną lasów w ogóle się porucza.

Do rzędu takich lasów zaliczone zostały lasy należące do różnego 
rodzaju instytutów, do miast, osad i gromad wiejskich, te ostatnie o ile 
są niepodzielną zbiorową własnością miasta, osady lub gromad wiej
skich i nie indywidualnie lecz zbiorowo są użytkowane.

Właściwe przepisy do takich lasów odnoszące się na w7zór podo
bnych przepisów w innych ustawach leśnych, głównie niemieckich, po
mieszczone są jako zasada w art. 2 i 5, jako rozwinięcie w art. 29 do 
33 rozdziału III, oddziału I. Wyłączone wszakże zostały z pod ogra
niczeń w użytkowaniu te przestrzenie leśne, które przeszły lub przejdą 
na własność włościan uwłaszczonych, w zamian za szachownice lub 
służebności, o ile przez uchwałę gromadzką takie przestrzenie nie zo
staną za własność zbiorową niepodzielną uznane.

Podług zasadniczego poglądu objaśnionego na wstępie, zadaniem 
ustawy jest skierować działalność właścicieli ziemskich do zadrzewia
nia z prawidłowćm urządzeniem gospodarstwa leśnego na przestrze
niach zadrzewianych, ku czemu oprócz przepisów ochronnych ustawry, 
najpewniejszym bodźcem stanie się podrożenie m ateryału drzewnego, 
a  ztąd pewność otrzymania procentu od nakładów.

Dla właścicieli, którzy zechcą zrozumieć interes własny i ogólny, 
zapewniona jest w art. 8 zachęta i pomoc ze strony władz. Ponieważ 
bardzo często właściciele, dla braku funduszów są w niemożności k a r
czowania i użytkowania przestrzeni pozostałych po wyciętym lesie, 
przeto pozostawiany być m usiał termin dostateczny na takie zużytko
wanie.

G runta zupełnie lekkie, niezdatne pod sta łą  uprawę rolną, 
poddane zostały stopniowemu przymusowemu zadrzewieniu, zawsze 
z uwzględnieniem możności właściciela, który przez zbyt pośpieszne 
przynaglenie do zadrzewienia większych przestrzeni, mógłby być nara
żony na dotkliwe straty  a nawet ruinę majątkową (art. 9 i 47). 
Z przestrzeni pół miliona morgów po wyciętym lesie, większa część nie 
została zużytkowaną pod uprawę ani zadrzewioną, z powodu obciążę-
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nia służebnością pastwiska; nauka i doświadczenie przekonywają, że 
przestrzenie po wyciętym lesie zwłaszcza na gruntach lekkich, sku t
kiem zbytniego osuszenia i rozdeptania przez bydło, stopniowo tracą 
wartość jako pastwisko i stają sig istnemi nieużytkami bez korzyści dla 
użytkowników a ze szkodą właściciela i ogółu.

Dozwolenie natychmiastowego zadrzewiania takich przestrzeni 
z zachowaniem przynajmnićj połowy dla wykonywania służebności, 
z ostatecznym celem poddania prawidłowo zalesionćj przestrzeni użyt
kowaniu z pastwiska po dojściu drzewostanów do właściwego wieku, 
odpowiada interesom i właściciela i użytkowników, prawo do służe
bności mających. Ten cel zamierzono osiggnąć przepisami w art. 10 
i 48 zawartemi.

Jeżeli w interesie, czyto prywatnym, czy ogólnym, nałożone być 
ma na użytkowanie ograniczenie w wypadkach w art. 3 wskazanych, 
słusznćui jest, aby właściciel i użytkownicy mogli dowieść, iż ponoszą 
ztąd szkodg i żądać jej wynagrodzenia z uwzglgdnieniem nawzajem ko
rzyści, jakieby z przedsigwzigcia środków ochronnych odnosili (art. 7).

W skazanie tych, którzy mogą żądać uznania przestrzeni leśnój 
za ochronną, ich obowiązki wzglgdem właściciela, pod wrzglgdem sto
sunkowego ponoszenia kosztów i wynagrodzeń, wreszcie oznaczenie 
sposobu postgpowania, przy uznaniu przez władze leśne, na żądanie 
stron interesowanych przestrzeni pewnój za ochronną, pomieszczone 
są w przepisach art. 4, rozdz. I i art. 34 do 43 oraz 49 i 50 rozdzia
łu  III z należnćm uwzglgdnieniem w art. 44, 45 i 40, wpływu i zdania 
władz włościańskich w tych wypadkach, kiedy chodzi o przestrzenie 
należące do uwłaszczonych z mocy Najwyższego Ukazu z dnia 19 lu te
go 1864 r. lub obciążone służebnościami włościańskieini, z mocy tegoż 
Ukazu i późniejszych rozporządzeń.

Komisya nie projektuje żadnych k ar pieniężnych na wykraczają
cych właścicieli, uważała bowiem stanowienie kar przez radg leśną za 
niewłaściwe, jako wkraczające w atrybucye sądów karnych i bezskute
czne, do celu głównego zamierzonego w ustawie nieprowadzące. Obo
wiązek przywrrócenia prawidłowego gospodarstwa i zadrzewienia w ła
snym kosztem (art. 30, 47 i 50), zdaniem komisyi, skuteczniejszemi 
i potgżniejszemi są środkami, nie noszącemi jednakże cechy karnej, 
lecz mającemi charakter czysto cywilny przywrócenia do należytego 
stanu. Z tych samych pobudek, t. j. dla nicwkraczania w zakres atry- 
bucyi władz sądowych, komisya nie uważała właściwćm poruczać ra 
dom leśnym ustanawiania wynagrodzeń dla właścicieli i użytkowników 
w razie sporu i niezgodzenia sig stron i rozstrzygnieuio tego rodzaju 
sporu zwykłemu postępowaniu sądowemu pozostawiła.

II. O icladzack nadzorczych leśnych. W rozdziale Il-im po
mieszczone zostały przepisy, dotyczące składu praw i atrybucyi władz 
leśnych, powołanych do nadzoru nad wykonaniem ustawy i spełniania 
czynności, odnoszących sig do ochrony lasów.



Pod względem składu władz leśnych, komisya zapatrzyła się na 
skład takichże władz w kodeksie leśnym włoskim ł w projektach dla 
Cesarstwa ułożonych.

Ponieważ w tutejszym kraju  nie istnieje żadna władza wyborcza 
ziemska, jak  to ma miejsce w Cesarstwie, trzeba było stworzyć kombi- 
nacyą odpowiednią tamtym, przez powołanie do składu rad  leśnych 
tak  powiatowych jak  gubernialnych, właścicieli ziemskich z wyboru, 
pod przewodnictwem naczelnika powiatu w powiatach, a naczelnika 
gubernii w guberniach.

Nie można było ograniczyć się na samych posiadaczach lasów, 
gdyż w wielu powiatach jest tak  m ała liczba lasów, że zaledwie znale
źliby się kandydaci do rad leśnych; koniecznem przeto okazało się po
wołanie wszystkich właścicieli ziemskich, posiadających niemniej jak  
200 morgów gruntu, osobiście, a nadto przedstawicieli własności zbio- 
rowśj i nareszcie sędziów gminnych, jako na urzędy przez wybory ogó
łu  mieszkańców powołanych i niejako ten ogół reprezentujących, do 
wybierania co la t trzy potrzebnej liczby kandydatów do rad  leśnych.

Każda rada leśna gubernialna obiera jednego lub więcój techni
ków leśnych, według swego uznania, z pomiędzy osób z gospodarstwem 
leśnćm obznajmionych. Lubo niezaprzeczenie, nader pożądanćm było
by, aby jeżeli nie przy każdej radzie leśnój powiatowćj, to przynajmnićj 
przy dwu lub trzech mógł urzędować stały  technik leśny, komisya 
przecież, ze względu na koszta, jakie utrzymywanie większśj liczby 
uzdolnionych techników pociągnęłoby za sobą, i brak  źródeł na pokry
cie tych kosztów, zmuszoną była odstąpić od tśj myśli.

Zakładanie i utrzymywanie wzorowych szkółek leśnych, tylko 
pod okiem doświadczonego technika jest możliwem. Obowiązku tego 
komisya także nie włożyła na rady leśne jedynie ze względu na koszta, 
jakie na początek wyłożyćby przyszło; komisya sądzi, że rady leśne 
korzystając z przepisu art. 8, zdołają rozbudzić zamiłowanie do zak ła
dania szkółek, choćby na najmniejszych przestrzeniach i u właścicieli 
mniejszych przestrzeni gruntów.

O wysokości kosztów, jakie okażą się w praktyce niezbędnemi, 
komisya zupełnie przemilczała, w przekonaniu, że po ukonstytuowaniu 
się rad  leśnych, te będą najwłaściwszemi do zaprojektowania etatu 
swoich wydatków, które w każdym razie nie będą znaczne. Głównie 
chodzić będzie o wynagrodzenie techników leśnych, inni bowiem człon
kowie, swe niezbyt uciążliwe obowiązki mogą wykonywać bezpłatnie, 
koszta zaś techniczne pomiarów, planów i zjazdów ponosić będą strony 
interesowane, na zasadzie taks przez rady leśne guberuialne co lat pięć 
ogłaszać się mających (art. 35). W ydatki rad leśnych zresztą będą 
niejednakowe i zależne od miejscowych okoliczności. Jakkolwiek ko
misya przewidywała, że wydatki nie mogą być znaczne, nie mogła po
minąć wskazania źródeł ich zaspokojenia. Z uwagi, że drzewo należy 
do pierwszych potrzeb całój ludności, i ochrona lasów leży w interesie 
wszystkich, komisya sądzi, że najsprawiedliwszą jest rzeczą, aby wy
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datki konieczne dla spełnienia przez rady leśne włożonych na nie obo
wiązków, rozłożone były na wszystkich mieszkańców każdego powiatu 
pogłównie i taki tóż sposób zaprojektowała w art. 22, pozostawiając 
samym radom sposób i zasadę rozkładu.

Byłoby zapewne dobrodziejstwem, gdyby rząd raczył przezna
czyć stałe źródła funduszu dla rad leśnych; do projektowania wszakże 
tych źródeł komisya nie czuła się upoważnioną.

III. O prawach osób trzecich i służebnościach. W rozdziale 
III-cim, oprócz przepisów o lasach, należących do własności zbiorowej
i ochronnych, o których już wyżój była mowa, pomieszczone są w od
dziale 3 i 4 przepisy o prawach osób trzecich i służebnościach.

Jakkolwiek rzeczywista i skuteczna ochrona lasów istniejących
i mogących powstać przez zadrzewienie przestrzeni leśnych, głó
wnie uwarunkowaną jest uregulowaniem służebności, przysługujących 
w większej części lasów prywatnych włościanom, i jakkolwiek IV kon
gres leśny już uważał służebności za główną przeszkodę w polepszeniu 
stanu lasów w Królestwie; to jednak  komisya nie sądziła się upowa
żnioną do wniesienia jakiegobądź pod względem uregulowania służe
bności włościańskich projektu i ograniczyła się na skreśleniu w oddzia
le 3, rozdziału 3 takich tylko przepisów, które bez względu na ty tu ł 
nadawczy, stanowią zasadę samego zewnętrznego wykonywania wszel
kiego rodzaju służebności, i jako następstwo przepisów, do ochrony la
sów zmierzających, koniecznie w ustawie leśnćj miejsce znaleźć musia
ły. Przepisy te nie nadwerężają w niczem samego prawa do służebno
ści, ani atrybucyi, nadanych istniejącym władzom włościańskim.

Przepisy te oparte są na duchu i literze obowiązującego Kodeksu 
Cywilnego i ustawy hypotecznśj z r. 1818, z powołaniem się nadto na 
przepisy prawa o służebnościach pastwiska i wrębu z d. 16/28 czer
wca 1830 r., które w duchu (art. 12), Najwyższego ukazu z d. 19 lu
tego 1864 r. jedynie pod względem układów o zamianę służebności 
(art. 8, 9 i 10) moc swoję straciły . Niektóre tćż przepisy poczerpnię- 
te są z Kodeksu leśnego francuzkiego, wskazanego w reskrypcie JW . 
generał-gubernatora z dnia 30 stycznia 1879 r. nr. 1,669, jako jeden 
z wzorów przyszłćj ustawy. Jeżeli komisya nie widziała się władną 
projektować stałych zasad co do uregulowania służebności włościań
skich, opartych na Najwyższym Ukazie z dnia 19 lutego 1864 r., to 
uważała za konieczny swój obowiązek, zamieścić szczegółowe przepisy
o zamianie i ograniczeniu służebności na innych tytułach opartych.

Z tego tóż względu w oddziale 4 rozdziału 3 zamieszczone zosta
ły  szczegółowe przepisy o postępowaniu, celem zamiany lub unormo
wania tego rodzaju służebności, za wpływem biegłych w charakterze 
pośredników.

Pod względem sposobu zamiany lub ograniczenia służebności, 
przepisy powołanego prawa z r. 1830 musiały uledz zmianie.

Nader ograniczone w praktyce zastosowanie przepisów tego p ra 
wa, wynika głównie z następujących powodów:



a) Że służebności pastwiska mogą być usunięte jedynie za wyna
grodzeniem pieniężnćm (art. 8 praw. 1830 r.).

b) Że służebności wrębu nieinaczćj mogą być według art. 9 usu
nięte, jak przez wydzielenie części przestrzeni leśnój.

c) Że nie zostały wskazane oddzielne ani szczegółowe przepisy 
postępowania przy zamianie, lecz rzecz cała pozostawiona ogółowo 
sądowi.

Właściciele ziemscy, po reformie zwłaszcza włościańskiśj, z mocy 
Najwyższego Ukazu 1864 i\, znaleźli się odrazu w trudnem położeniu 
z powodu konieczności zmian w całym ustroju gospodarstwa, na co 
znacznych funduszów było potrzeba. Większa część właścicieli zdoła
ła  utrzymać się przy własności, jedynie sprzedażą lasu. O spłacie pie- 
niężnój zatćm niepodobna było myślćć dla uwolnienia się od służebno
ści pastwiskowćj.

Zamiana służebności wrębu także okazała się niemożliwą, gdyż 
po większej części lasy już obciążone służebnościami z różnych tytułów, 
dodatkowo podpadły pod służebności włościańskie, a skutkiem tego 
żadnej przestrzeni leśnej nie można było wydzielać.

Temi uwagami powodowana komisya, uznała za konieczne pozo
stawić wyborowi właściciela jeden z trzech sposobów zamiany, t. j. al
bo przez wydzielenie części lasu lub gruntów, albo przez spłatę pewne
go kapitału, albo przez zamianę służebności na pieniężną sta łą  opłatę.

Nie można też było pozostawić ogółowćj zasady poddania kwes- 
tyi zamiany służebności sądowi, bo w obec reformy sądowej potrzebaby 
wskazać, do jakich mianowicie sądów należeć ma rozpoznanie, czy do 
sądów gminnych i sędziów.pokoju, czy tćż do zwyczajnych sądów.

Pozostawienie kwestyi skupu lub zamiany służebności decyzyi są- 
dowój obarczyłoby zbytecznie i tak już przeciążone nawałem spraw są
dy, a przy względzie na znaczną zwykle liczbę stron, które powołane 
byćby musiały, koszta postępowania okazałyby się zbyt wysokiemi
i uciążliwemi.

W ładze leśne, blizkie stosunków miejscowych, najwłaściwiój i bez 
kosztów, a po największćj części doprowadzeniem do dobrowolnego po
rozumienia, zdołają spełnić zadanie.

IV. S traż leśna przysięgła. Rozdział IV poświęcony został 
przepisom o straży leśnćj przysięgłój.

Przepisy te ułożone zostały na wzór przepisów istniejących 
w Królestwie dla lasów rządowych, oraz z zapatrzeniem się na przepi
sy obowiązujące w Austryi, oraz na przepisy w Cesarstwie wydane.

Komisya uważała, że straż leśna przysięgła, jako najskuteczniej 
mogąca się przyczynić do utrzymania porządku w lasach i ukrócenia 
zbyt licznych dotąd nadużyć własności, powinna być koniecznie utrzy
mywaną w każdćj przestrzeni leśnój, powinna mićć dostateczną powagę
i charakter straży publicznćj, co wreszcie zgadza się z przepisami usta
wy o karach wymierzanych przez sędziów pokoju (art. 30, 31, 167 tój- 
że ustawy).
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V. Policy a leśna. Oprócz lasów rządowych, które pozostają 
w administracyi władz rządowych i poddane są dokładnym i szczegó
łowym przepisom policyi leśnćj, inne lasy dotąd nie były otoczone opie
ką  prawa, i ztąd wyrodziła sig nadzwyczajna samowolność i zupełne 
rozluźnienie pojgcia i uszanowania własności, ze szkodą nietylko tśjże 
własności, ale i ogólnćj moralności mieszkańców kraju.

Za jeden z najważniejszych zatćm działów ustawy leśnćj, uważa
ła  komisya dokładne przepisy policyi leśnćj, bez których wszelkie prze
pisy ochronne pozostaćby musiały m artwą literą i zamiary prawodaw
cy byłyby udaremnione; komisya przepisy, do tego działu odnoszące 
sig, ułożyła w rozdziale Y-tym w systematyczną całość, poczerpnąwszy 
je  jużto z Kodeksu leśnego francuzkiego, już z ustaw obowiązujących 
w Austryi, już wreszcie z przepisów administracyjnych, wydanych 
w różnych epokach dla zarządów lasów rządowych w Królestwie.

VI. P rzep isy  łowieckie-. W krajach bardzićj zaludnionych
i mnićj przestrzeni leśnych posiadających jak  Królestwo, obfitość zwie
rzyny wszelkiego, rodzaju, spowodowaną została dokładnemi przepisa
mi łowieckiemi i ścisłćm a surowćm ich stosowaniem. W kraju  tu te j
szym istnieją wprawdzie przepisy o polowaniu, ułożone staraniem 
klubu myśliwskiego, przepisy te jednak nie wydały dotąd pożądanego 
rezultatu.

Ogólnie uczuwać sig dający brak zwierzyny, zwłaszcza w guber
niach po prawćj stronie Wisły położonych, przypisać można różnym 
przyczynom. Niedokładne urządzenie gospodarstw leśnych, wszgdzie 
prawie istniejące służebności pastwiska i zbiorki na całych przestrze
niach lasów bez ograniczenia, tam ują wychów zwierzyny, a nieoglgdne 
tgpienie, szczególniej przez pokątnych strzelców dla nieprawnego zy
sku, dopełnia reszty zniszczenia.

Przepisy łowieckie, jak  z jednej strony wejść musiały w skład 
ustawy leśnćj, tak tćż według nabytego doświadczenia, musiały być 
uzupełnione równie pod wzglgdem ścieśnienia prawa do polowania, jak
i pod wzglgdem kar, za nieprawne polowanie nietylko na złodziei my
śliwskich, ale i na nabywających i ukrywających pokątnie lub wbrew 
przepisom ubitą lub złowioną zwierzyng.

Poddanie łowiectwa nadzorowi rad leśnych, niewątpliwie przyczy
ni sig skutecznie do polepszenia zwierzo-stanów w kraju  tutejszym. 
Na takich podstawach opierają sig przepisy zamieszczone w roz. Vl-ym 
projektu.

Oprócz powołanych wyżćj przepisów o polowaniu z r. 1871, ko
misya pomieściła wiele przepisów nowych, poczerpnigtych głównie 
z przepisów o polowaniu w Austryi, a w szczególności dla Galicyi wy
danych 7 marca 1849 r., 16 grudnia 1852 r. i 30 stycznia 1875 r.

Komisya nie mogła nie odróżnić zwykłego wykroczenia przeciw 
przepisom o polowauiu i ochrong zwierzyny na celu mającym, spełnia
nych przez osoby mające prawo polowania (a zatćm dopełnianych ja 
wnie), od polowania i łowienia dokonywanego przez osoby nie mające
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prawa polowania, a więc noszącego cechę tajemnego zaboru czyli k ra 
dzieży i z tego powogu zamieściła w art. 148 zasadę zrównania kary 
za taką kradzież zwierzyny, z karami za zwyczajne kradzieże.

VII. Wykroczenia leśne i  kary. Pod względem pojęcia zasa
dniczego wykroczeń leśnych, kar i władzy wymierzać je mających, ko
misya poszła za śladem istniejących praw i przepisów i w rozdziale VII 
oprócz definicyi wykroczeń leśnych, zamieściła zasady co do tego, jakie 
władze i na podstawie jakich przepisów są powołane do wymierzania 
kar, czyto w ustawie niniejszćj postanowionych, czy wynikających 
z ogólnych istniejących przepisów.

Dla zapewnienia zupełnie skutecznćj ochrony tych lasów, które- 
mi rzeczywiście opiekować się winna ustawa, to jest lasów ochronnych, 
przestrzeni sztucznie zadrzewionych i lasów, w których jest urządzone 
prawidłowe gospodarstwo leśne, Komisya uważała za konieczne na
piętnowanie cechą kradzieży potajemnego zaboru drzewa i w ogóle p ło 
dów leśnych z takich lasów przez osoby niemające żadnego prawa do 
używalności w lasach, lub dokonanego choćby przez mających prawo 
do użytkowania; lecz z pominięciem przepisów policyi leśnćj i potaje
mnie, oraz poddanie takich czynów karom za kradzież postanowionym 
w art. 169 i następnych ustawy o karach w'ymierzonych przez sędziów 
pokoju.

Wprowadzenie tćj zasady w art. 85 projektu, nie narusza w ni- 
czćm ogólnego ustroju ustawy o karach wymierzanych przez sędziów 
pokoju, gdyż oparta jest na analogii art. 154 tejże ustawy, w którym 
zabór sążni lub przygotowanego m ateryatu za kradzież jest poczytany.

Otoczenie większą opieką lasów ochronach , przestrzeni sztucznie 
zadrzewionych i prawidłowo zagospodarowanych, jak  z jednćj strony 
jest koniecznćm, tak z drugićj stanie się silnym bodźcem do zadrzewie
nia i urządzenia prawidłowych gospodarstw leśnych. Zresztą wszelkie 
inne wykroczenia leśne i zabór drzewa odnoszące się do przestrzeni nieu- 
rządzonych pozostaną jak  dotąd pod zagrożeniem kar pieniężnych 
podług art. 155 i następnych ustawy o karach przez sędziów pokoju 
wymierzanych.

VIII. Przepisy ogólne. W rozdziale VIII-ym i ostatnim pro
jektu, pomieszczone zostały przepisy ogólne i przechodnie, dotyczące 
stosunku władz wykonawczych i rządowych leśnych zarządów, ogłasza
nia peryodycznego niektórych przepisów ustawy dla wiadomości i przy
pomnienia ogółowi, oraz pierwszego zarządzenia wyborów do projekto
wanych rad leśnych.
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II.

Psychologia w Niemczech, tak jak  i gdzieindziej, długi czas zosta
wała w ręku metafizyków, którzy obserwowali siebie, zaglądali do swe
go wnętrza, zamknąwszy oczy na świat zewnętrzny, opisywali potem 
świadomość i rozmaite władze umysłowe w oderwaniu od ich fizycznój 
podstawy. Tak nawet do dziśdnia bardzo wielu niemieckich filozofów 
postępuje. Zajmować się ich dziełami, powtarzać słowną ich analizę 
zjawisk umysłowych, wyprowadzać na widok martwe ich abstrakcye, 
zmienione dzięki imaginacyi, na jakieś większe i mniejsze istoty (enti- 
tós); do pracy takiej, Ribot nićma ochoty, ani widzi jćj pożytku. Jak  
ta  psychologia metafizyczna sama do niczego nie doszła, żadnego p ro 
blematu nie rozwiązała, tak  i przywoływanie na pamięć pajęczych jej 
robót, nie przydałoby się na nic nikomu. Psychologia zaś doświad
czalna, czyli jak  ją  w Niemczech nazywają fizyologiczna, od niedawna, 
od jakich la t trzydziestu datuje się w tym kraju. Gdyby chodziło
0 wskazanie jój twórców, należałoby na pierwszóm miejscu postawić 
Jana  Miillera, fizyologa, ( f  1858), który w dziełach swoich fizyologicz- 
nych dużo miejsca poświęci! i psychologicznym zagadnieniom. Za jego 
przykładem, uczeni niemieccy poddali każdy szereg wrażeń zmysło
wych głębokim badaniom, starając się określić ich różnice jakościowe
1 ilościowe. W nikając coraz głębićj w poznanie organizmu pod wzglę
dem analogicznym i fizyologicznym, zdołano ściślćj określić, co we w ra
żeniu jest prostćm i bezpośrednio danćin, a co tylko dodanćm jako wy-

*) Dokończonio— patrz zeszyt za wrzesień r. b.
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robek umysłu (np. indukcya, dedukcya). To, co dawniejsza psycholo
gia uważała za fakt ostateczny, niedąjący sig zredukować, doświadczal
na ma za złożony: wykryła w nim bowiem liczne składowe elementa. 
Tak np. Helmkoltz okazał, że dźwigki, uchodzące za wrażenie bezwa
runkowo proste, dają sig rozłożyć na czucia czyli wrażenia elem entar
ne, o których istnieniu świadomość sama już nam nic nie mówi. Do
świadczenia tego uczonego posłużyły za podstawg w tłómaczeniu nie
których zjawisk umysłowych, Teineowi i Spencer’owi. Helmholtz to 
również, wyprzedzony na tćj drodze przez Dubois-Reymond’a, a naśla
dowany przez Dondersa, Exnera, W undta i innych, s ta ra ł sig określić 
trwanie, to jest czas trw ania zjawisk psychicznych. Studya w tym kie
runku odbywają sig ciągle i już rzuciły niejakie światło na mechanizm 
umysłowy.' Do uczonych, którzy znów nie tyle w7 biologii, ile raczej 
w fizyce i matematyce szukali pomocy w traktowaniu zadań psycholo
gicznych należy Fechner. Badania jego miały na celu wymierzenie 
natgżenia wrażeń i wskazania stosunku do wywołujących je pobudek, 
czyli bodźców. Powstała ztąd żwawa dyskusya w pismach, zaczgto 
dokonywać rozmaitych doświadczeń w czgści stwierdzających, w czgści 
przeczących wnioskom Fechnera. Onto również badania tego rodzaju 
nazwał ogólnie psychofizycznemi, lub krócej: psychofizyką. Jeżeli do 
wymienionych nazwisk dołączymy uczonych takich, jak  Weber, Volk- 
m ann, Bering a zwłaszcza W undt, bgdziemy mieli przed sobą tych 
właśnie twórców dzisiejszej psychologii doświadczalnej w Niemczech,
o których i Ribot najwigcej w dziele swojćm mówi.

Jakaż tedy zachodzi różnica i jakie podobieństwo migdzy psycho
logią angielską, o której poprzednio była inowa, a niemiecką, o której 
zaraz wigcej szczegółów podamy? Psychologia angielska trzyma sig 
przeważnie metody opisowej, wolna jest od wszelkiej hypotezy nawet 
ewolucyjnej (jak czyni Bain uchodzący za głównego przedstawiciela tej 
psychologii); trzym a sig tylko faktów i unika wszystkiego, coby mogło 
wystawić ją  na zarzuty. Zadania swoje formułuje prosto i konkretnie. 
Zjawiska umysłowego nigdy nie odłącza od towarzyszących mu w arun
ków fizycznych; fizyologią bierze za przewodnika. Postrzeżenia pato
logiczne obraca na swój pożytek. Każdą grupg fenomenów drobiazgo
wo bada, wywodzi z nich prawa, które uważa za wyraz stosunków 
ogólnych i stałych, istniejących migdzy faktam i psychicznemi.

W Niemczech przeciwnie, ci, którzy pracują nad utworzeniem 
psychologii empirycznej, mało sig zajmują opisami, próbują doświad
czeń w ścisłóin znaczeniu tego wyrazu, są to bowiem prawie wszyscy 
fizyologowie; nie kuszą sig o wyjaśnienie wszystkich zjawisk psycholo
gicznych, badają tylko niektóre, starając się o jaknajściślejsze ich okre
ślenie. Ztąd prace ich są drobiazgowe, suche i nie przedstawiają cało
ści naukowej. Jako cechg ogólną psychologii niemieckiej, Ribot wska- 
zuje: „wigkszą jój precyzyą;’' a jako cechy szczegółowe, zastosowanie 
„doświadczeń,” pole badań „bardziej ograniczone i wigksze zamiłowa
nie monografii, aniżeli prac zawierających całość.” Wiele z tych ba
dań niemieckich ściąga sig do zagadnień bardzo skromnych i prawdo
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podobnie, stronnicy dawnćj psychologii wzruszają ramionami na widok 
drobnych rezultatów z tak  wielkiego zachodu. Ale ci, którzy się na
gięli do metody nauk ścisłych, inaczćj na to patrzą, wiedząc ilu to usi
łowań wymagają najmniejsze pytania i ja k  ich rozwiązanie prowadzi 
do zrozumienia największych. Nową tę psychologią niemiecką najw ła
ściwiej nazywać fizyologiczną, jak  to W undt uczynił. Zakres jej ba
dań, obejmuje jak  dotychczas: czynności odruchowe i instynkta; szcze
gółowe rozebranie czuć, inaczej wrażeń, a obok tego rozbiór pojęć cza
su i przestrzeni w granicach doświadczenia; ruchy; gęsta i język; wa
runki towarzyszące objawom woli i uwadze; formy uczuć najmniej zło
żonych.

Pierwszym z psychologów niemieckich, którego prace Ribot 
w swojój książce ocenia, jest H erbart ( f  1841). Właściwie, nie należy 
on do psychologów empirycznych, jako metafizyk podobny do innych 
swoich spółziomków, pomimo, że ogłoszoną w 1824— 1825 swoję „Psy
chologią” zatytułował: „opartą na doświadczeniu, metafizyce i m atem a
tyce.” Jeżeli o nim tu mówimy, to dlatego, że w pracach jego znajdu
ją  się zarodki psychologii empirycznśj; że uznają go za mistrza ci psy
chologowie dzisiejsi, którzy w ścisłóm znaczeniu są empirykami; na
reszcie dlatego, że uczniowie jego utworzyli nową gałąź studyów psy
chologicznych, bardzo dziś cenionych, nazywanych ogólnie „psychologią 
etnograficzną” (Volkerpsychologie).

H erbart zapatryw ał się na psychologią jako na mechanikę umy
słu i probował wzbić się od chwiejnego opisywania zjawisk psychicz
nych, do ścislój znajomości stanów elementarnych, z których owe zja
wiska są złożone. Wyrażenie jego „że psychologia buduje umysł z wy
obrażeń tak, jak  fizyologia ciało z włókien,” świadczy, iż dążył do po
dobnego przewrotu w psychologii, jakiego Bichat dokonał w anatomii. 
Ale ogólne wyrażenie takie, jak  powyższe, nie wiele znaczy. Więcójby 
znaczyło, gdyby naprawdę do zjawisk umysłowych można było zasto
sować m atematykę i cały proces życia wewnętrznego, zredukować do 
mechaniki, jak  tego probował H erbart. Otóż, chcąc się o coś podo
bnego kusić, należałoby wprzód zjawiska umysłowe zredukować do 
czysto mechanicznych, czego dotychczas nie zrobiono, a tóm mniój mo
żna o tem było myśleć przed pięćdziesięciu laty. Więc tćż i mechani
ka psychiczna H erbarta obraca się wśród sił abstrakcyjnych i stosun
ków abstrakcyjnych. Sam jednak pomysł H erbarta nie był bezpłod
ny wśród jegc uczniów, jak  widać osobliwie na pracach Fechnera. Oto 
zdanie, jakie o psychologii H erbarta dał jeden ze zwolenników jego, 
mianowicie Volkmann von Volkmar: „psychologia matematyczna, mówi 
on, nie jest tylko „dowcipną zabawką z urojonemi wielkościami, jak  ją  
nazywał Fortlage.” Polega zaś ona na systematycznym wykładzie 
wszystkich ilościowych danych, które z konieczności znajdują się w po
rządku psychologicznym. Wyobrażenia o działalności i przeciwdzia
łaniu, o natężeniu wyobrażeń, o ruchu rozmaitych stanów świadomo-
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ści spotykamy pod tą lub ową nazwą, we wszystkich system atach psy
chologicznych, a nawet w pospolitćj mowie. Otóż, pewnćm jest, że fak- 
ta  te mają w części przynajmnićj charakter ilościowy. W ykład m ate
matyczny zatem różni się od pospolitego przez to jedynie, że stara 
się określić ściśle i z precyzyą to, co zwyczaj pospolity zostawia nieo- 
kreślonem. Psychologia matematyczna nie zamierza sobie być całko
witą psychologią. Nie wdaje się ona w badanie natury  duszy, jej sto
sunku do ciała, początku wyobrażeń (idei), nie stosuje rachunku do 
stanów umysłu prostych; jedynie chce wskazać metodę, pozwalającą na 
wykrycie praw ogólnych, rządzących stosunkami wyobrażeń. Zarzu
cano jćj, iż niepodobna jest znaleźć miary na wielkości psychiczne,
i z tego wniesiono o bezpłodności psychologii matematycznej. Zarzut 
byłby słuszny, gdyby chodziło o stosowanie rachunku do stanów świa
domości konkretnych; ale tu  chodzi tylko o określenie stosunków, nie 
zaś o mierzenie podług jakiójś stałćj skali samych stanów świadomości. 
Mówią dalćj przeciwnicy, że stosunki, któremi się psychologia zatru 
dnia, są jakościowe raczćj, niż ilościowe, że się nie dają odosobnić. 
Uwaga słuszna pod wielu względami, ale mająca znaczenie tylko odnoś
nie systemu, któryby w matematyce chciał utopić całą psychologią. 
Słowem, według Volkmann’a, metoda H erbarta jest jedyną, która 
otwiera drogę do fenomenów niedostępnych dla wszelkiej innćj me
tody ').

Jaklcowiek psychologia H erbarta  ma dla nas dzisiaj już tylko 
historyczne znaczenie, m usiała ona jednak zawierać jakiś pierwiastek 
twórczy, skoro ją  dalej, do ostatnich prawie czasów rozwijano, tak , że 
w historyi filozofii niemieckiej istnieje szkoła H erbarta, podobnie jak 
szkoła K anta lub Hegla. I  tak jest w istocie. H erbart i szkoła jego 
stanowią ogniwo przejściowe od dawnej metafizycznćj i subjektywnćj 
psychologii, do nowój empirycznej i objektywnćj. Liczył on się więcćj 
z doświadczeniem, aniżeli jego poprzednicy, badał nietyle umysł sam 
w sobie uważany, ile raczej stany czyli zjawiska świadomości i probo- 
wał do ich określenia stosować metodę matematyczną. To były za
datki nowszćj psychologii.

Uczniowie H erbarta  rozwijali dalój jego pomysły. Drobisch wy
dał „Pierwsze zasady psychologii matematycznój” (1854); Cornelius 
„Teoryą widzenia i wyobrażania przestrzeni” (1861); Nahlowsky „Życie 
uczuciowe” (1862); Thilo pisał historyą szkoły; Robert Zimmermann 
w ykładał w duchu jćj estetykę. Znać też wpływ H erbarta  na fizyolo
ga Jana  Miillera i najznakomitszego psychiatrę niemieckiego Griesinge- 
ra . Pomijając tych uczonych, zwrócimy więcej uwagi na psychologią 
etnograficzną, którćj przedstawiciele myślą łączą się z H erbartem . Za-

*) O filozofii Herbarta znajdzie czytelnik dość wyczerpującą wiado
mość w dziele Józefa GoJuchowskiego: „Dumania nad najwyższemi zagadnie
niami’' i t. d ., W ilno, 1 8 6 1 . (T . I , atr. 49 4).

Tora IV. Październik 1880. «
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słynęło ich trzech w tym kierunku badań: Waitz, Lazarus i Steinthal. 
H erbart wyraził się był, że „psychologia póty będzie niezupełną, póki 
będzie rozważała człowieka jedynie jako indywiduum, w odosobnieniu.” 
Otóż uczniowie jego zrozumieli tę wskazówkę i zaczęli zbierać wiado
mości o zwyczajach, obyczajach, religii, języku i t. p. faktach z życia 
narodów i plemion osobliwie pół dzikich i w ogóle niecywilizowanych, 
nazwawszy ogół tych wiadomości psychologią narodów, czyli etnogra
ficzną (Volkerpsychologie). Wprawdzie właściwa psychologia nie wie
le na tćm skorzystała, jednakże badania wspomnionych pisarzy dorzu
ciły nie jeden cenny fakt do antropologii i historyi.

W szeregu autorów, którzy uprawiali psychologiąetnograficzną mo
żna odróżnić trzy grupy: do pierwszćj należą ewolucyoniści, których zaj
mowało głównie pytanie o początku rodzajów w świecie organicznym; do 
drugićj liczą antropologów zajmujących się przeważnie fizyczną stroną 
człowieka; trzecia obejmuje w ściślejszćm znaczeniu badania psycholo- 
giczno-etnograficzne. Tak więc: Haeckel, Fechner, Gerland, Peschel, 
rozwijali, lub krytykowali hypotezę Darwina; Vogt, Virchow, Schaff- 
hausen, uprawiali czystą antropologią; Waitz, Lazarus, Bastian psy
chologią etnograficzną. Każdy z nich zasługuje na staranne ocenienie, 
gdyż zebrali mnóstwo faktów, wprawdzie po większój części z książek 
podróżników, jednakże w ich tłómaczeniu, objaśnianiu i porównywaniu 
dowiedli wielkiego talentu i krytycznćj bystrości. Początkowe prace 
swoje w formie monografii zamieszczali najprzód w osobnśm piśmie zało- 
żonćm w 1859 r. pod tytułem: „Zeitschrift fiir Volkerpsychologie,” a na
stępnie w kilkotomowych dziełach, zawierających zajmujące informacye
o zwyczajach, obrzędach, religiach i języku rozmaitych plemion kuli 
ziemskićj.

W historyi psychologii empirycznćj niemieckićj trudno pominąć 
Edw arda Beneke’go ( f  1854), który może zawysoko został wyniesiony, 
jako niby twórca psychologii naturalnćj, przez ucznia swojego Dressle- 
ra; niemnićj jednak godzien jest wspomnienia, jako przeciwnik teoryi 
apryorycznych i to wtenczas, gdy teorye te na pewien czas zatryum 
fowały. Na Beneke’m znać wpływ filozofii szkockićj, a przynajmnićj 
pierwsze jego studya psychologiczne przypominają bardzo doktryny 
wykładane równocześnie w Glasgowie, Edinburgu i Aberdeen’ie. Kie
dy jako prywatdocent przy uniwersytecie w Berlinie ogłosił książkę 
treści etycznćj (1822), w którćj zbijał etykę K anta, mówią, że Ilegel 
używający znacznego wówczas wpływu w dworskich sferach, przyczy
nił się do usunięcia go od katedry. Beneke uciekając ze stolicy filozo
fów nadsprejskich, otrzym ał wezwanie od rządu saskiego do objęcia 
katedry filozofii; ale i tu  ministeryum pruskie zapobiegło nominacyi. 
Dopiero po śmierci Hegla wrócił do Berlina i został profesorem nad
zwyczajnym.

Psychologia Beneke’go jest dość zawiła; opisywać za nim rozmai
tych umysłowych władz pierwotnych (Uryermógen), rozmaitych proce-



SÓW tychże władz, nie widzimy potrzeby, albowiem nie uczą nas nic 
nowego. Jedyną ważniejszą myśl podnosimy. Oto powiada Beneke 
„nasza świadomość świadczy nam o odbywającej się ciągle w nas zmia
nie; ale ta zmiana, to przechodzenie od jednśj formy do drugiej, dzieje 
się powoli. To, co było świadomem, przechodzi w nieśmiadomy stan 
duszy, zachowuje się w niej i potem może się odrodzić.” Otóż, to 
coś nieświadomego i trwającego w duszy, nazywa Beneke śladem 
(die Spur). Ale ponieważ te ślady są natury duchowej, więc nie są na 
niczem odbite (es giebt fur diese Spuren kein „Wo”). Są to więc jakby 
możebności, jakby siły utajone, czyli dążenia. Psychologia Beneke’go 
oddziałała w Niemczech bardzo na teorye pedagogiczne; sam on pisał
i ogłosił „Wykład Pedagogiki,” a uczniowie jego, tacy jak  Dressler1 
Dittes, Diesterweg, H ergaus dotychczas jeszcze wydają dzieła pedago
giczne, duchem tej psychologii przejęte: słowem, Beneke jeszcze żyje 
w literaturze niemieckiej i dzieła jego są czytane.

Pisząc przegląd spółczesnój psychologii niemieckiej niepodobna 
pominąć milczeniem Lotze’go, chociaż właściwie kierunkiem prac swo
ich nie należy on do szkoły empirycznej. Uprawiając równocześnie 
medycynę i filozofią, Lotze wydał niemało dzieł i artykułów  z zakresu 
fizyologii i metafizyki. Najgłośniejszórn z dzieł jego większych jest „Mi- 
krokosmos” (1856—1864 r.) obecnie już w trzecićm wydaniu wychodzą
ce. Ma to być niby antropologia. Autor rozprawia w trzech tomach
0 najrozmaitszych rzeczach: o ciele i duszy, o życiu i człowieku, o świe- 
cie, biegu dziejów i postępie. Całe to dzieło napisane oschle, ciężko, 
rozwiązuje metafizycznie problemata nie dające się rozwiązać. Tre
ścią swoją niewiele się różni od wielu metafizycznych traktatów  i nie 
przedstawia żadnego interesu dla psychologa. Bacząc na ducha prac 
Lotze’go, można go zaliczyć do głównych przedstawicieli tak  zwanego 
w Niemczech idealnego realizmu (Idealrealismus), którymto terminem 
oznaczają szkoły trzymające środek między idealizmem a realizmem. 
Lotze tóż, jako naturalista, dzięki specyalnym studyom swoim, a jako 
poeta i artysta, z przyrodzonych dążności umysłu swojego, rozpoczyna 
zwykle od faktów, ale wnet je  porzuca i goni za ideałem poza granice 
świata fizycznego.

Psychologiczne poglądy swoje zam knął Lotze w książce, której 
dał ty tu ł „Psychologia medyczna” (1852 r.). Tylko część tego dzieła, 
ta  mianowicie, gdzie jest mowa o czuciach prostych, uczuciach, ru 
chach, instynktach, powstawaniu pojęcia przestrzeni i o świadomości 
należy do psychologii. Ribot poświęca przeglądowi psychologii Lotz’ego 
dość obszerny ustęp w swojej książce: w ogóle jednak niewiele go ceni,
1 najwięcej stosunkowo mówi o tórn, jak autor ten s ta ra ł się tłómaczyć 
powstawanie w umyśle naszym pojęcia przestrzeni. Zdaniem Ribota, 
Lotze w rozwiązaniu tego pytania stoi pośrodku między szkołą empi
ryczną angielską, która powstawanie owego pojęcia tłómaczy wyłą
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cznie przez doświadczenie, a tćmi, co widzą w nićm intuicyą, a priori 
w umyśle będącą.

A ponieważ mowa o tćm kłopotliwćm dla filozofów pytaniu, więc 
od Lotze’go proste już przejście do długiego o nie sporu, jaki się 
w Niemczech toczył między natywistami a empirykami. Natywiści 
utrzymywali, że pojęcie przestrzeni dotykowćj (espace tactile), czyli 
może lepićj mówiąc, czucia dotykowe, mają swój fundament w konsty- 
tucyi samego organizmu, że więc i pojęcie o takiej przestrzeni jest wro
dzone. Zaczęły się drobiazgowe doświadczenia, w których odznaczył 
się głównie E. H. Weber, a za nim modyfikując w części jego tłóma- 
czenie, Czermak i Meissner. Empirycy znów twierdzą, że pojęcie prze
strzeni jest nabyte przez doświadczenie, że jest wynikiem gry pewnych 
mięśni i pewnych ruchów. Nie można powiedzićć, żeby jedni lub d ru 
dzy zdołali rozwiązać wszelkie wątpliwości, tkwiące wr tein nadzwyczaj 
złożonćm zjawisku, ale zato liczne, mozolne i drobiazgowe doświadcze
nia, osobliwie fizyologów, uchyliły nieco zasłony z faktu, który zapewne 
długich jeszcze będzie wymagał usiłowań, nim go należycie zrozu
miemy.

W  związku z tyra samym kierunkiem badań psychologicznych zo
stają prace Teodora Gustawa Fechnera, twórcy tak  zwanćj „Psychofi
zyki.” Fechner dotykał w dziełach swoich rozmaitych przedmiotów: 
metafizyki, moralności, religii, hipotezy ewolucyjnćj i estetyki. P ier
wsza jego praca drukowana „Książeczka o życiu po śmierci,” sięga 
r. 1836. Największćm atoli i nąjważniejszćm jego dziełem są: „Po
czątki psychofizyki” (1860 r.), obfitujące w mnóstwo doświadczeń, cyfr, 
obliczeń i uogólnień. Przeciwnikom swoim odpowiedział jeszcze w ro
ku 1877 artykułem : „W  sprawach psychofizyki, gdzie broni dawniej
szych swoich wyników.

Co znaczy psychofizyka? Oto Fechner tak  ją  definiuje: „Przez 
psychofizykę rozumiem, powiada, ścisłą teoryą stosunków między du
szą a ciałem i wogóle między światem fizycznym a psychicznym.” Sa
rnę teoryą zaś chce oprzćć na doświadczeniu, rachunku i mierzeniu, 
unikając wszelkićj hipotezy metafizycznćj. „Badania nasze, mówi, 
ściągają się tylko do zjawiskowćj strony świata fizycznego i psychiczne
go,' t. j. wprost do tego, co nam jest dano bezpośrednio w postrzeganiu 
wewnętrznem lub zewnętrznćm; słowem, badamy to, co jest fizycznem, 
jak  czynią fizyka i chemia, a to co jest psy.chicznćm, tak jak  czyni psy
chologia doświadczalna, nie pytając, jak a  jest istota czyli essencya 
umysłu i ciała, czćm się trudni metafizyka.” Nie uniknął przecież 
Fechner i metafizyki, albowiem objaśniając czucie, dla wytłómaczenia 
go wprowadził między pobudkę a czucie, jako ogniwo pośrednie, jakieś 
„ruchy psychofizyczne.” Był to najsłabszy punkt w jego tcoryi, i na 
tę słabą stronę uderzyli przeciwnicy.

Głównćm zadaniem dzieła Fechnera było wytłómaczenie czuć, 
inaczćj wrażeń, z których, bądźcobądź, reszta zjawisk umysłowych s to 
pniowo się rozwija. Na tćj drodze poprzedził go, nie mówiąc o da



W ANGLII I NIEMCZECH. 45

wnych, E rnest H. Weber, który w „Słowniku fizjologicznym” Wagne
ra  zamieścił szereg artykułów tyczących się wrażeń, jakich doznajemy, 
gdy oceniamy odległość, ciężar, ton i t. d. Fechner zaczął dalśj pro
wadzić w tym kierunku doświadczenia, z których zdaje się wynikać 
prawo, że „natężenie czucia, czyli wrażenia, rośnie cokolwiek powolniśj, 
aniżeli natężenie pobudki czyli bodźca, mianowicie jak  logarytm bodź
ca. Form ułę tę nazwano prawem psychofizycznym.

Nie będziemy powtarzali za Ilibofem  wszystkich doświadczeń, ja 
kie czynił Fechner nad czuciem ciężaru, wysiłku mięśniowego, zmian 
temperatury, światła, dźwięku i t. d., gdyż subtelnych tych badań tru 
dno w kilkunastu wierszach streścić ')•

Najznakomitszym obecnie przedstawicielem psychologii doświad
czalnej w Niemczech jest Wilhelm W undt, który korzystając z do
świadczeń swoich poprzedników lub spółczesnych uczonych i zbogaci- 
wszy je  własnemi, zebrał wszystkie w gruntownem dziele, zatytułowa
nym „Zasady psychologii fizyologicznśj” (1874: r.). Zaczyna on je  od 
opisu układu nerwowego i potćm przechodzi do wyjaśnienia rozmai
tych zjawisk i procesów psychicznych, tak że książka jego stanowi cał
kowity wykład przedmiotu i opiera się na jednostajnćj metodzie. Me
toda zaś ta  polega na szukaniu gruntu dla niższych objawów psychicz
nych wprost i bezpośrednio w danych fizyologicznych. Tak postępuje, 
gdy tłómaczy czein są czucia, ruchy mimowolne i wyraz uczuć. Gdy 
zaś chodzi o Wyższe objawy, ja k  wola, uwaga, tworzenie się pojęć prze
strzeni i czasu, o uczucia estetyczne, i tam pośrednio szuka pomocy we 
fizyologii, a gdzie ta  nie wystarcza, radzi się antropologii, etnografii, 
historyi i statystyki.

Jak  W undt pojmuje tę nową psychologią, świadczą następujące 
wyrazy: „Już nieraz w ostatnich cżasach traktowano psychologią meto
dą nauk przyrodzonych; nie można jednak powiedzićć, żeby te próby 
stanowiły istotny postęp w stosunku do dawniejszych systematów spe
kulacyjnych. Psychologia bowiem usiłując stać się umiejętnością przy
rodniczą, b ra ła  za jedyne źródło swoje obserwacyą wewnętrzną. Otóż 
do tych faktów świadomości, które każdy może sam w sobie dostrzedz 
przez obserwacyą, nie dodano nic, od czasu jak  człowiek począł myślćć
i rozważać. Musiała więc psychologia, dzięki tej metodzie, pozostać 
w gruncie taką samą przez całe wieki.” Autor zatćm widzi cel swój 
w przekształceniu psychologii i zamienienia jćj z nauki czysto obserwa- 
cyjnćj i opisowćj na wyjaśniającą i tłómaczącą fakta psychologiczne. 
Chcąc to osiągnąć, należy z obserwacyą wewnętrzną, która sam na sam 
wzięta, może tylko opisów dostarczyć, połączyć eksperymentacyą, do-

') K ogo zajmują zagadnienia psychologiczne, ten znajdzie powyższe 
doświadczenia Webera i Fechnera oraz wielu innych uczonych, starannie ze
brano w dziele W undta „Wykłady o duszy ludzkićj” i t. d. przekład z nie
m ieckiego (Kraków, 1 87 4  r., części 2); oraz w jego  „Fizyologii” (Warszawa, 
18 71 r. Tom II, str. 84  i następne).



świadczenie ściśle uważane, oraz miarę, nieodłączną, od pierwszćj. T a
kie jest zadanie psychologii fizyologicznśj. Dąży ona do wykrycia ele
mentarnych faktów psychicznych, opierając się na faktach fizyologicz- 
nych, z któremi tam te są związane. Zaczyna więc nie od obserwacyi 
wewnętrznśj, lecz od zewnętrznej, ażeby następnie wniknąć do wnętrza 
istoty ludzkićj; fizyologia służy jój tylko za wstęp i środek. Fizyk 
mierzy siły za pomocą ruchów i z obserwacyi tychże wnioskuje o p ra
wach, niedostępnych jego zmysłom, a według których to praw, owe siły 
działają. Tak samo psycholog mierzy funkcye psychiczne zapomocą skut
ków, oceniając wrażenia zmysłowe i ruchy, i z nich dochodzi praw psy
chologicznych rządzących owemi skutkam i. Psychologia więc, o iie 
istnieje jako umiejętność przyrodnicza, opiera się prawie całkowicie na 
polu badań doświadczalnych i mierzeniu. Wiele z tych badań sięga 
dawnych czasów, a zawdzięczamy je nie psychologom, lecz fizykom, 
astronomom, fizyologom, którzy je  poczynili najczęściej przypadkowo 
nie domyślając się ich znaczenia psychologicznego.

Z powyższego określenia psychologii i metody, którśj się trzymać 
powinna, widać, że W undt należy do szkoły psychologów empirycznych 
w ścisłćm znaczeniu tego wyrazu. Ułożenie podręcznika psychologi
cznego musiało być zgodne z tą  definicyą i z tą  metodą. Jakoż autor 
tak  postąpił. Wyłożył obszernie fizyologią nerwów, okazując, jak  
anatom ia rdzenia kręgowego, mózgu, móżdżku i innych ośrodków ner
wowych, pozwala nam rozumićć funkcyonowanie tych rozmaitych or
ganów, i ile jeszcze leży niejasnego w całćj tój sferze.

Następnie rozbiera proces wrażeń otrzymywanych przez zmysły, 
zastanawia się nad specyficzną energią nerwów, roztrząsa wyższe dzia
łan ia  takie, jak  postrzeganie i sądzenie, szeroko wykłada naturę wro!i 
oraz uczuć estetycznych, moralnych i religijnych, jak  niemnićj patolo
giczną stronę życia psychicznego, objawiającą się w hallucynacyach
i złudzeniach. Słowem, w dziele powyższćm zgromadził autor takie 
mnóstwo faktów, postrzeżeń, doświadczeń, rozumowań, że można je 
uważać jak  dotychczas, za najlepszy wyraz psychologii fizyologieznćj 
nietylko w literaturze uiemieckićj, ale w ogóle w literaturze psycholo
gicznej spółczesnój.

