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. PERSJA. (Tabl. 1-2). Kraj, który 

ludy Zachodu od starożytności zwą 
Persją, sami jego mieszkańcy nazywają 
Ir a n em. My natomiast używamy tej 
drugiej nazwy w znaczeniu daleko 
szerszem. Przez Iran rozumiemy rozle
gły płaskowyż, będący częścią Azji Za
chodniej, którego obszar wynosi zgórą 
21

,/ 2 miljona km2
• Około 61°/0 płasko

wyżu irańskiego przypada na Persję , 
reszta na Afganistan i Beludżystan, 
należący do Wielkiej Brytanji. 

Położenie i charakter. 
Granice Persji (ryc. 1) w ciągu dzie

jów rzadko ulegały zmianom, i to nic>
wielkim. Persja jest · krajem znaczni e 

Ryc. I. MApka Persji. 

wyniesionym ponad poziom morza i nie
łatwo dostępnym, gdyż zewszcchstron 
okolonym wysokiemi górami, ciągnącemi 
Awlat I tyci~ . .:_ IV. 

się l1a przestrzeni setek kilometrów sze
rokicmi łańcuchami. Na wschodzie roz
pościerają się dwie ogromne pustynie, 
zupeh1ie jałowe i niedostępne dla życia 
ludzkiego, które stanowią poważną prze
szkodę w komunikacji. Brak ta kże w Per
sji większych rzek, tylko jedna - Ka
run - jest częściowo spławna. 

Ludność. 

Persja jest bardzo nierównomiernie 
i naogół rzadko zaludniona, częściowo 
przez ludność koczowniczą. Persja liczy 
ohecnie blisko 16 miljonów mieszkańców. 
8tolica Persji, Teheran, ma dwieście ty
si~cy mieszkańców. 

Stosunki ludnościowe P ersji są dość 
skomplikowane pod względem plemien
nym i wyznaniowym. Na południu, 
w sąsiedztwie Mezopotamji żyj ą szcze
py arabskie. Na północ od nich siedzą 
bitne a półdzikie plemiona górskie Lu
rów i Kurdów, w Azerbejdżanie zaś mie
szka zwarcic ludność turecka. Nie brak 
nadto innych jeszcze, mniej licznych lu
diiw, jak Baluczowie, Ormianie i żydzi. 
P e rs o wie, stanowią.cy około 55°/0 

ludności, skupieni są najwięcej w cen
tralnych prowincjach kraju i po mia
stach, tworząc żywioł handlowo-rze
micśln ir.zy oraz dostarczając państwu 
warstwy intelektualnej i kierowniczej. 

Zarówno P ersowie, jak i pozostałe 
szczc>py ich państwa, wyznają islam 
i są przeważnie zwolennikami szyizmu 
( ~ I slam). Poza tern istnieją w Persji 
drobne pozostałości potężnych tu nie
gdyś odłamów religijnyrh. 
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Stosunki gospodarcze. 

Ludność Persji zajmuje siQ przeważ
nie rolnictwem i hodowh1 bydła, 
w mniejszym stopniu rzemiosłami, prze
mysł jest dopiero w zaczątkarh, dlatego 
też Persja skazana jest na import zagra
niczny. Z bogactw mineralnych kraju 
naczelne miejsce zajmuje n aft a, któ
rej rozległe złoża, położone nad zatoką 
Perską, l'ksploatowane są przez konsor
cjum angielskie. Nafta perska odgrywa 
poważną rolę w gospodarstwie wszech
światowem i w polityce państwa per
skiego. 

Rozbudowa sieci dróg samochodowych 
i ukończenie budowy kolei transper
skiej, mającej w przyszłrnl<'i połączyć 
morze Kaspijskie z zatoką Perską, przy
czyni się niewątpliwie do podniesienia 
gospodarczego Persji. 

I w innyrh dziedzinach życia nakży 
skonstatować post~p dzi~ki mądrym i ce
lowym reformom ohl'cnc·go monarchy, 
Rizy Szaha Pehlewi. 

Dzieje Persji. 

Wykopaliska pouezają nas, że JUZ 

w drugiej połowie IV tysiądecia przed 
nar. Chr. Iran był siedliskiem bardzo 
wysokiej, jak na owe rzasy, cywilizacji. 
Na szerszą arenę dziejową wkracza pła
skowyż dopiero z chwilą pojawienia się 
dwóch spokrewnionyeh ze sobą szczepów 
aryjskich: l\fodów i Persów. 1\1 e do w i c, 
usadowiwszy siQ na północo-zachodzie, 
pierwsi stworzyli wiQksze państwo. Pa
nowanie ich było krótkotrwałe, a dzie
dzictwo po nich objęli siedzący hardziej 
na południu Pers o w i c. W krótkim 
czasie pod rządami rodu Achcmenidów 
powstała światowa monarchja perska, 
sięgająca od Indu i stf'pów Turkiestanu 
po morze ::iródzit•nmc i piaski Libji. Po 
dwustu lata<'h istnit>nia podhił ją Ale
ksander Maecdoriski ( ~ Alclrsander 
Wielki). PMniej zawładnęła Persją sy
ryjska dynastja Selenkidów, nie zdołaia 

się jednak dh1żcj utrzymać, oddając 
kraj koczownikom z póh10co-wschodu -
P a r t o m, którzy rychło zagarnęli i Me
zopotamję, stając się jedną z najwięk
szych potęg Wschodu i godnym prze
ciwnikiem Rzymu. Był to długi okres 
wpływów kultury hcllenistyez1wj w Ira
nie, przeciw którym obudziła się wkoń
cu reakcja narodowa, wysuwając na czo
ło państwa nową narodową dynastjQ Sa
sanidów. Sprawują oni władzę przez 
czterysta lat zgórą, aż do podboju Iranu 
przez Arabów (641 r.), który otwiera 
nową epokę w jego historji. 

S z t u k a . s a s a n i d z k a, bQdąea 
spadkobierczynią tradycyj achammi<lz
kich, a zarazem nie wolna od pewnych 
wpływów hellenizmu, uważana jest 
słusznie za najwyższy przejaw dueha na
rodowego Iranu. Wpływy tej sztuki od
najdujemy i na Kaukazie, i w Bizan
cjum, i w chińskim Turkiestanie. Naj
silniejszy wpływ jednak wywarła ona na 
świat islamu, stanowiąc jakby więź po
miQdzy zamarłemi kulturami starożytne
go W schodu a powstającą cywilizacją 
ludów muzułmai1skich. 

Od czasu najazdu Arabów losy Pt•r
sji stają się bardzo burzliwe. Kolejno 
rządzą na jej ziemiach najpierw kil
kaset lat Arabowie, później szczepy tu
reckie, wreszcie w XIII wieku prze
chodzi Persja pod władzę następ
ców Dżingis Chana, a w XV wit-kn 
Tamerlana ( ~ Tatarzy). Dopiero 
w XVI w. narodowa dynastja Safawi
dów zapocz11tkowujc nowy okres potęgi 
perskiej, trwający aż do powstania Afga
nów w XVIII wieku. Od połowy XVIII 
w. następuje prawdziwy okres upadku 
i rozprzężenia wewnętrznego. Persja sta
je się terenem współzawodnictwa Anglji 
i Rosji, a chociaż nie bierze czynn(•go 
udziału w wojnie światowej, na jl'j kry
torjum toezą się ciągłe walki. Z uiiadkn 
tt>go wyzwala ją zamach stanu Hiza Sza
ha Pehlewi w r. 1921, który usuwa niP-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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dołężną dynastję 
czątkowujf' uowy 
Persji. 

Kadżarów i z11po
okres w dziej11ch 

Ekspansja religij irańskich. 

Nir prawie nicwiadomo, jakie były 
wierzenia przedhistoryeznyl'h mieszkań
ców Iranu. Wyparł je w dobie Acheme
nidów mazdeizm, ktilrcgo pojawie
nie się związane jl'8t_z działalnośriQ pro
roc•zą Zoroa8tra (=Zaratustry, ok. 600 
roku prz. nar. Chr.). Za8adnirzą kon
C'('}wją tej reliidi jest walka pomiędzy 
dobrem a złem na świ('C'ie, km}(•ząra się 
zwycięstwem mory moralnej ; jej potęga 
ohjawia się w świdle i najezystszym ży
wiole - ogniu, który doznaje szezeg{il
nej rzei. 'Vyrazcm tego są wiecznie pło
nąrc ołtarze wyznawców Zoroastra. Do
piero na IV w. po nur. Chr. przypada 
ostateczna redakrja świ~'tej k8ięgi ma
zdeizmu, zwanrj Awestą. 

Niezalcżn ie od mazdeizmu staje się 
Persja u schyłku starożytnoś<'i ojczyzną 
paru systemów rl'ligijnych, które znaj
dują szerokie rozpowsZ('Chnil'nic poza 
jPj granieami. Za rz;łdów Partów wiel
kie znaezrnie zyskał kult prastarego ho
ga aryjskil'go, l\litry, który JlrZl'isto<'zył 
się w h6stwo słoncezn('. \V t~·m eharaktc
rzc kult 1\litry, z domiPszką chaldejskie
go kultu gwiazd, przl·nikn4ł na Zachód, 
torując sobie w III w. po nar. Chr. dro
gę aż na dw<lr cesarzy rzymskich. P6ź
niej odbył triumfalny poeh<ld do pół
nocnej Afryki i połndn iowo-zarhodnipj 
Europy m11nirlwizm, którego nazwa wy
wodzi się od działająrPgo w III w. po 
nar. Chr. w Iranie proroka Mani 'pgo. 
Ołosił on współrzędnośi' światła i eit'm
nośri, zła i dobra w wszechświecie, w ja
skrawem prz<'riwieństwic z nauką Zo
roastra, i dlatego lt'Ż wyznawey jPgo _ 
podlegali riągłym JH'Zt>śladowaniom 
w sam<'j I\·rsji. \Vłaśeiw~·m tl'l'l'IH'm 
t>kspansji man iclwizmn była wszl'lako 
Azja 8roJkowa aż po 1'ylwt i :Mongolję, 

szukaj w tomie piątym! 

g-cłzie utrzymał się do X w. Tam zdobył 
sobie równe prawa ncstorjanizm, nauka 
o dwóch naturach Chrystusa, ludzkiej 
i boskiej, p;łoszona w V w. przez Nesto
rjusza, mnicha z Antjoehji, a potępiona 
stanowczo przez kośri6ł; rozkwit 1wsto
rjanizmu nastąpił w Iranie w końcu pa
now11nia Sasanidów i na dh1go prz('trwał 
ich upadek. Był to swego rodzaju po
eh6d zwycięski iranizmu na wsrhód, nio
s:icy z sohą znajomoś~ pisma i j~'zyk6w, 
literatury oraz poję!> l'l·ligijnyeh irań
skirh, a ponadto nic pozostał bez wpły
wu na twórezoś!> artystyezną wsehod1iirh 
siisiad{lw Pl'rsji. 

Udział Persji w kulturze muzułmańskiej. 

Persja, ujarzmiona prZ('Z Arabów, 
wzięła nit'zwykk czynny udział w roz
woju kultliry muzułmańskiej. Tak więc 
nauka muzułmańska rozkwitła wspania
le dzięki wybitnym Pl'rsom, piszi)f'ym po 
arabsku. Podobne zjawisko obserwuje
my w dziedzinie litPratury pii;knej, 
gdzie prZl'Z całe dwa wieki Persowie po
sługują się wyłącznie arahszrzyzną. Naj
silniej może przyehodzi do głosu tPn 
składnik 1wrski w sztnrt' \slamn. <hl Per
stlw przt'jęto nirjl'<kn Ph•ml'nt konstruk
cyj arrhi!PktoniC'znyeh, od nich zapoży
<•zono wiele pomysłów ornanwntaryj
nyrh i kształcono się na irh tradyeji 
tcrhnieznej. 'Vrt>szcir w dziedzinie orga
nizarJJ 1 administracji państwa Perso
wie stali się naurzyrit>lami ArnMw. Po 
1wwn~-m ez11sil' Persowi1• powrtwili do 
swych dawnych trad~-e~·j i nadali swrj 
tw<lrezośri rharakh•r hardzil'j narmlowy. 

Piśmiennictwo nowoperskie. 

Przejawia się to n11jsilnil'j w piśmim
nidwir, którr od X w. posługuje się jt;"
zykirm nowoiwrskim i wstt;Jrn.k w okres 
wiPlkil'g'O rozkwitu. Pol'zja 1wrska da.k 
światu szl'rq{ ni!'por6wnany('h ar('y
dzil'ł, wśr6d któryeh pil'rWSZl' rniPjs('e 
zajmuje „Księga Królów" ksi\'eia por-
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t6w Fi r <la us i'e Io{ o (934---1020), 
prawdziwy epos narodowy fH!rski, 
osnuty na bohaterskich i romantyezny<'h 
wątkach irańskirh. Również lirykę do
prowadzili Persowie do szrzytu, dając 
początek kilku nowym formom literar
kim, jak gazele (specjalny rodzaj wier
sza stroficznego). 

Sztuka Persji muzułmańskiej. 
Po dziś dzień zarhowały się w Persji 

merzety, pałace królewskie, mauzolea, 
mosty i akwedukty, zdumiewa.iąrc 
ogromem swej masy i szlarhetnośrią 
form, lub przykuwające wzrok bogac
twem i subtelnością ornamentyki. Od 
XV w. architektura reluje w kaflarh 
wielobarwnych i mozaikach fajansowyrh, 
jako dekoracji ściennej. Wyjątkowa dro
biazgowość wykończenia i przemyślenie 
szczegółów cechuje zresztą i pozostałe 
dziedziny twórczości artystycznej PC'r
sów. Wystarczy przypomnieć tylko cera
mikę, która pod wieloma względami nic 
ustępuje najcelniejszym wyrobom chiń
skim. Niedoścignione wyżyny kunsztu 
i artyzmu osiągnęło również kobicrnir
two perskie, które zasłużenie zyskało so
bie sławę światową. Poszukiwane były 
również tkaniny jedwabne perskie. Wzo
rowano się na nich nietylko w Syr.ii 
i Turcji, ale nawet w Wenecji. Wrcsz(~ie 
nie wolno zapomnieć o ślicznyrh minja
turach, ilustrujących bogato nieraz 
oprawne rękopisy. 

Stosunki persko-polskie. 

U nas w Polsce zainteresowanie rze
czami i sprawami perskiemi datuje się 
od początku XVI w. Wówczas przyby
wa do Polski pierwsze poselstwo szacha 
perskiego, które zapoczątkowuje stosun
ki dyplomatyczne między obu krajami, 
trwające do początku XVIII w. Były 
one specjalnie ożywione za króla Jana 
III, kiedy Rzeczpospolita sprawowała 
protektorat nad katolikami w Iranie. 

8 

Wśrlid wysłanników naszyrh krMów nie 
brakło wit>lu wyhitny<'h orjmtalistów, 
z któryrh ks. Tadeusz Krusiłlski pozo
stawił szerq,\' dzil'ł ła<'iliÓ>kich, ni('O<'Pnio
nych dotąd źróch•ł dla poznania dziej<lw 
Persji przL•d rewolucją afgańską. ,fodno
rzL•śnic istniały stosunki handlowe Pol
ski z P('l'sją. Z I Mańska wywożono przl'Z 
Polskę do Pl'rsji w znarznyl'11 ilościach 
bursztyn, Polska zaś była prze<lewszyst
kicm o<lhiorrą tkanin jedwahn.vl'h i ko
bicrc•ów. Czasami nawet wyprawiali się 
po nie do Persji spl'rjalni wysłanniey, 
jak np. Ormianin lwowski Sl'frr Mura
towicz, który dla króla Zygmunta III 
kazał wykonać w Kaszan ie d;nvany z pol
skiem godłem państwow(•m pośrodku. 
Wielkiem wzięricm eieszyła się wśrbd 
naszej szlarhty ozdobna broń fH'rska. 
Pod wpływem tPgo na naszyrh kresiwh 
południowo-wschodu irh powstały war
sztaty, wyrabiając<' tkaniny, kohierec 
i oręż na podobieństwo perskich. Zaspo
kajały one wzmożony popyt na towary 
wschodnie, służąr ugruntowaniu się 
w społeczeństwie szlarhcekiem XVJI 
i XVIII w. stroju sarmaekit•go, którv 
w wil'lu <'crharh wyraźnie nawiązywi~ł 
do perszrzyzny. St. Przeu·or.«ki. 

Literatura. O Persji pod względem gPo
grafi1~znym informuje St. Pr ze w orski: 
Azja Za<'hodnia (Wielka Gcogrnfja Po
wszechna), \Varszawa 19:3!5 .• Tej rozwój hi
storyczno-kulturalny do podhoju rnmmł
mańskiC'go prz<'<lstawia ~t. Pr z<' w or
s ki: Dzieje i kultura st1\rożyt1wj P<'r,;ji 
(Wicika Historja Powsz<'chnn, t. I), War
szawa 19:l:!. W zagadnimin sztuki wprowa
dzają artykuły wst{'pll<' katalogu wystawo
wego: Sztuka perska (irańska) i .id wpły
wy, Warszawa 19.1!5. O stosunkach polsko
pcrskich pisze St. B r z c z i ń s k i: Mi
sjonarze i dyplomaci polscy w Pers.ii (An
nale8 Mi.~8iologirae, t. VII), Potulic<' 19:{5. 
Z piśmiennictwem pcrski<'m zapoznaje H. 
Levi: Literatura perska (Wicika Litrrn
tura Powszechna, t. I), War8zawn 1930. 

Czego nie znajdziesz tutaj -



9 Pęd i korze11. 10 

PĘD I KORZEŃ. (Tabl. 3-4). 
W starych księgach lt>karskich, pisa
nyeh w XVI w., znajdujemy opisy wielu 
roślin; wyróżniano wtedy w roślinaeh 
następujące organy: korzenie, liście, 
pręty albo badylt> w znaezenin dzisiej
szem łodygi oraz nasiona i owoce. Bar
dzo prosto rozstrzygano też wtedy, ezy 
111amy do czynienia z tym lub innym 
organem rośliny: te części rośliny, 
które się znajdują w ziemi, nazywano 
korzeniami, natomiast wszystko to, eo 
wyrasta nad ziemię, składało się, we
dług poglądl>w ówczesnyeh, z prętów 
albo pnia z liśćmi, no i oezywiśeie 
z kwiatów lub nasion. 

Jak odróżnić pęd od korzenia. 
Dopiero na początku XIX stuleria, 

badając dokładnie niektóre organy ro
ślinne znajdująre się w ziemi, zauwa
żyli na nieh urzeni albo drobne, łusko
wate listki, albo też ślady, które się 
okazały śladami powstałemi po odpad
nięciu tych listków. Zauważono rów
nież, że w kącie tych h1skowaty<'h list
ków lub nad śladami po ich odpadnięeiu 
znajdują się pąki; wykryto dalej rzcez 
najważniejszą, a mianowicie, że eały ta
ki organ wyrasta również z p11ka. Już 
wtenezas zdawano sohie sprawę z h•go, 
że łodyga z liśćmi, ro razem nazwano 
pędem, powstaje z pqka; podzit•mne 
więc rzęśri rośliny, zawit•rajqrl' listki 
łuskowatC' oraz p11ki, uznano za pędy, 
które w odróżnieniu od pędów rosną
cyeh nad ziemią nazwano pędami pod
ziemnl'mi. Z drugil'j zaś strony ueZl'ni 
opisująry roślinność krain cgzotyrznyrh 
wykryli, że u niektóryrh roślin, jak np. 
u figowrów lub filodmdronów, korzl'
nic wyrastają nad ziemią; nazwano je 
nawpt korzeniami powictrznPmi. A więc 
to mnit•manit', że wszystko to, co jest 
pod zil•mią, jt>st korzenil'm, a to, ro wy
rasta nad zil•mią - pędem, okazało się 
ni<'słusz1w. Nalt>żało więc dać imw, śri-

szukaj w tomie piątym! 

ślcjsze określenie oraz podać eeehy, 
przy pomoey któryrh możPmy odróżnić 
pęd od korwnia. Doprowadzi nas do 
tego najlepiej dokładne zbadanie za
rodka w nasieniu, tu już bowiPm prze
riwieństwo pąka, z którego wyrośnie 
przyszły pcd, oraz zarzątków korwnia, 
z któreu:o powstanil' rał:v korzPń uwy
datnia ~ię bardzo w~Taź~ie. Pąk 

1

składa 
się z niewyrośniętej łodyżki, na którrj 
są osadzone drobne liśeie, na szezvric 
zaś łodyżki znajduje się t. zw. st~Ż{'k 
wzrostowy, składająry się z komór(•k 
twórezyrh. Na korzeniu natomiast nigdy 
nie znajdziemy liśri; zarz11tek korzl'nia 
ma przPważnic budowę krótkiego walea, 
a na szczyrie również posiada stoŻl'k 
wzrostowy: ponadto korzt•ń na samym 
końeu jC'st okryty t. zw. czapeczką, któ
ra się składa z szC'regu komórek żywyeh. 
W wiciu jt'dnak wypadkach, np. u nie
któryeh roślin wodnych lub na korze
niach okrytyrh opilśnią grzyba ( ~ Grzy
by), czapeezka się nie wytwarza. 

Wytwarzanie pąków nie jest jednak 
właściwością wyłącznie pędu. Bo oto 
u takich roślin, jak niektóre chwasty, 
a z drzew u olszy lub akaeji, pąki po
wstają. również na korzeniaeh; z tyeh 
pąkl>w wyrastają normalne pędy. W tym 
wypadku jPdnak powstawanie pąków 
jl•st nieco inne niż na pędzie; jedna 
z komórek twórczych znajdująrych się 
we wnętrzu korzenia zaczyna się dzie
lić, powstaje z niej stożek wzrostu, 
a z niego p11k; wydawałoby się niekie
dy, że liście wyrastają hC'zpośrednio na 
korzeniu, w istocie jednak wyrastają 
one na pędzie. \V ten sam również spo
sób mogą powstać pąki i na liściaeh; 
u pospolitrj u nas na łąkach rzeżuszki 
pąki te powstają samorzutnie, natomiast 
u hodowanej u nas rzęsto begonji na
leży liść porozeinać, by otrzymać pąki, 
a w ten sposób i nowe rośliny ; okazało 
się jednaK, że wystarczy poprzeeinać 
nnwy na liśeiu, aby nil•tylko na nim, 
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ale i na jego ogonku otrzymać eały sze
reg pąków. Rzerz riekawa, że to samo 
zjawisko możemy wywołać, usuwają<' 
pąki; obecność pąków działała więc na 
komórki hamująco i dopiero po irh usu
nięciu z komórek mogły powstawać stoż
ki wzrostowe i pąki. 

Budowa i czynności pędu. 

Z pąka więc wyrasta pęd; składa się 
on z łodygi i liś<'i, przyczem liśrie ma
ją śriślc określone połoŻt'nie na łodydzt'; 
ponadto w kącie utworzonym przez liść 
i łodygę wyrasta pąk boczny. Ta ostat
nia właściwość jest dla pędu bardzo 
rharaktcrystyrzna i km, oraz sposo
bem wzrostu, pęd różni się od plerhy 
tych glonów, które mają kształty przy
porn inające pędy roślin nasimnyrh. 

Rozpatrując budowę pędów widu ro
ślin, nietylko naszych, ale i egzotyrz
nyrh, możemy wśród nich wyróżnić dwa 
krańcowe typy. W jednym typie pę
dów główną rolę odgrywa' liść, będąry 
właśnie organem przyswajania i paro
wania ; łodyga pełni rzynnośri drugo
rzędne: jest rusztowaniem, dźwigają
cem niekiedy duże liście, oraz organem, 
wewnątrz którego krążą soki między 
korzeniami, liśćmi, miejscami wzrostu, 
dojrzewaj11cemi owocami. U tego typu 
roślin spotykamy się więc z tendencją 
do rozszerzania powierzchni przyswa
jania i parowania. Nalt•żą tu wszystkie 
nasze drzewa i prawic wszystkie nasze 
rośliny zielne. 

U niektóryrh roślin tego typu mię
dzywęźla łodygi nie wyrastają, liśrie 
siedzą ohok sit•bie i tworzą różyrzki; 
są to t. zw. pędy skrórone; widzimy je 
na gałązkach niektórych naszyrh drzew, 
rhoriaż i wiele roślin zielnych posiada 
takie różyrzki liści, jak np. pospolity 
u nas mniszc>k; jedynie w okresie kwit
nięcia z różyczek tych wyrastają pędy 
kwiatonośne. Z ro..4lin, których liście 
tworzą przyziemne różyczki, są bardzo 

ciekawe zwłaszcza nit'które gatunki 
przypołudników (Mr.~cmlirianthcum); 
rosną one na pustyniarh połutlniowcj 
Afryki. Liście tyrh roślin są drobne, 
mięsiste,· tak podobne do okrurhów skal
nych, że wprost trudno je od tyeh okru
rhów odróżnić. 'V tm sposbb roślina 
staje się niewidoczna i chroni sir przed 
spragnionemi wody zwierzętami. Rośli
nę tę niejednokrotnie hodujii. w ogrodach 
botanicznych Europy, a podobieństwo 
jt'j liści do drobnych kam.vków jest ta
kie, że tylko wprawne oko może odróż
nić liść od kamyka. · 

Inny natomiast typ pędu widzimy 
wśród amerykańskich kaktusów lub 
tropikalnych gatunków wilrzomkezów 
(Euphorbia). CT roślin tyeh spotykamy 
się wprost z przcriwrn1 tt•ntkncją, 
zmllleJszania powierzrhni parowania 
i przyswajania, które to rzynnoś<'i pt'ł
ni łodyga. U kaktusów ma ona kształt 
albo wiclkirh słupów, wzniPsionyeh ku 
niebu, albo półkul. najeżonych kolcami 
lub splątanyrh białem włosiem, albo też 
skła'da się z szeregu mirsistyrh krążków 
pionowo sczepionych ze sobą; w ze
wnętrznych częśriach łodyg znajdują 
się komórki przyswajająre z riałknmi 
zieleni. Natomiast liście tyrh roślin ()(}gry
wają rolę drugorzędną; są one niekiedy 
drobne, przyrzem szybko odpadają; czę
sto też zamiast nich wyrastają ciernie lub 
kolec. Taka jednak walcowata budowa 
łodygi niezupełnie odpowiada jej czyn
nościom przyswajania; im bowiem po
wierzchnia danego organu jt'st większa, 
tern więcej komórek przyswajających 
jt'st wystawionych na światło i tern wię
cej może ona przyswajać i wytwarzać 
substancyj organicznyrh. Już więc wśród 
kaktusów spotykamy się z tendencją do 
rozszt'rzania powierZ<'hni przyswajania: 
na łodygach wytwarzają się żebcrkowa
nia, brodawki, albo nawet sama łodyga 
ulega spłaszczeniu. 'V rezultacie docho
dzi do tego, że spłaszrzone łodygi mają 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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postać liści przyswajających. U gatun
ku kaktusa zwanego Opuntia brazilien
sis spłaszczone pędy na szcz~·cie tworzą 
jakgdyhy koronę przyswajająrą i, rzerz 
ciPkawa, pędy te odpadają jak liście. 
Drogą więc przrmian przyroda docho
dzi do pierwszrgo typu, posiadnjąc(•go 
hlaszkowate liśrie przyswajająre, a więc 
do typu, z którego wyszła. 

Między jednym i drugim typem ro
ślin są najprzeróżnir',jsze prze.1srrn; 
składają się one na tę różnorodność, na 
trn przepych kształtów państwa roślin
nrgo, które obserwujemy u nas w okrr
sic wrgrtacji lub znam~· z rirplarni 
albo opisów. Prawic każdy gatmwk ro
śliny, a są irh przr<'il'Ż srtki tysię<'y, 
posiada odrębnie zhudowane pędy; plan 
.1cdnak budowy pędu jrst wr wszystkirh 
gatunkach jcdrn i trn sam. 

Czynności i budowa korzenia. 

\V odmirnnych zuprh1ic warunkarh 
rośnie i pracuje korzeń; gkba jako śro
dowisko posiada warunki bardzirj jed
nostajne, jednostajna jest więc i budo
wa korzenia; często nawet, mając tylko 
korzeń, trudno jest określić, do jakiego 
gatunku rośliny on nak~ży. Tuż przy 
samym końcu każdego korzenia znajdu
je się niewielka, o szerokości jednego 
lub kilku <'entymctrów stref a absorb<'yj
na, w której znajdują się liczne, cien
kie, delikatne włośniki. One to wnikają 
między cząsteczki gleby, zlepiają się 
z niemi i czerpią wodę z solami mine
ralnemi. Im strefa ta jest większa, tern 
więrd O<'zywiścic będzie mógł korzeń 
pobierać z gleby pokarmów. Strefa wło
śnikowa znajduje się nietylko na ko
rzeniu głównym, wyrastającym prze
ważnie pionowo, ale i na wszystkich ko
rzeniach hocznycl), wyra.<itających pod 
kątem ; dzięki temu pewna przestrzeń 
gleby jest poprostu usiana strefami 
włośnikowemi korzenia jednej rośliny; 
w tych warunkach korzeń pracuje jak 

szukaj w tomie piątym! 

najbardziej owornie. Dzięki hudowie 
anatomicznr.i korzt-nie horznc wyrasta
ją na korzeniu głównym równomiernie. 
Udyby warunki w glebie były we wszyst
kirh jej part,jarh zupcłnir jednakowe, 
rały korzrń miałby budowę promienistą; 
w istocil' jednak warunki te n iPkiedy 
na bardzo małej przrstrzeni są różne 
eo do stopnia wilgoci, żyznośri i zasię
gu gleby; korzeń np. możr w pPwncm 
miPjsru trafić na przeszkod~" która 
zmirni jego kierunPk wzrostu; wskutek 
trgo sposób rozgałęzienia się korzenia 
i wyrastania korzrni bocznyrh jest nie
równomit'rny. Tkwiąr w ziC'mi, korzpJ\ 
spemia jcS?.rzc inną ezynnośt~ w życiu 
rośliny, i to bardzo ważnq, a mianowi
rie umacnia całą roślinę i nie pozwala 
na wyrwanie jej z ziemi. 

Metamorfoza organów roślinnych. 

Ale przcrirż ohok korzrnia, łodygi 
i liśria spotykamy w roślinie jeszcze ta
kie organy, jak wy<lająrr nasiona kwia
ty, broniące rośliny <'iernie, wąsy, któ
remi się roślina <'Zepia, łuski okrywa
jące pąki, organy spichlerzowe i inne. 
no jakiej więc kategorji te organy na
leżą 1 - Znakomity przyrodnik sz,wdz
ki Linneusz, żyjący w XVIII stult'riu, 
wypowiedział zdanie, że kwiaty i liśrie 
mają to samo porhodzenic. Podobne 
również zdanie wypowirdział genjalny 
poeta niemiecki Gorthe, który bardzo 
się interesował botaniką i dał <'il'kawł} 
próbę wyjaśnienia t. zw. metamorfozy 
roślin; był on zdania, że podstawowym 
organem roślinnym jest liść, ewentual
nie liść z przyległem do nirgo między
węźlem, a wszystkie inne orgnny roślin
ne powstają przez przrkształrenie, albo, 
jak mówimy, przez metamorfozę liścia. 
I istotnie okazuje się, że wymienione 
powyżej organy dają się sprowadzić do 
trzech zasadnirzych, a mianowieie do 
korzenia, łodygi i liś<'ia. Wyjaśni nam 
to najlepiej przykład. Na suehych i sło-
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nerznyrh WZ!-('Órzach często u nas rośnie 
krzew, zwany hl'rlwrysem; tworzy on 
pędy wydłużmw, a na nirh P<t<lY skró
cone, składaj11ce sil( z liści przyswaja
jąl•yeh oraz kwiatów; te pt;dy skrócone 
wyrastają w k11('ie nie liści, lecz cicmi. 
Jeżeli jednak młody pęd hcrłwr:nm umiP
ścimy w środowisku wilgotm•m, wytwo
rzy nic cierni<', lecz liśeic przyswajają
ce, mniej lub hardziej typowo wykształ
cone, przy<'Zl'm możemy znaleźć wszyst
kie przejścia od ciemi do liśei; mówi
my więc, że liśeit' lll•rberysu przekształ
cają się w ciPrnie. l\letamorfozę roślin 
stwierdzono również doświadezalnic. l\ló
wiliśmy już, że na pędach podzicmnyeh 
wyrastają drobnt', brunatnawe listki 
łuskowate, czyli t. zw. łuski. Jeżeli jed
nak pęd podziemny będziemy hodować 
na świetle, to zamiast łusek wyrastają 
na nim liście przyswajające; łuski więc 
są przckształeorll'mi liśl-mi. Je<len z urzo
nych robił następują re doświa<lrzmil': 
na liściach grochu, posiadających obok 
listków przyswajajqrych wąsy czepne, 
obcinał listki, pozostawiając tylko jedt'n 
lub kilka listków; w ten sposób uezony 
ten zmniejszał powierzrhnię przyswaja
nia całego liścia; okazało się wtedy, że 
na niektórych liśriaeh, które w normal-
11yrh warunkaeh wytwarzałyby wąsy 
<'Zl'Ime, wykształcały się listki przyswa
jajw·e. I w tym więc wypadku doświad
c'zen ie stwierdziło, że wąs u groehu jest 
przekształconym listkiem. 

Metamorfoza może posunąć się tak 
r..laleko, że oba organy, liść i korzeń, 
mogą zamienić swe czynności. W kra
ina<'h tropikalnych na drzewach rosną 
szczególnego rodzaju storczyki, jak np. 
Taeniophyllum; storczyk ten posiada 
krótki pęd z kwiatami, a na pędzie za
miast liści wytwarzają się drobne łuski; 
natomiast korzeni<' są płaskie i co cie
kawszP, komórki ich zawierają ciałka 
zieleni; u tego więc storczyka organem 
przyswajania jest nie liść, lecz korzeń. 

A te>raz wcJ\my inny przykład odwrot
ny. DrzPwa Ameryki środkowej ohfiric 
porasta gatunek rośliny t. zw. 'l'illanfsia 
usnroidrs: roślina ta w stanic dojrza
łym n ie' posiada koru•ni i rzrpia si<,' 
drzewa swemi srebrzystPmi gałązkami, 
które obficie się rozgał!;ziają i zwiesza
.ii! z drzew; badania wykazały, że ro
ś) ina ta pobiera wodę, a nawet i sole 
mitwralne przy pomory włosków, two
rzącyrh się na liśriach; u rośliny tej 
wi1te liść pełni czynnośei korzenia, ko
rzci1 za..~ stał się zbytcrzny i w dojrza
łej roślinie nic wyrasta wcale. Oha te 
przykłady wskazuj1i, ŻP z11sadnirzpj róż
nicy w czynnościach pędu i korzenia 
niema wcale; możemy jednak mllwil-, 
że w większości wypadków liść przy
swaja z powietrza węgiel i że w liściu 
tworzą się substancje organiczne, ko
rzeń zaś pobiera wodę z solami minc
ralnemi. Natomiast istnieje różnira mor
fologiczna, gdyż, jak już mówiliśmy, na 
korzeniu nigr..ly nie wystwarzają się liście. 

Ale między korzeniem i pędem jest 
jeszcze bardzo głęboka różnica. Stożki 
wzrostowe znajr..lują się, jak mówiliśmy, 
na szezycic pędu i korzenia; w miarę 
wzrostu jednego i drugiego stożki te 
oddalają się od siebie i na roślinie two
rzą się dwa szczyty wzrostu, czyli, jak 
mówimy, dwa bieguny. Zjawisko to no
si nazwę biegunowości. Jeżeli obci!(tą 
gałqzkę wierzby zasadzimy w kierunku 
od\\·rotnym jej wzrostu, to jest szczy
tem ku dołowi, okaże się wtedy, że ko
rzenie zawsze wyrosną u góry, a więc 
na. swym naturalnym biegunie, pędy 
zaś rozwiną się u dofo, a więc również 
na swym biegunie. Takie zjawisko bie
gunowości możemy wywołać w każdem 
miejscu na roślinie. Wykazano również, 
że biegunowość tkwi prawic we wszyst
kich komórkach żywych, tkwi bowiem 
dziedzicznie wewnątrz organów, jako 
cecha utrwalona w roślinie. 

J. Kołodziejczyk. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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PIASTOWIE. Członkowie tej dy
nnstji, panującej w Polsce przC'szło 
eztny stulC'cia, stanowią zespół ludzi 
o olhrzyrni<'.i sknli różnic psychicznych, 
wnrtości duehowych i znnczenia histo
ryczn<'go. Na plan piC'rwszy wysuwają 
się włlldey obdarzeni zarówno silną wo
lą, jak i wyjątkowPmi wprost zdolno
śeiami wojskowemi. NalPżą do nich 
1 rz('j pierwsi Bol<'sławowie: Chrobry, 
.i<'go prawnuk - śmiały i prapra
wnuk -· Krzywousty. Zbliża się do 
nich, aczkolwiC'k bez ich olbrzymich 
zdolności, Mieszko II, z późni<'jszych 
zaś pokol<'ń: l\liC'szko Stary, HC'nryk 
Brodaty i Władysław ł ... okietC'k. Pod 
względem zdolnośd politycznych nad 
wszystkimi Piastami góruje ostatni ich 
przC'dstawiciel na tronie polskim, Ka
zimiC'rz \Vielki, obdarzony prawdziwą 
intuicją twórczą. Odręlmą, tak różną 
od innych Piastów, indywidualność sta
nowił MiC'szko I. zręczny a przebiegły 
polityk, umiejący sobie dawać radę 
z tak potężnymi przeciwnikami, jakimi 
byli ówcześni władcy niemieccy: Otton 
I i 11. Poza nimi spotykamy wśród 
Piastów olbrzymią ilość różnorodnych 
postaci, od zwykłych awanturników 
w rodzaju Bolesława Rogatki i Kazi
mierza Konradowicza poprzpz bezbarw
ne osobistości typu Bolesława Kędzie
rzawego lub Leszka Czarnego aż do 
postaci wzniosłych rycerzy chrzC'ścijań
skich, jakimi byli HC'nryk Sandomier
ski i HC'nryk Pobożny. Rola najwyb.it
niejszyeh przt'dstawieicli Piastów polega
ła na tern, że rcprt•zcntowali oni zawsze 
idl'ę państwa polskiego, podezas gdy po
zostali dbali co najwyżl'j o interesy ro
dzinne. Wynikało to, niewątpliwie, ze 
stosunku Piastów do terytorjurn pań
stwowego. Był to stosunek przypomi
nający bardzo żywo stosmlC'k właści
ciela do posiadanC'j przez niego ziemi. 
Stąd też genC'za podziałów dzielnico
wych wieku XII. Jeśli jednak w wie-
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ku XI ii.;tniejące wt<'dy podziały mię
dzy poszcugólnych ki.;iążąt były usu
wane przez silny indywidualizm po
szczególnych władców, to właśnie brak 
tych indywidualności w wieku XIJ 
i Xlll doprowadził do zupPłnPgo zani
ku jednolitego dawniej pańi.;twa. Do
piero pod koniec wieku XIJT wystę
puje dążenie do zjednoczenia ziem pol
skich w rękach jedne1ro władcy i za
razem dopiero wtedy występować za
czyna dynastja jako czynnik jednoczą
cy poszczPgólne części Polski. Na miej
sce polityki rodzinnej mnóstwa drob
nych książąt pojawia się polityka dy
nai.;tyczna 1orłównej lin.ii rządzącej, Lo
kiet ka i Kazimierza \Vielkiego, repre
zentująca znowu, jak u pierwszych Pia
stów, ideę państwa polskiego. 

Stosunki terytorjalne za Piastów. 
Budowa i utrwalenie państwa stano

wi pierwszą i zasadniczą podstawę hi
storycznego znaczenia Piastów. W okre
sie ich rządów powstaje przedewszyst
kiem terytorjum polityczne Polski, 
które odpowiada mniej więcej teryto
rjum etnicznemu polskości. \Y skutek 
tego w ezasach późniejszych pojęcie 
Polski etnograficznej pokrywa się z po
jęciem Polski piastowskiej. Terytorjum 
to kształtuje się stopniowo, przyczem 
ewolucja odbywa się w kierunku 
zmniejszania się tego terytorjum, szcze
l!Mnie na zachodzie, gdzie przewaga 
polityczna i kulturalna naszych sąsia
<l<)w zmusz.ała do ustępowania (wpraw
dzie krok za krokiem) z zajętych po
przednio pozycyj. To ustępowanie by
ło połączone, rzecz jasna, ze stratami 
w zasięgu polskości, która, jak naprzy
kład na śląi.;ku lub w zachodniej Wiel
kopolsce, znalazła się pod obcem pa
nowaniem i uległa zczasem niemal cał
kowite1i1 u wynarodowieniu. 
Początkowe stadja rozwoju polskie

go terytorjum politycznego nie są bli-
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ze J znane, w szrzególności panowanie 
Mieszka I n11suwa tu rały szereg nie
jasności. Po raz pierwszy terytorjum 
to występuje jako wyraźna jednostka 
geograficzno-etniczna w epoce Bolesła
wa Chrobrego. Terytorjum państwa 
obejmuje wtedy dorzecza dwóch rzek: 
Wisły i Odry, i to niemal w całośri 
(wyjątek stanowiły: górne dorzecze 
Bu{!u i Narwi na wschodzie. i częścio
wo lewe dorzecze Odry na zachodzie), 
opierając się o potężny wał Karpat na 
południu i fale Bałtyku na północy. 
Obrona tego terytorjum w epoce Bo
lesława Chrobrego stanowi jeden z pięk
niejszych rozdiiałów naszej historji, 
przyczem zasługuje na podkreślenie 
metoda tej obrony, polegająca na stwo
rzeniu marchij obronnych, t. j. woj
skowo zoi;ganizowanych jednostek ad
ministracyjnych, już na terytorjum oh
cem ( Lużyce i Milsko na zachodzie, 
Morawy i Słowaczyzna na południu). 
Stworzone wtedy podstawy terytorjal
ne państwa przetrwały (z pewnemi 
wahaniami w w. XI) aż do śmierci Bo
lesława Krzywoustego (w r. 1138), któ
ry był ostatnim władcą polskim łączą
cym w jednych rękach dorzecze Wisły 
i Odry razem. 