Jak  jedni psychologowie niemieccy starali się ocenić i liczebnie 
oznaczyć stosunek między wrażeniem a bodźcem, i natężenie wrażenia 
mierzyli przez natężenie bodźca; tak  znów drudzy usiłowali określić 
także liczebnie trwanie aktów psychicznych. Badania w tym celu pro
wadzili głównie fizyologowie, poczynając od Dondersa, który jeszcze 
przed dwudziestu laty wszedł na tę drogę. Zagadnienie, o które tu 
chodzi, tak można wyrazić: Wiadomo powszechnie, że myśli nasze cza
sami rączo, czasami znów bardzo leniwie po sobie następują. Kiedy 
zostajemy pod działaniem silniejszego uczucia, np. gniewu, strachu
i t. d., wyobrażenia cisną się do umysłu gromadnie; jedno drugie wypie
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ra: powstaje jakoby burza w duszy. Przekonano sig również, że szyb
kość myśli, osobliwie w pewnych chorobach umysłowych, jest nadzwy
czajna.’ Z drugićj strony zauważono wielką leniwość myślenia u idyo- 
tów, kretynów i niektórych paralityków, tak , że przerwy migdzy bezła- 
dnemi ich myślami każdy może dostrzedz. Fakta te i inne do nich po
dobne, uczą, jak  przedmiotowe ocenianie czasu zależne jest od szybko
ści lub leniwości naszego myślenia. Głośny z zażywania opium Th. de 
Quincey powiada o sobie, że gdy zwiększył dozę zwyczajną opium, zda
wało mu się, „jakoby w jednej nocy przeżył tysiąc lat, albo raczćj czas 
przechodzący granice doświadczenia ludzkiego.” Postrzeżenia te, co 
do trwania pewnych aktów umysłowych ocenianych subjektywnie, na
prowadziły fizyologów na pytanie, czyby się nie dało mierzyć owego 
trwania, czyli określić ich przedmiotowo, objektywnie. Tem bardziej 
zaczęto się tem pytaniem zajmować, gdy w r. 1795 Maskelyne astro
nom angielski (w Greenwich) zauważył, iż pomocnik jego Kinnebrook 
notował mu przejście gwiazdy przez południk zawsze później o 0,5” 
— 0,8” niż był powinien. Przypuszczając, że opieszałość adjunkta 
była nie do poprawienia, uwolnił go od obowiązków. Późnićj, około 
r. 1820 Bessel porównywając swoje obserwacye z obserwacyami innych 
astronomów, przekonał sig, że ich w oznaczeniu czasu zawsze wyprze
dzał; szukając zaś przyczyny tćj różnicy, wykrył ją  w tak  zwanćm zró
wnaniu osobistćm (l’ćquation personnelle). Podług metody Bradley’a, 
używano wówczas po obserwatoryach teleskopu, w którym znajdowała 
się naciągnięta bardzo delikatna niteczka, i notowano ściśle chwilę, 
w którćj gwiazda ją  przechodziła. Czas wskazywał zegar bijący se
kundy. Obserwator m usiał notować i kombinować dwa różne wraże
nia, jedno wzrokowe, t. j. przejście gwiazdy przez południk, drugie 
słuchowe, t. j. uderzenie zegaru. , Czynność ta  byłaby dość łatw ą, gdy
by wrrażenia były spółczesne, co się bardzo rzadko zdarza, gdyż bicie 
zegaru prawie nigdy nie zgadza się z przejściem gwiazdy przez połu
dnik. Różnice dochodzą czasami jednćj sekundy, częścićj pozostają ni- 
żćj O,” 3. Różnią sig one stosownie do godzin dnia, do chwilowego 
usposobienia obserwatora (obieg krwi, zmęczenie nerwów). Bessel tłó- 
maczył te różnice okolicznością, że wrażenie wzrokowe i słuchowe nie 
mogą być spółcześnie porównane, i że dwaj obserwatorowie używają 
różnych czasów dla skombinowania tych wrażeń. Dodawał prócz tego 
słusznie, że różnica jest większa, gdy jeden obserwator przechodzi od 
wzroku do słuchu, a drugi od słuchu do wzroku. Nie b ra ł jednak 
w rachubę pamięci, która w tym akcie duże ma znaczenie; przekonano 
się bowiem, że potrzeba dłuższego czasu na reprodukcyą, niż na po
wstanie pewnego stanu świadomości.

Następnie w r. 1850 Helmholtz okazał przez doświadczenia, j a 
kiego czasu potrzebuje prąd nerwowy, do przebieżenia oznaczonćj d łu 
gości nerwu. Pobudzał nerw w blizkości mięśnia, który ulegał skur
czowi, i notował czas upłyniony między pobudzeniem a skurczem. Po- 
tćm znów powtarzał doświadczenie, ale już w punkcie nerwu bardzićj
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oddalonym od mięśnia, i wtedy zauważył niejakie opóźnienie się skur
czu, z czego obrachował szybkość prądu nerwowego. Doświadczenia 
Helmholtza ponowili Dubois Reymond, Marey, Ilirsch, Schelske, Jaager, 
Baxt i inni uczeni, którzy uprościli przyrządy i badali szybkość prądu 
nerwowego tak  co do nerwów czuciowych jak  i ruchowych.

Doświadczenia te dostarczyły elementów niezbędnych do rachun
ku. Uważmy bowiem, jakie są warunki doświadczenia. Człowiek od
biera wrażenie i daje o tćm zm>ć za pomocą ruchu. Uczute wrażenie 
stanowi jeden początkowy element, a ruch drugi: one też tylko dostęp
ne są mierzeniu. Między jednśm  a drugićm upływa pewien cz.\s, k tó 
rego cząstka bywa użyta na ruch prądu dośrodkowy, a druga na 
odśrodkowy. Znając oba te czasy, łatwiej możemy oznaczyć trw a
nie, czyli czas aktu  wyłącznie psychicznego, t. j. postrzeżenia (la  per- 
ception). Rozmaici uczeni, a głównie Donders, około r. 1861, probo- 
wali oznaczyć ów czas trwania. Donders zauważył naprzód, że czas 
fizyologiczny, t. j. przerwa między pobudzeniem a reakcyą, t. j. ru 
chem, różni się stosownie do pobudek. Jeżeli sprawiamy wrażenie do
tykowe np. kłując rękę, wówczas reakcya następuje w '/i sekundy po 
ukłuciu; jeżeli wrażenie jest słuchowe, potrzeba ‘/ K sekundy, jeżeli 
wzrokowe ys sekundy. Probowano dalćj doświadczeń, w których oso
ba poddana im, wiedziała, że np. dostanie ukłucie elektryczne w nogę 
prawą, i powinna była dać znak ręką prawą; kiedyindzićj znów nie 
wiedziała naprzód, w którą nogę będzie ukłutą, ale tą  samą praw ą rę
kę m iała znak dawać, z czego wynikała pewna chwiejność w ruchu. 
Przekonano się, że w pierwszym razie potrzeba było krótszego czasu 
( y 7 sek.) niż w drugim. Mamy tu ak t psychiczny bardzo prosty, re 
dukujący się do porównywania dwu spostrzeżeń, z których jedno jest 
rzeczywiste, drugie możebne, i następnie do działania według tego. 
Otóż doświadczenie to przekonywa, że nawet najelementarniejszy stan 
świadomości ma pewne dające się wymierzyć trwanie. Donders stoso
wał tę sarnę metodę doświadczeń do wrażeń wzrokowrych i otrzym ał 
podobne rezultaty. Naśladowali go Ilelmholtz, Mach, Vierordt, Baxt
i Exner. Ten ostatni badał szczególnićj warunki przypadkowe, wpły
wające na trwanie czasu fizyologicznego, i przekonał się, że stopień 
uwagi nadzwyczaj wpływa na szybkość reakcyi. Im uwaga jest więk
sza, tern trwanie jest mniejsze, t. j. tćm prędzćj następuje reakcya, 
czyli gdy uwaga jest w swojćm maximum, trwanie reakcyi sięga mini
mum. Różni się ono także stosownie do organu wystawianego na 
działanie, i do miejsca ciała, na które działa pobudka. Dalej wpływa 
na nie i wiek. Exner zauważył minimum trwania, mianowicie O,” 1295 
u młodzieńca 22 letniego, i maximum = 0 , ”9952 u starca 76-io letnie
go. Wprowadzenie do organizmu pierwiastków trujących lub pobu
dzających (morfina, herbata, kawa) nićma wpływu; jednakże upicie się 
bardzo zwalnia reakcyą, jakkolwiek pijany wyobraża sobie, że reaguje 
prędzćj, niż w stanie normalnym.



W ANGLII I NIEMCZECH. 49

Pomijamy inne doświadczenia, w tym samym kierunku czynione 
przez W undta, von Kries’a i Auerbacha, a dotyczące wyższych Czynno
ści umysłowych, jak  np: rozróżniania, ażeby zaznaczyć ogólny rezultat, 
osiągnięty na tśin polu badań, mianowicie, że każdy ak t umysłowy po
trzebuje pewnego czasu dla swego objawu, czyli, że ma pewne trwanie, 
które w pewnych czynnościach psychicznych zdołano liczebnie określić. 
Otrzymane z wielu doświadczeń wyniki, Ribot streszcza jak  następuje:

1. F ak t świadomości, podobnie jak  wszelkie inne zjawisko, ma 
trwanie określone ściśle, zmienne i dające się mierzyć. Wprawdzie
i dawniój wiedziano, że zjawiska umysłowe dzieją się w czasie, ale wy
rażenie to zbyt ogólne, zostawiało myśl w jakiejś sferze tajemniczej, 
niedostępnej mierzeniu pod względem cz&su jćj trwania.

2. F ak t świadomości niema trwania absolutnego, albowiem 
zmienia się ono stosownie do warunków zewnętrznych (natu ra  i porzą
dek bodźców), stosownie do warunków wewnętrznych, z których głów
nym jest stopień uwagi i stosownie do warunków natury mieszanej 
(wprawa, przyzwyczajenie).

3. Czas fizyologiczny, w okolicznościach najprostszych, zmienia 
sig odpowiednio do rozmaitych wrażeń między y5 a ’/ 7 sekundy.

4. Wszelkie okoliczności, mogące skomplikować ak t psychiczny, 
powiększają czas jego trwania.

5. Trwanie najprostszego aktu  umysłowego (rozumowego) mo
żna rachować na trzy setne sekundy.

6. Porządek faktów wewnętrznych nie zawsze odpowiada po
rządkowi faktów zewnętrznych. Spółczesność przedmiotowa może pod
miotowo zamienić się na kolejność, a znów spółczesność podmiotowa na 
kolejność przedmiotową. Nareszcie porządek może być odwrócony tak, 
że kolejność przedmiotowa A B, zamienia się na kolejność podmiotową

7. Czas potrzebny na reprodukcyą jakiegoś aktu umysłowego 
nie jest taki sam, jak i jest konieczny na jego powstanie, czyli produk- 
cyą, lecz wogóle nieco dłuższy.

Cokolwiek możnaby zarzucić tym doświadczeniom i rezultatom; 
jedno zostało przez nie dla psychologii zdobyte, mianowicie możność 
mierzenia procesów umysłowych, a przezto możność pewnej ścisłości 
w określeniach, bez której zbiór faktów i postrzeżeń nie może stanowić 
nauki.

Dla uzupełnienia przeglądu spółczesnćj psychologii empirycznej 
w Niemczech, należałoby jeszcze rozebrać dzieła dwóch psychologów: 
Horwicza i Brentana. Pierwszy z nich zaczął od r. 1872 wydawać 
dzieło p. t.: „Analizy psychologiczne na podstawie fizyologicznój’’ i do r. 
1878 ogłosił 2 części w 3 tomach. Drugi, obecnie profesor uniwersyte
tu  wiedeńskiego, napisał „Psychologią ze stanowiska empirycznego” 
(1874). Że jednak dzieła obu tych autorów nie były jeszcze ukończo
ne, przeto Ribot krótką im tylko poświęcił wzmiankę w swojej pracy.

Tom  IV. Październik 1880. 7



Horwicz posiada wszystkie przymioty dobrego psychologa: bystrość, 
czasami głębokość, subtelną analizę, zdolność ogarniania mnóstwa po- 
strzeżeń i szczegółów. Brak mu tylko często porządku w ogólnym 
przebiegu wykładu; grzeszy tćż zbytniemi działami i poddziałami. 
Dzieło jego nie stanowi całości, a co do głównćj charakterystyki jego 
psychologii, można ją  zamknąć w tych słowach: autor posługuje się me
todą fizyologiczną i przeważne znaczenie w życiu psychicznem przypisu
je uczuciu. Brentano uchodzi w Niemczech za ucznia S tuarta Mill’a, 
a chociaż obiecuje wykładać psychologią ze stanowiska empirycznego, 
chociaż doświadczenie uważa za jedynego mistrza swojego, jednak od
pycha fizyologią, prawi o jakićjś idealnćj intuicyi i tonie w subtelnćm 
określaniu natury psychologii< metody, jakiej się trzymać powinna. 
Dla niego jest, jeszcze po starem u, wewnętrzne postrzeganie jedynćm, 
a przynajmnićj głównćm źródłem psychologii. Tylko nie trzeba za to 
samo brać postrzegania (die W ahrnehmung) i obserwacyi (die Beobach- 
tung). Gdzie zaś owo wewnętrzne postrzeganie nie wystarcza, należy 
szukać pomocy w lingwistyce, historyi, patologii chorób umysłowych
i t. d. Nadto Brentano krytykuje prace W ebera, Fechnera, W undta, 
Mandsley’a, nie dlatego, żeby nie um iał ocenić ich wartości, lecz dla 
tego, że jest przeciwny wprowadzeniu określeń ilościowych do objawów 
psychicznych.

Na zakończenie obecnego przeglądu, powtórzymy słowami Ribota 
rezultaty, które on ze wszystkich dzieł rozstrząsanych zebrał, gdyż to 
pozwoli czytelnikowi utworzyć sobie obraz mnićjwięcćj doskonały o s ta 
nie obecnym psychologii niemieckićj i przypomni w całości to, co po 
szczególe w rozmaitych miejscach powiedziano.
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Kiedy psychologią spółczesną w Anglii, pomimo wielu różnic in
dywidualnych, można było nazwać ogólnie assocyacyjną, dlatego, że 
prawo assocyacyi, czyli kojarzenia, uważa jako zasadnicze w mechani
zmie umysłowym; psychologia niemiecka nie daje się podciągnąć pod 
jakieś ogólne pojęcie, któreby pozwoliło zgrupować pod jednćm hasłem 
jćj badania. Oprócz ducha i metody wspólnych autorom, o których 
była mowa, jest tylko jedno zagadnienie, około którego prace ich k rą 
żyły, mianowicie zagadnienie o pojmowaniu, czy tćż postrzeganiu zmy- 
słowćm (la perception sensible), łącznie z jego warunkami i bezpośre- 
dniemi następstwami.

Sprobujmyż zebrać pod tym tytułem  główne rezultaty, osiągnio- 
ne przez psychologią niemiecką, opuszczając to, co nie jest jćj właści
wością.

Najprzód trzeba zaznaczyć badanie pierwiastków wrażenia pro
stego, t. j., niezłożonego. Pierwiastki tego, co jest njezłożone? ależ to 
czysta sprzeczności Trzeba się więc porozuinićć. Jestto  jedną z zasług 
psychologii fizyologicznćj, że okazała, iż to, co świadomości zdaje się być 
niezłożonćm, w rzeczy jest złożonćrn, jest syntezą. Prawda, że do
świadczenia fizyków oddawna przygotowały drogę do tego wyniku; był



by on nawet wcześniej wyciągniony, gdyby się psychologia nie była za
m ykała w swojśm Ja, gdyby się nie ograniczała tylko do obserwacyi 
wewnętrznej, gdyby owych doświadczeń nie była uważała za obojętne 
dla siebie, za sprawiające jój dystrakcyą. Kiedy więc fizycy nie zajmo
wali się zjawiskami świadomości, a psychologowie gardzili materyą, nie
którzy fizyologowie trafili w doświadczeniach swoich na ten punkt w ła
śnie, gdzie strona umysłowa styka się z fizyczną i czasami mimo wiedzy
i woli, badali wrażenia elementarne. Słusznem więc jest przyznać psy
chologii fizyologicznśj, mającej głównych przedstawicieli w Niemczech, 
zasługę rozpoczęcia szeregu badań, z których psychologowie spółcześni 
niemałą korzyść odnieśli. Helmholtz przed innymi godzien tu wspom
nienia. Prace jego nad akustyką fizyologiczną, szczgólnićj zaś doświad
czenia, przez które dowiódł, że dźwięczność (timbre), będąca z pozoru 
własnością nie dającą się określić, zależy od dźwięków uzupełniających, 
które się grupują około dźwięku zasadniczego, według stosunków okre
ślonych— prace te i doświadczenia uczyły, że zjawisko fizyczne było 
bezpośrednią przyczyną wrażenia, że stanowiło złożoną grupę elemen
tów, w których gdy następowała zmiana, pociągała za sobą odpowie
dnią zmianę we wrażeniu.

Stan świadomości najniższy, jak  np.: uchwycenie dźwięku, postrze
żenie barwy; wrażenia najprostsze, t. j., wolne od wszelkiego skojarze
nia i umiejscowienia, są już zjawiskami złożonemi. Dźwięk ma swojg 
wysokość, natężenie, dźwięczność, które odpowiadają liczbie, szerokości
i formie drgań, czyli wibracyi. Wrażenie barwy również odpowiada 
szybkości drgań eteru i długości fal. Pominąwszy wszelką hipotezę co 
do tego, jakim sposobem zjawisko nerwowe zamienia się na psychiczne, 
a trzymając się tylko faktu, niepodobna uważać zaniezłożony stanu świa
domości, który się zmienia stosownie do swoich bezpośrednich warunków. 
Jeżeli wrażenie iunćm się staje, więc i proces nerwowy (t. j., prawdopo
dobnie ruchy cząsteczkowe w nerwach i komórkach) musi być inny
i czucie staje się innćm. Doświadczenia zatem fizyologiczne wsparte 
analizą podmiotową, zdają się pokazywać w świecie umysłowym coś 
podobnego do atomów w świecie fizycznym. Prawda, że możnaby po
wiedzieć, iż psychologia nie potrzebuje się zajmować temi pierwiastka
mi pierwiastków, tak  jak fizyka i chemia nie badają natury atomów; że 
idąc tą  drogą, psychologia zawróciłaby do metafizyki; że dość dla niej 
rozpoczynać od wrażeń, które uważa za proste, tak jak  nauki fizyko
chemiczne rozpoczynają od ciał prostych i ich własności elementarnych: 
niemniej jednakże badania psychologii fizyologicznćj rzucają niejakie 
światełko na to ciemne laboratoryum, z którego się wydobywa świado
mość. Albowiem są tu tylko dwie hipotezy możebne: albo trzeba przy
puści z Leibnitzem, że „ponieważ sto tysięcy nic’ów nic mogłoby złożyć 
choćby najmniejszej rzeczy,” wrażenie zwane prostćm, wynika z sumy 
stanów elementarnych, które dlatego, że są bardzo słabe, lub bardzo 
krótko trwają, nie mogą dojść do świadomości; albo trzeba przypuścić, 
że wrażenie zwane prostem, powstaje jako synteza elementów różnoro
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dnych i stanowi względem nich to, co w chemii kombinacya względem 
pierwiastków swoich.

Którąkolwiek z tych hipotez przyjmiemy, zawsze mamy prawo 
mniemać, że stany umysłowe, które świadomość uważa za proste i k tó
re dla nićj są takiemi w istocie, naprawdę przecież są złożone. Sądy 
więc świadomości, przytaczane tak często przez niektórych psychologów, 
jako wyroki bez apelacyi, redukują się do pewności względnćj. Nie są 
one już nieomylną wyrocznią, a świadomość, tak jak  każdy inny świa
dek, mogący się mylić, lub "być omylony, nićma przywileju prawdy ab- 
solutnćj: otóż tego wszystkiego uczy nas psychologia fizyologiczną, dzię
ki swoim badaniom nad jednem, bardzo skromnćm zagadnieniem.

Przechodząc od pierwiastków wrażenia do wrażeń samych, to jest 
do postrzeżeń, czyli aktów istotnego poznania, widzimy, że psycholo
gia niemiecka zajmowała sig przedewszystkićm wrażeniami dotyku, 
wzroku i słuchu, traktując je właściwą sobie metodą, t. j. nie odłącza
jąc ich nigdy od warunków fizycznych, które szeroko badała i nieuwa- 
żata za okoliczności tylko dodatkowe.

Co się tyczy słuchu, trzeba zaznaczyć dwa rćzultaty: jeden, doty
czący psychologii i zasadzający się na zredukowaniu ja k  można najzu- 
pełniejszćin wrażenia do składających je  pierwiastków; drugi, dotyczą
cy estetyki, a polegający na tćm, by dać umiejętną podstawę estetyce 
dźwięków (Iłelmholtz).

” Co się tyczy dotyku i wzroku, oryginalna część jej badań ściąga
ła  sig do zmysłu miejsca (Ortssinu), czyli zdolności umiejscawiania, 
inaczćj lokalizacyi, to jest, tych działań, dzięki którym, dane dotykowe
i wzrokowe, określają położenie. W zagadnieniu tćm, dwa elementa 
mają przeważne znaczenie: tak  zwane „znaki miejscowe” (Localzei- 
chen) i ruchy. Hvpoteza „znaków miejscowych” jest właściwością psy
chologów niemieckich, którzy pod rozmaitemi formami do nićj wracają. 
Twórca tćj hypotezy, Lotze, jeszcze nie bardzo jasno ją  tłóinaczy, i g i
nie w metafizyce. W undt wraca do nićj, jaśnićj i ściślćj ją  wykłada, 
ale pomimo tego pozostało jćj dużo niejasności. Sama zaś hypoteza 
polega na tćm, że sig przypuszcza, iż każdy czujący element siatkówki 
lub skóry, nadaje wrażeniu „właściwą barwę,” k tóra pozwala przy dal
szej pracy, umysłowi zamienić, przeistoczyć tę modyfikacyą jakościową, 
na stosunek wyrażający położenie, a to za pomocą ruchów.

Znaczenie ruchów rzeczywistych, prostych dążności do ruchu, 
wrażeń wynikających z innerwacyi, badano tak starannie, jak  tylko 
szkoła fizyoiogów mogła uczynić. Przedmiot ten bywał i dawniej tra k 
towany, ale nigdy z taką ścisłością i tak rozciągłe.

badania tyczące sig lokalizacyi, czyli umiejscawiania wrażeń do
tykowych i wzrokowych, zaprowadziły psychologów niemieckich do 
wyższego zagadnienia, mianowicie, jak i jest początek pojęcia przestrze
ni, to jest jaka  jest empiryczna jego geneza. Zagadnienie to dotyczy 
właściwie teoryi poznania; jednakże i psychologia fizyologiczną zabra ła
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się do niego swoją metodą, porównywając ciągle teoryą z doświadcze
niami.

Podawano dwa rozwiązania sporu, który nie jest dotychczas roz- 
strzygniony.

Natywiści przypuszczają, że porządek wrażeń dotykowych i wzro
kowych ma swoję podstawę w konstytucyi organizmu, że z organizmem 
się rodzi, czyli, że jest wrodzony.

Empirycy, opierając się głównie na wpływie assocyacyi i przy
zwyczajenia, przypisują zdolność umiejscawiania dotykowego lub wzro
kowego doświadczeniu, zarówno w tein, co się tyczy jego udoskonale
nia, jak  i w tćm, co się ściąga do jego początku.

Jak  dotychczas, ostatnia ta  hypoteza zyskiwała coraz więcćj 
gruntu, lubo nie zdołała rozwiązać wszystkich trudności. Pod inną 
formą to samo badanie odbywa się dalćj. Czy metody naukowe mogą 
dowieść, iż to, c o było uważane za proste, niezłożone, intuicyjne, jest 
złożone i pochodne? Zagadnienie poruszone wyżej, a tyczące się wra
żeń zjawia się i tutaj, gdy chodzi o pojęcie przestrzeni. Dzięki wybi- 
tnćj, cechującćj ją  dążności analitycznćj, psychologia niemiecka wiele 
się przyczyniła do wyjaśnienia tój łatwćj z pozoru kwestyi, wprowa
dziwszy odróżnienie faktu od jego tłómaczenia, odróżnienie wrażenia 
od wniosku, który mu towarzyszy.

Badanie pojęć oderwanych (czas, liczba, i t. d.) wykracza nieco 
za ramy psychologii fizyologicznej, więc tylko przypadkowo było przed
siębrane i nosiło wogóle cechę doktryn K anta.

NajSmielszćm i najnowszem z usiłowań psychologii niemieckiej 
jest, próba zastosowania rachunku i miary, do stanów świadomości. 
H erbart rzuca pierwszy zarys, systematyczny, dowolny, daleko sięga
jący. Po nim metoda matematyczna ustępuje miejsca doświadczalnej.

Dwa punkta jedynie okazały się dostępne badaniom tego rodzaju:
1. Stosunek między wrażeniem a bodźcem, czyli podnietą, z re

dukowany do formuły przez Fechnera w sławnćm jego prawie logaryt- 
micznćm, którego i żywo broniono i żwawo zwalczano;

2. Trwanie aktów psychicznych, które drobiazgowo badano 
w następujących przypadkach: gdy wrażenie było wprzód wiadome, 
ale niewiadomy czas jego zjawienia się; gdy wrażenie było wiadome 
i czas oznaczony; gdy ani wrażenie nie było wiadome,, ani czas ozna
czony; gdy wrażeniu towarzyszyło, lub po niem następowało inne, bądź 
podobne, bądź różne; gdy w regularny szereg wrażeń, czy postrzeżeń 
wciskano inne, nowe postrzeżenie; gdy badano pomieszane stany we
wnętrzne i postrzeżenia, tak , by można było mierzyć trwanie aktów 
psychicznych podczas reprodukcyi.

Uczucia nie nęciły fizyków i fizyologów. W teoryi o nich prze- 
maga wpływ Herbarta: uczucia uważają się nie za stany umysłu ele-



raentarne, lecz za wynik stosunku migdzy wrażeniami a wyobrażenia
mi. Uczucie wyraża nie stan, lecz zmiang. Horwicz, który najwigcój 
badał uczucia, s ta ra ł się je powiązać z prawami życia.

Trzeba jednak wyznać, że historyi naturalnćj uczuć jeszcze nić- 
ma, że należałoby ją, dopićro napisać. Nim to nastąpi, jakakolwiek ich 
klasyfikacya umiejętna jest niemożebna.

Taka jest treść dwóch bardzo nauczających i bardzo dobrze napi
sanych książek; mogą one służyć za wyborne przygotowanie tak  do roz
poczęcia nauki psychologii, jak  i do poznania obecnego jćj stanu w dwóch 
krajach. Ponieważ jedng z tych książek mamy przełożoną na swój ję 
zyk, pragnąć należy, by przełożono i drugą, gdyż na to zasługuje.
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SIOSTRA MIŁOSIERDZIA.
P O W I E Ś Ć .

PRZEZ

E m i l a  C a s t e l a r a .

( P r z e k ł a d  z  o r y g i n a ł u  h i s z p a ń s k i e g o ) .

PRZEZ

qA. G o r a j  s k ą *).

Tom I.

XVII.

Tego wieczora mieszkanie M argarity olśniewało oczy. Główne 
wschody rzęsiście oświetlone, przystrojone w mnóstwo różnobarwnych 
a wonnych kwiatów, przedstawiających roślinność wszystkich stref 
i klimatów, prowadziły do czarodziejskich salonów, rzekłbyś raczój 
wyśnionych, aniżeli rzeczywistych, gdzie posągi i gobelinowe obicia 
zdawały się życia nabierać i poruszać się do tak tu  ochoczśj muzyki, 
spływającćj z niewidzialnego miejsca, niby łagodna kaskada. I  w umy
sły ludzkie muzyka ta  wlewała także wesołe ożywienie, usposabiając 
do wzruszeń, jak ie  miały upamiętnić piękny ten wieczór.

Damy dworu w świetnych strojach, pomnażały jasność tych salo
nów, rozpromieniając w swoich dyamentach i klejnotach blaski tysiąca 
świec gorejących. Potworzyły się kółka, a w nich panie te zajmowały 
sig uprzywilejowanym przedmiotem rozmów dworskich, nie bez pewnćj

*) Dalszy ciąg — patr* zeszyt za wrzesień r. b.
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dozy złośliwości, pomimo wdzięcznego przyjęcia, jakie je  spotkało w tym 
domu i przygotowywały się do tańców, krytykując półgłosem wszyst
kie osoby znajdujące się w tćm zgromadzeniu.

W ogrodach, przypominających zaczarowane ogrody Armidy, bla
do oświeconych, niby brzaskiem zorzy poranućj, ożywionych szmerem 
wodotrysków, przechadzało sig także wiele gości, gawędząc i używając 
rozkoszy wieczornego chłodu.

Pomiędzy innymi znajdowało sig tu  dwóch młodych ludzi, arysto
kratycznej powierzchowności, rozmawiających o uroczystości dzisiej- 
szćj: jeden z nich mówił czysto po włosku, w drugim poznać można 
było Francuza.

— Wigc utrzymujesz że nie przyjedzie?— spytał Francuz.
— Z pewnością nie przyjedzie—odparł Włoch.
— To rzecz dziwna: przecież pani M argarita tak  sig przechwa

la ła  zaszczytem, jakim  król m iał ją  obdarzyć przez swojg obecność na 
jćj weselu.

— Ominie ją  ten zaszczyt.
—  A, to bgdzie zabawnel
— Dlaczego?
— Bo ona będzie się wysilać na jak i koncept, żeby się zemścić.
— Pst!—syknął Włoch ujmując silnie towarzysza za ramig.
— A to czemu?— spytał zdziwiony cudzoziemiec.
— Nie zapominaj— szepnął Włoch jak  najciszćj—iż tutaj nawet 

drzewa są królewskimi szpiegami i że ju tro , jeżeli jakie echo powtó
rzy twoje słowa, możesz nazawsze wylecićć z Neapolu.

— O! dla Boga!— rozśmiał się Francuz.—Lecz prawdg mówiąc, 
nie umiem sobie wytłómaczyć, co może być powodem tej demon
stracji.

—  O! ma ona wielkie znaczenie—odezwał sig Włoch zupełnie 
głośno.

— Naprzykład?
—  Dobry król czuje sig w obowiązku dawania nauk moralności 

swemu dworowi.
— A? zapewne, zapewne— powtórzył ironicznie Francuz.
— Otóż obecność jego tutaj byłaby przeciwnie złym przy

kładem.
— No, pojmujg.
— A ta młoda kobieta dostanie też nauczkę: będzie to znaczyć, 

że JKMość nie pochwala jćj postgpowania.
— Rozumić się.
— Wszystko to jest godnćm wielkiego monarchy.
—  Najniezawodnićj.
— Tym sposobem dodaje on jeden listek wigcćj do blasku swćj 

korony.
— O tćm nie wątpię. Tylko pocóż obiecywał że tu będzie, sko

ro nie miał zam iaru uczynić tego? Poco podsycał nadzieje M argarity?
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— Król nie dał stanowczśj odpowiedzi; można się tylko było do

m yślać^ ^  zresztą nie powinnoby to znów tak  bardzo ją  obchodzić.
_  I owszem, jestto  dla niej kwestya najwyższej wagi.
— Tego nie pojmuję.
—  Bo nie znasz co to są dwory. Gdyby król me przybył, zna

czyłoby to tyle co niełaska, a zaś królewska niełaska będzie znaczyć 
tyle, co u trata  całej jćj wziętości.

— Doprawdy?
—■ Bez najmniejszej wątpliwości. M argarita je s t bożyszczem 

dworzan, dlatego, iż w s z y s c y  są tego przekonania, że jest bardzo do
brze widzianą w pałacu. W dniu, kiedy się przekonają, iż tak  nie jest, 
M argarita przepadła.

— Oho!
— Widzisz, jak  wszystkie te czoła pochylają się przed nią? y- 

prostują się wzgardliwie w tej samćj chwili, kiedy ją  opuści królewska 
łaska. W tenczas tysiące serc które ją  nienawidzą, tysiące ust które 
cichaczem ją  obgadują, zedrą zasłonę, za k tórą sig kryją i będą plwać 
jćj w twarz żółcią.

—  I miałżeby jeden tylko wieczór sprawić tak  wielką zmianę 
w jćj położeniu?

— Może ją  sprawić, a powód tego oczywisty: przecież to jest 
wieczór najważniejszy w życiu.

— Prawda i to; wszelako wielkie obowiązki jak ie  za sobą pocią
ga rządzenie państwem, mogą niekiedy stanąć na przeszkodzie speł
nieniu wymagań życzliwości.

— Niewątpliwie. Ale już od dosyć dawna chodzą pokryjomu 
pogłoski, iż M argarita jest na dródze utracenia swojśj wziętości. W ie
le z owych gwiazd, które jaśniały na jej horyzoncie, już poznikały. 
Nie jedni już ją  odstąpili. Utrzymują nawet, iż to zamążpójście jest 
ostatecznym środkiem, którego się chwyciła, widząc burzę zbierającą 
sig nad swoją głową.

—  Powiedz-że mi, cóżto był za rodzaj faworów, jak ie  m iała 
w pałacu?

— Złe języki chciały im nadać pewną barwę... wiesz że u ludzi 
chorych na żółtaczkę, oczy widzą zawsze wszystko w żółtym kolorze... 
Ale M argarita była, lub jest dobrze widzianą w pałacu za swój dowcip, 
wymowność, niewyczerpany wyborny humor, a z resztą i dla swoich 
stosunków pomiędzy arystokracyą.

— A jeżeli łaski te  utraci...
— O! — szepnął Włoch przyciszonym głosem — będzie sig

mścić!
— I ja  tak  myślę.
— Nie będzie zważać że to jest król: ona jak  żmija kąsa każde

go co ją  nadepcze.
— Zgadzam sig co do jćj chęci zemsty, lecz nie widzę środków.
Tom IV. Październik 1880. 8



58 SIOSTUA

— Patrz na nią, patrz! Nie widzisz na je j  czole coś czarnoksięz- 
kiego? Mówi ciągle ze wszystkiemi, uśmiechy i spojrzenia rzuca na 
wszystkie strony. U mie  prowadzić jednocześnie mnóstwo rozmów. Do 
każdego przemawia właściwym jem u językiem. Czaruje, olśniewa. Za
zdrość budzi w młodych damach, uwielbienie w mężczyznach. O! duch 
to niepomierny, w którym mieszczą się roje myśli i wiele, ogromnie 
wiele jadu!... Ona będzie walczyć, a jeżeli zostanie pokonaną, to ule
gnie dopiero po olbrzymich zapasach.

— Zachwyca mię ta dzielność!
— Czy widzisz jak  tam w salonach towarzystwo skupia się w m a

łe gronka?
—  A, to prawda.
— Nie uważasz, że wszyscy mówią sobie coś pocichu?
— Spostrzegam to.
— Otóż zaczynają już sobie robić uwagi, że król sig spóźnia... 

Pójdź, popatrzymy na ciekawe widowisko.
— Biedna M argarita!— mówił Francuz.
Obaj młodzi ludzie wrócili do salonów.
W samej rzeczy, dla M argarity byłoby to szczytem nieszczęścia, 

gdyby król nie ukazał się na jćj weselu. Całe poważanie jak ie  sobie 
pozyskała w Neapolu, winna była wziętości swojej w królewskim pa
łacu. Gdyby ją  utraciła, wtenczas cała ta  otaczająca ją  rzesza odsu
nęłaby się od niej i M argarita znalazłaby się zupemie osamotnioną.

Na tych dworach gdzie król jest wszystkićm, moda ślepo ulega 
woli królewskiój. W rządach absolutnych, monarchowie noszą w po
łach swego płaszcza losy nietylko osób ale i idei. Anna austryaczka 
przeniosła do Paryża hiszpańskiego ducha i na pniu francuzkiej litera
tury zaszczepiła bujną żywotność hiszpańskich poetów, a Filip V przy
wiózł z sobą do M adrytu ducha literatury francuzkićj, który przez ciąg 
całego stulecia panował na scenie hiszpańskiej.

Jeżeli tedy jedynowładni królowie tyle mogą nawet w wielkich 
sferach myśli, czegóż nie potrafią w niższych i bardziej ograniczonych? 
Niełaska króla była tóm dla M argarity, czem dla Kaina owo straszne 
znamię, które nosił na czole: było znakiem potępienia. Królowa salo
nów, balów i świetnych wieczorów, dzierżąca berło mody, trzymająca 
w swoim ręku tysiące nici wielkich intryg, m iała stać się igrzyskiem 
tych wszystkich, którzy zazdroszcząc jej w skrytości, zginali kark i 
przed jój potęgą.

Namiętności w braku wielkiego obrębu, gdzieby mogły ruszać sig 
i wyburzyć, pójdą sig tarzać w rynsztoku. Tak sig dzieje z jednostka
mi i taksamo z ludami. Jednostka pozbawiona takich namigtności, 
k tóre sig żywią wiecznotrwałym płomieniem jakiejś idei, wpada za
wsze w poniżenie. Lud nie mogący sig ruszać w atmosferze swobody, 
znikczemnieje i spodli się. Niewola je s t wielkićm złem społecznem; 
to prawda, a dlatego, iż je s t ona także wielki6m złem moralnem. Ztąd 
tćż owe ludy zatrute miękką atmosferą, nie mogące troszczyć się o nic,
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bo za nie rząd troszczy się o wszystko, ludy bez inicyatywy, bez wła
dzy, bez wolności, a które jednakże mają ducha czynnego,, potrzebują 
ruszać się, żyć; lecz oddane na pastwę zgnuśnieniu i bezużyteczności, 
nędznie trwonią czczy żywot. Ztąd więc i ci dworzanie uwielbiali bo
żyszcze gliniane, a nienawidzili nikczemnie. Każdego dnia patrzeli na 
zmarszczenie brwi pańskiój i biegli ślepo za każdym zwrotem jego woli. 
Nićma gorszego stanu jak  być automatą: nic nićma nikczemniejszego 
pod słońcem.

M argarita niecierpliwiła się widocznie, lecz prawdę mówiąc, nie 
z powodu spóźniania się króla, tylko dlatego, że nie mogła doczekać się 
przybycia Anieli. Sądziła iż król przybędzie późno; a nie przypusz
czała bynajmniej, aby jćj nie dotrzym ał w ten wieczór tak  nadzwyczaj 
uroczysty. Przytrafia się to na dworach, iż kiedy ma nastąpić wielki 
jakiś upadek, ostatni dowiaduje się o tem właśnie ten który ma upaść, 
i że ten który upada, ostatni dopiero usłyszy głośny wybuch tej k a ta 
strofy. Ztąd wynika, iż M argarity nie mogło ominąć to, że tak mo
glibyśmy nazwać, powszechne prawidło życia dworskiego.

Lecz niebawem dał się słyszeć szmer i wszystkich oczy zwróciły 
się ku drzwiom wchodowym. W istocie była to Aniela ze swoją matką. 
Skromna suknia niebieska uwydatniała matową bladość jej cery. Kil
ka świeżych kwiatów tkwiło w jćj połyskujących warkoczach. Wśród 
tego potopu brylantów, wśród tych dam upstrzonych złotem, wyróżnia
ła  się naturalnością, prostotą, wdziękiem. Istnie natura ożywiona, 
upostaciowana, świecąca pierwotnym swoim wdziękiem i pięknością, 
jakby na przyganę tym wszystkim, które ją  tak  niemiłosiernie odrzu
cają dla niesmacznych piększydeł sztuki.

Wszyscy goście pobiegli wzrokiem ku ukazującej się we drzwiach 
postaci, pięknej wdziękiem niewinności. Aniela była zmięszana, oczy 
jćj mimowolnie chciały szukać Edwarda, a jednak przerażała ją  sama 
ta  myśl, że się tam, gdzie i on, znajduje. Szła cała drżąca, kolana się 
pod nią uginały tak, że musiała się wesprzeć na ramieniu m atki, lęka
jąc się, aby nie upaść.

Całe to wielkie towarzystwo arystokratyczne pochyliło czoło przed 
potęgą znakomitego talentu. Wiele jest mowy na świecie o szlachec
twie, o wysokich rodach dziedzicznych; a jednak zaprzeczyć niepodo
bna, iż wobec geniuszu promieniejącego, jak  gwiazdy w nocy, wobec 
wieńców wawrzynowych, zdobytych w walce zaszczytnej i chlubnej, 
wszystkie ludzkie ty tu ły  bledną i gasną.

Co do Anieli, obok jćj tyle sławionego talentu, wiedział świat tak
że i o jćj rzadkich zaletach i cnotach. Jawnóm było jćj nieskazitelne 
postępowanie, a nadto miłosierne jćj uczynki, które taką osłaniała ta 
jemnicą, wdzięczne usta wbrew jćj woli rozgłaszały. Wiedziano, iż 
złoto, które w jćj ręce spływało z jćj tryumfów, rozdawała między bie
dnych, a kiedy pieniędzy zbrakło, a nowa nędza przed oczy jej stanęła 
wtenczas zdejmowała z siebie klejnoty ofiarowane w hołdzie jćj talen
towi i niemi cierpiącą ludzkość darzyła; a nie była to owa chłodna li-
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tość, co złotem sypie i odwraca oczy, lecz serdeczne miłosierdzie, co ni
by anioł czuwa nad nieszczęśliwym, co ulgę niesie dla cierpień ciała, 
a pociechę dla duszy.

„Talent i cnota, dobroć i piękność”— powtarzano z uwielbieniem 
patrząc na nią, gdzie się tylko ukazała. Aniela tedy w skromnćj su
kience, z kwiatkami spuszczającemi się niedbale z jćj pięknćj główki, 
była prawdziwą tego balu królową, punktem, w którym się spotykały 
wszystkie spojrzenia.

W jednym kącie głównej sali, nawpół ukryty za firankami, po
chylony jakby pod brzemieniem strasznej zgryzoty sumienia, blady, 
zmieniony, łam iąc sobie palce u rąk, z oczyma wlepionemi w Anielę, 
siedział Edward. W ciężkiej boleści i strapieniu wyobrażał sobie, iż 
z wejrzenia Anieli spadną na niego ognie niebieskie i pochłoną go za 
jego zbrodnicze zapomnienie, za bezduszną niewdzięczność.

Aniela już do dna wychyliła kielich goryczy, męczeństwa. Nie 
było już dla niej więcśj co cierpieć na świecie. U traciła na wieki tego, 
w kim złożyła całą swoję wiarę, całą nadzieję, wszystkie swoje rojenia. 
Boleść jej przeszła w stan ciszy głębokiej, która zwykła następować po 
wielkiej burzy. Nie mogła już bardziej zagłębić się w jej łonie; już 
więcćj nie mogła rozedrzeć jój serca; a więc ciągle jednostajna, zawsze 
silna i wielka, boleść przyrosła do nićj i przybrała się w ten spokój po
ważny, uroczysty, jakim  mogą natchnąć wielkie tylko uczucia.

Jak  to przedziwnie powiedział Dante, ów wielki malarz ludzkich 
boleści, łzy, które w tćj chwili cisnęły się do jej oczu, nie mogąc poto
czyć się po twarzy i ulotnić w powietrzu, spadały gradem na serce. 
Niestety! ona, która tego człowieka tak kiedyś kochała i pocóż się zwo
dzić? k tóra go dotąd kocha tak szalenie, weszła do jego domu, na jego 
weselne gody, wśród przepychów zniewieściałego dworu i może dlatego 
tylko, aby jego ujrzeć, będzie śpiewem swoim przyczyniać uroku tej 
uroczystości, k tóra jest dla nićj udręczeniem, męczarnią! Wśród tćj 
dusznej atmosfery przypominała sobie ciepłe wiosenne wieczory, tysią
ce rozsypanych świćc przypominało jój miłe gwiazd światło, gdy za na
dejściem wieczora pojawiały się zza obłoczków; upajające zapachy 
mnóstwa wonności, balsamiczną woń jej kwiatów; dźwięki tćj muzyki, 
daleki śpiew słowika, z towarzyszeniem szelestu liści i szumu fal mor
skich, miękko rozlewających się na piaszczystym brzegu. Stanął jej 
przed oczy obraz dawnego szczęścia, miłości, i boleść wzbierała powo
dzią w jej sercu zranionem i rozdartćm. Straszny to był wieczór! Du
sza w danych chwilach cierpi boleści niesłychane: moralny ból bywa 
czasem tak głęboki, tak dojmujący, tak wielki, iż żadne fizyczne bóle 
nie mogą nawet w przybliżeniu z nim się porównać.

Ogromna boleść Wrzała w jćj sercu i wybijała się na lica, barwiąc 
je  dziwnym rumieńcem, błyskała w oczach, nadając im jakąś mistycz
ną piękność. Była to kobićta piękna sama z siebie, piękna swoim 
śpiewem, piękna artystycznym talentem , piękna czystością duszy, 
a przytern piękną była także i tćm, że na jćj czole jaśniała w idealnych
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blaskach święta korona mgczeństwa. Idealna ta  kobieta podobniejszą 
była do anioła mknącego ponad ziemią, nie dotykając jej swojemi 
stopy.

Co się tyczy M argarity, najrozmaitsze wrażenia rozrywały jćj 
umysł. Bezustannie z równą niecierpliwością wyglądała królewskiej 
wizyty. A król spóźniał się już zanadto. Ambicya jćj drżała na samą 
myśl nieobecności króla, tego dnia w jej domu. Jednakże tak  była pe
wną swego tryumfu, tak pewną, iż król jćj nie zawiedzie, iż wszelkie 
w tym względzie obawy przemykały się tylko ulotnie przez jćj głow:ę 
i jak  dym się rozpraszały.

Skoro spostrzegła Anielę, natychmiast wspomnienie jćj uczuć, 
miłość własna, chętka pobawienia się udręczeniem Edwarda, rozbudzi
ły w niej mnóstwo innych myśli i wrażeń. Tryumfowała, iż osobę,
o której cały dwór mówił, królowe teatru, będzie mogła w swoim do
mu przedstawić tak licznemu zgromadzeniu.

Pośpieszyła więc ku Anieli i czule ją  uścisnęła. Patrząc jej w o- 
czy dostrzegła, iż Aniela z wysileniem łzy powstrzymywała. Wzruszy
ło ją  to na chwilkę i jej samej łezka zabłysła w oku. Kobieta, nawet 
najprzewrotniejsza, spotykając się z czćmś, co porusza serce, czuje wię- 
cćj, niż mężczyzna, to jest, zachowuje żywsze i głębsze wspomnienie 
pierwotnćj swćj natury i zbliżą się więcćj do swego Stwórcy. Jednak 
lekkie to wzruszenie wnet przeminęło i powodowana wrodzoną pychą 
M argarita, zapragnęła ukazać i ofiarować Edwardowi tę wielką zdobycz 
z odniesionego zwycięztwa.

Poszła więc poszukać Edwarda i wracała wlokąc go za sobą, jak  
niewolnika. Aniela uzbroiła się w dziwną rezygnacyę i z oczyma u- 
tkwionemi w posadzkę czekała na Edwarda. Młodzieniec także nie 
śmiał na nią spojrzeć, tak, że już stali przed sobą twarz w twarz, a za
ręczyć można było, iż się jeszcze nie widzieli.

— Pani... mój mąż—rzekła M argarita, zaznaczając przyciskiem 
ten wyraz.

Wtenczas Aniela podniosła głowę, przywołując całą swoję odwa
gę z silnćin postanowieniem i śmiało spojrzała w oczy Edwardowi. Je 
dnak z trudnością stłum iła jęk wydzierający się z serca, a wymuszony 
uśmiech na jej ustach więcej wyrażał cierpienia, aniżeli przyjemności.

Następnie M argarita zwracając się do małżonka, zawołała:
— Nasza znakomita śpiewaczka, nasza wielka artystka!
Edward wybełkotał klka słów i s ta ł blady, stężały, niby nie

żywy.
— O, ten pan mnie zna—odezwała się chłodno Aniela.
— A tak— odparła M argarita tonem bardzo znaczącym—widział 

panią w teatrze.
— Nietylko w teatrze. Zapewne przypomina sobie, że mię wi

dywał w czasie swoich morskich wycieczek na pobrzeżu, niezbyt da
leko...
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— Pani— odrzekł Edward z goryczą w głosie—nie zapomniałem
0 tćm.

— A?.. nic o tćm nie wiedziałam!— rzekła M argarita z niewysło- 
wioną ironią.

—  W ierzaj mi, Edwardzie— dodała jeszcze— że naprawdę, napra
wdę, ja  chociaż kobićta, a nigdy nie zapomniałam panny Anieli od 
pierwszćj chwili, kiedy miałam szczęście widzićć ją  tu, w naszym ogro
dzie. Jestto fizyognomia, k tóra  nie zaciera się tak łatwo w pamięci.

Edward doskonale zrozumiał i wyrzut zawarty w słowach Anieli
1 cierpką ironią w mowie M argarity.

Aniela bądźcobądź była kobićtą i pomimo swćj niezrównanćj do
broci wyrzekła te słowa, wprawdzie nie wzgardliwie, nie z cierpkością, 
lecz z obojętnością tak  lodowatą, tak  zupełną, iż aż na samćm dnie jćj 
serca, przez reakcyą właściwą dumie, a dumie szlachetnćj, zdało się, iż 
w tćj stanowczej chwili zagasł trawiący ogień jćj egzaltowanego uczu
cia.

Obojętność ta  powróciła mowę Edwardowi.
Tak, pani—rzekł spokojnie—przypominam sobie, kiedy pierw

szy raz ją  widziałem. Pam iętam , że stałaś pani pod wierzbą na m a
łym pagóreczku, nad samym brzegiem morza. Stojąc przy zdroju, poi
łaś pani gołębie. Pamiętam, żeś pani zaśpiewała barkarolę i że usły
szawszy jćj śpiew, zatrzymałem moją łódkę. Przecudny głos pani ro
zlegał się...

Aniela bladła coraz bardzićj, usta jćj zsiniały, powieki się za
mknęły...

—  Coto? co pani jest?— krzyknęła M argarita podtrzymując ją .
—  Nic, nic... zawrót głowy... Przypomniałam sobie ojca... tam 

te strony... wszystko... wszystko...
Edward znikł. Pod pozorem przyniesienia szklanki wody wybiegł 

i nie wrócił. Obecni goście prawie nic dostrzegli tego krótkiego epizo
du, który mignął tylko jak  błyskawica. Aniela w tej wielkićj walce 
poznała swoję słabość i niesłychanym wysiłkiem zapanowała nad sobą, 
po przyjacielsku wzięła M argaritę pod rękę i rzekła głośno:

—  Pójdźmy trochę do ogrodu.
Obie młode kobiety przeszły tak  razem przez tłum y dworzan, 

którzy kłaniali się im z uszanowaniem i wyszły do ogrodu.

XYIII.

Edward nie mógł z zimną krwią znieść wyrzutu Anieli. W wy
rzeczonych przez nią słowach widział jawne potępienie całego swego 
życia. I tak było w istocie. Porzucić miłość czystą i pogodną dla burz- 
liwćj i nieprawćj namiętności, opuścić niebo po to, aby się rzucić w pie
kło, gdzie wrzało tyle żądz nizkich, było to zbrodnią, którćj najdłuż
szy przebieg czasu zagładzić w duszy jego nie zdoła. Uciekłszy więc 
jak opętany przed Anielą, schronił się do ustronnego gabinetu i tam



rzucił sig w kącie nasofkę. Siedział pochylony, a płynące mu po twa
rzy łzy gorzkie świadczyły, iż całe jego przeszłe życie przesuwało mu 
sig przed oczyma.

Gabinet był pusty i ciemny: tylko przez jedno otwarte okno sła
be odblaski świateł ogrodowych w mrocznćm półświetle oblekały roz
rzucone po pokoju przedmioty posępną i tajemniczą barwą. Edward 
drżał jak  liść. Zgby mu szczękały, elektryczne wstrząśnienia, jakby 
wielkie iskry, rozbiegały sig po ciele, cigżko oddychał i dławił sig łka
niem.

— Jestem zbrodniarzem—mówił— wielkim zbrodniarzem. Bóg 
mi zesłał anioła, aby czystość swojej duszy przelał w mojg i ja  go od
trąciłem , jak  gdyby mi cykutg podawał, a on mi niósł nektar życia... 
Gdzież sig podziały owe błogie godziny, kiedym ja  na klgczkach u stóp 
jćj, patrząc na nią, czułem sig lepszym, czułem sig jakby pod Bożą 
opieką?... Ach! jakże ciężkie powietrze w tych salonach! duszg się!... 
czemuż nie mogg teraz błądzić po tych prześlicznych pobrzeżach? Tam- 
by mi serce odetchnglo w spokoju, uciszyłoby sig sumienie. A patrząc 
na nią, widziałbym w jćj oczach światło niewinności, świgte, tajemnicze 
światło... Biada mi! Ambicya oślepiła mig na chwilg. Sądziłem, iż na 
świecie nićma nic nad poziomą, nikczemną, lichą żądzę znaczenia, inte
resu, bogactwa. Sądziłem, iż w tym pięknym wiejskim zdroju, gdzie 
sig gołąbki poiły, nie było dosyć wody, aby ugasić moje pragnienie. 
A dziś, jestem tu samotny, wpośród tych tłumów i mrę z głodu i pra
gnienia duchowego pokarmu życia i wstydzę sig sam siebie... O! nie 
mogg znieść samotności! Kiedy jestem sam jeden, prześladuje mig wi
dmo sumienia. A sumienie je s t moją kaźnią, cigżkiemi kajdanami, jest 
moim katem: chcę się go pozbyć, chcę o niein zapomnieć!... ale Bóg nie 
chce mię wysłuchać... Boże! Boże! czemu nie odbierzesz mi pamięci? 
czemu nie usuniesz mi z przed oczu jćj postaci?.. Widzićć ją  tak  czy
stą^ tak wdzięczną, co za udręczenie!... Anielo, Anielo! tyś była mi 
słońcem, a teraz jesteś straszącćm mię widmem, zakłócasz mi życie, 
rozum odbierasz!... Ale nie mogę... nie mogę... zawsze ją  widzę, zaw
sze stoi mi przed oczyma, wgryza się w sumienie... zabija mię, zabija.. 
Anielo, idź odemnie!... Oh!... czy to obłęd?., czy wpadam w malignę?..