\V w. XH i XIII, w epoce rozbicia 
dzielnicowego, zaczyna się proces opu
szczania terenów nadodrzańskich (utra
ta Pomorza Zachodniego, ziemi lubu
skiej, wreszcie - pod koniec wieku 
XIII - początki związania śląska z Cze
chami). Uezultat osłabienia Polski 
w epoce dzielnicowej sprowadził się do 
tego, że gdy powstało wznowione kró
lestwo polskie ł .... okietka i Kazimierza 
Wielkiego, z dorzecza odrzańskiego po
zostały tylko tereny nad Wartą (Wiel
kopolska), Śląsk znalazł się poza gra
nicami Polski. Jednocześnie zaś na pół
nocy dostęp do morza został przerwa
ny naskutek obsadzenia przez krzyża
ków Pomorza. Objęte granicami wie-

ku XIV terytorjum państwa pozostało 
wraz z odzyskanem w w. XV Pomo
rzem trwałą już podstawą polskośri aż 
po nasze czasy. Zarazem jednak prz<'z 
zajęcie za ostatniego Piasta Husi Ha
lickiej pozostawiono w snke<'s.ii następ
nym pokoleniom prog-ram <'kspansji 
terytorjalnej na wschód, w kit•rtmku 
opanownnia tak zwanego pomostu bał
tycko-czarnomorskiego, c•o zostało zre
alizowane w postari unji z Litwą. 

Między cesarstwem a papiestwem. 

Utrzymanie w rękach polskieh rał<'
go tego terytorjum j<'st zwi1iz111w ści
śle z innem zagadnif'niem, rni:rnowiC'ie 
z utrwaleniem się organizarji polityez
nej w Polsre, a zarazem sytnaeji pnń
stwa w ogólnej konstelarji polityeZll<'.i 
Europy średniowierznej. lT progu swr
go bytu historycznego Polska Z<'I kn~·ła 
się odrazu z prohlemem swej samo
istności politycznej, zagrażanej przez 
uroszrzenia nniw<'rsalistyrznc (t. zn. 
zmierzające do zdohyria władzy nad 
rałym światem rhrzt>śrijańskim) <'t>sar
stwa rzymskiego Ottonów. Od czasów 
Mieszka I aż do f,okietka włąrznie 
problem ten nie sehodzi z porządku 
dziennego polityki zewnętrznej Polski 
pinstowskiej, przybierając czasem ost I'<' 
formy, kiedy" indziej zaś łagodniC'jąr, ale 
zawsze istniejąc. Odpiernnie tych uro
szczeń przrz włndców polskirh nlbo 
sprowndznło się do zręeznych posnnięr 
dyplomatycznych, jak rrnprzykład za 
Mieszka I, albo też wywoływało długie 
i zacięte walki, dające zresztą stałe 
i zdecydowane zwycięstwa Polsce za 
pierwszych Piastów (zwłaszcza za Bo
lesława Chrobrego i Krzywoustego), 
później zaś - kończące się niepowo
dzeniem (wyprawa I•~ryderyka Barba
rossy). Aby uchronir się od przewagi 
cesarskiej, grożącej mnóstwem nad wy
raz niebezpiecznych konsekwencyj, 
władcy polscy starali się związać z dru-

Czego nie znajdziesz tutaj -



21 Piastowi!'. 22 

Ką pott:gą średniowiecza, reprezentują
cą również dążenia uniwersalistyczne, 
mianowicie z papiestwem. Znacze
nie polityczne papiestwa zaczyna 
wzrastać od chwili podjęcia walk 

·Z cesarstwem w wieku XI, co odbija 
się wyraźnie i odrazu na polityce pol
skiej (Bolesłnw śmiały). Szczególnie 
dużej wartości nabiera stosunek Sto
licy Apostolskiej do Polski od połowy 
w. XIII, dając szereg powożnych korzy
śri politycznych za panowania Włady
·sława f,okietka i Kazimierza Wielkiego. 

Jeżeli jednak papiestwo paraliżowa
ło nawet w pewnych wypadkarh wpły
wy lub uroszczenia cesarskie, to nie 
mogło rozwiązać najważniejszego pro
blemu: zagwarantowania niezawisłości 
państwa polskiego. W myśl po.it:ć śrcd
niowiPcza taka gwarancja miała swój 
wyraz w jednej tylko formie prawno
politycznej: w królestwie. Królestwo 
było pełnią samodzif'lności politycznej, 
pełnią uprawnień zwierzchnirzyrh wład
cy danego kraju. Dlatego najważniejsze 
zabiegi Piastów o utrzymanie niezawi
słego bytu Polski łączą się ze staraniami 
o koronę królewską. Ta ostatnia zresztą 
symbolizowała nietylko zewnętrzną nif'
zawisłośl-, ale gwarantowała ponadto 
jedność wrwnętrzną, tak trudną do 
utrzymania zarówno w okrf'sie silnie 
jeszcze istniejących odrębności plemien
nych za pierwszych Piastów, jak 
i w czasie tendencyj odśrodkowych, 
przejawianych przez książąt dzielnico
wych w wieku XIII. Jest rzeczą nie
wątpliwą, że utworzone przf'z Bolesła
wa Chrobrf'go królestwo polskie speł
niło te obydwa zadania. Nawet wtedy, 
gdy oddawna już nie istniało, w epoce 
rozbicia dzielnicowego, pozostało, jako 
realna wartoś(>. w świ11domości współ
czesnych, stanowiąc prawdziwą a silną 
więź, która podtrzymała wtedy jedność 
Polski. P11mit:ć o królestwie Chrobrego 
przyczyniła się bezpośrednio do po-

szukaj w tomie viątym! 

wstania myśli o koronacji u Przemy
sława Il, cło wznowienia królestwa przez 
Władysława ł,okietk11 oraz jego syna. 
Ten epilog rządów piastowskich w Pol
see godny był il'h zaczątków. 

Stosunki społeczne i gospodarcze. 

W zakresie stosunków społecznych 
i gospodarczych epoka Piastów przy
nosi cały szereg przekształceń i prze
miau, które w ostatecznym rezultacie 
dały zasadniczą budowę społeczną, ule
gającą niewielkim już zmianom w Ppo
kach nastl,'pnych. W tej epoce wytwa
rza się jako samodzielny stan (t. j. pod 
wzgll,'dem prawnym zamknil,'ty dla 
os{1h z innyeh grup społecznych) szlach
ta polska, wiodąra swój rodowód z nie
liczne.i. leez ulegającej ciągł<'nlll roz
rostowi lirzehnernu (przez przyrost na
turalny i wchłanianie obeych pod wzglę
dem językowym lub społel'znym ele
mentów) dawnej grupy rnoż1rowład
ców, otaczających pierwszych Piastów. 
Podstawy prawne tego stanu opierały 
się na zdobytych w ciągu wieków XIII 
i XIV przywilejnch, zarówno o charak
terze publicznym, jak i prywatnym, 
oraz na pewnych obowiązkach w sto
sunku do panującego, podstawy zaś 
społeczne - na istnieniu rodów szln
checkich, do których przynależnośl- by
ła symbolizowana nazewnątrz wspólno-
8cią herbu i zawołania. Rozwój upraw
nień rycerstwa epoki piastowskiej do
prowadził do zmian organizacji we
wnętrznej państwa. Polegały one na 
tem, że dawna, nieograniczona władza 
książąt uległa skrępowaniu oraz zwę
żeniu na rzecz czynnika społecznego. 
Występuje to szczególnie silnie w za
kresie spraw skarbowych oraz sądowo
administracyjnych (nadawanie t. zw. 
immunitetu, t. j. zwolnienie ludności 
włościańskiej w dobrach rycerskieh 
i duchownyrh od szeregu danin i świad
czeń na rzecz państwa, od sądownie-
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twn urzędników ksiąŻ~'l'yeh; tworzf'nie 
się sądownictwa panów wsi, t. j. są
downictwa patrymonjalnf'go; stopnio
wy upadek władzy kasztf'lańskiej). 
\V ten zatem spos6h marny do ezyniC'
nia w epoc(' piastowskiej z pr<H'f'Sf'll1 
feudalizacyjnym (-.. Fe1td11liz111), wpro
wadzającym między osohę panu.iącf'1.w 
a ogół poddanyeh f'lf'mf'nty pośrednie, 
wyposażone we władzę o cha rakt erzC' 
publiczno-prawnym, t. j. właśnie szlaeh
tę, jako właścicieli ziemskich, oraz 
w tym samym charaktnzC' - instytu
cje kościelne. 

Na tle powyższych uprawnień rycer
skich i kościelnych układają się sto
sunki panujące w obrębie grupy wło
ściańskiej (-..Chłop). 

Trzeci dział przemian gospodarczo
społecznych obejmuje sferę zagadnień 
handlowych i przemysłowych. Polska 
pierwotna nie znała miast. nie posia
dała własnych kupeów. KupiN• był 
przybyszem z zewnątrz, przychodził do 
Polski z towarem obcym, zamieniał go 
na surowiec produkowany w kraju -
i wracał do sif'bie. Rtopniowo jednak 
(już w wieku XI) zaczęły się tworzyć 
przy wa?.niejszych ośrodkach poi itycz
nyc h i kulturalnych osady ty<•h kup
ców (podgrodzia, osady targowe), któ
re zaczęły skupiać także rzemieślników, 
uzyskując charakter osiedli miejskich 
(~Miasta). Zakończeniem tego proee
su było zakła<lanie miast (podobnie jak 
wsi) na prawie niemieckif'm, które po
legało na wprowadzaniu typu ustrojo
wego miejskif'go, wytworzonf'go na Za
chodzie, i nowych zasad rozplanowa
nia i zabudowania osady (miasta t. zw. 
rynkowe). Rozwój tych nowych miast 
wpływał na podniesienie się poziomu 
życia gospodarczego, na ożywienie ru
chu handlowPgo oraz na zwiększenie 
się produkcji przemysłowej, górniczej 
i hutniczej. Znaczenie miast i handlu 
oceniał nalf'życie Kazimierz Wielki, 
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khirrg·o polityet• hnn<llowC'j zawdzię
<'zają łlliasta polski!' sw6.i bujny roz
kwit. \\'ślad za tt'lll szło rozwini~·<•if' 
sir; g·ospodarki pi<'ni<;żnr.i; wprnwdzie 
powoli ognrnia ona rało·kształt ży<'ia 
<lwczf'Sll('j Polski. jC'dnak pod koniP<' 
(•poki Piast<lw pieniądz .i<•st już zasad
niczym środkir111 wyrniany i mirrni
ki<'IH wartości wr wszt>lkil'h po<'zyna
niaeh gospodarczych. 

Rozwój kulturalny. 

Hozw<lj kulturalny społeczt>1'istw11 
polskit>go w f'PO<'l' Piast<lw wyknzujf' 
duże i poważne zmiany. Faktrm, kt6ry 
dominuje nad innerni w tym zakrrsie, 
jest przyjęcie chrzf'śeijaństwa w r. 9fi:i. 
\V następnych C'pokach historycznych 
chryst.innizacja Polski, polegają<'a na 
przf'kształeaniu społ('CZC'ństwa w myśl 
nowych wskazań Ptycznych i rrligij
nych, szła w parze z rozwojem oświa
ty, szerzonej przez kościół. Starnnia 
o rozwój oświnty osiąg-aj11 swój punkt 
szczytowy za ost nt niego Piast a przC'z 
założenie uniwersytetu w T\rnkowie 
w r. 1364. Związ<'k ideowy z kultuni 
zn<~hodnią przrjawi się w toku walk, 
kt<lrr zaczynają się w widm XI 11 zp 
Wsehodem mongolskim, z Tntarami, 
a kttire z<'zasem tak wybitną rolę od<·
grają w dziejach Polski. St. Arnold. 

Literatura: R. Grodecki, .J. Dą
b r o w ski, S. Z a c h or o w s k i: DziP,ir 
Polski śrrdniowiP<'mej, 2 tomy, Krnk6w 1 fl:.!li. 
Polska jej dzi<'jn i kultura. Pra<"a zhiorown, 
Warszawa h. r., t. I. S. Kutrze h 11: Histo
rja ustroju Polski w zarysie, t. I, wyd. i. 
J. Rutkowski: Zarys g-ospod11rrzy<'h 
ilziC'j<lw Polski w t'zasnrh przPdrm:bioro
wy1•h, Poznań lfl2:l. O. B n I z<' r: Or1wnlo
gja Piastów, Kraków ] 89!i. ( ), B n I z<' 1·: 
Królestwo Polskie 129fi-13i0, :J tomy, 
Lwów 1919--1020. En<'yklopedjn l'olskn 
Akn<lrmji Timiej~tn., II i st or .i a po I i
t v r z n a Po Isk i, t. I, Krnków l!l20. Rt. 
z" n krze wski: Bolesław Chrohry \ViPlki, 
Lwów l!l25. Ponadto liter11tura monogrn
fi<'zna podana w powyższych opra<'owani1wh. 

Cze.go nie znajdziesz tutaj -
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PIENIĄDZ. Zllarzn się ('ZllSPlll, żt• 
.k<lPn g-ospodarz wil'jski dnjl' drugil•mu 
par·ę prosi11t wzamian zn ril'laka alho 
.i<'dPn s11siad zorZl' d rugiPmu gTtmt wza
mian za pomor przy żniwll<'h. \\' tyrh 
wypadkarh zarhodzi h1•zpośn•dn in wy
miana towar6w, względni!' usług. \Y dzi
siPjszyrh rzasarh s11 to jPdna k wypadki 
W,\·j11tkowe; z rl'g11ły towar (usługę) 
wymi1•nia się na pirni11dz, a pofl'm do
pil'ro pil'niądz na nowy towar. 

Powstanie pieniądza. 

Bl'zpośn•dnia wymiana towaru na to
war istniała dawnil'j, za ezas6w t. zw. 
g·ospodarki naturalnd (-+Gospodarka, 
Gospodarki rodzajr, l/amfrl). Z rhwil:i 
gdy wymiana stała się zjawiskil'm po
wszPrhrwm, g1ly nast1n1ił spoh•rzn,\· po
dział prary, g-dy każdy rzłonl'k społP
rzP!lst wa zaj11ł się w,\·twarzan il'm j1•dne
go tylko typu produktów, zdohywająr 

wszystkil' imw w drodze wymiany, z t11 
l'hwil11 powstała luka, kt{>rą musiał wy-
1włnit: pil•ni11dz. Albowil'm stało się w go
spodarrP wymil•nnl'j rl•o-11ła że ten ko
mu odst1,·pi°1ję swój to~·ar" rzy uslugę, 
ni1• ma fl•go towaru, ktilry właśnie ,j!>st 
mi pot rzt'hny: n idrnżdy nabywca hut{nv 
moŻl' za opat rz,\·r szpwra w potrz1•lm1• mu 
11hrani1'. A więr wymiana musiała się 
rozpaśr na dwa akt,\·: sprzl'daży (szt'we 
sprz1•1laje buty) i kupna (tl'nże sz1•wr 
kupuj1• uhranil'). Owe dwa akty s11 01l
dzil'lo1w od siPhie w rzasil' i Jll'z1•strzl'-
11 i - w przPciwie!lstwie do przytorzo
n<'go prZPz nas przykładu wymiany pro
si11t na ri1•laka. ł-:1r•znikinn między owl'
mi dwoma aktami w,rmiany stały się 
l>iPn iadz1'. kft'ir<' szPwr otrzymał za hu
ty, a nast~·pnil' oddał za uhra11i1'. 

L1•ez zanim zjawił się pil'niądz w po
stari oh1•r11il' nam zn111wj, rolę tę spPł-
11iał rały sZl'l'l'g' r1'iżnyeh towarów - za
kż11jp od kraju i epoki historyrznl'j. 
Orzywiś1·il' rolę ł'lrznika między ohil'ma 
c·zęś<'iami wymiany m\igł pełni<: tylko ta-

szukaj w tomie piątym! 
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ki towar, ktiiry h,\·ł przl'z wszystkirh po
żądany, wi1,•e np. bydło (u <in•ków i Tro
jan, jak to można wnosi1: z <lzil'ł IIo
mPra ), zhożl', ryż. futra, s1il, skt>ry i t. p„ 
11 dziś j1•sz1·z1' rol~· ta ką odgrywają u dzi
kirh lwlt'>w szki1•łk11, drut i t. d. 

Pi1·rwszą więr i zasadn irzą <'l'('hę pi1'
n i11dza st 1111owiło to, Ż1' hył t o w a r (\ m 
p o w s z <' r h n i l' p o ż 11 d a n y m. 

Hozw<lj wymian,\· .kdnak postawił 
przPd nim dalszl' wymagania: towar, 
kt{>ry miał hy<: powszPclmym łąrznikil'm 
mi1,•dzy sprZl'daj1)<'ym a knpuj1J<'ym, 
musiał h,\·r trwał,\·, ,]Pgo jakoś{> nil' 
mogła 11ll'!l·a1: zm i1111om z hi1'gil'm rzasu, 
j 11 k o ś (. t a m u s i a ł a b ~· (. m n i e j 
więcej jed1111kow11 w każdej 
szt u el', musiał wrl'szeiP hyr p o
d z i c• l n y, ah,\· m<'ig-ł służ~·(. prz~· każ
dl'j transakrji zarówno wi~·kszl'j, jak 
i mn i!'jszl'j. W użrni rolę w dohorze to
waru, który miał służ,\·(. za pimiądz, 
od1•grał11 frż możliwośr jPgo p r z c• rho
w y w a n i a i g r o m a d z r n i a, które 
powinno h,\·ło h,\·r łatwP i nil'kosztowne. 
Zrznsl'm okazało się, że rolę tę najle
pi{'j s1ll'htiają kruszrP, a zwłaszeza 
krusz('r szlachetne, jak srl'hro i złoto. 

Pieniądz kruszcowy. 

W porz11tkarh pdnimia przPz kruszre 
szlarhl'fnl' roli pil'niądza wartośr pie
niądza okrl'ślano Jll'Zl'Z waż1•nil' go. \Vy
hij1rni1• mmwt, t. j. ozna<•znnil' przez 
pai1stwo, że dany kr11ż1·k kruszeu znwie
ra darni ilość okrl'ślo1wj jakośr•i nwtalu, 
jl'st zjawiskil'm zn11cz11 il' pozlllt'Jszem 
i dla powstali ia pirn i11dza n il' jc•st hy
najmnipj istotnc•m. :\liało to natomiast 
ZllllPZl'llil' pt'>źnil'j, gdy <'01'11Z poWSZl'rh-
11iejsz1' używani!' krusz('{>w jako środków 
płatni<'zy<'h wywołało koni1·<'rnoś1; orhro
ny spok1·zl'1'istwa przl'd fałszl'rstwami 
i oszust wami na wa1lz1· i g·a 1 trn ku złota, 
wzg-ll•dnil' srl'hra. J\:aprzykład na śred-
11iowil'<'Zlly<>h r~·nkal'h znajdował się SPl'
ejaln.r urz1,·dnik, którl'g-o z11danit•m było 
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sprawdzanie wagi i gatunku złota nźy
wancgo jako środek płatnirzy. 
Głównym· jednak środkiPm zaprowa

dza.il!cym ład w ustroju pimi~żnym sta
ło się bicie monet pod kontrolą państwa, 
uregulowane prZl'Z sperjallll' ustawy, 
których zespół nazywamy s y st e me m 
m o n e t a r n y m d a n c g o p a ń
s t w a. Tak wi~c systl>m mo1wtarny jest 
to ogół norm prawnyrh, <lotyrząryrh 
emisji (puszczania w obieg) pieni11dza. 

Prawo określa, z czego ma b~·ć zro
biony pieniądz: ze złota czy ze srebra 
i jaka ilość kruszru stanowić ma j e d
n os t kę monet a r n ą. 

Kraje, w któryrh dopusz<>za się hkie 
monet obiegowyrh tylko z jcdm'go me
talu, posiadają system monetarny zwa
ny m o n o m e t a I i z m e m ( µ(Jl'oq, -
po greeku: pojc<lyńezy). Zazw~·czaj tym 
kruszeem jest złoto. Obe<>nie monometa
lizm złoty jl•st niemal powszc<>hny. Na 
początku XIX w. istniał jednak szereg 
krajów, w który<>h monety obiegowe 
mogły być wybijane ze złota, jak i ze 
srebra, przy ustawowo wyznaczonym 
stosunku wartoś<>i obu kruszeów. Kraje 
te posiadały system monetarny zwany 
bimetalizmem (bis - po łacinil': 
dwakroć). 

Pieniądz papierowy. 

Wielkie zalety kruszców szla<>hetny<'l1 
jako materjału na pieniądze sprawiły, 
że przez długie wicki posługiwano si~ 
wyłqrzniP niemi. Ale nadsu'dł <>zas, gdy 
pimiqdz mrtalowy przestał wystarrzać. 
Złożył się na to szl'rl'g przy<>zyn gospo
darczr('h i teehnicznyrh. Przesyłka np., 
wzgli:dnie wypłata 50 zł. w kr11sz(·zu uil' 
przedstawia sp<'ejalnyrh trudnośei, ah' 
dokonanie zapomorą pil'niądza krusz<>o
Wl'go transak('ji wynoszi}rej 100 tys. zło
tych jl'st nietylko nil'\\'ygodm', ale i ko
sztowne. Poprostu złoto zbyt wiek wa
ży, zbyt wil'le zajmu.il' mil'jsca, nie m<l
wiąe już o srchrZl'. Złota i s1·ehra .kst 
na świerie ograni<>zona ilość w uhiegu; 

przy dzisiejszy<>h rozmiara<>h obrotów 
handlowy<>h nic wystar<>zyłohy złota 
i srl'ln·a na ohsłnŻl'Hil' nawPt małej czę
Ś<'i transakcyj. 

I oto obok kruRz<'6w szla<>lwtnyrh po
jawił się i zarzął od1irywać <>oraz więk
szą role; pil'niądz papil'rowy. Pi1'niqdz 
papil'rowy powstał w kn spos(>h, że ktoś, 
udając się np. w podróż i hoj:)<' się 
.wil'źr z sohą znarznil'jsze ilośei kruszeu, 
oddawał złoto <'ZY srl'hl'o na przl'rhowa
nic <lo wi~'kSZl'~o kup<>a ezy hankil'ra, 
a wzamian za złożom' kruszre otrzymał 
kwit, bądź tPŻ nakaz wypłaecnia mu 
odpowiedniej sumy przez innego kupea 
czy bankiera w innl'm micśeic. Tc kwi
ty i przekazy stały się prototypem dzi
sil•jszcgo pieniądza papil'row<.'go, dzisiej
SZl'go banknotu. 

Pieniądz zdawkowy. 

Moneta złota i banknot banku emi
syjnego objęte są wspólną nazwą pi e
n i ą dz a ob i cg owego. Nikt nil' 
może odmówić prz~·ję('ia picn iądza obie
goweiro wzamian za towar rzy zohowi1i
z1mic. W obiegu znajduj:) się jednak 
i imw rodzaje pieni11dza ohjtte wsplllną 
nazwą p i e n i ą <l z a z d a w k o w e g o, 
które są wypusz<>zane nic przl'Z bank 
emisyjny, kcz przl'Z skarb państwa, np. 
monety srebrne ( m01wta srebrna lirzy 
się jako pieniądz zdawkowy oczywiśc·il' 
tylko w krajach o monometalizmil• zło
tym, a nic w taki('h, jak l\foksyk, gdzil' 
istnil'jl' monoml'talizm srl'lm1y), n iklo
Wl', miedziane i t. zw. papierowe bilety 
zdawkowl'. 

W przl'eiwier'1stwic do pil'nią<lza ohil'
gowcgo każdy może odmówić przyjl,'cia 
pieniędzy zdawkowyrh powyżl'j 1ww1wj 
graniry. \Vohl'r tl'go, że państwo, wy
puszczająr pil'ni:1dz z1lawkowy, ponosi 
tylko jl'go koszt w~·hiria, a koszt łl'n 
jl'st hpzporównania mnipjszy niż suma 
nominalna, na jaką dany pieniądz opil•
wa, l'misja takirh pieniędzy jest dla 

Czegu 11i1' znajdziesz tuta.i --
----------------------------------- --·-
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państwa wirlkim zyskirm, to tri usta
wy ograniczają ją, okm~lając bądź ma
ksymalną sumę ogóh111 rmisji, bądź trż 
maksymalną sumę t'misji na głowę lud
ności. Inaczej bowiem państwo puszcza
łoby w obieg pimiądzr zdawkowr zbyt 
skwapliwie, co mogfoby doprowadzić do 
zachwiania waluty, ze wszystkil'mi dla 
gospodarstwa narodowpgo groźnPmi skut
kami, nic mówiąc już o tern, że w6wcz11s 
istniałyby dwa źródła emisji pit>niędzy: 
bank ('misyjny i pa6stwo, co uniemożli
wiłoby jakąkolwiek jPdnolitą politykę 
krt'dytową w kraju. 

Jak więc widzimy, pieniąJz w rozwo
ju historycznym uległ wielkim prze
mianom, nic jPst już towan'm powszech
nie pożądanym, ni<'konircznic jest to 
kr11żt•k kruszcu odpowiednio oznaczony. 
P i e n i ą d z s t a ł s i ę ś r o d k i e ;n 
P ł a t n i c z y m, p r a w n y rn s p o
s o b e 111 z w o l n i e n i n s i ę o d z o
ho wiązań. 

Pienią.dz bankowy. 
\V miarę wzrostu gospodarki wymien

nej również i papierowy pieniądz prze
stał być wystarrzający. Zamiast prze
syłać sobie wzajemnie parzki bankno
tów, duże firmy handlowe i przrmysło
we zaczQłY siQ posługiwać przy wza
jemnych rozrach nn kach pośrcdn ictwcm 
banków. N a przykład firma A. w W ar
szawie, posia<lająra na rarhunku hieżą
rym w banku 100 tys. złotyrh, polPra 
bankowi przepisać ze swpgo rarhunku 
f>O tys. złoty<'h na rachunek firmy B. 
w Krakowi('. Dalszy rozwój tq.(·o s.vs1<•mu 
doprowadził do tego, że dziś dokonywa 
siQ olbrzymieh obrotów lwz użyria hank
notów czy kruszców, wyłącznie za po
śn'dnirtwPm zapisów w książkach han
kowyeh. Przytem firmy przeprowadza
j11cl' Zl' sobi1 transakeje hynajmnil'j nit' 
muszi1 posiadać raehunków hirŻ;!c:v<'h 
w tym samym hanku, gdyż banki te 
wprowadziły mi\•dzy sohi1 uproszezony 

sposób rozlil'zania się, t. zw. obrót roz
rachunkowy ( ~ Banki). Pimi11dz ban
kowy - jak nazywamy dzisiaj ra<'hn
nek w banku - odgrywa coraz większą 
rolę, zwłaszcza w krajach zachodniej 
Europy i Ameryki Północnpj, gdzie po
siadanie rachunku w banku i posłu"i
wanic się czekami weszło w powszcch~y 
zwyczaj. Dzisipjszr sposoby rozliczani~ 
się bez użycia gotówki są, oczywiśeie, 
poehodnemi od rozliezania się rzeczywi
stemi pieniądzmi i ten związek jest bar
dzo żywy i wyraźny. Albowirm takie 
rozliczrnk się bezgotówkowe jrst możli
we tylko dopóty, dopóki wszyscy ucz<•st
nicy obrotu ma.i11 zaufanie, że w każdd 
chwili będą mogli swojl' rachunki w ban
kach zamienić na gotówkę, na prawny 
środek płatniczy. Za gotówkę odpowia
da bowit>m bank Pmisyjny luh państwo, 
a za rachmwk bankowy tylko odnośny 
bank. (ldyhy dzhdaj ś~·iat rhriał wró
cić do transakcyj w~·hicznie gotówko
wych, byłoby to niemożliwe. 

Bank emisyjny. 

Cóż to jednak jest ów bank emisyjny, 
który, jak widzimy, odgrywa tak wid
ką rolę w dzisiejszej gospodarce pie-
niężnej Y - Banki emisyjne (franr.: 
banque d'cmission, ang.: banks of 
is.me, nil'm.: N otrn ban ken) to instv
turjc, które maj11 przywilej t•mitowanla 
(puszrzania w obieg) w sposób prawpm 
przewidziany hanknot<)w, będąryeh 
prawnym środkiem płatniczym w kraju. 

Ba n k n ot jt>st dokumentt>m, któr~' 
1) pozwala jt>go posiadarzowi zwolnić 
si~ od zohowiqzm1 bez ograniczrnia su
my i 2) uprawnia jc•go posiadarza do 
ż11dania od hanku rmisyj1wgo odpowicd
n il'j ilośri złot a lub <lt>wiz. 

Poezi1tki banków emisyjnyeh zwi11za
ne są z zadłużeniem si\· państwa. Pit>rw
szy w Europie bank emis~·jny, Bank 
AngiPlski, powstał w drngil'j połowit• 
XVII w. i uzyskał przywilej emitowa-

------------------ ·-------

szukaj u· tomie piątym! 
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ma banknotów wzam1an za pożyrzmie 
państwu bezterminowo i hezprormtowo 
fi 1,2 milj. Wszystkie banki emisyjne 
dzisiaj muszą udzielać państwu takirh 
pożyczek, przyrzem ustawy określają irh 
maksymalną wysokośr. Większość no
woczesnych banków t'misyjnrch powsta
ła w pierwszej połowit.• XIX w., jak np. 
Bank Francuski, Bank Hzt>szy i t. p. 

ścisły zwi11zt'k pai1stwa z hankit•m 
emisyjnym, który obserwu.krny w okre
sie powstawania pit•rwsz~·ch banków emi
syjnych, rozluźnia się w miarę tego, jak 
stało się jasncm, 7.e państwo bywa ni1'
raz złym gospodarzl'm w sprawach mo
netarnych; .to też ustawodawstwo bar
dzo dawno już poszło w kit>runku ogra
niczenia uprawnit.>11 pai1stwa w tym za
kresie, w szrzególnośri w kierunku za
pewnienia bankom Pmisyjnym nil'zakż
nośei od państwa. Coprawda nil'zah•ż
ność ta istnieje dzisiaj hardziej na pa
pierze niż w rzeczywistości, ale i dzi
siaj jeszeze wszystkie kraje dbają o jt.'j 
pozory. 

Zanim omówimy działalnośr banków 
cmisyjnyrh, musimy się zorjentować, na 
jakich zasadach banki emisyjne mają 
prawo emisji, emitowania, czyli puszcza
nia w obieg banknotów. 

Pokrycie banknotów. 
Banknot jest w zasadzie zobowiąza

nit•m banku emisyjnt>go do wydania je
go okazicidowi na każde ż<1danie odpo
wiedniej ilośri złota. Ale tak samo, jak 
w normalnym banku, który ma wkłady, 
zgóry można powit>dzic•ć, ŻI' nigdy nic 
zgłoszą się wszyscy j1.~dnocześniP, aby te 
wkłady podjąć, tak samo nigdy do ban
ku emisyjnego nit~ zgłoszą sic naraz 
wszyscy posiadarzp hanknot1)w, aby za
żądać złota, nawet gdyby statut banku 
emisyjnego nic stawiał pod tym wzglc
dcm żadnych ogranirzcń. Bank emisyj
ny może więc- wobec tPgo emitować wię
cej banknotów, niż posiada złota w swoim 

skarbcu. Statuty banków Pmisyj
nych zawsze zawil'rają postanowienia 
Po do t. zw. pokryria kruszcowPgo, t. z11. 

przcwiduj<j, że zapas złota w skarhru 
banku emisyjnego nie może wynosi(. 
mniej, niż np. 40°/0 ohiq{U hanknot6w. 
Albo - jak to jest w Banku .Angiel
skim - że bankowi wolno <'mitowa1~ lwz 
pokrycia kruszrowego tylko określoną 
Humę banknotów, a <'ała pozostała Pmi
sja może się odh~·war jcd~·nic ·wzamian 
za złoto. 

.JakiP znaczmic ma w~·sokoś1~ pokry
ria? 

W.llpomnieliśmy już o tPm, że ,iak niP
ma na świeric prywatrn•go banku, kt6ry 
potrafiłby wypłacić o<irazu wsz~·stkit• 
wkłady, którP przyjął od puhlirznośei, 
tak samo niPma na świt•rit• banku Prni
syjncgo, ktbry potrafiłby wyrnienH· 
wszystkie emitowane przez sit•hie bank
noty na złoto. To też wyHoki stopit.'ll 
pokryria kruszrowPgo w banku emisyj
nym wskazuje przt•dewsz~·stkiPm, iw hank 
l'mitował stosunkowo niewiPk hankno
t6w i w razit• zwiększonpgo zapotrzt•ho
wania na kredyt będzie mógł odpowied
nią ilość banknotów puśrir w obi1•g. 
Wskazuje dalej, że w razie zwit,•kszenia 
zobowiązań banku wobec zagraniey bank 
emisyjny będzie miał rzcm te zobo\\ il)
zunia pokryć hez uszczprbku tak dla 
rozmiarów udzielonych przez siPbiP krc
<lyt{,w, jak dla stałości waluty. To tPż 
publiczność, widząr w ogłaszanyeh 1wrjo
dy<'znie bilansach banku Pmisyjnt>go wy
soki stopień pokryria kruszl'owpgo, od
nosi się z wivkszrm zaufa.nit•m do wła
snego pieniądza, a widu przypuszrza 
nawet, że istotnie bank t>misyjny m(igłby 
wymicnir. znakomitą większość bankno
tów na złoto. Podobnie oddziaływa już 
nictylko wysoki stopieil pokryeia krusz
rowego, ale wog{ilc utrzymywanie sil,.) te
go pokryria na stałym poziomiP, n it•ro 
wyższym niż minimum statutowt'. 

Dopóki gospodarka kraju funkcjonu-

Czego nic znajdziesz tutaj -
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je względni!' pruwidłowo, wystarrzy pc
Wi('n określony pro<·Pntowo stosunl'k po
kryc·ia do hi;dąryeh w ohil'A'U bankno
tów, ahy waluta nit' ulegała wii;kszym 
wahaniom. Lcez gody np. rz11d prowadzi 
złą gospodarkę hu dżetową i zh:\'t.n io za
dłuża się w h11nku ('misyjnym, przez co 
Pmisja banknotów odbywa się nie we
dh1g potrzeb obrotu gospodarez('g'O, lcrz 
zall'żnic od takirh czy innyeh projektów 
rządowych; albo powsta.i:! ohawy nie
pokojów polityrznych, obawy dojścia do 
władzy rządu, który poprowadzi złą po
litykę gospodarczą, wówczas ludzie li
kwiduj1i inten'sy, wycofują z banków 
pieniądze, banknoty zaś wymieniają na 
złoto, które rhowają (jak sit,' mówi : h'
zauryzują). \V okresie bowiem niepo
kojów, wstrz11sów i przemian każdy woli 
mieć w ręku nic przrkaz na złoto czy 
towar ( czem jest ban knot) - przekaz, 
którego wartość j('St oparta na prawic -
lecz }lOprostu złoto lub towar, kt6rc 
mają wartość same przez się. 

Utrzymanie się więc stałośri (st ab i
l i z ac ja) pieniądza zależy nietylko 
od prawidłowej polityki piemt,'znej 
i gospodarczej, ale i od warunków po
litycznych. 

Różne systemy pokrycia banknotów. 

Vtr' rozdziale poprzednim pisaliśm~· 
o tern, że pokryrie banknotów stanowi 
złoto. Obok jednak tego klasycznl'go 
systemu pokrycia istnieją systemy inne. 

Gold standard. 

Klasyczny system pokrycia, t. zw. 
aold standard (system waluty złotej), 
polega na tern, że każdy posiadacz bank
notów może się zgłosić do banku emi
syjnego i zażądać wymiany tych bank
notów na monety złote bez żadnych 
ograniczeń co do ich ilości. Czasami sta
tut banku emisyjnego obowiązuje go do 
wymiany banknotów wyh1cznie na szta
by złote, nie zaś na monety (.gold 
b1tllion standard). W ten sposób, 

szukaj w tomie piątym! 

l!wiat i tyrl•. - IV. 

34: 

<'ht·w~ np. w D:mji (<Io roku 19:31) 
otrzymar złoto za banknot~·, trzl'ha hyło 
przy n il•ŚĆ do Banku Na rodoweg-o 3~ tys. 
koron duńskich ( w1)w<·zas około fiR t vs. 
złot~·ch), taka była howi('m wart~ś[. 
sztaby złota. Dzisiaj ohowi1Jzl'k wymia
ny banknot6w nn złoto w praktycP nil' 
istnieje nigdzi!'. Wprawdzie statuty ni!'
których bank<lw emisyjnych, np. I3ankn 
Franenskiego po ostatniPj rPformie wa
lutowej (1928 r.), przewidują taką wy
mianę hank11ot.6w na monl'ly złote, ale 
obowiązek tPn j!'st zawi!'szony lwzter-
min owo. 

Gold exchange standard. 

\V czas::irh powojpnny<'h szProkie za
stosownn ie znalazł systpm zw. aold 
e.rchangc standard. Syst<'m ten pozwala 
bankowi emisyj1wmu wypuszrzać bank
noty nil'tylko wzamian zn złoto, ale 
r6wn ież wzamian za pi!•niądze zagra
niczne, wymiPnialnt' na złoto, oraz za 
czeki i weksle, czyli dewizy państw, któ
re maj:} walutę złotą (__..Banki, I, str. 
551). Stąd polska nazwa tego systrmu: 
systrm dewizowo-złoty. Jego wprowadzr
nie i rozpowszerhnienie było szczrgólnie 
wygodne dla pa!1stw nowopowstałych, 
k~ór~ dopirro organizowały swój ustrój 
pwmężny, jak również dla krajów dźwi
gaj11cyrh się z woj1'1111l'j ruiny gospodar
rzrj. S~·st!'m gold e.rchanye standard 
pozwala się ohyr mniejszą ilośril) złota. 
.frden bank rmisyjny ma jako część po
krycia ohirgu swoirh banknotów bank
noty innq.('o h11nku luh rachunki hirża
ce w bankach zagranicznych w twi1 
krajach, kt6rr swojP banknoty wY~iP
niają na złoto. A zatem 100' kg· złota 
w banku X pozwala nil'tdko rmitować 
Jl banknotów tego han k~, ale też i z 
banknotów banku T. 

To jest niewątpliwir nłatwi('!)i('. I to 
ułatwienie tak znarzne, że aż n it•lwzpiPrz
ne. Na czem to niehezpiePzeństwo po
kga? - Otóż na tern, że pieniądz za
graniczny, który znajduje się w banku 
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Pmisyjnym i ma zastąpić złoto, moŻC' 
utraeić swoją wartośr. W tl>n sposób 
spadek funta szterlinga we wrzPśnin 
1931 r. i spatkk dolara w marru 1933 r. 
naraził banki emisyjne szeregu krajów 
na wiei om iljonowe straty (były to, 
oczywiście, banki, które obok złota po
siadały w swych skarbcach w dużPj czi;>
ści dolary i funty szterlingi). 'l'o niebez
pieczeństwo związane z systemem go7d 
exchanue standard spowodowało, że po
szezcgólne kraje zaezęły się zeń wyro
fywać. Również i Polska w 1933 r. 
przeszła z waluty dewizowo-złotej na 
walutę złotą (walutą nazywamy system 
monetarny <lanego kraju). 

Bilans płatniczy. 

W al uta oparta na złocic wiąże system 
pieniężny jednego kraju z systemem 
pieniężnym imwgo kraju, posia<laj11cego 
również walutę opartą na złocic. Dzięki 
niej ruch złota z kraju do kraju wy
równuje saldo b i l a n su płat n i c z c
g o. Złoto bowiem dopływa do kraju 
wówczas, gdy bilans płatniczy tego kra
ju jest czynny, t. zn. gtly kraj więcej 
sprzedał towarów i usług zagranicy, wię
cej otrzymał krP<lytów od zagraniry 
(lub spłat dawniej przez siebie udzie
lonych kredytów), wreszcie więcl'j otrzy
mał od zagranicy pieniędzy z innych 
tytułów (z przekazów emigrantów, z ru- · 
chu turystycznego), niż sam musiał za
płacić zagranicy za przywiezione towa
ry i otrzymane usługi, z tytułu udzielo
nych przez siebie kredytów zagranicy 
(lub spłat dawniej przez zagranicę 
udzielonych mu kredytów), wreszcie niż 
musiał zapłacić zagranicy z innych ty
tułów (przekazy immigrantów, ruch tu
rystyczny) 

Bank emisyjny kraju o c z y n n y m 
hilansie płatniczym uzyskuje prawo do 
złota, a bank emisyjny kraju o bi c r-
11 y m bilansie płatniczym traci je. 
I istotnie, w systemie waluty złotej ta-
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kic JH'Z('stmięcia w zapnsa<>l1 złota na
stępują. \V wypadku, gdy w hanku t'mi
syjnym zmniejszają się zapasy złota, 
musi on zmniejszy(> obieg banknotów, 
w rczulta('i<' sknrrzy(> udzi<>lone pi:iwz 
siPhi<> kr<>dyty i alho wprost podwyższa 
swoją stopę procentow11, albo !Pż sam 
fakt zmnicjszPnia krcdytiiw przez hank 
emisyjny wywołuje podwyższenie stopy 
pro<'t'ntowej na rynku pimiężnym. 

A więc rm·h złota jest wskaźnikiem 
dla banku emisyjnego, rzy suma udzie
lonyrh przez nieg-o krcdytów nie jest 
nadmierna. SygnałPm zmiany polityki 
kredytowej staje się odpływ złota luh 
dewiz z banku emisyjnego. 

Stałość waluty i jej deprecjacja. 

Dopóki banknot jest wymiPnialny na 
złoto ( rhociażby z ograniczPniami), moż
na zań nahyć tyleż towaru, ro za odpo
wiadającą mu ilość złota. Z rhwilą jed
nak; gdy banknotu nic można wymie
nić na złoto, publiczność traci d011 za
ufanil.' i stara się go jak najprędzd 
pozbyć. Ten, kto wzamian za banknot 
ma dać towar, czyni to ni('rhętnie, żą
da roraz więcej hanknotów za ten to
war. Ceny towarów w pieniądzu papie
rowym rosną, gdy ceny w złocic w bank
notach innych krajów pozostają brz 
zmiany, a nawet zniżkują. Następuje 
de p re c j ac j a banknotu, t. zn. staje 
się on v•ymicnialny na coraz mniejszą 
ilość złota, towarów luh walut obcych. 
Ten spadPk wartośri banknotu może go 
uczynić. wogóle nicprzy~atnrm narz~
<lziem wymiany. De w a I u a ej a jest 
to m;tnlcnic now('j jednostki monetar
nej na niższym poziomie niż poprz('dni('. 
Dewaluacja jest formalncm stwicrdzc-
11il'm tkprerjacji. Polska przy rpformie 
walutow('j z 1927 r. posługiwała się 
równi('Ż metodą dewaluacyjną, zmienia
jąc swą st op ę me n n i czą, czyli 
ilo.4ć wybijanych z kilograma monPt, 
z 3444,44 na 5924,44. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Działalność banku emisyjnego. 