W tćm otwarły się drzwi i w progu ukazała się M argarita. 
Niosła w ręku światło. Lica jej pokrywała śmiertelna bladość. Dya- 
menty, kwiaty, zdobiące jej głowę, bogate stroje któremi podniosła 
swą piękność, w tćj chwili wyglądały na owe zbytkowe przystrojenie, 
jakićm  ludzka pycha niekiedy okrywa zwłoki nieboszczyków. Świa
tło rzucające blask na całą jć j twarz, nie dochodziło do kąta , gdzie 
siedział Edward, a więc M argarita nie mogła go widzićć. Wszedłszy 
zam knęła drzwi za sobą, a stawiając świecę na stoliku przy ścianie, 
zawołała rozpaczliwym głosem.

— Ach! zgubiona jestem!
— M argarito!— odezwał sig wtenczas Edward głosem przytłu

mionym.
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Słysząc głos ten M argarita krzyknęła przeraźliwie i chciała 
uciekać; lecz przestrach nie dozwolił jćj postąpić ani kroku: padła na 
posadzkę, jakby piorunem rażona.

— Margarito, Margarito!., to ja , ja, Edward.
— A?.. ty... to ty?..
U jęła podaną sobie rękę i podniosła się.
— Tak się okropnie przelękłam...
— Co ci się stało, Margarito? Czegożeś taka strwożona?
— Jesteśm y zgubieni!
— A toż dlaczego?., mów!
— Król... Edwardzie, król dotąd nie przybył.
— I to cię tak bardzo trapi?
— Bo... słyszałam właśnie...
— Ale uspokój-że się, M argarito, uspokój się!
— Słyszałam, jak  mówili, że król tu dziś nie będzie.
— Jakże możesz to przypuszczać?
— Już tak późno, a nie widać go.
— A cboćby i nie przyjechał...
— Gdyby nie przyjechał, tośmy zgubieni!
—  Dlaczego?
— Marny wielu nieprzyjaciół...
—  Mniejsza z tem: cóż nam to szkodzi?
— Oni nam bardzo mogą zaszkodzić. Jeżeli nas to nieszczęście 

spotka...
— Nieszczęście, że król na dzisiejszy wieczór tu  nie będzie?
— Ach! to dla nas wyrok śmierci!
— M argarito, nie rozumiem cię.
— Posłuchajże mię, Edwardzie... powiem ci...
— Ależ, na Boga! uspokój się Margarito!
— Słuchaj tylko, a sam się zatrwożysz. Widziałam ja  tu  m ini

stra  potężnego; owładnął wolą królewską, a w końcu popadł w niełas
kę. Wiedzieli o tćm ludzie, a on nic nie wiedział. Bal był hasłem 
jego upadku. Na każdym tańcującym wieczorze królowa m iała zwy
czaj tańczyć z nim pierwszego rygodona, w dniu przeznaczonym na 
obalenie go, nie tańczyła. Odsunęli się od niego dworzanie, jakby od 
zadżumionego; wyśmiewali się z jego miny ci sami, którzy mu hołdy 
składali; i w tych salonach, gdzie wszystkie głowy, nie wyłączając 
głów ukoronowanych, chyliły się przed nim z szacunkiem, naraz zna
lazł się sam, opuszczony, bez jednego nawet przyjaciela. N iełas
ka jego coraz się zwiększała, i wreszcie pewnego dnia ujrzał się 
w więzieniu, innego zagrażało mu rusztowanie, i dziś, tułając się na 
obcćj ziemi, może zmuszonym je s t wyciągać rękę po nędzną jałm użnę, 
dla wyżywienia swoich dzieci.

— Mogliżbyśmy lękać się czegoś podobnego?
— Możemy, powinniśmy się lękać czegoś gorszego: wierzaj mi.
— No, to wyjedziemy zagranicę.
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— Nie puszczą cię.
— Ale— mówił Edward patrząc na zegarek—jeszcze jest czas, 

jeszcze bardzo być może iż przyjedzie.
— Ach! gdyby nie przyjechał, Boże!., jeśli nie przyjedzie, jak  

słyszałam, że sobie już szepczą moje wrogi w ogrodzie.,.
I błędnie wodziła sobie ręką po czole, jakby chciała oddalić ja 

kieś widmo.
Tak mocno była tćm zajęta, że już i o Anieli nawet zapomniała. 

Ambicya wyrugowała wszelkie inne uczucia. Wielkie to jednakże mu
siało być niebezpieczeństwo, kiedy ona, co zawsze m iała na myśli swo
je rywalki, i tak lubiła dręczyć Edwarda, nie wytknęła mu ironicznie, 
swoim zwyczajem, owej dramatycznćj sceny z Anielą.

M argarita żyła wpośród burzy zgiełkiem wielkich namiętności, 
hołdami świata, wspaniałością swego domu, swoją potęgą, słowem 
wszystkiemi temi sztucznemi zaletami, które były cudowną sprężyną 
jćj powodzenia i uciech. Cały ten gmach złocisty mógł runąć w je- 
dnćj godzinie, w jednćj chwili: mógł się za jednem dmuchnięciem roz
sypać w gruzy.

A dla tych, co przyzwyczajeni oddychać wichrem burzy, co żyją 
wśród żądz gwałtownych, którym nie przyświeca inne światło, jak  
blask jaskrawy spotęgowanych wrażeń, dla tych, zaprawdę, rozstać sig 
z taką atmosferą, żyć i działać w innych przestrzeniach sam otniej
szych lub cichszych, to zaprawdę, równa sig śmierci.

Tacy, co szukają tylko zgiełku, hałasu, zamętu, walki, i zawsze 
chcieliby żyć bojem i zapasami, tacy niem ają najmniejszego pojęcia
0 szczęściu. Człowiek, chcący zapewnić sobie szczęśliwy żywot, musi 
go szukać u domowego ogniska, tam wznosić ołtarze na cześć cnoty
1 pokoju, zawsze pięknie różowo malować to ostatnie dla serca przytu
lisko, a będąc dobrym ojcem, dobrym bratem, dobrym przyjacielem, 
dobrym małżonkiem i dobrym synem, dowieść, iż niemożliwemi są 
cnoty publiczne, jeżeli nie mają źródła i podstawy w świętych cnotach 
domowych, które są istnie pniem w drzewie żywota.

Lecz jeśli wszystko to dla mężczyzny jest prawem społecznćm, 
prawem religijnćm, dla kobiety jest oprócz tego czemś jeszcze wiecćj: 
jest prawem j ć j  natury. Nigdzie tak kobieta nie jaśnieje, nie otacza 
sig takim blaskiem, nigdzie tak nie ukazuje sig w całym swoim majes
tacie, jak na łonie domowego ogniska: tam jes t prawdziwa jćj try 
umfów widownia. Przy domowćm ognisku ma ona swoje ołtarze 
i tam  jest bóstwem. Czy to w stanie natury, czy w wyższćm towarzy
stwie, mało zdarzy sig napotkać kobiet piękniejszych nad matkg rodzi
ny, kiedy siedzi wśród swojćj dziatwy, wpatrującćj sig w nią z za
chwytem, jakby w swoje niebo; obdziela je  pieszczotami, serdecznym 
pocałunkiem wlewa w nie swojg duszg, i temu wskazuje piękno w do
brem, tamtego uczy szeplenić pierwsze wyrazy ojczystćj mowy, innego 
korzyć się przed swoim Stwórcą, a wszystkie miłować się wzajemnie,
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kochać wszystkich bliźnich, poświęcać niebu wszystkie swoje sprawy, 
wszystkie myśli, i tym sposobem staje sig ona niejako artystą, wykoń
czającym z niepojgtćm staraniem stworzoną przez Boga duszę, przy
sposabiając ją  do szczgśliwego życia na tym tu świecie, do spodziewa
nia się lepszego na innym.

Lecz nie do tego była stworzoną M argarita, nie do takiego celu 
prowadziło ją  całe jćj życie. Jakżeby ona żyć mogła, gdyby przed 
nią tysiące głów nie składało pokłonów? Jakby żyć mogła, nie trzy
m ając w rękach wątku tysiąca dramatów? Jak  oddychać tam, gdzie 
zwracając oczy na wszystkie strony, znajdowałaby dla siebie odludną 
pustkę? Domowe ognisko tćm było dla M argarity, czćm klatka dla 
ptaka, który pragnie być królem wielkich przestrzeni i szybować gór
nie aż ponad obłoki, nad sferę burz i gromów. U domowego ogniska 
więdłaby, omdlewała, zamierałaby: jednćm słowem, ta  kobieta nawy
k ła  do dworskiego życia. Dopóki tedy m iała u dworu wziętość i łas
ki, jakie sobie wyrobiła przez swój spryt i przebiegłość, dopóty była 
szczęśliwa i zadowolniona; lecz gdyby sig te fawory skończyły, gdy
by ją  to całe odstąpiło towarzystwo, być może, iżby nie przeżyła tego 
cigżkiego ciosu. I dlatego też lekceważenie ze strony króla było dla 
niej kwestyą najżywotniejszą. W tćj chwili, kiedy m iał zapaść wy
rok ostateczny, spotkać ją  mogło coś dotkliwszego, a największego 
i najbardzićj stanowczego ze wszystkich przejść, jakich doznała w cią
gu swego burzliwego życia.

Edward i M argarita wracali razem do salonów: ona bardzo 
pomieszana, on zupełnie spokojny. Wchodząc, spostrzegli Anielę sie
dzącą obok swojćj matki; machinalnie oskubywała listki z róży, słu
chając i odpowiadając na krocie pochlebnych słówek wielu dworskich 
panów. Nie można powiedzićć, iżby jćj odpowiedzi były dumne, 
a tćm mnićj opryskliwe; lecz w głowie jćj mieściła się taka m ajesta
tyczna powaga, taka surowość w mowie, iż wszystkie kompleinenta 
owćj młodzieży, wychodzące z serc zużytych, przybierały wszelako pe
wien odcień poważnego szacunku, jak  gdyby tchnienie Anieli oczy
szczało atmosferę, przez którą przechodziły.

M argarita powiodła wzrokiem po gościach, i dostrzegła w nich 
pewien niepokój, jak  gdyby wyczekiwali jakiegoś wydarzenia. Pomy
ślała więc sobie, iż jedynie cudowny głos Anieli potrafiłby czarodziejsko 
podziałać na całe zgromadzenie, że tylko zachwycające jego dźwięki 
mogły oderwać umysły od jednój i tćj samćj myśli, k tóra je  wszystkie 
zaprzątała.

— Kochana panil—rzekła do nićj— czy zechcesz nam co za
śpiewać?

—  Trudnoby mi było....
—  Trudno! dla pani, co jednćm swojćm słowem serca porywasz?
— Bardzo dziękuję za komplement, ale rzeczywiście nie mogę.
— Dlaczego?

G6 SIOSTRA



MIŁOSIERDZIA. 67

— Powiem szczerze i otwarcie. Bywają takie chwile, w któ
rych wspomnienia moich lat dziecinnych, wiejskich naszych okolic, tak 
zupełnie mną owładną...

—  Tćm lepićj; to nietylko że nie zaszkodzi, ale owszem jeszcze 
milszą melodyą natchnie głos pani.

— Pozwól, pani, niech skończę. W takich chwilach nie potrafię 
śpiewać nic innego, jak  tylko te piosenki, które nad brzegiem morza 
nuciłam.

— A właśnie ja  najbardziej te pragnęłabym usłyszćć, i miałam 
prosić, ażebyś je  pani raczyła nam zaśpiewać.

— O! one są tak  proste!
— A mimo to wiem, że są bardzo zajmujące.
— Mylnie sobie pani wyobrażasz. Jak  może podobać się nuta 

monotonna, przypominająca wiecznie jednakowy szum fali.
— A wiedz pani o tćm, iż tutaj przypomnienia natury bardzo 

są miłe.
—  Tutaj, bardzo miłe? tu  będą niezrozumiałe.

_—  Nie dla wszystkich serc, panno Anielo—odparła M argarita 
z naciskiem na każdym wyrazie.

— Dla wszystkich—odparła Aniela z oburzeniem.
— Mogę pani zaręczyć, że będą komuś bardzo zrozumiałe.
— A ja  pani powiem, że ten ktoś nie powinien...
—  Ha! sercu się nie rozkazuje.
—  Ale rozkazuje się sumieniu.
— Nieprawdaż, Edwardzie? — mówiła M argarita korzystając 

z chwili, kiedy Edward w gronie młodzieży przechodził blizko niej.
—  Nie wiem o co mię pytasz?— odrzekł zmieszany, jąkający sie, 

jak  zawsze w obecności Anieli. 5
_ Pytałam , czy radbyś usłyszćć pieśni, które panna Aniela 

śpiewała tam, na swojćm pobrzeżu?
— O! to są prześliczne pieśni...
— W ięc się im przysłuchiwałeś?— podchwyciła złośliwie Mar

garita.
— ^T'c ,w tćm nićma nadzwyczajnego—rzekła Aniela.— Aby ty l

ko przybliżyć się do tych brzegów, łatwo się je  usłyszy. A które- 
goź z młodych panów nie wiodła romantyczna fautazya w tę piękną 
okolicę?

Edward pobladł. M argarita, jak  zwykle, bawiła się jego upo
korzeniem i zawstydzeniem. I w tćj chwili chytra kobieta zawołała:

—  Otóż, panno Anielo, sama na siebie wyrok wydałaś. Musisz 
śpiewać: wielu z obecnćj młodzieży zajmą te piosenki.

— Ale mogłyby komuś przykre wspomnienie stawić przed oczy: 
nie godzi się zachmurzać takićj uroczystości.

— Kie nie szkodzi; niech sobie przypominają: myślisz pani, 
iż tak łatwo w naszej epoce i w naszćm społeczeństwie coś uczuć i pa
miętać?
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Aniela nie chciała dfużój się opierać i zamilkła. M argarita ra 
da z odniesionego zwycięztwa, już niepomna wiszącśj nad nią groźby, 
zwróciła się do Edwarda, mówiąc:

—  Zaprowadź pannę Anielę do fortepianu.
Edward lękliwie i nie śmiejąc podnieść oczu, wyciągnął rękę: 

Aniela podała mu swoję, również nie patrząc na niego. Za dotknię
ciem się tych dwu dłoni, które niegdyś tyle razy połączył uśęislc ser
deczny, Edward zapomniał o swojćm zawstydzeniu, Aniela o swoim 
żalu, i serca ich uderzyły dawniejszćm uczuciem; lecz bardzo pręd
ko zimna rzeczywistość spadła jak  bryła lodu na rozpłomieniające się 
zarzewie.

Jednakże Edward mniej lękał się palącego wzroku Anieli, an i
żeli szydersldch wejrzeń M argarity. Wzrok Anieli przypominał mu, 
że był wiarołomnym, występnym: szyderskie wejrzenia M argarity 
powiadały mu, że był nikczemnym, godnym pogardy.

Przechodząc więc od drzwi ogrodowych, gdzie m iała miejsce ni
niejsza rozmowa, do salonu, gdzie się znajdował fortepian, mógł jćj 
powiedzieć:

—  Anielo... tysiąc razy prosiłem Boga o śmierć.
— Bardzo źle robiłeś, panie Edwardzie; gdyż powinieneś żyć 

dziś dla swojćj żony, a późnićj może dla innych obowiązków.
Edw ard westchnął boleśnie: wyrazy te dojęły go do głębi

serca.
A M argarita przez ten czas patrzała  na nich z uśmiechem, i gdy 

Edward powrócił, zaraz poczęła:
— A co? już je j przecie powiedziałeś, żeś o nićj nie zapomniał?
—  M argarito, proszę cię...
— Ol bo ty ją  kochasz, kochasz ją  dotąd... A i ona ciebie ko

cha: z pewnością kocha cię.
—  Nie: to nieprawda! Nie ubliżaj jćj!
— Ależ, Edwardzie, ja  koniecznie potrzebuję w to wierzyć, aże

bym ciebie mogła kochać. Może mię Bóg stworzył niedobrą, złą; ale 
to jest rzeczą pewną, iż kochaćbyin ciebie nie potrafiła, gdybym nie 
wiedziała że jest na świecie istota, która cierpi przez ciebie.

— To smutne szczęście!
— Bardzo smutne, lecz zgodne zupełnie z mojćm usposobieniem.
— I nie zaboli ci serce, gdy sobie pomyślisz, iż twoje przypusz

czenia mogą być słuszne?
—  Bynajmuićj. Ona ma także z czego się cieszyć: cieszy się 

swojemi cnotami, cieszy się swojćm artystycznćm natchnieniem; nie
chaj więc pocierpi!

— O! masz duszę tak czarną jak  piekło!
— A jednak ty się znajdujesz na dnie tego piekła.
— Tak, prawda: i dlatego sam siebie nic poznaję.
— A koniec końców, kochasz mię daleko więcćj aniżeli ją .
— Skończmy już raz o tćm mówić, Margarito!
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— To być nie może: najprzód że ja nie mogę zaniechać radowa
nia się z moich zwycięztw; powtóre, iż kocham cię dlatego tylko, że cię 
inna kobieta kocha; a w ostatku, ponieważ nie mogę odmienić mojćj 
natury.

—  A! nienawidziłbym cię, gdybym mógł!
— Ja  wiem że nie możesz.
— Nie nadużywaj tego przekonania.
—  O! ja  znam ciebie Edwardzie: ty kochać nie jesteś zdolnym; 

nie stworzonyś na kochanka, ale jesteś stworzony na niewolnika.
— Co to, to prawda.
— A widzisz? jestem  twojem sumieniem, a jednocześnie jestem 

twoją zgryzotą: jestem  karą dla ciebie.
— Prawda: jesteś zesłanćm na mnie ukaraniem.
— A mimo to jestem  twojćm niebem. Tybyś nie wyżył w tćm 

niebie gwiaździstym, bez chmur, bez burzy, jakie znajdowałeś w Anie
li: tyś stworzony do życia wśród zamętu i zgiełku.

—  Nie zdaje mi się.
—  Bo dajesz się otumanić wrażeniom jednćj chwili. Zapytaj 

się twego serca, twego sumienia; spytaj, a powió ci kto ma słuszność.
Tu dał się słyszeć śpiew Anieli. Była to jedna z owych sm ęt

nych dumek miłosnych, jakie tylko południowe umieją ludy i jakie 
usłyszćć i zrozumieć można tylko nad brzegami Śródziemnego morza. 
Była to ta sama piosenka, k tórą Edward śpiewywał wieczorami, kiedy 
pierwsze gwiazdy ukazywały sig na niebie, a ostatnie brzaski gasły na 
widnokręgu i on odchodził pożegnawszy Anielę: piosnka ta  zdawała 
się być skargą, westchnieniem, głębokim jękiem  serca.

Edward zbladł. M argarita patrząc na niego złośliwie, mówiła:
— Rozumiem cię, rozumiem; jestto  przypomnienie.
— Nie... to je s t wyrzut.
— Poniewczasie.
—  Masz słuszność.
— Słuchaj tylko, Edwardzie. Te fermaty wydają się niby prze

ciągłe a tkliwe tony słowika, kiedy uczepiony u gałęzi wpatruje się 
w swoje gniazdko. Te takty równe z harmonijnym spadkiem, to niby 
szerokie fale, kiedy lekki powiew niemi kołysze i łagodnie się rozprys
kują na piasku. A te nuty wysokie, przenikliwe, pojedyncze, osobne, 
to są skargi, jęki, dźwięk łzy upadającćj na wodę. A wszystko to ra 
zem co cię tak zachwyca, unosi, porywa, wszystko co ci się wydaje ży
wą rzeczywistością, to jest tylko poezya, złudzenie; to jest nic; to nie 
rzeczywistość, to nie jest prawda.

\V tćj chwili urwały się ostatnie dźwięki tego czarownego głosu, 
a echo ich zagłuszyła ogromna salwa hucznych, grzmiących oklasków.

__ A!—poczęła znów M argarita— ten śpiów taki sam skutek wy
wiera na nich co na ciebie: wszystko to złudzenie.

— Jeżeli to jest złudzeniem, niechże przeklętą będzie rzeczy
wistość!



M argarita rozśmiała sig śmiechem przeciągłym, ostrym, ner
wowym.

— Niech będzie przeklgtą rzeczywistość! —  powtórzyła po Ed
wardzie.— A wigc i mnie przeklinasz? Nieborak... To ty myślisz że 
w tćj tam miłości byłbyś znalazł żywioł dla swojego serca? O, jakże 
się oszukujesz! Ta szczęśliwość byłaby ci lubą przez jeden dzień, a już 
drugiego miałbyś jój dosyta. Ludzkie serce nigdy nie pojmie czegoś 
bez granic, patrzy na rozmaitość wydarzeń i w tój rozmaitości ma upo
dobanie, i obok dobrego podoba mu sig złe: b łękit nieba znużyłby 
nasz wzrok, gdyby go nie przysłaniała burzliwa chmura.

Śpićw Anieli płynący z głębi serca, zelektryzował słuchaczy: 
była to odezwa duszy natchnionej wzniosłemi uczuciami. Ażeby być 
artystką, na to potrzeba czuć i umićć wyrazić to co sig czuje. Trudno 
bardzo zakląć ideg w formg, a kto posiadł cudowną tg zdolność, ten 
posiada wielką tajemnicę geniuszu. I bićdna Aniela, chociaż w ubós
twie, w opuszczeniu, wychowana w wiejskićm zaciszu, bez żadnćj sty
czności ze światem, skutkiem jednakże tajemniczych objawień Bożych, 
skutkiem onych przeczuć nieba, danych duszom wybranym, posiadała 
z natury twórczą siłę geniuszu.

XIX.

Czas mijał, a króla nie było widać. Dworzanie zaczynali się nie
cierpliwić: co sig działo w sercu M argarity, tego łatwo się domyślić. 
Najpierwsi jćj pochlebcy już sig odsuwali: zaczynała się robić próżnia 
wkoło nićj. We wszystkich salonach była mowa o upadku tej kolosal- 
nćj potggi. Jedni wielką tę niełaskę przypisywali temu, że niektóre 
usterki M argarity stały  się już zbyt głośne; inni utrzymywali, iż król 
krzywo patrzał na nierozważne rozsiewanie przez młodą kobietę na 
dworze, pewnych idei, niebardzo zdrowych. Lecz któż jest w stanie do
ciec tajemnic serca królewskiego? Dlaczego Filip II znienawidził An
toniego 1’erez? Dlaczego z łask jego wypadła księżniczka Eboli? Dla
czego została sromotnie wygnaną z dworu Filipa V wszechwładna księ
żna Ursini? Historya podaje przyczyny nagłych zmian tych, mnićj lub 
więcćj prawdopodobne, mnićj lub więcćj uzasadnione; lecz tajemnicę 
tego co sig działo w sercach owych jedynowtadnych monarchów, znać 
może tylko jeden Bóg. Na nic się nie zdało utrzymywać, iż to było 
z tego, albo z owego powodu; prawdziwy, jedyny niechybny powód, 
znajduje się bez żadnćj wątpliwości w królewskiśm sercu: tam a nie 
gdzieindziej imały swoje źródła wszystkie te wydarzenia.

M argarita czuła się już ugodzoną; serce jćj krwawiło się a w o- 
czach już p łonął ogień zemsty. Skoro tylko już się przekonała, iż jćj 
niełaska jest pewną, nakazała milczenie wielkićj walce toczącćj się w jćj 
sercu i sumieniu i postanowiła siłą  ram ienia przeciąć fale przeciwnych 
losów.

Podczas gdy wszystkie te myśli i uczucia targały  ją , niby trzciną 
miotaną szalonym wichrem, kiedy sig coraz bardzićj wzmagał jćj nie
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pokój; kiedy wielki szmer podobien preludyom owćj strasznćj symfo
nii którą, zowiemy burzą, przebiegał salony od końca do końca: jeden 
ze służących zameldował szambelana JKMości. M argarita wsparta na 
ramieniu Edwarda, szła na jego spotkanie, kiedy dworski dygnitarz 
podnosząc głos, z ironicznym wyrazem, z wyniosłćm spojrzeniem, 
rzekł:

— Ważne sprawy państwa przeszkodziły IKMościom zaszczycić 
dom pani swoją obecnością.

Straszliwe te  słowa, jak grom z nieba padły przed stopami M ar
garity.

Po nich nastąpiło głębokie milczenie, po tćj ciszy szmer groźny; 
następnie ruch ogólny: wszyscy sig rozchodzili; rzekłbyś że ten przyby
tek  wdzięków, uciesznych zabaw, gdzie się gromadziło najwytworniej
sze i najarystokratyczniejsze towarzystwo, ten punkt zborny najpierw
szych znakomitości Neapolu, na jeden raz, jakby nadprzyrodzonym cu
dem przemienił sig w dom morowśm powietrzem zarażony; możnaby 
sądzić że pożar wybuchł, albo że grozi trzgsienie ziemi, patrząc jak  hur
mem, w najwigkszym pośpiechu wynosili sig z tego domu weselni go- 
downicy.

M argarita w osłupieniu, sta ła  jak  wryta. Całćm jćj ciałem wstrzą,- 
sały nerwowe drgania, jakby pod razami ciężkiej chłosty; w oczach 
m iała ciemność, piersią oddychać nie mogła: zdawało sig że skona 
z bólu i wstydu.

Jednakże ból ten i wstyd chwilowo tylko w nićj zapanowały. 
W prgdce się upam igtała, a patrząc na całą tg nikczemną ciżbg, która 
uciekała, nawet nie skłoniwszy sig jćj na pożegnanie, jakby samo jćj 
zbliżenie się parzyło, M argarita przybrała postawg majestatyczną, im
ponującą, przywołała do siebie całą swoją dumę i z najwyższą pogar
dą patrzała  jak się zgęszcza i kłębi straszna ta  zawierucha.

Jaśniały salony świetnie uiluminowane, harmonijne fale muzyki 
płynęły w powietrzu, z kadzielnic rozchodziły się wonności, z kwiatów 
aromatyczne zapachy, posągi uśmiechały się w olimpijskiej pogodzie, 
obrazy świeciły; a mimo to w salonach tych, przed chwilą natłoczonych 
gośćmi, nie było żywćj duszy: myślałbyś że to zamek, którego właści
ciele wymarli, przecudny ogród w pośrodku pustyni... Źle powiedzia
no: znajdowało się tam jeszcze osób kilka. Na sofie leżała M argarita 
W paroksyzmie niepojętćj wściekłości; ślubny wieniec spadł jćj pod no- 
„i Izy strumieniem biegły z oczu. Edward zadumany, obojętny, je 
dna ręką podtrzymywał miotającą się głowę M argarity, drugą rozgar
n iał sobie włosy, jak gdyby chciał myśl jakąś wyrzucić z głowy. A przed 
ta cruoa niby anioł pocieszyciel, sta ła  bićdna śpiewaczka, która na 

g J 3ZCZęścia, w jednćj chwili zapomniała o wszystkićm,
tylko o cierpiących, starając sig wzbudzić w nich otu- 

obawy, wlać nadzieję w ich serca. A tymczasem mat- 
przyrządzała troskliwie skuteczne napoje do uspoko
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widok tego nie. 
a troszczyła się 
chg, rozproszyć 
ka jćj nauboczu
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jen ia  w wysokim stopniu rozdrażnionych nerwów i ochłodzenia palącćj 
gorączki.

— Ha! widzisz Edwardzie, co to je s t ten dwór?—mówiła M ar
garita.— Wszyscy, wszyscy nas odbiegli. Od dzisiejszego dnia będzie
my celem ogólnćj nienawiści. Nikczemni! podli!... Mniemają iż bez
karnie mogą, deptać głowę żmii. Sądzą żem bezbronna. O! nie, nie! 
mam ja  w ręku jeszcze silnych jadów dosyć, by je  cisnąć na wszystkich 
moich wrogów... na wszystkich! Nic to nie pomoże, iż wysoko głowę 
noszą, iż skupią się w wielką potęgę; będziemy walczyć, walczyć całe- 
mi siłami i albo zwyciężę, albo potrafię życie utracić w tych zapasach... 
Oh! tyle walk! nie módz żyć bez walczenia: to strasznie smutno, okrop
nie!... Ale wszyscy moi nieprzyjaciele muszą paść zgromieni nienawist- 
nćm spojrzeniem mojćm, przekleństwem z moich ust na nich rzuconem.

— Oddal pani od siebie te przykre myśli—w trąciła Aniela—nie 
mićj w sercu nienawiści dla nikogo. Lepićj jest zapomnieć, przeba
czyć, aniżeli trawić siebie nienawiścią. Żadne przestępstwo nie zasłu 
guje na zemstę. Kto przekracza swoje obowiązki, kto gardzi głosem 
sumienia, takiemu należy się politowanie!

—  Politowanie! politowanie! Takićj mowy nie rozumiem, nie 
potrafię jej zrozumićć! Litować się nad tym co tryumfuje! Mieć m iło
sierdzie dla zbrodni... O! nie! chwast się wyrywa, wytępia.

—  M argarito—odezwał się Edw ard—te niepohamowane guiewy 
mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu.

—  Oh! nie, nie! Nienawiść mię pokrzepia, wlewa we mnie no
we życie: czuję że krew płynie w moich żyłach. Zbrodnię ukrócę zbro
dnią, złe złem zduszę!

—  Nie, nie mów tak, pani—poczęła znów Aniela.— Widok zbro
dni je s t zawsze wstrętnym.

Nigdy może nie było właściwszćj pory aby sobie przypomnićć 
owo wielkie prawidło Ewangelii: „nie czyń drugiemu tego, co nie chcesz 
aby tobie uczyniono.”

— Żebym ja  m iała stracić moją potęgę, k tórą miałam za wiecz
ną, niezwyciężoną! I ujrzćć się opuszczoną, wyszydzoną przez tę nea- 
politańską arystokracyą, która mię wprzód tak  bałwochwalczo uwiel
biała!... Już się mnie nie boją, za nic mię mają. Ja  im pokażę, iż 
nie utraciłam  mojej potęgi, tego czarodziejskiego talizmanu, który ich 
tu przywabił...

Żadne przedstawienia na nic się nie zdały, gdyż M argarita nic 
słuchać nie chciała, krom głosu zemsty i gniewu. I co zaprawdę, tru - 
dnćm jest do uwierzenia, M argarita zamierzyła sobie szukać pomsty 
na królu, na potężnym jedynowładzcy. Był to zamiar tytaniczny, nie
odpowiedni kobiecćj naturze, lecz godnym był duszy silnćj, energicz
nej a zawziętćj. Kiedy się wszystkie horyzonty zamykały, w oczach 
M argarity czerwieniły się one krwawo odblaskiem jćj myśli, jćj za
miaru. Była to lwica zraniona, przyparta do muru, w której wre krew, 
źrenice iskrzą się wściekłością, w miarę jak  jćj ból się wzmaga.
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Podniosła sig wigc, wzrokiem pogardy obrzuciła ten  opustosza
ły  salon i śmiejąc sig konwulsyjnie, jak  gdyby w nićj nastąpić m iała 
ostateczna kryzys, wołała:

— O! tak! zemsta, zemsta...
— Zawsze pani roisz o tćm —zawołała Aniela—a nie zważasz że 

możesz zgubić samą siebie.
— Siebie zgubić? Nie! Zgubig moich nieprzyjaciół.
— Nieprzyjacielem pani jest król.
— To dobrze; a wigc króla zgubig.
— On wszechwładny.
— Nie ostoi sig żadna wszechwładza przed zaciętością wielkiego 

uczucia zemsty.
— Nieszczgsna!
—  Ja, nieszczgsna! Panno Anielo, zwiesz mig nieszczgsną? Tak 

sobie wyobrażają ci, co mnie odstąpili. A oni nie wiedzą, jak  ja  umiem 
korzystać z tych wielkich przejść w życiu; nie wiedzą, że te naełc . 
ny losu są moim żywiołem.

Aniela rozpłakała sig. Przed oczy jój,stan 
ścia, jakie zawisną nad głową Edward?

— Cóżto? płaczesz, r 0' . . nami 
płaczesz?

— 0 ' - uniesieniu, ujmując jej
ręr*<\

.me z rąk  Edwarda i w głgbokiem roz- 
; ! oig do m atki.

^<,ie— wyrzekła pogardliwie M argarita—nie jesteś stwo-
-  wielkich zapasów.

— Patrz, patrz na nią—mówił Edward na nic już niepomny 
i wskazując na Anielg—patrz: ona płacze nad nami!

— Nie pora na łzy i jgki—odparta M argarita— teraz je s t godzi
na zemsty.

—  Zmiłujcie sig!—zawrołała Aniela, składając błagalnie ręce— 
na Boga! padniecie ofiarami waszych uniesień! Ta myśl zemsty może 
stać sig mieczem na wasze szyje. Uciekajcie ztąd. Ja  dopomogę waszśj 
ucieczce. Wyjedźcie razem. Gdzieś na jakićjś wyspie, w innych przy- 
jaźniejszych stronach, możecie, kochając się wzajemnie, używać szczę
ścia, które tutaj mogłoby się przemienić w straszną niedolę. Zaklinam 
was na waszą miłość! Uciekajcie ztąd jaknajdalćj. Wyobraźcie sobie 
tylko, co się w tej chwili musi knuć przeciwko wam. Pomyślcie, jakie 
nieszczęście ściągacie na wasze młodzieńcze głowy. O! sama myśl
o tćm grozą przejmuje!

Aniela ukryła twarz w dłonie i zanosiła się od płaczu.
—  Alboż na to nie zasłużyliśmy?—wybuchnął Edward, odcho

dząc od przytomności i rzucając się do stóp Anieli.— Czyśmy nie zasłu
żyli? My, co podeptaliśmy wszelkie przysięgi, zapomnieliśmy o wszys- 
tkićm, co najświętsze w życiu; rzuciliśmy w błoto szczęście, które Bóg

Tom IV. Październik 1880. 10
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podawał ręką swego anioła: my za naszą niegodziwość, za nasze złości, 
zasługujemy na karę. Gotów więc jestem  na wszystko! Niechajże 
miecz kary ugodzi w moje serce, w moje ciało: przyjmę to bez skargi!

— Co ja  słyszę?—krzyknęła M argarita, chwytając silnie za ra 
mię Edw arda.—Co słyszę? Zapominasz, żem twoją żoną? Zapomi
nasz, żeś mi przysięgał miłość dozgonną? co znaczą te słowa? Oh! 
w tćj ciężkićj chwili wszyscy mię odstępują!

—  Masz pani słuszność—rzekła na to Aniela— słowra te mogło 
tylko natchnąć szaleństwo, do jakiego doprowadzić są w stanie wyda
rzenia tak nagłe, a groźne. Pan Edward nie zasługuje na taką karę 
i podzieli każdy los z panią, jako małżonką, którą pojął z przywiązania 
i miłości, z wolnej woli, a żadna inna myśl nie może mu zakłócić serca, 
ani sumienia.

— Tak— mówił Edward, patrząc prosto w oczy M argaricie—ja  
podzielę karę z moją żoną; lecz i ona wić dobrze i ja  również, że to jest 
k ara  zasłużona.

—  Nie mów pan tego—rzekła Aniela.— Cóżeś pan zawinił?
— Pani mię o to pytasz?
—; Ja  pytam dlatego, że o niczćm nic nie wiem: nie znam pań- 

skićj przeszłości... Chodźmy już, matko!—dodała zwracając się ku m at
ce cała drżąca.

— Zapewne, czas już paniom wracać do domu—w trąciła M arga
rita , której już zaczynała dogryzać zazdrość.

— Odchodzę, ale nie dlatego, aby państwa opuścić. Nie odstę
puję w godzinie nieszczęścia; nie mogę rozstać się na zawsze, nie wie
dząc co się z wami stauie, a dopuścić żadną miarą nie chcę, abyście 
marnie mieli zginąć.

—  Zostaw nas naszemu losowi, panno Anielo—odrzekła Marga
rita .— Niech się kamień stoczy w przepaść; nie rzucaj się dla powstrzy
mania go od upadku, bo się sama wraz z nim na dół potoczysz.

— Wolę podzielić smutny wasz los, aniżeli w bezskutecznćm po
litowaniu nad wami się użalać.

— Otóż, mimo wszystko, losem naszym będzie zwycięztwo—za
wołała M argarita.

—  Wtenczas ja  się oddalę—dodała Aniela—lecz czuwać będę 
nad wami w godzinie walki.

—  A właśnie już ta  godzina wybiła. Cóż ty na to Edwardzie?
— Skrępowany silnemi więzami, których zerwać nie mogę, pójdę 

wszędzie, gdzie mię poprowadzisz: towarzyszyć ci będę nawet do pie
kieł.

Aniela nie mogła się powstrzymać, krzyknęła przeraźliwie: ból 
serca szarpanego straszną katuszą, wydarł się przez usta.

— Sami postanawiacie o waszym losie—wyrzekła potćm.— Nie
chaj Bóg ma was w swojćj opiecel Jednak ja  czuwać będę nad wami. 
Modlitwą będę błagać Boga o wasze szczęście... a pójdę za wami, jeżeli



co złego będzie wam zagrażać i nie odstąpię, aż dopóki nie ujrzę was 
w spokoju, w bezpieczeństwie, szczęśliwych w błogiem pożyciu.

Każde z tych słów spadało jak  iskra na duszę Edwarda, paliło ją  
i rozpłomieniało. M argarita zimna jak  posąg, obojętna, jednakże roz
grzana ciepłem tych wyrazów, ogniem tych oczu, mimowolnie podzi
wiała to heroiczne zaparcie się, tę niepojętą wielkość duszy.

Aniela tak  wiele ucierpiała, iż serce jćj musiało się uciec do nad
zwyczajnych wysiłków; słowa te nie wyszły swobodnie z jćj ust: potrze
bowała pasować się wewnątrz silnie, ciężko. Zaraz więc zabrała się do 
wyjścia, chcąc, co najprędzćj, znalćźć się na osobności w swojćm mie
szkaniu.

Przed odejściem pożegnała M argaritę, k tó ra  pozostała na sofie, 
pogrążona w zadumie, jakby trapiona jakąś myślą. Edward wyprowa
dził Anielę, a idąc, przemówił do nićj:

—  Zawsze cię kocham!
— Panie! co to znaczy?
—  Anielo!
— Ja  nie znam pana.
— Tyś zapomniała o Edwardzie?
— Tak!
— A więc nie kochałaś mię nigdy?
—  O wszystkićm, co się kiedy działo w mojćm życiu, zapomnia

łam  zupełnie. -Czas wszystko zagładził. Tego Edwarda, o którym pan 
mówisz, pogrzebałam na wieki w mojćj pamięci.

—  O! przekleństwo na mnie!— szepnął Edward, odchodząc od 
nićj— ona mię nienawidzi!

— O, Boże!— mówiła w duchu Aniela, schodząc ze wschodów.- -  
Ty wiesz, żem skłam ała. Ty znasz 'serce, duszę moję. Przebacz mi, P a
nie! Pod ostremi ciosami tych srogich boleści utracę życie; lecz nie 
odbieraj mi nigdy tego uczucia, które jest duszą mego żywota.

(.D alszy ciąg naslapi).
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WSCHÓD ŚREDNIOWIECZNY.

P R Z E Z

Wojciecha hr. D \iedus\yckiego.

Takto toczył się Zachód po gościńcu dziejowćj przemiany; takto 
dojrzewały i m arły średnie wieki i zbliżał się brzask dziejów nowszych. 
Przez ten czas Wschód s ta ł nieruchomy; średnie wieki nawet nie za
świtały w nim i starożytność trw ała i trwa po dziś dzień. M arły po
kolenia, m arły narody, gasły i powstawały wiary, a jednak ja k  nie
gdyś tak  i potem, tak  i dziś, su łtan  wszechpotężny na wschodnićj sto
licy żył i żyje, władając niewolnikami; niedostępny wśród lśniącego pa
łacu. Nićmasz państw, są tylko dzierżawy; nićmasz praw, są tylko 
zakony; nićmasz obywateli, są tylko poddani, co w prochu legli przed 
panem swym; nićmasz nauki, są tylko rytuały i zabobony; nićmasz 
partyi politycznych, są tylko fanatyczne sekty, które nie umieją religii 
rozróżnić od polityki i które ślepo słuchając skinienia proroka, na każ
dą ofiarę w każdej chwili gotowe. I jak  przed wiekami panowali fa
raon w Memfis i król w Babilonii, tak  i dziś zasiada sułtan  nad Zło
tym Bogiem w seraju, za potrójną murów opaską, półsenny, otoczony 
tłumem niewiast, wszechmocny odrazu i bezsilny, w niczćm nie różny 
od króla, o którym prawi biblia, gdy z oburzeniem wspomina władz- 
ców wszeteczeństwa, i od króla, którego widzieli Ktezyasz i Herodot. 
Cień to Boży i igraszka eunuchów; syn to mocy niebieskich i wilk żar
łoczny, co pożćra poddanych dobytek, a słuchać go jest pierwszą podda
nych cnotą.

Prawda, że dziś i na Wschodzie nastaje zmiana; że Wschód się 
cofa, że oblicze jego blednie, że nawet możni Wschodu władzcy przy
bierają Franków szaty, i bezsilnie naśladują Franków obyczaje; alo 
i w tćm nic nićmasz nowego. Ale i w tćm powtarza się tylko to, co 
już raz się stało, gdy starożytność dojrzała i gdy Ileleńczyk i Rzymia
nin, europejskie rządy zaprowadzali na Wschodzie. Wschód przemocy 
Chrześciaństwa ulegnie i zaćmi się półksiężyc; ale Wschód ogromny 
się nie zmieni i będzie bytować dalćj pocichu i poddany obcym mocom,
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aż do chwili, w którćj nowy prorok na Wschodzie stanie, i poprowadzi 
uzbrojone w europejska, broń ludy na zdobycz i podbój, i wtedy może 
nawet Zachód mądry, raz jeszcze w posadach swoich zadrży przed mo
cą, Wschodu, i baczcie pilnićj, a może się okaże, że i dziś naprawdę 
nie umiera świat starożytny, świat pierwotnej patryarcbalnćj ludzko
ści, i że dziś nawet, i że dziś właśnie świat drży przed potentatem, co 
nad wschodnim włada ludem, co jednćm skinieniem rzuci tłum y, rzuci 
krocie nieprzeliczone tam, gdzie tego pragnie jego wola; tam, gdzie ka
że iść ideał, a baczcie pilnie i okaże się może, że i dziś Wschód nie ga
śnie, że tylko strój i wiarę zmienia, i wywiesiwszy krzyż na swojćj 
chorągwi i wprzęgłszy do swego rydwanu mądrość Zachodu, grozi za
chodowi panowaniem nowego ludu. Baczcie pilnie, a ujrzycie może, 
że i dziś tak  jest.

Oto tak  mówi niejeden z tych, którzy dzieje piszą. I  je s t w tćm 
coś prawdy i jest w tćm fałszu coś. Prawda, że pod pewnemi wzglę
dami Wschód się z miejsca nie ruszył od dziejów początku; prawda, że 
wszyscy tam  równi w obliczu pana, co Boga uprzytom nił wolę; prawda, 
że naukę Wschód pożycza tylko od Zachodu, i że własność wszelka, 
i że zaszczyt wszelki mają swój początek i swoje źródło w królewskiej 
woli: ale kto się w dzieje Wschodu wpatrzy, ten ujrzy, że i Wschód 
się zmienia, że się mieni w barwy różne, w wiary różne, w różne cno
ty. I  kto z uwagą się rzeczy przypatrzy, ten  prędko dostrzeże, że te 
zmiany tak wielkie i tak jaskrawe; że kto je  raz pozna, dziwić się po
tem będzie, jak  mógł mówić o jednostajnym toku dziejów Wschodu. 
Aż dopiero, po głębszym nowym namyśle ujrzy czerwoną nić jedno
stajnej dziejów treści, i znów przyzna, że barwy i floresy zmieniają się 
na kobiercu dziejów wschodnich, ale że sam kobierzec nie zmienia się 
wcale.

_ Więc najpierw przypatrzymy się kwiatom namalowanym przez 
wieki, a potem spojrzymy na samego kobierca tajną tkaninę.

Gdy się starożytność na zachodniśj stronie Adryatyku skończyła, 
trw ała  dalćj na wschodnićm wybrzeżu sinego morza. W Rzymie To- 
tilla senat rozpędził, ale nad Bosforem był Rzym nowy i tam trw ał se
nat, mianował Cezarów i Augustów i zezwalał na tryumfy zwycięskich 
wodzów, co powracali z wyprawy przeciw barbarzyńcom. Po obu 
stronach ulic ciągnęły się sklepione portyki bez końca, i naród posą
gów kowanych starogreckiem dłutem patrzał na naród żywy, co krążył 
po ulicach w strojach, co więcćj dzisiejszy Wschód ja k  starożytność 
przypominały. Nad Złotym Rogiem wznosił się ogromny pałac impe
ratora Rzymu i świata, a w pałacu przechowywały się stare przecudo- 
wne starych Greków obrazy, a pod pałacem rozciągało się stadyum 
jak dawnićj, i jak dawnićj zieleni i błękitni woźnicy ubiegali się o pal
mę zwycięztwa, cwałując karkołom nie rydwanami dokoła mety, i jak 
dawnićj lud witał wielkim okrzykiem cesarza, gdy wraz z żoną swą, 
jaw ił się przed ludem w cesarskićj trybunie, w głębi bezmiernego sta
dyum, i jak  dawnićj z wrzaskiem rzucali sig aa siebie, po skończouym



biegu błękitnych i zielonych rydwanów zwolennicy, by krwawe nawet 
walki toczyć o zalety wyścigowych koni.

Ale po koniach i po zwierzynie puszczonćj na arenę, którą lud 
z bezpiecznych miejsc strzałam i ubijał, nie wychodzili już bestyaryu- 
sze pół-nadzy, by walczyć z krótkim  nożem przeciw lwu libejskiemu, 
i pod szponami lwa duszę wyzionąć, i gladyatorowie pancerni; nie oba
la ł już wobec tłumów bez liku jeden szermierz drugiego na ziemię, 
nie k ład ł mu stopy na szyję, i nie oglądał się po tłumach, czekając 
skinienia, co każe zabić przeciwnika, albo puścić go z życiem, i nie 
myślał już gladyator o tem, jakby wobec im peratora z gracyą umie
rać. Bo tutaj rzezi bronili mnisi. Bo Telemach święty zeszedł był 
raz w burym płaszczu i z długą brodą na arenę, w chwili, gdy czło
wiek m iał się zmierzyć z lampartem i dał się pożrćć lampartowi, na 
to, by krwią swoją poświadczyć ohydę pogańskich igrzysk, i odtąd 
mnisi zabronili takiego krwi ludzkiśj przelewu.

I legionaryusze szli jeszcze w karnym szeregu, niosąc tarczę 
przed sobą przez miasto. Bano się ich, kłaniano się im, tryumfem 
wynadgradzano zwycięzkiego wodza; czyniono go senatorem i mężem 
konsularnym, i gdy był śmiałym mógł bunt, jak dawnićj, podnieść 
i na czele zbuntowanych legionów mógł się sprzymierzyć z ościennym 
barbarzyńcem i im peratora wygnać i sam siąść na tronie. A wtedy 
bywał o tyle łaskawszym od pogańskich poprzedników swych, że życia 
pokonanemu nie odbierał. Dość dlań było, gdy mu kazał oczy wypalić, 
albo gdy go czynił mnichem w przedmiejskim klasztorze. I  gdy wódz 
szczęśliwy został cesarzem, mógł w mieście więcój może nawet od Ne
rona. Bezkarnie, nawet bez u traty  chwały, czynił baletnicę cesarzo
wą; bezkarnie kazał senatora kijami osmagać, nie zmniejszając jego 
senatorskiej godności, bezkarnie rzezańcom, nieumiejącym czytać i p i
sać, oddawał władzę nad wielkiemi prowincyami, a patrycyuszowi, na 
pośmiewisko, ucinał wargi, nos i uszy; a gdy posłowie ościenni bizan
tyńskiego im peratora widzieli, widzieli go w przepychu, jakiego nie 
znał dawny Rzym. Podobny do perskiego króla, z malowaną i złoco
ną brodą, zasiadał na stolicy i gdy kazano posłom przed nim paść na 
twarz, zagrała sprężyna tajna i tron wzniósł się wraz z imperatorem 
gdzieś pod sufit, i u stóp tronu dwa złote lwy zaryczały, aż poseł bar
barzyński myślał, że bóstwo a nie człowieka ogląda.

A jednak, choć owe legiony, ja k  dawniej mogły rozdawać tron 
im peratora i wszystkie urzędy w wielkićm państwie; nie cieszył się lud 
gdy legiony oglądał, i nie czcił w nich z bijącćm sercem wzory cnoty 
i obrońców ojczyzny. B ał się ich, słuchał ich milcząc, stronił od 
zadżumionych, gardził nimi, nienawidził. Bo mnisi Wschodu nie byli 
to wojownicy Iizymu; księża, nie wierzyli w zbrojne męczeństwo; j a 
wnogrzesznikiem zwali każdego, co krew ludzką wylewał, i na żołnie
rzy, podobnie ja k  na aktorów, na filozofów i kacerzy, rzucili wielką 
klątwę. Od pociechy ludzkićj na ziemi i od zbawienia na niebie, był 
odsądzony obrońca ziemskićj ojczyzny; od niego winien lud stronić,
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przed nim zamykał ksiądz drzwi kościoła. Więc tylko barbarzyniec, 
włóczęga i zbój bywał żołnierzem; naród rzymski nowy, co mówił s ta 
rą  wolnych Hellenów mową., zapomniał jak to się za ojczyznę i wiarę 
życie w boju daje. Cnotą jego stało  się tylko bierne posłannictwo 
wobec mocy złych świata, i co najwięcej, zdolność do biernego za 
w iarę męczeństwa, i choć z dumą czasem wspominał dawnych konsu
lów, filozofów i poetów, przenigdy nie był zdolen żadnym czynem ich 
naśladować. Gdzieindziej cnota narodu i wiara dźwigają gmach spo
łeczny i są podwaliną państwa; w średniowiecznym Bizancyum pań
stwo żyło coraz słabszćm życiem, wbrew wierze i cnocie narodu; 
a tylko dzięki temu, że istniał jeszcze ład  stary  pogański i grzeszny.

Cnotliwym i filozofem był kto inny. Od urzędów i godności 
stronił pilnie chrześciański Rzymianin Wschodu, i cesarz m usiał zbro
dniarzy skazywać na to, by rządzili miastami i powiatami niektóremi, 
a  obywatel rzymski garnął się tylko do klasztoru, do świętego próżno
wania i poszczenia na ziemi, dzięki któremu można było mieć nadzie
ję, że się będzie używać wszelkiej rozkoszy w nowćj Jerozolimie, po 
rychłym końcu świata i ciał zmartwychwstaniu; wtedy, gdy miasto
0 murach szczerozłotych stanie samotnie pośród ognistego jeziora. 
W tedyto mnogie pokolenia ludzkie, możni tćj ziemi, i wojownicy i po
ganie dawni i dzisiejsi barbarzyńcy i łacinnicy, miliony nieprzeliczone 
milionów, i wojownicy wszyscy, co broniąc państwa, opóźniają grze
sznie zwycięztwo Antychrysta, koniecznie przed końcem świata, wte
dy ci wszyscy, powiadam, wpadną do ognistego jeziora, gdzie żar palić 
będzie ciała ich i kości, gdzie muchy i robaki gryść będą wnętrzności
1 mózg ich; a mnisi i zakonnice będą chodzić po ulicach cudownej Je 
rozolimy, wybrukowanych kamieniami drogiemi, i będą jeść i pić do 
syta, biesiadując u Chrystusa na dworze przy odgłosie anielskiej mu
zyki, i nie uczują nigdy ni bólu ni zmęczenia, i nie usną nigdy pośród 
wiekuistej jasności, a na to by żywszej użyli rozkoszy, wyjdą czasem 
na złote mury okalające miasto i z ich szczytu będą spoglądać na nie- 
wysłowione męki pokoleń, bez końca zanurzonych w jeziorze ognistśm.

Taką to rozkosz gotował Chrystus dla żołnierzy swych. I gdy 
ta  szczęśliwość prawdą się stanie, obrócą się w śmiech dumne blu- 
źnierstwa pogańskich myślicieli, co prawili tyle o mędrcu szczęśliwym, 
już na ziemi, i szczęściem tem czynili zobojętnienie. Bo wtedy okaże 
się szczęście prawdziwe, zmysłowe i duchowe, rozkosz dodatnia, której 
ziemskich bogaczy rozkosze tylko słabćm odbiciem i cieniem. Ale na 
to, by się tego szczęścia doczekać w przyszłości, trzeba się wyrzec 
wszelkiego szczęścia doczesnego i żyć tylko dla Chrystusowej służby, 
wstrzymując się od wszelkiego mięsnego pokarmu, zapuściwszy brodę 
długą, gdy się jest mężczyzną, a ogoliwszy głowę, gdy się jest biało
głową, chodząc w żałobnym stroju, biczując się i modląc. Niechaj 
rozrywką człowieka, co nie grzeszy, będzie tylko długo powtarzany 
śpiew kościelny i malowanie ikonów świętych. A być może, że Bóg 
mnichowi da rękojmię przyszłego szczęścia, być może, że czarny ikou
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Bogarodzicy przemówi doń w chwili, gdy go skończy malować wedle 
odwiecznego rytuału; i wtedy ikon ten.stanie się cudów rozdawcą, i lud 
świecki, potępiony, legnie krociami przed ikonem, wołając o zlitowa
nie i chromi chodzić będą, ślepi przejrzą. A być może także, że gdy 
mnich poszcząc, nagi siędzie w pustćj, ciasnćj celi, i na żołądek swój 
patrzyć będzie, opanuje go rozkosz niewysłowiona i otoczy go na czas 
jakiś blask ów przecudowny, którego będzie używał na wiek wieków, 
gdy wejdzie do królestwa niebieskiego, do nowćj Jerozolimy po końcu 
świata. W klasztorze tylko było życie cnotliwe; reszta marnością by
ło i występkiem, i każdy wiedział, że niebawem Arabowie albo Rusini 
zdobędą gród Konstantego i wytną naród rzymski, i że potćm przez 
trzy lata i sześć miesięcy będzie panowanie Antychrysta i że potćm 
zejdzie w obłokach Syn Człowieczy sądzić żywych i umarłych.

A jednak gdy żołnierzy wyklinano i gdy urzędnikami gardzono, 
czyniono wyjątek: ogromny wyłom czyniono w kanonicznych pojęciach 
Chrześciańskiego Wschodu, Kto z biedy i z przymusu służył w woj
sku lub w urzędzie, w pocie czoła, ten wyklętym był; kto będąc z ro
du możnym, w stąpił do cesarskiej służby i był wysokim urzędnikiem 
dworskim, namiestnikiem prowincyi, albo dowódzcą pułku, ten był 
wyłączony zpod klątwy, jak  długo łaska cesarska nań spływała i był 
nawet wielce czesną osobą w kościele. Okadzano go gdy był na mszy, 
ze śpiewem prowadzono go poza ikonostaz pozłacany, w miejsce prze
znaczone duchowieństwu. A cesarz, jak  długo siedział na stolicy, był 
wprost świętym. Choć nie pościł, choć nawet obrazy święte kazał pa
lić i posągi gruchotać, choć krwią ludzką rok rocznie kala ł swoje d ło
nie i wszetecznikiem był najgorszym, i choć przypominał zdrożnością, 
dawne pogańskie dawnego Rzymu imperatory: świętą była wola jego. 
W co kazał wierzyć, w to wierzono; jak się kazał modlić, tak się m o
dlono, i wedle cesarskićj woli wyrokowały sobory. Jak  długo cesarz 
nieorzekał jak a  ma być ludu wiara, tak długo bili się po ulicach mnisi
o dogmat subtelny; gdy cesarz zawyrokował, mówiono, że przemówił 
Duch Święty i milkły spory. Co najwięcćj trafił się biskup uparty, co 
biernie nie słuchał i dawał się bez oporu wywieść na pustą wyspę, 
gdzie czekał, aż nowy cesarz zarzuci religijne nowinki. Tylko w tem 
kościół zachowywał nad cesarzami prawo zwierzchnictwa, że po śmierci 
niektórych nadgradzał za to, że fundowali mnogie klasztory, że prze
strzegali starodawnej ortodoksyi, i że kościoły zdobili mozaikmi i no- 
wemi obrazami cudotwórczemi Bogarodzicy. Choć cesarzowa Irena 
ręce swe pokalała krwią męża i syna, i choć nierządnicą była, przy
wróciła cześć obrazów świętych i moc zakonników, których byli roze* 
gnali przodkowie jćj, i zato świętą została, i w absydzie, nad ottaizem , 
lśnił jćj mozaikowy wizerunek w zło tćj aureoli i prawiono do nićj po 
śmierci mszy.

Zrazu Bizancyum pozostawało w jedności kościelnej z Rzymem, 
boć i Rzym należał po krótkiej przerwie znów do cesarzy. I choć stolica 
świecka państwa była nad Bosforem i choć nad Bosforem tylko zasia-
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dat senat, i choć grecki język wyparł łacinę z urzędów ichoć na soborach 
tylko wschodni biskupi wyrokowali, słuchając woli im p era to ra ; jakby 
dla pam iątki zachowano przy Rzymie starym pierw szeństw o pośród 
siedmiu stolic patryarchalnych państwa i św iata i gdy sobór co uchwa
lił, przesyłano uchwałę do potwierdzenia biskupowi rzymskiemu. 
Wszystko jedno było, czy biskup uchwałę potwierdził, czy nie; zawsze 
obowiązywała w państwie, skoro taką była wola cesarska. Ale w tem 
była hańba, ale w tem zgorszenie było, że czasem biskup rzymski nie 
chciał potwierdzić cesarskiego rozkazu i zgodnej z nim uchwały sobo
ru i że w takich razach zbuntowany lud Rzymu i wszyscy barbarzyńcy 
Zachodu słuchali biskupa rzymskiego, a nie słuchali cesarskiego roz
kazu. Prawda, że cesarz K onstanty Kopronym papieża Marcina kazał 
wywieźć za pokutę do Krymu i kazał nieposłusznemu mrzeć z głodu 
i nędzy, ale to tylko na chwilę ugięło duchowieństwo starego Rzymu 
i niedługo potem zaczęli się znowu buntować ci mnisi zachodni. D ar
mo im namiestnik cesarski przypominał, że wszelka władza od Boga 
jest daną. Na takie przestrogi odpowiadali zakonnicy Zachodu, że 
trzeba Bogu oddawać co Boskiem jest, a cesarzowi to co cesarskiem 
jest, i Boskióm przezywali wszystko, a Boga nam iestnikiem  zwali b i
skupa swego, i mówili, że władzą papież w Rzymie, a poddanym cesarz 
w Carogrodzie. I lud rzymski i barbarzyńcy Zachodu wierzyli tśj py
sznej mowie i królowie Franków  i Longobardów wypędzali z Włoch 
cesarskich namiestników i przyjmowali od papieża w pokorze berła 
i korony, i nareszcie papież śmiał mianować cesarzy Zachodu i bunt 
Rzymian był zupełny, i mnisi Wschodu odwrócili sig z oburzeniem od 
księży Zachodu, co ukochali władzg i ziemską potggg i potgpienie wie
czne. I taka przepaść sig sta ła  między posłusznym, biernym Wscho
dem, gdzie wodzowie szczgśliwi wyrywali sobie władzg nad ogromnem 
uśpionem państwem, a półdzikim Zachodem, w którym honor i cnota 
wiodły z sobą walkę brzemienną w przyszłość: że późniój wszechwład
ny samodzierżca Carogrodu wszystko zresztą mógł, a nie mógł tylko 
ludu swego przywieść do jedności z Rzymem i z Chrześciaństwem po- 
tężnćm, co Rzymowi ulegało i że mnisi Wschodu przełożyli bisurm au- 
ską niewolę nad un ią  z Kościołem zachodnim.

I tak stało państwo o organizacyi umiejętnćj i wszechmocnej, 
a wyklętćj, w której choćby najsroższy tyran, był świętym, gdy posiadł 
władzę i bogactwo, a w którćj wszyscy stronili od pokorniejszej służby 
państwa; w której naród uważał ofiarę za rzecz publiczną i każde czyn
ne działanie za występek i w którym cały tłum  mnichów oczekiwał 
nieodzownego upadku cesarstwa. Mocą organizacyi swojej stało  pań
stwo długo, mocą wewnętrznćj istoty wyobrażeń narodowych upadało 
nieustannie i nic mogło się nigdy naprawdę podźwignąć; aż wreszcie 
zgasło powoli i oddało w ręce pogan klucze chrześciańskićj Europy.

Zrazu świat bizantyński rozciągał się nad całą prawie przestrze
nią państwa otomańskiego i nowożytnćj Grecyi, a choć może nie była 
wtedy ludniejszą, jak dziś, obejmowała w sobie o wiele znaczniejszą
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część ludzkości, co nadzwyczaj rzadko mieszkała na Północy i Zacho
dzie. A prawdopodobnie świat bizantyński byt wówczas o wiele ludniej
szym, jak dzisiejszy turecki świat i przeto przez pierwsze średnich wie
ków wieki, świat bizantyński byt największym odłamem śródziemno
morskiej ludzkości, tćj ludzkości, wśród której toczą się nasze dzieje. 
I wtedy przeciwnikiem jego w walce był drugi starzec: Iran.

Po macedońskim podboju podźwignął się był Iran, w lepszą broń 
zaopatrzony i dalćj żył, a walczył z Rzymem, starzejącym się szczęśli
wie, nie szkodząc mu, ale umiejąc bronić pustyń swoich za pomocą t łu 
mów konnych i przez to, że unikał walnćj bitwy. Służył Iran  Ormu- 
zdowi, wspominał K ajum arata, ale pocichu już w ątpił czasem w' swoje 
bogi. I Iran czekał tylko chwili, w którćj zjawią się dzicy zdobywcy, 
wiedzeni przez nowego jakiego Cyrusa i Iran  podbiją. Raz, gdy Rzym 
za cesarza Trajana s ta ł jeszcze u szczytu swojćj potęgi, zwyciężył Tra- 
jan Szacha w boju i po jednćm wielkićm zwycięztwie już był prawie 
posiadł Iran; ale rzymskie umiarkowanie wróciło legiony poza Eufrat 
i Iran  trw ał jeszcze. Aż w stała wielka na Wschodzie burza, co wy
szedłszy z wonnych gajów szczęśliwćj Arabii, Iran podbiła, a Bizantyń- 
com wydarła południową połowępaństwa, zbliżając tak  pożądany dla mni
chów koniec świata.

W Bizancyum i Iranie trw ała jeszcze starożytność. Ale tu  i tam 
zwyciężyła była wiara w jednego Boga, a przynajmniej w głos tu  i tam 
wyznawano jednego Boga, choć lud się modlił do różnych symbolów, 
aniołów i potęg niebieskich. Chrystus i Ormuzd mierzyli się z sobą 
nad Eufratem , ale Grecy i Persowie wiedzieli zarówno, że jednego Bo
ga czczą i zarówno, rzecz dziwna, nie wierzyli w Jego doczesne zwycię- 
ztwo, pewni, że miało nastać niebawem panowanie Szatauowe. W A ra
bii była starożytność jakaś dawniejsza jeszcze. Obyczaj trw ał taki, 
jak za Abrahama, ale taki, jak i był wówczas w Sodomie i lud Mekki 
i Medyny żył w rozwiązłości niepohamowanej i w ubóstwie pierwotnćm, 
jedząc wraz z ukochanemi końmi swemi długogrzywemi daktyle suche 
i kłaniając się gwiazdom niebieskim i kamieniom spadłym z nieba 
i bałwanom i mnogim duchom złym i dobrym. Prawda to, że i gdzie
indziej rozpusta by ła znaną, prawda, że chrześcianin i Irańczyk zaró
wno wierzyli w to, że gwiazdy i ciała niebieskie, to doskonałe ciała po
tężnych archaniołów i do archaniołów i świętych bez tchu się modlili 
i Boską cześć oddawali tu  Osobom Boskim, a tam Boskim Hipostazom 
i czcili przedmioty, co z nieba spadły i nieludzką ręką były wytworzo
ne i wierzyli, że Bogiem są sakram enta, przechowane w Przenajśw ięt
szym przybytku świątyń. Ale jedni i drudzy mówili zawsze, że jest je 
den Bóg, a Arabowie sami pośród narodów Południa prawili jeszcze
0 wielu bogach i w tćm była różnica i przez to za barbarzyńców i wy
rzutków miano Arabów i Arabowie powoli siebie samych za barbarzyń
ców i wyrzutków mieli i pragnęli stać się czćm intićm, ale że nie wie
dzieli, czy mają wybrać krzyż, czy Ormuzda ogień święty, wahali się —
1 już, już mieli przyjąć wiarę Izraela i o^ekiw ać Mesyasza, gdy im się
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wydało, że sam Mesyasz zjawił się pośród nich zbrojny w oręż nisz
czyciela.

W  mieście Mece, w świątyni zwanćj Kaaba, przechowywano naj
większą świętość Arabii: bałwana, któremu cześć oddawali tak żydzi, 
jak i poganie. Był to kamień czarny, śpiczasty, o którym mówiono, 
że spadł z nieba, niesiony przez anioła, a o którym podanie żydowskie 
świadczyło, że był darem, danym przez Boga Abrahamowi; a u straży 
kam ienia tego sta ła  rodzina Koreiszytów, można w Mece i w okolicy, 
a wojująca nieustannie z sąsiednimi mieszkańcami Medyny. Z tćjto 
rodziny wyszedł ten, co m iał przemienić oblicze Wschodu i co mówił 
sam o sobie, że je s t najwyższym prorokiem pocieszycielem, obiecanym 
niegdyś przez Chrystusa i dopełnicielem dobrych uczynków, oczekiwa
nym przez Irańczyków. Byłto prorok młodego ludu, który s ta ł dotąd 
zdaleka od dziejów i którego dzieje ludzkie nie znużyły jeszcze jedno
stajną tkanką zawodów— Mohamed ben Abdallah al Nabi, syn najpięk
niejszego męża w Arabii, męża, którego tak  ukochały dziewice, że aż 
z miłości dlań marły.

Mahomet lubo pochodził z najmożniejszego rodu w Mece, był 
prostakiem i człowiekiem ubogim, jak wszyscy prawie rodacy jego i u- 
boższym nawet był od wielu poty, póki stara wdowa Kadisza nie ulitowa
ła  się nad nim i nie oddała mu swej posażnćj ręki. Odtąd zamożniej
szy już mąż m iał czasu dość, by rozmyślać, poszcząc po pieczarach 
i pustyniach i zaczął myśleć nad pytaniem, co trapiło  mędrszych Ara
bów: czy lepiój zostać chrześcianami, czy żydami, czy tśż  czcicielami 
Ormuzda? I jakby to najpewniśj można zbyć się bałwochwalstwa, co 
było zmazą Arabii?

A najpierw Persowie wydali się Mahometowi bałwochwalcami 
zgoła, skoro ogień czcili od początku; mieli oni niejedno podanie o po
czątku świata godne przechowania, rycerskie i ozdobne; ale wiara ich 
zmieszana była z tyloma pokusami szataóskiemi, że s ta ła  się od po
czątku niedobrą i że posągi bóstw i w Iranie czczono podobnie, jak  
w Arabii i że podobnie, jak  w Arabii, modlono się do ognia i do gwiazd. 
Więc o tej wierze nie było mowy.

Żydzi najwyraźniej jednego Boga tylko czcili i księgi ich święte 
były także księgami świętemi chrześcian. Więc skoro niepodobna by
ło, by Bóg prawdziwej wiary nie był ludziom objawił, skoro Wszech
mocnym był i dobrym i skoro księgi Zoroastra Bożemi nie były, mu
siały Bożemi być księgi żydowskie i dobrą się wydała Mahometowi 
w iara żydów. Jednak wiara ta  mówiła sama o sobie wyraźnie, że nie 
jest jeszcze skończoną i żydzi spodziewali się Mesyasza, a chrześcianie 
mówili, że Mesyasz już się zjawił. Więc bodaj czy chrześcian wiara 
nie lepszą była od żydowskićj? Pewnćm to się nawet musiało wydać 
temu, co spojrzał wstecz na ubiegłe dzieje. Pewnćm to się wydało te 
mu, co sobie przypomniał, że Chrystus przepowiedział zburzenie Je ro 
zolimy, gdy żydzi weń nie wierzyli; że przepowiednia została spełnioną, 
że Chrześciaństwo władło wielką częścią świata, podczas, gdy żydzi zo
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stali na cztery wiatry rozproszeni zato, że Chrystusa ukrzyżowali. Więc 
po przyjściu Chrystusa i po Jego męce, żydowstwo przestało być praw 
dziwy wiarą, a Chrześciaństwo stało  się prawdziwym objawieniem.

"Wigc czy Arabowie chcąc ujść zakały bałwochwalstwa, mieli 
przejść na wiarę chrześciańską? Nie! pewnie nie na wiarę taką, jaką  
wyznawano za dni Mahometa w Azyi Mniejszćj i Syryi, w północnćj 
Afryce i w południowej i zachodniej Europie; boć Chrześciaństwo ów
czesne wydało się Mahometowi bałwochwalstwem niemnićj sromotnćm 
od tego, od którego Arabowie chcieli się oczyścić. Wierzono, że Bóg 
Wszechmocny potępia i wybawia ludzi wedle tego, czy dają księżom 
nad sobą odprawiać czary jakieś, a nie wedle tego, czy m ają czystą du
szę i gorącą wiarę, gotową do wszelkich ofiar dla służby Bożej. W ie
rzono, że człowiek— Objawiciel Słowa, Iściciel Słowa, Wcielone Słowo, 
ale zawsze człowiek, co um arł na krzyżu, był Bogiem; wierzono, że je s t 
Bóg Ojciec, Syn i Duch i przeto, że są trzej bogowie; kłaniano się obra
zom i na Zachodzie nawet posągom nieżywym, wierząc, że są w stanie 
cuda czynić, a co już najgorsza i najhaniebniejsza, modlono się do kości 
um arłych ludzi, do Chrystusa, do Matki Jego, do apostołów i męczen
ników i pustelników; a co jeszcze haniebniejsza, wierzono, że Chlćb 
i Wino Bogiem.

Więc Chrześciaństwo bałwochwalstwem było, Szatan zepsuł w zło
ści swrćj dzieło Chrystusowe i trzeba chyba czekać chwili, w którćj 
Chrystus zeszłe Pocieszyciela, którego przyobiecał, coby był podobnie, 
jak On, pełen Ducha Bożego i prawdę utwierdził ostatecznie tak, by 
trwać mogła aż do chwili, w którćj Chrystus wróci na obłokach sądzić 
żywych i umarłych i w którćj Marya Dziewica, Niepokalanie Poczęta 
M atka, będzie Go błagać o zmiłowanie nad grzesznymi, co nie wiedzie
li, co czynili.

A przeto Mahomet myślał w pieczarze na pustyni, gdy na wzór 
Chrystusa pościł i modlił się, że trzeci prorok, czy tćż prorok czwarty, 
równy Adamowi, którego objawienie pierwotne przechowuje Iran, i Moj
żeszowi i Chrystusowi, winien zstąpić na ziemię, czy tćż odebrać Bożą 
naukę i zaczął się modlić gorąco o to, by Bóg proroka tego wreszcie 
zbudził, by Szatana pokonać do reszty i ludzkość uwolnić od błędu. 
I  gdy sig tak  modlił, zjawił mu się mąż skrzydlaty i piękny, o szatach 
ćmiącej białości i powiedział mu, że je s t archaniołem Gabryelem i że 
Bóg Mahometa, z pokolenia Koreisz, wybrał na najwyższego i osta
tniego proroka sw'ego. Zadrżał Mohamed i upadł i dostał dreszczu 
świętego i odtąd widywał często w jask in i Gabryela, co mu przynosił 
niestworzone Słowa Boga w formie wierszy arabskich, które Mohamed 
przechowywał w pamięci, układając z nich księgę Objawienia, dopeł
nienie Starego i Nowego Testamentu: Al Koran.

Eaz wreszcie dostąpił Mahomet najwyższćj łaski. Archanioł 
porwał go z łoża jego w jaskini i zaniósł do czwartego i najwyższego 
Nieba, jak  niegdyś Piotra. I Mahomet, jak  Piotr święty, widział nie
bo, ale że miał bujniejszą mowę, nie poprzestał na orzeczeniu, że tego,
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co jest w niebie, oko nie widziało i ucho nie słyszało. Podobniejszy 
w tćm do Jana na wyspie Patmos, opisał wszystko, co jest w niebie, a to 
tćm lepiej, że bawił tam tysiąc lat, że chodził po łąkach bujnych, wśród 
gajów czarownych i pałaców niewidzianie wspaniałych, że długo ro
zmawiał z Chrystusem i Maryą, że widział Boga o ogromućj postaci, 
kruczym włosu i niezrównanej potędze, że nawet siadł przy nim, na 
jego własnej stolicy i co największa i najważniejsza, doznał nieśm ier
telnej niebieskiej rozkoszy wybranych. Otoczyły go bowiem dziewice
0 oczach gazeli i uściech anemonów i pieszczotą swą sprawiły mu roz
kosz nieopisaną, rozkosz, co nie chwilę trw ała, ja k  na ziemi, ale trw ała 
wieki, llozkoszy tćj używał Mahomet przez tysiąc lat, a potem archa
nioł odniósł go na ziemię i oto na ziemi minęła tak krótka chwila, że 
Mahomet zastał ciepłe jeszcze łoże, które przed chwilą opuścił. Po 
tćm widzeniu rzekł archanioł Mahometowi, że odtąd zlał się z Bogiem 
że On i Bóg to jedno i że jego wola i Boża wola, to jedna wola. I pe
wny tego Mahomet, powrócił do żony swojćj i powiedział jćj, że je s t 
najwyższym prorokiem Jedynego Boga, A łłaha, co stworzył niebo
1 ziemię i żona jego uwierzyła słowom tego, co wracał po długich pos
tach z pustyni. Odtąd głosił Mahomet nową wiarę najpierw niewolni
kom swoim i krewnym, a potem całemu ludowi w Mece.

A nie była to wiara pokorna, jak  wiara Buddy i Chrystusa, choć 
to była wiara równie miłościwa. Nie śmierć wieczną, jak  Budda, ale 
żywot wieczny głosił Mahomet, jak  gdyby Chrystusem był. Me nie 
kazał w pokorze czekać, aż świat przeminie, a Bóg dla sprawiedliwych 
i cierpiących otworzy bramy wiekuistej Jerozolimy, a kazał z mieczem 
w ręku dobijać się dla Boga królestwa Bożego na ziemi, a dla siebie 
zbawienia wiecznego po śmierci. I żaden obrządek nie mógł roztwo
rzyć bram  niebieskich i jedyną zasługą wobec Boga dobre uczynki, 
a  nie przyjmowanie sakramentów. A więc w pierwszym rzędzie wojna 
święta z wrogami Boga i sługami Szatana. Wyznawca nowej i ostate
cznej wiary, miał przedewszystkiem być mężem w boju i m iał podbijać 
niewiernych, a podbiwszy miasto bałwochwalców, dać im do wyboru, 
każąc wybrać między śmiercią, a nawróceniem na mahometanizm. 
A jeśli mąż bogobojny kiedy podbił miasto żydowskie, lub chrześciau- 
skie, albo perskie, kazał mu Mahomet darować życie i mienie, tym na
wet, którzyby starćj wiary nie chcieli opuścić, a żądać od nich tylko 
tego, by nieruchomej własności nowej nie nabywali, konia nie dosiadali, 
strój niewolników nosili i pogtówne płacili, wolni zresztą od innych po
datków i służby wojskowćj, bezbronni i wzgardzeni, niedopuszczeni do 
świadectwa w sądach, a poddani własnym zwierzchnikom, a mianowi
cie kapłanom własnej wiary.

A gdy już Mahometanie kraj jaki opanują, winni mężowie bogo
bojni, a niemnićj i bogobojne niewiasty, świątynie stawiać Bogu, ale 
bez zabobonu i bałwochwalstwa. Niechaj nikt nie myśli, by w świąty
ni tćj przebywał Bóg Wszechmocny, który tylko u szczytu niebios jest 
i wszystko stam tąd widzi i każdą myśl najtajniejszą przenika i niech
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żadna podobizna Boga, lub proroków i świętych jego nie będzie w ko
ściele. Kościół winien być tylko ogromną kom natą ozdobną, wśród 
którśj ludzie pokłon biją Bogu, śpiewają modlitwy i słuchają kazań. 
A że o Bogu i Wszechmocy Jego i oku, co nad wszystkiemi czuwa, nie 
winien nigdy zapominać mąż prawowierny, niech się pięć razy na dobę 
modli, zwracając oblicze swe ku miejscu, gdzie je s t Mekka i Kaaba: w po
łudnie u wschodu i zachodu słońca, dwie godzin po zachodzie i dwie 
godzin przed wschodem słońca. W tedy winien kobierzec wyścielić na 
ziemig wszgdzie, gdzie jest, czy to na pustyni, czy w domu, czy na uli
cy, czy w wigzieniu, czy w obozie, czy na okrgcie i bijąc pokłony, ko
rzyć sig przed Ałłahem. I  tak  Boga bgdzie czcił, a nie bożki żadne 
i nie bałwany żadne; a prócz tego uczci Go wypoczynkiem w piątek raz 
na tydzień i postem w Ramazan przez miesiąc raz do roku, a dostąpi 
zbawienia wiecznego nie przez modlitwy ksigże i cudowne rozgrzeszenia, 
jedno przeto, że bojaźń Boża bgdzie mu przytomną we dnie i w nocy.

I  niech wyznawca Proroka pomni, czy to mgźem jest czy niewia
stą, że nie on sam jeden stworzony przez A łłaha i że Ałłah ma inne 
wierne sługi na ziemi, których nawiedza głodem i pragnieniem, dżu
mą i ślepotą na to, by sprawiedliwym dać powód do cnoty i m iłosier
dzia. Niechaj tedy kocha ludzi, niechaj nawet ukocha zwierzgta i ro
śliny co są tworami Bożemi; niechaj pamigta, że Prorok Jezus i trzciny 
nie łam ał daremnie i litość i miłość chowa w sercu swćm. Wigc gdy 
możnym je s t na ziemi, niechaj dla podróżnych mosty stawia i studnie 
kopie, i buduje przybytki w których spocząć mogą; niechaj dla dzieci 
zakłada szkoły, w których sig bgdą uczyć słowa Bożego i niechaj dla 
chorych stawia szpitale. Dobrze czyni mąż co lekarzem jest, lepićj 
czyni mąż co jałm użnę daje; najlepićj czyni ten, co wykopie rowy i ka
nały tak, aby sig s ta ł urodzajnym kraj dotąd pusty. A co mgża cno
tą, cnotą i niewiasty. Albowiem przez takie uczynki rośnie naród 
w Islamie i w skarby i w moc, i może lepićj Boga chwalić na ziemi, 
i bryłę ziemi poddawać prawu Bożemu.

A ja k  sługa wierny winien czołem uderzyć przed progami pana 
swego, tak  muzułmanin winien raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mę
ki, by w Kaabie uczcić kamień spadły z nieba przed wiekami. Gdzie
kolwiek na ziemi jest, winien sig podjąć tćj drogi i trudu tego, i tćm 
pokazać, że i wielką rzecz uczyni gdy A łłah każe. Niechaj przezwy- 
cigży lenistwo swoje czy mgżem jest czy niewiastą, i niechaj wgdruje 
do Mekki, a tam ujrzy ludzi prawowiernych, co z innych przybyli stron 
świata, ujrzeć oblicza ich i usłyszy ich mowy i pozna moc A łłaha na 
ziemi.

A dwu rzeczy winien unikać przedewszystkićm: są bowiem 
hańbą rodu ludzkiego i sromotą dla człowieka, co na podobieństwo Bo
że stworzony. Winien od bałwochwalstwa stronić i od pijaństwa. B ał
wochwalstwo bowiem podwójną zbrodnią, ponieważ Boga krzywdzi 
i człowieka poniża, a pijaństwo śmiechem szatana, co winną latorośl 
zasadził wśród stworzeń Bożych ludziom ua pokusg. A wigc by nie-
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czcić bałwochwalczo rzeczy nieżywych, i nie stawać się samemu zwie
rzęciem w pijaństwie, należało się dla większćj pewności unikać wszel
kiej pokusy, ’ i nie znać zupełnie ani wina, ani podobizny rzeczy 
żywych, by módz w ten sposób tćm pewnićj wstąpić po śmierci do kró
lestwa Bożego i przy sądzie ostatecznym znieść spojrzenie Chrystusów.

A kto w wyż wymieniony sposób będzie służył Bogu, ten już i na 
ziemi posigdzie moc i błogosławieństwo i szczęście; gdy ma ozem żonę 
i niewolnice utrzymać, niechaj ma żonę i posłusznych niewolnic tyle 
ile chce. A choć wiernym wolno mieć tylko cztery żon ślubnych, to 
dla nich żadna nie jest krzywda, bo ilekroć zechcą, niewolnica żonę im 
zastąpi. I  każdej niewiasty obowiązkiem, czy niewolnicą je s t czy żo
ną, być wierną i skromną, i niechcićć nawet skusić wejrzenia kogoś, 
coby jej mężem nie był. Niech przeto żyje w domu i ogrodzie i nie
chaj nie rozmawia, jak  chyba z niewolnikami, rzezańcami, co ją  strze
gą, z mężem, z ojcem i z bratem. Okna w jćj pomieszkaniu będą za
kryte drewnianą kratą  tak , aby światło dzienne tylko do domu wcho
dziło, ale aby nik t nie u jrzał wnętrza niewieściego pomieszkania, 
a gdy niewiasta wyjdzie czyto na ulicę, czyto do meczetu, niechaj się 
ubierze w duży niekształtny worek i niechaj ciężki całun zarzuci na 
twarz, zostawiając tylko dwa otwory na oczy; niech wreszcie wdzieje 
nieforemne trzewiki, tak  aby nikt nie mógł zgadnąć czy niewiasta jest 
piękna czy brzydka, młoda czy s tara  i aby każda niewiasta wydała sig 
obcemu brzydką i odrażającą.

Natom iast winna niewiasta wszystko czynić, by sig przypodobać 
mężowi, albo temu co ją  kupił. W inna przeto pod całunem nosić pa
cholęcy, przezroczysty i wyzywający strój, jak  długo młodą jest, i w tym 
stroju powinna chodzić po domu i ogrodzie męża albo pana swego. 
W inna tańczyć i śpiewać smętnie i rozkosznie, długie włosy rozpuścić 
w obec pana swego, twarz i ręce malować, całe ciało wonnemi kropla
mi myć i być najwierniejszą i najpokorniejszą niewolnicą pana swego. 
A po śmierci i ona dostąpi niebieskich rozkoszy.

Oto w wielkich zarysach zakon, który Mahomet niósł Arabom, 
zwiastując im zarazem panowanie nad światem, jeśli tylko zakon ten 
dopełnią, a ciesząc każdego z wiernych bujnym obrazem rozkoszy nie
bieskich co go czekają. Zakon ten obejmował prócz tego, długi spis 
prawniczych paragrafów i naukę, że wierni mają zawsze ulegać władzy 
jednego męża w każdym wojsku swem, na to, by u nich ład  był i na 
to, by niewierni mieli przed kim drżyć, komu się kłaniać i komu dań 
płacić. Ustanowił tedy Mahomet króla despotycznego nad przyszłe- 
mi pokoleniami wiernych, ale zarazem orzekł, że wtedy tylko winien 
król ten znaleźć posłuch, gdy będzie wykonywał prawo Mahoinetowe. 
Gdy tedy Cezar w Bizancyum i Szach w Iranie stali wyżćj od prawa, 
kalif czyli następca Mahometa m iał ulegać prawu i wolno było mę
żom uczonym w prawie orzec, że u tracił władzę.

Przewidział dalćj Mahomet, że skoro i wiara jego rozejdzie się 
po wielu krajach i nad wieloma narodami zapanuje, powstaną mnodzy
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królowie. Nakazał tedy, by wszyscy w kraju swym wykonywali w ła
dzę podobną do władzy kalifa i żeby wszyscy jako emirowie lub su łta 
nowie, uznawali w razie wielkiego niebezpieczeństwa, władzę zwierzch
nią tego z pośród królów, co władnąc nad największą ilością wiernych, 
kalifem będzie. Prócz tego nakazał, by mężowie biegli w świętem p ra 
wie, zawsze przed wojną orzekali, czy zwycięztwo w wojnie jest praw- 
dopodobnem i czy przeto wojna jest dozwoloną, albo zabronioną. Mu
zułmaninowi żadnemu nie pozwolił Mahomet mieszkać w kraju, w któ
rym by praw Alkoranu niesłuchano, albo inne prawa zastosowano, 
a kazał królowi być ojcem sprawiedliwym, ale łaskawym i przystęp
nym dla poddanych Mahometa, a srogim, ale sprawiedliwym dla pod
danych innowierców; a muzułmaninowi każdemu kazał być panem ła 
godnym dla żon swoich i niewolników, skoro tylko przyjęli wiarę no
wą. Każdy muzułmanin był bowiem istotą ukochaną od Boga.

Ale że w Mekce znano Mahometa i wiedziano że to człowiek po
dobnie jak  i drudzy ułomny, nie wierzono mu gdy mówił o sobie, że 
jest ulubieńcem Boga Najwyższego, powołanym do tego, by Arabów 
wynieść z poniżenia, w którem dotąd żyli na czoło narodów. Miano 
go najpierw za w aryata i potem za bluźniercę i postanowiono go w re
szcie śmiercią ukarać. Ale Mahomet wiedział, że A łłah nie wyda 
drugi raz proroka swego w ręce bezbożników na śmierć i postanowił 
ujść do Medyny, usłyszawszy od archanioła Gabryela że to miasto wro
gie jest Mekce, wybrane na miejsce, zkąd ma się rozejść po święcie 
światło prawdy; i z dwoma towarzyszami którym było na imię Ali 
i Abubekr, z zięciem swoim i stryjem uszedł potajemnie z m iasta ro
dzinnego. A za nim powiódł drugi stryj Abas, głowa Koreiszytów, li
czne pogonie. Więc przed pogonią skrył się Mahomet z towarzysza
mi do jaskini tej samćj podobno, w której niegdyś widywał archanioła 
Gabryela, i A łłah zakrył otwór jaskini siecią pajęczą i gniazdem go
łębiem tak , że gdy pogoń nadeszła a pajęczynę i gniazdo u jrzała u wej
ścia do pieczary, pomyślała: „niemasz tu człowieka” i popędziła dalej. 
I tak  przechował A łłah cudownie proroka swego, i potem w istocie 
wzruszył serca mieszkańców Medyny, co uwierzyli natchnionym sło 
wom i niezrównanej odwadze zbiega z Mekki i chętnie obrali go wo
dzem, by módz zwyciężyć Koreiszytów i podbić Arabią.

Kto uwierzył w Mahometa, ten się bił ja k  lew pustyni, skoro 
wiedział że śmierć w boju za sprawę Bożą otworzy mu bramę zm ysło
wego, a przeto pojętego łatwo nieba; a kto walczył przeciw niemu w o- 
bronie dawnych bóstw, albo dla żydowskiej wiary, ten czul w głębi 
serca, że broni złej i przegraućj sprawy przeciw Mesyaszowi, przeciw 
prorokowi, co głosił światu jedynie prawdziwą wiarę w jednego Boga, 
wszechrzeczy Stworzyciela, co świat cały odda w posiadanie wiernym 
swoim. Więc kiedy bitwa się chwiała, wyjeżdżał tylko naprzód na 
koniu lub wiebłądzie Mahomet, i z natchnionym gestem otwierając 
dłonie wołał: „Ranie! zmieszaj oblicze wrogów Twoich!” a wolał tak 
głośno, że oba wojska słyszały; a zabobonna trwoga opanowywała wro
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gów, odwaga nowa wstępowała w wiernych i zwycięztwo przechylało 
się na stronę proroka. To tćż za życia .już swego opanował Mahomet 
Arabią całą, pogruchotał bałwany w Kaabie, zniszczył zewszystkićm 
haniebne bałwochwalstwo, i s ta ł się wszechmocnym panem surowego 
narodu, żyjącego zrzadka po niezmiernych przestrzeniach Arabii. Ży
cie wiódł proste i wstrzemięźliwe, tśm  tylko różniąc się od innych 
wiernych, że sam jeden otrzym ał od A łłaha pozwolenie pojęcia nie 
czterech, ale siedmiu żon prawych. A gdy uczuł że się śmierć do nie
go zbliża, poszedł raz jeszcze do meczetu przepraszać wszystkich za 
krzywdy, które może komu wyrządził; a potćm, po śmierci, zwisł w me
czecie w Medynie w żelaznej trum nie między sufitem a posadzką, cu
downą siłą utrzymany w powietrzu.

A po proroku ujęli w dłoń swoję chorągiew zieloną następcy je
go kalifowie, Abu-Bekr, Otman, Osman i Ali,' i wodzowie ich Kadi 
i Amru i wołając wraz z zastępami swymi: „Bóg Bogiem a Mahomet 
Jego prorokiem,” natarli, niewątpiąc o zwycięztwie, na czcicieli ognia 
i uczniów Chrystusa, a zanim przyszło do bitwy, już zwątpili Grecy 
i Persowie pewni, że to nadchodzi dawno przepowiedziane panowanie 
Szatana, co ma poprzedzić ostatnie dnie. W boju nikt nigdzie nie- 
sprostał sługom proroka, i cały Wschód pierwotny pełny gór sam ot
nych i pustyń piaszczystych a jaśniejących i dolin wonnych, uznał do 
la t kilku nowćj wiary panowanie. Jeśli dotąd jak i Arab wątpił jesz
cze w to, że Bóg obrał Mahometa i naród arabski do spełnienia wyro
ków, uwierzył teraz, widząc na oczy moc cudu, widząc jako narody tak 
się uginały przed imieniem proroka, jak trzcina stepowa przed wich- 
chrem się ugina. Więc rosło serce w Arabie każdym i położywszy 
stopę na karku powalonych narodów, nie wytoczył ich krwi żywotnśj 
i nie zakuł ich w bydlęcą niewolę, ale dał im do wyboru: albo broń 
złożyć, dań płacić i żyć bez ucisku w prawdzie, ale chodząc w poniże
niu, w szacie sromotnej i pieszo po miastach własnego kraju, albo 
uwierzyć w proroka, modlić się po arabsku i panować.

Zrazu wyznawcy Zoroastra stawiali dłuższy opór nowśj wierze; 
chrześcianie liczniej ulegali pokuszeniu. Jedni wiedzieli że to anti- 
chryst się zjawił i uciekali przed nim w pustynie, by tam  ginąć z po
stu  i trwogi bezdzietnie; inni uwierzyli chętnie, że to się zjawił Po
cieszyciel i tłumnie przeszli pod znak proroka.

Dla tego co dotąd świeckie wiódł życie, płacąc dań po dani, ule
gając rozkazom wyklętych, trudząc się po wszystkie dnie żywota swe
go z m ałą nadzieją zbawienia, albo raczćj bez wszelkićj nadziei, by się 
człowiek świecki, co grzeszy znów skoro się wyspowiada, i grzeszy ko
niecznie, mógł uniknąć jeziora siarki i ognia, ciemności namacalnych, 
i robaka co nie zginie, dla tego mówię, co płacąc podatek cezarowi, 
oczekiwał wśród trudu doczesnego wiekuistćj męki, wydała się radoś- 
ną wieścią w iara Araba. Odtąd mógł płacić dań mniejszą, i walczyć, 
i rządzić, i pojąć niewiastę, i potćm wstąpić do raju , niesłuchając
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mnicha, niedrżąc przed cesarskim urzędnikiem. I nie byłbyże on sza
lonym, gdyby nie przyjął wiary proroka?

A mnich co pościł i śpiewał litanie, mógł się spodziewać że kie
dyś po żywocie ziemskim pozbawionym pociechy, ujrzy światłość wie
kuistą i usłyszy śpićw anielski, i w Jerozolimie wiecznćj dozna doda
tnich żywota rozkoszy. Ale jak  długo żegnał się krzyżem greckim, 
wierzył w lęku i w bojaźni Bożćj, że tylko zrzekłszy się wszystkiego 
co szczęściem jest na ziemi, dostąpi szczęścia wiekuistego, i że ta  dro
ga wązka zawsze jeszcze niepewna i pełna niebezpieczeństw, i że posz
cząc i biczując się w samotności, i zapićrając się w dociekaniach do
gmatycznych rozumu swego, i klęcząc dniami całemi przed nierucho
mym ikonem o czarnem obliczu, można przecie zasłużyć na potępienie 
przez myśl złą co się wkradnie do umysłu, pomimowoli i duszę zacią
gnie w otchłań bezdenną. A teraz uczniowie Mahometa ostatniego pro
roka, wydobywali mnicha z celi i pustelni i wołali nań: „bądź człowie
kiem, pojm żonę, miej dzieci, dobądź miecza do boju, szukaj poklasku 
i chwały, a za to w niebie doznasz nie nudnej, ale prawdziwej rozko
szy; nie już słuchając śpiewów anielskich, ale dając anielskim ustom 
gorące całusy!” I jakżeż chcecie, by mnich nie porzucił celi, nie wdział 
zawoju, nie przypasał miecza i nie poszedł walczyć w szeregach pro
roka?

A dla żołnierza wiara Arabów była z natury swój najlepszą wia
rą, tak jak bizantyńców wiara najgorszą wiarą była. Grecki mnich 
kazał mu za służbę wierną iść do piekła; arabski mołłach, obiecywał 
mu, że świętym będzie i za życia i po śmierci, gdy dnbrym będzie żoł
nierzem, i że męczennikiem będzie, nie wtedy gdy się da umęczyć bier
nie i jak  niewiasta, ale wtedy, gdy będzie rąbał wrogów na pobojowis
ku, i gdy rąbiąc odniesie rany, i zginie z chwałą. Więc żołnierz wpierw 
cbrześciański s ta ł się najgorliwszym żołnierzem proroka.

Więc po miastach i twierdzach, wzdłuż bitych gościńców prze
chodzili Chrześcianie tłómnie na wiarę Mahometa, w Syryi, a zwłasz
cza w Afryce, w owe dnie pierwotne, tao jak  później w Azyi Mniejszćj 
i w Albanii, i krzyż żył dalej już  tylko gdzieś na wsi, i na ustroniu, 
wśród gór i pustkowi, nieprześladowany a jednak konający.

Myślałbyś może, że niewiasty Wschodu broniły krzyża? B roni
ły go może żony i to może tylko, ale w tej mumii starożytności, co się 
zwała państwem B izantyńskim , mało było żon, co chciały znosić m ał
żeńskie jarzmo, wątpiąc o swojćm i mężów zbawieniu. Większość ko- 
bićt żyła w klasżtorze, w niewoli lub na scenie. W klasztorze dora
biały się w smutku zbawienia, albo czasem zrozpaczywszy, oddawały 
się tajnem u grzechowi, bez nadziei zbawienia; w niewoli i na scenie 
były za życia przeznaczone przez Kościół i państwo na srom i hańbę, 
a po śmierci oczekiwały męki bez końca. A Koran obiecywał im lep
sze życie na ziemi i wieczne w niebie zbawienie, łatwo zdobyte.

Dla tćj co żyła w klasztorze harem muzułmanów nie wydal się 
więzieniem. Całe życie chodziła i tak zakonnica w całunie, z zasłony
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na twarzy, nie widząc ani mężczyzn ani Bożego świata, i jeśli młodą 
była, m iała przed sobą żywot długi, szary, smętny, więzienny, w któ
ry m ’ nie było innśj pociechy, nad widzenie jakieś, dar łaski wielki, 
a" rzadki, nie każdej dane. Teraz bez grzechu mogła wejść do innego 
milszego klasztoru. Oblubienica Chrystusów spała na ziemi, nękała 
ciało i piękność swą postami i biczowaniem, wbijała w służbie Pańskiśj 
gwoździe do nóg i do rąk , oplatała skroń wieńcem cierniowym, i zato 
nie widziała przez całe życie swe oblicza Pańskiego. Teraz za pozwo
leniem Boga i bez obrazy Chrystusów, mogła stać się oblubienicą ziem
skiego Pana; żądał tego nawet Pocieszyciel przez Chrystusa posłany. 
Teraz mogła przejść do haremu Em ira, do rozkosznego klasztoru peł
nego woni, świergotu ptaków i rozkoszy; mogła oglądać ogrody i świat, 
który Bóg stworzył, a nie same tylko białe mury klasztoru. Spoczy
wała teraz na miękkićm łożu, igrała z małpami i karłam i, i choć 
przed jednym panem, nie zapierając się wstydu swego, mogła nawpót 
z towarzyszkami swemi jawić wdzięki swoje, połysk oka i urok kibici; 
mogła w obliczu pana swego rozpuścić włosy powiewne, mogła śpie
wać i pląsać, spełniając wolę Ałłacha: a zato pana swego codzień wi
działa, widziała go co nocy. I jakżeż niem iała zakonnica przejść do 
haremu i do niewoli słodkiej męża i pana?

A dla niewolnicy stawała się pod półksiężycem niewola cnotą, 
rozkoszą prawie. Już nikt jćj nie śmiał uderzyć, nikt nie śmiał jśj 
zarzucić hańby, a gdy służyła panu swemu, jakby żona, zarabiała na 
raj. Nieszczęśliwa aktorka bizantyńska rada była pod całun ukryć twarz 
i ciało, dotąd drżące pod okiem słońca i okiem ludzi i posiąść wstyd 
i nadzieję zbawienia, bez postu i klasztornej męczarni.

Przeto i kobiety szły chętnie pod jarzmo Mahometa i półksiężyc 
zajaśniał zwycięzko na południowych wybrzeżach morza Śródziemne
go. Na wyżynach Iranu płonęły natomiast czas jakiś jeszcze ognie 
święte. Persowie nienawidzili Arabów, widzieli w ich proroku sługę 
Arimanowego, i oczekiwali czas jakiś, nie przyjdzieli M itra oswobódzi- 
ciel? Mieli oni i bez tego wiarę co rada była z życia tutecznego i n ie
łatwo im było uczestniczyć w wesołości Arabów zwycięzców. Nowe 
objawienie i zwycięztwo półksiężyca było dla Iranu straszliwą klęską 
narodową, większą od dawnych zwycięztw Aleksandra; smutek opano
wał serca ludu, i jeśli odtąd religia Zoroastra już dla Persów nie wy
starczała, byłoto dlatego, że podobnie ja k  prawowierny Islam była 
zbyt wesołą i tuteczną dla nieszczęsnego odtąd narodu.

Niegdyś Aleksander pokonał był króla królów' na czele Greków 
swych; ale choć za Aleksandrem weszli do grobów Azyi Zews i inni 
bogowie Hellady, nie zamieszkał zwycięzca ofiary i dla Ormuzda. 
W iara Zendów przestała na chwilę panować, ale wnet podniosła zno
wu głowę i gdy Rzym władł na Zachodzie, Persya sta ła  znów pod ber
łem szacha prawdomównego i samowładnego na czele ludów Azyi. 
I mogło się nawet zdawać, że dzieje Iranu nie zostały nigdy przerwa- 
nemi i Iskeuder Rumak (jak w Azyi Aleksandra prze&wano), s ta l sig
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w pamięci ludów Iranu jednym z prawych bohaterów, z wiernych sług 
Ormuzdowych, s ta ł się następcą Kajum arata, Gusztaspa, Dżamszyda 
i innych bajecznych bohaterów Iranu.

Ale teraz nowy zwycięzca stron ił ze wzgardą od bałwochwal
czych ogniów i nak ładał dań na tych, co niegdyś władali w Azyi 
Wschodem. Najlepszy dotąd świat staw ał się złym, sprawiedliwość 
została zwyciężoną, kłamstwo złe kładło stopę swą na kark powalo
nej cnoty, i naród wojenny Iranu m usiał wyprzeć się wiary przodków 
swych, albo złamać miecz, kupować i sprzedawać, kłaniać się i łasić 
i mówić nieprawdę niewolników obyczajem. Więc rozpacz siadła 
w sercu Persów, i modląc się dokoło ognia czekali, nie w uciesze już 
i w chwale, ale we łzach i sromocie, aż przyjdzie M itra oswobodziciel. 
Islam prawowierny, Islam ten, co się zrodził w głowie Mahometa, nie 
mógł mićć przystępu do serca i myśli Persów. Chrześciański Mesyasz 
już um arł dawno, i religia perska byłaby może przetrw ała i mahome- 
tańsk i najazd, gdyby nie to, że nieszczęścia, które spadły na rodzinę 
proroka, zrównały los Persów z losem mężów najświętszych w Maho- 
metanizmie i gdyby nieto, że wieczna sympatya, k tóra łączy z sobą 
nieszczęśliwych, skojarzyła naród Zoroastra z potomkami Mahometa, 
i zgotowała pokonanym wspólną pociechę; i stało  się, że Iran  doczekał 
się trzeciego w dziejach żywota i trzeciego w Azyi panowania przez 
półksiężyc i przez krew wnuków proroka i przez kacestwo w Islamie.

A łłah Wszechmocny nie da ł w mądrości swćj syna prorokowi. 
Córkę dał mu: Fatym ę—po Maryi matce Chrystusowćj, najświętszą 
u Mahometan niewiastę, i córkę tę wydał prorok za Alego, dzielnego 
młodzieńca, jednego z najpierwszych wyznawców i najgorliwszych apo
stołów nowój wiary. Zdawało się rzeczą naturalną, że w państwie 
Mahometa zięć nastąpi po teściu, ja k  to bywa w Azyi i nawet w Chrze- 
ściaństwie po królestwach i cesarstwach, wśród których nowa Arabia 
zajęła odtąd poczesne miejsce. Ale że państwo nowe niezewszystkiem 
świeckićm było i że prorok nie dlatego był prorokiem, że był z rodu 
królewskiego, jedno dlatego, ponieważ mu archanioł Gabryel objawił 
wolę Wszechmocnego i ponieważ był pełnym ducha Bożego, jak n ie
gdyś Adam i Mojżesz, Salomon, władzca duchów i Jezus Chrystus; 
więc wodzowie i wojownicy Arabii nie obrali po śmierci Mahometa zię
cia jego na pana wiernych, jedno starszym i doświadczeńszym mężom 
powierzyli panowanie nad narodem i orężne rozszerzanie wiary.

Ali żyt przeto, nierad z losu swego, wraz z córką proroka, oto
czony przez garstkę przyjaciół wierzących w to, że ulubiony uczeń 
i zięć Mahometa był prawdziwym Kalifem, i że tylko zbrodnicza i bez
bożna intryga możnych Arabów, mających na oku tylko ludzkie i świa
towe cele, nie dopuszczała Kalifa do prawćj władzy. I widziano 
w uzurpacyi Abubekra, Otmana i Omara dzieło szntana z jednój stro
ny, a z drugićj dopust Boga żywego, pragnącego okazać wiernym, że 
na tym świecie niemasz prawdziwego szczęścia i że należy się to szczę
ście szukać tylko w dopełnieniu rozkazów Pańskich. Przez to upoko-
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rżenie rodu proroka zjawiła się tęsknota wśród Mahometan i mękę 
Chrystusa zaczęto pilnie rozpamiętywać w otoczeniu Alego i Fatymy.

N ie b a w e m  powstało u tćj grupy wiernych, co odstąpili od Kali
fów i których przezywano przeto Szyitami, czyli odszczepieńcami, prze
k o n a n ie ,  że wiara możnych w Arabii była zbyt świecką i  poziomą, ż e  

b y ł a  dziełem szatana wydrzeźniającego się ze słowa Bożego, i  że była 
odtrąceniem ducha co ożywia, a ukochaniem litery, co zabija. I jeśli 
mamy wierzyć podaniu, uwierzył sam Ali w to, że on ma stać się obja
wienia dopełnicielem, tłómacząc nie nauką, ale życiem znaczenie 
prawdziwe nauk Mahometa, będących zawsze tylko odnowioną nauką 
Chrystusów. I  wierzył Ali, że on i potomkowie jego mieli poginąć 
marnie, broniąc prawa swego, i że zato mieli dostąpić chwały w nie- 
biesiech i uczestnictwa w Bóstwie owego Słowa, co w pełni zajaśniało 
w Chrystusie, i mieli wskazać ścieżkę zbawienia wiernym, dowodząc 
im własnćin życiem, że nie moc ziemska udziałem ulubieńców Ałłaha, 
i przypominając im życiem i przykładem dzieło Chrystusa, którego 
u Szyitów zwauo ciągle Syuem Bożym Jednorodzonym i o którym 
twierdzono stale, że dopełnił zbawienia świata przez to, że nauczył lu 
dzi, iż szczęścia nie winni szukać w ziemskićj potędze, jedno w  miłości 
Bożćj, obrawszy sobie żywot ubogi i śmierć na krzyżu. Mahometa 
pobudził Bóg już na to tylko, by powtórzywszy prawdziwą naukę Chry
stusów, zabezpieczył świat od powrotu bałwochwalstwa, opierając w ia
rę o silną podwalę państwa, którego granice orężem zakreślił.

A że wojenna chwała Mahometa mogła ludzi zwieść z drogi zba
wienia, łudząc ich tćm, że Bóg i na ziemi potęgę i szczęście daje wier
nym, ustanowił A łłah nowy dziejów porządek i postanowił po śmierci 
proroka wiarę rozszerzyć przez oręż potępionego Omara, co podbił Sy- 
ryą i Persyą, a postanowił świętych swych skazać na poniżenie i mę
czeństwo, by świat widział na oczy, jako tu  na tem ziemskiem padole 
występek orężny siedzi pysznie na stolicy, a mimo zwycięztw udręczo
ny samolubstwein i pychą, i jako dzieci Boże żyją w ubóstwie i poko
rze, chowając w piersi duszę czystą i pokój nieskazitelny, bolejąc gorz
ko i ciężko, jak  Chrystus na krzyżu, ale radując się i tu  na ziemi cza
sem promieniami, które Bóg zsyła ze swego mistycznego raju , aby im 
duszę rozświeciły, i które tak cenne, że jedna chwila ich blaskiem roz
promieniona, więcćj w arta ja k  długie życie na tronie, więcćj warta, 
jak  wszystkie rozkosze haremu i zaważy więcej, ja k  sto zwycięztw 
w boju.