Bank Pmisyjny uprawniony jest do 
em i tow an ia banknotów na nastcpujw•e 
eeh•: na zakup złota, wzglcdnie dl'wiz, 
wymil'nialnyeh na złoto (przy systemie 
waluty dl•wizowo-złotl'j), na udzielenie 
pożyrzki państwu - w granira<'h prze
widzianyeh przez ustawę, na dyskonto 
W(•ksli ( ~ Banki, I, 549), na pożyc>zki 
pod zastaw papier6w wartośc>iowyrh. 
W ten sposób hank sam stwarza sobie 
kapitał. ctdy każdy inny bank może 
mieć kapitał tylko w ten sposób, że do
starrz11 mu go j1~g-o akrjonarjusze, alho 
że puhlieznośr, złoży w banku wkłady, 
od któryrh trwha płarit~ prorent, bądź 
że hank pożyrzy od innego banku pie
ni1Jdze - równit'Ż na prorent, je<lm 
bank emisyjny może sam sobie stworzy(> 
kapitał przez emisjQ banknotów. 

Banki emisyjne dyskontują tylko 
piPrwszorzędnc weksle i opiewaj11re na 
krótkie terminy. Fakt, że ktoś ma kre
dyt w banku emisyjnym, dobrze świad
czy o jego wypłaralnoiiri. Z usług ban
ku emisyjnego korzystają przedewszyst
kiem banki prywatne, które zdyskonto
wane przez siebie klientom weksle re
dyskontuj1~ w banku emisyjnym w clrwi
li, gdy potrzeba im gotówki. Stąd też 
bank emisyjny jest jakby „bankiem ban
ków". 

Wpływ banku emisyjnego na życie 
gospodarcze. 

Fakt, że bank emisyjny ma kapitał 
darmo, nakłada nań pewne obowiązki. 
Bank bowiem może regulować wysokoiir 
stopy procentowej w kraju. Nie pono
sząc kosztów zdobycia kapitał<iw, może 
zmieniar wysokoś{> pobieranych przez 
siebie odsetek, może wpływać na to, czy 
kredyt będzie w kraju dro~d czy tnni, 
czy będzie się wobec tego opłacało za
ciągać pożyczki, nby dokonywar r()ż_ 

nych transakcyj przemysłowych i han
dlowych, czy też nie. 

uukaj w tomie piątym! 

,Jak to wygląda w praktycl' f 
Wyobraźmy sobie, żr hank emis:v.in:v 

udzielił kredytów na 1mmę 500 milj. zł. 
i że od tych kredytów pohirra 5°/0 w sto
sunku rocznym. \Vyohraźmy sobie także, 
że w 1wwrwj rhwili bank rmisyjny pod
wyższa swoj11 stopę dyskontową z 5°/0 

na 6°/0 • Cóż się wtedy dzi('je? Wszyst
kim tym klimtom banku emisyjnego, 
których transakcje, dokonane za poży
czone pieniądze, dają zysk mniejszy niż 
6°/0 , przestaje się opłarar korzystanie 
z il'go krl'dytu. 1\1 nszą oni go spła<'ir 
i albo zlikwidowa1' swe intert>sy, albo 
szukar tańszrgo kredytu gdzie indzirj. 
l\lożliwe j(•st, fo można było otrzymaĆ' 
tańszy kredyt poza bankiem emisyjnym, 
ale z chwilą, kiedy zjawiają się dotych
rzasowi klienri banku emisyjnego w po
szukiwaniu kredytów, popyt na kredyt 
rośnie, a jcdnocwśnie podnosi się jego 
koszt, wzrasta stopa prorrntowa od po
życzek. \V rezultaric część klicnt6w mu
si zrczygnowar z kredytu wogóle, prze
staje on im się opłarar, a w związku 
z tem rezygnują tC'Ż z dokonania trans
akeyj, które przynoszą zysk mniejszy, 
niż wynosi koszt kredytu. Ogólne roz
miary kredytu zafrm kurrzą sic, <. wraz 
z niemi kurrzą się w pewnym stopniu 
i rozmiary obrotów przemysłowo-handlo
wyeh, kurczy się obieg środk6w płatni
czyrh, pieniędzy. 
Wyobraźmy sobie teraz sytuację od

wrotną: że bank C'misyjny obniża swoją 
stopę d)·skontową z 5°/ 0 na 4°/ 0 • Kred)·t 
w banku emis;vjnym zaczyna się opła
eać równil1Ż tym, któryrh transakcje da
ją mniej niż 5°/0 zysku, byleby dawały 
więcej niż 4°/0 • Do banku C'misyjnc•go 
zjawiają się nowi klienri, zgłasza.i<!<' sic 
po krPdyt, a dotychczasowi chętniej roz
szprzają swoje transakejl' i powiększają 
swoje• zadłużPnic w banku Pmisyjnym. 
Banki prywatne, którl' n•dyskontujii 
swoje portfele wekslowe w banku emi
syjnym, mogą swoim klientom znowu 

2· 
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mniej liczyr za krNlyt, ho same mni('j 
bankowi cmis;vjncmu za kredyt płarą. 
Ogólne rozmiary kredytu się rozszerza
ją, a wraz z niemi rozszerzają się w pew
nym stopniu i rozmiary obrotów prze
mysłowo-handlowych, wzrasta ohicg 
środków płatniczyrh, pieniędzy. Orzy
wiście, nie tru•ba zapominać, że koszt 
kredytu jest tylko c>zęśrią wszystkich 
kosztów własnyeh. Im mniejszą rzęść 
tyeh kosztów stanowi koszt kredytu, tern 
mniejszy też wywiera wpływ jego 
zmiana. 

Polityka kredytowa banku emisyjnego. 
Bank emisyjny może więc prowadzi(> 

pewną politykę kredytową : i n f la cy .i
n ą lub de f 1 a<' y j n ą. Inflacja kre
dytowa wywołuje wzrost ohiegu wszel
kiego rodzaju pieniędzy (środków płat
niczych), deflacja - zmniejszenie tego 
obiegu. 

Inflacja jest to wzrost 
obiegu środków płatniczych 
większy n iż wzrost o hr ot ów. 

Polityka inflacyjna jest polityką, któ
ra do tego zmierza. 

D e f 1 a c j a j c s t t o z m n i c j s ze
n i c o b i e g u ś r o d k ó w p ł a t n i
e z y c h w i ę k s z e n i ż z m n i c j s z c
ni c się obrotów. 

Polityka deflaryjna zmierza do tego 
właśnie celu. 

Gdy ilość środków ohiegowyeh zmie
nia się równolegle i proporcjonalnie do 
zmian w obrotach, wówczas niema ani 
inflacji, ani deflacji. 

Klasycznem narzędziem polityki ban
ku emisyjnego jest właśnie stopa dyskon
towa. Gdy bank ohniża stopę dyskon
tową, oznacza to, że oddziaływa na ry
nek w kierunku inflacyjnym, gdy pod
nosi ją - oddziaływa w kierunku de
flacyjnym. 

O polityce inflacyjnej ezy deflacyj
nej mówimy również w odniesieniu do 
polityki państwowej. Skutkiem polityki 

inflar~·jnC'j .kst wzrost rrn, sknt ki!'m 
polityki deflaryjnpj - spa<kk rPn. ( ldy 
pal1stwo prowadzi politykę zmi<•rzaj11f'!J 
do olmiż<'nia og.Jln!'go poziomu rt•n, mó
wimy o polityre deflat>yj1wj, gdy usi
łuje wywołar zwyżkę r<·n - o polityre 
inflaryj1wj. NarzędziPm polityki tkfla
<'y.irn'j są ohniżki podatk<lw i opłat pu
hlicznyrh, taryf kol<•.iowyrh, 1wns~',j 
urzędnirzyrh i t. d. NarzędziPm poli
tyki inflaryjrwj S<) dużP z1HnówiL•nia 
państwowe, spłata kn•dyt6w przPz pa11-
stwo i t. d. 

O hiper i n f la r .i i m<iwimy wów
rzas, gdy wzrost ohiPgu środki'>w 
płatniczych postępuje niezrniPrnie szyb
ko, piL•niądz szybko traf'i na wartośf'i 
i przestaje spełniar swoje właśeiwe 
funkcje. Często zaezyna go wówczas 
zastępowa<- bądi jakiś towar, hądi pie
niądz zagraniezny. Np. w PolseP w cza
się takil'j (w latarh 1922-192-1) hi
perinflacji rozpowszerhniły się trans
akcje w dolarnc·h i funtarh szterlingach 
oraz w korrarh żyta. 

Różne poglądy na zadania banku 
emisyjnego. 

A kraz nasuwa się bardzo ważne py
tani<': kiedy ba n k <'misyjny 
powinien podwyższyr stopę 
d y s k o n to w ą, a ki cd y j ą o h n i
ż y ć? 

Na to pytanie mogą hyr dwiP odpo
wiedzi. Jedna głosi, że bank emisyjny 
winien dostosowywać się do sytuae ji 
na rynku pieniężnym. Była to opinja 
powszec>hnie panująra przed wojną, 
a i dziś przeważa ona wśr<ld kierowni
ków banków emisyjnyeh. <Idy zakm 
hank emisyjny spostrzeż<', że koszt kre
dytu na rynku wzrasta, winien podniPść 
i swoją stopę dyskontową, inarzd bo
wiem wszysc>y będą do niego zgłaszać 
się po kredyt - jako do najtańszego 
źródła - i w rezultacie bank hi;dzic 
musiał przekroczyć dozwoloną. statutem 

Cu.go nie znajdziesz tutaj -
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g·1·1111i<•ę l'misji banknot6w, albo tl'Ż sta
nit> się bPzpośrPdnim krPdytodawrą 
ogrom1wj ez<:se1 t rammkryj w kraju 
i obarezy się eakm ryz~·kit>m z tl'm 
zwiiizanPm. (;dy bnnk l'mis~·jn~· spo
st rz1•Ż<', że koszt kn•dytu na rynku ma
leje, win in1 obniży(> i swoją stop<: dys
kontowi), i1111ezd bowil•m wszysr~· przl'
staną zgłaszać- się do niego po kn•dyt -
jako do najdroższpgo - i w r1·zultaeic 
bank będzie wyłi1ezony prawil' zupdnil' 
z trausak<'~·j w kraju. 'l'akil' oderwan il' 
się banku emis~·jm•go od ohrot6w go
spodarrzy<'h miałoby i tl>n skutt•k, ŻP 
hank st ra<'iłhy od<'Zll<'il' syt ua<'.i i na 
rynku i m6głhy poprowadzić n il'właśei
wą politykę krcd)·tową. 

Zasadą niewzruszalną tej 
P o l i t y ki j est ut r z y m a n i <' st a
ł oś ei waluty. Pi„ni11dz - powia
dają zwolennicy takiej roli hankn t>mi
syjnego - jl•st podstaw<! wszystkieh 
obrotów gospodarczy<"h, musi więr sam 
być stały, inaezcj bowiem wprowadza się 
do cakgo żyeia społerz1wgo Ph•m1..•nt nic
pewnośri, unil'możliwia się wszdkie 
przedsięwzięcia na dalszą nwtę, zabija 
się oszczędność, ułatwia domźne s1wku
lacje. 

Przc<'iw tej fl>zie wystę1m.i11 niPktó
rzy drnnomiśei anglosasey ( J. l\l. KP~·
nes, l\le. Kennu) i skand~·nawsry (U. 
Cassl'l), ktt'1rzy <•h('f) zwal1•zyl- zast(1j 
życ·ia gospoda l'<'Zl'go przez pot an il'll il' 
kr<•dytu. A więr ż11du.i<J, aby bank <'mi
syjny utrzymał jnk nujniższ11 stopę dys
kontową i dyskontował jak najwięrPj 
Wl'ksli. .kśli WPksli do ll.vskonta za
hrukni1..', ż11da.i11 zakupywania przl'7. hank 
wil'lkic·h ilośri papierów wartośriowyrh, 
aby jak najwięePj pirniędzy znalazło 
się w obiq.('ll. Wtl'd~· Cl'ny pójdą wgbrę, 
wzros1111 zyski i zatn1d11ienil', skońc•zy 
się zastój g-ospotla rez~·. 

Oeznviśl'it>, wi<"lka ilość ha11k11ot6w 
w ohi;•g-u odrazn uwid1H'znia puhliezno
śei, że bank Pmisyjny nawl't drobnej 

~zu.kaj w tomie piątym! 
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ieh ('ZęŚ('i nie będzie mógł w~·mi<'nić- na 
złoto <'Z.V pieni11dze zagrani('Zlll'. Musi 
więr nastąpi~ dl'prt•rjarja pimiądza 
krajowPgo. Al1..• ta konsPkwt•nrja hynaj
mn ie.i n il' przl'raża zwoknników oma
wiam'.i szkoł~-, prz<'riwnie, spodziewają 
się, Żl' spa<kk waluty przynil'sie krajo
wi istotne korzyśri gospodarrze. Prze
widują, że j<•śli obniż~·my kurs piPnią
dza, to krajowe eeny towarów w sto
sunku do <'l'll zugrm1i('zny<'h obniżą się 
o t~·k, że wzrosną rnożliwośri eksporto
we, a więr możliwoś('i zatrudnimia 
większl',i iloś('i robotników. Na argu
ml'nt, że spa<kk waluty powoduje wzrost 
kosztów rohorizny w kraju, odpowia
daj<}, Żl' wzrost tm jest powolniPjszy 
i następuje z opóźnimiem w stosunku 
do wzrostu ('Pn. 

Ni<•wątpliwie zagadnienie to jest jed
nem z najtrudnit'jszyrh w ekonornji. Na
rznra się jednak odrazn wnios<>k, że 
z~·sk, jaki wytwarza się naskutek {kwa
lune,ii pimiądzu, jPst z~·skicm wybitniP 
przejściowym, t. zn. tnva on dopótv, po
póki inne kraje nie obniżą wa'rtośei 
swego pienii}dza, względnie dopóki ko
szty produk('ji we własnym kraju niP 
wzrosną w takim samym stopniu, jak 
<'l'ny. Po }wwn~·m rzasie inne kraje mu
szą również olmiżyP wartość swl'go pie
ni:idza, <1lho też zamknąć granie~· przed 
dopływem towarów z krajów o waluc·iP 
zd1•pn•ejonowanej. 

Liter at nr a: \V każ<lym podrę<'zniku 
<'ko11~1mji polityrznej zn11j1lują się rozdziały 
pośw1\'ronr z11g-a<lni<'nion1 }li<'ni11<lza. Z dzirł 
spP1',j1ilnyeh wymirni~. tl'7.rba wszystkie prn-
1•r prof. F. .M ł y n a r s k i r g- o i prnrę 
prof. JL T f' n nr n ba u ma: „Struktura 
g-ospodur:;twa 1'połrrznrg-o Polski", II t. 
(pl'IH'll trnd11iejsz11). 
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PIERWOTNIAKI. (Tabl. fi-6). Na 
podstawie znajomośri zwierziit tkanko
wych, z któremi się naokoło stykamy, 
a które złożone S<) z ogrom nit• wil'lkiej 
ilości kom{,rck. skłonni jl'stl'śmy S<J<lzil\ 
ŻP picrwotn iaki to istot>· ha rdzo prost!' 
i nicskompl ikowane. Tak jt>dnak nil' 
jest! 

Komórka riała ( ~ J( 0111órka) zwierzę
ria tkankowPgo jt>st naog6ł prosta, wy
srwrjalizowana do Jll'WIH'j, właśriwl'j 
danej tkancP funkrji, naokoło bowiPm 
istnieją inm• tkanki, spl'łniająre inm', 
do żyria zwit•rzęria n it•zhrdnc zad<rn ia. 

Komórka ciała wymorzka natomiast, 
spełniająra wszystkie funkrjP ż~·riowe: 
odżywia n il', rozmnaża nit', oddyehanic, 
fnnkrjc rurhowP i t. p., j1•st nadzwy
rzaj wszechstronnie i - zalPżnit• od róż
nyrh warunktiw bytu - rozmaieie roz
winięta. 

Budowa. 

I ldy pomini<•rny widt• odn!żnia.iw·yeh 
poszezcgóhw grnpy <"l'<'h, riało pil'rwot
niaka prz<•dstawia się w ogólnym zai·~-
sie jako kom<lrka plazmatyezna, zawie
rająC'u wewnątrz jądro, podobn it• jak ko
ml>rki C'iała tkankowr<lw .• Jqdro jest h:)'H 
pojcdyi'1C'ZL', hądź złożonL' z dwu rzęśri, 
t. zw. m a k r o n u k l c u s a i spl'łn ia
j:icego fu n kC' je związatll' z rozmnaża
niem - m i k r o n n k I e u s a. 

Ciało pierwotniaków otarza błonka 
zwana p c 11 i kul <J, wzmor•niona nie
kiedy sztywrwmi l)('kezkami ezy płytka
mi, tworząePmi nieraz pięknl', do ryrcr
skieh hl'łrrniw podobne, 1rn1H't'rzyki lub 
kolczaste szkid1•eiki (tabl. Il, rye. fi). 

PiL•t·wotniaki wykazu.hi. bardzo wi<•lką 
rozmaitośe w sposobie poruszania się. 
U bardzo wiciu z nieh (wieiowel') jako 
organ ru<"hn wystc:1mje j!'dna luh yww
na iloś<: długich wi<'i (tabl. fi, rye. I-fi), 
imw (korzl'llio116żki) porusza.i•! się przy 
pomoey plazmatyezny<'h wypuskk <'ia
ła, t. zw. nihyn<'>żek (tahl. ';), rye. 6-11), 
inne ( wymoezki) przy pomoey ha rdzo 

lirzn~·eh rzęsl'k, g"\'Sto pokrywająeyeh 
irh ('iało (tahl. 6, rye. :~--10). Rzęski 
wymoezk(,w osadzonl' S<) na t. zw. <'iał
karh podstawow~·<•h, pob11·zo11~·1·h z so
b:) eil'nki<•mi. oplata.i:J<'Ptni <'iało w~·
lllO<'Zka wł,!ki<•nkami (tabl. G, ryc. 7). 
Hola t,,·rh wł(lk i<•1wk polq{a za p<'Wll\' na 
Jll'Zl'WO<lz<'ll in pod 1·ażn i<•1] i uzgadnianiu 
rnelrn rZ\'S<'k; spPłn iałyby otll' zat<•m 
rolę układu i1Prwmn•go tkankowr·(nv. 
Zu pdn il' odręlm~· spos(lh pornszan ia się 
wykazu.i:) pasorzytnirz<' pi<•rwotniaki, 
nnll'Ż<)<'<' do sporowr<lw, t. zw. gr<'gari
n~·. .]!'st to rnianowieiP spos(ih, kt<lr~· 
możnab~· nazwaf. rakidowym, poll'gaj:1-
ey na w~Tzuran iu poza sit>hil' ywwncj 
w~·dziPliny, dzirki ezt•m11 <'iało porusza 
się naprzl)d (tabl. 6, rye. 2). 

Odżywianie. 

W śr<ld pil'rwotn iaków zn:ijd11.i:J sir 
form~· (niPkt<lrl' wieiow<'l') posiada.i:!<'l' 
zi<>lony barwnik, rnogl)C<' się wi\'r odży
wiar prostt>mi suhstanrjami, ulq.ra.i:1r·1•
mi syntt•zi1• pod wpływt•m promi<•ni sło-
111•ez11vch (ta hl. ii, rv<'. 1 ). Odżvwiani.
Jll'Zt><l~tawia si\' tu· z;t<'m tak. j:;k 11 ro
ślin. Ni1•którl' intH' wi<"iowel' żyj:) w s~·rn
biozi1• z zit>lorwmi algami (niższP rośli
ny), które za nil' tl'j syntPzy <lokony
wują. Inne pierwotninki odżywiają si\' 
pokarmem ~otowym, a więc: hnktt>rja-
mi, obumarh•mi rz11stkami roślin i zwil'
ruit, niższl'mi roślinami, jak glonami 
i okrzl'mkami - wrpszeil' innl'rni pier
wotniakami. 

H<lwni<·ż i spos6h pohiPrirnia pokarmu 
przl'Z pi1•rwotninki .i<•st bardzo rozma
it:·: niektól'l', jak np. am<'hy, ot:wza.i11 
wprost pokarm swr•m h1•zksztnłtnl'm eia
łPm i wewnątrz go trawią (tahl. fi, 
rye. 6), inne wsysaj:) go speejahwmi 
ssawkan1i (tahl. fi, rye. 11 ), inne od
żywiają się za po~rl'dn iet wl'm gęhy, oto
r·zotH•.i 11 wymoezk<lw rz,:skami lub bło
nami falująeemi, nap\•dzają<'emi do niPj 
pokarm. 

Czcyo nie znajdziesz tutaj --
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,Jako organy wydalnicze występu.iii 
u widu pirrwotniaków t. zw. wodniczki 
tctniącc, któn' naprh1iają się wydzida
nrmi przrz org-an izm cit'czami i za po
śrcdn ictwt'm otworka na powirrzrhni 
riuła wydalają jr nazcwn:itrz. 

Pasorzyty. 
Zupełnie swoisty sposób życia i od

żywiania sic wykazują bardzo liczrw 
pierwotniaki pasorzytnicze. Są wśród 
nieh pasorzyty zar6wno zewnętrz1w, jak 
i wewnctrzne, żyjąre zar6wno w komór
kach zwierząt w:vższyeh (np. w krwin
kach), jak i w ieh tkankaeh, czy wresz
rie w oq.~anaeh, w wątrobie, jclieie i t. p. 
Odżywiają sic one w znacznej mierzc 

drogą OHmozy, wchłaniając powierzeh
nią eiała (poprzez pcllikulc) rozpu
szezone pokarmy. PaHorzyty organów 
posiadają hardzo ezcsto speejalne urzą
dzenia zabezpieczające je przed ewn1tu
alncm spł6kaniem, naprzykład ze ścia
nek jelita żywieiela wraz z jego pokar
mem luh ze skrzcl z wo<lą. Są to haki, 
kolce lub przyssawki (tabl. 6, ryc. 4). 

Lirzne wystcpowanie pasorzytniczyrh 
pierwotniaków zapewnia ich rozwoJ, 
nirkirdy bardzo skomplikowany, a pro
wadziiry do produkeji wielkiej masy po
tomstwa. Jako stadja rozwojowe u widu 
z nirh wystcpują t. zw. ,,spory", rzyli 
kapsułki, w których zamkniQty „zaro
ckk" przebywać może rzas dłuższy na
wet w nickorzystnyrh dla sirhit' warun
kach i tern łatwiej dostawać sic do in
nych, zdrowych jeszcze organizm6w 
(tabl. 6, ryc. 1). 

Podobne do spor stadja znajdujemy 
u bardzo wielu pierwotniaków wolno
żyjących (nirpasorzytniczych) w posta
ci t. zw. cyst, hcdącyrh niejako ieh 
oprzcdami. Cysty takie po wysl'hnięciu 
mogą być łatwo przcnc)szonc z mirjsea 
na miejsce, choćby z kurzem przcz wiatr, 
co sprawia, że pierwotniaki są bardzo 
„kosmopolityeznc" i wyst~pują, nicza-
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leżnie od kraju i cz<:ści świata, wHzc
dzic, gdzie znajdą odpowirdnie warunki 
bytu, a wi~c w wodzie, wilgot1wj ziemi, 
mchu (nawl'f, na dachach), po<'hwaeh 
liści roślin i t. p. 

Rozmnażanie. 

J>o wielkirgo rozpowszrchnienia pit>r
wotniaków przyezynia si<: bardzo intPn
sywnc irh rozmnażanit>. Taki naprzykład 
f)()Wszcelrnic znany pantofelek, mnożąey 
siQ przrz podział każdt•go osobnika na 
2 potomne raz w ei<Jgll doby, daje po 
tygodniu 128 okazów, po 2 t~·godniaeh 
16.384, zaś po micsi11cu może sic wyka
zać 1.0il.188.224 potomkami, h<:dąeymi 
coraz dalcj dzieląermi się i dorastają
cemi jego połówkami. Przy pomory ta
blic logarytmicznych można ohliezyĆ', 
jaką mnsc o8olmik6w da on po roku 
nieustnnnyeh podział<'\w (b<:dzie to liez
ba 110 eyfrowa), założywszy, że żadt'n 
z potomków nie zginie „śrnirrcią tra
giezną", gdyż właśeiwie wymoczek nie 
ginie nigdy śmirr<'ią naturalną, dzit,li 
sic tylko na coraz więcej osobników. 

Taki podział pierwotninka (rye. 2 B) 
odbywa się w trn sposób, że dzieli sic 

Ryc. 2. A - konjui:11cj& wymorzk6w. Il - podział 
wymoczka. N - makronukieus, n - poł6wki mi· 

kronuklf'uAa. 
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napr;.:<ld mikronukleus (o ile go pirr
wotniak ·posiada), potPm makrnnuk!Pus, 
wres;.:f'ie <'ale zwil'ł'zę. 

l\ie jest to .kdnak jPdyny SJHls<lh ro;.:
rnnażan ia si\• pil'rwotniak(1w: wide 
z nieh zamyka się w „<',VŚ<'ic" i rozp:icl:i 
na wiPk nrni1· js;.:\'!'h p(1źnil' j dornst;1 i<t
f'YC'h osobnik<~\\'. p<;tomnyrl

0

1. :\i1·ktin:t' 
pierwotniaki mnożą się równi<'ż drogi) 
pąrzkowania, np. hydł',\'. Tl'll spos{1b 
szf';.:eg{1Jnie <'Z\'sto występu.i<' u form 
osiadłyeh, 11 ieruehomyC'h, i w{1wezas mło
dy pąezek, zaopatrzony w org-ai1y n1-
rhu. ma moż11ośr emigrowania na i111w 
miejsrt'. 

Podział piPrwotn iak{nv poprzl'dzany 
h~·wa nit•kit·d~· prz1•z tak zwarni kopnla
<'ję, rzyli zlani!' się dwu osolmikt!w 
w ,jcdnq eałoś<\ <·o odpowiada łą<'zcniu 
się ph•mnika z jajem 11 zwil'l'Z<)t tkan
kowych, luh tt•ż przl'z występu.iw·ą np. 
11 wymoc;.:hJ1w t. ;.:w. konj11gaeję. 1\011-

jugacja pokga 11a zt·tlmi\'<'ill się dwu 
osohn ik<lw i wzaj1·m1wj \\',\'!Tli an i1~ C'l.\'Śei 
mikronukkusa, pop1·zt~llzo1wj skompliko
wane111i prol'Psau1i (1-y<· . 2 1\). Po ta
kiej wymianil' osobniki l'Ozłi1r·za.i<J si\' 
i dzielą llormalni<'. Osobniki biol'<Jl'L' 
udział w kopulaC'j i hywa.i<J r•'1wnl', .ic<l
nakowP, hą<lź też rfoml' i wfl\\'t•;.:as wy
st~puje już pewi1·n pod;.:iał na pł<'i, Il iP
rzęsto 11aog-ół wśr(1d pi1•rwotniuk1'1w spo
tykany. ;I,, Jfoahr. 

Psyclwlogja 
zwierząt jednokomórkowych. 

Niezh~<l11y111 w111·trnki('Jll istnienia ja
ki<'gokolwi<•k życia psy<·.hiezllP!.rn j1·st 
możnosc od1'z11wani11 r<lżnorodnych 
wpływtiw i działarl otac;rnjw'.rg-o świa
ta. U człowieka służą do tego eelu na
r;.:ądy z111ysłtiw. ,Jak wiemy, każdy ho
<hiec Zt'Wll~·t1·wy 111oże by<: po<'hwy1·0· 
uy tylko zapo1110cq sp('cjalrH·g·o, nnsta
wionego ua ten bod;.:it•c aparatu odliior
c;.:ego. Oko jt>st ni<•wrażliwe 11a dźwięk, 
11 ucho nie może odez11w111: światła, nrn-

si istniee określony stosunek pomiędzy 
budową, urządzrlli<'lll 11arz11d11 odbior
<''-t'g'O a naturą odhi<'rany<'h prz<';.:r11 
wpływ1'iw. 

Czy pierwotniaki mają narządy zmysłów? 

Pirrwotniaki ni<> posiadają właśC'i
wy<'h nar;.:iid<lw zmysłów, j<>dnakże rna
.ią s;.:1'l'Pg 11rz11<1"ełi służ;1eyeh do odbie
rania 11iekt(1ryeh wpływ(nv Z<'wnęt rz
nych. lfozważyrny najpi<>rw, ja ki<> zja
wiska świata otacza.i<!<'Pgo 1nog·11 hyr 
O(kzutr prz<>;.: pi<>rwotninki. 

Znany powsz<><'hnie wy1110<•;.:ek, zwa
ny wirczykiem, 1n11 <'inło w ksztakie 
ki('liszka, osadzonr w1 dłui.riej, km·(_•;.:li
wej ło<lyżc<'. ,Jrg-o szeroka tarl'za oko
log<:hown (tnhl. Il, ry<'. G) okolona j<>st 
dłuuierni. rnchliw<>mi r;.:ęskarni. ,Jeśli 
lekko dotknien1y trj tar1·;.:y ei<>niutką 
i~dą R;.:\darn), ło1lyżka kurezy si\' Rzyhko, 
zwijają<· się 1111 podohi<>11stwo korkoei11-
ga. ZwrMrn.v 11wagę na trn wnżny fakt, 
że dotlrnęliś111y l'iała wy11101·zka. a skur
czyła się jqro łodyżka, kt{H'l'.i nil' po
drnżninl iś111v Wl'ale. l'odrażnil'llie <·iała 
zostało w .Jakiś spos(1h przeka;.:a11p ło
dyżel'. rnusi więc istnil'f. pomięd;.:y 11il'
mi 1wwien łql'znik. ,JpśJi dotknę kołi
c<•m pal<•a przPd111iotu gor·;11•pgo, ręka 
cofnir się s;.:yhko. ,JednakżP mitśnir, 
kt.6ryeh sknrC'Z spowodował <'ofnię<'ie 
się r~·ki, nie zostHły oparzonr; otrzyłłla
ły oue podrażnienie droi.rą ok(1Jw1. przpz 
wł6kna i ko1116rki systt•rn11 1wrwow<•go 
(- N<·ru·y). W ostatnieh <0 z11saeh opi
sa110 n wy111oczk6w zawiły syst!'111 wł1'1-
kit>nPk, położonyeh na powierz<'hni <'ia
ła i służąey<'h prawdopodobnie do prze
wotfaruia podrnżniełi. Jest 1o P<"wit•n 
odpowiednik naszego sys1Pmn nerwo 
wt•go. Zatrm wy111or;.:Pk odl';.:uwa po 
drażnienie do ty kow<>. n•:1 gujt> 11a 11 ie 
ruchrm oraz posiada łąrz11 i k pomię<1"y 
aparntem odbiorrzym a wykonawczym 
Inacz<>j mówiąc, wymocz<>k posiada 
zmysł dotyku. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Wirle pirrwotniaków rea1n1.ie na 
światło. Np. wieiowie<' Euglena płynie 
zwykle ku światłu (tabl. 5, ryc. l ). Tym 
razt•m mamy do czynienia z prawdzi
wym na rzc!<lrm zmysMw, z rodzajem 
malutkipg·o oczka, mającego postać 
plamki c•zerwon<\i, położo1wj na sa
mym przodzie ciała pierwotniaka. Gdy 
zapolllocą hnrdzo wąskiej wiązki świa
tła podrażnimy tylko to oczko, Eu.qlena 
zwr<'>ci się ku światłu, lo("dy zaś podrnż
nian1y inne punkty ciała, nie oświetla
jąc OC'zka, pierwotniak nie będzie wt•a
le reagował na światło. Ni<'wiitpliwie 
oczko służv do odbierania podrnżnień 
świetlnych: Jrdnakże kirnrnrk ruehu 
zmienia się dzi\'ki zmienionej działalno
ści ruchliwej wiei, która jest narządem 
pływania. Wić sama jest na światło zu
pełnie niewrażliwa, ale jest ona bardzo 
wrażliwa na bodźee, które zostały jej 
doprowadzone od oczka. Zatem raz ,je
szcze mamy narząd odbiorczy, narząd 
wykonywujący reakcję oraz jakieś 
urządzenie, które łączy obydwa. 

Specjalny zmysł chemiczny wymoczków. 
Wymoczpk zwany pantofelkiem (tuhl. 

6, ryc. 3) płynie w kierunku kropli 
wpuszczon<'go na szkiełko słabeJ,!;o kwa
su, ale cofa się gwałtownie, jeśli zastą
pimy kwas ciałem o reakdi zasadow<'.i. 
J<'śli na szkidku umieścimy kropelkę 
tuszu, ujrzymy wyraźnie, iż od tuszu 
ku zliliżnj<icemu się pierwotniakowi 
wysuwa się długi kzyk, któreg-o wierz
<"hołrk wpada do wgłębienia okołoust
nego wymoczka. Płynący pierwotniak 
wytwarza bowiem zapomocą swych rzę
srk wir wodny, kt6ry weiąg-a wszelkir 
zawirszorw w wodzie drobne cząstki. 
\V trn spos«lh wymOC'zrk otrzyu1ujr jak
by próhki wody ZI' SWf'g'O otO('Z('llia. 
Ody próbka taka przyniPsir cz11stc<'zki 
.iakil'goś ciała zasaclowrgo, wyuio!'zrk 
skręca raptownie o duży kąt i oddala 
się szybko. Skręca zaś dlatrg-o, że rzęski 
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powierzchni jego ciała zmieniają kie
runek swoich uderzeń. Znowu w i~·c 
stwierdzamy, że podrażniony został je
dm punkt ciała - wgłębienie okołogę
bowe - a odpowiadają na podrażnie
nie rzęski całego ciała, które samr 
z działającym bodź<"em chemicznym nie 
zetknęły się wcale. W głębienie około
ustne P<'łni rolę narządu do odbierania 
wpływów chemicznych, powstałe zaś 
podrnżnienir zostaje przekazane rzę
skoni. 

Czy pierwotniaki mają pamięć? 
Poprzestaniemy na tyrh kilku przy

kładach. Wynika z nich jasno, że pirr
wotninki mają możnośr poznania na 
swój sposób znacznej części otaczające
go je świata. Zachodzi jednak dalsze 
pytanie, rzy otrzym1rne w ten sposób 
wrażenia wiążą się z sohą w j11 kąś ea
łość, bez której istnienie życia psy
rhicznego .i<'st nie do pomyślenia. Nie
zbędnym warunkirm istnienia życia 
psychicznego jest obecnośr pamięci. 
A czy pierwotniaki posiadają pami\'Ć? 
Czy mogą uczyć się czelo("oś? 

Pewne fakty przemawiają za trm. 
Wspomniany już wirczyk jest bardzo 
wrażliwy na wstrząsy meehaniczne, na 
które odpowiada natychmiastowym 
skurczem łodyżki. Jeśli jednak hędzi<'
my go wstrząsali raz po raz w ciąg-u 
dh1ższego czasu, skurcze b\'dą coraz 
słabsze, aż wreszcil' wircz~·k przt•stanit> 
reagowar na wstrz11śnienia. Wirrzyki 
si<'dzą nieraz na powirrzchni t•iałn drob
nych skorupiakiiw słodkowodnyc·h. 
~zybko pływ11.i11ry skorupiak wstrząsa 
ni<'mi i miota na wszystkie strony, 
a jednak wirczyki nir kur<"zą si1; w1·n
I<' .• Jest to najwyrafoirj przyzwyeza.i<'
ni<' si\' do okrrślonej podniety, 1·0 jest 
możliwe jPdynir w przypadku posiada
nia p11111ię<"i . 

Bardzo ciekawe zjawiska trgo ro
dzaju obserwowano u bliskieg·o krew-
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niaka wir<'zyka, wymoczka z rodzaju 
Stentor (tabl. 6, ry<'. 6). Rtcntor przy
czepia się zwykle do przedmiotów pod
wodnych i przez długi <'zas pozosta.iP 
na miejscu, choć może w każdej chwili 
oderwar się i odpłynąr. Rzęski jeg-o 
tarczy okołogębowej wprawiają wodę 
w ruch wirowy, co, podobnie jak u pan
tofelka, sprowadza zawieszone w wo
dzie cząstki do otworu ~;ębowego. 
Cząstki pokarmowe zostają połknięte, 
cząstki obojętne lub drażniące - od
rzucone. Ody Stentor wy<'iągnic swoje 
ciało i puści w ruch rzęski, skierujemy 
zapomocą mikroskopowej pipetki prąd 
drobno roztartego karminu z wodą na 
tarczę gębową pierwotniaka. Przez ja
kiś czas wymoczek będzie pobierał kar
min i połykał go. Jednak w pewnej 
chwili rzęski okołog-ęhowe odwrócę kie
runek swoich uderzeń i spowodują po
wstanie prądu wstecznego, który od
rzuci cząstki karminu, zamiast sprowa
dzać je. Odwrócenie prądu trwa jedną 
chwilę i zaraz potem cząstki karminu 
ponownie spadną na tarczę gębową. 
Teraz StPntor próhujl' dru~icgo sposo
sobu, aby uwolni(. się od dokuczliwych 
cząstek. Pochyla się on cały i odwraca 
na bok, abiy karmin go nie dosięgał. 
Przesuwamy się jednak z pipetką i da
lej puszczamy karmin. Następuje re
akcja trzecia: cały wymoczek kur<'zy 
się silnie, zamyka tarezę gębową i staje 
się dla karminu niedostępny. Ale w tym 
stanie nie lllOŻe on przebywać długo; 
po pewnej chwili wyprostowuje się też 
zpowrotem i uruchamia rzęski. ,fa k 
teraz zachowa się wymoczek wzg-lędem 
karminu? Jest on w te111 samem poło
żeniu, co na początku całej obserwac,ii, 
a i karmin pozostał karminem. Należy 
więc spodziewać się, że odwróci on kie
runek bi<'ia rzęsrk. J('dnak Stentor by
najmniej tego nie robi, lecz skoro tylko 
spadną na jego tarczę gębową pierwsze 
cząstki karminu, naty<'hmiast kurczy 

się on znowu. "'ymoczek postępuje tak, 
jakby pan1iętał, :i.e poprzednia próhn 
z odwrócenielll rzęsek hyła hezskute<'z
na. Jeśli w <la Iszym ei:gru upor<'zywie 
działnmy karminelll, pierwotniak ni<' 
będzie weale kurczył sit,' raz po raz, 
lecz nciPknie si~~ do czwart1•go sposoh11, 
najradykalniejszeg·o: odnwit> się od 
podłoża i poprostu odpłynie! To zaeho
wanie się wymoezka .kst wysoee zasta
nnwiająl~e. l\nrmin dnjP stah', ni('Zlltien
ne podrażnit>nit>. a rrnkeja jest 1•01·az 
inna. Więc skoro hodziee nie ZllliPnił 
się, a w renkrji zarhodzą zmiany, zmie
nił się widocznie sam wymOl'Zl•lc Ni<' 
powtarzn on poprzt>dnieh prób, skoro 
te okazały się hezskutrezne, leez rrag·11-
je wszystkiemi dostępnrllli inu sposo
bami, aż do ucieczki włarznir. Postę
puje on tak, jakby pa

0

miętał wynik 
wszystkich próh poprz('dnieh. 

Faktów tego rodzaju znnmy eały 
szereg. Nir można jednak twier<lzi{•, 
aby dowodziły one bezwzględnie istnie
nia pamięei u pierwotniaków. Można 
powirdziPĆ np., Ż(' Stentor w swpm ży
ciu <'odzirnnem nieraz styka siQ z taką 
sytuacją, jak w doświadezeniaeh z kar
minem; przyniesiony np. pr7.ez wiatr 
kurz osiada także w wodzie właśniP 
w postaci takich drażniąc•yeh heznży
tecznych cząstek. \Y tym rnzie wymo
czek może posiadać pewną stałą urni<'
jQtność działania, któr(' spełnia mN~ha
nicznie, bez udziału p11111ięei. Być może, 
że tak jest istotnie. Ale z drugiej stro
ny coraz wię1•ej faktbw wskawje na to, 
iż pi('rwotniaki S<) istotan\i niezniinnie 
skomplikowanemi, zarówno w sw<'.i bu
dowi(', ,jak w <·zytrnoś<'ia<'h życiowych. 
Odkryto bardzo wiei r nowych na rzą
dów ('iała wymoczkiiw, ohserwowano 
szereg nirznanych dotąd ezynnosc1 
i jest wprost nie do po111yśk11ia, ahy 
tak zawiłe istoty nie posiadały wcale 
życia psyehil~z1wgo. Trudnośei badania 
tych spraw S<! olbrzymie i dlatt'go tylko 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nie posiadamy jeszrze w te.i dziedzinie 
zupełnie jasnych danyrh. Skoro jednak 
zostanie stwierdzony niewątpliwy fakt 
istnienia pamięci u pierwotniaków, st.a
nie się pewne, że istoty te muszą po
siadać zdolnośl- nabywania doświadcze
nia, zdolnośl- wiązania i kojarzenia 
z sohą różnorodnych wrażeń. 

J. Dembo11".<ki. 

J. Dcm bo wski: Historja naturalna 
j1~<lnt>go piPrwotninka, Warszawa 1924 i J. 
D e m b o w s k i: W poszukiwaniu istoty 
ży1·ia. Warszawa, Mathesis Poh•kn, tom I X. 

PIEŚŃ. Od na,idawniejszych czasów 
człowiek tworzył pieśni. Pieśnią wyra
żał radość w tańcu i zabawie; pieśnią 
dodawał sobie ochoty do prncy, zwła
szrza wykonywanej zbiorowo. Z pieśni 
czerpał zapał i odwagę wojenną; w pie
śni dawał wyraz swym uczuciom, swej 
dobrej i złej woli. Pieśnią wreszcie 
uświetniał wszelkie uroezystości rodzin
ne, obrzędy i zwyczaje. 