Na wygnaniu, wśród ubóstwa i modlitwy, piastował Ali myśli ta 
kie, i gdy słyszał o wielkich bitwach, wśród których zwyciężali Omar 
i jego wodzowie, mówił w duchu: Oto Bóg dzieło swe spełnia przez 
sługę szatanowego. A gdy Omar um arł, postanowił Ali poszukać mę
czeństwa, stwierdzając głośno prawa owe; nie przeto żeby się spodzie
wał zwycięztwa i panowania, jedno przeto by wychylić kielich Chry
stusowy, który Zbawiciel świata jemu podawał, mówiąc doń: „Pij ten 
kielich goryczy, jakom go do dna wychylił w dniu męki Mojćj.”
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Ali został przez część wiernych uznany Kalifem, gdy tego zażą
dał, ale część większa uznała panem swym człowieka, co dosłownie 
rozum iał naukę proroka Moawię ben Omija. Ali tedy, jako na sługę 
Bożego przypadło, gotował rynsztunki i zbroje, by pociągnąć w bój 
i bronić swego prawa, ale wiedział o tera, że Ałłach nie chciał, by 011  
zwyciężył, że nie chciał nawet tego, by w boju ginął, i że przeciwnie 
zamierzył oddać go w meczecie podczas modlitwy w ręce zabójców. 
Wszak o tćm prawił mu co nocy Chrystus, co mu się jaw ił we śnie 
z pięcioma jaśniejąceini ranam i na ciele.

Więc jednego piątku, w dzień święty dla Mahometan, wyszedł 
Ali z domu w Bassorze, w którym bawił w gościnie, w orszaku synów 
i wiernych, smutny aż do śmierci i idąc do meczetu przepowiadał sy
nom, że poprzedza ich po męczeńskiej drodze, po którćj oni będą s tą 
pać i na którćj wytrwają aż po dzień sądu ostatni potomkowie Maho
m eta, dla okazania wyroków Bożych i dla pociechy i nauki ludzi bole
jących na tym padole płaczu.

Gdy Ali zaszedł do meczetu, stanął w miejscu przeznaczonćm 
dla następcy proroka i zwrócił się twarzą do Mekki, by wobec ludu gło
śno odczytać modlitwę. Ale zamiast odczytać zwykły ustęp z Koranu, 
zaczął głośną rozmow’ę z Chrystusem i rozpamiętywanie Męki Pań- 
skićj. I gdy się tak  modlił, zbliżył się doń zbójca i zamordował go, 
spełniając przeczucia. Nie był to morderca przez wroga najęty; byłto 
opętaniec, któremu się zdawało, że zamordowawszy Alego, wróci pokój 
Arabom. I owa krew, co się polała po posadzce meczetu, sta ła  się po
czątkiem mistyki M ahometańskiśj, onato wprowadziła między uczniów 
Mahometa pokonane narody Iranu.

Boć odtąd los potomków proroka był podobny do losu narodów 
podbitych, boć odtąd dla części Mahometan poniżenie było znamieniem 
świętości, boć odtąd można było wyznając imię proroka wierzyć, że 
Omar i Moawia, podbójey Iranu, byli sługam i Szatana i potępieńcami.

Los ojca był tylko wróżbą losu dzieci. Synowie Alego Ilussejn 
i Hassan, matka ich, córka proroka Fatyina i całe ich pokolenie, ule
gli wrogiemu prześladowaniu. Jedni z nich zginęli od oręża prawo
wiernych muzułmanów, inni żyli na wygnaniu w górach i po pusty
niach Iranu, inni wreszcie, żyli w Bagdadzie z łaski kalifów obcego ro 
du jako imani, czyli jako potomkowie proroka i święci naczelnicy wia
ry w duchownym tylko porządku. I onito byli wśród muzułmanów 
wzorami żywemi cnót pokory i zaparcia się siebie samego. Boso cho
dzili dokoła meczetu, pomnąc że A łłah wszędzie obecny, żyli z ja ł 
mużny, pościli i modlili się nic myśląc o ju trze  i pogrążeni w mistycz- 
nćj jedności z Bóstwem, tćm tylko różni od ascetów chrześciańskich, 
że mieli rodzinę. Obok imana żyła żona jego, wykonywając te same cno
ty w pokorze; dzieci imana wzrastały od kolebki w świątobliwym żywo
cie, rozmyślając o męce Chrystusowćj, o miłości Boga i o marności 
świata.
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Wszgdzie w Azyi i w Afryce powstawały podobne rodziny świę
tych, ufające, że Bóg nie da im zginąć marnie, skoro pam ięta o wrób
lu każdym i o lilii polnćj, i nauki Koranu przybierały w ustach misty
ków coraz nowe znaczenie. A łłah zawsze był jeden tylko, ale nie był 
to już król co mieszkał samotnie w niebie ponad obłokami, otoczony 
haremem anielic. A łłah, był to duch co wszechświat przenikał, była 
to myśl wszechświata, był to ów pierwiastek ładu i ideału, co się ja 
wił we wszystkich tworach; A łłah w ludziach żył osobisty, _ Ałłah ja 
śniał Sam jako Prawda w niestworzonym Koranie, w świętem źródle 
nauki, On to był Słowem i Myślą; On-to był Chrystusem na Krzyżu; 
On-to był miłością ludzkości; On-to był rajem przobiecanym; On sam 
Jeden był wiernych nagrodą. W każdej duszy ludzkiej śni Bóg uśpiony, 
zagłuszony piekielnym hałasem doczesnych zachcianek i troski ziemskićj 
zgrzytem; ale gdy cisza w sercu ludzkićm zapanuje, gdy oko się odwró
ci od własnój maleńkićj istoty, gdy się zapatrzy w wszech ład i w wszech- 
prawa, co władną na świecie niezmiennie; wtedy budzi się Bóg w ludzkiej 
piersi, i to co boli wyda się małóm i to co cieszy, wyda się marnem 
i stanie się jasność w duszy i spokój, i stanie szczęście nieopisane,
o którćm Koran prawi pod figurą, gdy zmysłowy raj opisuje.

I gdy już ostatni potomek Alego zginął przez kalifów prześla
dowany, i gdy wierni Szyici zaczęli wierzyć, że żyje w pieczarze jakićjś 
cudownie zaklęty, oczekując chwili w której wyjdzie na świat, by do
pełnić czary, by położyć kres marnościom i. przygotować drogi dla 
Chrystusa, co powróci na ziemię sądzić żywych i umarłych i założyć 
królestwo Boże; synowie Iranu wszyscy uwierzyli w proroka Mahome
ta  i w imanów ród męczeński, i w uświęcenie nieszczęścia, i w to, że 
zjawi się w Iranie mściciel z rodu proroka, co ukarze kalifów bluźnier- 
ców. I  Iran znalazł pociechę dla siebie, i znalazł nienawiści uświęce
nie i posiadłszy nową wiarę, zrzucił niebawem jarzm o, i szach zapano
w ał w Ispahanie, i jak niegdyś, tak znowu dziś s ta ł się wzorem książę- 
cćj cnoty; sądząc i rządząc i jaśniejąc w wspaniałości. Stare Zendów 
podania zrosły się nierozerwalnie z nowćm Szyitów wyznaniem, a po
ciecha nowćj wiary i nowa niepodległość narodu zrosły się i złączyły 
na to, by wytworzyć dziwnie błogi i wesoły mistycyzm nowożytnego 
Iranu.

Bóg jest wszędzie, Bog jest we wszystkićm, Bóg jest wszystkićm; 
a że Bóg dobry, wszystko dobre, i to złudzenie tylko że coś boli. Je- 
dyno złe, to obłęd, który bierze człowieka, gdy siebie od wszechświata 
oddziela i gdy sądzi że jedno pożądane a drugie niemiłe, jedno cnotli
we a drugie występne. Niechaj człowiek pamięta że wszystko oboję
tne, wszystko boskie, wszystko dobre. Niechaj się nie troszczy o ju 
tro , bo ju tro  słońce będzie jaśnićć, ludzie będą się rodzić i konać, A ł
łah’piękność Swą i Wszechmoc roztoczy we wszechbycie; głupcy będą 
się martwić, mędrcy będą się radować! Niechaj człowiek sumienia 
swe^o nie roztrząsa bojaźliwie, niechaj się nie łudzi tćm, jakoby mógł 
wytężywszy wolę, pokierować czynami swemi, bo wszystko co uczyni,
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jest od wieków Koniecznością, a Konieczność ta  jest Bogiem, i każda 
zachcianka, każda chuć człowiecza, ruchem Boga Wszecliżywego. A więc 
niema prawa innego nad instynkt co się w sercu poruszy, i nićma Bo
ga innego nad wszechświat co jaśnieje w piękności niewysłowionej, 
i niema szczęścia innego nad świadomość tego, że mądrość i cnota 
marne, że los obojętny i że wszystko święte.

Oto doktryny kardynalne mistycyzmu Irańczyków m uzułm ań
skich, wypowiadane w pieśniach i maksymach poetów. Nie cały naród 
przyjął ten mistycyzm weselny, ale garstka ludzi zamożnych i myślą
cych wyciągnęła już w X II wieku te konsekweneye z nauki Szyitów, 
a chowana od dzieciństwa w powieściach o ukochanym przez Boga 
cierpieniu ludzkiem, żyła odtąd, słuchając popędów serca, wesoło, roz
pustnie a litościwie, pijąc pełnemi puharami wino przez proroka za
bronione, niewierząc w jakiekolwiek objawienie, nie pełniąc trudniej
szej cnoty, głusząc w sobie trwogę wszelką, szerząc potajemnie swoje 
mistyczne nauki, radując się w Wszechświecie i przecząc istnieniu oso
bistego Boga, a czyniąc dobrze ilekroć serce litościwego czynu zażąda
ło. Mistycy ci rozlubowali się we wszystldćm co piękne i w starogrec- 
kiśj filozofii i w pogańskiem podaniu; w poezyi i pieśni, w lot- 
nćm zagięciu ostrołuków, i w misternych zwrotach arabeski. Onito 
stali się mistrzami średniowiecznej sztuki, i ostrotuk wraz z rymem 
u nich podobno poczęte, albo przez nich z Indyi wypożyczone, zaszły 
niebawem aż do wybrzeży Atlantyku i lackiego Bałtyku. A wraz z ich 
sztuką w kradała się nauka ich w krainy zachodnie, służąc niby wszyst
kim wiarom, wdziewając nawet habit mniszy, ale szepcząc w ucho kró
lów i cesarzy, że wszechświat to jedyny Bóg, a konieczność prawo jedy
ne, i że obowiązkiem tylko cieszyć się pięknem żywota i uwalniać d ru 
gich od trwogi zabobonu. I jeśli mamy wierzyć powszechnćj wieści, 
wolni mularze przechowują pośród nas podziś dzień nauki pokrewne 
weselnym marzeniom perskich mistyków średniowiecznych.

Ogół muzułmanów nie przylgnął do nauki litościwej Szyitów. 
Sunici, czyli muzułmanie prawowierni, o wiele liczniejsi od odszcze- 
pieńców, pełnią miłosierdzie, ale nie dla mistycznych powodów, ale na 
to, by się dobrze działo narodowi Bożemu, i dlatego, ponieważ Bóg to 
nakazał przez usta proroka. W yrobiły się jednak w wieków kolei 
i pośród Sunitów pewne sekty i zakony, którym może rzeczą nieze- 
wszystkićm właściwą nadawać imię sekt mistycznych, ale o których 
wspomnąć musimy z obowiązku, gdy chcemy wytworzyć obraz zupełny 
cnót religijnych u muzułmanów. A mam na myśli sekty ekstatyczne.

Najsławniejszym patryarchą sekt owych ekstatycznych, tak zwa
ny starzec z gór. Był to człowiek namiętnie do wiary muzułmańskiej 
przywiązany, który żył w chwili, w którćj Islamizm zaczął śmiertelne 
zapasy z Chrześciaństwem zachodniein, żywotnćm i zbrojnćm, co nie 
myślało bynajmnićj w ślad za Chrześciaństwem Wschodu uledz przed 
półksiężycem. Na znak dany przez papieży, przechowując w sercu 
miłość dla czesnćj małżonki zostawionój doma, ciągnęli rycerze z F raa-



cyi i Włoch, z Anglii i Niemiec, z W ęgier i Słowiańszczyzny, do Syryi 
i Mezopotamii, by wydrzść Saracenom niewiernym grób Chrystusowy.
A że podobnie jak  Turczyn i Arab wierzyli, że dostąpią zbawienia gdy 
zginą na pobojowisku walcząc z niewiernymi; a że w dodatku słuchali 
stale rozkazów honoru: zdobyli owi słudzy Chrystusowi wstępnym bo
jem Syryą i część Mezopotamii, i założyli w samćm sercu muzułmań
skiego świata państwa chrześciańskie, feodalne i rycerskie, we wszyst- 
kićm podobne do tych, co istniały na dalekim Zachodzie. Jedno z miast 
świętych, Chrystusowa Jerozolima już była w ręku niewiernych, i ka
lif z rodu Abassa w Bagdadzie, i potężny sułtan Persyi, Turków król 
z rodu Seldżuka, nićm iał dość mocy aby odeprzeć najazdy niewiernych, 
i skoro muzułmanie tu lub tam jakie odnieśli z wy cięztwo, lądowały nowe 
chrześcian wojska, lądowali nowi królowie, z koronam i na lśniących 
przyłbicach i z obosiecznemi ciężkiemi mieczami w dłoni, któremi jed- 
nem cięciem umieli ciała wiernych na dwoje rozpłatać. I  zdawało się 
już, już, że krzyż się pomści na księżycu za doznane zniewagi.

Więc starzec z góry postanowił wychować prorokowi dzielniej
szych obrońców, ludzi, coby śmierci każdej bez najmniejszej trwogi zaj
rzeli w oczy, coby się wkradli bez lęku do namiotu króla chrześcianina 
i wymierzyli spokojnie cios śmiertelny w jego serce—prawdziwych, nie
ustraszonych sług proroka. 1 starzec z góry ujrzał, że po pięciu wie
kach wiara zastygła już w sercu muzułmanów i że na to, by młodzie
niec dawał w dobrćj sprawie bez trwogi życie, trzeba mu wpierw na 
oczy pokazać owe rozkosze, których się może spodziewać w raju mąż 
bogobojny. W abił tedy młodzieńców do siebie, do zamku położonego 
wśród gór i dawał im pić trunku jakiegoś tajemniczego: haszyszu, trun
ku, nad którym spoczęła szczególniejsza łaska A łłaha. A dawszy 
młodzieńcowi napić się tego trunku, zamykał go w osobnej zamku ko
mnacie i dał mu tam  czasu dość, by doznał wszystkich niebiańskich 
rozkoszy. Bo młodzieniec haszyszem upojony, widział w komnacie 
ciasnśj niezmierne przestrzenie raju  i czuł w ciele śmiertelnćm wszyst
kie siły archanielskie i oddychał powietrzem, co o tyle lepsze od po
wietrza ziemskiego, o ile wino zabronione lepsze od wody i w jednśj 
godzinie przeżył długie wieki, w których nićmasz ani nudy, ani zmę
czenia; a jeśli dziewica jak a  przyszła do młodzieńca upojonego haszy
szem, nie była to dziewica ziemska: była to raczćj niebiańska huryska, 
dawczyni nieopisanych uniesień; a jeśli jaka  pieśń zabrzm iała, nie była 
to pieśń zwyczajna, ludzka: był to hymn nieopisany, który aniołowie 
śpiewają bezustanku przed tronem Pana. Bo Bóg uczynił cud tak i 
w mądrości swćj, że kto się napił haszyszu, ten mógł za życia, przez 
godzin kilka, doznać rozkoszy niebieskich, dokończonych snem słod
kim.

A gdy młodzieniec się obudził, wołał go starzec z góry przed sie
bie i mówił mu, że jeśli bgdzie zabijał tych, których on mu zabijać ka
że, dozna na wieki rozkoszy tych, których używał przez kilka ziemskich 
godzin, przez zrządzenie Boga Żywego. I taki młodzieniec był potćm
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skrytobójcą, jakiegobyś dziś nawet daremnie szukał po świecie i był 
zbrodniarzem z cnoty i gdy mu m istrz kazał skoczyć do przepaści na 
śmierć pewną, skakał niemieszkając. Bo dla niego nie było poza 
grobem krainy nieznanćj, a groźnej. Bo dla niego był za grobem świe
tlany raj, w którym przebywał już przez godzin kilka.

Krucyaty spełzły na niczćm, muzułmanie zwrócili w zwycigzkim 
pochodzie krzyże z kościołów Carogrodu; Assasynów, uczniów starca 
z góry, nie trzeba już było dla służby proroka, ale haszysz dalćj rodził 
ekstatycznych świętych Islamu.

Kłótliwe, niezgodne z sobą. i z wiarą swą ludy Wschodu chrzęści- 
ańskiego, dążyły coraz wyraźniej, coraz bardzićj stanowczo do upadku. 
Państwo bizantyńskie traciło prowincyą po prowincyi i muzułmanie do
cierali już do wybrzeży Egejskiego morza, wtedy, gdy rycerze krzyżowi 
na chwilę powstrzymali pochód Islamu. Ale pomoc żywych i młodych 
nie mogła wyratować społeczeństwa, co z samego założenia swego nie 
było zdolne do życia. Rycerze przychodzili, jako chrześcianie, poma
gać chrześcianom, braciom swym, ale kontrast między nieuczonym 
francuzkim rycerzem, co zbawienie wiekuiste zdobywał sobie naiwnie 
orężem, na rozkaz wydany przez papieża, a mężem konsularnym w Bi
zancjum , co wbrew klątwom kościelnym gromadził wojska, a mimo to 
otrzymywał czołobitne pokłony kleru, był ó wiele nadto wielki, by zgo
da między nimi mogła trwać długo. Francuz wydał się Grekowi bar- 
barzyńcem i dziecinnym sługą księży; Greczyn był dla Francuza złym 
chrześcianinem, nikczemnym tchórzem i potępionym kacerzem. Nie
bawem Francuz wszczął się domagać pierwszeństwa dla szerokiego 
miecza swego i dla łacińskiej mowy, a greccy urzędnicy i książęta zaję
ci intrygami pałacowemi, wydali Carogród w ręce rycerzy z Zachodu. 
W ładza papiezka zaciężyła i nad Złotym Rogiem; odprawiano na arenie 
Konstantego Wielkiego turnieje; Wschód Europy mógł się pojednać 
z Zachodem, przyjąć żywotne rycerstwa obyczaje, ukochać życie na no
wo i Franków po grecku zawczasu nauczyć i tam zapalić pochodnię 
Odrodzenia, kędy się poczęła niegdyś mądrość Hellady. Ale mnisi wo
leli Turka, jak  łacinnika; spory trwały dalej u Złotego Rogu i padyszach 
wszedł na stolicę Konstantego, by siedzieć nad Bosforem, w pałacu 
z macicy perłowćj i ztam tąd władać światem. A za padyszachem we
szły do Carogrodu tłumy ekstatów, pijane haszyszem.

I bodaj czy tu nie należy się skończyć obrazu minionćj przemiany 
na dziejowym kobiercu dziejów wschodnich. Miejsce Cezara Wschodu 
za ją ł na długie wieki sułtan turecki. Tylko nowy pan, pewniejszy 
dziedzictwa swego, wić, że berło nic wyjdzie z rąk  potomków Osmana, 
a niespokojny o tyle tylko, o ile się boi licznych braci i krewnych. Ale 
że potęga muzułmanów, co tu  stanęli do boju z rzeszą niewiernych, za
wisła od tego, by Padyszach siedział spokojnie na swćj stolicy, więc 
sułtan nie szczędzi krwi braci swych. Jak  długo to bezpiecznie czynić 
może, trzyma ich w więzieniu świetnćm, żywych; a skoro już nic może 
polegać na ich cierpliwości, czy na ich niedołęztwie, każe ich najspo-
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kojnićj udusić, albo zakłuć i będzie dalćj panował potężnie nad „Rzy
mem i Wschodem, pobierając haracz, strzegąc praw Koranu, używając 
zawczasu w złocistym kiosku rajskich rozkoszy i ścinając nieposłuszne 
głowy. Sułtana otoczyły czerkieskie niewolnice, których uśmiech, albo 
łza, stanowi o losie prowincyi całych i o życiu mężów stanu, a czerkie- 
sek strzegą czujnie, lecz nigdy dość czujnie, czarni rzezańcy, co wraz 
z czerkieskami władną duchem i myślą znudzonego pana Rzymu- 
Wschodu.

A miejsce wojsk wyklętych zajęły wojska błogosławione, zastępy 
wiernych zbrojne, co rozsiadły się po całym podbitym kraju, plącą dań 
z życia i odwagi, odbierają trzeciznę od niewiernych i podbitych, co 
osiedli na roli i na zawołanie staną pod sztandarem proroka, by iść 
w lackie, lub niemieckie ziemie i podbijać i zwyciężać i chwalić A iła- 
ha śmiercią na pobojowisku, a  potem dostać się wprost do raju, albo 
wrócić do domu z Laszką niewolnicą.

A w miejsce poszczących księży stanęli z powagą imany i szeiki 
i hodże, świat cały w koranie biegły, przed padyszachem nieustraszo
ny, co mawiał sułtanowi: „Wedle słów Bożych to ci czynić wolno, a te 
go znów nie wolno tobie robić. Wojnę wydasz dziś, a ju tro  ustąpisz 
ze stolicy i dla dobra wiernych dasz sobie szyję obwinąć stryczkiem je 
dwabnym i dasz się udusić.” I szeikowie ci i hodżowie pojmowali żo
ny i mieli dzieci i jedli dostatnio, a jeśli kto się chciał zbliżyć do Boga, 
staw ał się derwiszem, co przez haszysz za życia do raju się dostanie 
i nabędzie sił cudownych i stanie się różnym od ludzi, w uniesieniu 
straszliwem, wojennem, szalonem. Świat mu zniknie z przed oczu, 
ciało jego nabędzie nowych sił, oko jego słupem stanie, piana wystąpi 
na usta, rozkosz szalona przejdzie przez całe ciało, i imię A łłaha, 
imię najświętsze zamieni się w szczekanie, w wycie, w rzecz okropną 
dla słuchaczy. Albo derwisz otrzyma skrzydła huraganu i rozwarłszy 
ramiona, zacznie wirować nieludzkim wirem, zacznie się toczyć cudo
wnie po domu Bożym, podobny do ogromnego bąka dziecinnego, a co 
dziwniejsza, gdy się tak  potoczy a stanie, nie upadnie.

Półksiężyc zastąpił krzyże i ogniska Zoroastrowe, tak  jak  krzyż 
niegdyś stanął na ołtarzach Baala, Aszery, Zewsa i Afrodyty. Poraź 
trzeci czy czwarty w dziejach, Wschód stare zarzucił Bogi, na starą 
plunął cnotę, zmienił ze wszystkiem swoje oblicze, nazwę swą i mowę. 
I dziś znowu Wschód podobno się mieni w oczach naszych, i powiedz
cież sami: czy można jeszcze mówić o nieruchomym Wschodzie?

Można, trzeba! Oto państwo na Wschodzie nie zmieniło się do
tąd  w istocie swój. Na Zachodzie państwo rozwija się i przeistacza na
tu rę  swą tysiąckrotnie. Na Wschodzie zawsze jest tylko wielkim fol
warkiem, ogromną własnością króla. I  ziemia królewską jest, i ludzie 
są króla niewolnikami. Tak było, tak jest i zdaje się, że będzie tak; 
będzie tak z pewnością, jak  długo Wschód istnićć będzie, bo gdy tak  
być przestanie i Wschód Wschodem być przestanie. I cnoty ludzi wol
nych, greckiej piękności mędrca, rzymskićj obywatelskićj cnoty, śred



niowiecznego honoru, nie znał Wschód i nie pozna. Zostanie w nim 
cnotą, obywatelską zawsze jedno tylko: posłuszeństwo. A cnoty tćj wy
jątek  jeden tylko bgdzie, tym wyjątkiem panowanie. A zresztą niezna
ne tu ani miłość ojczyzny, ani miłość wolności, ani lojalność feodalna. 
Posłuszeństwo i wiara, oto treść wszelkićj cnoty na Wschodzie.

Lada niewolnik kupny, zostanie namiestnikiem prowincyi lub 
pierwszym doradzcą królewskim, gdy to zechce kaprys pański, i nie
wolnik ten winien milcząco spełniać pańską wolę, jeśli chce być mężem 
cnotliwym, póty, póki nie posiędzie tyle sług i skarbów tyle, że będzie 
mógł się zmierzyć z panem swym jako król z królem; a wtedy cnotą 
niewolnika stanie się powstać i zwyciężyć i nowe założyć tćm samćm 
królestwo. I cnotą zwycięzcy będzie przepych i odwaga, będzie lwa 
surowość i chytrość lisa, i on znów będzie miał niewolników, co go s łu 
chać będą. Ojczyzny nie będzie, ale będzie pan i będą jego słudzy,
i takiemi od początku były dzieje Wschodu i takiemi są po dziś dzień.

I oto kobierca barwnego tło nieodmienne.
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Kronika lwowska.

W alny  zjazd T ow arzystw a pedagogicznego.— U szczuplenie  budżetu  szko lne
go .— O sady w akacyjne. —W ystaw a etnograficzna w K ołom yi. — Przem yśl do
mowy: „W iadom ości sta tystyczne o sto sunkach  k rajow ych ,’’ wydaw ane przez 
krajow e biuro  sta ty s ty czn e .— B adania w spraw ie żydow skiej, p ro je k t re fo r
my finansowej i uporządkow ania stosunków  k redytow ych .— L ite ra tu ra  h isto 

ryczna .— W ystaw a Sztuk P ięknych .

Zjazd pedagogiczny odbył sig tego roku w Samborze. Rok to 
złój wróżby dla szkolnictwa naszego. Oszczędność, przyjgta za hasło 
przez sejm tegoroczny, rozpoczęła się, niestety, od szkoły ludowej. 
Wykreślono z budżetu 64,000 guldenów, preliminowanych na budynki 
szkolne, a przy tej sposobności rozwinęła się obszerna dyskusya, 
w którćj jeden z posłów podniósł ostre zarzuty przeciw dzisiejszemu 
systemowi nauki w galicyjskich szkołach ludowych, utrzymując, że 
uczą tu  wielu rzeczy niestosownych, niejako zanadto mądrych, nieraa- 
jących związku z powszednićm życiem i istotnemi potrzebami ludności, 
dla którćj szkoła ta je s t przeznaczoną. Dyskusya nad tym przedmio
tem wykazała zupełną płonność i niesłuszność powyższych zarzutów. 
Stanęli w obronie szkoły posłowie z zawodu swego najlepićj z stanem 
szkół obznajomieni, a głównie dyrektor tutejszego seminaryum nau- 
uczycielskiego, członek rady szkolnśj krajowćj i prezes Towarzystwa 
pedagogicznego Sawczyński i dowiódł cytatam i i faktam i, że ten, któ
ry podniósł walkę przeciw systemowi i metodzie nauki w szkole ludowćj, 
nie zna jćj bynajmnićj, i tylko z dalekiego słuchu, z obcćj pobudki wy
snuwał swe zarzuty. Dyskusya ta, oprócz że ostatecznie wyjaśnie
niem rzeczy podniosła szkoły nasze w opinii powszechnćj, m iała to 
jeszcze dobrego, iż wywołała uchwalony przez sejm wniosek posła 
Szujskiego, domagający się rewizyi obecnego systemu nauki w szko
łach ludowych. Skutkiem tego wniosku będzie ulepszenie i postgp 
szkolnictwa, bo jeżeli jest co istotnie złego w dzisiejszym systemie, tą  
drogą da się zmienić i naprawić. Niemniej przeto uchwalone na ten 
rok uszczuplenie budżetu szkolnego zadaje cios dotkliwy szkołom i ta 
muje chwilowo przynajmnićj pożądany icb rozwój. Mamy oddawna 
uchwaloną ustawę o przymusie szkolnym, czyli o nauce obowiązkowćj,



która to ustawa, gdyby była należycie wykonaną, wkrótce oświata lu
du naszego ogromne uczyniłaby postępy,' ogarnąwszy całe młode po
kolenie. Aliści zbawiennćj tćj uchwały niepodobna wykonać, głównie 
z braku budynków szkolnych. Połowa gmin wiejskich w Galicyi, 
t. j. 2460, jak wykazuje urzędowe ostatnie sprawozdanie rady szkol- 
nćj, nie posiada dotąd szkoły z powodu braku funduszów na postawie
nie budynku na szkołę i na pomieszczenie nauczyciela. Wobec tego 
obowiązek nauki staje się obowiązkiem fikcyjnym, a zastrzeżony ustawą 
przymus szkolny tak prawie jakby nie istniał, zaledwo zczasem poma
łu  da się przeprowadzić. Łatwo zatem pojąć, ja k  wielką doniosłość 
ma wykreślenie z budżetu sumy przeznaczonćj na budynki szkolne. 
Skoro wszakże uchwała zapadła już w sejmie, nie pozostało walnemu 
zgromadzeniu Towarzystwa pedagogicznego, jak  tylko zgodzić się z nią 
ciężkićm sercem, oczekując cierpliwie lepszćj doli i przyjaźniejszego 
szkolnictwu usposobienia przyszłych sejmów, prezesowi zaś Towarzy
stwa p. Zygmuntowi Sawczyuskiemu, który, jako poseł, bronił w Izbie 
wymownie i energicznie szkoły przeciw niesłusznym zarzutom, nadać 
dyplom członka honorowego i na znak uznania prac jego wybrać po
nownie nadal swoim prezesem.

Ze spraw podniesionych na tćm zgromadzeniu ogólniejszego zna
czenia godna przedewszystkićm uwagi uchwała względem założenia 
osad wakacyjnych. Jestto  sprawa zajmująca od la t kilku żywo świat 
nauczycielski za granicą. Na zjeździe samborskim wniósł ją  imie
niem zarządu Towarzystwa pedagogicznego, tegoż wiceprezes prof. 
Gerstman. Osady wakacyjne, chociaż są pomysłem, zaledwie mo
żna powiedziść kiełkującym, okazały się od pierwszćj chwili swego za
łożenia bardzo pożyteczną i pożądaną instytucyą. Są one dobrodziej
stwem niewysłowionein dla dzieci, zwłaszcza ubogich i chorowitych, 
niemających innej sposobności pokrzepienia sił zdrowem powietrzem 
wiejskiem podczas wakacyi. Pierwszym założycielem osady tego ro
dzaju był w roku 1876 proboszcz Bion w Zurychu. Zebrawszy po
trzebne fundusze wysłał 34 chłopców i 30 dziewcząt słabowitych
i ubogich w góry na świćże powietrze, a po kilku tygodniach pobytu 
tamże, dzieci te powróciły do domu rześkie i zdrowe, doznawszy cudo
wnego wpływu świćżego powietrza, dobrego pokarmu i hygieny pod 
troskliwym i umiejętnym nadzorem roztropnie zastosowanych. Nawet 
dzięci, w których już zarody suchot się objawiały dla braku zdrowego 
pożywienia i wygód koniecznych w domu, tutaj w kilka tygodni odzy
skały siły, a z niemi i świeżość umysłu, do dalszych nauk niezbędną.

Po tak  świetnćm powodzeniu pierwszćj tćj próby, zaczęto przy
kład zacnego proboszcza zurychskiego naśladować gdzieindziej. We 
dwa lata późnićj w r. 1878 założyło takąż samą osadę pod Odenwal- 
dem niemieckie Towarzystwo przyjaciół dzieci, a następnie zakładano 
takowe po kolei w Dreźnie, Stutgardzie, w Wiedniu, a naostatek 
w Berlinie. Tak więc z F rankfurtu nad Menem, z osady odenwaldz-
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kićj wzór wzięty w przeciągu dwu lat, po całych upowszechnił się 
Niemczech.

Jeżeli dla moralnie zaniedbanych chłopców zakładają sig osady 
rolne, azaliż nie zasługują na równie troskliwą opiekę bićdne nauce 
oddane dzieci, których umysł wytchnienia, a nadwątlone zdrowie po
krzepienia potrzebują. Towarzystwa lekarskie wszędzie oświadczyły 
się za zakładaniem osad wakacyjnych i stały  się tychże gorliwemi 
rzecznikami. Ciekawe szczegóły przytacza o osadzie wakacyjnśj 
w Weissenbach pod Wiedniem, ogłoszone tamże sprawozdanie. Po 
czterech tygodniach pobytu w osadzie, pod wpływem powietrza gór
skiego i swobodnćj pod okiem przełożonych zabawy, zdrowie dzieci, 
chęć do pracy i rzeźkość umysłu rozwinęła się w zadziwiającym sto
pniu, a dzieciaki co tu  przybyły schorzałe i smutne, pozbywszy się 
osowiałości, odżyły i potłuściały, tak , iż za powrotem do miasta przy
było im po kilka kilogramów wagi. Uwzględniwszy wszystkie te  po
wody, obszernie przez sprawozdawcę wyłuszczone, uchwalił zjazd peda
gogiczny założyć osady wakacyjne pode Lwowem i Krakowem i pole
cił zarządowi wykonanie tej uchwały. Obecnie chodzi więc głównie
0 wybór stosownój i zdrowej okolicy, gdzieby obie te osady założyć.

* *
%

W Kołomyi krzątają się bardzo gorliwie około urządzenia zapo
wiedzianej na .wrzesień wystawy etnograficznej, a to tem bardziej, że 
ma ją  zwiedzić cesarz podczas przejazdu ze Lwowa do Czeruiowiec. 
Urządzeniem wrystawy zajmuje się przybyły tu  umyślnie w tym celu 
p. Oskar Kolberg wraz z profesorem szkół miejscowych, znanym 
przyrodnikiem p. Leopoldem Weiglem. Odbywają oni wycieczki 
w poblizkie góry, zamieszkałe przez Hucułów, tudzież i w dalsze 
szlaki K arpat aż po granicę węgierską, w okolice Bojków po Stryj
1 Kałusz, aby zgromadzić wszystko, cokolwiek tylko dać może wyo
brażenie charakteru, obyczaju i życia tutejszćj górskićj ludności. 
Zwłaszcza Iluculi, ta ludność, tak  odmienna nietylko od ludności oko
lic sąsiednich, ale od wszystkich zgoła plemion górskich, zasługująca 
z tego względu na szczególniejszą uwagę, przedstawi się na wystawie 
kołomyjskiej w całej swej typowój odrębności. Słyszeliśmy, że p. Kol
berg zamierza wydać opis życia i zwyczajów ludu huculskiego, który to 
opis dla zwiedzających wystawę będzie zarazem pam iątką i przewo
dnikiem.

W ystawa kołomyjska przedstawi też ciekawy w swoim rodzaju 
obraz tego samorodnego domowego przemysły, na który zaledwo osta- 
tniemi czasy zwrócono u nas pieczołowitą uwagę, a który, pomimo że 
przedtćm żadnćj nie doznawał opieki, bujnie i oryginalnie rozwinął się 
u Hucułów do tego stopnia, jak  nigdzieindziej. H ucuł wyrabia sobie 
sam wszystko, czego potrzebuje w domu i czćm się odziewa. Różno- 
wzore wyrobu ich kilimki przyciągają i zdumiewają oko wzorzystością
i barw harmonią. Farbierstwo, snycerstwo i niektóre inne gałęzie rę 
kodzielnictwa doszły u nich do zdumiewającego stopnia doskonałości.



W ystawa kołomyjska nastręczy sposobność porównawczego, w tym 
względzie, zestawienia i otworzy pole badań, mogących mićć wielką 
praktyczną doniosłość.

Przem ysł domowy, to źródło dobrobytu włościanina, gdyby z niego 
należycie um iał korzystać. Dotąd krzewił się przem ysł ten i rozwijał 
w Galicyi bez żadnej szkoły, czerpiąc sam z siebie wzory, zmuszony 
sam sobie niejako wystarczać; nie dziw zatem, że w takich warun
kach pozostawiony, iście w niemowlęcym stanie, nie mógł przynosić 
tyle pożytku, ile przy staranniejszym pielęgnowaniu. Ministrowi Zie- 
miałkowskiemu należy się zasługa, że pierwszy zwrócił uwagę rządu 
na potrzebę podania pomocnej ręki domowemu przemysłowi. Sprawa 
raz poruszona weszła na tory pomyślne. Zajął się nią sejm i władze 
autonomiczne porówno z rządem. Utworzono przy wydziale krajo
wym kuratoryą przemysłu domowego, zajmującą się zakładaniem szkół 
odpowiednich w różnych okolicach, stosownie do tego, gdzie który ro 
dzaj takowego przemysłu przeważnie się rozwijał. Gminy i rady po
wiatowe chętnie przyczyniają się do zakładania tych szkół, ofiarując 
z swych funduszów zazwyczaj budynek potrzebny na szkołę i utrzym a
nie dla nauczyciela. Resztę potrzeb opędza fundusz krajowy i sub- 
wencye rządowe. Tym sposobem założonych mamy już w Galicyi kil
ka szkół koszykarstwa, snycerstwa, koronkarstwa, w których te prze
mysłu rodzaje kształcą się i uszlachetniają, tak  pod względem wzorów, 
jak  i umiejętniejszego wykonania. Obecnie kuratorya zakłada szkołę 
garncarstw a we Lwowie. Okolice tutejsze obfitują w wyborne gatunki 
gliny garncarskićj, o czem świadczą już same nazwy wsi i miasteczek 
w około Lwowa, na przestrzeni kilku mil rozrzuconych, jak  Glińsko, 
Gliniany, Glinua. W Glińsku istnieje fabryka słynnych z dawien da
wna fajansów i fajek naśladujących stam bułki, a pomiędzy ludem 
garncarstwo w całej tćj okolicy z dawna upowszechnione. We Lwo
wie garncarze osobną zamieszkiwali ulicę, która po dzień dzisiejszy 
G arncarską pozostała, a wykopywane obecnie, na tutejszym  Wysokim 
Zamku, szczątki wyrobów glinianych, świadżczą o znakomitćm udosko
naleniu domowćj ceramiki u nas już przed kilkuset laty. Szczątki te, 
podobnie jak i wszystkie wykopaliska, starannie zbierał ś. p. Sznejder
i umieścił w muzeum Zakładu imienia Ossolińskich, gdzie je oglądać 
można. Szkoła garncarska lwowska, do którćj założenia gmina tu te j
sza znacznym zobowiązała się przyczynić funduszem, ma przeznacze
nie kształcić garucarzów nauczycieli, którzyby następnie naukę garn
carstwa upowszechniali po kraju. Chodzi o to, aby ceramika nasza, 
że tak  powiem, ludowa, w uszlachetnionych formach zachowała swój 
typ pierwotny, właściwy, cechujący wyroby garncarskie ludu naszego, 
pomimo ich rozmaitości w różnych okolicach. W ykształcenie smaku 
na dobrych wzorach, a przytćm zachowanie typowych swojskich kształ
tów, estetycznie udoskonalonych, oto zadanie przyszłej lwowskićj szko
ły nauczycieli garncarstw a krajowego. Mamy już (lawnićj założoną 
szkołę garncarską w Kołomyjskióm a wyroby jćj uczniów zwracały
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już uwagę na wystawie przemysłowój lwowskiej przed kilku laty. By
ły tam rzeczy zgrabne, ale że wyrabiane pod okiem i kierunkiem n au 
czyciela cudzoziemca, z zagranicy sprowadzonego, nie odpowiadały ani 
wymaganiom, ani smakowi naszemu, zatracając wszelką, cechę swoj- 
skości. Zapobiedz temu nadal ma zamierzona obecnie szkoła lwow
ska, której zadaniem będzie dostarczać krajowym szkołom garncar
skim nauczycieli, biegłych w swym zawodzie a z tradycyami ceramiki 
swojskićj dobrze obznajomionyck.

Dobry obraz stosunków galicyjskich przedstawiają: „Wiadomości 
statystyczne o stosunkach krajowych,” wydane przez krajowe biuro 
statystyczne, pod redakcyą dyrektora tegoż biura profesora Tadeu
sza Piłata, Rocznika szóstego zeszyt pierwszy. Znajdują się tu  dwie 
prace statystyczne p. Józefa Kleczyńskiego: „Zbiory w Galicyi w roku 
1879” i „Podatki w Galicyi.” Najbardziśj atoli rażące światło na sto
sunki obecne galicyjskie, na niedostatki i potrzeby naszego ustawo
dawstwa rzuca rozprawa a raczej zestawienie statystyczne, wypracowa
ne przez prof. Piłata: „Licytacye sądowe posiadłości włościańskich
i małomiejskich w Galicyi” w latach od 1875 do 1879 włącznie, to je s t 
w przeciągu ostatnich la t pięciu. Sprzedaż przymusowa jest zawsze 
smutnym objawem upadku dobrobytu i rozprzężenia ekonomicznego, 
zwłaszcza jeżeli sprzedaże te mnożą się w tak  przerażającym stosun
ku, jak  ostatniemi czasy w Galicyi. Rozprawa prof. Piłata uie obej
muje dóbr tabularnych, ani sprzedaży dobrowolnych, dokonanych dla 
uprzedzenia konieczności sprzedaży przymusowćj; jest więc zatćm tyl
ko cząstką obrazu, ale cząstką dającą dobrą miarę całości, ilustrująca 
dosadnie stosunki nasze kredytowe, i położenie majątkowe pizeważnćj 
części ludności. Sprzedaże przymusowe gruntów włościańskich, na 
rzecz zaspokojenia długów lichwiarskich i banku włościańskiego, bę
dącego jak wykazują daue statystycznie sprawdzone, najzjadliwiej ssą
cą włościan galicyjskich pijawką lichwiarską, dochodzą do tej liczby, 
iż zagrażają wywłaszczeniem znacznćj części' ludtiości i stworzeniem 
włościańskiego proletaryatu, jakiego dotąd nie mieliśmy. Spojrzyjmy 
na te wymowne liczby. Gdy w roku 1867, przed laty trzynastu, było 
w Galicyi zarządzonych licytacyi sądowych 167, w roku 1873 liczba 
ich wzrosła do 614. W następnych latach wzrasta w dwójnasób i już 
w roku 1875 widzimy w Galicyi wystawionych na sprzedaż przymuso
wą 1326 posiadłości, w roku 1878 zarządzono licytacyi przymusowych 
2450, a w roku 1879 już aż 3164. Nie sążto cyfry przerażające, dla 
każdego co w nich czytać umió i nad ich wynikiem się zastanowi?! 
Przedstawiają one wyraźnie pogorszenie się zatrważające dobrobytu lu 
dności wiejskićj. Sam bank włociański wystawił w pomienionym 
przeciągu czasu na sprzedaż przymusową 4877 posiadłości włościań
skich, z których 1313 u jrzał się zniewolonym zakupić na własny ra-
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cliunek z braku innych nabywców, przy ogólnćm zubożeniu i niedostat
ku gotówki.

Cóż wynika z tych smutnych zaprawdę liczb zestawionych w roz
prawie p. Piłata? Nagląca potrzeba reformy ustawodawczej, rdzenne
go przeobrażenia istniejących stosunków kredytowych i ekonomicz
nych. Statystyka sama nie jest jeszcze lekarstwem, ale daje wska
zówki i podstawę reform, mających złe wyleczyć, Słusznie powiada 
autor rozprawy, że zadanie pracy statystycznój jest spełnione i zakoń
czone, skoro ile możności wiernie i wyraźnie przedstawiła stan rzeczy 
w pewnym zakresie życia społecznego, wykazała stosunek wzajemny 
pojedyńczych objawów i wskazała ich przyczyny, wyświeciwszy porów
nawczo związek następujących po sobie wypadków. Dostarczywszy 
w ten sposób podstaw istotnych pracom ustawodawczym, adm inistra
cyjnym i naukowym, niech na tem poprzestanie statystyka, jeżeli nie 
chce by ją  podejrzywano, że w interesie z góry powziętych wniosków, 
służących pewnej doktrynie, czy to na polu praktycznem, czy nauko- 
wćm, stronniczo zestawia liczby i dowolnie przekręca rzeczy. W roz
prawie p. Piłata cenimy właśnie tę bezstronność, ten ściśle przedmio
towo porównawczy pogląd, wolny od wszelkich doktrynerskich zapatry
wań, powstrzymujący się od wszelkich wniosków, przekraczających 
właściwy zakres statystyki. Rozprawę tę  z powodu jćj sumienności, 
jako tćż dlatego, iż potrąca najważniejsze w obecnej chwili u nas sto
sunki, podnosząc naglącą kwestyę kredytu z potrzebą reformy usta- 
wodawczćj, uważamy za bardzo pożyteczną i zgodnie z autorem życzy
my, aby posłużyła za m ateryał do dalszych prac około stopniowego 
uzdrowienia naszych stosunków kredytowych, które, jak  świadczą 
szczegóły podane w rozprawie niniejszćj, rychłćj wymagają naprawy.

Zapatrując się ze stanowiska ustawodawczego, dwie przyczyny 
złożyło się na doprowadzenie ludności wiejskiej w Galicyi do tego s ta 
nu ubóstwa i rozprzężenia majątkowego, w jakićm  się obecnie znajdu
je, mianowicie ustawa, dozwalająca nieograniczonego, bezwarunkowe
go podziału gruntów i zastosowanie kupieckiej ustawy wekslowej do 
włościan. Skutkiem pierwszej ustawy, zaczęli się włościanie zwolna 
pozbywać częściami swych gruntów, pod naciskiem długów lub z lek
komyślności, m arnotrawstwa i próżniaczego zaniedbania się tak, iż 
wreszcie wywłaszczenie to przybrało dzisiejsze zatrważające rozmiary, 
przy bezwarunkowćm zastosowaniu rygoru ustawy wekslowćj. Stan 
ten, coraz gorszemi grożący skutkam i, m usiał zwrócić uwagę władz 
ustawodawczych. Jakoż uchwalona niedawno ustawa o lichwie, po
wściągnęła znacznie szerzenie się zagnieżdżonego w społeczeństwie 
naszćm polipa, ale nie zniweczyła na razie dawnych jego rozwielmo- 
żnionych następstw. Uporządkowanie kredytu, podanie pomocnćj rę
ki ludności wiejskićj i uratowanie jćj z toni niedostatku, w który przez 
lichwę popadła, je s t dziś u nas w Galicyi najbardzićj naglącćm zada
niem ustawodawstwa i nieodżałowana szkoda, że wygotowany, z d a 
wniejszego polecenia sejmu, przez wydział krajowy projekt krajowego

106 KRONIKA



banku włościańskiego, mającego na celu podźwignienie stanowcze lu
dności wiejskiej z majątkowego upadku i ustalenie stosunków kredyto
wych, nie przyszedł na stół Izby podczas tegorocznej sesyi sej mowćj.

* *

Każda choroba epidemicznie się szerząca, ma to do siebie, że 
zwraca uwagę lekarzy i nielekarzy i wywołuje mnóstwo środków le
czniczych mniejwięcćj skutecznych. Podobnie rzecz się ma u nas 
z epidemią lichwy i powszechnym upadkiem dobrobytu, dającym się 
uczuwać we wszystkich naszych stosunkach. Śród mnóstwa planów 
zasadniczych i projektów reformy, często dosyć ekscentrycznych, poja
wiających się ostatniemi czasy w tym przedmiocie, na szczególniejszą 
zasługuje uwagę zarówno oryginalnością pomysłu, jak  siłą wywodów
i przedstawienia rzeczy bezimiennie, wydana temi dniami w dwu ze
szytach rozprawa p. Mieczysława Tretera p. t.: „Badania w sprawie 
żydowskićj,” napisana wprawdzie po niemiecku, dlatego aby była czy
taną i znalazła rozgłos w sferach wiedeńskich i zagranicznych, rządo
wych i finansowych, które dzierżą w swćm ręku możność wprowadze
nia w życie projektu, gdyby go za praktyczny uznały; wszelako doty
czy ona tak ściśle stosunków naszych krajowych i porusza tak ważne 
dla nas kwestye, że pominąć jćj nie można. Z wielką swadą w ytra
wnego publicysty, kreśli autor przerażający obraz rozwielmożnienia się 
kapitału  ze szkodą innych czynników ekonomicznych i społecznych,
i wyprowadza dalsze konieczne następstwa tego stanu rzeczy, rozwi
jającego się na gruncie bezwyznaniowości i dzisiejszego pseudolibera- 
lizmu. Aby raz na zawsze ubezwładnić przewagę kapitału , a raczćj 
lichwy, będącej tego rozwielmożnienia się chorobliwym wynikiem, wy
sysającym żywotne soki dobrobytu 'społecznego, podaje au tor broszury 
oryginalny, a zarazem przyznajmy, radykalny środek. Oto chce on 
pozostawić wyłącznie państwu prawo czyli monopol pobierania odset
ków od puszczonych w obieg kapitałów, zaś co do kapitałów pryw a
tnych, te nie miałyby prawa uzyskania egzekucyi sądowej, co odrazu 
odstręczyłoby lichwiarzy od pożyczek, a kapitały zwróciło, zdaniem 
autora, ku przedsiębiorstwom produkcyjnym. W dalszym rozwoju tej 
myśli, autor broszury proponuje założenie banku państwowego, który 
jedynie i wyłącznie prowadziłby cały obrót odsetkowy kapitału  w pań
stwie, a przejąwszy i za pomocą obligacyi państwowych spłaciwszy 
wszystkie długi prywatne, wyzwolił społeczeństwo raz na zawsze z pod
daństwa kapitału, podobnie jak  przed laty zniesione zostało poddań
stwo włościan. Wierzymy w dobre chęci autora i przyznajemy, że 
środek mógłby być skutecznym, gdyby się dał przeprowadzić; ale nić- 
mamy wiary ani w jego praktyczność, ani w skuteczność w ogóle mo
nopolów, krępujących na spółzawodnictwie oparty naturalny rozwój 
stosunków. Trudno przypuścić, ażeby projekt ów był w stanie za ła 
twić u nas kwestyę kredytową, a tćm mniej żydowską,. Ponieważ ka
pitały v. nas znajdują się przeważnie w ręku żydowskióm i cały prawie
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obrót pieniężny posiadają oni w swój mocy, przeto autor broszury mie
sza sprawę wyznaniową z finansową i mówiąc o środkach uregulowa
nia kredytu, mniema: iż rozwiązuje tćm samćm kwestyą żydowską, 
skoro kwestyą lichwy załatw ił. Z tćm jednak zgodzić się nie możemy. 
Sprawy finansowe z wyznaniowemi mogą się wprawdzie nieraz po trą
cać i łączyć się, że tak  powiem, przypadkowo, ale koniecznego, z isto
ty rzeczy płynącego związku pomiędzy niemi niema, i mieszać ich lo
gicznie nie można. Mylnie zatćm zatytułow ał autor swą rozprawę 
„Badaniami w sprawie żydowskiej,” albowiem są to właściwie „Badania 
nad uporządkowaniem kredytu.”

* **
Ostatniem i czasy wyszło zpod pras lwowskich kilka dzieł histo

rycznych, godnych uwagi i bliższego rozbioru. Prof. Kubala wydał 
w dwu tomach w osobnćj odbitce swe „Szkice historyczne,” obejmujące 
drugą połowę XVII wieku, smutnej pamięci czasy Jana Kazimierza. 
Są to na wzór Szajnochy, który pierwszy wprowadził u nas ten rodzaj 
pisania historyi, źródłowo opracowane monografie pojedyńczych wy
padków, łączące się treścią w zaokrągloną całość, z której tło  czasu, 
duch i dążności epoki, charakterystyka ludzi i wypadków dziejowych 
wyraziście się uwydatnia. Chociaż Kubala czerpie wiele ze źródeł 
znanych i opisuje po większćj części wypadki wiadome, a czasem na
wet jak  np. w szkicu o Radziejowskim powtarza przedmiot obszernie 
przez Szajnochę opisany, niemniej przeto szkice jego czytają się z zaję
ciem i korzyścią; znać w nich bowiem wszędzie sumienność krytyczną, 
ścisłość badacza, któremu o szczerą prawdę chodzi, a obok tego ży
wość kolorytu i treściwość opowieści, będącą każdego dziejopisarza za
letą. Styl jego ma więcej prostoty od stylu Szajnochy, który przy 
swćj obrazkowości bywał czasem, zwłaszcza w pracach późniejszych 
wymuszony, krasomówczy. Kubala rozpoczyna swe szkice charak te
rystyką Jana Kazimierza, jako tego, który w całym przebiegu wypad
ków, będących treścią dalszych opowieści, główną odgrywał rolę. Cha
rakterystyka, odnosząca się wprawdzie tylko do młodości Jana Kazi
mierza, do czasów nim wstąpił na tron po bracie, wypadła bardzo nie
pochlebnie dla królewicza. Postać jego w ciągu dalszych wypadków, 
w szkicach następnych, wypełnia się, uwydatnia nowerni rysami, wcale 
w odmiennćm, o wiele sympatyczniejszym przedstawiającemi ją  świe
tle. Królewicz Jan  Kazimierz w więzieniu we Francyi, uciekający się 
do kłamstwa i złćj wiary, kapryśny i zmienny w zachciankach i ce
lach, bez miłości kraju, nie troszczący się o losy jego, a Jan Kazimierz 
pod Beresteczkiem, pod Zborowein, zagrzewający niesforną szlachtę 
do zgody i poświęcenia dla kraju, własne życie gotów oddać walcząc 
zań, chwilami podnoszący się niemal do bohaterstwa, a zawsze aureolą 
przeciwności i nieszczęść opromieniony, jakże odmiennie się przedsta
wia, łagodząc pierwotne wrażenie, jako dowód o ile zbieg wypadków
i czasu koleje wyciskają swe piętno na charakterze zwłaszcza ludzi



miększej duszy, jak urabiają ich i  zmieniają,, zwłaszcza na stanowis
kach, narażonych bardzićj na pociski losów, na wpływ wypadków. 
A czyż mogą. być czasy pełniejsze grozy i większemi przeciwnościami 
b r z e m ie n n e , " zdolne poruszyć do głębi duszy i  wywołać hart woli i  czy
nu potęgę, jak  właśnie czasy panowania Jana Kazimierza, których hi- 
storyografem zamierzył sobie stać się autor niniejszych szkiców. 
Znajdujemy tu opis wyprawy Zborowskiej, podjętśj w celu dania odsie
czy Zbarażowi, opis spotkania pod Zborowem i  bitwy beresteckićj, u ło 
żony wedle autentycznych podań tak  dokładnie, iż można śledzić krok 
za krokiem cały ich przebieg, i  poznajomić się dobrze ze sposobem 
wojowania, ze stanem tak tyki ówczesnćj u nas. W dalszym ciągu 
szkiców przedstawia nam się złowróżba postać Sicińskiego, geneza nie
szczęsnego liberum veto, matactwa Hieronima Radziejowskiego, na 
którego autor inaczej nieco zapatruje się od Szajnochy, wreszcie typo
wy portre t mieszczanina XVII wieku uzupełnia całość obrazu społe
czeństwa i  dziejów politycznych tego okresu, rozwijających się na po- 
nurćm tle, oświetlonem pożogą, wojen i  zaburzeń wewnętrznych.