Pieśń ludowa. 
Każdy naród posiada bardzo wiele 

pieśni, związanych z różnemi okolicz
nościami życia jednostko w ego i zbioro
wego. ~piewane są one powszechnie 
przez lud i przekazywane tradycją 
ustną z pokolenia na pokolenie. Obej
mujemy je ogólnie nazwą pieśni I u
d owej. 
Wśród pieśni ludowych istnieje wie

le bardzo dawnych. Przeważnie jednak 
nie wiemy, kiedy i gdzie powstały. Nie 
wiemy również po największej części, 
kto je ułożył. O niektórych tylko mo
żemy domyślać się tych szczegółów nn 
podstawie ich treści. 

Pewne piPśni ludowe rozpowszPch
nionP są nietylko w jednym kraju, lecz 
u całej grupy narodów z sobą spokrew
nionych (np. słowiańskich, romańskich) 
lub z sobą sąsiadujących (np. Rusini 
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i Rumuni). Poniewnż jednak słowa piP
śni ludowyeh przekazywane są zawsze 
ustniP wraz z melod.i11. przrt.o ni1• dziw
nego, że jedna i ta sama pit'ś11 nirtylko 
u różnyeh narodów, kcz nawet w róż
nych okolieneh tego s1rn1ego kraju wy
kazuje niejl'dnokrotnif' liczne odmiany, 
rzyli warjanty tak w słowach, ,jak 
1 w melodji. 

Polska pieśń ludowa. 

Polskie pieśni ludowf' są bardzo li<'z
ne i bardzo rozmaite. Podzielir je moż
na na: 1. obrzędowr rodzinnf' (np. we
selnc) i doroczne, związane ze świ~·t am i 
(np. kolędy) !nb uroczystemi obrzęda
mi (np. dożynki), 2. powszl'chne (np. 
dumy, pif'śni miłos1w i zalotne, kołysan
ki, pieśni tanf'czne), 3. zawodowe (np. 
flisackif', myśliwskie, górni<'zr, rze
mieślnicze, żołnierskie), 4. dziclnieowf' 
(np. górnlskif', kujawskie) i fi, stanowf' 
(np. mieszczańskie). Najstarsze pie
śni ludowe polskie zachownły się wśród 
obrzędowych, jnk np. wesclnn pieśń: 
„Oj, chmielu, C'hmielu". 

Bardzo obfitą grupę polskich pieśni 
ludowych stanowią ta 11 ce, a to kra
kowiak, mazur, kujawiak, ohcrek i i. 
C'zęsto S~! one tylko przyśpiewkami 
w tnńcu, wykonywanym przy ich rne
lodji. Wraz z sarnemi tańcami pieśni te 
rozpowszel'hniły się wśród wszystkich 
warstw spoh'ezrństwn polskiego. Ogól
nie znane są krakowiaki, np. „Krako
wiaczek jf'den miał koników siedem", 
mazury, np. „Umarł Maciek, umarł", 
oberki, np. „Uciekła mi przepi{ireezka", 
kujawiaki, np. „Jedzie Jnsio o<l Toru
nia" i wiele innyrh. 

Forma pieśni ludowej. 

Pieśni ludowf' posiada.iii najczęściej 
b u d o w ę z w r o t k o w ą , t. z11. że ta 
sama melodja powtarza się kole.ino 
w każdej zwrotce, bez wz1dędu na zmie
niający się charakter uczuciowy tek8tu, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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zllleżny od treści. Hudow\' zwrot ko wą 
posiadają także znzwyezaj p ie ś n i 
re I iµ: i j n e, np. „l\it>dy rannt> wstają 
zorze", i pieśni n a rod o w r, np. „Ro
że, coś Polskę". Pieśni ta kif', jak te 
dwie ostatnio wyniienione, nil' są pit>
śnia111i Jndowemi w znat"zrniu Ś<'ish•111, 
gdyż autorzy il'h i daty ieh powstania 
są nam zna nr. 8ą to t. zw. pieśni po
p n J 11 r n P, którr podohniP jak ludo
WP stanowią własuośr całego społf'l'Zl'tl
stwa i są przez róż11r jpg·o warstwy 
w odpowiednich okolirznościa<'h żp·ia 
zbiorowego śpiewane. Taką pieś11i11 .i<·st 
również rnazurl'k Dąbrowskirg·o. czyli 
nasz hymn narodowy „Jeszcze Polska 
nie ZJ.?:in<:ła". Słowa jeg-o ułożył J()zpf 
Wy hic ki, a melod.iQ przypisuje siQ 
Miehnłowi Kleofasowi Ogi 11 ski e
m u. Hymn ten posiada h ud o w Q 
z w ro t k o w ą z r e f r e n e m, t. zn. 
że po każdej zwrotce, śpiewane.i na tQ 
sarną 1nelo<l.iQ, powtarza f;iQ jako r<'frrn 
ten sum tekst: .,Mars.z 1llars1:, I>ąhrow
ski", posiadający swoją odr\•hną ł!lelo
<ljc. Hównirż marsz ,.J>i,'rwsza bryga
da" ma taką hudowQ. HcfrPne111 .i<·st 
melodja !lo powt/lrzający<·h się po lrnż
dej zwrotrr słów: „My pierwsza bry
gada". 

Pieśń a.rtystyczna.. 

Od piPśni ludow(',j 01lr6żnif. nal<•ży 
pieśń artystyr;-:ną. ,frst ona for11uJ lllll

zyrzną (-+ .llu::ykn), kt6ra w historyez
nym ro.zwoju nrnzyki ja ko s1:tnki ulega
ła i u leg-a licznym przP1n i11110111. l'i<'Śń nr
tysty<'z11a. tak religijrrn, .i:ik i świNdrn. 
jest .zawsz<' dziełelll lw111pozytora. kt<'>
reµ:o inti~. nnro11owośr i kolt>,i!' żyf'ia S<) 

nam z rq~uły u1anr. l\lo7.e on;i hyf. so
lowa lub C'hi')ralna, wyłij<'Znie wokalna. 
rz~·li n cnprlla, luh tPŻ wokalna z towa
rzysz<•niem ins1 rmnPntalnPm (-> Jlu
Z!fka). 

Pieśni artystyrzn1' starożytne i Śrt'd
niowierzne prz<>znarzone h~·ły bą.dź na 
jNlcn ~fos, hądi na chór 1misono 
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(-> H11rm11n,i11). W w. XIV i XV roz
win\'.ła Rit; w Enropil• piPśi1 art ystycma 
z towarz~·szPnil'm instrnnwntahwm. 
W w. XVI trntomiast nnstqpił bujny 
rozkwit piPśni wiPlogłosowl'j 11 mprlla. 
W w. XVll i XVI Il pi1'ś11 artystyl'zna 
j1•st rodzajPm mnid uprawian~·m. 
St:PZ<'l!<)ltwm upodoba11i<'m ri1•szy si~ 
wówPzas pi1•śń, hęd111•a rz~·śeią skład11wq 
OIH'l',\' (-> .l!u::!fka). Pi<'~t1 tnka nosi 
nazw~ ar .i i . .:\111 011a zazwyeza.i form~ 
trzyezęściowq, przy<'Z<'łll l'ZęŚĆ' trzeeia 
j<>st. powt(>rzPniP1n piPrwszrj, 11 środko
wa jPst od ni<'h obu odmienna. Tnkże 
i w w. XIX ar.in miała w opPrze 111ir.i
sce uprzywilejow1111e. Oprtl!'z słynnyeh 
aryj op<>rowyeh włoskieh .znane s;1 po
wszrchnie u nas np. ar.ie z oper ~itani
słnw11 Mo11iuszki, jak: „Szumią 
jodły na gór szezy1·i<>" luh „( h1yhy ran
ncrn słonki<'m" z opery „Halka". 

W w. XIX pieśń artystyezna doel10-
<1zi do najwyższego rozkwitu. Najpięk
niejsze utwory liryki p1wtyckiej ( 11p. 
wi<>rsze Miekiewiczn, Sł1nvaekipgo, 

A~myka. T\onopni<'ki('.i, 'l'l'tmajera i i., 
z ni<'tlliP<•kic•h - wiPl'Z<' <lo<>tlwgo, llei-
1wgo, z francuskich - V<•rlainl' 'a, Ba11-
<lPlair<' n i t. d.) stają si~ dziQki kompo
zy('jorn na.iwiQkszych muzyków picśnia
mi artystycwerni. Ten rozw(>j pieśni 11r
tystyez1wj datuje si~ gMwnie od Fran
ciszka 8 chu b c r ta, kompozytora 
wiedeńskiego z pierwszej rwierei XIX 
w., kt6ry niPtylko posługiwał siQ daw
ną pieśnią zwrotkowi), leez także two
rzył sal!lodzielnic formy piPśni, zw1111ej 
dPklanrnPyjną luh <'harakterystyczną. 
W takiej piPśni t1H•lo<lja Złllit>nia siQ za
]p:i.nir od tr<>śei i 1111stroju ll<'Zll<'iow<'go 
poezji (np. słynne piPśni Sehnhnta do 
sł<'lw OoPthcgo: „Rrlkiini.<J", ,.(frrtch('11 
am Spi11nrndr" i t. p.). 

( >hok S<'huhp1·t a 11ajwyhit nie.iszy111 i 
twórcami nie111i<'ekie.i piefmi artystyez
nej byli: Hohert Sc hu m 11 n Il, ,Jan 
Brah rn s, Hugo \Vol ff, Hyszard 

Czcyo nie znajdziesz tlltrij -
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::-4 t r Il us s i wirlu innyeh. Pieśi1 nrty
styeznn stnłn się od eznsów romnntyki 
ulubioną formą i{ompozytor6w wszyst
ki<'h 1111rodów . (T nns po pierwszyeh 
pieśnineh Fryderyka Chop i n Il (np. 
./ldybym ja hył11 słcmeezkir111 nn ni(•
bir"), w których wyraźnie przrbija się 
związrk z 111elodjnmi polskirj pieśni lu
dowej, twór<'ą narodowej pieśni arty
stycznej stał się Stanisław l\f o n i u
szko. Po nim najwyhitniejszymi pie
śniarznmi h~·li: Władysław ż r Ie ń ski, 
Zygmunt N osk owski, .Jan O a 11, 
Stanisław N ie w i ad omski, Mieezy
sław K a r łowi cz, Karol S z y m n
n o w s k i i wil'lu inny<'h. Bez przrsad~· 
powiedzieć można, żt• każcly z kompo
zytorów polskirh drugirj połowy w. XIX 
i z w. XX szczrgólnie wartościowemi 
dziełami wzbogacił właśnie nasz doro
bek art~·styczn(.j pieśni, tak solowej, jak 
chóralnej ( - .lf uzyka polska). 

Pieśń jako forma instrumentalna. 
Oprócz pieśni w znaczeniu właści

wem, t. j. pieśni śpiewanej, wspomnieć 
należy także formę muzyczną pieśni, 
przeznaczoną do wykonania przez in
strument, a nie przez głos ludzki. ,Już 
od w. XVIII taką pieśnią instrumental
ną, zwykle trzyczęściową, była skłndo
wa częśr form cyklicznych: sonaty, 
koncertu, kwartetu smyczkowego 
i symfonji ( - Muzyka), wykonywana 
w tempie powolnem i odznaczająca się 
charakterem lirycznym. W w. XIX za
częto tworzyć także samodzielne pieśni 
instrumentnlne. Instrumentem, dla któ
rego komponuje się takie pieśni, jest 
najczęściej fortepian, skrzypce lub wio
lonczela. 1 nstrument „śpiewa" tu melo
dję, stąd utwory takie posiadają cha
rakter szczególnie śpiewny. Niekiedy 
też podkłada się ich melodjom słowa, 
by wykonywać je wokalnie (np. Prelu
djum Chopina nr. 7, śpiewane ze sło
wami: „Ach, czemu sercu smutno"). 

szukaj w tomie piątym! 
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Jednym z pierwszyeh kompozytorów, 
który upowszechnił pieśń instrumen
talną, był w okresie romantyzmu mu
zycznego Feliks Me n de Is o h n-Bar
t ho I dy. Fortepianowe utwory swoje 
tego typu nnzwnł on ,,pieśninmi bez 
sł<iw" ( Lfrdcr ohnc lrm·te). Od tego 
czasu pieśń instrumentnlna stała się 
bardzo popularna, piPli:gnownna była 
powszechnie i jest tlo dzisinj uprawiana 
przez kompozytorów pod rozmaitemi 
tytułnmi (np. llllrkaroln, bnllnda, im
presja, improwizneja, nokturn i t. p.) 
oraz pod nnzwami programowemi (np. 
Roberta Schumanna: „Sceny dziecię
ce" lub „Karnawał"). S. Łobarzeuwka. 

Li t<'raturn: S. B a r b ag: Polska pieśń 
artystyczna „Muzyka Polska" monograf ja 
zbiorowa. \Varszawa 1927. S. Bar ha g: 
Studjum o pi<'śnineh Frydrryka Chopina. 
Lwów Hl27. B. W ó .i c i k - K P u p r u
l i a n: Muzyka ludowa „\Viedza o Polsec". 
Warszawa 19:~2. B. W ó j c i k - K e u p r u
l i a n: Polska muzyka ludowa „Lud Sło
wiaiiski" t. III. Kraków 1932. 

PIĘKNO. PrZ<'d dziesięciu laty grano 
w Rzymie po raz pierwszy wielkie dzie
ło symfoniczne Strawińskiego „święto 
\Viosny". Muzykalna włoska publicz
nose, zgromadzona w olbrzymiej sali 
konrcrtowpj, wyła z oburzenia. Ze 
wszystkich stron wołano: „Dosyć tej 
ohydnej kociej muzyki". Ktoś pr{>bował 
uspokoić publiczność, wołając: „Pozwól
cie dokończy<", może to jest także ładne 
na swój sposób". Nic odnosiło to żad1w
go skutku. Dzieło Strawińskiego zbyt 
silnie urągało dawnym regułom sztuki 
muzyrznt'j. 

A jt.>dnak w jakiś czas później „świę
to Wiosny" było entuzjastycznie okla
skiwane w ł<'ilharmonji warszawskipj, 
podobnit• zresztą jak w innyrh stolicarh 
Europy. 

Takich przykładów historja sztuki 
zna mnóstwo. Był rzas, że nic umiano 
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dopatrzeć się żadnt•go piękna w kompo
zycjach Wagnera, w dramatarh 'Vy
spiańskiego, w obrazach Jarku Mal
czewskiego. Dziś jeszrze przeciętn~· widz, 
przyglądafor się obrazom Van Gogha 
lub Cćzannc 'a, uznan~·m już o<l<lawna 
przez ofirjalru1 krytykę za wybitne dzie
ła sztuki, pyta ze zdziwit>niem: „Co oni 
widzą w km pięknt'go ?" 

Trudności słowne i trudności rzeczowe. 
Na czt•m pokga piękno? - Przed 

dwudziestu trzema wil'kami stawiał so
bie to zagadnimie Platon, a odpowiedź 
nastręrzała mu nit>małe trudności. 

śrisfo okrt'ślanie wyraz<lw maj11cyrh 
swobodny ohieg w życiu potorziwm jest 
zawsze trudne, bo wyrazy takie są za
zwyczaj obciążone wielozna<·znośrią. Orc
cy nichardzo wyraźnie rozr6żniali 
p i ę k n o i d o b r o m o r a l n e. I my 
dzisiaj, gdy chcemy zaznaczyć wartośe 
moralną czyjegoś postępowania, mówi
my nieraz: „To bardzo pięknie z twojej 
strony"·. Tutaj p i ę k n y znarzy tyh', 
co go d n y u z n a n i a. W języku po
tocznym ten sam wyraz bywa używany 
jeszcze inaczt•j. Spotykamy np. takie wy
rażenia, jak: „piękny kawałek grosza" 
(zam. „duży majątek") albo „ten czło
wiek dożył pięknego wicku" (zam. „póź
nych lat:"). 

Oczywiśeie, w naszych rozważaniach 
nie będziemy się liczyć z takiemi popu
larnemi zwrotami, ograniezając rałc za
gadnienie do sfery doznań cstctycznyrh. 
I wtedy jednak odpowiedź na postawio
ne przed rhwilą pytanie nie będzie 
łatwa. 

tródła piękna. 

Przt•dewszystkiem uderzy nas rozno
rodnośr. rzynnikt-lw, jakie się bierze pod 
uwagę, gdy się o<·enia piękno przedmio
t<>w. 

'V jednyrh wypadkaeh piękno polega 
na pewnym u k ł a d z i e h a r w 

f o r m p r z e s t r z e n n y c h alho 

na pewnym u k ł a d z i e d ź w i ę k ó w : 
podoha nam się harmonijny układ plam 
barwnych na perskim dywanit' albo ła
godna krzywizna linij białego łabędzia 
na ciemnl'j tafli stawu; podoba nam się 
splot wicln róinyrh motywów w j0dną 
kompozyeję muzyczną, gdy w pozornym 
chaosie dźwięków symfonirznego konel:'r
tn dostrzegamy kunsztownq budowę. 

Kiedy indziej piękno polt•ga na w i l' r
n cm odtworzeniu rzcezywi
s toś r i w obrazach malarski<'h lub 
w rzeźbie, choćby przedmioty odtworzo-
1w był~· brzydkie lub uieeit>kaWl': za
chwyeamy się obrazami Vl'lasqurza, 
przcdstawiająccmi tępe, zdegt>Jll'rowune 
twarze hiszpańskirh Habsburg-ów albo 
potworne postaci karłów <lworski<'h. Tak 
samo orcniamy żyw ość o p i s 6 w 
p o e ty c k i r h. Bywa wszakżt> i tak, 
że przypisujemy pewnym dzidom sztu
ki piękno właśnie za to, że w oryginalny 
spos6b odrhylają się od rzt>ezywistośri: 
podoba nam się np. stylizaeja rwezywi
stości na ohrazach 8tryjeńskiPj. 

Nieraz źródłem piękna jest l' ks p r l'· 
sja, t. zn. taki wygląd przcdmiotiiw. 
który jest wyrazem czyirhś ueztH~ : ezy 
będzie to liryzm wiersza, w kt<lrym poe
ta duszę swą odsłonił, czy chwytający za 
serce nastrój utworu muzycznego, czy ry~ 
sy twarzy, dalekie od rc•gularnych form 
klasycznego typu, ale świa<lrząrc o głębo
kirh przeżyciach, czy ponure zadumanie 
wierzb przydrożnych, tak bardzo przypo
minających ludzkie postari, czy nieokieł
znana gwałtowność potoku giirskiego. 

W takich dziełarh, jak „Boska Kome
dja" Dantego, jak mistyrzne drama ty 
Słowackiego rzy 1\facterlinrka, jak obra
zy .Jarka Malczewskit•go lub Borklina -
w dziełach, wobec któryrh widz albo 
rzytt>lnik zmuszony jPst jakgdyby do 
współprary, gdy wysiłkiem własnego 
umysłu musi odnajdywać ukryty sens, 
jednym z czynników piękna jest subtel
ny symbol izm dzieła. Natomiast 

Czego nie znajdziesz tutaj ~ 
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pi~kno, jakie nam się odsłania, gdyśmy 
zrozumieli rarjonalność hudowy 1ll'ropla
nu ezy samoehodu wyśrigoweg-o, alho ra
<',jonalność budowy szrznpuka rzy ja
strzębia, polPga na <los ko n a ł em 
]> r z y s t o s o w u n i u p r z t• <l m i o t u 
do p P w n y c h c c l ó w. 

W jP<lnyrh wypadkach przniisujcmy 
przedmiotom piękno zc względu na ludz
ką twór r z ość, jaka się w nieh oh.ia
wiłu, np. gdy podziwiamy oryginalność 
pomysłu albo kunszt artysty; w innyrh 
wypadkurh wła8nie brak wszclkirh śla
d<lw ezłowicka jest rzynnikiem piękna: 
dzik a przy ro cl a - góry, las, mo
rze, step, czy niebo gwiaździste - jest 
nit>zmiernie bogatem źródłem estetyez
nych wzruszeń przez to, że odrywa nas 
od świata ludzkiej działalności i od 
wszelkich spraw codziennego życia. 

Mnogość typów piękna. 

\Yidzimy, jak bardzo różnorodne są 
źródła pi~kna. Jedne z nich przemawia
ją do jednych ludzi, inne do innych. Nie 
będzie nas więc dziwić rozbicżnoM po
glądów estetycznych, z którą się tylo
krotnie spotykamy w dziejach sztuki. 

Wiemy, że każda epoka wnosi swoje 
postulaty estetyczne, ustala „powszech
nie obowiązujące" reguły piękna, które 
w następnym okresie ustępują innym, 
również „powszechnie obowiązującym" 
regułom. W epoce klasycyzmu we Fran
cji (XVII w.) panowała zupełna pogar
da dla wspaniałej architektury gotyc
kiej, bo uznawano tylko takie dzieła, 
których budowa jest zupełnie prosta 
i przejrzysta; niezmierne bogactwo fan
tazji średniowiecznej w gotyckich kate
drach wydawało się o.~wicconym dworza
nom Ludwika XIV czcmś barharzyil
skiem. 

W wicku XIX wytworzył s,ię szacu
nek dla t. zw. zmysłu historycznego. 
Nauczyliśmy się wczuwać w oddalone 
epoki i w odmienne pri1dy umysłowe, 

szukaj w tomie ]>'iątym! 

nauezyliśmy się różnych nastawień 
względem oglądanych przPdmiot6w. Dzi
siaj ten sam kulturalny Enropl•jezyk 
potrafi zaehwyeuć się prz<'<lziwnit• boga
tą katedrą gotyeką w Rt•ims lub Bour
gcs, gdzie ezłowil'k zatraea się w mistyez
nym mroku witraży, w świl'ril' kolumn, 
z których wyrastają zawiłe a mądre 
skll'picnia, wśr6d koronek kamimnwh 
i rzc·źb, zrodzonyeh z nil'okit>łzna.nej 
wyobraźni, - a równoezcśnie potrafi 
poddać się całkowieil' urokowi prostej 
i skrom1wj świątyni doryrki('j. 

Ale i dzisiaj nie ustała ani rozhil'Ż
ność poglądów na wartośei dzid sztuki, 
ani rozbieżność gustów, ezcgo przykład 
midiśmy rhoćhy na owym konecrcic 
Strawiilskicgo. Tylko dzisiaj - gdy roz
porządzamy takim szerokim matcrjałem 
porćiwnawezym, łatwiej zdać sobie spra
wę, że niema jakiegoś jednego ogólnego 
kryterjum piękna. Istnieją rozmaite ty
py piękna, które w różny sposób wywo
łują estctyezną postawę u tych, ktćirzy 
są odpowiednio nastrojeni. (~Este
tyka). 

Wielcy artyści rzadko słuchali ustalo
nych powszcehnie reguł cstetyeznych. 
Stwarzali oni najczęściej nowe rodzaje 
piękna, na któryeh później budowano 
reguły, mająec oh•Jwiązywać ich następ
ców. I właśnie, j\·żrli idzie o oeenę dzieł 
sztuki, przewa;;nie te dzida stawiamy 
najwyżej, które są wytworem najbar
dziej oryginalnej twórezośei. 

Katartyczne działanie piękna. 

Już greeey myśliciele - i Platon. 
i Arystoteles - stwierdzali, że piękno 
działa oczyszczająeo (katartycznie, 
z grcck. katharsis, oczyszezPnic) na du
sze tych, którzy umiej11 się niem rado
wać. Tę samą myśl kryły, zdaje się, sta
re podania o Orfeuszu lnb o Dawidzie, 
którzy muzyką i sp1cwcm potrafili 
uśmierzać gniew ludzi i zwierząt dzi
kich. Oczyszczająee działanie piękna 
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stwierdza także nowoczesna psycho
logja. 

ObMwanic z pięknem przeryi.va tok 
naszego codziennego żyria, uwalnia nas 
od drobnyrh trosk i zabieg-ów, które tak 
rzęsto zatruwają nam świadomość. Uwal
nia na chwilę. Ale ta chwila pozostawia 
nieraz ślady trwalsze. Wracając do co
dziennego żyria, przynosimy ze sob:1 
wtedy inne nastawicnil' i umiemy spoj
rzeć na te same sprawy ze śwież<•j JWr
spektywy. 

Piękna muzyka, piękna przyroda 
uwalnia nas od zaabsorbowaniu sobą sa
mym, wyzwala w nas nieosobisty stosu
nek do fiwiata, a przez to .iest siłą rów
nie uszlachetniająrą, jak szrzęściodajną. 

Wrażliwość estetyczna. 

Zdolność urzuciowrgo reagowania na 
piękno nic przysługuje wszystkim jedna
kowo. Istnieją np. ludzie bardzo wrażli
wi na piękno plastyrzne, ale zupełnie 
niemuzykalni. Istniej•! ludzie niewrażli
wi na poezji; albo na piękno przyrody. 
Inni wogóle bardzo słabo r('agują na 
wszelkie podniety rstety<>zne. .Jeszrze 
częściej spotykamy ludzi, których wraż
liwość estetyczna op;runirzona jPst wy
łącznie do takich przedmiotów, które 
przywykli cenić od dzit>riństwa. Wzru
sza ich głęboko „Pan Tadeusz", wzru
szają mazurki Chopina, ak są zupdnie 
obojętni woher dramatów Wyspiański<'· 
go, nic rozumieją, jak można słucha1: Ba
rha, Wagner ich drażni, nowo<'zcsna mu
zyka sprawia wraż(•nic dzikit•go hałasu. 
Nic potrafią się zdobyć na o<lezuric ja
kichkolwiek nieznanyrh im dotąd rodza
jów piękna. 

Niektórzy z nich znajdują natomiast 
upodobanie nawPt w rzeczach zu1włnic 
brzydkich, poprostu dlatt'go, Żl' podoba
ło im się to w dzieciństwie i od tt'go 
czasu nic przewietrzyli swych gustów. 
Takie uzależnienie wszc>lkirh ocen este
tycznych od starych nawyków uważamy 

również za objaw hrnku Pstet~·rz!H'.i 
wrażliwości. 
Wrażliwość pstct~·czn11 można w znacz

nt•j micrzc> wyrobić. l\lożna się natH•zyć 
słuchać muzyki, patrz('r na przyrodę, 
czytać JH>Pzje. Pod tym wzgl\'(km bywa 
korzystne towarzystwo rzłowi<'ka, który 
umie słuehać i patrz<'<\ byle tylko nit• 
był to człowiek pozuj11<\V na <•stl'lę i po
pisujący się swoją „arty:'lt_vrzną <luszą'·. 
Można również rozszerzy{> SW<! wrażli
wość estctyrzną przpz żyrzliw<' ohrowa
nie z nowcmi dla nas typami pii:knyeh 
przedmiotów. Trz<•ba do ni<•h prz~·sti:po
wać bez uprzPdzenia, staraj4c się wyro
bić w sobie ów zmysł historyrzny, o któ
rym była mowa. Pamiętajmy, Żt' piękno 
jest wrogiem rutyny nm~·słowej. Naj
łatwi<'.i je o<lnakźr, gdy zaehowująe swo
.i(' wyrobienie umysłoW(', potrafim:v od
zyskar nicuprzpdzonc> spojrz<'nie dziecka. 

Nie należy zrażać sii: n i(•powodzt>n i a
mi, ale nic należy też robić- sohin obo
wiązku z <'stdyrznych przPżyć. Piękno 
jest kapryśne: spływa rzas('m ni<'wołanc, 
a umyka przed kimś, kto koniecznie ehrc 
zrozumkć jego tajrnmiee. St. o.~sow.~ki. 

St. Ossowski: O \o\Uhjl'ktywim1i1~ 
w i>strtyrr, Warszawa Hl34. 

PIŁSUDSKI JóZEF. Pisać o Józefie 
Piłsudskim znarzy to pisać o Polsrc 
współczcsn<>j ; pisać o Polsre .. współrze
sncj znaczy to pisać o ,Józefie Piłsud
skim. Indywidualność jPgo wypaliła tak 
trwałe znaki na calem naszl'm żyriu na
rodowem w ostatnich latarh trzydziPstu, 
że dzisiaj Polski od Piłsudskit•go po
prostu od<lzh•lić nit>sposób. Bo rzyto 
w rzasic mroków popowstaniowych, czy 
podczas wojny rara z .Japonją, czy pod
ezas krwawy<'h rurh1!w spokrznych w ro
ku 190;), czy h'Ż podzi(•mnyrh knowań 
przed wiPlką wojną, Piłsudski hył za
wsze ośrodkiem polskirh wysiłków i <lą
ŻPń. O głodzie i rhłodzie, Ńcigany jak 
zwierz dziki, jak zbrodniarz prze.~ladowa-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ny, nierzadko traktow11ny .inko w~·rodPk 
przez widu rodaków, kr1iżył po świP<'i<' 
niPstrudzeni<', opanowm1y jl'dl11) t~·Jko 
myślą: myślą zdob:vcia dla Polski n il'
podlcgłośc·i. 

ł,atwo jPst służyr państwu nit>podh•
głemu. NiPki<'dy nawt>t wyg<xinie. In11-
rzrj jt>dnak wygh1d11 służba dla oj<'zy
zny ll<'iPmiężonPj. Kra.i ni<•wolny nir 
swemu słudze, oprÓ<'z su<'lwg-o chll'llll, 
ofiarowa<~ n il' moŻt'. Piłsudski jadł go 
długo. Całą młodośr i wil'k męski żył 
w nędzy. Ni<~kiPdy zarabiał na ubog-11 
strawę jako prosty robotnik, dziPl11c· j1) 
ponadto z jeszczt• hiPdni<•jszymi towa
rzyszami. To surow<', spartańskie życie 
wywarło na nim wpływ przPmożny. 
Nigdy już późnil'j nie rozkol'hał się 
w zbytkach i dobrobycie. Jt•go codzil'n
na strawa w Bdwcdt>rzt• mnło r{Jżniła 
się od tej, którą spożywał jako podziem
ny <lziała<'z, prześladowany przt•z poli
cję trzech potężnych cesarstw. Po widu 
latach rządzenia wielkil'm państwt'm, po
został równie skromny i niewyma~njiJ
cy, jakim był podczas zl'słania w mroź
nych tajgach Sybiru, czy też wówczas, 
gdy jako komendant 1-szt•j brygady L<'
gjonów oddawał ostatni grosz w swojl'j 
pt•nsji na sprawę narodową. 

Opowiadał mi 1wwnego razu ,J{lzl'f 
Piłsudski, Żl' ma.i<!<' lat sil'dt•m, prz~·
rzekł sohie soknnil', Żl' gdy tylko osilj
gnil' wiek fat piętnastu - w~·dawał mn 
się ten wil'k wt<•<ly sz<'zytl'm dojrzało
Ś<'i -- wówczas zrobi powstanit', w kt/J
rem, O<'Zywiś<'i<', l\foskale ult•gną, a w Pol
S<'e po<'zn:1 sprawować władzę Polary. 
Nic dziwrwg-o, że <'hłopice, który w si{1d
mym roku żyeia snuł takie marzmin, 
w dziewiętnastym dostał się do więzie
nia rosyjskiego, a w kilka miesię<'y póź
niej orkn11ł się w zasypa?H'.i śnirgi<•m 
tajdze nad rz<"ką Lenq. 

Ta pierwsza straszliwa próba, na któ
rą przcznarzcn ie wystawiło późniejsze
go wodza naszrgo narodu, nie złamnła 

szukrtj w tomie piątym! 

AwiRt i żyd•. - IV. 

go ani nil' ugięła. Była to prnw<lziwa 
pr6lrn ognia. Z obrau'm zawzięri(' za
eiśn iętyrh ust mat ki w s<'r<'u, z radośeią 
sJH'łn imwj ofiary, spędznł Piłsudski hia
łl' JW<'t' i mro<'Zlll' dnit' w ohrrj taj<lzl' 
sylH'ryjskid nad hrzPgami ollf'ej rzPki. 
Tam dojrzał. Tam, w ogniu dysput z to
warzyszlllni wygnania, krystalizowały 
się jego id<'j<' i zamiPrzPnia. Tam nil'
w11tpliwil' zrozumiał, Żt' droga do Pol
ski niqJodkg·h•j wit>l!ziP przez fabryki 
i wiejskit' zagrody. 
Był to ósmy dziesi11t<>k lat uhh•gł<'go 

wi<"lrn. 
I )obrobyt matt•rjalny w zahorzt> ro

syjskim i pruskim, swobody polityc•zrn' 
i możnośr rozwoju kulturalnego w zabo
rze austrjarkim przyzwyC'zajały powoli 
ohywat<•la polskiPgo do stanu rzeczy wy
tworzmwgo przez rozbiory. l\Iyśl o odzy
skaniu niq>odlPgłośri UC'hodziła w OC'Zarh 
różnego typu t. zw. „l'l'alist6w" i „ugo
dow<'Ów" za szalt>ństwo, leC'z <'O gorsza, 
coraz mnipj h:..-ło ludzi, wierz11ry<'h w to 
„szaleństwo". l\lyśl o niPpodkgłośC'i wy
da.wała się romantyczną mrzonką prz<'
dl'wszystkicm ze względu na potęgę mo
rarstw rozbiorowy<'h i na układ stosun
k{1w mi\•dzynarodow~·<'h. 

S~·tna<'ja polit~·<'zna ]•juropy w O<'zach 
ogółu ustahilizownna h~·ła na długo. 
Z jP1hwj strony potężna Rzrsza nit>mi<'<'
ka, o rozwijaj1)<'~'m się niPmal z dnia 
na dzieil przemyśl<', zasobna i groźna, 
z drugi!'j olhrzymin Hosja. związana do 
frg·o sojuszem z Fruneją Anglją, 
Wl'P!-.Z<'ie A ust r,ia, rządz11ea wil'loma lu
dami, rozporz11<lza.ii1<'a Wil'lką i sprawną 
ma<'hiną biurokraty<'zną - wszystko to 
razPm przygniatało każdą śmi(•lszą myśl 
ogrorn<'m swej potęgi. Trzeba hyło nic
lada intuieji politycznej i ni<'sły<'hanie 
wyost rzOJH'!!O zmysłu poi it Y<'Zll<'!!O, aby 
pod kmi pozorami potę!!i WY<'ZUĆ zapo
wiPtiź rozkładu i upadku .• Jnż wkdy 
okazał się Piłsullski politykiPm nicsły
<'hanie trzt•źwym, przcwidują<'ym i rr-
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alnym .• Już wtPdy zahłysrnił w <'ałt'j 
[H'łłli jt'gO niezwykły tall'łlt poli
tyczny, kt{1ry go stawia w rz~·<lzil' naj
większ)·rh mi;ż<'iw stanu l·~uropy wsprił
<'Zesrwj. 

On pierwsz~· hodaj w l<;uropiP zor.kn
tował się w tern, iż powolny rozkład 
Rosji doprowadzir musi do jl'j załama
nia, żr Austrja ro/,sadzana jPst o<l Wl'
wnątrz konfliktami naro<lowośriow<•mi 
i Żt' wzrastaj~ira potęga Rzeszy niPmit'<'
kit~j doprowadzir wrpszric musi do sprzy
siężl•nia się prz<>riw ni<'j mo<•arstw za
<'hodnil'h. On wreszric przewidział, obli
czył i zrozumiał, iż w wielkit'm na<lrho
dząrem starriu wojcnncm trzy morar
stwa rozbiorowe znajdą się w prz<'ciw
nych sohie obozaeh i że rrzultat<•m tPgo 
musi być odzyskanie nicpodh•głości Pol
ski. Piłsudski zrozumiał jnż wtedy je
szcze jPdno: to, Żl' ni<'podległość Polski 
jest nieodzown~·m i koni('(•znym warun
kiem stabilizarji polityki europejskiej 
i że bez wolnej Polski spoklij nic da się 
utrzymać. 

Oparty o to głębokie przPświadrzPnit', 
Piłsudski wspi<'rał się niby na <lw<lrh 
filararh z jednej strony na niPzłomrwj 
wil'rzt• w odzyskanie niPpodh•głoś<'i pań
stwa polskiq~o, z drugil'j strony na rów
nic niPzłomnl'j woli wprowadwnia tej 
wiary w czyn. 

W mroka<'h, jakie zakgały zit•mie pol
ski<' po<l koni1•r wiPku XIX i na po
t•zątku XX, .kdynPm narzędzi1•m prary 
narodow<•.i hyło słowo i pióro. Piłsndski 
pojął to ryrhło. Sta.i<' się rt•dakton•m. 
\V sukrcnarh, w nor;wh podzi1•11111yeh, 
ubrudzony farb<), składał sam swojl' ar
tykuły i sam odbijał jl' na ręrzn!'j ma
szyn ie drukarskil'j. l\li~·dzy wyjś<'im1 
jcdtwgo i drug-iPgo numl'rll wymykał 
się pod mury fahryrzne i g·łosił słowo. 
Sh1<·hali go ludzie gfosi i śkpi. ll<';i, 
wiary, uporu i zawziętoś<'i trz1·ha hyło 
nosir w S('r<~u, ahy nil' zni1•<'hę<'i<~ siQ do 
ty<'h <'it•mny<'h, nic znają<',vrh Polski 

tłumów! Ill'Ż riPrpliwośei t rzdlll hyło 
wyzwolir, ah,v trafir do świadornoś<'i 
i serra rhłop6w, pmnięta.i<J<'Y<'h .i<'SZ<'ZP 
doskonale <'Zasy .,polski<'.i" pańszezyzn~· 
i wrogo na.-,trojonyeh do „surdutow
c<lw" ! światło przl'nikało jedn11k <'oraz 
szybciej i szylwiej. Zhliżnły sii; radosm• 
lata rozhudz(•n ia du<' ha na rodowl'go pod 
wpływem hasd rPwolu<•ji spoh·<•z1a•j, w~·
burhłcj w Rosji. Piłsndski rznl'ił si\' 
w wir prnry .• Jak płomi1•1l. (•ntuzjazmu 
przt•rzurał się z .kd1wgo kr111l.ra Polski 
na drugi, a nawPt z .it'd1wgo na drui.;-i 
kranicr świata. Był wszędzi1•. .kszC'zr 
wsp<lłtowarzyszc nie prz!'slawali d.vspu
towa<~ nad jPgo hasłami w f,odzi, gdy 
już zwoływał ma.-,6wkę w "'arszawie. 
Raz był w Krakowie, raz w Londynir, 
to znowu zd11żał pośpipsznie poprz<>z 
Stany Zj1•dnorzorw do San Franris<•o, 
aby stamti1d uda<~ się do .Ja pon.ii. Za 
nim, jak ri(•ń, kroezyło imiQ Polski. Nic 
tej uril'miężoncj, żałosnej ri1•q1iętni<'y, 
lt'<'Z Polski żywl'j, zdrowej, nie proszą
rpj, lerz domagająrPj się wolnośri. 

Piłsudski spędzał spn z powi<'k naj
wit'rnil'jszyrh sług trz1•rh rPsarz~·. 
Fzhrojony w potężn<J organizację bojo
wą, rzurił rękawi<'ę w twarz· rziidowi 
1wt!'rshurski1•mu. Na zit•miaeh polskirh, 
od Dniepru i Dźwiny aż po Prz(•mszę 
i Brynirę, rozlPgł się huk bomb i grz1•
chot hrauning<lw. Drzl'miąry lud polski, 
niepPwny jPszrzP swy<'h sił i swl'j po
tęgi, ni1•śmiało otrziisał sii; z martwoty 
i hit•rnoHri. 'ViPkowa nit•woła narodowa 
ri11żyła nad n im jl'szez(• zbyt ri~·żkit'lll 
hrz('llli<•n i<•m. S<'n o wolnoś<'i 11 i1• miał 
się spl'łnir w lata<"h l!lO!i i 1!)06. Na
stą piła okrutna. r<•akrja. Sl'I ki i tysiąr<' 
Polaków zapl'łniło więziPnia, katorgi 
i !-rhlchc odlmłzia sylwryjskil•. CzarnP 
skrzydła nit'woli rzurał~· nadal mrok 
11a polski1• r<lwniny. Iluż to ludziom 
opadły wtiw<"zas ręc'l', iluż porzueiło ide
ały i hasła, ahy 0tldat; się spokoj1wj, 
wygodnej wew·ta<"ji. Wśr<ld nirh .kdnak 

Czego nic znajdziesz tutaj -
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nie znajdzicrie ,Józefa Piłsudskiego. 
Jeszcze nie dogasły w Kongresówre 
ostatnie erha rcwolurji, jcszrze od cza
su do czasu wstrz11sały carską admini
stracją wspaniałe odruchy rozpaczy, gdy 
.Józef Piłsudski, poznawszy, że sprawa 
narazie przegrana, rzucił się do tworze
nia napół jawnyrh organizacyj polskich 
w b. Oalirji, wykorzystuj11c do tego an
tyrosyjskie nastrojP ówczPsnych rządów 
austrjackich. 

Nie porzucił przytcm pracy w daw
nem Królestwie Polskiem. Nocami, przez 
„zieloną" granirę, przekradał się na ro
syjską stronę kordonu. Czyhało tu na 
niego tysiąc nicbczpieczm1stw. W księ
gach żandarmskich zanotowano skrzęt
nie jego działalność. Na specjalnym 
arkuszu, zachowanym dotychczas, przy
klejono jego fotografję, zaopatrując ją 
odpowiedniemi wiadomościami. Byle po
licjant, byle szpieg miał prawo schwy
tać go za kołnierz, czy też zastrzelić jak 
psa. Wiedział o tern Piłsudski dosko
nale, to też wierny towarzysz - brau
ning nie opuszczał go ani na chwilę. 
Ciężkie to były czasy dla późniejszego 
marszałka! Jak wilk przemykał się no
cami, aby nad ranem zastukać umówio
nym znakiem do konspiracyjnego mie
szkania. Trud, znój, głód i chłód szły 
za nim jak cień. 

W jego pracowitem życiu nie było 
miejsca na sprawy osobiste .. Nie miał 
własnego domu. W Wilnie, gdzie mie
szkała jego rodzina, n ie mógł pokazać 
się ani nawet nocą. Schwytanoby go na
tychmiast i nie posłanoby już na wy
gnanie, lecz bezwątpicnia postawiono na 
szafocie. Zresztą człowiek ten nie my
ślał nigdy o sobie. Jego życie stało się 
nieustanną ofiarą. Wiciu jego kolegów 
i przyjaciół ustatkowało się, porzęło 
myśleć o swoim losie, poczęło wątpić. 
Piłsudski zorjentował się w sytuacji na
tychmiast. Całą swofo niezwyciężoną 
encrgji: skierował niezwłocznie w stronę 

szukaj w tomie ]>iątym! 

młodych. Szeregi organizacyj niepodle
głościowych zapełnił tłumem patrjotycz
nej młodzieży. Powstał „Związek Walki 
Czynnej''. i „Strzelec ' ; rozpoczęły się 
otwarte przygotowania do wojny po
wstańczej z Rosją. Piłsudski był ich du
szą i pozostawał nią wówczas, gdy po 
wymianie not, po ogłoszeniu różnyrh 
próbnych mobilizacyj, wybuchła naresz
cie oczekiwana przez niego oddawna 
wojna europejska. 
Nadszedł okres Legjonów. Wszyscy 

znają przebieg ich dziejów i udział 
w nich marszałka Piłsudskiego ( ._... Le
g jony). Dzięki niemu powstały i dzirki 
niemu odegrały w naszej historji rolę 
tak chlubną. 

Rozpoczynając ze względów politycz
nych wojnę u boku Austrji, nic wyrze
kał się Piłsudski ani na chwilę myśli 
o odzyskaniu niepodległości. W ciągu 
czterech lat ciężkich zmagań prowadził 
równolegle do działań wojennych upor
czywą walkę na terenie międzynarodo
wym, przekonywając wszędzie o konit'l'Z
ności odbudowy Polski i domagając się 
jej nietylko w imię sprawiedliwości, IPcz 
w imię dobrze zrozumianq~o intl'rPsu 
Europy. Kiedy z oparów wojny powsta
je wreszcie niepodległa Polska, na c•zp)e 
młodego państwa polskiego staje J(>zl'f 
Piłsudski. 

Rok 1918, kiedy na wszystkich fron
tach świata zakończono działania wo
jennr, nie oznacza jeszcze końca wojny 
dla Polski. Jako wódz naczplny w woj
nie polsko-bolszewickiej umiał Piłsudski 
wykrzesać z całego narodu nit'spożyte 
siły ( ._... Bitwa warszawska), w decydu
jącej chwili rzucić na wroga młodą ar
mję polską i zwyciężyć. Dopirro po od
parciu wroga z pod murów Warszawy 
i po zawarciu pokoju z Sowietami, moż
na było przystąpić do 1mwy nad orga
nizacją państwa polskiego. 

Kiedy bowiem cel marzPń młodzi<•1!
czyd1 Piłsudskiego został osiągnięty 

3• 
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i Polska odzyskała wła~m:· h:·t pa ńs1 w o
wy, Piłsudski ni(• uważał bynajmniej 
prary swPgo żyf'ia za skor1rzonlJ. \\'t<'
dy stan1ił howit>m przPd .kw> of'zami 
drugi cd, nit'nrnit>j ważny i nil'mniej 
doniosły od walki o odz:·skanie nil•pod
kgfośei. 

Tym cch'm było utrwalPnil' i 111110<'
n icn i(' n i(•za wisłośei pa i1st wa polski<'go. 

Piłsudski rozumiał doskonah>, iż spo
kezeństwo polskie, zdpmora I izowa n e 
przl'z przeszło stuktn ii) n iPwolę, n ie
przywykłe do własnPj państwowośei, 
nic jl'st jC'szrze dojrzałe do wiPlki.eh za
dań, jakie na nic spadają w związkn 
z odzyskaniem nicpodlt>głośri. Piłsudski 
c•łlC'iał też hyć nil'tylko politykil'm, h'<'Z 
wychowawcą swego narodu, ełwiał na
uczyć społeczeństwo poh1kic kultu wła
snej państwowośri, PhC'iał wpoi{> w nit' 
przekonani<', iż Polska może hyr po1~'Ż
ncm mo<'arstwcm, odgrywają<'em wiPlką 
rolę na !Prenie międzynarodowym, i że 
spokrzeństwo polskie musi si<,> podpo
rządkowal- potęż1wj idt•i morarst wowo
śri polskil'j. W imię tt>Ż t<'.i idPi di)ż,rł 
Piłsudski do ntrwaknia w Pols<'<' silnej 
i trwałej władzy, za1wwnia.i<J<'Pj spo
istośr wewnętrzną Polski, w imię tt>j 
idei dążył do wyrhowania nowego ty
pu obywatela polskiPgo ( __.,. Obywatel), 
świadomPgo obowiązków, jakie nakłada 
na niego takim wysiłkiem wywalrzona 
paiistwowośr., i umit'.iąecgo tym ohowi11z
kom podporr,ądkowae swo.it~ nami\'lnośri 
polityczne. S1w('jalnii opil'ln! otaezał też 
zawsze Piłsudski armję polską, która dzię
ki n i Pm u świctn ie wyszkolona i uzbro
jona, prz<'pojona świetn<'mi tradycjami, 
stała się widomym znakit'm potęgi 
Polski. Ilf. H. J,l'{Jfrki. 

PISMO. Czytamy głośno tekst w niP
znanym nam języku, pisany naszrn1i li
terami. \Vydajemy przy tt'm niezrozu
miałe dla nas dźwięki, aż wrPszric musi
my się zatrzymać: napotkaliśmy cyfra-

mi w:·rażonC' lirzh:-, któryrh nie umil'
my rrnkżyril' w~·mówic\ rhoriaż wiPmy, 
eo OJll' ozna<'zajl). \V piPrwsz;·m wy
padku znant• nam s;i dźwięki lwz po
.i\'{>, w drugim pokria łwz o<lpowirdnirh 
dźwięk<lw. l'mil'my dopiero wtrdy rzy
tar, gdy znaki pisma hudz:i w nas wyo
hrażPnia wyrazów i zdań, t. j. wartośri 
językow.'·c·h, kti'll'<' łąrzą w sohi<' dźwięki 
z poj~'riami. 

p i s ni () .i (' s t t o \\' i ę (' z b i 6 r 
znak6w konW('ll<'jonalnych 
(nmownyrh), wywołuj1)ryrh 
w g r u p a <' h (l i t P r y) , 1 u h p o .i t'

d y ń r z o i w grnparh (r.'·fry) 
w .'' o h r a ż r n i l' o k r e ś l o n .'' (' h 
w a r t oś r i j ę z y k o wyr h w u m y
ś l t• k a ż eł <' g o, k t o s i ę i r h n a
n <' z y ł i z n a .i ę z y k, d o k t ó re
g o z o s t a ł y z a s t o s o w a n e. 

NasZ(' !ikry odpowiadają najprost
szym składnikom <lźwi\'lrnwym, na które 
da.i•! się rozłoży{> wyrazy. LiPzba irh jest 
niewidka. Zna<'zniP wię<'l'j potrzPha zna
k<'iw, jPśli każ<l.'' z nieh w.'·raża, jak u lu
dc'iw przc•dgn•eki<·h i 11 nidd<ll'.''C'h wsp6ł
C'ZPSll,\"<'h, sylabę lnh rał!' słowo. 'l'ak np. 
pismo rh ińskie składa si~ z około 21.000 
znaków, z ktllryrh każdy odpowiada wy
razowi. To nic 24 litery naszego alfabe
tu. Dziękujmy Bogu, ·że żyjemy dziś 
i w Europie! 

Znak pisma niczal6;nic od tego, rzy 
odpowiada literZ(', sylahiP, rzy wyrazo
wi, jPst umowny, wyu<'z<my i wyraża 
zawsze bi)l1Ź w grupaeh, bądź pojedyńrzo, 
okn~ślone wartoś<·i językowr. \V polskim 
tekśril' niPma żadnPj zasadni<'zej różni
ry między !'i i pięć. 

Znamy najrozmaitsze rodzaje pisma, 
r<lżn i11ce się między soh1i kształtem zna
k6w i irh zawartoś<'ią dźwiękową, ezy ję
zykowi). Znamy więc pisma tak starr, 
jak np. hieroglify ('gipski<', pismo klino
W<' Babilonji i Asyrji i t. d. Wszystkie te 
pisma, choriaż nam, ludziom wsptiłczt'
snym, wydają się bardzo nil'poradne, są 

Czego nie znajdziesz tutaj -



73 Pismo. 74 

rezultatem długiego rozwoju i używane 
są albo pr;wz ludy stojl)re na hardzo wy
sokim poziomie kultury, albo też przpz 
takie, kt6re siQ sztuki pisania od innyrh 
nauezyły. Orzywiśrie musiały je poprze-. 
dzar formy znarznie mniej doskonałe, 
które obejmujemy og-(ilrn1 nazwą pisma 
obrazkowego. 

Pismo obrazkowe. 
Zastanówmy siQ na ehwilQ nad tern, 

w jaki sposób rzłowil'k nic nmi(•.ią<'y pi
sać mógłby utrwalić ,jakieś waż1w zdarzl'
nie. Orzywiścic m<lgłhy to zrohir tylko 
przez namalowanie 0tlpowiedniego obraz
ka. Takie np. obrazki spot~·kamy 
i w Egipcie w najstarszyeh ezasarh histo
rycznych, i w l\lcksyku w okresie przed
kolumbijskim. Już prawdopodobnie 
późniejsze było przedstawianie jakie
goś wydarzenia nie w jednym obrazku, 
lecz w szeregu obrazków, odpowiadają
cych poszczególnym jego fazom. 
Wyobraźmy sobie jednak teraz, że 

w ten sposób chcieli ludzie przedstawić 
coś niezmiernie ważnego, np. przebieg 
ceremonji religijnej, która zawsze 11rn
siała siQ odbywać w ten sarn sposób. 
\V takim razie trzeba siQ było dobrze 
zastanowić nad tem, jaką chwil~· takiej 
ceremonji należało utrwalić, i baezyć 
na to, aby zawsze przedstawiona była 
ta sama. Nie mogło to hyr. pozostawio
ne fantazji poszczególnej osoby, lecz 
musiało byr przyna.imnH',J p1·zy.i<;tt> 
przez przedstawicirli kapła1'1stwa 
i uznane przez nich za obowi11zują<'l1 na 
zawsze. Na ścianach świątyń Pgipskic·h 
jeszczr w czasach bardzo późnych wi
dzimy trg·o rodzaju malowany rytuał, 
który uzupełnia pisany już wtedy tekst 
liturgji i dokładny, ;iuz 11a p1smie 
utrwalony, opis nabożrństwa. TPn nrn
lowany rytuał jPst pozostałośeią <'Za
sów najstarszych. Mamy wiQc już tu 
ten pierwiastek umowny, który wystQ
puje w każdem piśmie. Pomyślmy jed-

szukaj w tomie piątym! 

11a k tylko, ilu zdaniom, ilu słowom od
powiada trgo rodzaju obrazek, a zrozn
miP1ny, jak jrszcze daleka jrst droga 
od taki('go już umownego obrazka do 
właśeiwt•go pisma. 

Kompozycja konwencjonalna. 

Krokirm naprz<ld na tej trudnr.i dro
dZ(' jest t. zw. kom po z y c .i a ko n
w e 11 c jo n al n a. Czem jest tnka 
kompozyeja konwrnejonalna, zobaczy
rny najlt>piej na przykładżie. 

Ind,ianic z plemienia Dakota w Amr
r.n•t• Pn. jeszcze w XIX w. nic umiPli 
oznaezar lat \wdług- t'ry ehrześeijańskil'j, 
nazywali więc poszrzPg-ólne zimy wrdług 
jakirhś wuż11iejszy<'h wydarzl'JI - tak 
np., jakb:· kto dzisiaj w Europie oznarzył 
r. 1!)18 jako rok, w którym siQ skońrzyła 
wielka wojna. Nazwę zimy wybil•rała ra
da starszyrh, odpowiednią kompozyeję 
układał i malował wyznaczony do trgo 
wojownik. Skórę bawolą, na której ma
lowano kolejno nazwy wszystkich zim, 
pokazywano całemu szczepowi. Oho
wiązkirm wszystkich lllQŻczyzn było 
wyuczl•nie siQ tyeh nazw napa1nięr. Tak 
wiQ<' np. ryr. :3 oznarza „zima, w któ-

Hyc. :l. 

rr j Le Beau (biały) za hił innrgo białe-
1.ro, Krrmrla". Ta kompozyeja jPst 
umowna, wyuczona, zaehowana i odpo
wiada eałt•mu zdaniu, tak mn id wiQ
('(',j. jak zygznk umieszPzany ku f>I'Zl'· 
strodzr szofrr<lw na zakrętaeh naszy<'h 
dr<lg, ktc)ry jest także znakiem urnow
nyrn i odpowiada eałemu z(laniu, ehor
hy takil•mn, jak: ,.llwag·;,, zakręt!" 

---------------------- ----------
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Wyodrębnienie pojedyńczego słowa 

z kompozycji konwencjonalnej. 

We wszystkich takich kompozycjach 
obrazkowych, nawet najstarszych, jest, 
rzeczą niezmiernie ważną, aby jakieś 
wybitne osoby, np. król, były w moż
liwie wyraźny sposób oznaczone; to też 
bardzo wcześnie, i to zarówno w Egip
cie, jak i w .Meksyku, imiona własne są 
pisane i umieszczane nad głowami po
staci występujących w kompozycji. Co 
znaczy tu jednak wyraz „pisane" T Zna
czy, że dane znaki odpowiadają ściśle 
określonemu słowu, w tym wypadku 
imieniu wybitnej osobistości. Już na 
najstarszych dokumentach egipskich 
i meksykańskich imiona tych osobisto
ści dzielone są na sylaby, a nawet i li
tery. W tej chwili zrezygnować musi
my z rozwiązania pytania, skąd wziął 
się dany znak, czy powstał z jakiegoś 
obrazka, czy też został stworzony inną 
drogą, chodzi nam bowiem przede
wszystkiem o to, żeby podkreślić, iż 
konieczność · dokładnego oznaczenia 
imienia króla, wodza i t. d. była tym 
bodźcem, który pierwszy doprawadził 
do wyodrębnienia z kompozy<'ji umow
nej pojedyńczego słowa - a bez zro
bienia tego kroku ludzkość nigdy nie 
posiadłaby sztuki pisania. Wprowadze
nie tego znaku do kompozycji z a
m i as t danej postaci rozsadziło kom
pozycję konwencjonalną i w rezultacie 
doprowadziło po wielu wiekach do 
wyodrębnienia poszczególnych słów, sy
lab i liter - a więc właściwego pisma. 

Oczywiście ten obraz rozwoju pisma, 
chociaż jest oparty na bogatym mate
rjale dokumentarycznym, nie jest po
zbawiony pewnego elementu hipote
tycznego. Uóżni też uczeni zapatrują się 
różnie na te sprawy i nawet w poważ
nej literaturze naukowej spotkać się 
można z innt'm ujęciem tych wgad
n il'tl. 

Rozwój pism samodzielnych. 

Hównie ważne, jak sprawa powsta
nia i rozwoju pisma, jest dla nas pozna
nie przyczyn powstania pisma. Rozwią
zania tych zag-adnień nie znajdziemy 
w granicach naszej kultury, gdyż za
stosowanie pisma jest dziś t11 k różno
rodne, że trudno odgadnąć, ktlire z nich 
było pil'rwsze. Badania ludów pierwot
nych z czasów współez<>snych czy staro
żytnych też nic doprowadzą nas do ec-
1 u. Stykając się z wyżej stojącemi na
rodami, ludy te nabierają niemało po
trzebnycli lub nawet niepotrzrhnych 
wiadomości i naśladują wysoko rozwi
nięte wzory w sposób często barbarzyń
ski. Takie prymitywne naśladownictwo 
doskonałych wzorów nie da nam roz
wiązania zagadnienia poezątków pis111a. 
Dowiedzieć się czegokolwiek o pierw
szych krokach ludzkości na polu pi
śmiennictwa możemy jedynie, hadając 
te kultury, w których wpływy ze
wnętrzne odgrywały tylko pomniejszą 
rolę, a więc np. kultury Meksyku i Ju
katanu w czasach przedkolumbijskich. 

Astec7 1 Majowie. 

Aztecy w Meksyku zostawili po so
bie sporą liczbę rękopisów. Są to w zna
komitej większości teksty religijne. 
Kapłani chcieli więc widocznie ustalić 
przebieg ceremonij w świątyniach, za
chować tekst zaklęć i liturgji, utrwa
lić wiadomości potrzebne wróżbitom, 
astrologom i t. p. Dużo miejsca zaj
mują również obliczenia bardzo skom
p~i~owanego kalendarza, mniej kroni
ki 1 spisy haraczów, płaconych przez 
ludy podbite. Zdarzają się również no
tatki, tyczące się dochodów świątyń. 
Z tego zestawienia wynikałoby, że pi
smo powstało przedewszystkiem dla 
celów religijno-magicznych, mniejszą 
rolę odgrywały przy tem sprawy gospo
darcze państwa i świątyń, a żadnej -
potrzeby jednostki. Pismo obrazkowe 
na usługach jednostki, np. w kontrak-

Czego nie znajdziesz tutaj -
~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
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t~ch, pojawia się dopiero za czasów 
hiszpańskich. 

Pismo meksykańskie .iest obrazkowe. 
Rysunki i malowane obrazki rękopisów 
są mocno stylizowane, gdyż dla ja
śniejszego wyrażenia myśli Aztecy pod
kreślają silniej niektóre szczegóły, po
mijają inne. W piśmie Azteków wy
stępują wszystkie znane ·num już for
my pisma obrazkowego. Ryc. 4 przed-

~ Ryc. 4. Xhur. enic tnfl\Rll\ Xootillan . Z l ~wel •trony 
nuwa miejacowo,ci. z prawej zburzona oiwiątynia . 

tU Kompor.ycja konwcncjonl\lnl\, kt.órq r.wykle w kro
C: nikllch mek•ykańsklch wyrAŻllill ulobyl.e mi„to . 

== ·~ stawia kompozycję umowną, oznacza-
~ ją'cą zdobycie miasta. Do podziału zda
cu nia na wyrazy Aztecy nie doszli, w tek
~ stach ich pisane były tylko cyfry i irnio
cu na własne, t.e ostatnie czasami znaka
~ 
o mi sylabowem,i. 

Pismo mieszkańców Jukatanu, Ma
.ca jów, składało się ze znaków wyrazo„ wych, sylabowych i liter. Tak np. sło

wo ha woda (ryc. 5) .pisali oni literami 
a, h i całym znakiem wyrazowym ha, 
który właściwie wydaje się tu zbytecz
ny. Mamy bRrdzo mało rękopisów Ma-

$t3 
Ryc. 5. 

jów, gdyż zniszczyli je Hiszpanie. .Są 
one wszystkie treści religijnej i składa
ją się z obrazków z krótkiemi napisa
mi. W niektórych kompozycjach część 
składową. stanowią hier9glify. 

Egipt. 

Podobne pismo, jak w Meksyku, spo
tykamy w Egipcie około r. 3000 przed 

rzukaj w tomie piątym! 

nar. Chr. Przedewszystkiem konstatl1-
jcmy wysoki poziom stylizowanej sztuki, 
a następnie wszystkie formy pisma 
obrazkowego, nie wyłączając kompozy
cji, w skład których wchodzą hieroglify 
(-+ Egipt, II, str. 132). 

Nieco późniejsze tabliczki datowane 
przedstawiają · mieszanin~ kompozycyj 
konwencjonalnych, znaków wyrazowych 
i imion własnych, niekiedy pisanych li
terami (ryc. 6). Zczasem liczba wszel
kiego rodzaju znaków pisma wzrastała, 

Rrr. 6. lJatowana tabliczka egipska 1 grobu dru
jl'leiro krńla I dynaotjl (około roku :11100 przerl 

nu. Chr. ) . 

a pismo obrazkowe coraz bardziej zani
kało w tekstach, ślady jego jednak za
chowały się w sztuce egipskiej przez 
cały cią.g jej trwania. Pismo egipskie 
osiągnęło pełny rozwój dopiero około 
r. 2000 przed nar. Chr. Składało się 
ono wówczas z około 600 znaków, od
powiadających wyrazom, podwójnym 
spółgłoskom i spółgłoskom. Prócz tego 
na końcu słów stawiano t. zw. znaki 
określające ( determinatywy), które uła
twiały czytanie, lecz, jak nasze znaki 
przestankowe, nie były czytane. Orto
grafja tego pisma jest bardzo skompli-

b ~ 
Ryc. 7. 

kowana; tak np. wyraz nfr - dobro 
(ryc. 7) pisany jest znakiem nfr, lite
rami f i r i wreszcie rolką papirusu, 
która jest znakiem określają.cym. Egip-
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cjanie więc, jak Majowie, do znaku wy
razowego dodawali właściwie zbyteczne 
litery. Z tego opisu widzimy, że rozwój 
pisma miał przebieg ten sam w Egipcie, 
co i w Ameryce Środkowej : i tu, i tam 
był to najpewniej rozwój samodzielny. 
Zachowało się bardzo mało najstarszych 
tekstów egipskich, istnieją jednak do
wody, że używano początkowo pisma 
do tych samych celów religijno-magicz
nych i państwowych, co w Meksyku. 

Pisma pochodne od egipskiego. 
Pisma egipskiego nie można zastoso

wać do żadnego innego języka, chyba 
po odpowiedniem przerobieniu. Tak po
wstały pod wpływem egipskim pisma 
sylabowe na Krecie i w Syrji. O wiele 
donioślejsze znaczenie miała przeróbka, 
dokonana przez jakiegoś genjalnego Se
mitę, który ze wszystkich znaków pisma 
egipskiego zachował jedynie spółgłoski. 
Tak zrodził się alfabet fenicki, który 
stał się ojcem wszystkich innych. Do
niedawna sądziliśmy, że wiemy, gdzie 
on powstał, znaleziono bowiem na Sy
naju koło egipskich kopalń miedzi tek
sty semickie pisane hieroglifami egip
skiemi, które nie były użyte we właści
wem swem znaczeniu, lecz odgrywały 
rolę liter (--+ t. I, str. 10, ryc. 1). Zda
wało się więc, że natrafiliśmy na przej
ście od pisma egipskiego do fenickiego. 
Tymczasem w kilkanaście lat później 
znaleziono w Ras Szamra na terenie 
dawnej Fenicji teksty literowe, prawdo
podobnie starsze od napisów na Syna
ju, których znaki podobne są do pisma 
klinowego, i znów nic nie wiemy, oprócz 
tego, że wszystkie alfabety semickie po
wstały najprawdopodobniej z jednego 
prawzoru. Alfabet fenicki powstał w II 
tysiącleciu przed nar. Chr., rozpowszech
nił się jednak dopiero w I. 

Pisma Azji Przedniej. 

Znaleziska historyczne czasów ostat
nich coraz wyraźniej wskazują na to, 

iż w rozwoju kultury świata przedhisto
ryczna Azja Przednia (--+ Az.ia Przed
nia, t. I, str. 479) od<'grała niezmiernie 
doniosłą rolę. Kto wie, rzy archeologo
wie nie znajdą tam kiedyś prymityw
niejszych form pisma niż te, które zna
my obern ie. \V k::iżd~·m razie wykopa
liska na tym terenie prowadzone są bar
dzo intensywnie i są prz<'dmiotem ogól
nego za in teresowania orjen tal istów. 

W czasach przedhistorycznych istnia
ły w Azji trzy kręgi kulturalne o wy
sokim poziomie: w .Elamie (Persja za
chodnia), w Babilonji i w dolinie Indu
su. Wykazują one wiele cech podobnych, 
między innemi także w dziedzinie pi
śm ienn i ctwa. Szczególnie bliskie sobie 
są przedhistoryczne teksty elamirkie 

babilońskie (ryc. 8). T w jednym, 

1'0-~~~''fiz{~~;.~, 
~: :· :: ·>~/(·,~ ;~;;~ 

t~~~~łl~ 
R y<'. 8 . Fra '1me nt !A~li cz ki • jPdnej z przedhi•to· 
etorycz ny c h wars tw l\h•zopotAmji. Na gó ric obraa 
ws chod zq c·ego slolu·n. hieroglif dln slown dzień 

i ~ krl'"'-' <'1. Pk, co zn&cJ.y raz e m „8 dni". 

i w drugim wypadku mamy przed sobą 
rachunki, kwity, listy płac świątyń, pi
sane prymitywnemi hieroglifami, t. j. 
znakami obrazkowemi, z których· każdy 
odpowiada wyrazowi. Związek między 
pismem a sztuką, tak wyraźny w Me
ksyku i w Egipcie, tu nic istnieje. Pi
sma te przypominają pisma niektórych 
współczesnych ludów pierwotnych, po
wstałe pod wpływem naszego alfabetu. 
Wygląda to tak, jakgdybyśmy i tu mie
li może do czynienia z naśladownictwem 
jakiegoś innego, wysoko rozwiniętego 
pisma. Mogłoby ono powstać tylko w Su
zie I. Suza I, najniższa warstwa ruin 
Suzy, dawnej stolicy państwa perskie
go, pochodzi z czasów bardzo odległych, 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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moie hye nawl't z V tysią<'lt>eilł przt•d 
nar. Chr. Znnh'ziono tam bardzo pi~'k
ną Cl'ramikę, której wzory si) moeno 
stylizowlłne, co stanowi pPWlH! analo1dę 
<lo stylizowanPj sztuki Pgipskil'j i ml'
ksykańskicj, w:vprZl'dzaj:iccj pismo. Nad
t~ w kompozycjach tych wyste1mją zna
ki, które później występują .iako hiero
glify w pismach wspomnianych wyżej. 
Jednakże włlłśchwgo pisma w warstwic 
tej n ie znah'ziono, gdyż jedyny t<>kst 
pisany na kamieniu, odnall'Ziony tam 
w r. 1933, budzi wątpliwości. Sprawa 
więc znany<'h nam pism przP<lnioaz.ia
tyckich na razie pozostaje otwarta, eho
ciaż naogół przeważa zdanie, iż pocho
dzą one z bliżl'j nil'określolll'g"O wspól
nego 7.ródła. 

P1sino klinowe. 

Z przcdhistory~znq.\'O pisma mezopo
tamskiego rozwinęło się późnit'j pismo 
używane w Bahilonji i Asyrji, które na
zywamy klinowem, 11:dyż znaki jego wy
ciskane pałeczką na wilgotnej glinie 
mają kształt małyeh kliników. 

Składa się ono ze znaków wyrazo
wych, sylabowych, liter-samogłosek i zna
ków określających. Ponieważ powstało 
ono dla języka sumeryekil'go (-+ Babi
lonja, t. I, str. 485), a późnil'j dopil'ro 
zostało zastosowane do sl'miekiego, więr 
znaki jego odpowiadają wartościom ję
zykowym sumeryckim i semickim. Weź
my np. znak (ryc. 9) cz~·tany po su-

Ryc. ~. 

merycku: kur - g(>ra, kraj, po semic
ku: szadu - góra, albo matu - kraj, 
albo sylaby: kur, mat, szad i znak okre
ślający prwd nazwami krajów i gór, co 
wszystko razem jeszcze nil' wyczerpuje 
możliwości tego znaku. Ta różnorodność 
warto„4<>i dźwiękowyd1 zdaje się prze
czyć naszej dcfini<>ji pisma, która mówi 

szukaj w tomie piątym! 

o przl'kazywnniu Ś<>iśle okrl'.~lonych war
tośei .ięz~·kow~·<'h. Tak .kdnak nil• jl'st. 
Znak pisma nit' możl' hyC. rozpatrywa
ny n il'zall'żn it' od tl>kstu, a w okrl'ślo
nym tl'kścil' kl i nowym każdy znak ma 
okrPślmw znaezPnit', trzdia tylko <){l
gadn!Jl\ jaki, co ez~sto jl'st WC'ak nie
łatwe. Dodamy jt>sz<'Zl', że podr~<·zny 
zbiór znak<'iw tego pisma zawil'ra około 
12.000 poz~·<>yj, z C'zq~o wynika, Żl' <'ZY
tać po hahilo11sku było i jl'st bardzo 
trudno. Pismo klinoWl' g(>rowało jednak 
nad t>g-ipskil'm przt•z łatwośC., z jak1J 
można ,il' h~·ło zastosowae do każdPgo 
imwgo .kz~·ka, np. do lwtyekiPgo (-+ II e
tyrki, t. II, str. Rl!'i). To też w połowit' 
II tysiąrlecia przPd nar. Chr. używano 
w korcspondPn<>ji dyplomatycznej pisma 
klinowego, a po<>z~ś<>i i języka bahiloń
skit•go. 

Tę międzynarodową rolę pisma kli
nowt'go odzil~dziczył po niPm alfal)('t 
arampjski, będ!J<'Y jedną z odmian alfa
betu fcniC'kiego, powstałą na terenie 
Syrji, a wkoń<>u przejęły j!J rozmaite 
odmiany alfabetu g-rl'ckiego. (Por. jl'
szczt> art. Abecadło). A. Jfertzri1N1<1. 

Literatura: R. Ga n szynie e: Skąrl 
się wziął nasz alfahet, Lwów uns. Bihljot<>
ka Filonrnty Nr. 10 (orl rozd?.. IV). 

POCZTA. (Tnhl. 7-8). 

Rzut oka na dzieje poczty. 

·wyraz po<>zta (w dawnyeh staropol
skich <lokummtach historycznych po
.~zta) po<>hodzi z łal'. słowa posita. Rzy-

. mianie nazywali sta<>jc przeprzęgo~·e 
mansio lub tl•ż nwtatio. l\tówiono wię<> 
mansio lub ni utatio µosita in X, co ozna
ezało: przeprzijg lub stację położoną 
w miejsl'owośei X. Stąd powstał skrót 
posta przez opusz<>zeniP litrry i. Z bie
giem czasu przez pomm1ę<>ie wyrazu 
mansio lub mutatio powstaje samodziel
ny wyraz posta, który potem odnajdujP
my we wszystkich niemal językach. 
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J>inwsze filady IIrZł!dzeń JHH'ztowych 
sięgają urządzeń bardzo dawnych. Z po
czątku posługiwano się goiicami pieszy
mi lub konnymi, później powoływano do 
życia specjalnc instytucje. Zabytki sta
roegipskie świadczą, że specjalni wy
słannicy piesi, wysyłani z „depeszami" 
byli już znani na przeszfo 2000 lat przl'd 
nar. Chr. W Persji, Grecji i Hzymic 
utrzymywano r.6wmcz posłaiw6w pie
szych i jezdnych dla ccl<lw państwo
wych. 

W wiPkach średnich utrzymywały 
spcrjalnyrh kurjcr<lw dla swoi<'h <'cl<lw 
korporarje koś<'iPlnc, uniwnsytPty i <'C
chy. 

\Vszystkie te urządzenia nic miały 
jednak charakteru instytucji użyteczno
ści puhlieznej, R"dyż powstały wyłąeznie 
w celach państwowych lub prywatnyeh. 
Porzta jako instytueja stała w dzisicj
szem tego słowa znaczeniu powstnj(' 
dopiero w w. XV i funkcjonuje począt
kowo wyłącznie dla potrzeb państwa 
a dopiero z biegiem <'Zasu zostaje udo
stępniona i dla użytku publi<'znq.("o. Przy 
ko!lcu XV i na pocz1!tku XYI-<'g-o wiPku 
powstają pierwsze regularne połączenia 
międzynarodowe, zajmująre się przewo
zem ludzi, towarów i listów. 

Za przykładem Prus, które w r. 1646 
monopolizują instytucję pocztową, idą 
inne państwa Europy. Już na początku 
XVIII w. instyturje pocztowl' przesta
ją być przedsiębiorstwem prywatncm 
i prze<'hodzą wszędzie pod wyłą<'zny za
rząd państwa. 

Charakter poczty dzisiejszej. 

Poczta w dzisiejszej swojej po
staci we wszystkich krajach cywilizo
wanych posiada charakter instytuC'ji 
użyteczności publicznej, t. zn. służy do 
zaspakajania potrzeb całego społeczeil
stwa. Poczta nie może odmówić prawa 
korzystania z jej urządzeń i usług niko
mu, kto zastosował się do warunk<lw 

ustalonych dla obrotu po<"ztow<'go w or
dynacjnrh poeztowych. lTsł11gi poczty 
Cl'<'hUjl' wię<· JHlWSZl'<"hność, a rÓWlH' 
prawo korzystania z nirh posiada cała 
ludnoś(. państwa. 

Zakres usług poczty, 

W zakres działalności porzty wchodzi 
przPsyłanic przyjęty<'h od n11d11wc6w 
przesyfok i doręczanir ich adrPsatorn. 

Polska ordynar,ia porztowa, podohn il' 
jak i inrw, zna wi<~le rodzajclw pl'Zl's,drk 
pocztowyeh: listy, kartki poPztoW<', drn
ki, papiery handlowl', próhki towar{>w, 
przesyłki mieszane (zawierająee ł11cznit> 
druki, papiery handlowP i próbki towa
r(iw) rzasopisma, listy wartośeimw, 
paczki zwykłe i wartośrioWl' oraz prze
kazy porztowl'. 

Porzta w og(dnym ohr1wiP gospoda r
<'Zym zajmuje się jPd~·nie transportl'lll 
przt>syłek drohnirowych, pozostawia.i<!<' 
poza nawiasl'm swl'j działaln.ośei rałiJ 
dziedzinę wł11.śeiwpgo transportu d<lhr 
i towarów. Drohnirowość obrotu porzto
wego utrzymana ,jPst JlrZ<'Z ogra n i<'Zl'łl ie 
wymiarów, wagi i wartośei przpsyłt>k 
po<•ztowych. Przykładowo warto wyrnit•
nić, że np. najwyższa waga dopuszezal
na paczki przezn1wzonej do prz1'sła11 ia 
w Polsce poeztą nic może przekra<'za{• 
20 kg, najwyższa kwota przPkazu fi ty
sięcy zł. 

Poza przc>syłanit>m poczta wykonywa 
cały szc>reg czynnofiri, które w~·chodz11 
już poza ramy pojęcia właś<•iwego trans
portu np. wpłaty i wypłaty w ohro<"il' 
oszczędnościowym P. K. O. 

Zakres <'zynności poczty jc>st płynn~' 
z uwagi na wit'lostronnc możliwośc>i wy
korzystywania aparatu porztowt'go. 
W niektórych kraja<'h, jak np. we Wło
szech, poczta emituje bony porztoWl', 
które stanowią jPdną z form ka pitaliza
di; gdzie indzipj tPŻ w~·stawia cze)\i 
podróżne, którt> umożliwiajq publiczno
ści bczpierzne dysponowanie pieniędzmi 

Czego nie znajdziesz tutaj 

„ 
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b~z potrzeby noszmia przy sobie goto
w~zny. W Rumunji listonosze wiejscy, 
między innemi, sprzt'daj11 zapałki. 
W Niemczech i Szwajcarji poczta posia
da bardzo rozgałęzioną sieć komunikacji 
a~t?busowej. W Polsce, jakkolwiek ist
n1eJą prawne możliwości, aby'· poczta 
trudniła się przewozem osób, to jednak 
narazie 11ą one jeszcze niewykorzystane. 

Różnice w zakrl'sie czynności poczt 
w poszrzególnych krajach dotyczą jt>d
nak tylko szczegółów, istota zaś działal
?oś:-i poczty i jej rola w całokształcie 
~Y<'Ia kulturalnego i gospodar<'zego kra
JU pozostaje wszędzie ta sama. 

Wyłączność pocztowa. 
Podobnie rzecz się ma z t. zw. monc 

polem po<'ztowym, który zastrzegaj1~ 
ustawodawstwa posz<'zególnych państw. 
~akkolwiek zakres jego w różnych kra
Jach jest różny, to jednak nie wywołuje 
to w praktyce zasadniczych różnic w cha
rakterze i działalności opartych o niego 
instytucyj pocztowych. Monopol poczto
wy oznacza wyłączne prawo zastrzeżone 
poczcie do wykorzystywania niektórych 
rodzajów usług. W Polsce wyłQczność 
pocztowa, zastrzeżona ustawą z 3 czerw
ca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefo
nie, obejmuje przyjmowanie, przesyła
nie i doręczanie zarówno w obrocie we
wnętrznym, jak i zagranicznym, listów, 
kartek pat>ztowych i czasopism, wycho
dzących przynajmniej 12 razy do roku. 
Na wypadek naruszenia monopolu pocz
towego usta wa przewiduje sankcje kar
ne. Monopol pocztowy nie ma na celu 
przysporzenia dochodów skarbowi pań
stwa. Ta cecha stanowi zasadniczą różni
cę, jaka zachodzi pomiędzy nim u mono
polami, które ustanawia państwo w ce
lu zapewnienia sobie źródeł dochodu. 
\Vyłączność pocztowa, gwarantując pocz
cie pewne minimum masowości obrotów 
pocztowych, pozwala na zorganizowanie 
i utrzymanie na odpowiednim poziomie 
sieci połączeń pocztowych. 

szukaj w tomie piątym! 

Organizacja poczty polskiej. 

Polska !JOczta jPst eksploatowana 
łącznie z t~kgrafem i telefonem przez 
przedsiębiorstwo państwowe : „Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon", kt<lre ko
rzysta z ochrony i wszystkich upraw
nień, jakie państwo zastrzegło sobie w in
terc>sie publicznym co do eksploatacji te
go rodzaju urządzeń. „Polska Poczta, 
Telegraf i Telefon" prowadzona jc>st na 
zasadach handlowych, z uwzględnie
niem jednakże interesów gospodarstwa 
społecznego. Członek rządu Rzeczypospo
litej, minister poczt i telegrafów, jest za
razem kierownikiem i niejako dyrekto
rem państwowt>go przedsiębiorstwa „P. 
P. T. i T.". Ministerstwo Poczt i Tde
grafów jest jego organem jako członka 
rządu. Dyrekcje okręgów poczt i tdegra
fów są władzami administracyjnemi 
przędsięhiorstwa „P. P. T. i T." Kraj 
podzielony jest na 8 okręgów poczt i te
legrafów, a ponadto osobny okręg poczt 
i telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej 
stanowi W. l\I. Gdańsk. Dyrekcje okrę
gów poczt i telegrafów mają swoje sie
dziby w Warszawie, Lublinie, Wilnie, 
Katowicach, Krakowie, Lwowie, Pozna
niu, Bydgoszczy i Gdańsku. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 

1934 r. sieć pocztowa w Polsce liczyła 
4.171 placówek. 

światowy Związek Pocztowy. 
Organizacją służby pocztowej w skali 

światowej zajmuje się utworzony w tym · 
celu światowy Związek Pocztowy, do 
którego należą prawie wszystkie pań
stwa cywilizowane i ich kolonje. Orga
nem wykonawczym Związku jest stała 
instytucja pod nazwą Biuro światowe
go Związku Pocztowego z siedzibą 
w Bernie, w Szwtljcarji. Do zadań Biura 
należy przeprowadzanie badań i studjów 
nad możliwościami ulepszenia i ujedno
stajnienia międzynarodowego obrotu 
pocztowego. Poza tern Biuro światowego 
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Związku Pocztowego pośrc<lniczy pomi<:
<lzy państwami, członkami Zwi11zku, 
przy zawit'raniu rcgjonalnych porozu
mień, dotyczących wprowadzenia w obro
cie pocztowym ulepszeń i inowacyj. 

Co pięć lat odhywa siQ kongm; świa
towego Związku Pocztowego, na kt(,rym 
rozpatrywane są zgłaszane JlrZl~Z zarządy 
pocztowP poszczeg<llnych krajów wn i o
ski, mające na celu usprawni<'nic mi<:
<lzynarodowej służhy pocztowej. Polska 
należy do światowciro Związku Po<'zfo
wego od r. 1919. 
Należy podkreśli<\ Żl' światowy Zwią

zek Porztowy nakży do najhardziej ży
wotnych instytucyj miQdzynarodowych. 
Zasługą Zwi11zku jest nil'tylko to, że 
porzta swobodnie poprzez lądy, morza 
i szlaki podnil'lmc może docierać do tiaj
bardziej odległych i odciętych od świata 
punktów globu ziemskiego; jeonem 
z najważniejszych zadań Związku było 
przedt'Wszystkiem ujednostajnicn ie org·a
nizacji służby pocztowej, !'lposohów ko
rzystania z niej oraz uproszczenie mani
pulacji do tego stopnia, że różnirc po
między pocztami już nie poszczcg1llnych 
krajów, lecz kontyn<'ntów, sprowadzają 
się raczej do szczegółów. Dla laika wy
starczy porównać oznaczPnia zewnQtrzne 
listu czy paczki, przesłanej porztą z róż
nych punktów kuli ziemskiej, ahy się 
przekonać, jak dalece jednolity jPst apa
rat pocztowy świata. Ma to olbrzymie 
znaczenie dla mi~dzynarodowego obrotu 
pocztowego, gwarantuje howicm zasadni
cze jego warunki: szybkość i bczpicczt·ń
stwo. 

Komunikacja pocztowa. 

Poczta, mając na celu jak najwickszą 
szybkość obrotu kulturalnego i 11:ospodar
czego, podąża w awangardzie postępu 
na polu unowocześniania swoich połą
czeń. Ilustruje to chociażby fakt, że za
ledwie w kilka lat po dokonaniu przez 
Bleriota lotu nad kanałem J,a Manche 
Amerykanie w r. 1911 wprowadzają sa-

molot jako jNkn z rq.rularnyeh środk(iw 
komunikaeji pocztow(•j. 

Zl>c1hwm byłoby wymieniae środki lo
komoeji, które uż.vwane s1i do przewozu 
ładunku porztowPgo, ponieważ 11akżało
l>y wyliezyć. wszystki(', jakie zna współ
czesna cywilizacja, poczyna.i<ir od naj
prymitywniejszego pojazdu lub picszPgo 
posłańea, a kończąc na rudaeh techniki 
współrz0sncj w rodzaju l\l/S „Norman
die", motorowyeh pociiig·ów, sterowc(Jw, 
komunikacyjnych samolotów-olbrzymów, 
kt1>rych średnia szyhko~t: sięga 400 km 
na godzinę. 

W ohr~bie miast - m('tropulij, jak Pa
ryż, Londyn i Berlin - wymiana poez
ty pomiędzy posz<'ZPg-1lhwmi punktami 
odbywa sic zapomoeą zbudowanego spe
ejaln ie do tego Pdn systPmU rur p1wu
matycznyeh. Siłc pędną stanowi tutaj 
spr~'Żone powietrze. W Polsc(' jt>dnakże 
tego rodzaju urządzenia nie znalazły do
tychezas zastosowania w mipjskiej komu
nikacji pocztowej. 