Czasy późniejsze, saskie, maluje Kantecki w dwutomowem dzie
le: „Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława 
Augusta.” Służył mu po części do tćj pracy nieznany a szacowny ma- 
teryał, mianowicie oryginalna korrespondencya Poniatowskiego, od
szukana przez Kanteckiego w archiwum mitawskićm, a oprócz tego 
liczny szereg innych źródeł, przyczyniających się do wyświetlenia głó
wnej postaci, a z nią charakteru i ducha epoki, w którćj wybituie do
syć występuje kasztelan, rodzic przyszłego króla. Odmienne to czasy 
od Kazimierzowskich, chociaż są poniekąd tamtych spadkobierstwem, 
inne już prądy i kierunki dziejowe odczuć się tu  dają, ale obraz nie- 
mniśj smutne, i owszem coraz smutniejsze czyni wrażenie. Są tu  rze
czy, których wyświetlenie je s t ważnym przyczynkiem do historyi i za
sługę przyznać należy Kanteckiemu, że podjął ten przedmiot.

Henryk Szmitt wydał, po ośmioletnićj przerwie, trzeci tom swych 
„Dziejów Stanisława Poniatowskiego,” obejmujący dzieje konfederacyi 
Barskićj. Widzimy tedy, że z całej dziedziny literatury  najgorliwićj 
uprawianą u nas obecnie niwa historyi, a pobudką ku temu jest komi
sya historyczna, zawiązana z ramienia Akademii Umiejętności, w któ
rćj gronie skupiają się siły pracownicze, starsze i młodsze, czerpiąc 
tam pokrzepienie i zachętę w zmudnćj drodze badań źródłowych, 
a częstokroć pomoc wzajemną. W każdą drogę raźnićj się idzie 
i mnićj nuży w towarzystwie. Historyczna komisya lwowska jest tego 
żywym przykładem. Wydawnictwo „Aktów grodzkich” i dalszy ciąg 
„Pomników dziejowych,” rozpoczętych przez ś. p. Bielowskiego, pozosta
ną chlubnćm świadectwem prac lwowskich na polu źródłowćj krytyki 
historycznej.

* *

Gdyby przyszedł do skutku przedstawiony Akademii umiejętności 
jeszcze w roku ubiegłym przez p. Pawłowicza, dyrektora muzeum Za-
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kładu Im. Ossolińskich, projekt zawiązania we Lwowie obok istnieją
cych już dwu komisyi historycznej i językowćj, trzecićj osobnej ko
misyi dziejów sztuki, ożywiłoby to bardzo u nas prace w tym kierunku 
i przyczyniło się skutecznie do postępu i rozpowszechnienia znawstwa 
sztuki i archeologii, a zarazem pociągnęło za sobą korzyści praktycz
ne, albowiem komisya akademicka będąc niejako z powołania swego 
stróżem krajowych zabytków sztuki i pomników historycznych, popie
rałaby z swój strony usiłowania konserwatorów rządowych, a prace jej 
nauczyłyby zczasem publiczność cenić lekceważone częstokroć i ponie
wierane dzisiaj zabytki przeszłości. Towarzystwo prywatne nie mo
głoby nigdy działać tak  skutecznie, jak  komisya z ramienia i pod 
skrzydłem Akademii Umiejętności działająca. Towarzystwo archeolo
giczne tutejsze upadło, po kilkoletniem niedołężnśm istnieniu, a To
warzystwo sztuk pięknych ogranicza się na urządzeniu co roku wysta
wy m alarstw a i rzeźby, co wprawdzie u nas zmysł i zamiłowanie sztu
ki znacznie rozwinęło, ale nie odpowiada zadaniu komisyi artystyczno- 
archeologicznćj, tak bardzo u nas pożądanćj.

Mamy właśnie obecnie wystawę sztuk pięknych. Znajdują się 
na niej rzeczy znakomite. Między innemi zwracają na siebie głównie 
uwagę: Gersona „Królowa Jadwiga,” Kotarbińskiego „Uczta Lukullusa,” 
Chlebowskiego „Niewolnica na sprzedaż,” Ajdukiewicza portret Mo- 
drzejowskićj, przepyszne akwarele Kossaka, tudzież portrety, miano
wicie Rodakowskiego portret byłego m arszałka kraju Wł. lir. Dziedu- 
szyckiego i trzy portrety Grabowskiego, z których każdy je s t arcydzie
łem w swoim sposobie; śliczne krajobrazy Swieszewskiego, Sidorowi- 
cza, widoki Grabińskiego, akwarele Tepy i t. p. Pomimo tego wysta
wa lwowska nie przedstawia, tak  jakbyśmy tego pragnęli, stanu dzi
siejszego m alarstw a naszego, bo Towarzystwo tutejsze sztuk pięknych, 
głównie z braku funduszów, nie stara  się o to, lecz poprzestaje na uło
żeniu wystawy z obrazów, których przywóz albo mało kosztuje, albo go 
sami artyści opłacić się podejmą. Na wystawę tegoroczną powiodło 
się Towarzystwu dostać pośmiertny zbiór szkiców ś. p. Gryglewskiego, 
będących własnością rodziny, które, jako studya perspektywiczne, 
wielkićj są wartości. Niektóre przeniesione na płótno, służyły za ma- 
teryał do większych obrazów olejnych. Jest między niemi kilka prze
ślicznie wykończonych akwareli architektonicznych.

W ładysław Zawadzki.

1 1 0  KRONIKA LWOWSKA.



PIŚMIENNICTWO
K R A J O W E  I Z A G R A N I C Z N E .

Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego. Przez 
dr. A ntoniego M ałeckiego. Lwów, 1 8 7 9  r . 2 tom y, w 8-ce  

(str. XII, 4 9 0  i 5 4 6 ) *).

Wiadomo, że język, jako funkcya psychiczno-fizyczna organizmu 
ludzkiego, nie pozostaje w swoich formach czemś niezmientićm, nieru- 
chomem, ale w ciągu życia narodu ulega ciągłym, choć powolnym i nie
znacznym zmianom. Ztąd też z biegiem czasu konieczne i widoczne w for
mach każdego języka pewne przeobrażenia i powstawanie form nowych 
na miejsce dawnych. Znana to prawda zarówno w historyi mowy ludzkićj 
w ogóle, jak  i każdego języka w szczególności. Mimo to jednak i bez 
względu na to, że przeobrażenia podobne są przyrodzonym wynikiem 
działania pewnych psychicznych czynników w procesie rozwoju języka, 
do niedawnych czasów, wedle ustalonćj przez gramatyków rutyny, na
zywano takie „nowości” w języku, formami nieorganicznemi, błędami, 
wymysłami, naleciałościami i t. p. Tradycya takiego zapatrywania się 
na zjawiska językowa i do dziś jeszcze nie wygasła. Hołduje też jćj 
i Małecki na wielu miejscach swćj gram atyki, jak  to wyżej zaznaczyli
śmy. Podobnćj natury i wartości orzeczenie spotykamy i na stro 
nicy 219 w słowach: „formy moją siostrę, naszą , wasza, czyją  matkę, 
których niektórzy pozwalają sobie w mowie i piśmie, są to błędy sta 
nowcze.” Pojawienie się w języku form biernika: m oją , twoją, naszą, 
czyją w XV III wieku, a zupełne rozpowszechnienie się ich w pierwszśj 
połowie XIX, jest logicznśm i koniecznem następstwem dwu przyczyn:
I)  zatracenia poczucia różnicy a prostego od a pochylonego i 2 ) co

*)  Dokończenie— patrz zeszyt za wrzesień r. b.
Imiona rodzaju żeńskiego w ogóle, zakończone w jnianowniku na 

a proste czyli otwarte, miały zawsze w bierniku 1. p. ę: m atka , m atkę, 
głow a , głow ę, m oja , moję, nasza, naszę, sama, sarnę, ta , tę, jed n a , je d -
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za tćm idzie: zasymilowania tćj nielicznej grupy zaimków, posiadają
cych formy biernika rodzaju żeńskiego z zakończeniem rzeczowniko
wym ę (moję, twnję, naszę) do grupy form deklinacyi przymiotnikowej 
(np. dobrą , wielltą, większą, m niejszą  i t. p.), która w języku w nieró
wnie znaczniejszćj przedstawia się większości. Jeżeli cala deklinacya 
zaimków: mój, moja, moje, nasz, a, e , wasz  i t. p., niczem się nie ró 
żni od deklinacyi przymiotników, to trudno pojąć, dlaczego wyłącznie 
jeden tylko biernik rodzaju żeńskiego utworzony również na wzór for
my przymiotnikowej {dobrą, wielką), miałby być „błędem stanow
czym” ').

Z kolei w § 171 przystępuje autor „do kwestyi nader ważnój, bo 
(jak mówi) spornćj,” mianowicie: czy zaimki męzkie w narzędniku 
i miejscowniku (tym , nim, w Ujm, w nim ) w wymawianiu i pisowni ró
żnią się, czy nie różnią od zaimków nijakich? oraz czy różnica ta  is t
nieje w narzędniku liczby mnogiej {tymi, lejni).

Wiadomo, że różnica pomiędzy rodzajem nijakim a męzkim zaim
ków i przymiotników, istniała i istnieje w języku w przypadku 1, 4 i 5; 
skłonniki zaś pozostałe nigdy tej różnicy nie posiadały, i język polski 
pozostaje tu w zupełnej zgodzie zarówno ze wszystkieini słowiańskie- 
mi, ja k  i z całą bez żadnego wyjątku rodziną aryo-europejską. W ia
domo tćż powszechnie, że różnicę rodzajów w narzędniku i miejsco
wniku (yrn, em) zaprowadził w swej gramatyce Szylarski (1770 r.) 2),

nę; imiona zaś mające w mianowniku d  pochylone, lub powstałe ze ściągnię
cia, kończyły biernik na ą: w ola, wolą, studn ia , studnią , w ła d za , w ładzą , lin ia , 
lin ią , racyd , racyą, M arya , M a ryą , dobra, dobrą , p iękn a , p iękn ą , w szelka , 
w szelką , k tó rd , k tórą , inna, in n ą , Dziś w tych ostatnich d  pochylonego nie 
czujemy wcale: stało się ono w poczuciu ogółu mówiącego a prostćm, czystćm . 
Ze zniknięciem tćż owego a  pochylonego, musiała i w zależącym  od niego 
bierniku zajść konieczna zmiana fleksyjna. Asymilaoya była w tćm przeobra
żaniu i je st  podziś dzień jeszcze głównym działaczem. I tak: rzeczowniki ta
kie jak ioold, stud n ia , w ładza , lin ia , racyd, przeszły do kategoryi rzeczowni
ków żeńskich z a prostćm i na wzór ich tworzą biernik na ę: wolę, studnię , 
lin ię , (z nielicznemi wyjątkami, np. p a n i, p a n ią ). Natom iast formy pierwszej 
kategoryi: moję, naszę, sarnę, z powodu liczebnej swćj m niejszości, zasym ilo
wały się fleksyjnie do form przymiotnikowych zakończonych w bierniku na <j, 
jako do form znajdujących się w języku w znacznćj liczebnćj większości. For
ma jednozgloskow a tę  dotąd się jeszcze tćj sile asymilacyi fleksyjnćj opiera.

’) Zaprzeczyć nie można, że pod wpływem wszechwładnego prawidła 
asymilacyi, zaciera się w językach żyjijcyoh bardzo wiolo form organicznych, 
które wyrażając delikatno różnice poczucia lingwistycznego, stanowią piękną 
ozdobę bogactwa językowego i zasługują nietylko ze względów flcksyjnych, 
ale i ze względów logicznych, na zaznaczenio tćj rodzimćj indywidualności 
naszego języka. 1’rzyp . Iłed.

2) Szylarski podaje tę różnicę w swćj gramatyco we wzorach deklina
cyi „imion adjektywow” na Btr, 45 i 46: tym  d łu g im , tim  dluijjim ', tymi d łu g i
m i, temi d lu g jtm i , oraz tym  dobrym  i t. d., oprócz tego na inuych joszcze mioj-
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a przyjął ją  i za pomocą, szkolnych podręczników upowszechnił w piś
mie Kopczyński, narzuciwszy pisowni regułę, którćj w języku żywym 
zupełnie nie było. Praktyka piśmiennicza, dzięki tym, którzy uczyli 
i tym, których uczono podtug Kopczyńskiego, podtrzymuje dodziś jeszcze 
ten sztuczny przepis ortograficzny, zwłaszcza gdy już nie jeden z twór
ców gram atyk usiłował fałszywy ten przepis pisowni przedstawić za 
niewątpliwą „prawdę językową.”

Małecki w gramatyce swojej z roku 1863, mówiąc o tym przepi
sie, był zdania, że „Kopczyński, nie zgłębiwszy rzeczy, minął się z du
chem języka” (właściwie, m inął się z prawdą) i „kazał pisać nim , tym , 
ornym w rodzaju męzkim, a  w nijakim niem , tem, onern i t. d;” z uwagi 
jednak, że „to mylne zalecenie Kopczyńskiego naród (?) przyjął,” że 
rozkaz jednego gram atyka s ta ł się jakoby „faktem  języka 11 (?), Małec
ki radził i nadal pozostać przy tćm  mylnćm zaleceniu Kopczyńskiego. 
Tęż samę różnicę rodzajów podtrzymał wówczas i w narzędniku liczby 
mnogiej, poprawiając wszelako Szylarskiego i Kopczyńskiego w tem, 
iż „pisać należy nie tylko tym i panam i, ale także tym i końmi,“ zaś 
„ temi paniam i i dziećmi',“ sposób bowiem pisania „temi końm i“ miał 
być „krzyczącym bezsensem 11 (§ 241, wyd. 1-sze). W gramatyce obec
nej (str. 2 2 0 ) objaśnia autor, dlaczego „zażądał wtedy“ tej ostatnićj 
„reformy jako koniecznej i piekącej11 (!), a następnie (str. 2 2 2 ) propo
nuje „ażebyśmy w liczbie mnogiej zaniechali bezwarunkowo rozróżnia
nia rodzajów,“ pisząc zawsze tymi, moimi, nimi, bez żadnej różnicy, bo, 
jak mówi: „wogóle język nasz odstępuje już obecnie w liczbie mnogiej 
od tego, żeby różniczkować rodzaje . 11 Nie wchodzimy w rozbiór moty
wów tego prawidła. Jakiekolwiekby one były, w naszem rozumieniu 
najważniejszym pozostanie ten, że pismo nie powinno zaprowadzać ró
żnicy tam, gdzie niemasz jćj w samym języku. Nie można więc nie 
zgodzić się z autorem co do potrzeby zaprowadzenia w piśmie jednostaj
nego zakończenia w liczbie mnogiej na wszystkie trzy rodzaje.

Co się tyczy narzędnika i miejscownika liczby pojed., Małecki 
pozostaje i nadal przy odróżnianiu w piśmie rodzaju nijakiego {lim ) 
od męzkiego (tym), starając się podawnemu wykazać w tćm urojoną 
„wielką częstokroć dogodność w praktyce 11 i niemniej urojone „wzglę
dy na jasność i dobitność sensu . 11 Prócz tego w dzisiejszćm zapatry
waniu się swojem na tę różnicę, istniejącą na papierze, przychodzi do 
wuiosku, że „w gruncie rzeczy nie je s t nawTet odstępstwem, lecz wyni
kiem organicznym z danych rzeczywistych stosunków , 11 uzasadniając 
ją  „uprzywilejowanem znaczeniem naszego 6  przypadku 11 jako „przy
padku orzeczenia1* (str. 224).

Nie potrzeba tu taj szczegółowych wywodów dla okazania, że opi
nii autora na str. 223 i 224 brakuje naukowej podstawy, ponieważ 
możemy się powołać na pracę naszę z r. 1872 Kweslyja języko w a  i t. d.,

scacli przy odmianie rzeczowników z zaimkiem len ta to (str. 3 4 ), nigdzie jednak  
nie objaśnia, ani omawia tćj poraź pierwszy zaprowadzonej na piśmie reguły,

Tom IV . Październik 1880. 15
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w którćj błędność mniemań Małeckiego w jego pierwszej gramatyce 
wypowiedzianych, wykazaliśmy (str. 38 i nast.). Argumentów, które 
dziś jeszcze Małecki dorzucił, usiłując błędny przepis Kopczyńskiego 
daremnie podtrzymywać i jako właściwość języka wbrew oczywistćj 
prawdzie i naprzekór wszystkim bez w yjątku badaczom i znawcom ję 
zyka polskiego uzasadniać, nie można uważać za poważne i przekony
wające. Każda z tych sztucznych podpórek, forsownie przystaw ia
nych do tego nielogicznego przepisu Kopczyńskiego, niema pod sobą 
gruntu rzeczywistego, bo nie liczy się z tym niewątpliwym faktem , że 
różnicy, o k tórą  chodzi, sam język, żywa mowa całego narodu wcale nie 
zna! Argumentacya zatem, dowodząca reguły fikcyjnej, osnutćj nie na zja
wisku, nie na pozytywnym fakcie językowym, ale na niefortunnym po
myśle jedućj glowyj musi koniecznie, mimo mozolne usiłowania o po
zory słuszności, z natury rzeczy: albo nadwerężać prawdę, albo w cią- 
głćj z nauką zostawać rozterce. Starać się dziś, z punktu naukowego, 
przemawiać na korzyść przepisu Kopczyńskiego, wychodzi na jedno, 
co wystąpiwszy publicznie wśród jasnego dnia, usiłować wmówić wszy
stkim, nie pozbawionym zdolności widzenia, że dokoła nas głęboka 
ciemność zalega. Nic tu pomódz nie mogą retoryczne aluzye ani o „g ra
matycznym Schyloku," ani o jego „cyrografie starosłow iańskim ,“ (?) 
wraz z jego „nalegliwośeią, żeśmy mu funt mięsa powinni wykroić ko- 
niecznie“ (str. 223). Wobec dzisiejszego rozpowszechniania się pojęć 
naukowych o rozwoju języka i zadaniu gram atyki, argumentacya au
tora w rzeczonśj kwestyi jest, bez ogródki mówiąc, bezowocną szer
mierką, bezowocnćm tylko zużywaniem frazesów: Vox, vox, praeterea 
nihil. Każdy z bliżćj interesujących się tą  kwestyą, znajdzie szczegó
łowe jćj rozwinięcie tak w mojćj rozprawie p. n.: Kwestyja językow a  
i t. d. (W arsz. 1872), jako też w pracy J. Hanusza p. u.: O zakończe
niu instrum entalu i loeativu i t. d., ogloszonćj świeżo w P rzeglądzie  
akademickim , tudzież w osobnej odbitce (Kraków, 1880), a przedsta
wiającej sprawę całą bezstronnie, naukowo a przystępnie.

W dalszym ciągu rzecz o przymiotniku i wykład deklinacyi „rze- 
czownćj” przymiotników, przedstawione w gramatyce Małeckiego nale
życie; przegląd zaś zabytków deklinacyi rzeczownćj (§ 179— 188), na 
podstawie zabytków staropolszczyzny, dokonany ze szczególną s ta ran 
nością i umiejętnie. Pożądane tylko byłoby dokładniejsze oznaczanie 
miejsc zabytków, z których przywiedzione przykłady zaczerpnięto.

„Uwagi o deklinacyi złożonćj, czyli ściągniętej przymiotników 
(§ 190), nie są wolne od niedokładności i ważnych usterków; przedsta
wiają bowiem szczegółowy proces tworzenia się deklinacyi przym iotni
ków w sposób niedokładny. Znaną jest rzeczą, że deklinacya przymio
tników ściągnięta, powstała z połączenia dwu części: 1 ) form deklina
cyi rzeczownćj przymiotników (np.: dobn,, dobra, dobro) i 2 ) odpowie
dnich skłonników zaimka j i , j a , j e .  Proces ten da się uzmysłowić na 
przykładzie w ten sposób:



Rodz. męz. Mian. i Bier.: dob re+ ji= dobra ji= :dobry
D. dobra+ jego= dobrajego=dobrejego=dobreego= ;dobrógor=  

dobrego
C. dobru +  jem u=dobrujem u=:dobrejem u=:dobreem u=dobrć-

m u=dobrem u i t. d.
Rodź. żeń. M.: d o b ra + ja = d o b ra ja = d o b ra a — dobra= :dobra= dobra

D. dobry +  j oj == d o b ry j e j ~  d o b r ej ej= d o b re ej= d o b r e j= d o b r ćj
C. dobr’e +  je j= d o b r ’ejej==dobrcjej=dobreej=rdobrej=dobrej

i t. d.
Rodz. nij. Mian. i Bier.: d ob ro+ je= ;dobro je= dobreje= dobree= :do - 

b rć= dobre . Inne skłonniki, jak  w rodzaju męzkim.
Przy tćm połączeniu żywiołem głównie czynnym, wywołującym 

zmiany, okazała sig czgść druga, przybyszowa, t. j. formy skłonnikowe 
zaimka ji ,  ja ,  je ;  one to spowodowały ziniang w zakończeniach rzeczo
wnikowych części pierwszćj (dobr-s, dobr-a, dobr-w). Ponieważ w for
mach tych końcówki wymawiały sig krótko i bez akcentu (ten bowiem 
padał na przedostatnią zgłoskę), dlatego tóż łatwo asymilowały się do 
pierwszego brzmienia dodawanych form zaimka. Tym sposobem w po
łączeniach np.: dobro-f je, dobra + jego , dob ra+ jem u  i t. d., samogło
ski o, a, u, upodobniły się do dźwięku je ,  czyli przeszły w e, i powstały 
formy: dobreje, dobrcjemu, dobrejego, następnie zaś po ściągnięciu 
dwu jednorodnych dźwięków ejc , powstało kofeją czasu: e długie, e po
chylone i w końcu dzisiejsze e otwarte, jak  to wyżej przedstawiono.

Odmienny nieco proces odbywał się w języku starosłowiańskim. 
Tam zakończenia przymiotnika deklinacyi rzeczownej, posiadając ak
cent (dobra, dobro, dobra i t. d.), nie asymilowały się do dźwięku 1 -ćj 
zgłoski przydawanych form: jb , ja ,  je , jego, /em u, lecz przeciwnie, zmu
siły tego przybysza do kształtow ania się na podobieństwo swoje. Z te
go to powodu mamy w starosłowiańskim:

dobra+jego=r:dobrajego=^dobraago=:dobrago 
dobru-|-jem u=dobrujem u— dobruum u=dobrum u i t. d.

Małecki w tłómaczeniu form przymiotnika polskiego, nie uwzglę
dnił tych zasadniczych przyczyn całego procesu i dlatego zjawiska pro
ste i jasne podług naszego tu  przedstawienia rzeczy, tłómaczy zawile, 
przypuszczalnie i błędnie. Podług Małeckiego np., w dopełniaczu rodz. 
żeńskiego, „forma dobryję, postradała potóm to swoje ę z końca, a za
miast pozostałój reszty dobryj, piszemy (!) obecnie „dobrćj” (z pochylo- 
nćm e), na mocy tylko zwyczaju już zamienionego w zasadę” (?!). Po
dobnie z formy „tanieję, pozostało potóm po odpadku g taniej, z konie- 
cznćm tutaj e—i zapewne z tego to głównie powodu (?) zaczęto 
i w pierwszym wzorcu owo dobrej, zamiast dobryj, potem wymawiać 
i pisać.” Pominąwszy samo tłómaczenie bałam utne, zrobimy uwagę, 
że niepotrzebnie prócz tego sięga au tor form pierwotnych przypusz
czalnych w sklonnikach zaimka j i ,  ja ,  j e  (np.: je jg ), bo epoka powsta
nia deklinacyi ściągniętćj jest nierównie późniejszą. Dodaje nadto au
tor, że „w niektórych przypadkach doczepiały sig formy zaimkowe im,
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ich, nie do gotowych już skłonników przymiotnika, alo tylko do jego 
tematu  (na str. 235 po raz pierwszy użyty w deklinacyi wyraz temat). 
Między innemi w ten sposób powstać m iała forma celownika i miejsco
wnika licz. pojed-, rodz. żeń., t. j. „formy dobrej, taniej, jako widocznie 
(?) złożone z do b n -jś j, tańb -jij, z których to form później nietylko te 
6 i 6, ale i joty wyrzucone zostały.” Prawdziwe to tylko na papierze, 
ale nie w języku. „Gdyby bowiem (mówi autor dalej), np.: dobrej nie 
z tematu, ale z datiwu od dobra , a więc z dobrzś i z j e j  było urobione, 
tobyśmy dziś wymawiać musieli d o b r z e j Rozumowanie błędne, bo 
czas tworzenia się form złożonych, odnosi się do epoki istnienia w pol
skim dźwięków r \  g \  k ’, na miejscu których później wyrobiły się: rz, 
dz, c; w epoce zatem powstawania form złożonych istn iała jeszcze for
ma dóbr do którćj przyłączone j e j  dało dobrćjej, po ściągnięciu zaś 
formę dobrej, a dziś dobrdj, jak  to pokazano wyżej, Nie przeszkadza
ło to bynajmniej formom rzeczowym, takim np., jak: dobr’e, s ro g e , 
wieltCe, przybrać w XIII—XIV wieku postaci: dobrze, srodze , wielce, 
w jakich przechowują się do dni naszych w znaczeniu przysłówków. 
Tćm samćm i przypuszczalne objaśnienia autora, mające inaczćj tłóm a- 
czyć zwyczajne ściągnięcia: aja  w a, oje w e i t. p., wobec znanych fa
któw nie ostoją się; formy zaś przejściowe takie, jak: o s ln je , błogije, 
a następnie ostrje  i blogje  (str. 236), są zgoła niemożliwe w rozpatry
wanej epoce języka polskiego ')•

Naukę o liczebnikach powtarza autor prawie bez źadnćj zmiany, 
jak ją  wyłożył w gramatyce z r. 1863, zatrzym ując te same błędy i ten 
sam sposób zapatrywania się na rozwój niektórych form i tak samo, 
a może i bardziej nieprzyjaźnie odnosząc się do nich. Raz bowiem pe
wne formy mianuje „najnieregularniejszemi w świecie” (str. 247), w in 
nych widzi „nałóg, a raczej wymysł dopićro w ostatnim  wieku ukuty,” 
albo tćż „nowość niepotrzebną, a co gorsze, zupełnie przeciwną ducho
wi (?) legoczesnemu języka;” to znowu poucza, że wyrażenia podobne, 
jak: przed  pięcią, sześcią... laty, „najprzeciwniejsze są duchowi języka” 
i każe „pamiętać,” że zakończenie ą liczebników w tych wyrażeniach 
„jest tylko niegramatycznym, choć przez uczonych wprowadzonym in 
truzem, antykwarskim  błędem;” lub zapytuje: „jakićmże prawem m iało
by się mówić: przed  kilką, wicią, p rzed  jedenastą  laty  i t. d.,” i nie daje 
na to wyjaśniającej umiejętnej odpowiedzi. A jednak formy te i spo
soby mówienia z pozoru tylko przedstawiają się jako  „intruzy;” w grun
cie zaś rzeczy, po bliższem ich poznaniu i zrozumieniu kolei ich przeo
brażeń, nie gorsze to osobniki od tysiąca innych, jak  je autor nazywa, 
„najnieregularniejszych w świecie,” a które jednak cieszą się już zupeł- 
nóm prawem obywatelstwa w języku. Główną przyczyną pojawienia

l) Ciekawe dano w tym przcdmiocio z zakresu języka starosłowiańskie
go i słow eńskiego, przedstawia dr. Krok w pracy swojćj p. n. „I)io nominalo 
Flexion des Adjectiva im A l t - u. N ousloven isclion ,” w 1 5-ter  Jahrosbcricht 
(Ibor dic stciermiirkisch-landScliaftlicLe Obor- Itealschulo in Graz. 1 8 0 6 .
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się form tych w naszym języku jest fakt, że liczebniki pięć, sześć, dzie
sięć, w wieku XVII upodobniły swą deklinacyi do deklinacyi liczebni
ka dwa, dwu, dwoma, wskutek czego pod względem syntaktycznym 
straciły swoje znaczenie rzeczownikowe i zeszły do roli przymiotników, 
na podobieństwo liczebników: dwa, trzy , cztery, z drugićj strony da
wniejsza forma narzędnika na ą, nie została zupełnie w yparta z języka 
przez nową formę na u lub oma. Z pomieszania zatem psychicznego 
dwu przyczyn: utrzymania się dawnćj formy na ą i wyrobienia się no
wych warunków syntaktycznych, powstały na podobieństwo gotowych 
wzorów: przed  dwoma, trzem a, czterema laty  i takie „nowości niepo
trzebne,’’ jak: przed  pięcią, szescią laty  i t. p., które znowu na zasa
dzie dalszego działania asymilacyi dały początek i formom: przed  hil- 
lią, wielą la ty , pomimo, że „o przypadku 1 -ym ta  IciUca, ta  wiela lat," 
jak  mówi autor, „nikt nie słyszał.” I  jakkolwiek uważaćbyśmy je chcie
li z autorem  za „najprzeciwniejsze duchowi języka,” bezstronność jed
nak wyznać nakazuje, że nie mniejsze m ają one prawo bytu w języku, 
jak  podobne im, właściwe staropolszczyźnie: wiciom narodom, kilkom  
osobom, kilom urzędom, obok: kilku  osób i t. p. (Petrycy, Polit. Aryst. 
s tr. 175, 379, 383, 400 i t. d.). Bezwątpienia słuszne są słowa auto
ra , że „o przyp. 1 -ym ta kilka, ta  wiela, n ikt nie słyszał;” z niemniej- 
szą jednak słusznością pozwolimy sobie zauważyć, że również „n ik t nie 
słyszał” o przypadku pierwszym rzeczownika ta ra za , a mimo to, for
ma ra zą , jest faktem języka naszego niecofnionym, skoro w powszech- 
nćm znajduje się użyciu w wyrażeniach: tą razą , jed n ą  razą , za k a ż 
dą razą  i t. p.

Jak  wogóle w deklinacyi imion, tak  szczególniej może w zakresie 
form liczebników asymilacya morfologiczna odnośnie do tematów, su- 
fiksów i fleksyi, pozostawiła widoczne skutki potężnego swego działa
nia. Tu walka o byt pomiędzy różnemi formami, uzewnętrznia się 
w rysach nader wyrazistych '). Autor, działania tych czynników tak 
dobrze jak  wcale nie uwzględnia. Ztąd wiele zjawisk pozostało poda- 
wnemu ciemnych i nieobjaśnionych; w tłómaczeniu zaś innych, dowol
ność i osobiste życzenie zastępują miejsce przyczyn rzetelnych i przed- 
iniotowćj bezstronnćj oceny.

Z trzech np. form: dwóch, dwocli i dwuch autor tylko dwóch 
uważa za właściwą, objaśniając w obu gramatykach po swojemu: „Myl
ne zdaje się być mniemanie, jakoby dwóch było tylko (zamiast dwuch) 
prostą pomyłką pisowni” (?). Gdy tymczasem każda z tych form jest 
wynikiem różnostronćj działalności tej samćj asymilacyi morfologicz- 
nćj. I tak: pierwotna forma celownika liczby podwójnćj dwiema (na

') Działanie asym ilacyi morfologicznćj (asocyacyi) na formacyą l i 
czebników w językach indoeuropejskich, a zwłaszcza w greckim , przedstawia 
Johannes Baunack w pracy „Formassociation bei den indogerm. numeralien  
mit besonderer berdcksichtigung der griechischen,” w Zeitaohrift fur vergi, 
gpraohforsch, X X \  , 2 2 5 — 2 6 0 .
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3 rodzaje) przekształciła się naprzód przez upodobnienie do form rze
czownikowych dualnych (np. rękoma) na formę dwoma; z tćj zaś sk u t
kiem asymilacyi do form liczebnikowych trzem , czterem  powstało 
dwom (a obok tego, z przyczynieniem się poczucia pierwotnej formy 
dwu, wytworzyły się także: dwum  i dwóm)] z formy zaś dwom, gdzie 
część dwo s ta ła  się w poczuciu mówiących nowym tematem, powstały 
formy dwóch, dwóch, na podobieństwo trzech , czterech. Niezależnie 
od tego z pierwotnćj formy dwu, jeszcze w wieku XVII i XVIII po
wszechnie używanej (a i dziś nie wyszlćj z użycia), przez działanie asy
milacyi do form liczebników trzech , czterech powstała forma dwuch. 
Tym sposobem utworzona forma dwuch posiada właściwie dwie koń
cówki: jednę u , swoję własną, jako cechę pierwotną dopełniacza 
i miejscownika liczby podwójnćj, drugą ch nabytą w skutek asymilacyi 
fleksyjnćj. Na nic się więc nie przyda zalecać w gramatyce wyłącznie 
formę dwóch i twierdzić, że się nie mówi „nigdzie dwuch;" bo takie 
orzekanie je s t wprost oświadczaniem się przeciwko zrozumiałej praw
dzie i wymijaniem powszechnie znanego faktu językowego.

Kończąc przegląd wykładu deklinacyi polskićj Małeckiego, wi- 
nienem nadmienić, że naukowe objaśnienia, uwzględniające wpływ 
czynników psychicznych (analogii) na rozwój form deklinacyi języka 
polskiego, ogłosił przed dziesięciu jeszcze laty J. Baudouin de Courte* 
nay w pracy swojej p. n.: E in ige  fa lle  der w irkung  der analogie in 
der potnischen declination w czasopiśmie Beitrage zu r  vcr gleiehenden 
sprachforschung. (t. VI, 1870 r., str. 19—88) *).

Naukę konjugacyi (str. 256—323) wykłada autor w zasadzie 
tak  samo jak  w gramatyce z r. 1863; zaprowadza tylko małoważne 
zmiany w rozgatunkowaniu słów na oddzielne klasy, i wykład rozsze
rza dodatkowemi objaśnieniami szczegółów. W słownictwie zamiast 
dawnego „bezokolicznego wyrazu słowa” (infinitivus) wprowadzona dziś 
nazwa krótsza „bezokolicznika,” dawniejszą zaś niefortunną nazwę 
trybu idealnego czyli przypuszczającego, zupełnie, autor usuwa i za
stępuje ją  trybem warunkowym  czyli przypuszczającym, rozróżniając 
przytćm jego drugorzędne odcienie czyli sposoby: życzący (optativus), 
celowy (finalis) i „sposób warunkowy (conditionalis) w ściślejszćm tego 
wyrazu znaczeniu.”

W wykładzie „teoryi konjugacyi polskićj” szczegółowo rozważa 
autor (str. 271): a) końcówki i przyrostki, oraz b) wstawki konjugacyj-

') Najnowsze badania, prowadzono w tym kierunku, t. j. uwzględnia
jące działanie a n a l o g i i ,  asocyacyi i tym podob. sil w przeradzaniu się form w ję 
zykach indoeuropejskich, znajdujemy w „M orphologischo Untersuchungcn”
H. Osthoffa prof. w Ileidelb. i K. Brugmana doc. w Lipsku (cz. 1 —  3. Lipsk 
1 8 7 8 — 80 r.), tudzież w „Zeitschrift fttr vergi. Sprachforschung,” oraz 
w „Archiv filr slav. P hilo logie,” jak np. w pracy A l. Brflcknora, lwowianina: 
„Zur Lehre von der sprachlichen Neubildungen im Litauischen ’ (Arch. III, 
233 — 311 i IV, 1 —  28 ) i innych pracach lingwistycznych nowszćj szkoły.
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ne (zamiast dawnych „spójek ’); część 3-cifj,, zatytułowanej w gram atyce 
1863 r. e) cechy trybowe, podciąga obecnie pod kategoryg „wstawek,” 
i dopatruje się ich tylko w trybie rozkazującym w pierwotnej postaci i, 
k tóra w dzisiejszym stanie języka nigdy się w tym kształcie nie przed
stawia (str. 279), lecz 1) albo „odrzuca się i przy tem atach zakończo
nych na jaką pojedyńczą (?) spółgłoskę” np. pisz, nieś, zamiast p ier
wotnych piszi, nieśi... (a formy niszcz, zam. niszczi, klaszcz, trzeszcz, 
m iażdż , p u śc i  t. p., mające na końcu dwie spółgłoski ?); albo 2 ) „prze
chodzi i n a / ( lu b  jak  w dawnej gramatyce osłabia się i  n a / )  przy te 
matach zakończonych na samogłoskę np. od k u ć—k u j  zam. /cui; od 
kochać— kochaj zam. k o c h a i albo też 3) wzmacnia się i na i j  przy 
tem atach z kilku spółgłoskami na końcu, które w powyższy sposób, 
dla trudności brzmienia, nie mogłyby formować trybu rozkaz.” np. 
dźw ign ij zam. pierwotnego dźw igni i t. p. Tłómaczenie takie, a mia
nowicie przechodzenie i  na j  lub w razie potrzeby i  na i j  zbyt razi swą 
dowolnością, aby je za prawdziwe poczytać można. Zam iast zbytecz
nego wprowadzania tego rodzaju „wstawki” i rozdrabniania na 3 kate- 
gorye wszystkich formacyj naszego trybu rozkazującego (co wszakże 
okazuje się jeszcze niewystarczającym, bo pozostają nieobjęte niemi for
my takie jak: puść, klaszcz... z dwiema spółgłoskami), objaśnić je 
można jedną ogólną zasadą, przyjmując jako cechę trybu rozkaz, pier
wotną zgłoskę j i ,  która z biegiem czasu, jak wiadomo z historyi, s tra 
ciła swą samogłoskę i; wtedy kategorye powyższe: 1 -sza i 2 -ga oraz 
słowa nieobjęte niemi, tłómaczą się odrazu: p isĄ -ji= \ń sz \, p u s tĄ - ji=  
puści i t. d., następnie: pisz, puść; zaś: /fM-ł-,;7:=kuji, ko ch a + ji= ko -  
chaji, następnie: ku j, kochaj, p ij. w ij i t. p., a p r z e z  asymilacyą do 
tych ostatnich i z form stów 3-ićj kategoryi: dźwigni, dm’i, rośni... 
powstały: dźw ignij, d m ij  ro śń ij i. t. d. (podobnie jak  z form np. dopeł
niacza rzeczowników: prace , dusze, burze, w ieczerze..., przez asymila
cyą morfologiczną do form przymiotników: dobrej, yiiel/cićj i t. p. po
wstały: prącej, duszej,, burzej, w ieczerzej i t. p.).

Rozumiejąc przez tak zwane w staw ki konjugacyjnc  „samogłoski 
zajmujące miejsce między tematem a końcówką osobową lub tćż party- 
cypialnym przyrostkiem,” wstawek tych liczy autor zawiele i wyznacza 
im zakres roli w budowie form konjugacyjnych zaobszerny. Mają 
niemi być samogłoski: e, o, a, ą, i; prócz tego, mówi autor „są słowa, 
które w pewnych formach już i obydwie wstawki przyjęty, naprzód i, 
a potćm jeszcze i a w j e g o  różnych stopniowych pokrokach.” Są to 
wstawki „złożone: ie, ia, ią" (s tr. 277). We formach np. są, idą, k u 
p u ją  autor uczy, że „mamy wstawkę ą; zaś w takich jak: piszą , wie
dzą, dadzą... spotykamy „wstawkę ią." Czyżby i spółgłoska n, nale
żąca do pierwotnej końcówki 3-ićj osoby liczb. ran. nti, a następnie 
w e s z ł a  jako część składowa nosówki ą, m iała być także „wstawką” ? 
i do tego odmienną od innych jako cecha liczby mnogiej ? (§ 451). 
W takim  razie nastręcza się pytanie: dlaczego w osobie 1-ćj lub 2 -ićj 
liczb. mu. cecha mnogości nie wyraziła sig również we „wstawce,” lecz
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zawiera się stale w końcówkach tych osób (dla 1 -ćj osoby pierwotne 
i wedyjskie masi, sanskr. mas, starogrec. f i tv ,  fis  i doryc. ueę, łać. 
mus, lit. mc, starosłow. m ti= rm , goc. m  i t. d., dla 2 -ićj osoby pierwo
tne łasi, (as, sanskr. tlia i ta, grec. rs  łac. tis, lit. te, stsł. te, goc. th  
i t. d.). Mniemanie autora, reformujące w tym razie pojęcia gram a
tyczne, metodą porównawczą ustalone, nióina ściśle naukowych do
wodów, któreby wobec krytyki lingwistycznej na jego korzyść prze
mawiały.

Osobliwą usługę miały wyświadczyć owe „wstawki” w klasie 
VI-ój słów (dawniejsza IV-a) przy wyjaśnieniu „przyczyny, dlaczego 
w wrócę, wrócą i wrócąc mamy c, a w wrócisz i t. d. 6 (§ 281). N a
przód, podług autora, w pierwotnej mowie słowiańskiej słowa tej k la
sy „żadnćj wstawki nie przybierały” (np. od tracić było tratim  i t. d); 
później w niektórych narzeczach, a między nimi i w polskiem „wsunę
ła  się wstawka a do 1 -ej osoby licz pojed.” {tratiam— tracę). W dal
szej epoce „wnęciła się wstawka owa, w postaci odnośnej, t. j. ą {an)" 
do 3-ćj osoby liczb. mu. { lra lią l= lracą t i dzisiejsze tracą). Ale, jak  
mówi autor, i na tem nie koniec. „W ścibska owa wstawka (są słowa 
autora) nurtuje ten mechanizm i dalćj: przed oczyma oto naszymi wni
ka ona już i do 1-ój mnogiej osoby, oczywiście (?) w postaci e. Z tąd- 
to pochodzą owe, tak dziś już zagęszczone: traciem y, chwalemy, mó- 
wiemy, wróciemy i t. d.” Opisu historycznej wędrówki owćj wstawki 
nie bierzemy na seryo, pomimo że czytamy go w gramatyce „history- 
czno-porównawczej” (str. 317 i 318). We formach zaś, podług autora 
„pokątnych: wróciemy, hosiemy i t. d.” i jakoby „dzisiejszych,” a które 
znajdujemy u Kochanowskiego, u W ujka, u Starowolskiego ') tak  do
brze, jak  i u innych pisarzów XVI i XVII-ego wieku, owo e przebywa 
nie w skutek bezcelowej swojej wędrówki lub wścibskiej natury, bo 
ów dźwięk pojedyńczy w oderwaniu od wyrazu, od żywego języka nie 
może być rozpatrywany, ale pojawienie się form podobnych w języku, 
musi mieć racyonalniejsze przyczyny. Istotny stan rzeczy polega na 
tćm, że obok form pierwotnych: wrócimy, kosimy..., pod wpływem asy
milacyi morfologicznej do form takich słów jak: pieczemy, bierzemy, 
bijem y, mielemy..., wytworzyły się z pierwotnych także drugorzędne 
wróciemy, kosiemy, prosiemy i t. d., nie wyrugowawszy z języka form 
dawniejszych: wrócimy, kosmiy i t. p.

Podobnie, jeżeli obok form pierwotnych: depcę, kłopocę, kleko
cę..., wyrobiły się wtórne: depczę, kłopoczę, klekoczę..., to wcale nie- 
słusznem będzie obecność ich w języku przypisywać wpływowi cudzo
ziemskiemu, orzekając, że „to ruszczyzna” (§ 275); powstały one na

') Wujek: Postyl. I, 1 5 7 9 r.: wstydziem y  st. 135 , w idiiem y  st. 136 . 
J. Kochanowski: „Frdszki to wszystko cokolwiek myilemy, Kruszki to wszyst
ko ookolwiek czyniemy,'1 Fraszki 1 6 1 2 , st. 4 .—  Sz. Starowolaki, „Reform, 
obyczajów:” widziemy st. 45 , musiemy st. 4 8 , m yilem y , ptaciem y  Bt. 49  i t. p.
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gruncie rodzinnym, zdała od wszelkiego wpływu obcego jedynie w sku
tek dość silnej asymilacyi do form słów ^-tematowych, jak: tłoczę, wy
skoczę, nawłóczę, uczę, mruczę i t. p. '). Nie inny też je s t początek 
i formy plączę od słowa plątać, k tó rą  autor „wyjątkowo” (str. 312) 
z pośród wszystkich innych form od słów „na tac" uważa za właściwą.

Z poglądów autora teoretyczno-praktycznych, zanotujemy jeszcze 
na tćm miejscu zmianę w pojęciu o formacyi imiesłowu zaprzeszłego 
na szy. W dawniejszej gramatyce, pomimo przyłączonego do § 325 
objaśnienia, że „formy takie, jak : spadszy , zjadszy, splolszy, zbieg- 
s zy "  zgodnie z pomnikami języka XIV, XV i XVI-go wieku „są jedy
nie organicznie urobione,” uczył jednak autor, że „przyrostek szy  przy
czepia się do tematów zakończonych na spółgłoskę za pośrednictwem 
spółgłoski l... np.: spad-ł-szy, z jad-l-szy , um ar-l-szy.” Dziś odstępu
je od tej bałam utnćj reguły, ucząc zgodnie z prawdą żywego języka, 
że do tematów na spółgłoskę zakończonych, np.: spad, p iel:, wioz, 
zdar... doczepia się samo s z y : ’ spadszy, pieleszy, w iózszy , zdarszy  i że 
tćm samem pisownia przez l  jest „niewłaściwa i należałoby jćj zanie
chać” (§ 238). Uzasadnia to również w „etymologii” na str. 407 
i 408, oraz na str. 219 i 220 t. Il-go.

„Rozkład słów na poszczególne klasy,” oparty na różnicy postaci 
i natury tematu, jest w obecnćj gramatyce jeszcze bardziej drobiazgo
wy, aniżeli poprzedni z r. 1863. Wówczas przyjął au tor wprost po
dział Miklosića na 6  klas z kilku nieznacznemi zmianami; dziś nie daje 
nowego systemu, ale modyfikuje dawTny w ten sposób, że niektóre gro
mady klas dawniejszych wyosabnia, tworząc z nich oddzielne klasy. 
W ten sposób klasę I l l -ą  (słowa dwutematowe, przybierające w bezo
koliczniku a) złożyły: gromada 8 -a dawnćj klasy I-ćj (rwę, rwać, leję, 
lać...) i gromada 2 -ga klasy V-ćj (pis, piszę, klekot,-cę). Z dawnych 
zaś dwu gromad, składających klasę I ll-ą , utworzył autor dwie oso
bne klasy: V III-ą (sł. jednotematowe, urobione z imion, nijakiego zna
czenia np. boleję) i V II-ą (sł. dwutematowe nijakiego znaczenia... np. 
w iszę=„w isi-ę,” wisieć, siedzieć i t. p.). Skutkiem czego zamiast 6 -u 
podaje autor 8  klas konjugacyi słowa polskiego. Podział tak i n ieu
sprawiedliwiony tak na tćm miejscu, jak  i w „etymologii” (tom II, str. 
273—311) względami ściśle naukowemi, a  tćm mniej jeszcze wzglę
dami praktycznemi, od pożądanćj prostoty i zwięzłości bardzićj się 
jeszcze oddala.

Szczegółowe objaśnienia, dotyczące różnych form słowa polskie
go, tak  w gramatyce z r. 1863, jako tćż w obecnćj, obok rzetelnych 
i niewątpliwych, w wielu miejscach powierzchowne tylko, czysto ze
wnętrzne i zupełnie niewłaściwe, nie odpowiadają dzisiejszym wyma
ganiom naukowym. Przykłady dowolności w mniemanych objaśnie
niach spotykamy tu częścićj jeszcze, aniżeli przy formach deklinacyj-

') Formę np. depcząc spotykamy u Birkowskiego: „kopytem swym  
depcząc" Kaz. 1 6 2 8 , II , Bt. 9 9.
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nycli. Dla należytego wykładu morfologii języka, potrzebna jest prze- 
dewszystkićm dokładna znajomość całego m ateryału językowego, 
a więc zarówno form spółczesnego nam języka jak  i—liistoryczućj w po
mnikach złożonój jego przeszłości; prócz tego zaś konieczne jest 
uwzględnienie wyraźne czynników7 psychicznych, jako przyczyn rzeczy
wistych, wywołujących morfologiczne przeobrażenia w duchowo-fizycz- 
nym mechanizmie języka. W ykład, któryby łączył w sobie oba te 
podstawowe warunki, może dopićro stworzyć pożądany wizerunek ży
cia języka i rzeczywisty rozwój jego uwydatnić. Nauka o formach, 
w gramatyce Małeckiego przedstawiona, potrzebom tym obecnie czyui 
zadość w bardzo nieznacznym tylko stopniu.

W7 części trzeciej gramatyki, pod nagłówkiem etymologia, poło
żył sobie autor za zadanie wyjaśnić: „zkąd się wzięły w języku całko
wite wyrazy? i podług jakich zasad takowe z pojedynczych głosek się 
urabiają?” Nauka o formach czyli fleksya, jak  wiadomo, zajmuje się 
również formami wyrazów; fleksya jednak, ja k  mówi autor „formy te 
ukazuje tylko w ich poprawućj (?) tegoezesnćj postaci; lecz jak  takowe 
pierwotnie były zbudowane i z czego? tego ona nam nie wyjaśnia, bo 
to bynajmnićj nie należy do jć j zadania. Tych okoliczności wykład 
może i powinien być zatem przedmiotem tylko Etymologii” (str. 325). 
Wykrycie przeto rodowodu wszystkich form deklinacyjuych i konjuga- 
cyjnych i przedstawienie zmian kolejnych tychże form od pierwszych 
zaczątków mowy polskiej aż do epoki dzisiejszój położył autor za za
danie etymologii swojćj. Zadanie to olbrzymie i rozwiązanie jego 
wielce dla nauki ważne, jeżeli ma być wykonane umiejętnie, bez uchy
lania się od wykazania praw i przyczyn rzeczywistych, powodujących 
zmiany w genetycznym rozwoju języka; istotnie pożądane, jeżeli w roz
wiązaniu swojćm ma się zawrzćć w granicach wiedzy pozytywnćj, bez 
uciekania się do hazardownych hipotez i zbytniego współudziału fan- 
tazyi. Rozwiązanie jednak w ten sposób pojętego zadania, wyznać 
trzeba, staje się niemożliwem przy dzisiejszych środkach, jakiem i roz
porządza lingwistyka, tembardziej zaś wobec wielkiego braku prac 
rzeczywiście naukowych z zakresu gram atyki języka polskiego. 
W  ogólnym obrębie języków aryoeuropejskich prace w tym kierunku 
podejmowano nieraz. Jednym nawet z głównych celów badań języko
wych aż do ostatnich czasów było to, ażeby na podstawie najstarszych 
piśmiennych form danego języka, przy pomocy odpowiednich lingwi
stycznych operacyi, odtwarzać formy tegoż języka pierwotne (grundfor- 
men); z tych zaś drogą porównawczą rekonstruowano nietyiko oddziel
ne formy pierwotnego języka aryjskiego, ale i sam ten język (urspra- 
che) w najpierwotniejszćj jego postaci (Schleicher i i .) .  Obrazy je 
dnak rozwoju form, drogą hipotez i odtwarzań kreślone, w szczegółach 
nie mogą zadowolić wymagań ściśle naukowych. I dziś wprawdzie nie 
przestajemy cenić głębokich poglądów ogólnych Curtiusa na kształtow a
nie się form językowych („Zur Chronologio der indogerm. Sprachen”), lub 
Studyów jego w zakresie etymologii greckićj („Gruudziige der grieck
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Etymol.”), ja k  również subtelnych zaciekań się tegoż w budowę słowa 
greckiego („das Verbum der griech. Spr.” 2 tomy), i dziś nie możemy 
nie przyznawać naukowych zasług etymologicznym badaniom Po tta  
(Etymologische Forschungen”) lub innych językoznawców dawniejszej 
szkoły; wszelako już dzisiejszy psychologiczny kierunek badań lingwi
stycznych pozwala nam w pracach tych uczonych widzieć często pewne 
niedokładności metodyczne, często dowolność i powierzchowność 
w objaśnianiu zjawisk języka, nieuwzględnianie pierwiastku psychicz
nego i sposób traktow ania zjawisk językowych mechaniczny, jakgdyby 
ów język miał byt sam w sobie i był jakąś rzeczą zewnątrz człowieka 
istniejącą.