Mimo to jednak obsługa pocztowa du
żyeh miast polski<•h, jak \Varszawy, 
(ldyni, Poznania, f,odzi, Katowic, Kra
kowa, \Vilna i l)wowa, stoi na wysokim 
poziomie, jeśli zważy<\ że poczta jPst do
ręrzana kilka razy dziPnnie, a korespon
dencja mil'jscowa, wrzucona do srwrjal
nych skrzynek przed godziną 16, dorę
czana jest a<lresatom jPszrze kgo same
go dnia. 

Przewóz poczty. 

J ,isty wydobyte ze skrzynek poczto
wych przewożone są do sortowni dwor
cowych urzędów pocztowych, gdzie roz
dziela1w są na szlaki komunikacyjne. 
Przesyłki pqcztowe, połączone w oddzid
ne wiązanki, przeznaczone bądź do więk
szych miast, bądź do szeregu mniejszych 
miejscowości, znajdujących się na jed
nym szlaku, ładowane są do amlmlan
sów pocztowych, idących w składzie po
ci;u~ów osohowyeh. Z chwilą. ruszenia 
pociągu w drogę rozpoczyna sic praca 

Czego nie znajdziesz tuta.i -
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w ambulansie i wre ht•z przrrwy aż do 
stacji końrowl'j. Załoga ambulansu }HH'z
towego, składaj<!<'a się zazw~·rzaj 
z urzędników porztowyrh i niższyrh 
funkrjonarjuszów, S<'gregujc korespon
denrję w rznsie bit>gu poriągu, tworzcir 
z .niej wiązanki, przcznarz01w do naj
hhższych micjsrowośri, leżQryrh na szla
ku lub łąrz11ryrh się z nim zapomor11 po
ł~czef1 traktowyrh. !>;a starjarh odbywa 
się wymiana porzty. Wiązanki przrzna
~zone do urz<;>dów pocz1owyrh, znajdu
~ącyrh się w zasii:irn dand staeji kole
.Jowcj, wydawmw s:1 z amlrnlansu ocze
kująrym na nic pracownikom poezto
wym, którzy równocześnie nadają do 
am~n~lctnsu kon•spondc1wję do micjseo
wose1, kżąrych na kierunku, w jakim 
podąża ambulans. 

Przyjęta do ambulansu na stacjach 
k?respond<'nrja jt•st następnie odpowi<'d
n10 segregowana. 

Na końrow~·ch s1arjarh granirznych 
odbywa się wymiana poczty w obro
eic międzynarodowym. Korrsponlkncja 
porztowa otrzymana z zagraniry rozpro
wadzana jest po kraju w analogiezn~· 
sposób, jak kon•spondt•nrja obrotu 
Wl'wnętrzrwgo. Ch•nia przcsyłt>k poezto
wych w ohroei<' zagranicznym dokony
wuj:i organy skarbowt> w urzędarh poez
towo-Pelny<•h. 

Kon•spondmrja nadehodz:iea po przt'
wozie do plarówck pocztowyeh S<'gn·go
wana jest tutaj na rejony dor~'rzt>11, 
a nast<;>pnie dor<;>czana adrrsatom prz<'Z 
listonoszów. Prz<•sylki przt•znaezonp dla 
adresatów zamit•szkałyeh w t. zw. za
mit'jseowyeh ohszaraeii poeztowyeh do
ri:rzant• s11 z pomoe11 organów samorz11-
<lu tt>rytorjahwgo, gmin, sołty8<JW lub 
upoważnionyeh do tPgo wysłanników gro
mad WiPjskil'h. Sian taki istnieje na ob
szararh <'Pil t rai n veh i wsehodn ieh wojP
wództw Polski. Na ohszaraeh zaehodnieh 
kort•spondt>ncja przpznaczona dla osób 
zamieszkałyeh w mipjseowośeiaeh, gdziP 

szukaj w tomie piqtym ! 

nit>ma plar.Ówt'k porztow~·rh (zami(>jseo
wc obszary porztowp), dor<;><'zana jt·st 
przpz listonoszów wit>jskich, eo oez~·,vi
śeic 8tanowi w~·ż8zą formę organiza
ryjną. 

Przpwóz poezty drogą morską i po
wit•trzną odbywa się w sposób analogicz
ny do przewozu zapomocą środków ko
munikarji lądow<'.i. Przy przrwozit' 
morskim Polska może korzystać z usług 
linij okr<;>towych polskiPh, franeuskich, 
niPmi<•ekieh i innych, wybit>rająr dla 
przt•wozu poszrzrgólnt'go ładunku porz
tow<>go najdogodnit'.iszl' w danym rzasic 
rPjs~· statk<'lw pa8aŻPrskieh. 

Coraz większt>go znarz<'n ia nabierać 
zaezyna oht>cnic poezta lotnieza, zwła-
8zcza gdy ehodzi o przt>wóz z Polski na 
dalekie odlPgłośei. Polska poczta posia
da pohiezPnia lotnicze z eałym światem. 
Nowp linjP szybko rozwija,jąrcj się ko
munikaeji lotniezPj wykorzystywane są 
natychmiast do przewozu ładunku porz
towrgo. Na odeinkaeh trasy powietrznej, 
którą. ma przPhyć korPspondPnrja, 
a gdzie nir istniPj:i poh1<'Z<•nia lotniez<', 
porzta przewożona .i<'st imwmi, możli
wie najszyhszt•mi środkami komunika
eyj1wmi, a nastl{pnie znowu, jeśli to 
możliwi', 8amolotami. 

Przes~·łki poPzty lotn irzrj z Pol8ki do 
Anwryki Południowl'j np„ o ih' nic są 
przt'wożone lwzpośrednio sfl'rowrami, 
0<lhywa.i:1 drogi: samolotami polski<'h li
nij lotni<'ZY<'h do Paryża, nasti:pnit', 
przl'ładow~'\\'arw na samoloty towarzy
stwa franeuski<•go „Air l•'ranr<•", po
przt•z Ca8ahlane<;> osi:igają Dakar 
w Afry<'t' Zac•hodniej, skąd na8ti:pnie 
najszyhsz<'mi fitatka.mi przPwożone są 
przt'Z Atlantyk do Natalu w Amrryec 
Południowej. Z Natalu do Rio de ,Jant'i
ro i Buenos-A i res ładunek poeztowy od
bywa znowu drogę powid.rzn:1. 

Tak praruje pot<;>ż11y aparat poezty 
światowl'j, oplatająr siPeią 8woich połą
czl'ń gloh zit>mski. 
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Rozwój poczty w Europie. 

Rozwój działalności poczty słusznie 
może być uważany za jeden ze współ
czynników, a żarazem wykładników po
ziomu cywilizacyjnego poszczególnyrh 
krajów. 

Stopień rozwoju poczty na kontynen
cie europejskim ilustruje niżej podane 
zestawienie: 

Na1mleaz· Na ledną pia· 

Kr11je 
kańoa przy- cówkę pocztową 
pada prze- przypada 

11ylek poczt. 
km' l;;;t;;;k. rocznie 

Austrja . . . 114 30,1 2.345 
Belgja. . . . 161 17,9 4.752 
Butgarja. . 25 39,7 2.106 
Czechosłowacja . 64 30,6 3.228 
Danja • . 78 30,9 2.490 
Estonja . . . . 34 l'i2,2 1.553 
Finlandja . . . 21 125,2 1.180 
Francja . "' . . 139 31,l 2.360 
Grecja. . . . . 20 102,4 5.071 
Hiszpan ja . . . . 35 51,1 2.176 

. Holandja . . . . 132 16,5 4.033 
Irlandja .. . . . 80 31,9 1.336 
Jugosławja • . . . 30 63,5 3.558 
Litwa ••• . . 20 92,2 3.887 
Luksemburg . 99 18,9 2.190 
Łotwa. . . . . . 29 46,0 1.329 
Niemcy . . . . 84 11,1 1.539 
Norwegja . . . 52 73,9 670 
Polaka . . . . . 21 95,S 7,900 
Portugalja • . . 22 31,7 2.080 
Szwajcarja • . . . 174 10,3 1.014 
Szwecja • . . . . 86 112,7 1.581 
Węgry •• • . . . 31 50,6 4.752 
Wielka Brytanja , 50 10,7 2.010 
Z. S.R.R. . . . . 9 131,7 1.004 

Zestawienie powyższe sporządzono na 
podstawie statystyki Międzynarodowego 
Biura światowego Związku Pocztowego. 

J. Glódkowski. 

POLICJA. Przez policję w obszer
niejszem znaczeniu tego słowa rozumie
my tę działalność państwa, która ma na 
celu utrzymanie spokoju, porządku 
i bezpieczei1stwa publicznego. W śc i
ślejszem znaczeniu tego słowa rozumie
my przez policję pewną specjalną orga-

nizację, t. j. policję państwową. Ale 
troska o spokój, porządek i bezpieczeń
stwo publiczne nal eży nietylko do tej 
specjalnej organizacji; prawie wszyst
kie władze państwowe zajmują się 
w mniejszym lub większym zakresie 
działalnością policyjną, w obszerniej
szem tego słowa znaczen iu, mającą na 
celu ochronę istniejącego stanu rzerzy. 

Działalność administracyjna i policyjna 
państwa. 

W przeciwstawieniu do policji od
różniamy w działalności paf1stwa admi
nistrację twórczą. , polegającą na tworze
niu rzeczy nowych . Zresztą oba te kie
runki działalności państwa: policja i ad
ministracja twórcza, łączą się ze sobą 
na każdym kroku i wzajomnie się wspie
rają. Dlatego też można powiedzieć, że 
prawie każda władza państwowa częścio
wo rozwija dzia.łalność policyjną, a czę
ściowo działalność administracji twór
czej. Np. j eżeli się buduje nową drogę,· 
to jest to działalność administracji twór
czej, j eżeli się zaś przestrzega przepi
sów, mających na celu ochronę tej dro
gi przed niszczeniem i przepisów o ru
chu kołowym, mających na celu bezpie
czeństwo tego ruchu (a więc np., że 
należy jechać prawą stroną, że nocną 
porą pojazdy muszą mieć latarnie i t. d .), 
jest to już działalność policyjna, ma
jąca na celu ochronę stanu istniejącego. 

Zakres działalności policyjnej państwa 
i samorządów. 

Zakres działalności policyjnej pań
stwa jest bardzo rozległy. Działalność 
ta obejmuje: zwalczanie żywiołów wro
go usposobionych dla rządu i państwa, 
ochronę społeczeństwa przed złodziejami, 
bandytami, oszustami i innymi przestęp· 
cami (policja bezpieczeństwa w ściślej
szem znaczeniu), nadzór nad przestrze
ganiem przepisów bezpieczeństwa bu
dowlanego (policja budowlana) i t. d.; 

.Czego nie znajdziesz tutaj -
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poza tt>m rozróżniam~· jPsZ<'Zl' polir,k 
obyrzajową, sanitamiJ, ogniową, łowier
ką, ryhaeką i t. J. 

N1wrjalnie ważna jest działalność po
lie,ji w zakrl'sic ujawniania przPstępstw. 
Polirja państwowa jl'st ohowi11zana wy
kazywać jak największ11 inirjatywę w tr,i 
dziedzinie. \V sprawarh o iirzt•stępstwa 
drolmicjszc policja obowiązana j1•st 
wszezynać i prowadzić dochodzt•nit>. 
W sprawach o przcstt:pstwa większr po
licja państwowa po otrzvman iu wiado
mości o przcstępstwit' niPzwłorznic Zll'

wia<lamia o tern prokuratora i JlrZl'Jiro
wadza dochodzl'nia na .k~o poh•rl'nit'; 
tJ:'lko jrżrli zarhodzi potrzdia dokona
nia. czynności nic cierpiąryeh zwłoki, 
a mającyph na rclu zalwzpierzmic <lo
wod6w i śladów przestępstwa, polirja do
konywa ty<'h czynnośri, nic C'zekająr na 
Poh•<'cnie prokuratora, a o przedsięwzię
tyrh krokarh jedynie mu komunikuje, 

Działalność policyjną rozwijają, ,jak 
powiedzieliśmy, prawic wszystkie władze 
Państwowe. Przez władze państwowe ro
zumiemy nietylko władze państwowe 
w znaczeniu śeiślejszem, czyli władze 
rz11dowt', ale i władze samorz1Jdowc 
(~Samorząd). Np. starosta powiatowy, 
ktiiry jl'st władzą rz11.<lową w powit>cie, 
dha o hezpieczel1stwo puhlieznc w powie
eit', jt•dnakże samorządy miejskie dbają 
także o ezystość na uliea<'h i plara<'h 
(poliC'ja r-urnitama) i t. d. 

Organizacja policji państwowej w Polsce. 

\\'ladze a<lministra<'y.inr w zakresie 
swojej działalności policyjm>,j wydają 
odpowiednie zarzą<lzenia. l\tuszą one 
jPdnak mit'ć do pomocy spPcjalną orga
nizację, kt<lraby i<'h zarządzenia w~'ko
nywała i ktf>rahy czuwała nad puhlirz
nym spokojl'm, porz1idkil'm i hczpit'<'Zl'ń
stwl'm w żyl'iu rodzil'nrwm w sposM> 
bezpośredni, tu znal'zy stykając się ei11-
gle z ludźmi i pPłni11c swoje czynnoś<'i 
na nli<'aeh, plaeach i drogaeh. Taką 

szukaj w tomfr piątym! 

organizaeją jt•st właśnie poliC'ja pań
stwowa. 

Polida państwowa jest jednolitym, 
zorganizowanym na wzór wojskowy kor
pusem. W sprawach swojrj wewnętrznej 
oq~anizaC'ji i administracji, w szrzegól
nośri zaś w sprawarh wyszkolenia. uzbro
jenia, dysrypliny i t. d., polirja pań
stwowa podlega swoim poliryjnym prze
łożonym, w zakrl'sic zaś wykonywania 
fnnkryj utrzymania bezpieczeństwa, spo
koju i porządku publiC'zn<'gO rządowym 
władzom administraeji ogólnej, to zna
<'ZY wojewodom (w mieśric stołcczncm 
Warszawie komisarzowi rządu) i staro
stom. W obu dziedzinach polie,ia pań
stwowa podlega ministrowi spraw we
wnętrznyrh. Nadto w dzil'dzinie <lorho
dzcnia i Ś<'igania przestępC'<lw w myśl 
JHZPpisów o postępowaniu sądowo-kar
nem organy polirji państwowej są orga
nami wykonawC'zt>mi władz sądowych 
i prokuratorskich. 

Organizacja policji państwowej pod 
względem terytorjalnym przystosowana 
jest do administracyjnego podziału pań
stwa na województwa i powiaty. Każde 
województwo tworzy okręg wojewódzki 
poliC'ji państwowej, a każdy powiat -
obw<ld powiatowy poli<'ji państwowej. 
W skład obwodów powiatowych wcho
dzą posterunki polirji państwowej, z kt6-
ryrh każdy obejmuje albo jedną gminę, 
albo kilka gmin, albo rzęść gminy, tu
dzież komisarjaty policji państwowej, 
z który<'h każdy obejmuje większe mia
sto lub dzielni<'ę tego miasta. 

Co to jest bezpieczeństwo, spokój 
i porządek publir.zny? 

Funkrjc swoje w zakresie bezpieczeń
stwa i spokoju publicznego s1włnia po
licja państwowa bezpośrednio, w spra
wach za.4 poru1dku publieznPgo przez 
wspi<·ranie, ewentualnie przez nadzoro
wanie o<lnośnyeh organ<'>w państwowych 
i samorządowych. 
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Przez sprawy hczpierzpfo;twa publirz
lłl'go rozumi1•rny przl'liPwszystkiPm spra
wy och rouy żyr i a, wol11ośri i własnośri 
mieszkańrów i oehron~ Wl'wrn;trz1wgo 
spokoju w palrntwic, natomiast przez 
sprawy porz<1dku puhliezrn'go rozumie
my prz!•strzeganie przepisfrw prawnyeh, 
porz<1dku prawnego w poszezeg{iinyeh 
dziPdzina!'h administrarji. 

Różnirc pomir<lzy sprawami ht~zpi!'
ezcństwa publieznego a sprawami po
rządku publirznego wyjaśnimy na przy
kładarh nastrrm.ilJ<'Y<'h. ,Jt,żeli się na uli
ry bije dwóeh ludzi, ro zagraża ich zdro
wiu, a może nawPt żyriu, i poliejant ieh 
rozdziela, staje 011 w obron i1~ bt•zpi1•czcń
stwa puhlil'znego; podobnie też, jPżdi 
chwyta włarnywarza, dohil'ra.i<!<'!'go siQ 
do skll'pu luh mit•szkan ia. Natomiast, 
jeżeli polirjant widzi, Żl' sklPp jpst 
otwarty w niedzil·l~ lub po przPpisow!'j 
i.rodzinie wbn•w obowiązu.ią<•ym JlrZPpi
som prawnym, stwiPrdza w tym wypad
ku naruszL•nic porz<idku puhliez1wgo; 
wła.~ciwie rola polirjanta kolwzy siQ 
w tym wypadku na urzyniPniu donic
i•dtmia (t. zn. „protokółu") do właś<'iWt'.i 
władzy administraeyjrw,j; jl'żdi zaś po
lirjant jl'st upraw11iony do Wl'ZWania 
właśrieit•la skh•pu do 11atychmiastowq~·o 
zamkniQ<•ia i;klt•1rn, to <'zyni to już na 
podstawi<' npoważni!'nia do współdzia
łania w sprawa<'h porz11dku pnbli<'z-
rieg'l>. 

Poli<'jant pPłni~J<'Y służbQ w mi1•js<'al'h 
publieznyrh, na uliey ezy pla<'ll, j!'st 
tym organem władzy państwowl'.i, kt(iry 
się eiągłe i ustawil'znie styka z obywa
telami. Dlatq~o kż każdy powini!'n po
lirjantowi pdniąe1•mu służhQ okazywar 
w miar~ n1ożnośl'i pomoc i stosowar si~ 
do jt•go wskazówek i Wl'Zwarl, pa1ni1:
tając o t!•rn, że policjant tt•n w dmwj 
rhwili i na danem m1e.1scn rPprt•zpn
tuje władzę państwową lłz<'rzypospoli
tej Polskiej. 

Znaczenie służby policyjnej. 

I>zięki istnirniu i działalnoś!'i polir.ii 
pal1stwowd możPmy wszysry spoko.in i!' 
żye, pracować, urzyć się i bawi('. Poli
eja <'ZUWI! nad nai;zrm lwzpicrze1lshwm 
i rhroni przez to nasze• normalnP żyri<'. 
l\ly wszysry, którzy przPż~·liśmy widką 
wojnę, przypominamy sohit', jak przy 
t. zw. Pwakua<',ii (opuszrzl'niu miasta 
prz1·z władzl' i wojsko) nagi<~ w d11ż1•m 
m iPśPi<' za brakło na uli<'a<'h sh1żhy poi i
<'.V.inej. Wt!'d.v ludziP przP<'hodz11r.v uli
<'ami nagle uprzytomnili sobic>, że gdy
hy w biały dzi1•ń na uli<'y złodzi!'j wy
riągnljł komuś z1•gar<'k rzy portfel, nie 
hyłohy żadIH'go organu, któryby go śri
gał i przytrzymał, że gdyby jedm rzło
wiPk rzurił się na drugiego i zaczął go 
hi<\ zahrakłohy organ u, kt<'iryhy stanął 
w ohron iP bitPgo, it• gdyby handyri na
padli na dom, niP byłoby polirji, która 
na odgłos strzał!lw przybyłahy z pomo
<'lJ, że zabrakłoby pomory i opit•ki n11d 
tymi, kt6rzy jPj doraźnie potrzPlmją : 
nad nie znająrym miasta prz<'rhodniem, 
nad zahł:ikatH'm dzit•<'kiPm, nad rhor.rm, 
kt!lry nagll' zasłabł na ulic·y. Wfrdy Ra
mi ohywatl'!P w rt'iżny<'h miasta1·h two
rzyli doraźn il' różne• straże obywatl'lski!', 
milirjc ohywaklski<' i t. d., rnaj:)<'l' za
i;t11pi{o. służb',' poliryjrnJ. W6wrz11s niP
jec!Pn z ohywatdi, 1włniąr dla dobra 
swPgo własnego, inn•j rodziny i og-Mu 
rniei;zkańP(>w służhl,' w tej straży rzy mi
li<•ji ohywatl'lskil'.i i zamiast sp.,.dzie nor 
w łóżku w swojprn miPszkanin, krąŻlj<' 
w zimową i widrz!lą nor do rana po uli
lac·h mia.-;ta, zrozumiał, 1·z1·m jl'st słu~.bn 
poliryjna dla m·hrony Hormahwgo ż~·
C'ia społerz!'ństwa i .ic'dnostki, a narnża
jąr ro rhwila swoj1• ży<·i1• przy zl'tknil,'ei11 
siQ z szumowinami spoll'l'ZIH'rni, rz~·ha.i:1-
c•1•m i na rudze dobro, odC'zuł, Żt' służba 
poliejanta to ustawirz1w narażaniP się 
pot.o, aby ohywatl'k mogli prowadzić ż;.·
eie spokojne i nie drżl'r ustawil'zni<• 
o swoje żyrie i rni1•nie. 1'. llilarolt'iN. 

Czego nie znajdziesz t11taj -
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KRAJOBRAZ POLSKI. (Tabl. 9). 

Podwójne strefy krajobrazu. 

Krajobraz Polski ulega og6lnozirm
skiemu prawu podwójnej strrfowoś1•i. 
Pod wpływem R ł oń c 11 powst11.i11 r6ż
norodne strefy r 6 w n o l E' ż 11 i k o w E'. 

W k11żdrj jed1111k strPfi<' r(iwuoleżni
kowej w miarę oddnl11nia się od ol'e
anu z11chodnieg-o zaostrza się srzonow~· 
rozkład d11rów słońC'a, a rów110C'zPśniP 
zmniejsza się gw11łtownie zasóh wilµo
ci w powietrzu; stosunek przyrody do 
człowi<'ka staje się przeto ku wsch o
d o w i coraz groźniejszy, walka z przy
rodą coraz cięższa, w następstwie czt>
go strefom równoleżnikowym krajohrn
zu n at ur a I n ego przeciwstawiają 
się strefy południkowe krajobrazu 
k u l t u r a 1 n e g o. 

Mickiewicz o krajobrazie Polski. 

Blisko sto lat temu (12. I. l 841) 
Mickiewicz odsłonił światu z katedry 
Collcg·e de France taki uto ohruz 
Polski: 

„Od Karpat ku nadbrzeżom Bałtyku 
widzimy niezmierną płaszczyznę, kt6rą 
pokrywa gruba warstwa zirn1i roślin
nej ... Ogromna ta prz1·strzl'ń zdajr się 
być ziemią prz<'ZJJaczoną szezególnil'j 
do rolnictwa. Kiemasz tu ni skał na
gi1•.h, ni Wl~d gro~.ących zalewem; ni
gdzie człowiek 11ie musi przernysłt•n1 
Poko11ywać natury.„" 

,,Okolil'a ta rna przecięte sobie drogi 
<lo zarnorskit•go handlu i Ż<•glugi„. --

J>niPpr naprzykład. zawalo11y progami 
skalistymi, hieży już potE·rn w stPpy 
lud<>w koczowniczvch .. „ Niemen i \Vi
sła ku ujściom s,;oirn trafiają na łań
etwh jezi(ir i ba~den, za którym po
brzeże morskie, zasirdlone innem ple
miPllit•m, liyło zawsze przystanią naro
fl<lw zhó,jpckich (aluzja nictyle do sta
rych Prus6w, ile do krzyżaków)". 

„Si<><lzihę te można podzielić na trzy 
pasy. Pns środkowy składa się z lasbw. 
Lasy te w różnym kierunku są poprzr
ei11ane rozległymi błoniami łl1k w il
g ot ny c h, dostarczają karmy dla by
dła, nie nie mogą służyć za pastwiska 
trzodom ludów koczowlliczych". 

„Na półno<'y pmm leśnego <'iągnie 
się cUng-i szereg .ieziór„. Łańcuch ten 
oddzirla Polskę od Litwy wł11ściwej 
i od Fi11nów, osiedlających pobrzeże 
bałtyckie. Tu brzoza biała z rozpuszczo
nym wa rkorzem„." 

„N a południu pasu leśnego ciągną 
się„. otwarte niwy ziemi urodzajnej. 
Sosna coraz tu rzadsza, a zato d:1h 
wspaniały geście.i ocienia wesołe gaje„. 
Tedy idzie szlak innych nawiedzin 
z pustyl1 i stepów Azji : ;irst to dro(.\"a 
szarańczy i Mongołów„. Dopiero upra
wa niw polskich przecięła im wnijście 
do Europy". 

Wpływ rzeźby na strefy równoleżnikowe. 

Dziś ten obraz Polski „z lotu ptaka" 
możemy analizować, nawet uzupełnić, 
przed stu laty był on istnem jasnowi
dzeniPm. 

szukaj w tomie piątym! 
-------·-- -„- . ------------
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Kształtowanie się równoleżnikowych 
stref krajobrazowych jest przez rzeźbę 
powierzchni ziemi albo potęgowan e, 
albo też tłumione. W Ameryce np., 
gdzie południkowy przebieg gór otwie
ra wpływom równika swobodny do
pływ daleko ku biegunowi i naodwrót, 
rozwój stref . równoleżnikowych jest 
upośledzony, strefy południkowe wy
bijają. się na pierwsze miejsce. 'V Eu
ropie, podobnie j ak w całej Eurazji, 
której Europa jest półwyspem, prze
waża przebieg licznych łańcuchów gór
skich, ułożonych w h1ki, skierowane 
naogół równoleżnikowo, stąd klasyczna 
w kierunku równoleżnikowym kraina 
śródziemnomorska w Europie, kiedy 
np. typowa strefa tropikowa sięga 
w Indjach po Himalaje, daleko poza 
30° szerokości płn., t . zn. w strefę, 
w której na Florydzie (Ameryka) czę
sto marzną. pomarańcze. 

Ostery strefy w Polsce. 

Rzeźba ziem polskich ma wybitne za
rysy równoleżnikowe, co z lotu ptaka 
świetnie zauważył Mickiewicz. Nie spo
strzegł jednak dwóch ważnych szcze
gółów. Oceniwszy dobrze rolę Karpat, 
które tak niewzruszenie określają za
siąg Polski ku południowi, przeoczył 
Mickiewicz tak przemożny w jej kra
jobrazie skręt Karpat ku południowe
mu wschodowi, przeoczył, co może waż
niejsze, . że rzeźba Polski jest cz ter o
stre f <>w a. 
Względna wysokość jest najlepszą 

miarą urzeźbienia. Wysokość względna 
jest często w niezgodzie z wysokością. 
nad poziom morza, czyli wysokością. 
bezwzględną. Tak np. na całej prze
strzeni od Przemyśla poprzez Krosno, 
Jasło, przez Ciężkowice nad Dunajec 
wysokość względna w głębi Karpat nie 
przekracza nigdzie 300 m, a jest czę
stokroć niższa od urzeźbienia Podola 
w odcinku jaru dniestrowego od Niż-

niowa do Zaleszczyk. Podobne stopnie 
urzeź bi e nia jak w Beskidzie Niskim, wy
stępują i w okolicy l\artuz, Orunwal
du i Suwałek na płytach bałtyckich, 
a znacznie wyższe w obszarze święto
krzyskim lub ojcowskim wyżyn mało
polskich (ryc. lOl. 

Ryc. 10. Strefy rzetby ziem polskich . 

Nasz rysunek jest też ilustracją mic
kiewiczowskiej syntezy krajobrazu pol
skiego. Widzimy więc szeroką b ar j e
rę b a·ł ty ck i c h p ł y t, rozległe ko
ryto środkowego p a s u 1 e ś n e g o, 
znane pospolici ej pod nazwą p a s u 
w i e l k i c h d o 1 i n, jako też p a s 
wy ż y n i g ó r po ł u d n i o w y c h. 
Wyraźna jednak b r 6 z d a, to rozsze
rzają.ca się - kotlina śląska i sando
mierska - to zwężająca - brama kra
kowska, przemyska i śniatyńska - od
dziela pas wyżyn od pasu gór polskich . 

Wędrówka granicy między Europą Ą Azją. 

Do czynników krajobrazowych : słoń
ca, klimatu i rzeźby powierzchni do
chodzi trzeci jeszcze, zgoła nie pośle<l
ni czynnik: człowiek. 

Europa i Azja stanowiły od wieków 
pojęcia przeciwstawne: kultura i dzicz, 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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krajobraz knlturnlny i krajolirnz piPr
wotny, naturalny. Ta przr<·iwstn\1·11oś<: 
odnosiła się tylko do pasa ,\zji, lrŻ<J<'r
go w strt>fip pl>łwyspu Puro1w.iskit>go; 
Pas tf'n ,jf'szezr i dziś na kontv1wntal
ll~<~h przpstworza<•h pokryty .i~·st na.i
p1erwotni1•jsz11 pusz1·z11 lrśną. t. zw. 
t ~_.i g ą, ohrzrżoną od południa strf'fą 
roznorodny('h stl'fHlw i pustyń. 

1'a to tajga az.iaty<'ka otulnła 
W przc•ddzic•.ia<·h nnzf'\\'J11)trz łuk1)w 
g<lrski<·h n]ppjsko-karpiwki<'h eałą Eu
ropę. Ni1• rnożr111y do!'ieka<\, w jaki 
spos{1h nisz1•zpnie owej pierwotn<'.i pn
szezy stwarzało prze<·iwstawnoŚ<: Euro
py i Azji, to pewni' .i<'<lnnk. że p-rani\'11 
owy<'h dw{1ch po.i<:<- była w trwah•j 
w<.' dr 6 wce: przPsnwała sil,' stale kn 
wschodowi wskutt•k kulturahwgo 11i
szez1•11ia .it'.i przrz ezłowit'lrn <'Urop<'.i
skiPgo. 

Granica Azji w Polsce. 
. ,Jpst osohliwt>, .że ten proers ll<'hwy

rtł „Ila goni<'o" pierwszy knrtogrnf Pol
ski, B1'rnard Wnpowski (1586). Na 
tabliry 9 mamy obraz Polski podłu~ 
<l rodt><' kit>go-PogTn hiusa, pierwszy<'h 
dzi1•dzic6w spus1'1zny \Yapowskiego. 
Rysmwk jt•st zbyt wymowny, by wy
magał wyjaśni1•11. W Pohwe mit>SZ<'zą 
się na przdom ie śrPdniowil'rza dwa 
światy: Europa i Azja, a granirn przl'
hit>ga mnit'j więet>j w lin.ii proste.i, po
prowadzonej od Wilna na link Słll<'ZY 
(dopływ Prypeci). 

JpśJi przeeiwif'ństwa na mapie Gro
dr<'kirg-o nie są już dostatrrznie ja
skraw!>, nie zapominajmy, że m11pa t11 
powstała w p<lłtora wieku po zjrdno
czt>niu Polski z Litwą. przez który to 
okres siekiery i kielni!' nie pr6żno
wały. 

Orani<'a mi~'dzy Europi1 a Az.iii na 
trrenie Polski g-wałtownie w6wezas eo
fała sii: ku ws<'hodowi. Możemy o tern 
wnioskowa<' na podstawie stmmnków 
zaludnit•nia Polski z ezasów Kazimit'-------
szuknj w tomie piątym! 

rza Wielkiego, kt6re znamy już nie
zgorzd. <lranica dwu świntów przehie-
1.n1ła wt{'(ly na lin.ii średniej Wisły, gę
stośr bowiem zaludni1•nia, kt6ra w San
dom iersk it'm cz(,'st o już przek rarzała 
:m ludzi na km 2

, spadała gwałtownie 
w Lubelskiem poniżej 0,5 na km 2 • 

Podobnie jednak, jak wpływ słońcn, 
tak też i wpływ ezłowieka bywa upo
śledzony !nb przyśpit•szony przt>z sto
sunki rzt'Źhy powit>rz<'hni. Wystarczy 
jrden przykład. Oto o jedyny znacz
niejszy wysterk w przehiPg-U wyżyn 
poh1dniowo-ws!'hodniej Polski, o Roz
to<'ze z wyżyni1 Lubelską opirra się gra
niea i buka, i świrrka, i jodły. Czyż 
to zahamowanie wpływ6w atlantyc
kieh, a uprzywilejownnie form stepo
wy<'h 111oże pozostar bez wpływu 1111 

stosunek c•złowieka do przyrody? 
Co 1111jważniejsze, to to, że czołowe 

rzynniki w krnjohrazie: słońce i orenn, 
działają naogół w kierunkaC'h do sie
bie prostopadłych, a w następstwie te
go powstaje wszędzie schemat reg.io
n6w krajohrnzowych, uszeregowanych 
równoleżnikowo, istna s z a c h o w n i
e a k r a j o b r a z o w a. 

Na takiej to polskiej szachowniry 
krajobrazowej rozwija się i rozrzłon
kowuje polskie życie, ale i 0110 rozwija 
i przeobraża ową szarhownicę. 

Pierwotny krajobraz Polski. 

<lali us (1110) i Długosz ( 1480) po
zostawili nam opisy piastowskiego kra
jobrazu Polski: 

„Kraina - pisze Uallrn1 - lesista" ... 
„Kra.i - pisze Długosz - obszerny, 

dla mnogich puszcz, gajów i las6w nie
przebyty ... , ożywiony spławem licznyrh 
jezior i strumieni... 

„Polska kraina, ohfitująra w zboże, 
ponętna owoeami. wieloś<"ią ryb i smacz-
1wg-o nabiału, słynna zwierzyną, za
można w bydło i w trzody, miodonośne 
pasieki, stada koni i rozliezne ptaetwo, 

•• 
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od zachodu, od Niemców, ale i od Po
morza, a nawet i od południa, od 
śląska. 

Jest znamienne, że wszystkie gra
niczne puszcze polskie ścielą się na ja
łowych, suchych i lotnych piaskach, 
skąd wniosek, że były one d ?. i eł em 
przyrody, a tem samem terytorja 
plemienne i państwowe były do pew
nego stopnia przez przyrodę wyznaczo

n i e p r ó ż n u- ne - dziełem woli człowieka była tyl

Ryc. 11. Luy l pn•zcz• pl.rwotn•J Polaki. 

głównem zaJęciem. Ryc. 11 obrazuje 
rozmieszczenie lasów w przeddziejach 
Wielkopolski. Oto obraz, pospolity 
i dziś jeszcze, ale w Afryce środkowej, 
państwa otoczonego zewsząd pasem 
p u s z c z g r a n i c z n y c h, zwłaszcza 

ko k o n s e r w a c j a owych puszcz. 
Zachowane na obwodzie pai1stw, ginę
ły one we wnętrzu ustawicznie. 

Zanik i ślady puszcz w Polsce. 

Pierwotny i naturalny krajobraz Pol
ski coraz bardziej się kurczył. Faktem 
jest, że w świetnym okresie polskie.i 
potęgi za Kazimierza Jagiellol1czyka 
nietylko centralne, ale nawet stare 
dziedziny Polski były jeszcze w poło
wie pokryte przez lasy. W Wielkopol
sce nikły one szybko: z 50°10 w r. 1500 
spadały do 40°1 0 w r. 1700, do 30°/o 
w r. 1800, a do 20°10 w r. 1900. Im da
lej ku wschodowi, niszczenie lasu się 
opóźniało. W byłem Królestwie Kon· 
gresowem od r. 1830 do 1900 spadło 
zalesienie z 31 na 22°/0 , a w ziemi 
lwowskiej spadło od r. 1800-1900 z 40 
na 2'J0/0 • 

To samo dokonywało się w odpo· 
wiedniej mierze i na kresach Polski, 
gdzie jednak na niewielkich, coprawdn, 
przestrzeniach zachował się i dziś stn· 
ry p i as to wski krajobraz, Wystar· 
czy słowo „Białowieża" ! Nie nale?.y 
jednak zapominać, że puszcza Biało
wieska wraz z sąsiednią, świsłocką, za.i· 
muje ledwie 11'50 km 2 (niespełna 0,3°/0 

obszaru Polski). Z puszczą Białowieską 
rywalizują też skutecznie lasy Karpat 
Wschodnich (Gorgany, Czarnohora), 
którą można ująć w dwa wielkie kom· 
pleksy leśne o powierzchni znacznie 
większej, bo 2000 i 2400 km2

• 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Tyle pozostało w Polsce pierwotnego 
krajobrazu! 

Olbrzymie lasy Tucholi (Pomorze) 
lub Lublińca (Śląsk) znajdują się 
wprawdzie na miejscu dawnych puszcz 
granicznych, ale wysoka kultura leśna 
z~mieniła te obszary w parki, niczem 
n1~ przypominające krajobrazu piastow
skiego. 

Lasy i bagna znikły, gdyż przyszedł 

człowiek i swojem zasiedleniem i pra
cą na roli docna przeistoczył krajobraz 
Polski. 

Zasiedlenie Polski. 
Nic wiemy, co się ostało ze starych pol

skich osiedli po wielkiem spustoszeniu 
kraju przez Batuchana (1241). To pew
ne, że po odbudowie Polski z pomocą ko
lonizacji niemieckiej było np. w Wielko
polsce zaledwie 1000 osad. Wypełnienie 

1"-1 
il f ( I 

/E ff/ / ; 

R>·c. l :! . Hl•torJa mo11um cnlal11u110 &abudowanin Polaki 1 : I 5 ,000.000. Llcthy p ro d11J11 llo ó ć m 1„1. 
11„•b:r w nawiasach Ilość budowniczych. A - WlrolkopolskA 1 l'omonrm; B - ;\fRlopols ka : (' - &!1•· 
ml" Lwowak11; D - Mazowue: E - droga do Wilna; ł' - • h•mla J,ubt'laka; O - Wll•ńszcz~·•roa ; 

H - N<>wogródzkle; I - PolP•ie; J - Woryń. I Podolr. ' 

s.mkaj w tomie piątym! 
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tego kraju ludnością było dopiero dzidem 
wieków następnyeh. W w. XIV i XV 
powstało w samej \Vielkopols('l' około 
3000 osad, a jeszcze w nastf,'plly('h trzeeh 
wiekach do rozbioru blisko 1000. 

Jakież te t•yfry są poeil'szająee ! Wi~·e 
przccil'Ż Polskę b ud o w al i ś m y sobie 
sami, a udział Niemców w budowie Pol
ski należy napiQtnowal; jako co najmnil'j 
przesadne podanie. 

Polska monumentalna. 

W Polskę puszczową, obronną zasieka
mi powalonych pni odwierznych, wkro
czył Kazimierz Wielki i pierwsi JagiL•llo
nowie z ciosem i cegłą. Ryc. 12 podajP 
nam w skrócie historję monumentalnego 
zabudowania Polski. Znamy imimnie n:3 
budowniczych starej Polski; 343 przypa
da na pierwsze wieki XIII-XVI, 11 1\ł8, 
względnie 192 na wieki XVll i XVI 11. 
Z tej liczby twórców Polski monumen
talnej przypada okrągło połowa na I'n
lak<lw, ćwierć na Włoehów, zwłnszeza 
przed XVI wiekiem (blisko 4011

/ 11 ), 
1
/"' 

na Niemców, reszta na inne narody. 
zwłaszcza jednak na anonimów, pod 
którymi się kryli przf'ważnir twórey 
najstarszych pomnik6w Polski. A wi\'<' 
i w przeobrażeniu Polski drew n i a
n ej n a mur o w a n ą byWi111y {!Ospo
darzami we własnym dornu, a uezyliśrny 
się sztuki upiększania Polski przedt•
wRzystkiem od Włochów, nie o<l Nirm
ców. 

Ta wiei ka prz<•miana po Isk irgo kraj o
brazu budowlanego dokonała si~· n a .i
w cze śnie .i w starej Pols<'<', w \Yit•l
kopolsce, na l'ornorzn i na Hl<}sku. Pra
wie równocz<'Śll i<' .kdn:1 k t ,~11 pot ~·;;ny 
prąd ogarn11ł ~lałopolskę i t;rn1 prz•·z 
wieki osiągnął swoJ na,iwsp1111ialszy 
rozkwit. Pęd t(•tl, zwri'wony Im po ł 11-

d n i o w r mu ws(' hod o w i. ogarnął 
wkrótce <'ałą zit~mi~ Lwowską. a nawd 
Podole. Zn11ezni1• p <i 7. n i r j \\"ll1rg11ął 
ten prąd poza \Visłę do \\'arszawy i Lu-

blina, a prze s k n ku .i q l' niPmal 
Warszawę. ogarnął Wilno. l\ie też 
dziwnego, że Długosz jl'Sć<'Zl' pisz(' 
o trzeeh stolieneh Polski: o Krakowi<'. 
Poznaniu i Lwowir. 

\\'arszawa jako rniaHto 111on11111<·11tal
ne zakwitła dopiern w wirku X\.111. 
wtt'dy tr;i, pomnikowt' hudowlt> zostały 
wz11iesio11r wszędzir, nit' sięg-nęły otH' 
ni1nly tylko do najhanlzit'j zi1patllyl'h 
kątów Połt•sia. 

Tnki Sllłll obraz przdn1dowy Polski 
daje nam historjn powstanin os:id 1111 
prawit> mirjskiem. Z iOO miast, zhudo
wanyrh w Pobr1' prz1'\lrozhior<l\Wj, iHt
niało w w. XIII tylko i8, z tyeh było 
jrdnak 3!) w Wit•lkopolse<', Hi na Pomo
rzu, 2~ h~·ło ieh w l\lałopolsc·1~, a tylko 
j1•dno jedyne, Płol'k, na Mazowszu. 

Guzy i wiezie polskiego krajobrazu. 

\\' przyrodziP kraju, wi~·t• w .kgo 
rzeźhit> i szaeie roślimwj wyst\·puj:1 
formy i i('h zespoły, kt<')rt' n łat wia.ią 
ko111un i k ne.i\' pom i~·<hy poHzezeg(i l nt>m i 
polami sza!'howniey, t. j. rt'gjonarni 
krajobrazu, inn<', kt.)rr ją utrud11ia.i<J. 
l'it>rwszy typ fortn to w i\' z i<'. drugi 
to gu z y krajohrazu. 