W ykład etymologii w tćm rozumieniu, jak  ją  Małecki pojmuje, 
większe może niż którejkolwiek innej części gram atyki przedstawia 
trudności. Autor nasz, nakreśliwszy obszerny i umiejętnie obmyślany 
plan tćj pracy, przystąpił do jćj wykonania z zebranym zapasem środ
ków, jakich dostarcza i jakiem i się posługuje językoznawstwo dawniej
szego kierunku. W rozdziale 1-ym swojej etymologii mówi naprzód
o „pierwiastkach” wyrazów; następne dwa obszerne rozdziały poświęca 
rozpatrzeniu składu imion, poddając w rozdziale 2 -gim genetycznemu 
badaniu „końcówki nominalne czyli deldinacyjne;” w rozdziale zaś 
3-im wykładając „ogólne zasady, dotyczące przyrostków  (suffiksów),
o ile te przyrostki wchodzą w skład imion” (t. II, str. 5— 97). N aj
obszerniejszy 4-ty rozdział zawiera genezę wszystkich form konjugacyi 
słowa polskiego (str. 99— 322). W tej poraź pierwszy, na tak rozle
głą skalę podjętćj pracy autora, mamy przedstawiony cały szereg 
szczegółowych i ważnych pytań z zakresu umiejętności ojczystego ję 
zyka. Autor stosownie do swojćj metody i swojego pojmowania zmian, 
przez jakie język nasz w ciągu wieku kształtowania się swego prze
chodził, daje nam w swćm dziele i odpowiedzi na pytania, odnoszące 
się do pojedyńczych stadyów rozwoju tego języka. W przedstawieniu 
jednak form pierwotnych języka naszego, w przeprowadzeniu procesów 
zmian fonetycznych i morfologicznych, dokonywających się przy ksz ta ł
towaniu się form języka, widzimy mniemania podane kategorycznie, 
w charakterze prawd niewątpliwych i pewnych, które jednak w znacz- 
nćj części są albo hipotezami niczćm nieudowodnionemi, albo powierz- 
chownemi omówieniami kwestyi, albo tćż objaśnieniami tak dowolne- 
mi, że przy dzisiejszych pojęciach i kierunku badań lingwistycznych 
na miano prawd naukowych nie zasługują. W ykład zmian w epoce 
języka spółczesnćj pomnikom piśmiennym starosłowiańskim i w epoce 
późniejszćj nic tyle wprawdzie grzeszy dowolnością, co wykład pier
wotnego jego stanu, nie pozbywa się jednak cechy zewnętrznego tra k 
towania języka i nie wgląda głębiej w czynniki istotne, psychicznej 
natury, takie, jak: analogia lub asymilacya morfologiczna, apercepcya, 
a obok tego dążność do wyróżniania form jednych od drugich (diffe- 
rencyowanie) i tym podobne siły, których wpływ na kształtowanie się 
form każdego języka był niezaprzeczony zarówno w pierwotnćj dobie
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życia języka, jak  i dziś jeszcze nie u stał i pozostanie głównym moto
rem rozwoju języka nadal, dopóki istnićć będą ludzie ze swoją organi- 
zacyą. psychiczną, a język jako funkcya psychiczno-fizyczna organizmu 
ludzkiego. Dzisiejszy stan językoznawstwa, działalność tych czynni
ków w języku na każdym kroku zaznacza i na jaw wydobywa. Zale
żność biologicznych zjawisk w ogóle od pewnych stałych praw przy
puszczać każe, że i działalności psychicznćj w języku przewodniczyła 
również pewna prawidłowość. Wykrycie stałych praw tćj działalno
ści, k tóra  powodowała przeobrażenia językowe, je s t zadaniem przy
szłego rozwoju językoznawstwa. Dodajmy nawiasowo, że badanie 
rozwoju języków nowożytnych i uwzględnienie w nauce tegoż rozwoju, 
większe od dotychczasowego, może przynieść nieobliczone dla wzmian
kowanych celów korzyści.

W dzisiejszćm językoznawstwie, jak  w każdćj gałęzi wiedzy, są 
pytania do dziś dnia ciemne i nierozwiązane. Do takich, między inne- 
mi należy początek i geneza skłonnikowych indoeuropejskich suffiksów, 
zwłaszcza w przypadkach zależnych. Prace Curtiusa '), Delbriicka, 
P o tta , Maxa Mullera, Benfeya, H ubschm anna2), Leskiena, Osthoffa 3), 
trudności w tym przedmiocie zaznaczają i w części je  tylko pokonywają. 
W etymologii Małeckiego początek każdćj końcówki mamy odgadnio- 
ny i określony kategorycznie, w ten sposób, że obok przypuszczalnej 
końcówki indoeuropejskićj (cf. w Schleichera „Compendium” osobne 
formy „Indogerm. Ursprache”) umieszcza autor „odmianki,” które mia
ły  z tamtego źródła wypłynąć i przypadły w udziale skłonnikom języ
ka polskiego, bez należytego, a często nawet bez wszelkiego uzasadnie
nia odgadnionych postaci. Z tak oznaczonego początku, dalsze zmia
ny fleksyjne, wykazane są zapomocą: „substytucyi, odrzuceń i ścią
gnięć” i tym podobnych czynności. Jako motory tych zmian morfolo
gicznych, zjawiają się jużto przyczyny natury metafizycznćj, już też 
przyczyny istotne psychiczne, działalność ich jednak powiększćj części 
pojęta i przedstawiona w sposób z naturą  języka i z przyrodzonym je
go rozwojem niezgody. Tak np. nakreśliwszy obraz pierwotnego za
wiązku przypadków głównych: 5-go, 1-go i 4-go, po opisaniu oddziele
nia się rodzaju żeńskiego od męzkiego, a także po wykazaniu, jak 
z liczby mnogićj utworzyła się w nominat, osobna podwójna i mnoga, 
przedstawia następnie autor, jak  się odbywał „dalszy postęp w tym

*) Curtius, „Die Entstehung der Casus ist wolil das allcrdunkclsto im 
weiten Bereich des indogermanischen Forincnsystcm s.” Zur Chronologio d. 
indog. Spr. Rozdział „Periode der Casusbildung,” str. 71, wyd. drugie, L cip- 
zig, 1 8 7 3 .

2)  Ililbschm ann, „...welohes Ursprungs aber dio (Suffixo) der obliquen  
Casus sind, dardber sind die Gelehrten noch uneinig.1’ Zur Casuslehrc, Mfin- 
ohen, 1 8 7 5 , str . 103 .

3) H. Osthoff, „Die bildung des gen, plur. im indogorm .” w „Morfo
log. Unter8uchungen,” I, 20 7.
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kierunku zapomocą środków już sztucznych” (?). Początek tego „no
wego stadyum” deklinacyjnćj genezy, m iał być następujący: „formy or
ganiczne i zasadnicze, jakim i były wszystkie powyższe, nie w ystarcza
ją  już żądaniom coraz śmielszym myśli gospodarczej w języku. Deldi- 
nacya wstępuje na drogę reform, osięganych jużto sztuczną kom bina- 
cyą środków wytworzonych aż dotąd, już tćż zapomocą dorywczych 
i poszczególnych sposobików, jak ie  właśnie przypadkowo były pod rę 
k ą” (str. 373). Do wejścia na drogę rzekomych „poprawek,” zmusza
ła  mowę naprzód „dążność, z postępem języka coraz dalej sięgająca, 
indywidualizowania pojęć gramatycznych nawet w tój sferze, w którćj
o ich od siebie rozgraniczenie bynajmniej nie chodziło generacyom po
przednim.” Przyczynę tę  ilustruje autor przykładam i w ten sposób: 
„pierwotnie nikomu to nie wadziło, że w liczbie mnogićj nominativus 
męzkich i żeńskich wyrazów na as, u.?, Is i as, a więc w obydwóch ro 
dzajach jednako się kończył, późnićj przeciwnie zachciało się niektó
rym językom (głównie słowiańskim) za jakąkolwiekbądź cenę uchylić 
ten rodzajowy indyferentyzm.” Lub też: „pierwotnie i to nawet oboję
tnie znoszono, że się np. w rodz. nijakim liczba podwójna prawie ni- 
czem nie różniła od mnogiej; później, zaczęto dobierać najrozm ait
szych sposobów, żeby te  nieicłaściwości usunąć.” Pojmując kształto
wanie się języka jako naturalny stopniowy proces jego rozwoju, tru 
dno się jednocześnie zgodzić, by w któremkolwiek jego stadyum mo
gły istnićć w języku pewne „niewłaściwości,” które „nikomu nie wa
dziły” i dlatego je  czas pewien „obojętnie znoszono;” niepodobna zaś 
wcale uwierzyć temu, by „reforma” poprzedniego stanu mowy ludzkićj 
wyniknąć mogła w skutek tego, iż „zachciało się niektórym językom 
(głównie słowiańskim) za jakąkolwiekbądź cenę uchylić" istniejące 
niewłaściwości. O zachciankach podobnych nietylko w językoznaw
stwie, ale w nauce w ogóle ani mowy być nie może.

Drugą przyczynę morfologicznych zmian upatruje autor „w fone- 
tycznćj dążności tamtoczesnćj już mowy, dążności łagodzenia zgłosek 
zbyt szorstkich przez wyrzutnię brzmień sprawiających tę szorstkość.” 
Tak np. istn iała  długi czas końcówka m s w accusat, plur. imion żywo
tnych (am s , ums, ims), przez k tó rą  skłonnik ten różnił się od nomina- 
tivu plur. (as, us, Is, as). „Ale później, mówi autor, to m s na końcu 
accusativu zaczęło się niepodobać” (str. 374), w skutek czego nastąpi
ło „wyrzucenie m ,” co znowu sprawiło, iż przyp. 4-ty zrównał się zu
pełnie z 1 -ym 1. ran., a nawet i z 1-ym żeńskim 1. poj. „W ynikła z te 
go konieczność, albo accus. plur. jeszcze raz na co innego przerobić, 
albo chyba tam te formy z miejsca swego poruszyć i t. d .” I  tu  rów
nież nie dajemy wiary twierdzeniu, by mogło mićć miejsce „wyrzuce
nie" dźwięku z pewnćj formy językowej dlatego, że z jakichkolwiek 
powodów miał on nieszczęście komuś „się niepodobać.” W ątpić nawet 
można, czy w jakiejkolwiek gałęzi wiedzy podobnie popularne objaś
nienia zjawisk mogą korzystnie przemawiać za teoryą, k tóra je tłóma- 
czyć usiłuje. W gramatyce Małeckiego popularność tego rodzaju wy
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rażeń spotyka się dość często. Pominąwszy tłumaczenie takie, żc 
z formy pierwotnej „światlam  wykruszyło się św ia tło ” że Jnys-as pod- 
rasta ło  w kuasas, z czego dziś kw as” lub t. p. (str. 345), spotykamy 
sig tam z wypadkami, jakie zrządzić miała „wybredna niektórych ję
zyków głosownia” (str. 366), lub też z formami imion żeńskich «-te
matowych 1 . mn. na a.?, które czas pewien trw ały w językach, „późnićj 
jednak psotna nasza głosownia potargała ten ustró j” (str. 384); mamy 
dalćj przedstawione rzeczowniki jako „z «'-tematu na «-tem at przerób
k i’’ (np. straż, straża), które podług plastycznego opisu: „wyniosły się 
z domu ze wszystkiemi już m anatkam i i zerwały z nim wszystkie da
wne stosunki, a tamtym żal jeszcze dawnego gniazda, więc się chwieją 
do dziśdnia na obie strony; w 1 . mn. (w liczniejszym towarzystwie) je 
dnak i one żal ten już zupełnie z głowy sobie wybiły” (straże , jak  od 
bania, banie, str. 400). Z okazyi wypadnięcia samogł. i w złożonych 
formach: za jdę, wejdę (zam. za jidę , wejidę) mówi autor, że „pierwotka 
i spadła aż na poziom joty” (podług autora zam iast: za-idę, we-idę). 
Przy objaśnianiu zaś podobnego wypadku ze słowem spocznę, zamiast 
spoczynę, mamy uwagę: „jeżeli w nadzwyczajnych razach zajdzie cza
sem takie nieporozumienie a raczej bałamuctwo w języku...” „to takie 
zjawiska mogą się wyjątkowo zdarzać w tym lub owym z osobna chyba 
wziętym języku; lecz żeby kilka odrębnych szczepów równocześnie, a l
bo zgoła cała nasza mowa plemienna, na całym swoim obszarze, mia
ła  się wobec tego samego wyrazu takićj swywoli (!) dopuszczać; to nie 
je s t do wiary podobne, to się nie może zdarzać” (II, str. 125). O zamie
szaniu, jakie panowało w naszym języku pomiędzy końcówkami miej
scownika 1 . mn.: ach, ech, och, mówi autor obrazowo, iż „zaczęły już 
w wieku XVI mieszać się ze sobą jak  w kotle” (staniech, stanoch, gę- 
sloch, gęślach)] zamęt ten jednak skończył się tćm, że „w XVIII już 
wieku wzięła nad nimi wszystkimi górę ta  forma, która na stanowisku 
swem stojąc twardo, tylko zdała zamętowi tem u się przypatrywała: za
wojowała je baba, a raczej jćj żeńska końcówka ach" (I, str. 448). 
W ten sposób personifikuje autor wiadomą siłę psychiczną asymilacyi 
morfologicznćj w języku i jćj wpływ uwydatniony w przeobrażeniach 
form językowych. W opisie tym jednak prawda historyczna nie po
niosła szwanku, jak  na wielu innych miejscach (np. str. 363, 367, 396, 
401, 403, 466 i t. d.), gdzie dowolność w przedstawieniu zjawisk nie 
liczy się z pozytywnemi faktami, a wywody etymologiczne muszą scep
tycznie usposabiać każdego, kto z Maxem Mullerem podziela zasadę, żo 
„wywód pochodzenia nawet prawdziwy, niema żadnćj rzeczywistej war
tości, jeżeli jego prawdziwości dowieść nie zdołamy” ').

Dla charakterystyki wykładu prawd językowych, musimy tu przy
toczyć jeden jeszcze ustęp, w którym autor stara  się pod względem 
etymologicznym  uzasadnić sztuczną różnicę rodzajów w narzędniku

')  „Nowo w ykłady o um iojętności języku .”  P rzek ład  D ygasińskiego. 
Kraków, 187 5; t. II , str. 2 2 4.



i miejscowniku (tym , tern), zaprowadzoną, na piśmie przez Kopczyń
skiego. Na str. 466 gram atyki Małeckiego, po słowach, uprzedzają
cych0  czytelnika, iż się znajdują „tacy nibyto znawcy języka, dla k tó
rych jest niewiadomem, ile to dowolności, sztuczności, nieraz niekon- 
sekwencyi i wybiegów najrozmaitszych sobie nasz język pozwalał (!), 
aby tylko wyrazić różniczki, na których przeprowadzeniu każdocześnie 
mu zależało,” czytamy dalej: „nam dziś, i to zupełnie słusznie, (słowa 
autora) chodzi przedewszystkićm (?) o wyrażenie w tych skłonnikach, 
zwłaszcza w 6 -ym, jako predykatowym, rodzajow ej różniczki (!?). 
Dlaczegóż nie miałaby nam  tylko służyć swoboda, jakiej zawsze w po
trzebach podobnych używały w całćj pełni dawniejsze generacye? Je
żeli wolno było Słowianom, dajmy nato, w wieku VI lub VII, powie
dzieć sobie: będziemy odtąd mówili, tym  rowem, a, na tom (późnićj tem) 
rowie, ponieważ podoba nam się (!) zaprowadzić tutaj shłonniltową 
różniczkę: to dlaczego nie wolnoby być miało w X V III wieku Polakom 
tćm  samćm prawem powiedzićć sobie: będziemy odtąd mówili (!) tym  
koniem i na tym  koniu, przeciwnie, tem  źrebięciem i nu tem  źrebięciu, 
ponieważ nam dziś ze wszystkiego jest najważniejszą rodzajowa  róż
niczka”? Anegdoty o sejmikach lingwistycznych Słowian, zam ykają
cych swe obrady gramatyczną konkluzyą: „będziemy odtąd mówili, po
nieważ podoba nam się i t. d.,” mogłyby być użyte korzystnie w j a 
kich fantastycznych podróżach, z celem wyłącznie humorystycznym, 
żartobliwym; opowiadanie jednak podobne, pomieszczone w gram aty
ce historyczno-porównawczćj pod pozorem genetycznego w ykładu nau
kowego, znalazło się na miejscu zupełnie niewłaściwćm; obok więc in 
nych opowieści fantastycznych i wiary nie godnych, mówiąc słowami 
Kochanowskiego, „i to być musi do fraszek włożono.”

Rzecz o przyrostkach, czyli suftiksach, wykłada autor obszernie 
w rodziale trzecim swćj etymologii (str. 1— 99, t. II). Przy odm ień- 
nćm pojmowaniu tematów, podług teoryi autora „przyrostek jestto 
w normalnym swoim pojawię zawsze spółgłoska  (jedna lub dwie), ale 
nie  całkowita syllaba” (II, s tr. 16). Nawet w takich sufiksach jak: m an , 
mień , tor, ciel, tro, dło i t. p., całosylabność ich podług autora, jest 
tylko pozorna. Ostatecznie, zapewne, nie tylko przyrostki, ale i całe 
wyrazy złożone są z pojedyńczych dźwięków. Niepodobna jednak  tak 
w naszym, jak  i we wszystkich językach aryjskich, nie widzićć, że już 
pewne całosylabne połączenia dźwięków, jak: tło , dło, Irum , t q o v  
i t. d., były przez mówiących poczuwane jako pewue całości z pewnćm 
określonćm znaczeniem i jako  takie doczepiały się do wyrazowych te 
matów. Dwa tylko przyrostki siwo i szy  wyróżnia autor, jako  stan o 
wiące rzeczywiście sylaby całkowite (II, str. 29); w pierwszym m iał sig 
zachować słowny rzeczownik utworzony ze supinum słowa posiłkowe
go, to jest z formy stu  (II, str. 67) i drugi wytworzony z pierwotnćj 
zgłoski is (str. 70), służący do formacyi stopnia wyższego przym iotni
ków (str. 70—99).
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W rozdziale czwartym etymologii, rozpatruje autor „początek 
i powód tych wszystkich form, których ogól: konjugacyą zowiemy.” Ge
nezę konjugacyi rozpoczyna od formowania się „konjugacyi bezwslaw- 
k o w e j przedstawiając, jak  z pierwiastków jednodźwiękowych przez 
stosowne „nalepy” powstawały tem aty słowne. Obok tego ubogiego 
sposobu odmiany słowa „przed rozdziałem jeszcze szczepów w wiekach 
nierozerwanej jeszcze tych wszystkich języków spójni, s taną ł na zrębie 
tśj przeszłości, nowy system konjugacyjny,” polegający na tćm, żeobok 
pierwiastku (względnie tem atu) i końcówki, zaczęto się posługiwać 
i trzecim żywiołem: „wstawką  czyli augmentem." Tę drugą epokę ge
nezy odmian słowa polskiego, nazywa autor konjugacyą wstawkową  
(§ 436), i daje obraz jćj w czterech kolejnych stadyach; w końcu zaś 
umieszcza przegląd genetyczny ośmiu klas, na jakie podzielił konjuga
cyą słowa polskiego.

Już poprzednio, przy przeglądzie morfologii, przedstawiliśmy 
w krótkości zapatrywanie się autora na naturę  i znaczenie „wstawek” 
w systemie konjugacyi (str. 119); obecnie przeto nie będziemy już  roz
bierać szczegółów ściśle związanych z natu rą  i rolą owych wstawek, 
które m ają tłómączyć całą rozmaitość budowy konjugacyjnćj słowa 
polskiego.

Jakkolwiek systemowi temu, dość głęboko pomyślanemu i pra
cowicie na m ateryale językowym przedstawionemu, nie można odmó
wić konsekwencyi w przeprowadzeniu myśli zasadniczych, wszelako 
wyznać należy, że cała ta  genetyczna budowa konjugacyi, wzniesiona 
apryorycznie i przy pomocy środków mechanicznych, ma tylko znacze
nie kunsztowne, sztuczne; bynajmniej zaś nie wyświeca wewnętrznych 
stosunków pomiędzy częściami składowemi słowa, nie odkrywa we- 
wnętrznćj zależności, w jakićj pozostawały przemiany samogłoskowe 
(wokalne) wyrazu, od fleksyi, tudzież od formacyi wyrazów *), słowem, 
w kwestyach głównych nie daje wiedzy pozytywnej, rzeczywistej.

Szczegółowe sposoby objaśniania, mniemania podobne do tego, 
że „cały naród „mówiący,” poszedł za radą gram atyków,” wiele wywo
dów etymologicznych i dowolne operacye zewnętrzne ze wstawkami, 
nie odpowiadają naukowym wymaganiom i przez nowszy kierunek wy
robionym poglądom na rozwój języka.

W rozebranych przeto trzech częściach gram atyki Małeckiego, 
a zwłaszcza w etymologii, widzimy tylko i podziwiać musimy ogroin 
pracy poważnśj, z niepospolitym mozołem wykonanćj, którćj rezulta
ty nie zapełniają jednak dotychczasowego braku  ściśle naukowego opra
cowania języka polskiego.

Ad. Ant. K ryń sk i.

*) Nowo co do tych stosunków i ważne bardzo dla nauki spostrzeże
nia przynosi praca Ferd. do Saussuro’a, p. n. „Mćmoiro sur la systfcina priini- 
tif des voyellos dans les langues indo-europćem ios.” Leipsick, 18 7 9.
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Starżowie. Obraz dram atyczny z pierwszej p o łow y  X I wieku» 
przez A gnieszkę Baranow ską. Poznań, 1 8 8 0  roku.

Jak  widzimy z zaznaczenia na tytule, autorka w utworze swym 
sięga bardzo dawnych czasów, tych samych czasów i tych samych sto
sunków, które Kraszewski opisał w swoim „Masławie.” Obraz dram a
tyczny niniejszy, złożony z pięciu aktów, z prologiem i epilogiem, nie 
śmie przyjmować na siebie stanowczśj firmy dram atu, lubo miałby do 
tego prawo z samego założenia, które jest rzeczywiście wielce dram a- 
tycznem, gdyż sama treść przedstawia starcie się wielkich przekonań 
i żywych namiętności.

Starżowie reprezentują, tu  w łonie jednego rodu rozłam politycz- 
no-religijny. Sędziwój i Nawój, wbrew myśli i testam entu zmarłego 
ojca, odstępują od wiary chrześciańskićj i wierności dla młodego króla 
Kazimierza, z domu Piastowskiego, a przerzucają się na stronę dawne
go pogaństwa, uważając je  za symbol narodowości, którćj przeciwnicz
ką  wydaje im się być wiara łacińska. Uczucia patryotyczne i duma 
plemienna, buntująca się przeciw wpływom cesarsko-zachodnim, pod- 
budza ich do wyłamania się z pod narzuconćj wiary, zarówno jak  
i z pod uległości monarsze, którego dynastya nieprawnie, w ich mnie
maniu, odzierżała berło lechickie po królach z dynastyi Lecha. W tych 
myślach i uczuciach utrzymuje ich głównie b ra t wujeczny W łodar, a r
cykapłan pogański, stróż dawnego porządku rzeczy, który pomimo za
prowadzonego tu  i owdzie, oraz urzędowo przyjętego przez kraj chrze- 
ściaństwa, panuje duchem nad garstką wiernych dawnym bogom, utrzy
muje w nich nienawiść do reform, a obecnie łączy się z występującym 
zbrojno, w duchu przeciwchrześciańskim i przeciwdynastycznym, woje
wodą Masławem.

Przeciw tym dążeniom staje inna grupa, równie przekonaniami 
silna, a w uczuciach dla nowego porządku niezachwiana: to Żegota, naj
młodszy brat obu Starżów, przyjaciel zmarłego ich ojca Gedeon Zarem 
ba i syn jego Jaśko. Moment więc dramatyczny spoczywa w tćm prze
ciwieństwie kierunków, które braciom podaje miecz w rękę, tem bar- 
dzićj, iż do tćj walki politycznćj łączy się i interes prywatny serca, uo- 
sobistniony w Nawojce, córce Gedeona, przyrzeczonćj Żegocie, a przez 
b ra ta  jego Nawoja, gwałtownie pożądanćj. Zgromadził się tu  zatćm 
dostateczny m ateryał na dram at w całćm znaczeniu i chodzi tylko
o obrobienie: ale ponieważ sama autorka nie podaje swego dzieła za 
dram at, przeto nie będziemy go z tego stanowiska rozważać.

W każdym razie jednak jest to praca, bez względu na gatunek li
teracki, odniesiona do działu poezyi i historyi. Obrobienie wierszowe 
świadczy wyraźnie o intencyi poetycznćj, k tóra wszakże nie doszła do 
urzeczywistnienia. Oprócz poprawnego języka, nie dostrzegliśmy ani 
jednśj cechy, znamionującćj poetyczność: dykcya zimna i wyrachowana,

Tom IV. Październik U80. 17
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co najwięcej, gdzieniegdzie okraszona zwrotem krasomówczym; inwen- 
cya słaba, a obrazy uczuć i rzeczy pospolite. Wierszowanie ubogie, 
czasami nawet błędne, jak  np., w zrymowaniu wyrazów: p a r g a m i n i e  
i z n a c z e n i e ,  albo p o s ł y  i d o n o ś n y  (str. 21 i 36). Ten to brak 
fantazyi istnie poetycznćj sprawił zapewne, że charaktery naczelne, re 
fleksyjnie dobrze zrozumiane, nie mogły się uplastycznić w sposób go
dny poezyi. Ci potężni ludzie, od których kroku w tę lub ową stronę 
postawionego, zawisły losy narodu, może przyszłość plemienia, ci pier
wsi pionierowie dziewiczych lasów dziejowych, nie mają bynajmniej tego 
tchu, który zażega, lub gasi pożary rewolucyjne. Znoszą oni to zale
dwie, co im w' usta autorka kładzie, sami przez się nie przemawiają 
nic językiem surowych dziejów pierwotnych: w ruchach swych to auto
maty wystrugane z drzewa, z tekturowemi pałaszami, na wzór granito
wych postaci z Niebelungów. Rozwój treści wykazuje tylko, że au tor
ka wić doskonale, o czćm pisze i logicznie doprowadza do rozwiązania 
stosunki namiętnościowa, zawiązane z góry. Ale to przymiot każdego 
człowieka, myślącego logicznie i obeznanego choćby powierzchownie 
z przedmiotem. Dla s t w o r z e n i a  dzieła poezyi potrzebną je s t t w ó r 
czoś ć ,  którćj tu  ani pod względem psychologicznym w charakterach, 
ani pod względem historycznym w obrazach, śladu jednego nie mogli
śmy dostrzedz.

K. Raszewski.
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Cmentarzysko pogańskie w Sosnowcu.
( n o t a t k a  a r c h e o l o g i c z n a ) .

Przysłużyłby się nauce wielce ten, ktoby sporządził wykaz 
wszystkich śladów życia z przedhistorycznej epoki tych ludów, co 
w obrębie ziemi Królestwa Polskiego mieszkały. Jeżeli chodzi o przy
kład dla tego rodzaju pracy, to książka J. N. Sadowskiego („Wykopa
liska z nad W arty i Baryczy,” oraz „Prusy królewskie” p. G. Ossow
skiego) mogą tu  za wzór stanąć. Czyby to był sławny wykaz cmen
tarzysk i stacyi krzemiennych, czy sporządzenie mapy archeologicznej, 
zawsze nauka skorzystałaby wiele na tego rodzaju pracy. Tylko bo
wiem takiego kierunku studyum mogłoby rzucić jaśniejsze światło na 
stosunki cywilizacyjne naszego pogaństwa. Sposób doraźnego trak to 
wania wykopalisk, nie rozjaśui sprawy; nastręczy on wprawdzie bada
czowi pole do wielu uwag i spostrzeżeń, ale pozbawiony szerszego po
równawczego poglądu, nie może mićć głębszego znaczenia.

Kierując się zaś w badaniu świata przedhistorycznego dorzecza
mi, dochodzimy w poglądach do ważnego nader rezultatu, bo do od
krycia dróg, a z niemi prądów cywilizacyjnych, jakim  podlegały ziemie 
słowiańskie w dobie przedhistorycznej. Praktyczności tćj metody pro- 
bował już Nilsson a dowiódł Sadowski, ostatnie zaś kongresy antropo- 
logiczno-archeologiczne, ja k  w Peszcie i Bononii uświęciły ją  w zu
pełności.

Uważaliśmy za stosowne wypowiedzieć uwagi powyższe, aby, po
dając wiadomość o cmentarzysku w Sosnowcu, zwrócić jednocześnie 
uwagę czytelnika na warunki, w jakich każde wykopalisko, ma donio
ślejsze znaczenie.



Przemsza Biała, nad k tórą leży wieś Sosnowice, odległa około 
siedem wiorst drogi od Będzina, należy do systemu wiślanego; wpada 
bowiem ona z lewćj strony do królowćj rzek polskich,—W isły. M ała 
to wprawdzie rzeczka, ale należąca do dopływów W isły i to blizkich, 
niezawodnie razem z innemi siostrzycami biegła przez okolice wię- 
cćj zaludnione i ucywilizowane w pomroce dziejów słowiańszczyzny. 
Nic tóż dziwnego, że nad tą, małą, rzeczułką, spotykamy ślady cmen
tarzyska, którego właściciele stali wcale wysoko pod względem cy
wilizacyjnym. Toć niedaleko Szlązk i Morawa, ziemie, które tak  
wcześnie występują na widownię polityczną. Wreszcie niezbyt odle
g łą Kwaczała i ziemia Krakowska, tak  bogata w ślady przedhisto
rycznego człowieka. Zostawała więc i Przem sza w bezpośrednim 
związku z drogą cywilizacyjną, co porzeczem Wisły biegła z Połu
dnia na Północ, aż do bursztynów ojczyzny i do szlaków Fenicyan 
starych, którzy tak  możnie rozgościli się po różnych krańcach E uro
py. Nasze cmentarzysko przedstawia wzgórze piaszczyste, pełne 
wydm i pagórków. Jedna jego strona, północna, oparła się o Przem- 
szę, a trzy inne dobiegły pól ornych, bądź skryły się pod górami żużli 
fabryki cynkowćj. Z gościńca, wiodącego do Będzina, tuż za So
snowcem, widać doskonale piaszczyste wzgórze, którćm właśnie jest 
owo cmentarzysko. Zaraz na wstępie na one piaski, zobaczysz wiele 
skorup, kawałków łupanych krzemieni i mnóstwo węgli, któremi 
w iatr miota od la t tysiąca, niby zabawką dziecinną i sypie z nich 
i z piasku coraz to nowe pagórki. Cmentarzysko w Sosnowcu nie 
różni się od innych, świadczy ono, iż jego właściciele zachowywali też 
same zwyczaje, co ludy wszystkićj Słowiańszczyzny, a pod względem 
cywilizacyjnym stały wcale wysoko. Węgle i warstwy zwęglonćj zie
mi, znajdujące się w niewielkićm zagłębieniu, opowiadają o zwycza
ju  palenia zwłok nieboszczyka. Bylto zresztą zwyczaj powszechny, 
choć i niepalone zwłoki, często układano do mogił i kurhanów. Zwy- 
czaj ostatni jednak, więcćj upowszechniony był na Busi, niż w ziemiach 
lechickich. Jeżeli z kształtów i wykończenia popielnic mamy wnios
kować o cywilizacyjnćm stanowisku przedhistorycznego świata, to 
ułam ki urn cmentarzyska naszego świadczą nader pochlebnie o czło
wieku, co go ułożono na nim do wiecznego spoczynku.

Nie znaleźliśmy wprawdzie całćj popielnicy >), choć niezawodnie 
przy głębszćm poszukiwaniu możnaby na nie natrafić; lecz i same

')  W  zeszłym i bieżącym (września) m iesiącu, gazety warszawskie k il
kakrotnie donosiły o odkryciu cmentarzyska pogańskiego w Sosnowcu, 
a w nr. 199 „W ieku” spotkaliśm y nawet sporą korrespondencyą w tćj spra
wie. Zrazu m yśleliśm y, że doniesienia owo mówią o naszćm cmentarzysku, 
tymczasem nr. 206 „Kuryera Codziennego” z b. r. wyjaśni! tę kwestyę sta-
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KORRESPONDENCTA. 133

ułamki, jakie nam wpadły w ręce, prezentują się wdzięcznie dla oka. 
Wiadomo nam z doświadczenia, źe pod kątem  kombinowana, linia prosta 
należy do najzwyklejszych ozdób. Dziecko nie rysuje inaczój, fanta- 
zya ciemnego ludu nie stworzy innćj ozdoby. Ivto się przyglądał wy
palanym ozdobom na naczyniach bednarskich ludu, lub kto śledził 
strugane ozdoby pastuszego biczyska albo innego sprzętu z pod strze
chy wieśniaczśj, ten zauważyć musiał owe zjawiska. Kreska luźna lub 
wiązana, pod kątem, to zasada fantazyi artystycznej, to pierwociny 
piękna. Człowiek, który się zdobył na linią falistą albo koło w orna
mentyce, bezporównania wyżój s taną ł pod względem cywilizacyjnym 
od tego, dla którego linia prosta była jedynym wyrazem zmysłowym 
uczucia piękna. W łaśnie ludy, co się grzebały na cmentarzysku 
w Sosnowcu, dźwignęły się już na owo wyższe stanowisko cywiliza
cyjne. Wyszły one z niemowlęctwa umysłowego. Prawda, źe wie
le popielnic naszego cmentarzyska je s t prostych, z gruboziarnistej 
ziemi lepionych i wypalonych słabo; lecz widzisz między niemi i takie, 
na których rozwidniała pewna misterność i smak wyższy w zdobie
niu. Znajdziesz tu  resztki u rn  o cienkich ścianach i potoczystego 
kształtu , na których, powyżćj szyjki, błysnęła obwódka, złożona 
z przerywanych linii, a pod nią pobiegły naokół popielnicy trzy lub 
cztery linie faliste, ryte równolegle do siebie. Znajdziesz znowu mię
dzy niemi i takie, których ściany pokryły się mnóstwem obwódek, ró
wnolegle wiedzionych w zagłębieniu lekkiem.

Znając wiele wykopalisk polskich i zagranicznych, śmiało może
my twierdzić, że nasze należą do przedniejszych zabytków. Bogate 
np. cmentarzysko Dobieszewka, w Wielkopolsce, nie przedstawia nam

nowczo. Niebawem  po mojćm odkryciu, dokonanźm na początku sierpnia 
r. b. na polach, przy pracy niwelacyjnej, w blizkości osady Sielce, natra
fiono na cmentarzysko pogańskie, na przestrzeni około jednćj morgi. P . S te
fanowicz, urzędnik kolei w Sosnowcu i p. A ppel, inżynier, zajęli się gorliwio 
temi wykopaliskami i zabytki z nich pochodzące posiadają w swoich zbio
rach. Ważne to cmentarzysko, zostające w bezpośrednim związku z naszćm, 
przedstawiło urny rozmaitej wielkości, znajdywane w ziemi na półtora łokcia. 
Niektóre z pieli odwrócone byty dnem do góry, w niektórych urnach, na spo
dzie znajduje się rodzaj delikatnych włókien. Łzawnice, także różućj wiel
kości, wyrobiono są z materyału ciem niejszego. Niektóro z nich nie mająo 
ucha, mają jakby mało ozdoby, uwydatniano w niewielkich wypukłościach. 
W jednćj ze łzawnio znaleziono ząb. Ozdoby bronzowe najwięcćj są popsu
to, gdyż robotnicy, badając wartość metalu, połamali je. Oprócz p. Stefano
wicza i inne osoby także posiadają po kilka lub kilkanaście okazów, ale te w ię- 
cćj eą zniszczone.
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tak bogatćj ceramiki. Jeżeli chodzi o porównanie, to zabytki ceram i
ki sosnowieckiego cmentarzyska, mogą, stanąć obok ułamków popielnic 
z Oksewia nad Bałtykiem, zdobytych przed kilku laty przez m alarza, 
jeśli się nie mylimy, Pileckiego i prof. dr. Łepkowskiego, które takie
mu myślicielowi, jak  Yirhow, dały wiele do myślenia.

O kształtach naszych urn nie możemy nic stanowczego powie
dzieć, choć na zasadzie ich ozdób, łatwoby się dało wnioskować o ich 
udatności. Sprawę tę pozostawiamy do głębszego zbadania cm enta
rzyska. Nie spotkaliśmy na cmentarzysku sosnowskim ani zabytków 
bronzu ani żelaza, po których archeologowie zwykli oznaczać epokę 
wykopaliska. Nie troszczymy się tćm wiele, gdyż, zdaniem naszćm, 
obecność bronzu lub żelaza nie orzeka jeszcze o epoce cmentarzyska. 
Jak  dzisiaj, obok łyżki srebrnej ujrzysz w rękach ludu łyżkę drewnia
ną, tak  i dawniej, niezawodnie, narzędzie bronzowe istniało współcze
śnie z kamiennym i żelaznym. Liczne wykopaliska stwierdziły to nie
jednokrotnie. Gdybyśmy też mieli zam iar oznaczać epokę, to defini- 
cya nasza nie zależałaby od obecności bronzu, kamieni lub żelaza 
w danćm cmentarzysku, ale od wielu cywilizacyjnych zjawisk i prą
dów, od warunków, w jakich rozwijała się ludność pewnćj okolicy, 
w stosunku do sąsiednich ludów; oparlibyśmy wreszcie orzeczenie na 
tćm, w jakićj epoce dziejowej owa ludność występuje na widownię 
polityczną lub społeczną. Z tej zasady wychodząc, nie oznaczamy 
epoki naszego cmentarzyska, tćm bardzićj, że określenie onćj może- 
bnćm byłoby wtedy tylko, gdybyśmy mieli przed sobą wykaz wy
kopalisk dorzeczy W isły. Na tćj dopićro porównawczej podstawie 
dałoby się wyciągnąć pozytywne zdanie. Niemamy jej właśnie. W y
pada nam jeszcze wspomnićć o zabytkach kamiennych cmentarzy
ska naszego. Są to okazy krzemienne, jakich już tysiące odkry
to, w postaci okrzesków albo wiórów. Różnćj długości, lekko w łuk 
padane wióry, łupane przez trzy lub cztery uderzenia, stanowią treść 
naszych zabytków. Niektóre z nich mają bardzo ostre, nożowate k ra 
wędzie, inne poszczerbione od użycia, inno znowu ucięte i zaostrzone 
w końcach, niby d łu tka małe. Nie specyfikujemy ich zwyczajem a r
cheologów na nożyki, dłuta, piłeczki, skrobaczki i t. p., gdyż nazwa 
wioru takiego zależała od tego, w jaki sposób go użyto. Wiemy, że 
każdy z nich był narzędziem pracy, oprawnym w drzewco, więc to nam 
już wystarcza. Mamy jednakże między naszemi zabytkami i takie, 
które doskonale tłómaczą swoje przeznaczenie. Jeden, zwłaszcza łu 
pany, śmiało, w formę grotu dosyć dużego, świadczy o sobie wymo
wnie. Groty takie, zwane także b e ł t a m i ,  przytwierdzane do drzew
ców, rzucane były z łuków jako strzały i pociski na nieprzyjaciół lub 
zwierza. Dzikie ludy po dziś dzień używają tego rodzaju broni. A je 
śli chodzi o przykłady tego rodzaju grotów i wiórów, to Sacken, 
K. Iłogawski, Nilssson, llivier, publikacye Lindenschmidto, Akade-



ffiii Umiejętności w Krakowie, kongresów archeologiczno-antropolo- 
gicznych i t. p., tysiące nam ich przedstawiają. Takież same zabyt
ki znaleźliśmy na cmentarzyskach pogańskich w Gniewczynie, W y
lewie, Rudkach, Dybkowie (o których czyt. „Przewodnik Naukowy,” 
Lwów 1874 r.) i w okolicach Lwowa.

Na zakończenie sprawozdania naszego, nadmieniamy, iż na 
cmentarzysku w Sosnowcu znaleźliśmy kilka pni (nucleus) krzemien
nych, z których łupano owe wióry i wykonywano narzędzia do pracy 
i do boju.

F. K. Marlynowski.
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N A U K O W E , L IT E R A C K IE  I A R T Y S T Y C Z N E .

W A R SZ A W A .

W rzesień 1880  r .— Od znanego światłego opiekana archeolo
gii krajowćj, prof. K. Łepkowskiego w Krakowie, odbieramy nastę
pującą odezwę:

„Buńczuki, t. j .  ogony końskie farbowane na czerwono i nie
biesko, ozdobione kosmykami z takiegoż włosia, utwierdzone w kszta ł
cie chorągwi na drzewcu u Tatarów i Turków były wojennemi znaka
mi. W przeszłym jeszcze wieku często spotykano się z niemi w ko
ściołach naszych, a nawet po dworach; szczególnie z temi, co jako tro 
fea wiktoryi wiedeńskiój dostały się do Polski.

Buńczuki zwano wedle liczby ogonów dwu- i trzytulnem i; gdy ba
szowie bywali dwu i trzechbuńczuczni. Zdobiono i u nas szyszaki koń- 
skiem włósiem. W języku zostało wyrażenie buńczuczno, tyle znaczą
ce, co pysznie a napuszysto i junacko. W owych czasach, kiedy je 
szcze chorągwie wzięte Krzyżakom pod Grunwaldem, zdobiły katedrę 
krakowską, wisiało między niemi u grobu św. Stanisława wiele buń- 
czuków tatarskich i tureckich, o których w kronikach pruskich i u lu
du naszego prawiono: że są brodami Krzyżaków odartemi ze skórą. 
Z tych buńczuków jeden tylko pozostał dotąd w katedrze, wyobrażony 
w chromolitografii we „Wzorach sztuki średniowiecznćj.” Gdy chorą
gwie przepadły, może debrze byłoby zrestaurować go, na drzewcu 
oprawić, a znowu tam  gdzie był, u kraty  kaplicy św. Stanisława, albo 
u grobu króla Jana  zawiesić.

W inwentarzach skarbca koronnego spotyka się wiele buńczu
ków. W  spisie z r. 1690 jest ich jeszcze 9, a podczas rewizyi r. 1792, 
są już  tylko same dwa drzewca włosiem wzorzysto oplatane, bez 
ogonów.

Buławę m iał u nas hetman, ale oprócz nićj były i tak zwane 
Z n a k i  h e t m a ń s k i e .  Dochował się znak taki w Wiśniczu, w kapli
cy tamtejszego domu karnego. Acz podobny do buńczuka, ale zdo- 
bniejszy i tćm od niego różny, że włósie i wstążki służą tylko do ozdo



by, gdy pierzate skrzydło w oprawie m ateryą okrytój, główną część 
stanowi (zob. „Encyklop. Orgelbranda” art. Biernackiego „Buńczuk”).

W licznych opisach kościoła św. Anny w Krakowie, począwszy 
od wydanego (w r. 1703) przez Buchowskiego, nie ma wprawdzie 
wzmianki o buńczukach tćj świątyni; chociaż monografie owe zaczyna
ją  się zwykle od wspomnień o pierwotnym kościele Uniwersytetu J a 
giellońskiego, w którym król Sobieski b ra ł błogosławieństwo na wy
prawę wiedeńską, a gdy z nićj powrócił, u grobu św. Jana  Kantego 
dzięki czynił. Przecież w książce „De rebus gestis S. Johannis,” wy
danej w Rzymie r. 1767, także w żywocie ś. Jana  Kantego ogłoszonym 
w r. 1780 przez Putanowicza, oraz w przytoczonych w tćm dziele ka
zaniach, są liczne i pewne świadectwa, że w drugiej połowie, a nawet 
przy końcu zeszłego wieku wisiały przy grobie Kantego dwa buńczu- 
ki wzięte pod Wiedniem, a przez króla Jana III u trum ny tego święte
go złożone. Sam dobrze pamiętam tę tradycyą powtarzaną mi przed 
40-tu laty w kościele św. Anny, wskazującą: że owe buńczuki je 
szcze około roku 1812 przy grobie św. Jana Kantego wisiały. Poda
nia takie pobudziły mię do zainteresowania się tym przedmiotem. 
Pragnąłem , aby ta  pam iątka zam arła w zapomnieniu, ożyła znowu 
w poszanowaniu.

Są buńczuki! Zrestaurowane '), zawiesiłem je d. 12 września 
1880 r. w rocznicę wiktoryi wiedeńskićj, za trum ną patrona naszćj 
Almy. Tćm cenniejsze, że znikły dziś taicie zabytki, wielce sposobne 
do zepsucia, gdy włosie łatwo się wysuwa z różnobarwnćj plecionki 
okrywającej drzewce. Nie wiem, czy oprócz owego buńczuka przecho
wanego w skarbcu katedry na Wawelu, oraz podwójnego będącego 
w Częstochowie, i tych dwócli umieszczonych teraz przy grobie św. J a 
na Kantego, są jeszcze u nas gdzieindziej tego rodzaju trofea? D late
go to piszę, że wzmianką niniejszą może na nie (jeśli gdzie są) zwróci 
się uwaga.”

—  Profesor Eepkowski znalazł w klasztorze Benedyktynów 
w Pradze Czeskiśj, pomiędzy trofeami wojennemi, kilka polskich cho
rągwi, pochodzących prawdopodobnie z XVI stulecia. Chorągwie te 
zabrane zostały Szwedom przez wojska Ferdynanda III, w bitwie pod 
Nordlingen 6  września 1634 roku. Wojskami owemi dowodził generał 
H orn i pierwszy to raz pobił on Szwedów na ziemi niemieckićj. Szwe
dzi widocznie zabrali te chorągwie z Polski. Lepkowski traktuje z k la
sztorem o wydanie tych chorągwi; a skoro nastąpi zgoda, liczna depu- 
tacya uda się do Pragi, w celu zabrania owych pamiątkowych chorą
gwi, przeniesienia ich uroczyście do Krakowa i umieszczenia w zamku 
na Wawelu.
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*) Odnowienie tych buńczukdw powierzył p. Ł . majstrowi szczotkarskie- 
mu p. M. Bojarskiemu w Krakowie. W łosie  zabarwione pierwotnie na ozer- 
wono i n iebiesko, po wymyciu odzyskało dawno kolory.

Tom IV. Październik 1880. 18



— Pisma codzienne głoszą wiadomość o mającćm się w W arsza
wie niezadługo utworzyć Muzeum archeologiczno-etnograficznćm, czy 
tćż stałej wystawie rozmaitych zabytków, odnoszących sig do archeolo
gii i etnografii, jak  np.: numizmatów, pieczęci, broni, zbroi, ubiorów, 
wykopalisk z czasów przedhistorycznych. Instytucya taka przedstawia 
dla społeczeństwa dwojaką korzyść: raz, że szerzyć powinna wśród ogó
łu  znajomość archeologii i etnografii; powtóre zaś, że ułatw iając kupno 
i sprzedaż takich przedmiotów w kraju, zapobiegnie lekkomyślnemu 
marnowaniu zabytków archeologicznych, które wobec zaciekłego wyławia
nia ich przez cudzoziemców, mogą być dla nas bezpowrotnie stracone.

—  Dnia 11 września, między godziną l ‘/ 2, a 2 ‘/ 2 z południa, 
wr obecności p. generał-gubernatora Albedyńskiego, przedstawicieli 
władz, członków ciała uniwersyteckiego, studentów, prasy i nielicznie 
zebranej publiczności, odbył się ak t uroczysty zamknięcia roku nauko
wego w uniwersytecie W arszawskim. Wbrew zwyczajowi dawnemu, 
zamiast rektora, profesor wydziału medycznego, Andrejew, odczytał 
sprawozdanie z działalności uniwersytetu w roku ubiegłym. Ze spra
wozdania tego dowiedzieliśmy się najpierw, iż pomimo starań  przez 
zwierzchność przedsięwziętych, dotychczas jeszcze pozostało w uniwer
sytecie kilka katedr nie obsadzonych. Wypływać to ma z tych przy
czyn, iż według ustawy z r. 1863, dla uniwersytetu warszawskiego 
oznaczony je s t komplet o dziesięciu profesorów i dziewięciu docentów 
większy, niż w uniwersytetach w Cesarstwie, a środki uniwersytetu, 
zwłaszcza przed niedawnym jeszcze czasem, były stosunkowo bardzo 
niewielkie. Istotnie bowiem do dnia 13-go stycznia roku bieżącego, 
pięć tysięcy rubli, t. j., połowa z wpisowych opłat studenckich, obraca
ną była na rzecz skarbu i dopićro z dniem pomienionym cały dochód 
przeznaczony został na potrzeby uniwersytetu. Teraz więc zwiększo
ne środki materyalne pozwolą prędzćj uzupełnić siły naukowe ciała 
uniwersyteckiego i dadzą możność zwiększenia pomocy pieniężnćj dla 
studentów. W roku ubiegłym uniwersytet k rzą ta ł się także około po
mnożenia środków i instytucyi pomocniczych naukowych. Utworzono 
tedy dwie komisye, z profesorów złożone, których zadanie polegało na 
zbadaniu stanu owych instytucyi i dokonaniu w nich odpowiednich re
form. Za staraniem jednej z nich, liczba książek w czytelni studen- 
ckićj powiększoną została przeszło o 1 G0 0 , a w bibliotece głównćj po
czynione zostały ulepszenia. Jakie jednak były te reformy w bibliote
ce, o tćm sprawozdanie zamilcza; a pragnęliby o nich dowiedzićć się ci, 
co zajmując się nauką, nie mogą trafić do dzieł, chociaż się one na pół
kach gdzieś znajdują. Również ogólnikowo nadmieniono o niebezowo- 
cnych zabiegach komisyi, zawiązanćj celem polepszenia stanu klinik, 
etc. Co się tyczy profesorów uniwersytetu, pomieścili oni w ciągu ro
ku sprawozdawczego przeszło sto rozpraw naukowych po rozmaitych 
czasopismach i wydali prac kilka w książkach oddzielnych. Dla dokła
dnego obrazu pożądaną byłoby rzeczą wykazanie w sprawozdaniu sto
sunku prac pisanych w polskim języku, do prac w języku ruskim. K il
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ku z profesorów wystanych zostało za granicę w celach naukowych, a kil
ku też było czynnych na polu ruchu społeczno-państwowego. W drugiój 
części sprawozdania była mowa o studentach. W końcu roku sprawozdaw
czego ogólna liczba studentów wynosiła 517. Z roku poprzedniego pozo
stało w uniwersytecie studentów '435, nowych przybyło 208, ubyło w cią
gu roku 54. Wolnych słuchaczów znajdowało się w uniwersytecie 22, 
farmaceutów zaś 93. Ze stopniami kandydatów ukończyło uniwersy
tet studentów 2 2 , ze stopniami rzeczywistych studentów 28, ze stopnia
mi lekarzy 28, lekarzy powiatowych 7. Stopnie dentystów uzyskało 
w uniwersytecie 2 kandydatów. Z wyż oznaczonćj ogólnój liczby stu 
dentów zdało egzamina na kursa wyższe 416, farmaceutów 70. Nie 
zdało egzaminów studentów 101, farmaceutów 15. Wcale nie przystą
piło do egzaminów studentów 117. Studenci w roku sprawozdawczym 
otrzymali prawo nieprzerywania egzaminów w razie otrzymania złego 
stopnia z jednego przedmiotu. Egzamin z przedmiotu tego winien być 
jednak powtórzony po wakacyach. W końcu sprawozdania odczytał p. 
Andrejew nazwiska studentów, którym przyznano medale za napisanie 
rozpraw na tem aty konkursowe.

Katedrę mineralogii w wydziale fizyko-matematycznym uniw er
sytetu Warszawskiego, po prof. Jurkiewiczu objął p. Lahonio, profesor 
nadzwyczajny z Dorpatu. K atedrę zaś m atem atyki w tymże wydziale 
powierzono kandydatowi Petersburskiego uniwersytetu, docentowi Zi- 
mninowi. Na katedrę historyi literatury powszechnej, nie zajętą od 
czasu śmierci ś. p. Henryka Lewestama, powołano prof. Lubowicza.

— W Żurnalu Ministerstwa Oświaty Narodowej, z miesiąca wrze
śnia, czytamy polecenie, aby starano się zaradzić częstćj zmianie pod
ręczników szkolnych. Jedno więc z naszych podrzędnych życzeń co do 
poprawy stosunków szkolnych zostało wysłuchane w wyższej instancyi; 
chodzi tylko o to, aby podwładni polecenie ściśle wykonali, a nie tłó- 
maczyli go sobie w sposób władz sądowych, w sprawie języka polskiego 
w sądach gminnych; ponieważ częsta zmiana podręczników jest nietyl- 
ko pod względem ekonomicznym, ale i pod względem pedagogicznym 
bardzo szkodliwa.

— Sprawozdanie szkoły prywatnćj handlowćj za rok szkolny 
1879/80, piąty jćj istnienia, zawiera następujące wiadomości:

Szkoła handlowa założona w roku 1875 i obecnie utrzymywana 
z funduszów zapewnionych przez rodzinę pozostałą po ś. p. Leopoldzie 
Kronenbergu, znajduje się pod zarządem b. dziekana wydziału m ate
matycznego Warszawskiego uniwersytetu rz. r. st. Przystańskiego 
i pod kontrolą inspektora szkół m iasta Warszawy.

Zadaniem szkoły je s t teoretycznie i praktycznie przygotowywać 
w specyalnym kierunku młodzież, zamierzającą się poświęcić zawodo
wi handlowemu. Szkoła składa się z klassy przygotowawczej i dwóch 
klas specyalnie handlowych. Oprócz języków polskiego, rossyjskiego, nie
mieckiego i francuzkiego, fizyki, chemii, mechaniki, matematyki, w zwy
kłym zakresie, historyi naturalnćj, historyi powszeclmćj i kaligrafii,
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w ykładają sig tam jeszcze: geografia handlowa, arytm etyka handlowa, 
statystyka, buchalterya, historya handlu, towaroznawstwo, technolo
gia, prawo handlowe i wekslowe, wiadomości z gospodarstwa społecz
nego i korrespondeneya. Do szkoły handlowej przyjmowani są m ło
dzieńcy, którzy ukończyli z korzyścią, przynajmniej czteroklasową szko
łę  rządową lub prywatną i zdadzą dodatkowy egzamin z języka rossyj- 
skiego, niemieckiego i arytmetyki; młodzieńcy z edukacyi prywatnej 
zdają egzamin obszerniejszy. Oprócz uczniów stałych, są przyjmowa
ni również wolni słuchacze, którzy mogą uczęszczać na przedmioty 
tylko specyaluie handlowe i zdawać egzamina razem z innymi uczniami.