Uallus, opisujqe Polskt: opowiatlał, ~.P 
.,kmina ta tylko iw handlP111 1rn Huś 
przez nią eiqg-nąeym jt•st zna1uf'„ a wi\·t• 
uświ:Hlamiał sobit', iP w niPdostnmrj 
tej krai11iP ist11it•jt> 1ww1rn wif,'Ż, ł:1ez<1c·a 
starą l'olsk\' wprost z R1rnią. Wi..-zi11 
tą była doskonali' rozwini\•ta pod
k a r pa e k a b r {1 z d a. Ta hr{)zda 
nam tłn111aay i pow1Hlze11it• w rozwoju 
n1iast i mo11t1tnP111ailwj zabudowy ziPrni 
lwow . ..,kiej, a llawd Podola. .ks1.e:'.<' 
wsp:rn ia ]s;'(•j d1•111011st ra\'.i i rol i t Pj brti
zdy w rozwoju l'o!Hki dostnr<'~-ają 1111111 
przt•ohrażc11ia fprytor.ialnt> l'olski pi:1-
Ht0\rnkit'j na l'olsk\' l\azi111ierza Wi<•l
ki<'go. Oto zwarły blok p;11!stwowy 
z r. 11:rn (ryr. I:ł a) utracił Śląsk, od
grodzony ,.guzrm" wyiyny Małopol-

Czego nir znajdzir.ęz tutaj -
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0
Mlno 

Wiek O 
a " Ryc. 13. Przeobraienla te r:;torj a lne Polaki. 

skiej, szczególniej grzbietu jurajskie
g?: Kraków-Częstochowa-Wieluń, utra
~1ł Pomorze, odgrodzone barjerą płyt 
l pojezierzy bałtyckich, a rozc i ągnął 
się w r. 1370 (ryc. 13 h) przeszło pół ty
siąca km ku południowemu wschodowi, 
wzdłuż linji najsłabszego oporu, a więc 
„więzi", jaką się stała dla Polski pod
karpacka brózda. Co więcej, Mazowsze, 
które już w pierwszym okresie było 
z Polską zupełnie zespolone, w drugim 
rozluźnia swój do Polski stosunek na 
wzór odgrodzonej Roztoczem ziemi J.JU

belskiej, lub też odległego od I<rakowa 
stepowego Podola. 

Podczas gdy bowiem drogi ze starej 
Polski na płd. wschód były d ł u g i e 
i gł ad k i e, droga na najbliższy na
wet wschód, ku ś redni ej Wiś l e była 
zrazu z at ar as o w a n a. Szeroki 
„guz" wyżyn małopolskich, poszyty bez
brzeżną wówczas puszczą, którą baśń 
Polska czarowni cam i na Łysej Górze 
zasiedliła, stanowił jedną walną prze
sz~odę, a czyż wyższy poziom jezior, 
Wod gruntowych i bagien nie tworzył 
~ówczas na linji Warta-Bzura innego 
J~s~cze „guza", analogicznego do dzi
sieJszego Polesia T 

szukaj w tomie piątym! 

Dla poparcia tej hipotezy dodaję, że 
podawane przez Długosza wymiary je
zior są zawsze znacznie większe o<l 
dzisiejszych, a Długosz w podawaniu 
wymiarów przestrzeni nigdy się nie 
mylił! 

Guz łysogórski, raz przekroczony, dał 
Polsce w ę z ł o w i s k o dróg tej kla
sy, jakie prezentuje poło ż en i e 
Warszawy. To położenie stało się póź
niej najpotężniejszą „więzią" całej Pol
ski. Przedewszystkiem otwarło ono do
stęp do więzi doliny dolnego Bugu
Narwi-Niemna, jako też suchego 
pomost u Podlasia. Jakże prędko 

silnie wkorzeniło się Wilno w życie 
pracę Polski ! 

Rozbieżność dolin i wód płynących. 

Są jeszcze inne guzy i więzie w Pol-
sce. . 

Gdy staniesz koło Fordonu wdół To
runia nad Wisłą, dziwny przed ocżyma 
roztoczy s i ę widok. Oto szerokie kory
to dolinne wali od 'I'orunia na Byd
goszcz i dal eko, daleko na zachód, Wi
sła natomiast, wykonawszy gwałtowny 
skręt, porzuca dolinę walną i spływa 
wąskie111 korytem ku płn.-wschodowi. 
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Dzisi!'jsza Wisiu to nowa; stiwa rzf'ka 
płynt;ła tlfl zad1ód. Takieh Pr a w i
s eł hyło wiret:>j. Były takit>, kt!Jt'i' 
spii:trzone dyluwjalną cz as z q I od o
wą, pokrywająrą oniriś całą Polskc 
po brze~ karpncki, f.ipływały chwil1nn1 
od Oświęcirnia ku zac·ho<l,rn·i i prz(•le
wały się przez Bramę Morawską ku Dn
rnt.iowi; były tt•Ż takiP, którt' przPz Brn-
1111,' Przemyską spływały do Dniestru. 
Ody lody się cofały, powstała p1'ifoif'.i 
Wisła, która z krzyżowniey wod1trj 
w miej.sen dzisiejszrj Warszawy pędzi
ła ku zachodowi przpz f,1nvicz, bęrzyr\. 
Koło i t. d. 

Takie i tym podolnw przt>nhrażPnia 
przecho1lziła poJezas epok i l o 1l o
wej cała sieć wo<l11n Polski. Spojrzyj 
tylko na plątanin•: \\'();] i dolin na lin.ii 
Brześć nad Bug-iem-Puhwy. 

Tak to przyro1la przyg-otowała przy
szłrj Polsce wielką i przPdziw11;1 
tkank~ wó<l i dró~ 11atural
n y c h, wią;'.ąr~ych Polski.\ zwykł.) jed
nak ro z bi c ż n ości :i mi\·dzy bie
giem dolin a wód budząrą też w 1•zło
wieku cały szert'!{ rozhiPżnośei i ro;;. 
terek. 

Polska i morze. 
Nit>dość tego. Polska nie ma gład

kif'go dostępu do morza. 

Ody staniemy na otwartych, szero
kich rów:1inach Podola udl'rza nas 
dziwna, głucha pustka„. ,.tylko wiatr 
szumi smutnie, pochylając kłosy". 
A mimo to kmina ta niP od (l?:isiaj, 
lecz od wirkliw .i(~st gi:Hto zaludniona. 
Wszystkie jednak w i e I ki e os ad y 
podolskie, wirlekroć lu<lni1'.isze od nor
my WHi wielko1wlskit>.i, pol'howa1w s4 
docna w czt·luściach j nr <'1 w, kto'iremi 
równina podolslrn jP:·;t gQ:;to --- ku płd. 
ws<~hodoyrj coraz f!ę.~ci•-j -- pokr;ija1111. 
Co za ro z t c r k 11 dla <'złowi!' ka! 
Drogi na wierzchowinowy<'h równia<'h, 
osiedla w głębokich dołnrh l 

Niedl)8r trl!o- Wszystkie rzl'ki phl. 
wsehodu, ))11irst r. Boh i Dnil'pr, ma.i:t 
w dolnym hil'g-ll porohami zn tarasowa
nr Jro11:i wodne. Czy w tl'm coraz sil. 
niPjsz!'lll kn płd. wschodowi pohróżdże
nin. a nt r1111niony111 do morza dost\•pi1• 
nil' lr7.ała na.iwalnii•jsza przy1•zyna tl'
rytorja I 11ego rozbil'ia i słabości Rusi 
~rf'!hiiowil'ez11r,j 1 

Od płd. wsehodnirgo n10rza odll:ra
dznły Polsk~· „n z i ki" Po I a", wy-
11,'i.rnrnia wszelakil'fo{O rodzaju szaralwzy. 

ZnpPłnit> inny, ale podoimy w slrnt
kach 1·ozciągu si\ krnjohraz na p6łnoey 
Polski, w sąsit•dzt wie „pMno<'.lH'A"O" mo
rza flallwrn. Xiedośr, że poniż<',j Tornnia 
wotla hinz!' rozhrat z dolin<} \\'isły, ale 
do tc>~o, w trm właśnir Jll irjs1·11 kraj 
równy i „polny"' nagle si~ wypiętrza, 
n cho\: niewysoko, tak si~ chnotyl'znil' 
pi~trz,v, żr został nazwnny krn,ie111 
gnrhntym. 

Krajobraz państwowy. 

Z faki<'h to f'l1·111rntów naturalnyeh 
powstało dzido woli rzłowi1'lrn. µ1111-
stwo, Polska. 

('z!owi••k zr:izu SZl'<lł linjami słnh
SZf'R"O opnru i wyzyskiwnł natural11c• 
„wi\zie". lldy .i<-dnnk r117.w1'lj trryto
rjalny na linjach ,.wii;zi" zhyt dalrko 
odprowadzał Poh;k\ od .id glt'iwnqro 
środka ri\żkośri, uświadan:iał sobil' 
<'Złowiek igtoti: terytorjalną i;w!'~O pa.li
stwa i z1lobywnł poezucie konircznuści 
op:rnowania i przC'kroeunia „guz(iw". 
f'i\żkir dopil'ro roz:rryznttir „j..\·uz1)w" 
potuzowało i wol\', i świadomoś(~ pań
l'lt\\owo-tnytorjal11ą. ,Jak:pi: wspaninłą 
ilustraeją ł<'.i świndou1oś<'i i woli puń
Ri wo1wj jf·::;t ezt1·r(lziPś1·i Int wo,i1•11, sto
<'ZOnyeh w okrt•si1• od JOU- -1210 o tl,1-
stęp do Haltykn. o „l'o111orz1• niższe, 
J\11:1n1hy i inni• kr1l,ic'·, j.ik pisze Dln
goHz ! 

W jakim jl'dnnk stopniu to przrgry
zanil' 11:1<lhałtyl'ki1•go guza wpłynęło na 

~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~· ----
Czego nir znajdzirsz futaj -

·-------- --------·--·--- -------------- --
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rozwój poczucia ohi.;z:uu p11?'1stwowego, 
o<ldają dobrze• słowa modlitwy Uługo
~za, spis111wj po skor1cze11iu ostatniej, 
. ln gieilońskiej wojny pruskiej 11a N o
w.y. Rok 1467: „I ja, pisząey te kro-
11~k1, czuję niernałą pociechę z ukońeze
~~e wojny pruskiej i odzysk1111ia krn
,Jow, zdawnn od Polski odpadłych. 
8zczt;>śliwym mienię siC'hie i swoich 
współczesnych, że OC'ZY nasze OJ!lądają 
połączeni<' się kraj6w ojczystyrh w jNl
ną całoś<\ n szczęśliwszym byłbym je
szcze, g<lyhy1n doezrkał odz;\'·skanin za 
łaską Hożą i z.i<'dnoczenia z Polską :=;Ią
ska .. Z r;1doś<·ią wsti;powałbym <lo j:!'ro
Lu I słodszy miałbym w nim odporzy
nek". 

C~ Wit•ki Zt'SpoJiły, temu wieki, 111i1110 
l'~tłeJ różnorodności nnturn hwj, nndały 
pięt no .i e d n o I i c i e k u l t u r n 1 n c. 
\~"ieki polskiego niszczmin krajobrazu 
PI<'rwotn<'g-o, wieki osatlnictwa. pracy 
roln<'j i hodowlanej, wieki lmdow11ic
t wa tehnęły w postnć kraju tę samą 
dusz~· gospodarza krnju. 

\\'spólna praca <'złowiekn, planowa 
przynajrnni<•.i podświadomie, złagodziła 
wpływy słońca i zniwt'czyła zunczenit' 
stref równoleżnikowych. 

Do wielki(•j pracy ;;c~lnnia roztlzielo
llego guzami ot·ganizm n prz)·szła praca 
kc•alania kultnrnlnt>g-o, któr<' doprowa
dziło do przesm1it,'eia grnniey między 
Europą a Azją o dalszy1'h kilkaset kilo
metrów nu wsch!i<l. 

Zhudownno miast. 

do końr.a Jl d'.' koi\~~ . 
XV wiPku X\1-X\,I, 

I wlt•ku 

I Za,~hód i ~r:)(Jek , . 
Kresy W<·hndnie .. 

287 91 
811 2'J:J 

lle w te111 nietvlko nisz<"zeuia. ale 
twórczego dzida . woli człowi1'ka, ilu
st;ują ryfry zbudowanych przez Polskę 
nnost. 
------------~~~~ 
szukaj w tomie piątym! 

Rozbiory Polski zniszczyły to wielkie 
dzieło, pracując nnd nową inwazją Azji 
w serce Europy . 

Podrl1ż11ik angielski Johnson, który 
w r. 18 I i powrócił drogą kołową z In
dyj do Anglji, złożył świadectwo, w jn
kim stopniu polskie dzieło państwowe
go krajobrazu było trwałe i wielkie. 
Oto, mijając Kijów, określa Joh11son 
następną st aeję pocztową w Rożewie, 
j11lw „pierwszą stację na terytorjum 
Polski". Osobliwej tej pomyłki nie pro
stuje, ani jej 11ie spostrzega na prze
strzeni około 500 km drogi do Bugu, 
przPciwnie, przeciwst nwiując Rosji Pol
Rkę. podkreśla wyższość jej fizjonomji 
kulturaluej. Dopiero przekroczywszy 
rzekę Bug koło Włodzimierza, dowia
duje się Johnson o swej pomyłce poli
tycznej, ule swoje wnioski krajobrazo
wo-kulturalne ponownie zatwierdza. 

Nowa. Polska powróciła do swych 
Rtaryeh zadań, które w ponown<'j zmia
nie i przl'hudowie krajobrazu znaleźć 
muR1,ą nowe r1lzwi4zanie. 

Piękno Polski. 
Dziś, gJy dosłownie miljony ludzi 

wyrywa s;~ o każdej porte roku ze swe
go warsztatu pracy. ze swej codzi(•n
ności, w świat, dla tak zwane~o wy
tchnit'nia, dowiedzieli~m1y si~ nareszcie, 
że Polska wszt:dzie ma kąty piękne, 
urocze, na wet czurujqce. 
Piękna krajobrazu opisać niesposóh, 

11 tem mniej można nauczyć j<' rozu
mieć; czuć je trzeba. Czujemy je dzi8 
tak dobrze, jak winowajca zna swą wi-
1:ę najlepiej, bo pełue piękno Polski 
sami zniszezyliśmy i znajdujemy .ie 
tylko ta111, gdzie tlladów dawnej Pol.liki 
piQkna najwi~·rej si\' ostało, w ostęp1ich 
i w ustror1iaeh. F:. Romn. 
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BUDOWA GEOLOGICZNA. 

Budown geologicznn Polski jest wyni
kiem długotrwnłych i skomplikowanych 
procesów geolog icznych. Dla zrozumienia 
tych procesów konieczne jest pewne przy
gotowanie nnukowe. Wyczerpujące infor
macje znajdzie Czytelnik w art. Ernzja, 
Geologja, Góry, Ląd, Morze i Lód, w tomie 
II i Ili zarysu encyklopedyrzncgo „~wint 
Życic". 

Historja obszarów geologicznych 
wchodzących w skład Polski. 

Budowa geologiczna Polski j est przez 
to bardzo urozmaico na, że w obrębie 
naszego kraju stykają s ię trzy wi elki e 

c:Jt 
±'f<l2 „..., 

·······" 
• 

obszary geologiczne Europy, rnian owi
cie płyta w s c h o d n i o - e n r op e .i
s k a, kraina b rył o w a E u ro p y 
środkowej i obszar fałd o w a 11 
A 1 p i d ó w p o ł u d n i o w o - e u r o
p ej ski c h. Każda z tych j ednostek 
inną przeżyła historję i skutkiem te go 
ma zupełn i e odrębną budowę. 

P ł y t a w s c h o cl n i o - e u r o p e j
s ka została pofałdowana najdawn iej , 
w erze przedkambryjski ej, stała siQ 
przez to bardzo sztywna i na później
sze ruchy górotwórcze ni epodatna; 
w c i ągu całej swej późniejsze.i his torji 
sztywna ta płyta wchodziła w skład 
cokoh1 I ądowego, CZQSto była suchym 

I 
I 

,,.. , _ .... , 
I ' . ...., 

' 

Hyc. 14 . G ł ównt' ~ e tłn os t k i s i rukt n raliH• Pohk i. 
A ·B · D G rAni c11. płyt r w1c ho<lnio- e uropPj s kit'j i ~: nropy znc horfn Jf" j . - E -H Vs. kok Oj.:Tł:!.n i c:r.A.j 1) CY r. pcH · 
n oco-zachod u zftp tuJHsko po clka rpac kj u. - · (; . ~ P<ił no cna grn. ui ca płyty Podoł t{k i 1· j . - I Ją dro pttlro · 
zolcr.no g ó r świt1tokrzyAkich. - I I Zagłębi e Wfg ł owp, Hli_)s ki (\. - I I I Ohn. PiPn io m ezozoic:: zne gór 
śwlętokrzyekich . - I V Ohrz1 • żirnio mezozoicz ne wypiętr1.enia § ląs kiPgo. - l. Utwo ry triasowe i J11 · 
rajskie. - 2. S kAI)' przedk11m br yjs kl o n& malpj glęboko~ci. - 3. OA brór.dy Dnltycko· Polskld. -

4 . Skrajny zasiąg pólnocn• go lodu lł}<lowego . 

Czego nie znnjdz·iesz tttfoj -
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l:1dt•111, niPkiedy zaś zalrwały ją pł,vt
kir morza przyl:1dowt•, kt{ll'P pozosta
wiały nit•gruhP tylko osady. \Y skład 
płyty ws<·hodnio-Plłł'OJH'.iskiP.i W<·l10dzi 
<·ał:r prnwiP l{osja <·111·01w.iska. Fi11la11-
dja, HzwP<'.ia. ws<'hod11i Bałtyk i kra.il' 
nadhałty<'kir; na pły<"iP tPj lrży rów
ni<'Ż <'ała ws<·l10dnia l'olska aż po li-
11ję, hir1.n1ą<":) z pMno<·o-z;wh. na połu
dHiowy-ws<·ht'ld, przt'z południową Hka-
11,ję (najhardzi1'.i pollłdniowa prm\in-
<'.ia Hz\n•Pji), pł'Z<'Z wysp\' Hor11-
hol111, wzdłuż pi'ił11o<'l!O-\\'S<'hod11it>gll 
;~ho<'za gt'lr świ\•lokrzyskil'h i pod111'>/.;1 
~\arpat wsl'lw<lni<'h. ( '!.\'~<: l'olski, poło
zona na ws<'ht'ld od t<',j lin.ii. składa 
się wprawdzi<• z odl'inkt)\\' o 1·11z111aitP.i 
hudowiP gt•ologi<'Zllr,i. kttlrP r1'iżni<1 się 
P'.lll1iędzy sobą w SZ<'Zq(1°>ła1·h. wszyst
k1r jP1l11ak 111a.i•! h• wspt>łnt' ceehy, ż1• 
od p<H'Zlj t kt1w t'ry pa I pozoi1•zn1•.i 11i P 

były silnit>j f:iłdowanP. ż1• pokrywają
re .ir osady Hig<l;v llll' bywają zbyt 
gruhr, wrt'sz<·ir. ŻP utwor~- prns1arr, 
P~Zt'_dk:.1111hryjskiP, S<) t11 najwyżej wy
dzw1g1\lf,'lr i lt·Ż•! na.ipły1·pj, 

sylnrrlll a d1'wo11r111, i herf·~·(1ski1•j. 111ię
dzy karboru•m a per1111'111. <'ałv obszar 
pot'ięły \\T<'SZ<"i<' pot\·Żn(' uskoki .. kdnt• 
bloki zapad:iły się w gł:1b. inne zosta
ly o kilo111!'1ry nad trn11trllli wy11i1•sio
IH'. ( 'ał.v oh~zar zal'hodni1·.i i środko\rl'j 
Europy stanowi barwną mozaikę brył, 
roz11111il'iP wylli<•sionyl'h, Jo rt'1żnt•j glę
hokoś<'i z11isz1•z1m.n·h przc•z c·rnz,i\o, wy
kaz1t.i'!<'Y<'h l'l°>żną sk11t kil'111 t<'~!'o i>ndo
\1'\'. ({11dowa wi\'(' g·(•ologil'zna Polski za
<·hod11iPj, położonc·j poza płytą \\s1·hod-
11i0-1·11 rn1wjsk ;i. .i Pst ha rdzo u 1·oz11rn i<'o-
11;1, .lo powil'rzt·llłli zldiż:t.i<! si\· utwory 
<'oraz to i11111'g·o wi1·ku, prZt'ważnit> foł
dowa11p lid> inal'z<'.i zalmrznn1•: stąd 
wyrt'lżnia się tu kilka jrdnoslt•k gPolo
gieznyeh. rt'lżni<!<'.Y<'h sir zn:t('zniP swym 
składr111 i hudow11. 

:\:1 południu wrrszl'ie w granil'e Pol
ski w k ral'za <'zęśr pt'iłnot•n1'g-o z ho<' zn 
pasm g-1'1rskich karpal'ki„h, przy11ależ-

11yl'h do syst<'lllll fałd o w a 11 n l p <'.i
sk i<' h; Karpaty składa.iii się wył1J<'Z-
11 i<' z utworów st a rot rzl'eiorzędowyeh 
i kredowy<'h, silnie pofałdowa11y<"h. 
z pod który1·h tylko lokalni<' wyłaniają 
si\' jl'sz1·zr sil n ie.i za lmrzo1w sim ły star
sze, przPd1'wszystkiP111 w pas1nit' ska
łl'k pit>niński<'h i w masywie• Tn1r. 

( 'zi.;ś1: Polski, położona na zael'1'id od 
powyższrj linji, ma ln1do\\'\' geologi<'Z
n~ zu1włni1• od111i1•n11;1. właś1•iwą E 11 ro
p 1 e ś r o d k o w <' .l i z a <' h o d 11 i e .i : 
w port'>wnaniu z płyt:i wsl'hodnio-<'llł'O-
~<'.Jską obszar lrżii<·y 1111 zae!Hlil od nirj Osady lodowcowe. 
,Jf'st bardzo si Init' z:q>adni\·(y, utwory ( 'aly pr·awit' ohszar Polski, prt'1cz 
P~zrdkarnhryjskiP lrżą na wirlkit'j. ezęśl'i Wołynia i Podola, był pokr:vty 
1.11t•1lost~·p1wj głrhoko~ei, a pokrywa.i<!<'<' przt'Z olbrzymi lód llidowy okrPsll dy-
.Jf' osady 111łodsz1• osiągaj;! ł11it'.is1•11111i hrn-jalłlrgo; lód trn płyni)ł z Ft'lll10-
bardzo znal'zną gruhoś{>. ~lłodszt• dzie.it' skand.ii (1. zn. z łllasywu. składa.ią<'e-
t1•g-o obszaru s11 bardzo skornplikowa- go się z Skandynaw.ii, Finlamlji i Hom-
l1P. l'rzphit·gały po nich g-ł~·hokie µ1·0- hol111u) i pozostnwił po sohit• ogł'Olllllll 
synkliny (t. j. strefy nł<'honw skorn- mas\' os11d(>w 111ore111l\\·yeh i flnwjogla
py zit•111skirj, 11, (i(il"), w kt1'1ryeh i:rn- 1',jalny<'li, bardzo i:rubyeh ,„ pt>łnoetH•j 
n1adziły się tysiąt'łlwtrowt• ser.i<• osa- Polst•t>, l'ir11it',i:11·y<'h z1rnc•z11ie ku połu-
dów; kilkakrotnr po1ężnr rul'hy g1iro- dniowi. 
twórt•zp powodowaly tdhrzy111ie faldo- ( lkrrs lodow<'owy nie hył .kdnolity. 
Wania i tworzyły prawdziwe wit•lkit' lecz składał się z kilku Y.lodownrt·11. 
Pa~m1a gc)rskie, zwlasz1·za pod<"zns faz poprze<lzielan~·<'h okrrsami lllii;-dzylo-
i_::<'>rotw<'irrzy<'h: kalL•dm'iskiej, mirdzy doweowemi, o klimaeif' po1lolmym, a Jlll-

·--------- -- -- --------------- -· ·---------·-----·----·-------- ----

szuka.i w tomie piątym! 
- ---------- -·--· -------------------------------~--------
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W<'t lepszym od obec!łf'go; liid wtedy 
tajał i eofał się daleko na północ. Naj
dalej na południe, bo nż do podnMa 
Karpat sirgnęło drug-ie zrzę<lu zlodo
wacenie, zasiąg następnyeh był <·oraz 
mniejszy. Skutkiem tego w południo
wej Polsce osady lodoweowe są 11rt.i
st arszi>, najbardziej zniszczone i naj
cie1\szc, w pl'>łnocnej nato1Uiast, 11a po
jezierzu pon1orskie111, suwalskif•m i wi
le1iskirm osady lodoweowe sq ha rdzo 
µ-rube, formy zaś krajobrnzowC' uksztnł
towanr przez lodowiec SI} hardzo świt'-
7.e. W tym samym czasie, l<i<'<ly lód 
skandynawski pokrywał równiny pół
noen<', w wysokich gbraeh, w Tntrach 
i Iforpatach, powstawały lodowe<' rniej
Rcowe. które i.łobiły zbocza gór w cha
rakterystyczne formy, jak np. cyrki 
lodowcowe, khiry<"h typowym przed
stawicielem jest kotlina Morskiego 
Oka. 

Charakterystyka płyty wschodnio
europejskiej. 

Pomimo swej {H'zornej jrdnostajno
ści płyta wsehod11io-rnropejl'lkn dzit•li 
się na podrz~(lne eklllcn1y o rozmai
ty111 charnktPrt.e. 'Vnętrz(' ,il:'.i zajn1uje 
kotlinowate za!{ł~hic moskiewskie i !{łę
hiej jeszcze zanurzona hrózda ukrni11.
i;ka. wypełnione różne.i 11:rnhości osa
dami rnłodszemi aż do trzeciorzędu, 
obrzeżone nntomiast od Z<ll'hotlu olłH'zy
mim łukowatym wałl.'m, zwanym scy
tyjskim, w por1)w1nrniu d0 1 a111tych za
g-łchief1 tak znacznit> wynit'sionym, że 
na wielkich ohszarnch Ollsłaninją sic;'. 
na nim utwory 11rchaicz1w, najstarsz<' 
z wyróżnionych w skorupie zit'111skie.i. 

R.ozlrµ;ła strefa wyst~powa:iia tyd1 
utworów najstan.zyeh ei1p.n1iP si~· szt•
rokim hrki<'li• od hrzc~•1lw n1orzn Azow
skiego aż na póhio•• od Kksowa i Sarn, 
gdzie z11nur1,:i. sic pod piaski i hngna 
połuduio\ngo Polesia. \\' granice Pol
ski wkracza tylko nrnleńki półno<'no-

wsehodni cypel te.i t. zw. płyty ukrni1\
skiej, zajmują('y ohszar około 1fl00 k111 2 

nad południową Słuezą. Ku p<'iłnoey 
granity i gnejsy (łupki kryr;talil'ZlH') 
nrc~haiczne zanurzają sil{ nie<'<> i zni
ka.ią pod utworami 111łodszerni. ktt!re 
są .Jt>dnak znwsze bardzo eienkie, tnk, 
iż utwory archail~zne muszą lt>żf'(. na 
niewielkiej gł\•hokośl•i, po<lścif'łają1~ <'ał<' 
Polt>si('; na ni1•h łt•żą cit•nki<' utwm·y 
dt>woiiskie, kreclowt' i trzf'eiorzędowe, 
ktbrc• zartnnw rn1 zaehód., jnk na wseht'id 
od Polesia znacZ!lie gruhie.i11. <·o do
wodzi, że archaiezne podłożt> zanurza 
sic coraz głęhi<'j. W tfln spos6b dohit
nie zaznaezn sii; podziem11e prze<lłnż<'-
11 ie niewidm•ztH•g-o już na powinzehni 
wnłu scytyjskief!o, eiąg-nąeeg-o się da
lej na ptlłno(' aż do Vinla11dji. K11 za
chodowi wał Sl•ytyjski zanurza się rów
nież w gł11h, nh• z. nicjNlnakową szyb
kością. l'-;a połud11iP ar('lwiezne g-1wjsy 
i granity 1111 lin.ii Klesowo---SzPpit'tów
ka-,Jampol Zlliknją z powi<'rz('hni, pły
t11 an•hniewa eiągnit> si\' jc•dnak pnd
ziC'nrnit• <lal1•ko nn po\udnio-znl'hc'id, 
stano\\ i111• podłużt> <'Hłei.ro Podola. Po
dole jest wi<;e krainą płytO\q, niPfnł
dowaną, pokrytą ei('nkierni pokłndami 
utwort!w paleozoicznyeh (sylm· i <'Z\'Ś{o 
dt'WOllll), kredowych i trzeeiorzędo
wych, kt6re zapadają zrazu zwolna, 
pntem z1111gła ku J\:11rpato111. etwory 
te, pokrytt• p;ruby111 płaS7<'ZPłll lttssn 
(t. zn. glinki nawian('j, składają(•('.i się 
7. pyłu kw111·<·nwt'g'O, kaleytu i inny(•h 
rninnałciw), są porżnii;tt.' g-łi;hokiemi 
kan.ionowat<'mi dolinami Dniestru i jt.'
R<l dopływ1iw i \\-spa11iale sii; n<lsłn11ia
.i:1 w ir•h wysokieh i strn1uyeh hrz('
fl."llt'h. 

!\a p{,łnoc od Podoln wat s•~)·tyjski 

ZHpada ~;zyb('it>j w g·ł:ih i ~whodzi dn 
nie;:na11.rd1, lt.'ez wit•lkil'h glęhokośc•i, 

na dno wielkiej hrózdy, ohr?.ttżająl'ej 

wał scytyjski z Zll('hodu. Briiula ta, 
zwana bałtycko-polską, lill półno('y za-

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

Czego nie znajdziesz tutaj 
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lana wodą, st.nnowi >vsehodni Bnłtyk, 
w południowej zaś swej cz~'śei jest za
pełniona osndnrni ogromnej grnhoś<~i. 
w Lublinie np. osady kredowe mają 
po1111d 700 111 gruhośei i lPż11 11a r6wnif' 
zapewne grulwj jurze, po<lezas g-dy gru
hośe ich 11a wa!t• seytyj8kim nie prze
kracza kilkmlziesięeiu metrliw, osad6w 
zaś jurajski<•h nif'111a tam wcale. Je
szcze w g6rnym trzeciorz<:dzie hr6zda 
ta wyraźnit> się zazwwzała, w rentral
nej howi('m Polsl'r, dokoła \\'arszawy, 
osadziły si<: w6wczns znaeznej gruho
Ś(•i młodsze utwory l11dowe i ·jrzioriw. 

Dowodzi to wyraźnie :i.t> obszar po
łożony na zad1<i~ł od 1\'.ah1 scytyjski('
g-o, wyniesionego i obdarzonego ten
d('twją do dalszC'go po<lnosz(•nia si\'. 
H!a przeeiw11ie tend('tl<'ję do obniżania 
s1y. skutkif'm rzego grornadzą si~' na 
111111 osady wi('lkiej grubości. 

Brózda bałtycko-polska jt>st naj
hardziej zaehotlnim t>len1en'tem pły
ty wschodnio-europejskiej; w Polsre 
wzdh17. wspo111nianej poprzednio lin.ii: 
Skan.in, p6łnocno-wschodnie zborze 
gór Awi~tokrzy8kiC'h, podn6że Karpat 
~schodnich, graniezy Ollll z bryłową 
ł~uropą środkową. do kt6rej nnleży 
l olska zachotlnin. Trudno orzec, jnki 
ehar~1ktt>r 111a ta gT11nil'a; zdołano 1lo
tąd ,Jedynil.' udowodnić, żr nn pMnorno
w:whodnit>m zhol'ZU g-6r 8wi~tokrzy
skil'h hryła Polski znl'hodniC'j op11d11 
szt'rf'gic>m uskok6w. jn k olhrzymi('111i 
schodm11i, do hrózdy bnłtycko-polskirj. 

przerwany od południowej strony, 
gdzie gmaeh i;r6r świt,"tokrzyskieh, olw
rwany uskokiem, zapada bardzo szyh
ko pod hinrdzo młode utwory trzecio
rzędowe. Paleozoiezne j11dro ~ór świę
tokrzyskich jPst bardzo silnie sfałdo
wane i ułożone w strome fałdy a11ty
klinalnt>, ku południowi obalo1w, a CZI,'· 

sto i ponasuwane. 
\Vyróżniono następujące antykliny: 

w najhardziej północnej Bronkowickiej, 
śród utworów młodszych odsłania się 
sylur, dośf. mi~'kki i nie tworzący wy
rnźnl'go wyniesiPnia. Jądro następnej 
antykliny, nnjsilniej wynirsiorw, skła
da się z kw1rn•ytów kambryjskich; bar
dzo oporiw na wietrz(•fli('. twor7AJ onr naj
wyższe pasmo glir świrtokrzyskich, do 
którq~o należą najwyższe ich szczyty: 
f,ysa <Hirn i f,ysica. N astt;pne pasmo 
niższe, położone na południe oił Kielc, 
pasmo Dymińskie, odpowiada równiPż 
knrnbryjskie111u jądru antykliny, gdy 
natomiast jądro następnej a11tykliny, 
Chęcińskiej, składa się z utworliw kam
bryjskich i sylurskich mało opornych, 
które uległy zniszczeniu, tworząc doli
nę, z dwu stron ohrzeżoną pasmami 
wzg6rz, złożonych z opomych wapieni 
drwońskieh. W ostatniej wrrszcie 1111-
tyklinie, Zbrzal1skiej, odsłania się tyl
ko sylur na małej prz('strzeni, otulony 
płnszl'zrm utworów młodszych. 

Szerokie synkliny między antyklinn
mi kumhryjHko-sylurskiemi s11 wypeł
nione utwornrni dewońskiemi, w znacz
n('j <'Z\'Ńei wupieniarni; drwo11 niegdyś 

Polska zachodnia wchodząca w skład pokrywały utwory morskie karbońskie, 
bryłowej krainy Europy środkowej. oheenie tylko w małych zachowane 

Najwyhitnit>jszy elenwnt Polski za- strzępnch, i daleko wkraczały w głąb 
chodni('j stanowią g6ry świ<:tokrzyskir, gór przybrzeżne z]('pieńce morza perm
stary zr11h górski, przt'z eroz.i\' silnie ski('go. 
zniszC'zonv w skład kt6reg·o wchodz11 Ftwory 111Pzozoiczne, okalające góry 
Wszystkie.' utwory paleozoicz1w, od świ\'tokrzyskie, uległy równirż fałdo
ka111hru po pn111, z trzech zaś stron wnnin, kt6rrgo najsilniejsza faza przy
ota<•za pirrścid1 utworów mezozoicz- pada na koniec jury; utwory kredowe 
~h, triasu, jury, kredy, pierśeic•ii, został~~~kże P~!~1ł<low~ne, oczywiście 
szu~-(;;;,~:~--piq (;~-;,----------
---------- ·--"-·· --------------~-------
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w trzreiurzędzir, HIP już znat•zniP sła
hiPj. Rzt•cz eharaktrrysty1·zna, rnłod
szt' tr fnłlly rna.ią ki!'rutwk od111iP1111y 
( ptllno1•1w-zal'li. na poludnio-ws<'h.). niż 
start> fał<ly pa]pozoieznrgo zr1;hu, ski<'
row111w z zal'hodu i p<'>hHwo-z:l!'hodu 
na wsd1(1d i połudn iowy-w~<'htid, fałdo
w a n ir zaś było zn:wzniP silniPjszr n:1 
połud11 iowP111 zho<'ZU, w o kol icy P1·z1'd
horza i ( 'h\·<'in, niż na zboezu pMnol'-
11r111; c·1sn1Pni<' 1.rt'1rntw('>r!'zr działało 
oc>zywiś<'it' z południa i hyło rd'lt•kst•111 
11i1•słyehani<' pot\•żnyl'h zjawisk, kt«il
rym powstanit' swt• zawdzi\•t•z:iją l\nr
paty i . .:\lpy. l•'ałdy llH'ZOZOil'Ztl(' oht·zp. 
żrnia g(>r świętokrzyskil'lt zanurzają 
się ku pt'>łno<'o-zaehodowi i nit>bawrm 
znika.i;+ pod grnhą powłoką utworów 
krrduwyi·h. t rzt•eio- c·zwa rtorzędo
wyl'h; zamirzają si\• w gL.tl> na wit>l1• 
sPtPk 111t>trów. al<' na ł\ujaw:H'h 11ll'
gaj:1 po11owrn•rnu wypiętruniu, tak. iż 
w kilku punktaeh wyehodz:i na po
wit•r;,elmię, do ktl'1n•j zhliż:1ją się pod
Śl'it•ła.ią1•<' jurę utwory tri:1sowt>, prw
dewszystkil'lll zaś Holonośtw utwory 
1wrm~ki1•. Z utwor<'>w lyl'h mirjsl'ami, jak 
w lnowroeławiu i Wapnit>, dźwigają 
się z kilo111<'1rowy<'h głęhokoś(•i w11skie 
słupy soli, 111aj<)l't' kilkasd 1!H't1·ilw 
średnil'y, t. zw. pnie solne, wypar1<' 
z lt>żąeych w głębi utwor6w 1wrmskieh 
przt•z (•iśniPni<' g6rotwórc•zf'. 

l\lni1•.i więe<'.i na lin.ii Torunia kor1-
<·zy sii: z p1'>h101•y ten „zr:}h kujawski", 
olwrwany z;1p<•w11e trnkoki<'łll, i pod 
grnby111 trzeciorzędem zalega 11iPmni<'.i 
gruha kn•da, utwory natołlliast stnrszt• 
sdwdzą do wit>lkieh głębokoś1·i i wy
nurza.i•! si\• ponowni<' dopiero po dru
giej st roni<' hn'lzdy pM11oeno-et1ro1w.i
skiej, dal('ko 11a p1!łnoey w Skan.ii i na 
wyspie Bornholt11. 

Przt>ei\·liś111y w ten sposc'ih wpoprzt•k 
wielką hr<lzd\• pMnoc110-e11ropejską, któ
ra przt'hit'ga ()(1 Anglji po Polskę i tu 
łąezy się z prostopadle do nif'.i 

przehit>g·aj:)(•ą hr(1zdą h11łly<'lrn-polsk:1, 
a przpz doś1; słalH' zrpsztą oh11iż1•11it> 

wah1 S<'ytyjski<•go na l'olt•Hiłl lą<'zy Hi\' 
rt'lwlliPż z Wt'\\'n~·t rz111'm zar.d\•hiP11i1•111 
płyty rosyjski<•j. Brózdy 1t• -·· to prn
stnrP rysy ohlieza zil'tni; stwiPrdzono, 
ŻP już od lrnrho1111 11t0rzl' najw<'zPś11i1•.i 
w 1<' lm'>zdy wkraezało, 11ajp(1ź11iP,j zaś 

.i<' opusz<'zało, w tyt•h zaś okrt•s:wh. 
kif'dy l:id był wogt'1I<• z11a1·z11i1' wynil'
siony, w hr(1zda1·h ·ty<'h gTrnnadzily się 
wielki1•j gT11hoś1·i osady l11dowP, pu
st ynnt' lub jeziorowe'. Brózdę pi'>11Hw110-
<'ll t'0Jw.iską obrzeża z pMnol'y wy11i1'
sio11a ta re za Ska ndynawj i, z południa 
11ato111iast pas gór śn•dni<'h i wyżyn 
połwlniowyeh l\'"if'111i1'<' i Polski. <l1°lry 
Hwiętokrzyskif' stanowi:) właśnir skraj-
11y wst•hodni elt'1111'nt tqro ohrz1•ŻP11i11. 

l\n za<'hodowi wy11i\•si1'ni1' 1!1lr świ\•
tokrzyskit•h zapada pod 1nłodszt' utwo
ry ,.nireki Xidziat'1ski1•j", \\'.YJWł11io111•.i 
utworami krt'1lowrłlli, z ptHl ktilryeh 
ut wory st a rszt' wyłaniają się ponow
ni!' dopiero w wypi\•trz1'11i11 śląski1•n1. 
\\. t•t•11t ru111 fpg·o wypi\•t rzPnia wyeho
dz:i na powirrzehnii: lnh wyłaniają się 
z pod <'iPnkit•j powłoki ohfitu.i<!<'<'g·o 
\\' kruszet' eynku i ołowiu triasu utwo
ry karhorlskit'. illll('Z<'.i węglowellli zwa-
11<', u dołu rnorskit'. wyżPj l:1dowt\ pia
skoweow<' luh ilastr, pokłada1ni W\•gln 
g\'Hto poprz1•rasta1w. \V 1111.igł~·hsz1'.i 
<'t'ntra l nr.i Pzęs<'t za g·łęl>ia śl ąskii'gO 
utwory te łllają do i klll gruhośl'i, 

l'it'11ieją zaś znaezni1' ku .it'go krnwę
dzio111, zag·łvhi1' howie111 w\·glowr, ohP.i
rnnjąee śl :isk po Isk i, niem it'<' ki i 1•zp. 
ski, zagłębit' dąbrowski<' i kra kowsk it', 
st a nowi g-igant yezną 11 i Pt' kę, na.i1.dęhszą 
pośrodku, zapf'łnio11ą utworami węglo
wP111i. Na 1wryfrrji t<'.i nit'<'ki eit>niPją 
og-ro11111ie przl'dt•wszystkiPłll pokłady 
„skały płonPj" ezyli piaskow<'{>w i łup
k6w, poszezeg6l11t' zaś pokłady węgla 
wprawdzir również cit•11i1•j11. all' zlt>
wają Rię n it'rHZ po ki I ka rnz1•111 w .i<'-

Czeyo nie znajd::iesz tutaj --
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<lt•n pokła1l, w~·.i11tkowr.i. rz1•1·z prosta. 
gruhoś1·i, .iak np. pokład wnda H1•d1·n. 
w okoli1·a<'h llahrn1\·\· do<•hodz:I<'\' do 
1H lll ll'l'lłhuś<•i.. . .. 

Częśc południowa Polski wchodząca w skłatl 
obszaru fałdowań Alpidów południowo

europejskich. 