O płata szkolna w klasie przygotowawczej wynosi 50 rs., w dwóch pół
rocznych ratach, w klasach specyalnych rs. 75, również w dwóch ratach.

Nadmienić trzeba, że uczniowie niezamożni, odznaczający się po
stępami i dobrem prowadzeniem, są zwalniani od opłaty; nadto, jedne
go z uczniów, który z korzyścią ukończył szkołę, wysyła szkoła kosz
tem sukcesorów ś. p. L. Kronenberga dla dalszego kształcenia się w o- 
branym zawodzie do Lipska. W roku sprawozdawczym było zapisa
nych do szkoły w pierwszćm półroczu 161 uczniów, w drugióm 143. 
W liczbie 161 słuchaczów pierwszego półrocza znajdowało się 103 ka
tolików, 16 ewangelików i 42 wyznawców Mojżesza; podobny stosunek 
wyznań był i w drugiem półroczu.

Od opłaty w roku szkolnym 1879/80 uwolniono sześciu uczniów, 
za dwóch zaś opłata została wniesioną z funduszu zebranego przez 
kupców m. Warszawy na pam iątkę jubileuszu J. I. Kraszewskiego.

W roku szkolnym egzamina ostateczne uczniów klasy drugiej spe* 
cyalno-handlowćj, oprócz inspektora szkół m. Warszawy, zaszczycili 
także przedstawiciele naszego świata finansowego swoją obecnością.

—  D epartam ent leśnictwa, w skutek braku statystycznych da
nych o lasach i ich produkcyi, podejmuje pracę zbadania obecnego 
stanu gospodarstwa leśnego na wszystkich terytoryach wchodzących 
w skład Rossyi europejskiej. Badania te będą miały za przedmiot stan 
lasów i gospodarstwa leśnego, sposoby przygotowania towarów leśnych, 
warunki ich transportu i sprzedaży na miejscu produkcyi i na rynkach. 
Celem zaś tych badań jest: określenie znaczenia przemysłu leśnego 
w gospodarstwie krajowćm i przyczyn wstrzymujących jego rozwój. 
Dla osiągnięcia tego zadania rozesłane zostaną gminom, właścicielom 
i kupcom lasów, programy z szczegółowćm wymienieniem pytań, na 
które należy odpowiedzieć. M ateryał tym sposobem zebrany i publi
cznie ogłoszony, dostarczy obfitych danych, które przy wypracowywa
niu ustawy gospodarstwa leśnego stanowić mogą pewną podstawę od
powiedniego prawa.

— Pism a codzienne donoszą, że kilku tutejszych artystów za
wiązało spółkę celem utworzenia w mieście naszćin pierwszej a g e n  t u 
r y  a r t y s t y c z n e j .  W obszernym planie działań tej spółki, projek
towane są rzeczy następujące: 1. Sprowadzanie artystów obcych, jak  
również ułatwianie im tutaj publicznych wystąpień. 2 . Pośredniczenie
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przy urządzaniu przez tutejsze siły wszelkich koncertów, odczytów 
i publicznych przedstawień. 3. Ułatwianie prowincyonalnym artystom 
dramatycznym i operowym w wyszukaniu odpowiedniego umieszcze
nia, oraz dyrektorom scen w wynajdywaniu im potrzebnych sił per
sonelu teatralnego. 4. Sprowadzanie wielkich dzieł sztuki, obrazów, 
rzeźb i t. p. u nas nieznanych, dla publicznego ich produkowania. 5. 
Pośredniczenie przy kupnie i sprzedaży wszelkich dzieł sztuki. 6 . U- 
łatwianie artystom  wszelkich interesów dotyczących sztuki. 7. N a
bywanie party tu r i utworów dramatycznych celem dalszego ich zbytu.

Agentury takie za granicą, wydają dobroczynne skutki dla roz
woju spraw artystycznych; nie mamy więc powodu przypuszczać, że 
przedsiębiorstwo podobne nie znajdzie odpowiedniego gruntu. Chodzi 
tylko o to, aby rzetelność i wzgląd na interes sztuki zaliczały się do 
godeł przedsiębiorstwa. Udział samychże artystów w spółce powinien- 
by służyć za rękojmią, iż pójdzie ona tym torem, a wtedy zdobędzie 
sobie szerokie pole działania zyskownego i dla ogółu produkcyjnego.

— Obok dzieł, które dla zaspokojenia chwalebnej ciekawości 
ogółu spieszą się z wypowiedzeniem ostatniego słowa o dziejach naro
du polskiego, bez najmniejszego uwzględnienia potrzeb pedagogicz
nych, ważniejszym pod pewnemi względami faktem jest dla b a d a c z a  
historyi polskićj staranniejsze z każdym dniem gromadzenie m ateryału 
i gruntowniejsze badanie szczegółów. Do takich prac możemy w pe- 
wnćj mierze policzyć dzieło pp. W ł. Rulikowskiego (znanego już w li
teraturze z dawniejszych prac swoich, („Opis powiatu W asilkowskie
go”) i Z. L. Radzimińskiego pod tytułem: „Kniaziowie i szlachta mię
dzy Sanem, Wieprzem, Bugiem, Prypecią, Dnieprem, Sieniuchą, Dnie
strem i północnemi stokami K arpat osiedleni; opowiadanie historycz
ne, heraldyczno-genealogiczne i obyczajowe.” Kraków, 1880, t. I, dwie 
części, str. XV, 320 i 64. Tytuł sam, wskazując tylko granice geogra
ficzne tego studyum, nie określa dokładnie zadania, które autorowie 
rozwiązać przedsięwzięli. Z osnowy pokazuje się, że autorowie pod 
wpływem teoryi historyozoficznćj K. Szajnochy o wpływie skandynawizmu 
na organizowanie się społeczeństw i państw słowiańskich a między nie
mi i polskiego, starają  się najprzód przedstawić obraz pierwotnego 
niemal bytu Stowian: ujarzmienie Słowian przez najezdnicze plemiona, 
wyswobodzenie się od nich, podbój części Słowiańszczyzny przez Rus
sów. W rozdziale czwartym czytamy charakterystykę Słowian w ogó
le, obraz ich pierwiastkowćj kultury i obyczajów, mianowicie: wiara, 
małżeństwo, stosunki rodzinne, własność; tryb życia: rolnictwo, prze
mysł, handel, wojowniczość i t. p. Słuszną robi o tej części uwagę K ra
szewski (Kłosy, n. 792), z którego relacyi korzystaliśmy, że dowiadu
jemy się tu raczćj o tem, czego u Stowian nie było, niż o tem co posia
dali. Dodatnich rysów mało, ponieważ przy braku odpowiednich źró
deł, opierają autorowie sąd swój więcćj na prawach naturze człowieka 
właściwych, na szczątkach reminiscencyi obyczajowych, na wskazów
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kach miejscowych, a wigc na analogiach a nie na faktycznych świadec
twach. W drugiej części wstępu mamy bardzo obszerne studyum o Skan
dynawach, które w dziele „O kniaziach i szlachcie,” uważamy w tych 
rozmiarach nie na właściwćm miejscu, chociaż zkądinąd oddajemy 
wszelką sprawiedliwość gruntownym badaniom. Dalćj idzie szczegó
łowa histrya Rusi, gdzie poznajemy na podstawie kronik zbadany cały 
ustrój społeczny Russów, z krytycznemi uwagami o stworzonym przez 
nich nowym organizmie. Nie spotykamy tu nowych faktów, ale nowe 
poglądy autorów objaśniają i ttómaczą dokładnićj wiele zjawisk histo
rycznych. Równolegle z tym wstępem rozpoczyna się w obu zeszytach 
genealogia książąt na Ostrogu i Zasławiu, Ostrogskich i Zasławskich. 
Autorowie wykazują bardzo gruntownie błędy, których się dopuścili 
ich poprzednicy w genealogii tych domów. Całe dzieło w poważnćm 
swojem założeniu może rzucić jaśniejsze światło na dzieje Rusi i oba
lić nie jedno tendencyjne twierdzenie, na niedostatecznej znajomości 
źródeł oparte.

— Nakładem księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie, wy
szło drugie, przerobione i powiększone wydanie dzieła d-ra Antoniego 
J . p. t.: „Zameczki podolskie na kresach multańskich,” tomów III. W a
żna ta  monografia do krajoznawsta, oraz historyi podolskićj, obejmuje 
opis historyczny twierdz kresowych dawnćj Polski, mianowicie: Kamie
niec nad Smotryczem, Żwaniec, Paniowce, Czarnokosińce, Bar, Mohy- 
lów, Szarogród. W liczbie opisanych tu  pozycyi zasługuje na szcze
gólną uwagę Kamieniec Podolski i Paniowce nad Smotryczem, tak  pod 
względem nagromadzonego m ateryału sprawozdawczego, jak  i bogatych 
szczegółów, dotyczących starożytnćj techniki, oraz budownictwa wojen
nego. Przedmiot wystawiony jest we właściwej historycznemu opo
wiadaniu nadobnćj formie, tak pod względem stylu, jako i czystości 
języka.

— Wyszedł świeżo w Krakowie z druku tom VIII „Dzieł Ju lia
na Bartoszewicza,” zawierający pierwszą część studyów historycznych 
i literackich. W tomie tym mieszczą się drobniejsze studya i mono
grafie, pisane w latach między 1846 a 1853 rokiem i drukowane po 
różnych czasopismach. Nie wchodzą jednak do tćj seryi „Życiorysy” 
i monografie miejscowości, które będą pomieszczone w osobnych se- 
ryach tego ogólnego zbioru. Pierwszy tom* seryi „Studyów historycz
nych i literackich” (str. II, 404), zawiera następujące rozprawy:
1. „Helena Iwanówna, żona Aleksandra Jagiellończyka” (1847 r.).
2. „Stary poemat o Gdańsku" (1846 r.). 3. „Krystyna Poniatow
ska” (przyczynek do dziejów Braci Czeskich w Polsce) (1844 r).

') Podaną w zeszyoio wrześniowym, pag. 5 0 7 , krótką wiadomość b i
bliograficzną prostujemy niniojazćm co do liczby tomów i uzupolniamy z po
wodu ważnośoi przedmiotu wskaznniem osnowy, która jost w pewnćj mierzo 
bistoryą polityki kolonizacyjnćj dawnćj Polski.



4. „O nuncyuszach w Polsce” (1847 r.). 5. „O dochodach króla Stani
sława Augusta” (1847 r.). 6 . „O przedrukowaniu Voluminów Legum 
1732 roku” (1846). 7. „O nowćrn wydaniu sag skandynawskich.” 
8 . „Kniaź Kurbski na W ołyniu” (1850 r.). 9. „Sumy Neapolitań- 
skie” (1850 r.). 10. „Kronika pałacu Krasińskich” (1850 r.). 1 1 . „Po
dróż Regnarda po Polsce” (1851 r). 12. „O biblii reimskićj” (1853 r.). 
13. „Mikołaj Jemiołowski, jako historyk” (1853 r). Nie zamierzamy 
na tćm miejscu oceniać wartości naukowćj każdego z tych studyów, 
których znaczenie historyczne, jako mnićj więcej prac urywkowych, jest 
względne; chociaż dla badacza dziejów znajduje się tu  nie mało szczegó
łów, które ś. p. Julian Bartoszewicz z dziwnym talentem  um iał zbierać 
i do literatury historycznej, niby do jakiego archiwum znosić. Pragnę
libyśmy tylko na przyszłość, aby sz. wydawca, stawiający pod wpły
wem uczuć synowskiej miłości tak  piękny pomnik zasłużonemu na ni
wie dziejowej rodzicowi, utrzym ał w "tćj publikacyi jakikolwiek porzą
dek, jeżeli już nie systematyczny, to przynajmniej chronologiczny; nie
mniej, aby przy każdym artykule w skazał nietylko rok (jak to czyni), 
ale i miejsce, w którem każde pojedyńcze studyum drukowane było, bo 
to potrzebne dla dokładnej wiadomości bibliograficznej; przyczem 
wskazują się czasem okoliczności, które ś. p. Juliana do pisania pobu
dziły. Utyskiwanie sz. wydawcy na obojętność ogółu dla jego zacnego 
przedsięwzięcia, połączonego z ofiarą czasu i kosztów, nie powinno 
przebrzmieć bez korzystnego skutku. W każdym razie dowodzi taka 
niezasłużona obojętność czytającego ogółu względem ciekawych prac 
zasłużonego i najszlachetniejszemi dążnościami ożywionego pisarza, ta 
obojętność, mówię, dowodzi tego faktu, że epoka, w której historya mo
gła być tylko opowiadaniem ciekawych zdarzeń, bezpowrotnie minęła: 
dzisiaj dąży i historya do tego, by stać się nauką, opierającą się na pe
wnych prawidłach organicznego rozwoju życia społecznego, państwowe
go i narodowego.

. — Ks. Józef Szpaderski opracował dzieło, którego brak w na
szej literaturze mocno się czuć dawał, p. t. „Patrologia albo nauka
o Ojcach Kościoła katolickiego i znakomitych pisarzach kościelnych. 
Kraków, tomów 2.

— Redakcya „Przeglądu Katolickiego” wydała nową, ciekawą 
książeczkę p. t.: „Ciekawe opowiadania pielgrzyma” przez ks. Filichow- 
skiego. Pielgrzym opowiada tu  ciekawsze momenta historyi niektó
rych naszych kościołów, i to w formie zwięzłej i zajmującej, wiążąc 
opowieść swoję z pamiątkami przeszłości i dziejami królów epoki Pia
stowskiej. Treść jest dosyć obfita i pouczająca, nawet i forma pod 
względem literackim zadowalniająca, tak , że przy nizkićj cenie ksią
żeczki, można się spodziewać szerokiego jćj rozpowszechnienia między 
katolicką ludnością.

— Odsłonięcie pomnika Franciszka Karpińskiego w Kołomyi, 
nastąpiło dnia IG września o godzinie pierwszej z południa. Uro
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czystość rozpoczęta się nabożeństwem, podczas którego, przy dźwię
kach muzyki, dawano salwy z moździeży. Mowę wypowiedział ka te
cheta K artini. W imieniu gminy przyjmował pod swą opiekę pomnik 
adwokat Dębicki, dziękując profesorowi Wajglowi, który pierwszy po
djął myśl wzniesienia pomnika i profesorowi rzeźbiarstwa, w Szkole 
Sztuk Pięknych w Krakowie, p. W aleremu Gadomskiemu, który go 
wykonał. Zakończyła uroczystość znana pieśń Karpińskiego:

„Kiedy ranne wstają zorze i t . d .”

Pomnik stoi w rynku miasteczka, w obszernćm ogrodzeniu, oży- 
wionćm m iłą zielenią. Na wysokim piedestale wznosi się posąg poety 
nadnaturalnćj wielkości. Karpiński przedstawiony jest w postaci sto- 
jącćj, w żupanie, udrapowany w płaszcz spadający z jednego ramienia. 
W lewćj ręce trzym a książkę, prawą położył „poeta serca” na pier
siach, patrząc pogodnym wzrokiem na otaczający go świat. Pomnik 
wykuty jest z piaskowca i ma mniejwięcćj pięć metrów wysokości. 
Z czterech stron podstawy pomnika umieszczone są czarne marmurowe 
tablice z napisami. Na frontowćj stronie nazwisko poety z datą uro
dzenia i śmierci, potćm z trzech stron pierwsze zwrotki, wyjęte z pie
śni religijnych Karpińskiego, a mianowicie:

Od północy:
„Kiedy ranne wstają zorze” i t. d.

Od zachodu:
„W szystko Cię, mdi Boże, chwali” i t. d.

Od południa:
„Twoje oczy obrócone” i t. d.

—  W Krakowie wr ostatnich kilku miesiącach wyszły z druku 
następujące prace z zakresu językoznawstwa polskiego:

1. Dr. Lucyana Malinowskiego: „Ślady dyalektologiczne w ozna
czaniu samogłosek nosowych w kilku zabytkach języka polskiego 
w. XV i XVI” (osobne odbbicie z Rozpraw wydz. filolog. Akad. Umiejęt. 
t. VII, 8 -ka, str. 31).

2. Jana  Hanusza: „O samogłoskach nosowych w narzeczu Sło- 
wińców Pomorskich, Kabatków i Kaszebów” (osobne odbicie z Rozpr. 
filol. Akad Umiejęt., t. VIII, 8 -ka str. 49).

3. Tegoż: „O zakończeniu instrum entalu i locativu singul. masc. 
neutr. etc. deklinacyi zaimkowćj złożonćj w jęz. polskim” (osobna od
bitka z „Przeglądu Akademickiego,” 8 -ka, str. 16).

4. Szymona Matusiaka: „Gwara Lasowska z okolicy Tarnobrze
ga.” Studyum dyalektologiczne, 8 -ka, str. 109 (osobne odbicie z Rozpr. 
Akad. Umiejęt. wydz. filolog, t. VIII).

5. Romana Zawilińskiego: „Gwara Brzezińska w starostwie 
Ropczyckićm.” Studyum dyalektologiczne, 8 -ka, str. 58 (osobno odbi
cie z Rozpr. Akad. Umiejęt. wydz. filolog., t. VIII).

Prace te, począwszy od nr. 2, wykonane zostały podług metody 
naukowćj, jaką  autorowie przyswoili sobie podczas studyów uniwersy
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teckich, pod kierunkiem dr. Luc. Malinowskiego, profesora gram atyk i 
porównawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Stanowią, one ważny 
przyczynek do dyalektologii polskiej, zarówno z powodu system atycz
nego przedstawienia obfitości faktów językowych, jako tćż umiejętnego 
ich opracowania. A. Kr.

— Pod tytułem : „Bibliotek indogermanischer Gram m atiken” wy
chodzi u Breitkopfa w Lipsku dzieło znakomitej wartości dla gram atyki 
porównawczej języków indoeuropejskich, pod redakcyą znanych uczo
nych na polu lingwistyki, jakoto: Bucheler’a, Delbriicka, Httbschmanna, 
Leskiena, Gust. Meyer’a, Sieversa, W ebera, W hitney’a  i Windischa. 
W tych dniach opuściła prasę z tego zbioru „Gram atyka grecka” p. Gust. 
Meyer’a, 1880, w 8 -ce, ark. 31. Mamy tu dokładnie wyłożoną głoso- 
wnią, t. j., naukę o dźwiękach starożytnego języka greckiego i o zasa
dach flekcyi, z uwzględnieniem wszystkich narzeczy. Praca ta  jest 
w części historyczną, ponieważ śledzi za rozwojem każdego głosu i każ- 
dćj formy w całym obszarze źródeł, ze szczególnćm uwzględnieniem za
bytków epigraficznych; w części zaś porównawczą, ponieważ dla wyja
śnienia i wytłómaczenia każdćj formy korzystano z. metody i z rezulta
tów ostatnich badań gram atyki porównawczćj. Naukę składni, tudzież 
naukę o tworzeniu się wyrazów, usunięto z zasady ze wszystkich tych 
badań.

— Antoni Małecki, gorliwy i umiejętny duchowy opiekun umy
słowej pozostałości po Juliuszu Słowackim, znalazł wiele nowych wiado
mości o poecie, wyjaśniających tak pewne chwile jego życia, jako rzucają
cych nowe światło na działalność twórczą wielkiego poety. Korzystając 
z tego, wrypracował nowe dzieło o Juliuszu Słowackim, w 3-ch tomach,
o wiele obszerniejszych, niż wydane dawniej dwa tomy o poecie.

— Ruchliwy nakładca, szczególnie w wydawnictwie książek 
szkolnych i pedagogicznych, J. M. Himmelblau w Krakowie, wydał 
w ostatnich czasach kilka znowu książek dla młodzieży, jak: „Dzieje 
najnowsze 1789— 1871,” opowiedziane przez Jadwigę Sawczyńską; 
Schuberta: „Rys jeografii powszechnćj,” przerobiony przez prof. L enar
towicza; „Wzory do zadań szkolnych,” prof. Glińskiego; „Poszukiwacz 
barci, przygody osadników w lasach północno-zachodniej Ameryki,” 
opowiedziane według Coopera przez prof. Lenartowicza. Wszystkie 
te książki, przez pedagogów z zawodu ułożone, już tćm samćm dają 
gwarancyą użyteczności i praktyczności. Oprócz tego rozpoczął tenże 
nakładca peryodyczne wydawnictwo naukowe p. t.: „Biblioteka prawni
cza,” pod redakcyą zdolnego krakowskiego prawnika wychodząca. Trzy 
zeszyty, które dotąd się. ukazały, obejmują austryacką ustawę karną.

— L iteratura dziecinna jest kwestyą bardzo ważną dla każdego 
społeczeństwa. We Francyi, Anglii i Niemczech poświęca jćj się wiele 
bardzo piór, tak, że troskliwi rodzice i opiekunowie znajdują łatwy wy
bór. Nasz k raj, w trudniejszych warunkach młodzież swoję wychowu
jący, tak  licznemi nie może się poszczycić swojskiemi oryginalnemi ksią
żkami dla dzieci. Większość tego rodzaju publikacyi jest tłómaczona
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i to nie zawsze szczęśliwie, a wiadomo, jak  szkodliwie wpływa na styl 
i wysłowienie niepoprawny język czytanój przez dziecko książki. Z p ra 
wdziwą tćż radością witamy każdą udatniejszą próbę, ukazującą się na 
tej dziewiczćj jeszcze niwie. Autorce „Kalendarza dla młodego wieku,” 
na rok 1881, należy się wdzięczność za to, że łącząc zręcznie pożytek 
z przyjemnością, dokładny swój kalendarz wzbogaciła jeszcze częścią 
literacką, bardzo starannie dobranćj treści. Dzieci młodsze znajdą tara 
ładny wierszyk p. t.: „Dwie drogi,” zajmujące powiastki, jak: „Pamię
tnik lalki,” „Niewinne kłam stw a,” karcąca bezmyślny ten frazes i t. p.; 
starsze nie wątpię, iż z zajęciem przeczytają śliczny wierszyk W. Pola 
i „Przepióreczkę” Brodzińskiego, „Wycieczkę do Lublina," przez ucznia 
gimnazyum, życiorysy Jachowicza, Brodzińskiego, „Kraszewskiego m ło
dość” i wzmiankę o Auguście Jeske, tym prawdziwym przyjacielu dzie
ci, który przez swoje A B C ,  bardzo wiele dzieci naszych nauczył czy
tać i który w tak wdzięczny sposób wyłożył zwykle dla żywego umysłu 
dzieci nużące nauki arytmetyki, gram atyki, geografii, botaniki i zologii. 
Kilka rozdziałów treści naukowćj stanowi pouczającą stronę Kalenda
rza, a w „Rozmaitościach” nie pominięto i humorystyki, która w Kalen
darzu obok rzeczy poważniejszych jest bardzo na miejscu, bo dziecku 
więcćj jeszcze, niż dorosłym, trzeba urozmaicać czytanie, inaczćj będzie 
ono z niesmakiem od książki się odwracać, zam iast dobrowolnie i cieka
wie jćj szukać. Mnićj może pedagogicznćj i etycznćj wartości mają za
gadki, których celem m iała również być rozrywka. Czyby nie fepićj 
było natom iast dać parę opisów dobrych gier towarzyskich, kilka rad 
co do pielęgnowania kwiatków w ogródkach, jakie dzieci zwykle zak ła 
dać lubią, kilka wzorów robót ręcznych i układania zabawek, jak  tego 
już bardzo piękny przykład dało czasopismo „Świat.” Język wszędzie 
czysty i poprawny, a chęć w całćj publikacyi poczciwa sprawia, iż po
lecamy „Kalendarz dla młodego wieku” wszystkim rodzicom i opieku
nom. M. p .

—  Wspomnienia Czarnohory skreślił Marceli Antoni Turkawski, 
sekretarz oddziału Czarnohorskiego Towarzystwa tatrzańskiego w Ko
łomyi. Z m apą Czarnohory. W arszawa, nakład  F. Sulimierskiego, 
1880, str. 148, w 1 2 -ce. Cena kop. 50.—Z polecenia Towarzystwa ta 
trzańskiego, sekretarz jego p. Turkawski, w gronie turystów zwiedził 
południowo-wschodni skrawek Galicyi, który od zachodu obejmuje pas
mo tak  zwane C z a r n o h o r s k i e  od głównćj góry tegoż złożonej z kil
ku szczytów, z których najwyższy Kowerla, wznosi się na 2051 me
trów nad poziom morza. Podróż odbyto w końcu lipca roku zeszłe
go przez okolicę Hucułów; lud ciekawy, z pośród którego pochodzili 
sławni swojego czasu opryszkowie. Opis skreślony lekkićm piórem, 
może interesować tych nawet, którym te strony znane są, bądź z opisu, 
bądź ze zwiedzenia.

— Ze wspomnień żołnierza, napisał W ładysław K. Zieliński. 
Warszawa, 1880, w 1 2 -ce, str. 296. Cena rs. 1 . Na tle opowiadania



życia wojskowego, znajdujemy tu  zarysy Włoch, mianowicie Wene- 
cyi W ęgier i nieco południowych Niemiec, urozmaicone wielu po
wiastkami i podaniami miejscowemi. Autor pisał z własnych spostrze
żeń; mając sposobność zbliżenia się z krajowcami, mógł poznać stronę 
wewnętrzną ich bytu. Obrazy też jego zdają się być wierne, szcze- 
gólnićj Węgier, o których odzywa się nader sympatycznie. Opowia
dania z kampanii lombardzkićj r. 1859, są także zajmujące. Wo- 
góle książka ta  pomimo braku artystycznćj formy, korzystne sprawia 
wrażenie i należy się wdzięczność redakcyi „W ędrowca” za obeznanie 
z nią ogółu.

—  M. E . Sosnowski, zasłużony bibliotekarz Biblioteki Baczyń
skich w Poznaniu, wydał rozprawę p. t.: „Kuno Fiszer,” w którćj 
znajdujemy wszechstronnie wyrozumowany pogląd na stanowisko, tu 
dzież na prace krytyczne tego filozofa.

—  W ostatnich dniach września wyszło w Warszawie z druku 
studyum historyczno-lingwistyczne p. J. Radlińskiego p. t.: „Język as- 
syryjski w rodzinie języków semickich.” Warszawa, 1880, str. 59; 
(drukowane już poprzednio w „Dwutygodniku naukowym” w K rako
wie, 1879 r.). Kwestya stanowiska etnograficznego i lingwistycznego 
assyryjczyków i ich języka należała przez długie wieki do tych sfinkso
wych zagadek, które aż do chwili odcyfrowania napisów stożkowych 
(czyli klinowych) i udeterminowania form gramatycznych tego prasta
rego języka assyryjskiego, próżno na swojego Edypa czekały. W resz
cie przeważyła opinia, zaliczająca język assyryjski do rodziny języków 
semickich, aż tu  głośny akademik francuzki E rnest Renan w r. 1864, 
wykluczył język assyryjski z rodziny języków semickich (Histoire genć- 
rale des langues semitiques, 4-me ed., Paris, 1864). P raca p. Radliń
skiego powyżćj wskazana, sta ra  fjię dowieść, że twierdzenie Rćnana 
jest fałszywe, ponieważ liczne aż nadto zjawiska lingwistyczne i g ra 
matyczne dowodzą nietylko blizkiego pokrewieństwa Assyryjczyków 
z Semitami, ale wskazują wyraźnie stanowisko i stosunek, w jakim  zo
staje język assyryjski do języków fenickich. Osnowa zatóm dzieła 
p. Radlińskiego zawiera krytyczny obraz tych wszystkich momentów 
historycznolingwistycznych, które obalają twierdzenie Renana, miano
wicie: 1) Historyą języków semickich w tej postaci, w jakićj znali ją  
uczeni przed ujęciem w formy gramatyczne języka assyryjskiego w pi
śmie stożkowćm (v. klinowćm); 2) Rys gram atyki assyryjskićj w po
równaniu z innemi językami semickiemi wraz z wykazaniem stosun
ku języka assyryjskiego do innych semickich; 3) Rozbiór kwestyi 
spornych co do pochodzenia, oraz stosunku etnograficznego Assyryj
czyków. Ostateczny rezultat pracy p. Radlińskiego zamyka się w tem 
twierdzeniu, że Assyryjczykowie i język ich prastary w piśmie stożko- 
wćm utrwalony, zajmują względem ludów języków semickich to samo 
stanowisko, co prastarzy Aryjczykowie z ich sanskrytem do ludów i ję 
zyków aryjskich, indo-europejskich: nie jestto  m atka języków semic
kich, ale epoka najstarszych form całćj gałęzi Semitów. Całe dzieło
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odznacza sig powagą naukową,, dowodzi bogatych wiadomości autora 
na polu studyów historycznych, archeologicznych i lingwistycznych, 
mianowicie języków semickich. Jeżeliby kto koniecznie szukał stron 
ujemnych, wskazalibyśmy je w niedosyć swobodnym stylu, który nie
kiedy niezręczną peryodologią myśl autora zaciemnia; a potćm i w tćm, 
że trak ta t naukowy powinien w sumarycznej treści wykazywać nauko
wą dyspozycyą przedmiotu, aby uczeni badacze mogli się prędko w ca
łości zoryentow-ać, czego dziełku p. Radlińskiego brakuje.

— Dodatek (nr. 61) miesięczny za sierpień, który „Przegląd tygo
dniowy” dla prenumeratorów swoich drukuje, zawiera 6  artykułów ro
zmaitej osnowy, będących prócz powieści J. Lama streszczeniem dzieł 
zagranicznych, mianowicie: 1) „Granice pomiędzy socyologią a biolo
gią,” podług G. Bonelli’ego z Florencyi. Bonelli rozbiera najprzód re
zultaty badań filozofa włoskiego, prof. Siciliani, który będąc początko
wo zwolennikiem metafizyki i wyznawcą zasad Vico’na, próbował syn
tetycznie pogodzić je z filozofią pozytywną. W tym celu zajął się nau
kami przyrodzonemi i fizyologicznemi, które wpłynęły do tego stopnia 
na jego umysł, że zmienił swoje dawniejsze przekonanie i w kierunku 
pozytywistycznym napisał dwa ostatnie swoje dzieła, mianowicie: 
„Krytykę filozofii zoologicznej” i „Prolegomena do nowożytnćj psycho- 
genii.” S. pragnie tutaj pogodzić metodę subjektywną i objektyną, 
oraz obserwacyą wewnętrzną (?) z zewnętrzną. Bonelli stawia sobie 
z tego stanowiska pytanie, czy socyologią, badając moralny i fizyolo- 
giczny rozwój ludzkości, może i czy powinna zajmować się studyami 
nad światem zwierzęcym. Uwzględniając poglądy Comt’a, Guarina de 
Yitry, Espinas’a i i., dochodzi Bonelli do wniosku, że socyologią i biolo
gia w bardzo wielu punktach ze sobą się stykają; ale mimo to nie po
winniśmy poświęcać jednćj dla drugiej. Bonelli popiera swoje twier
dzenie tym zaobserwowanym faktem, że władze umysłowe i moralne 
ludów pierwotnych, barbarzyńskich, mało się różnią od władz zwierzę
cych, a natomiast te same władze u ludów cywilizowanych, przedsta
wiają już ze zwierzęcemi znaczne bardzo różnice. Tą jednostronną 
obserwacyą pozytywizmu zmylony umysł BonelliVgo, strąciwszy czło
wieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boskie z jego intellektual- 
nemi i psychicznemi władzami do poziomu czworonożnych tworów, 
przychodzi jednak do wniosku, że socyologią i biologia nie zlewają się 
z sobą w jeden system; lecz obejść się jedna bez drugićj nie może. 
Dla nas wynika ztąd ta nauka, że pozytywizm napróżno kusi się o do
kładne wyjaśnienie zjawisk moralnych i duchowych, a zatem nie powi
nien mącić tćj sfery pojęć pozornemi mamidlami eksperymentów.

2) „Główne prądy literatury XIX wieku,” część II podług Bran- 
desa z Kopenhagi. Jest tu w dalszym ciągu mowa o romantyzmie na 
początku naszego stulecia. Spotykamy tu niektóre trafne spostrzeże
nia nad psychologicznym rozwojem działalności pisarskiej p. de Stael. 
Rozprawa ta uzupełniona uwagami artykułu  w „Revue des deux Mon- 
des" p. t.: „Le salon de M-me Necker” przedstawia dokładny obraz



duchowych prądów naszćj epoki w ich przygotowawczym, elementar- 
nćm stadyum, tudzież głównych kierunków ich późniejszego rozwoju.

3) „Narodowości w muzyce, przedstawione w lirycznym dram a
cie” podług Gustawa B ertranda z Paryża. Jestto ustęp z historyi mu
zyki. Wśród niejasnych i sprzecznych opinii o tegoczesnćm przesile
niu teoryi muzyki w obec arrogancyi „muzyki przyszłości,” może być 
pożytecznym pogląd historyczny na rozwój muzyki lirycznćj w wiekach 
średnich, na jćj późniejszy postęp we Włoszeeh, na rozwielmożnienie 
się w całej Europie muzyki włoskićj, doskonalącej głównie melodyą; na 
późniejszy zwrot ku instrumentacyi i deklamacyi we Francyi, tudzież na 
operę niemiecką, uwzględniającą melodye narodowe. W końcu wyka
zane są dążności i usterki W agnera, oraz wzmianka o muzyce sło- 
wiańskićj.

4) „Dziwne karyery,” powieść współczesna (t. II) przez Jana L a
ma ze Lwowa, dowcipna satyra stosunków galicyjskich.

5) „Rossya i Anglia w Azyi środkowćj,” podług Henryka F. Geff- 
ken’a z Berlina. Spotykamy w tym artykule obraz stosunków ekono- 
miczno-politycznycb w posiadłościach rywalizujących tu ze sobą potęż
nych państw europejskich. Geffken wytyka Anglii wiele błędów poli
tycznych i przewiduje blizką wojnę między Kossyą i Anglią w Azyi.

6 ) „Pani de Remusat i Napoleon Bonaparte” podług Hillebranda 
z Wiednia. Jest tu  mowa o wydanych niedawno Pamiętnikach znanćj 
damy dworu cesarza Napoleona I. i Józefiny, z dodaniem wiadomości
o życiu i charakterze autorki wraz z uwagami o Napoleonie I. M. P.

—  J. K. Corvin Piotrowski napisał studyum z dziejów współ
czesnych Francyi na podstawie dokumentów urzędowych, najnowszych 
publikacyi i luźnych notatek i wydał p. t.: „Gambettu,” w Krakowie, 
1880 r. P. Piotrowski obrał sobie, zanadto trudne zadanie, któremu 
nie łatwoby mógł sprostać literat wszechstronnie wyćwiczony, bo tu 
nie wystarczy literacki zapał, ale trzeba koniecznie trochę doświadcze
nia politycznego i parlam entarnego życia. Zapału nie poskąpił p. Pio
trowski dla swojego bohatera; ale pod drugim względem nie mógł spro
stać ogromnemu zadaniu. Ocenienie sprawiedliwe mężów stanu 
w chwili samćj ich działalności, jest prawie niepodobne, bo ulega za
nadto wpływom łamiących się z sobą opinii chwili; tćmbardzićj, jeśli to 
jest wielkość, wyniesiona nad zwyczajny poziom przez idee radykalne, 
które nie odbyły jeszcze próby swojćj cywilizacyjnćj wartości w czyść
cu powszedniego i publicznego życia społecznego. P. Piotrowski po
m inął w pracy swojej te źródła, które stawiały „Gambettę” w niekorzy- 
stnćin względem nas świetle, jak  np. pracę Wołowskiego i dokumenta 
w nićj zawarte. W całćm dziele czuć młode pióro, które tą  uwagą 
pragnęlibyśmy zachęcić do gruntowniejszych studyów, zwłaszcza, że 
w fakcie przeznaczenia dochodu ze sprzedaży „Gam betty” na „Macierz 
polską” widzimy dowód obywatelskich dążności młodego autora.

- -  Dnia 12 września odkryto, przy odpowiednićj uroczystości, 
w Clermont F en au d , we Francyi, pomnik Błażeja Pascala. Napływ
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publiczności był ogromny. W imieniu akademii Francuzkićj miał mo
wę p. Mesieres, a w imieniu akademii Nauk p. Cornu.

— Redakcya londyńskiego „Athenaeum” otrzym ała z Aten do
niesienie o osobliwszćm odkryciu. Rząd grecki wysłał na pobojowisko 
cheronejskie dyrektora Muzeum archeologicznego, p. Stam atakisa 
z poleceniem, ażeby sig zajął wydobyciem z ziemi i ustawieniem znane
go zabytku starożytnego, tak zwanego lwa cheronejskiego. Otóż przy 
rozkopywaniu ziemi w około tego pomnika natrafiono na śmiertelne 
szczątki bohaterów, którzy polegli w pamiętnćj bitwie pod Cheroneą. 
Zwłoki spoczywały w trzech dużych oddziałach, z których każdy sk ła
dał się ze sześciu szeregów. Zdaje się, że pochowano poległych w ta 
kim porządku, w jakim walczyli. W pierwszym oddziale znaleziono 
77 szkieletów, w drugim 41. Odkopywanie trwa jeszcze ciągle. W e
dług podania, lew cheronejski zdobił mogiłę 300 poległych członków 
świętego zastępu tebańskiego, z czegoby wypływało, że oprócz już od
kopanych, znajdować się powinno jeszcze w ziemi 182 szkieletów. 
Przy zwłokach leżały szczątki broni, guziki i inne drobniejsze przed
mioty, wielkiego znaczenia dla archeologii.

—  „Bibliographie (und litterarische Chronik der Schweiz) et chro- 
nique litteraire de la Suisse.” Pod tym tytułem  wychodzi od r. 1870 
(nakładem księgarni H. Georg’a w Bazylei i Genewie), co miesiąc, cza
sopismo bibliograficzne, które przedstawia najdokładniejszy obraz 
wszystkich szwajcarskich utworów literackich. Zeszyt każdy rozpada 
się na 3-y działy. W I-ym oddziale czytamy spis wszystkich nowości 
literackich, drukowanych w Szwajcaryi, niemniej i spis tych dzieł za
granicznych, które się odnoszą do Szwajcaryi. Oddział Il-gi zawiera 
relacye w języku francuzkim lub niemieckim o dziełach sprawom 
szwajcarskim wyłącznie poświęconych. W oddziale III-im  czytamy 
dłuższe rozprawy oryginalne, krytyki naukowe i drobne wiadomości 
w obydwóch językach. Dokładny spis rzeczy w końcu każdego roku 
czyni z tej „Bibliografii Szwajcaryi” katalog podręczny, nieocenionćj dla 
każdego badacza wartości.

— W zbiorze „Les littćratures de l’Orient” wyszedł tom 4-ty 
Abla Hovelacque p. t.: L’Avesta, Zoroastre et le Mazdeisme. Paris, 
1880 r. Prócz dokładnego przeglądu całej historyi badań o Avescie, 
przedstawia autor w transkrypcyi większą część tekstu Avesty, tu 
dzież daje nam obraz filozoficznych i religijnych pojęć starożytnych 
Persów.

— Znany pisarz na polu dziejów greckich (Culturbilder aus 
Griechenland, z przedmową posła greckiego w Berlinie p. A. R. Ran- 
gabć) dr. J .  Pervanoglu, wydał w Lipsku 2 tomy romansów historycz
nych z epoki cesarstwa bizantyńskiego, które przedstawiają bardzo do
kładny obraz ówczesnych stosunków na dworze konstantynopolitań
skim. Tytuł: „Historische Romaue aus dem byzantinischen Reiche 
v. Dr. J. Pervanoglu.” Lipsk, 1880 r.
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— Student teologii, p. Bokkos, znalazł w archiwum, na górze 
Athos, obfitą a nieznaną dotąd uczonemu światu spuściznę po Focyuszu 
Konstantynopolitańskim, mianowicie: 16 homilii, 2 mowy o duszy, 
25 listów, trak ta t o wierze, tudzież: Sprawozdanie z pierwszego i d ru 
giego synodu Konstantynopolitańskiego. Cała ta  spuścizna duchowa 
po uczonym Greku ma być ogłoszona drukiem: powiększając zakres 
wiadomości hellenistów, przyczyni się do wyświetlenia historyi danej 
epoki.

—  Księgarnia p. C. M uquart w Brukselli, w'ydaje od niejakiego 
czasu ważne nader dzieło zbiorowe p. t.: „Documents historiques sur l’o- 
rigine du royaume de Belgique.”

— Dr. Emil Hołub wydaje w Wiedniu pojedyńczemi zeszytami il- 
lustrowane dzieło p. t.: „Sieben Jahre in Sudafrika,” w którćm  opisuje 
w sposób nader ciekawy podróże swoje (1872— 1879) po południowćj 
Afryce, a mianowicie na przestrzeni między rzeką Zembezą, a tak  zwa- 
nemi polami dyamentów.

—  Baron Lahure (adjutant króla belgijskiego), wydał obszerne 
i gruntowne dzieło: O Indyach wschodnich, a w szczególności o wyspie 
Celebes. Bruksella, C. Muquart.

—  Don Marcelino Menendez Pelayo pracuje nad historyą dysy
dentów hiszpańskich z pomocą bardzo obszernego, nieznanego dotych
czas materyału. W yszedł już w Madrycie, w księgarni katolickićj Tow. 
Jez., 1 .1 p. t . : „Historia de los hederodoxos espanoles,” któremu kryty
ka naukowa wielkie przyznaje zalety.

— Ciekawa broszura p. t. „La Pologne et les Habsbourgs,” wy
szła w ostatnich dniach z druku jednocześnie w Wiedniu i w Paryżu.

— Kongres geograficzny międzynarodowy, który z inicyatywy 
rzymskiego Towarzystwa geograficznego, odbędzie się we wrześniu roku 
przyszłego w Wenecyi, pod protektoratem  króla włoskiego, już dziś jest 
przedmiotem gorliwego zajęcia sfer naukowych. W edług programu, 
ułożonego przez wybrany w tym celu komitet, prace kongresu rozpa
dać się będą na 7 grup naukowych, mianowicie: 1) geografią m atem a
tyczną, geodezyą, topografią; 2) hydrografią, geografią morską; 3) ge
ografią fizyczną, meteorologią, geologią, botanikę, zoologią; 4) geogra
fią historyczną, etnografią, filologią; 5 ) geografią handlową i statystycz
ną; 6 ) metodologią; 7) badania i podróże geograficzne.— Wszelkie kor- 
respondeneye adresować należy: „Al Comitato ordinatore del tertio 
Congresso Geografico Internazionale, 26, via del Collegio Romano, Ro
m a.” Prezydentem rzymskiego Towarzystwa geograficznego jest ksią
żę Teano.



OD EEDAKCYJ.

K O N K U R S  K A L I S K I

OŚWIATY LUDOWEJ IMIENIA
J . I. KRASZEWSKIEGO.

Redakcya Biblioteki Warszawskiej, mając sobie powierzony fun
dusz kapitalny, w mieście Kaliszu zebrany w ilości 719 rs., na wyda
wnictwo z odsetków tego funduszu pism oświacie ludu posługiwać m a
jących, zniosła się przedewszystkiem z Sz. Jubilatem  J. I. Kraszew
skim, którego imię ma nosić ta publikacya. Po bliższćm rozpatrzeniu 
potrzeb i braków piśmiennictwa ludowego, postanowiono ogłosić kon
kurs na napisanie k s i ą ż e c z k i ,  t r a k t u j ą c ć j  w s p o s ó b  j a s n y  
i p r o s t y  o c a ł o ś c i  r o b ó t  i z a j ę ć  r o l n i c z y c h  w z a k r e s i e  g o 
s p o d a r s t w a  w ł o ś c i a ń s k i e g o .

Ogłaszając obecnie powyższy konkurs, Redakcya Biblioteki W ar
szawskiej zaprasza do niego osoby ze stosunkami rolniczemi, włościań- 
skiemi obeznane, a zarazem czuje się w obowiązku podać ze swćj stro 
ny nietylko warunki tegoż konkursu, ale pewne wskazówki dla piszą
cych, któreby jako łącznik pomiędzy nimi a osobami mającymi pracę 
konkursową rozpatrywać, służyć mogły i stały  sję punktem oparcia 
dla jednych i dla drugich. Ponieważ celem jest Redakcyi, zapomocą zło
żonego jćj funduszu na konkursa w mniejszych książeczkach przedsta
wić całość robót i zajęć rolniczych w zakresie gospodarstwa włościań
skiego, musi więc zadanie nasze rozpadać się na kilka działów, zawie
rających razem ogół robót i zajęć włościańskich, a mianowicie: 1 ) ro 
la i jej uprawa pod różne płody, z wskazaniem i opisaniem najprakty
czniejszych narzędzi rolniczych do uprawy potrzebnych; 2 ) ogrody: upra
wa warzyw, niemnićj sadzenie i przysposabianie drzew owocowych;
3) poprawa łąk  i pastwisk; 4) hodowla inwentarza żywego: zalety lep
szych ras z wykazaniem szkody płynącćj dla gospodarstwa z gatunków 
podlejszych i zaniedbanych: rozmnażanie, utrzymywanie i poprawianio



inwentarza żywego z wykazaniem celów roboczych i użytkowych: 5 ) 
nawozy i ich przyspasabianie; 6 ) gospodarstwo domowe, zwyczaje, prze
sądy; różne luźne rady i przestrogi.

Jasny rozkład przedmiotu i właściwe ugrupowanie treści, uw a
żać należy za konieczny warunek praktycznego użytku z książki.

Ponieważ włościanie są rolnikami z powołania i od pierwszćj 
młodości obznajmiani praktycznie z robotami rolnemi, narzędziami 
zwykłemi oraz z uprawianemi roślinami gospodarskiemi, wykład więc 
szczegółowy zwykłych robót, opis zbóż i roślin zwykłych, równie jak  
narzędzi powszechnie używanych, byłby zbyteczny. Należałoby raczej 
postawić sobie jako punkt wyjścia: że idzie w zamierzonćm pisemku o u- 
doslconalenie tego, co nałóg i brak wiadomości utrzymuje, o podniesie
nie pojęć i ogólnego poziomu wiedzy rolniczćj, o wprowadzenie ustalo
nych w nauce i praktyce rzeczy. W ażną jest jednak pamięć o tćm, że 
to, co w wielkićj uprawie najpomyślnićj było zastosowanćm, często nie 
da się zastosować w małćj uprawie; oraz o tem: że umysły proste i su
rowe, zwyczajem tylko nawykłe się kierować, odrazu podnieść się nie 
dadzą do naukowych pojęć i że po szczeblach tylko i nader zwolna mo
żna je do góry prowadzić.

Włościanie w ogólności bardzo starannie uprawiają ziemię, w wie
lu jednak okolicach mają nawyknienia i zwyczaje zupełnie nieracyonal- 
ne; nie używają niektórych narzędzi, których wprowadzenie byłoby 
bardzo pożytecznem. Gdyby piszący s tara ł się obeznać ze sposobami 
uprawy ziemi w różnych okolicach kraju przez włościan używanemi, 
wieleby praktycznych uwag nastręczyć mu to mogło; ochroniłoby go to 
od ogólników i wzbudzało zaufanie w czytającym. Taż sam a zna
jomość kraju  winnaby przewodniczyć piszącemu wre wskazówkach co do 
właściwości wyboru zbóż i roślin uprawianych w stosunku do gleby, co 
do kolei zmianowania, co do wyboru stosownych ulepszeń rolnych.

W  ogólności, oprócz znajomości teoretycznej i praktycznćj rolnic
twa, znajomość kraju  co do stosunków rolniczych włościańskich, uwa
żana być musi jako ważny czynnik przy układaniu pisma konkursowe
go. Bez tćj znajomości trudno, aby mogło ono mieć charakter prakty
czny, mianowicie w części albo dziale czysto rolniczym. Dział inwen
tarzy, ogrodów, narzędzi, nie opiera się już tak  mocno na znajomości 
szczegółowćj kraju. W ady i niedostatki gospodarstw  włościańskich 
w tym kierunku są już powiększćj części (z pewnemi jednak wyjątka
mi) ogólne i jednostajne. Łatwo się z tego powodu z niemi obeznać 
i stosowne najpraktyczniejsze podać rady i wskazówki, a rady i wska
zówki wszędzie tćż nieomal będą miały praktyczne znaczenie i zastoso
wanie.

Zbytecznćm byłoby, a nawet niemożliwćm w ogłaszającćm się 
zadaniu konkursowćm stawiać szczegółowy program dla każdej z części 
składowych pisma zamierzonego, i przepisywać formę jego wykonania. 
Nadmieniamy tylko, że forma katechizmowa, t. j. w pytaniach i odpo
wiedziach rzecz przedstawiająca, uznaną została tak  przez Kraszewskie- 
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go jako i przez Redakcyą, za nieodpowiednią. Formę jasnego opowiada
nia uważa Redakcya za najodpowiedniejszą dla umysłu ludu. Obmyś
lenie właściwego programu i wybranie najodpowiedniejszej formy je 
go dokładnego wykonania, pozostawia Redakcya samemu autorowi, 
ograniczając się tylko na ogólnćj uwadze, że pismo premiowane powin
no odznaczać się następującemi zaletami: jasność, prostota i zwięzłość 
opowiadania; przedewszystkićm zaś praktyczność, niekiedy przykładem 
dotykalnie prawie okazana. Nie należy się ubiegać o to, co nazywają 
językiem ludowym; owszem, unikaćby należało prowincyonalizmów 
i wyrażeń gminnych, bo włościanie dobrze rozumieją wyrażenia w po- 
tocznćj ukształceńszyck ludzi mowie przyjęte, chociaż się pomiędzy so
bą odmiennemi czasem posługują, a przeciwnie wyrażenia miejscowe, 
w jednćj tylko miejscowości bywają rozumiane, w innych nieznane.

Z wielką tćż bacznością musi być zachowana miara w zalecaniu 
ulepszeń i zmian, w użyciu rachunku dla wskazania spodziewanych ko
rzyści, w dowodzeniach na pewnikach naukowych opartych, aby nie 
przekroczyć granicy, poza którą książka dla prostego umysłu staje się 
nieprzystępną. Zbyt śmiałe także nowatorstwo i zrywanie z tradycyą, 
odstraszałoby włościan bardzo przywiązanych do zwyczajów. Są je 
dnakże wady w ich trybie gospodarowania, w które koniecznie i śmiało 
trzeba uderzać. Najczęstszemi np. są: zaniedbana hodowla inwenta
rzy, niedbałość w doborze rozpłodników, wczesne zaprząganie, słabe 
karmienie, nadużywanie w pracy, nieutrzymywanie wspólnych pasterzy, 
pomimo wspólnych pastwisk. Dalćj nieczyste nasiona do siewu i nieod- 
mienianie nasienia. Wreszcie złe obchodzenie się z nawozami, zanie
dbanie użycia ulepszeń gruntowych przez wapno, margiel, glinę, torf, 
szlam, komposty. Możnaby śmiało zalecać użycie niektórych narzędzi, 
jak: wał, pielnik i t. p. Możnaby śmiało zalecać użycie krów do prac 
rolnych na małych gospodarstwach, przy silniejszćm ich żywieniu. 
W uwagach leśnych byłoby miejsce na niektóre rady i wskazówki, k tó
rych w samćj treści dzieła pomieścić nie było można, a które jednak 
praktyczny jego pożytek uzupełniają. I  tak  np., wzory różnych ogro
dzeń, płotów, furtek, zamknięć tanich i prostych; wskazówki co do 
urządzania ognisk oszczędzających opał; wreszcie kilka wzorów najra- 
cyonalniejszego urządzenia siedziby gospodarskićj, jako całość uważa- 
nćj, pod tym względem bowiem siedziby naszych włościan bardzo nizko 
stoją.

Ponieważ kwestyą służebności jest czasową, przechodnią, a w wie
lu miejscach już załatwioną, nie należałoby jćj wprowadzać do pisma 
mającego mićć trw ałe i ogólne znaczenie. O korzyściach jednakże se- 
paracyi gruntów, jak  o korzyściach łączności gruntów, możnaby coś po- 
wiedzićć, unikając jednostronności w zalecaniu \wyłącznic kolonialnego, 
lub wyłącznie wioskowego systemu, bo włościanie bardzo dobrze rozu
mieją, że ani jeden, ani drugi, wszędzie i wyłącznie z korzyścią użyty 
być nie może.
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Rgkopism obejmować powinien m ateryał na dwa do trzech arku
szy druku, ale druku nieco większemi literami, jak  zwyczajnie używane. 
Pismu uznanemu za odpowiadające zamierzonemu celowi, udzielone zo
stanie premium rs. sto, N. 100; własność rgkopismu i wszelkie korzyści 
wydawnictwa zostają przy autorze, który obowiązanym jest ogłosić swą 
pracę w ciągu pół roku, w przeciwnym bowiem razie prawo druku s łu 
ży Redakcyi. Byłoby do życzenia, aby do ogłaszającego sig staraniem 
autora premiowanego pisma dołączony był na początku kalendarz zwy
czajny, a  na końcu spis najważniejszych pism i publiKacyi ludowych.

Rgkopisma nadsyłane być mogą do Redakcyi Biblioteki Warsz. 
do dnia 1 czerwca 1881 r. Do rgkopismu dołączony być winien opie
czętowany adres autora, a na kopercie znajdować sig napis, lub znak, 
odpowiedni znakowi lub napisowi umieszczonemu na rękopiśmie.

W edług powyższych zasad, Redakcya Biblioteki Warszawskićj 
ogłasza na pierwszy raz konkurs oświaty ludowćj, na napisanie książe
czki p. t.: „Rola i jćj uprawa pod różne płody.”

Warszawa, dnia 10 (2 2 ) września 1 8 8 0  r.
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