~I i\·•L-:_v p:1st•111 \I yi.y11 środkowo-pol
S!<i<'h a pod111'1żl'łll l\a1·p;1t l'OZJH>Ś1·it•f'[l 
się ohsz:11· niż1·.i p0Jq~o11_v. do zna•·znrj 
d~·hokoś1·i z:qwh1io11y 111łodl'1lli llt\l-ol':l-
1111 t1·zp1·iorz\•do11·1·111i, pod1•zas g·dy ska
l_v starszt', wysoko \l)·d/11i.!!l1i\·f<' na po
ł11d11it' od„1'1 w g1'1rn1·h Śll'i\·tokrz_\·skid1 
I u h \\' z:1d\'hi11 W\'!.! low1•111. z:qrnda.ią 
do Il iPzllall.1·('h, 11 I<' ha rdz1) ll'i1·lk i1·h g-1\'
ho_koś<'i. ( lhszar tt·n 11azy\1·:11ll_\' zapa
dl1skir1ll podk:1rpa1·ki1•111, 1·1•1•h11.iP znś 
go ta okoli<'ZllOŚ<;, ż1• z wysyeha.ią1'_\'t•h 
t:1111 lilr'irz trz•·1·i<ll'Z\'dow_\'<'h wydzit•lily 
SI\' wi1·1 k jp złoża sol i, jak 11· \\'it•I ie zer 
lub l\ah1sz11. 1\a połndniow:i k1·:1w\•dź 
zapadliska podkarpa<'kiPµ-o 11asllll\'ła si\' 
z poh1d11ia 11adzwyeza.i sil11it• pofałdo
Wrtlla i z11h11rzona masa l\11rpat, fałdu
.ią<• przt'd sobą rc'iw11iPż utwory trzPeio
rz\•dowr znpadliska. ~a111t' l\arp11ty 
znowu składa.i:! się z sZl'l'<'!-!'ll fahli'lw 
ohalony1·h. pot rzaskany1·h. t worz:)l•yeh 
jakgd,1 hy skiby, k1(>r1• s:1 ll:l sw1• podło
że luh j1·dnl' na drngil' m11i1·.i lub wi\'t'•'.i 
J\Ollas11wa111•; eiśni1·lli1• g«lro1w<

0

ll'l'Zt' hv
ło ski1•ro\\·a11p z południa na p<'>łi10°1', 
w_szystkit' 11·i1;1· faldy l\:irpat. są 11asn
lll1_•tl' i ohalonP na p"llnoe, tak. iż skra.i-
11<' „skih.\·" s:) t'Z\'S<'towo weiśniętr 
W. Utwory 11tłodot rzl'<"iorz~·dowr zapa
il l~ska podkarpa1·ki<•go. \\' hudowi<' pol
skwh Karpat biorą udział przP1\·aż11i1' 
Utwory k n·dow1· i doin ot rz1•1•iorz\•do\n', 
~-yksztal1•mH• w posla<"i „flisz11" <·zyli dia
l akt\'ł',\'st ,11•z11 q.('o zm i1•n 111·g·o komp lt•ks11 
zll'11i1·1· · · 1. • • ·ł ł '- · 

z który!'h wt• wnvtrzu zir1lli powstała 
ropa ; stąd o h fitoś1; ropy (--+ Saf la) 
w utwora!'h l\arpat, ktt.lł'I' sta11owi11 j!'
dy11y obszar ropod11.i11y l'olski. \V har
dzit'.i poh1d11iowy1·h st rt'fa1·h Karpat 
wystnrn.i11 r1iw11it'ż skały starsz1>, 11alP
żą1·t' do gl\'hszyeh ezęś!'i g·111a1·hu kar
paekit'go; w t. zw. strPfi<• Skałrk. do 
ktt'1r!'j należą l'i1•11i11y, WP flisz zostnły 
wpartr Jll'ZPZ <"iś11it'11ir g·t'1rotwt'lrezr 11111-
sy 11twort'1w 111<'zozoi!'zllyl'h, ezęsto po
s1,11rp1111.n·h 1111 l11ź111>, ehor giga11tyl'z11r 
porwaki. ~a południ<' znowu od strP
fy slrnl1•k lt•ż1J Tatry, g·(1ry starsze• od 
s;1111,\'!·h h:arpat. złożont' z Hdra ZP skał 
kryst11li1·z11_veh. z µ-rn11it(1w i g1wjs1iw, 
na kt(>r1· pp1·111 i ut wory 11H•zozoi!'z11e 
zostały nasu11iętr z południa w postal'i 
11·i('lkieh pł11sz1"zowin. Krystnlil'ZllY zriih 
Tatr h_vł pofaldowa11y podezns fazy g(>
rot wt'1rl'zt•.i hrrl'yi'1skiP,i, llll grn11i<')' k11r
hon11 i JWl'llllł; fałdowania zostały za
kor'wzont• w kn•tlzie środkowrj i od 
ft>g-o ('znsn Tatry już pod poziom 1110-

1·za wi~·!·rj się nie zanurznły. 

SZATA ROśLINNA POLSKI. 

,\rtykuł 11i11iej~zy 11nkiy <'Zytne, m11j11c 
prz1•1J !H'Zilllli lli:IJ>\' \\'. S Z Il I'!' r n „Hoślin
noś,: !'ubki" w ,\ tln~it• Pm1 ,z1•1·l111ym E. 
H om 1· r n. 

Z pośrt1d wszystkil'h Pl1·111!'11t(lw skła
da,ii)<'yeh się 11a pi!'nrntny krnjohraz 
polski szata roślinna nl<•gła pod wpły
W<'lll !'Złowil'kn naj1ri\·kszyrn d1yha 
zmianom. Pokładnl' pojęl'iP o 11aszylll 
piPrwotnyrn krajohrazir roślinnym mo
ŻPmy sohit' ,kdnak wyrohir na podsta
wi(• rf'sz!Pk pnszl'zy, pozostałyeh Jlll ni
żu, rt'sztPk stl'p<'lw na południowo
\\'s1·lwd11i<•.i ruhic•ży i wysp strpowyeh 
1111 wyżynit• 1\1 alopolsk ir j. 

11·ow, p1as"11111·ow 1 1 o tlp"ow, osa-
dzony('h w ph-tki1•111 morzu. usi:1111·111 Krajobraz puszczy. 
nrchip1·lagi<·i 11 ·11'\'Sfl. ( 'tworv fliszowr Sa z11a1•z1H·.i przt•st rzPni zi<•mir pol-
o! +" · . • h ~Iowa ly w su list a llt'.Jt' orga 11 i1•z111', sk i1' w ezas1l\'h prz1·dh ist oryeznye po-

8~!~··1.i-~~~-to~1~i1· piąly111l________ -----------·--
-------------------~ 
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krywała puszcza, dziś znacznie prze
trzebiona. Na wscho<lzie prze<·hodzi ona 
w pusz<'zę wscho<lnio-europejską i sy
beryjską, na zacho<lzil:' znś w puszczę 
zachodnio-l:'uropejsk;!; puszcza 11asza 
jest wi~c l'Zt,'Ścią olhrzymit'jl'O o\J~zarn 
leśnl:'go l:'ttropo-azjatyckieg-o, kt(1ry <'ią
gnie się od Islandji aż po I\1u11t·zatkf,'. 
Cały ten olbrzymi obszar ll:'ży w pasiP 
umiarkow1111y111, w którym roślinnoś<: 
swój rozwój roczny przystosowała do 
zmian klimatycznych, w 111iesiąc:wh 
więc zimowych wszystkie drzewa prze
chodzą okres spoczynkowy. J'u~zcza ta 
jest doś(o jednostajna (w naszych i,.:rnni
cach składa się z kilkudzit•sir<'iu gatun
ków drzew), a przytt·m ilośe porośli 
i pnączy, tak bog·ato rozwiniętych 
w puszczy tropikalnej, w 1iasze.i pu
szczy jest znikoma. 

\V ciąg'u kilkudzit•sięciu lat życia 
człowil:'ka puszcza, pozostawiona sarna 
sobie, nie ulega widocznym Zllłi:mom 
i pozornie w niej uic się ni<' zmii,11ia .• Jr
żeH jednak tę pusZ<'ZQ weźmiemy pod 
uwagę na tle dziejów ziemi, okaże si<:, że 
nnstępują w niej zmiany, aczkolwiek po
wolne, to jednak nieustanne. Dzisiejszy 
stan puszczy jest tylko rozdział<'m 
z księgi jej dziejów. Na histor.it; pu
szczy wpłynęły przt>dewszyst kit•m 
okresy lodowcowe (~Lód) oraz zwią
zane z nit>mi i pófoiejs?.I:' zmi1111y klima
tyczne. Zmit•niały się wi<:t' gatm1ki 
drzew, tworząt'yeh puszt•zt,,·: .kdrw opa
nowywały nowe tereny, imw ustępo

wały; wraz z ni('tui uh'gała rl1wnit>ż 
zmianom i roślinnośr zit'lna. 

Tworiy to obraz history<•zny bardzo 
wprawdzie zawikłany, 11h' właśnie przez 
to ponętny do hadałl. Na pocbtnwie 
t. zw. mializy pyłkowej, t. j. badania 
pyłku rozmaitych drzt'W, zachowane~o 
przez tysiące lat w tort'owiska<'h. od
twarzarny, jakie drzewa rosły w bada
nych miejscach w epokach poprzedniC'h. 
Badania te na ziemiach polskil'h posu-
___ „ ________ _ 

nęły się tłtk dalPcc, że niC'zadługo będzie
my mieli obraz historyezny tyd1 zmian, 
jakim od okresów 101low<'owych po 1lziś 
<lzi(·ll ulegała nasza pw;zcza. 

\\' chwili obt'Clll'j j)l'Z('Z {HISZ•'Z\.' Ila
SZI! p1·zc·biegaj:1 ws<'hodn il' 111 h p(1łno< 1w 

grani<'!' roz111ic·szc·z('lłia 1wjwai:11iPjszyf'h 
drzew Europy środkowl'j: huka. jodły, 
cisu, dęhn bezszypnłkowc·g-o, g-raliu. N11 
HIJt'c.iah11! nwngt,.' zasługują ~T:rni1•e roz
mieszczPnia w puszczy świerka, kt<'i
reµ;o li.rak w cztś<,i Podlasia, w okoli
c;wh \V.arszawy, Płocka, Poznania or·az 
na Po111orzu. Drzt•\\'Pn1 r{1wnit'Ż z11a
rniennPm, występuj:)<'t'111 jedy11iP tylko 
w Polsee, jt•st modrzew polski, który 
rośni<' na wyżynie .Małopobki<'j. w Kar
pata('h, a na pMnol'y sięga a;i, ku 
Drw\•t•y. 

Na znacz11ej SWt'.i przt>strzt'!li na niżu 
puszcza pokrywa t. zw. przt•z lh>ta11i
ków kniint; sai·111a<'ką. Na <•ałyrn tyrn 
ohszarz<', puszeza jest do~<: zrllżnieowa
na. Niż p{1łnoe110-wsehodni, oddzielony 
grnni<'ą wystnww1111i11 cisu 0<l niżu za
<~hoduic•go, znamionuje przl:'waga la
sów szpilkowych oraz wyst\'powa11ie ro
ślin ptiłnocnych, t. zw. bo rea lny eh. 

Na sanwm wybrzt'Żll hałl,Yf'kiPm na 
nit•wielkiej przestrzeni wnika do rnts 
roślinnośe obszaru atlantyeki<'go, z sze
rt'1.rien1 roślin zi1110-zi<'lonych, jak np. 
woskownica, wrzosiN' ba1Ó<'n11y i t. d. 

Lieznie rozsiane w pbh10c1wj ezęś<'i 
niżu malownil'z<• jeziora zal'howały 
w sohie niektó1·p pradawm• rośliny wod
llt'; na.iciC'kawsze z ni<·h, jak pory hl in. 
stroiczkn, ,ic•zi<'rza !Ó\'t ka oraz hru·Żyl'a 
jeziornn, znalazły w za<·isz:I<',j ::'.;witezi 
nowogrl1dzkiej na poh11h1iowo-w1:-whod
nim swym zac·i1H~·11 wyspę, oddnloną 
o S<'lki kilornetrilw od 1rn.ihliższyeh sta
nowisk. 

O wiele hardziej urnznraicona .i<'st 
poł11d11iowa <'Z<,'S<' ni:i.n znehoclui<'go 
w krninit' sarmn<'ki<'.i. Wznoszl)<'l' sit; 
tutaj 11ajwyżt•j ł,ysog·óry są pokryte 

Czego nie znajdziesz tntaj --
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prastarą „puszezą jodłowi( z jodłą, 

buki<'m i roślina1ni o typie podgt'>rskim. 
Równi!'ż ci!'kawa jest roślinnośl> 111a
lowniczyeh skałt>k jurajskich, położo
nyeh w okolieaeh Krakowa, Z<' sły11ną 
doliną Ojcowską. Warunki klimaty<·z
ne i gleby pozwoliły tutaj prz<'trwae 
niektórym. roślinom z okresów lodow<•o
:VYch. Poza trm znwt;drowaly tu 
1 utrwaliły sir rośliny stepowe z da
lekich kresów południowo-wschodnieh; 
zmieszały sir onr tu z roślinami 
przybyłe111i z południo-zachodu, z gór 
karpackich, i wraz z roś! innością 
krain:y sa.rmaekil'j ut worzyly jcd!'n 
z łlaJważnirjszych wt;zł(>w g:rogTafiez
no - botanicznych nasiwgo kraju, w któ
rym s~upiają si~ rośliny r~zlllaitych 
obs7:ar~>w. Wyspy roślin st(•powyeh 
z_na,Jdz1rmy ponadto nad Nidą i w oko
l1eac h Saudom irrza. ,Już po drug-ie j 
stronie Wisły bardzo ważną krainą jpst 
Roztocze lwowsko-lubrlskie, g-dyż przrz 
nie przrchodzą wschodnir granicr 
~lrzcw: świ!'rka, ,iodły i buka; jrst to 
JUŻ kraina niejako przejściowa do po
łożonych na południo-wschód ohszar<lw 
h>Śno-strpowych. 

Krajobraz leśno-stepowy. 

Drugim obok puszczy krajobraz('lll 
roślinnym Polski, olwjrnu.i<1<·ym krainy 
-Wołynia, Podola zachodnieg-o i Polrn
rin, jest krajobraz strpowy, a właściwir 
mówią<', kśno-stepowy. W krainach 
tych zaezyna się pas przrjściowy, lrżą
ey pomit;dzy leśnrmi obszarami Europy 
środkow<•j a obszarami strpowrmi. 
Obszary lrśno-stepowr łączą siQ zr str
Prm południowo-wschodniej Europy 
i przrehodzą w strpy i pustynie Azji. 
Wkraczając w krainy lrśno-stepowe, 

z~ajdzi<•my sir na zirmiach, kt<>ryrh 
nie pokrywały lo1lower. R,iślinnośr jt>s~ 
wirc tutaj starsza od roślinności krainy 
sarrnackirj. Zaehowała się tuta.i nirjrd
na roślina z czasów przcdlodowcow:Fh 

i stąd właśni<' .1uz w ok rrsa<' h polo
doweowy<'h rośliny przenikały na pM
no<· i na zal'hbd, w miP.is<'a uwolnimw 
od lodow<'a. 

Najbardzit>j na p<lłnoc wysuni\'1Y 
\Voły11 przypomina .i<•szczr krainy sar
nia1•.kir; pokryty jest lasnmi rni<'szan<'
mi. w których nipnia buka, jodły 
i świerka. \\' lasa<'h tyeh jPst natomiast 
wif.'ksza liczba gatunków drzew liśeia
stych; dąh tworzy rozl1•g·łe, niPkiP<ly 
słonr1·z11p dąbrowy, sosna zarasta wy
d111y i lllirjs<'a pod111okł<'. Pag-(1rki kr1·
dow(' oraz skały granitowP wpływa.i<! 
na prwne urozllla1een1e rośli11nośei. 
I\'ajwi\·lrnzą bodaj osobliwośeią roślin
ną \Vołynia jest róża11rcznik żółty, zw. 
zieli1111 ( Azalrn pontica. t'. Hlwdodcn
dron fla1•1m1), krzpw tworzą<'? w lasach 
gęste zarośla i zakwitaj:1cy wiosną du
Żl'm, jasno-ż6łfl'mt bardzo womwm kwi<'
cicm. Zielina tworzy na Wołyniu i na 
przyJpgłcm Pole.-;iu dużą wysp(\ odległ11 
od swcg-o drugiego zasięgu na Kauka.zi<•; 
zjawisko to daje możność do daleki<'h 
rozwazan grobotanicznych. Na stro
mych, suchy<'h, kamienistych, niPdo
stępnych dla gospodarki ludzkirj zho
ezach luh ścia11k11ch .iar<lw w okolirn<'h 
J\rzernieńca znajdziemy szrrrg rzadkich 
roślin strpowych. jak ost11ier, owsik 
stepowy, wiździk H.rmana, szalw.ir zwi
słą, ezos1wk główkowaty i innr, spoty
kanr na Podolu. 

Z ehwilą gtly na południu Wołynia 
m1mr1ny ostatnie plac<lwki sosny 
i ostatnir wrzosowiska, W<·l10dzimy na 
Podolr zachoduir. Tu st<'p i las od
wiP<'Zl1 ie panują obok sit•hie; zmieniał 
się tylko w ciąg-u tysię<'y lat ieh stosu
nek ilościowy. I\'a kilka tysię<'Y lat 
przl'd nar. Chr. klimat hardzi<'.i kont~·
nrntalny „protrg-ował 11a Podolu strp. 
upoślpdzał zaś las" (Szafrr). ,Już 
w ezasa<"h przrdhistory<'ZllY<'h warun
ki sprzyjały raezrj laso111, ale w ostat
nieh stul<'cia<'h wytwarzają się zn<'>w 

-------------
szukaj w tomie piątym! 

Świat I .żyd~. - IV. 



131 Rzata roślinua Polski. 132 

„nieco lepsze warunki klimatyczne dla 
rozwoju skpu". Las wi~'<' jPst dzisiaj 
w stosunku do stepu raczt'j na planie 
drugim i utrzymuje się tylko na wi~,k
szych przestrzeniach w miejscach pt·ze
ważnie „klimatycznie uprzywilejowa
nych pod wzg·lędem wilgotności", 
a więc na grzbietach wzgórz lub w ja
rach. 

Z zespołów leśnyeh na Podolu za
chodniem na uwagę zasługują przedr
wszystkicm dąbrowy podolskie, a obok 
nich niezmiernie rozpowszeehnione lasy 
dębowo-grabowe; bujnie i bogato przed
stawiają się t. zw. czahary (lasy klono
wo-jesionowc), składająec się z jesio
nów, klonów, dębów i jaworów; w głę
bokich jarach rzek dochowały się jPszeze 
tu i owdzie lasy łęgowe, to znaczy lasy 
brzegów nizinnych, rzceznych, porosłych 
topolą i wierzbą. Huk występujiicy na 
Podolu różni się od buka puszczy za
ehodnicj; tworzy on nawet odrębny 
podgattmck ( Pagns si fr a tie a .su b.s pccics 
moc.sitica); buk podolski występuje jr
dynie w mirjscach b,'lrdziej wznicsio
nych, i to w stanowiskach rozproszo
nych. 

Zespoły stepowe, zrc'sztą w znacznej 
ilości zamienione na pola uprawne, za
wierają obok barwnych, wonnych ro
ślin z rodzin motylkowatych, wargo
wych, baldaszkowatyeh, złożonych, ja
skrowatych, jeszcze znamienne trnwy 
stepowe, jak ostnice, turzycr strpowr, 
poza tem wisirnkę stepową i inne. 

Położonr na południu między Karpa
tami i Dniestrem Pokueit' podolsk il' 
pokrywaj:i stepy trawiaste. 

Pod każdym względ<'m, czyto g<'O
graficznym, <'ZY przyrodni<-zym, na Po
dolu wyroz111a się malowniezy wal 
wzg·órz wapi<>nnyeh l\Tiodohorów; po
wstały onr .i<'szczp w pradawny<·h <'Za
sach u hrzrgu eofająt·c·go się ni<>gdyś 
morza Sarmackiq.ro; tu na skałkach 
przechowała się smaglica podolskn 

( Schiwcrckia podolica), jt>dna rnoŻl' 
z najciekawszych i 1iajhardzi(•j za
gadkowycl1 roślin flory Polski, ,,pra
stary składnik flory trueiorzędow<>j, 
może jrsz<'ze z czasliw, kiedy z wyn i o
sły eh skał miodoborskieh dojrzt>e moż
na było siniejące wdali 111orzr pontyj
skie" (Szafrr). 

Na samrj już połud11iowo-ws<'ho11ni<'j 
graniey Polski, w jarad1 nad D11i<'
stre111 rośniC' wr<·sz<'i<' migdał karłowa
ty, prz~·śl ostra, szafir<>k wąskokwia1o
wy, tawuła polska i inn('. Zr<>sztą i tu 
roślinnośr tę szybko wypi<'rają winni1•p 
i sady mordowe. 

Rośliny st<>JHlW(' obszart'Jw południo
wo-ws<'h., jak już Zl'l'sztą widzidiśmy, 
przewędrowały dakko na zaeht'><l aż na 
wyżynę .Małopolską w okolite I\ rakowa, 
a niektóre z nieh, jak ostnice, dyptam, 
miłek, wisienka stepowa, doli1111 Wisły 
zawędrowały aż na Pomorze. 

Krainy karpackie. 

Do obszaru kśnego środkowo-t'uro
pcjskirgo n al rży równit'Ż roś] innoś1~ 
Karpat. Niższe krainy karpa<"kir, t. zw. 
r<'gle, porastają eic'niste lasy jodłowo
bukowe i świerkowe z domieszką drzew 
liściastych: jaworów, jC'sionów, jarz\'
hiny, brzozy. Sosna, która przoduj<' 
w puszczy nizinnrj, w Karpatneh albo 
nie rośnie wcah>, albo trż sehodzi 11:1 

plan drugi. 
lTrozmaicenit' w szaeiC' roślinnej Kar

pat wywołują przedewszyst kic'm różni
ce wzniesień ponad poziom morza 
i w zwi:izku z trm występują<'<' r<'>żni<'e 
kl i mat yczne i hiologieznr. Szezrgól nir j 
pJastyezniP r6żnil'I' tl' wyst~'}lllją na 
najwyższy<'h wzniPsi<'niaeh, si','ga,i:!
<'Y<'h poza grani<'<: las{>w i w krainy al
P<' jskir, a więt• w Ta1 ral'h i 1w Ba hil'j 
f:{Jrz<> w l\arpata<'h Zaehodnieh oraz 
w pa.'imie ezarnohorskil'm w l\arpataeli 
\Yschodnieh. Tu, powyż<>j gTaniey la
sów, zhoeza gór na zna<'ZTH'.i prz1'sf 1·z1'!1 i 

Czego nie znajdziesz tutaj --
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Pokrywają cif'mno-zif'lorw płaty kos(nv
ki: Na nagieh, si!,.'ga.i:!<'Y<'h już po::a 
krain\' kosodr7.t>win, S7.<'Zyta('h Tatr 
spotykamy su·rc•g roślin występnj;ieyeh 
P07.a tern tvlko alho w olis7.araeh pod
hieg-u1wwy~h, alho na S7.<'zytach Alp 
lub w góra<'h Azji. Na s1wejal11ą uwa
g~ zasług-uj:1 jrs7.<'Zl' lila low n iczt>, me
kw<ly prz<>paśl'ist<' skałki PiPnin; JH'Zf'

~~owały sii: tut a.i r(n\'11 it>ż prast ar<> ro
simy przt>tllodo\\'f'O\\'l', j;1 k np. jałowi1'<' 
~awi(iski. Zar1iwno w· Pi<•nina<'h, jak 
I w Tatrach, opisa 110 poza 1<>111 szrrrg· 
roślin endemicznych, t. j. rosnq<'yeh .i<'· 
dynie w ty<'h g<lraeh. 

\V paśmie czarnohorskit>m nil' spoty
kamy tf'g-o hogal'twa rzeźby, o charak
terze alppjskim, które jest tak w11111it>11-
ne dla Tatr. Na Czarnohorze nato111iast 
znajdziemy szf'reg- roś! in wyst \'Pn.ią
cych we Ws<>hodnich Karpata<>h i na 
Bałkanaeh. Na 111iejseaeh osłoni~·tych 
~.krainie kosodrzt'win i alpejskiej ro
xn1e tu drug-i nasz g-atun1·k r1)żanP<·rni
ka (Rhododrndron J\otsch1Ji); w pi1•rw
szej połowie czerwca ro;,wija on swe 
pysz1w, ponsowe, zehrnne w hukidy 
kwiaty. W paśmie <>zarnohorskit•m róża
necznik znajduje kres swego północno
zachodniego wyst\'powania. Wy.ił!tko
wo tylko w miejscnch zawierającyeh 
pewną ilość wapna rośnie jedna z więk
szych rzadkości Czarnohory, su1rotkn 
alpejska, ta sarna szarotka, którą zna
my z Tatr. 

Wpływ kultury na. szatę roślinną Polski. 

Do szeregu czynników, które w ciągu 
dziejów ziemi zmieniły nnsz krajobraz 
roślinny w ostatnich stulecineh przy
był jeden z g-roźni<'.iszych - kultura 
ludzka. Dzii;ki niej obok stary1·h na
szych roślin rodzirnyt·h spotykau1y sze
reg oheych przyhysz,)w; z ni<'k1<lryl'h 
mamy pożytek, z i111w111i 11111Sirny wal
czyć jako z l'hwastami. „Na dzisit•.iszy 
krajobraz wiPjski składają się amcry-

ka11skie zit'mniaki i kukurydza, azja
tyl'ka gTyka i konopie, nad111orskie bu
raki i lrnpnsta, rośliny południow<·: 
len, 111err11a i wszystkiP zboża, a tylko 
bardzo niPliezne z uprawnych, jak ko-
11icze luL ehmiPl, na swojskim rosną 
gruneir" (Raeihorski). To też jest rze
cz:1 po1l każdym wz1.di:dem niesłycha
nie ważną zaehowanie resztf•k pier
wotneg·o krajobrazu i stworzf'nie z nich 
żyweg·o u111zern11 naszej rodzimej ro
ślinnośei. J. Kołodziejczyk. 

Lit1•r11tura: M. R li<' i hors ki: Mapa 
gPohotnni<"znn zi<'m polskieh. 0<'ogTafja fi
ZY<'Zllll zi1•m polskil"h. Krnków 1912. l\l. R 11-

1· i bor ski: Pomniki przyrody. A tl•nl'um 
l'olskiP 1 OOO r. B. H r y n i P w i I' <' k i: 
Rzut oka na sl'.ati: roślinną Pol,.;ki. Prze
wodnik kongresowy. Krnków l!l27 r. J. Ko
ł o d z i c j c z y k: Krajobrazy ro~linuc nad 
Wisłą. Warszawa 1921. (W ostatnil'h dwóch 
pm<'n<"h dokładna literatura). M. K o cz
w ar a: Flora i wPgctaeja okolic KrzemiPń-
1·11. Krzrmil'niP1•-\Varszawa 192<i. \V. S z 11-

f er: Las i stPp JUl znl"hodni1•m Podolu, 
Kraków 19:15 (dokładna litl'ratura flory za
<'hodni<'go Podola). Krnjohrnzy roślinne Pol
ski. 0<"hronn Przyrody. 

FAUNA POLSKI. 

Dzisiejszy skład fauny Polski i jr j 
rozmieszczenie na naszem terytorjum 
wytworzyły siQ pod wpływem szeregu 
różnorodnych czynników, które działa
ły w uhieg-łych epokach geologicznych 
i w cza.<.;ach historyczny<>h; <>zynniki te 
wywierają swój wpływ kształtujący 
i w chwili obecnej. Ahy zrozumieć po
chodzenie <lzisif'jszej fauny ·polskiej, 
wypadnie więc nam sięgną.r do histo
rji zif'n1i. 

Fauna Polski przed epoką lodowcową. 

Nit' h~·<lzif'111y ha da I i da lf'k ie j przt•
szłośri geolog-icznej, wystarezy, jrśli 
rozpoczniemy naszf' rozważania od mio
cf'llll, t. j. tej epoki systemu trzf'eio-

--------------~ 
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rzl.,'dowego, w kt6rej ziem ie Eu ropy 
środkowej zamieszkiwała fauna zupd
nie niepodobna do dziś żyjącej, skła
dająca siQ z wielkich roślinożemy<'h 
ssaków, potQżnych drapieżników, gib
bonów, llłałp ezłrkokształtnyl'h i in
nych forllł zwierzQ('ych, zbliżony<'h do 
dzisiejszych zwierząt okolic podzwrot
nikowych starego świata. W kol1ru 
111ioc('nu nast:)piło pog·o1·szt'llif' si\' kli
llłatu. Obniżyła siQ tf'rnperatur:i. za<'Z\'
ly siQ zaznac~zac~ pory roku z <'hłod11:1 
i dżdżystą zimą. Wyi.rinęły stopniO\rn 
rośliny wic'c•znozit•lonP, wymarli i <'Zl.,'

śeiowo wyc•n1igrowali liezni JH'z1·dsta
wicit'lr fauny podzwrotn'ikow<'.i· 

\V nast\•pnjąerj po mi ot•.en i<' t•pO<'<' 
plioeeńskiej fauna Europy środkowrj 
staje sil.,' eoraz podohnirjsza do fauny 
dzisiejszrj. Poj:iwia.ią się licznP µ:a
tunki jeleni, drobniPjszyeh drapit'Żlli
ków i g-ryzoni. Z typowyeh dla trzrl'io
rzędu wiPlkich ssak<lw roślinożf'rny<'h 
pozostają tylko nirlirzni przt•dstawi
ciele: mastodonty, słonie i nosorożc•c>. 
Z polujących na nic' drapieżników po
został jeszeze lew, nirdźwirdzir i szahlo
ZQby tygrys Jfachairod11s. 

Wędrówki zwierząt w epoce lodowcowej. 

Dalsze pogarszanie się klimatu oraz 
szer<'g innych czynników trudnych dziś 
do ustalenia spowodowały w kolieu 
trzeciorzędu rpokQ lodow!'ową. Na pół
nocy Europy, na obszarze dzisipjszPgo 
ptiłwyspu Skandynawskiego, wytworzył 
sil.,' potężny lodowiec i zaczął SJ)('łzar 
na południe i poh1dniowy ws1~hi\d. okry
wając śrniert!'lnym całunf'm zna<'zną 
część Europy półnoenej i środkowrj. 
W wędrÓW<'f' swej lodowi<'<' wypi!'rał 
świat zwierzęey z jrgo odwirrznyeh 
siedzib. Przed rzołrm lodowea snnl.,'li 
liczni prz('dstawiciele fauny półnoey, 
mieszając siQ z m ieszkańearn i <'ZQŚei 
Europy położonych dalej na południe. 
Jednocześnie na większości wyższych 

pasm górskieh Europy śro1lkowej wsku
tek obniżenia sil.,' km1wrat11ry powsta
wały rt>wlliPż lodow<'<', któn• osuwały 
si\~ po zboez:wh w doliny i na niż. Lo
dow<'e g{>rskiP, spt•łz:1.i:J<'<' po stokach 
p6łnoenyeh, zdążały jakby na spotka
nie lodowe a ska ndyna wsk ieg-o. ::-\t n•fa 
nie zajęta przrz lodowe•<• stawała się 
cornz W\'Ższa. Skupiona na 11i1•.i fauna 
r1'>ż11oraki1•go porhodzt•nia <'Z\'Śt'iowo wy
rnit·t·a. <'r.\'Ś<·iowo emiµ:rn.i<'. sz11ka.i:J<' tc•-
1·c·11i'>w o łaµ:od11it•jszyn1 kli11w<'i<'. za
P<'\\'!lia.ią<'Y<'h int dog-odni<'.isz<' war1111-
ki ży<'ia. Na ohszarz<' dzisi<'.iszc•.i Pol
ski 11i1•kti°>I'<' gat11nki zwic•rz;it sz11kaj:i 
s<'h ron i('ll ia ita g·<'>ra<'h n i1·rH>kr,vty<'h lo
dow<•a rn i. 

Przy z111i:llli<' warnnk<'>w kli111aty<·z-
11y<'h lodowi<'<' to topniał i 1•of':tl się k11 
swoi lll pMrnwnym sic'dzi 1>0111, to nara
st al znowu i zdobywał now!', dot:)d n i<' 
zajętP pn~<'Z si\' terc•ny. !'\a oliszarz<' 
dzisiejsz<'.i Polski n1oż11a wyri'>żni1: kil
ka zlodow;11•1•11 i kilka ok1·1'si'l\v 111i~·dzy
lodow!'owy<'h. Przy 11st\'JH>wa11iu lodow
l'a pozostawały na daw1H•111 111it'js!'tt .i<·
go zalrgania trrrny prz<'SY<'Oll<' wod:J, 
na których zwolna tylko rozwijała się 
1H;dz11a roślinnośr, przyJHllltina.i<!<'a flo
r.,.- dzisif'jszf'j ptiłnoc1wj tundry. Przy 
ohsyl'haniu teµ:o tf'rt>ml i ocit•planin si\' 
kliniatu rozwin\'ły siQ zbiorowiska ro
ślinne, przypominają('(' st<·py. Na str
pa<'h tych pojawiały się lasy w postaf'i 
wys<'p<'k. Na mif'jsen tltndry mogła po
wst a war odraz u pll8Z<'Za-t ajµ:a, jt•ŚJ i kl i
l Il at staw:ił się eirpl!'jszy, nic• tra<'IJ<' 
swt'j wilµ:otnośC'i. \V czasie• kolc'.ino po 
sohie następują<'yeh zlodowact'll i okre
sów rniQdzylodowcowych fauna Europy 
środkowpj ulrgała ciągłym zmianom. 
Wraz z narastają<'yrn lodowC'rlll przy
bywali z pMno<'y mif'szkall<'y okolic 
polarn.Fh, a Pmigrowały zwic•rz\•ta nie 
znosząec snrowszrgo klimatu. \V okrr
sach międzylodowrowy<'h rolr się zmir
niały. Wymierali lub <'migrowali zpo-

~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
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Wrof('lll przybysze z p6łno<'y, do daw
nych swoieh siPdzih wra!•ali Pmigranei 
z rpoki poprzNlnirj. Oprócz nieh na 
terrny oswoho<lzonr z oków lodu na
pływali nowi przybysze z p6łnoeo
Wschodu, zt' wschodu i południa, zwa
h_iPni świeżą roślinnośeią strpów lub 
Pienirm ta.i1ó. Drogi wędr6wrk zn:wzy
ły się tysi11eami trupów. Rzadko tylko 
Powracały tt' gatunki, które kirdyś wy
rmigrowały. \V rpo<'l' lodowcowej fau
~ia Polski wi(•)okrotnir ulegała daleko 
1d1~l'Yll1 z1Hiano111. \V mirjsct' wy111ie
ra.Ją<•ych pozost ałyeh z t rzeeiorz~·du 
słoni i nosoroże<'>w pojawiają się ieh 
krewniaey, przystosowani do zi111nirj
szrgo kli111at11: włoehate olhrzv111ir llla
m1_1ty i gi:stą sirrśeią pokrytr. sylwryj
sk1e nosorożer. Z lodowców <i ren la n
d:i! schodzi daleko na południ(• wół 
p1z~n~wy. Zjawiają się mit'szkańcy da
l_ek1e.1 ptlłnoey: rl'nifer, jeleń olbrzymi, 
znhr, lis polarny, polatucha, roso111ak. 
z'.1jąc hit>lak, lemingi. Na tworzących 
s1_ę po ust ąpit>niu lodowca przl'st rzr
nrnch trawiastych o eha rn ktprze strpu 
pojawiają się z dalekiego wschodu 
przNlstawieirle fauny stepowej: anty
lopa-suhak, konie, bobaki, susły, eho
miki, ślepcr, skoczki i wiPle innyeh. 

Dziś uważa111y, że epoka lodoweowa 
się skońezyła. rna nas zakońezyła się 
WtNly, gdy z zirmi naszrj usun:ił sii: 
lodowit'c p<'>łno<'ny, gody stopniały nir
wirlkic> lodowee tatrzańskir. Być 1110ŻP, 
źr żyj('lllY dziś w okrt'sie lllii:dzylodow
cowy111. \V minionej rpol'<' lodowC'owrj, 
traktowanrj jako jedna całość, z fau
ny naszf'j znikły szel'f'!Ó gatunków. 
Wycofały się na dalf'ką p<lłnoc woły 
piżmowp i rc>nifpry, wymarły mamuty, 
nosorożer włochate, niedźwirdzie .ia
skiniowr, lwy i hil'ny. Pojawił się zato 
szerrg nowych składników dzisirjszd 
fauny Polski. Ale po ostatreznrm ustą
pif'niu lodowC'ÓW nie zakończyło sic 
kształtowanir składu fauny naszrgo 
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kraju 1 .JP.l rozmipszczf'nia. Nirznaczne 
zmiany klimatu w cpoee polodowC'OWt'j 
spowodowały poważrw zmiany w C'ha
rakterze szaty roślinnej i w związanyeh 
z nią zrspołach zwierzccych. Udy kli
mat np. stawał się hardzit'j wilgotny, 
stepy zaczęły usti,•pować miejsca lasom. 
Mirszlrni1cy strpów, suhaki, śll'pC'e, ho
haki i t. p., przrnosiły się na wsch<'id 
w poszukiwaniu odpowiednich dla sie
bie terenów. Wraz z nasuwającą się 
puszczą-ta.ii:rą pojawiali sic liczni przed
stawieirll' fauny lrśnrj: sarny, jrlenir, 
łosir, żbiki, rysil'. niedźwiedzie bru
natne, wydry, bobry i dziki. 

Pochodzenie fauny polskiej. 

Dzisiejszy świat zwierzęC'y Polski, 
jak widać z powyższrrro, składa się 
z rlt'mt'ntów różnt'!!O pochodzenia. \Yy
stępują tu stosunkowo nieliczne formy 
trzeciorzi:dowe, t. zw. relikty przedlo
dowcowe, obok nich duża irrupc sta
nowi różnorodny świat zwierzęcy, któ
ry powstał na tt'renie Polski naskutl'k 
wymieszania w epocl' lodowcowej ele
mentów różnego poehodzenia. N a koniec 
nrnil'j liczną grupę w składzie dzisiej
szt'j fauny Polski stanowią przybysze 
z okresu polodowC'OWl'go. 

Aby zakwalifikować poszczt'gólne 
PIPmrnty dzisiejszt'j fauny Polski do 
.i<'d1wj z trzr('h grup tu wspomnianych, 
musimy się opif'rać z jednrj strony na 
mat er.i air pal c>ontologiC'znym, t. j. 11a 
szcząt kaC'h zwierzceye h znajdowanych 
w pokładach skorupy ziemskirj, a z dru
giej strony na dzisiejszrm rozmieszcze
niu geograficznem poszczf'gólnych ga
tunków, należących do fauny Polski. 
I tak np. ehociaż nil' mamy wystarcza
jących danyeh paleontologicznych, rno
Żt'my jednak wykazać, Żl' pewirn okrr
ślony gatuI1rk ryb słodkowodnych żył 
w naszych wodach już w systt'mit' trze
ciorzcdowym, o ile stwirrdzimy, że 
dzisiaj z11111ieszkujt' on Europę i Amr-
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ryk\' Północną. Opiera si\ to na da
nych, że połączenie l:1dowr pomii;dzy 
tt•mi częśeia111i świata istnialo w syst<'-
1nic trzr('iorzędowyni. 1 tylko wt<'d,v 
z jP<hw.i z tyeh <'Z\'Ś<·i świata do dru
gw.J przPdnsta<: si1,.· mm.dy ryli\· słod
kowod1w. dla kt1'lł'Y<'h słonP wody O<'<'· 
anu ;\tlantyekicgo stanowily w <')H1-
ka('h p1)źni<'.iszy('h p1·zt•szkod\' nit• do 
przPzwy<'i\'Żl'nia. Z fauny 11:1sz<'.i z:1li
('zynly tli 111oż11a 111id11sa, <'iPrnik:1. 
1·ierni<'zka. sz!'z11paka i 111i1101.rn orn·ć 
prawdopodohnit• .i1•szl'ZP kilka innyt·h 
g·atllnkt'1w. 

.\'a zasadzi<• inny!'h dany('h zong!'o
g-rafit·zn,\"t·h w f:i1111iP Polski wyr1'lżnia 

SI\' ,Jt'SZt'Z!' SZ<'l't'!! !!·atu11k1)w p1·z<'dlo
dow('OWy<'h. \\',v111i1•11i1: tli n10ż11:1 dw:i 
gatunki 111ię<'zak1'lw: Jforl/111 i11slalii1is 
i J!itrfha rcrcofla1·11, wyst\'Jlllj:)<'t' dziś 
na Podolu, z wijt'lw - gatu1wk li1·r-
1·11isia ruslal11 i z roh:1kt')\\ -- wil'ka l'la
nnria alJ1i11<1. Do odwi1•1•z11.\·1·h mi1·szkai'1-
<'ÓW Eul'opy zali<'z~·r tl'ż moi.na z l',Yh: 
brzanę, rt'iżank\, lesz<·za, ślizia i sz1•n·g 
innyeh. 

Lieznt• stosunkowo gatunki pozostały 
u nas z fauny ok n·su lodowt•owt•go, 
a wi\r, poza poprz1•d11 io om1°\\rion~·mi 
przcdstawi1•i1•lami g1·omady ssak1°lW, par
dwa z pośrt'id ptak1'1w, pst r:)g. płnt ka, 
jazgarz, głowat•z z pusri'ld ryh i \\i1·ll' 
irmyeh gatunkt'1w. l'ozostaloś1·i;1 z l'poki 
lodowf'OWl'.i jest skoł'u pia k liścionogi 
Branclii11ccta polonica, wyst\puj:)<'Y .i<'
dyniP w stawie Dwoistym w Tatł'at'h, 
a ktt'ireg-o najbli;i,szy kl-t•\\niak lfr1111chi
ni:cta 11ali11/osa żyj<' dzisiaj w wodaeh 
dakkit'j p(1ł110<',V Ellł'opy. Szt•rt•g rdik
t6w lodow<'owych znajdzil'lll,\. takżl' 
w świc<'i11. wrnzy<'h rnit:<'zak:m-. 

Zanalizowani!' pol'hodzPnia większo
ści składnik<lw dzisi<•.isz<·.i fa1111y Polski 
nasuwa trudnośei nil' do pokona11i:1. 
\V lliPlicznyeh tylko przypadkaeh 1110-
;i,cniy udowodni<;, ŻP poszt•zpg(ilrw g-;1-
tunki przybyły ze wschodu. za1·!1odu, 

pc'ilno<'y ezy pohJ<lnia. Tak np. z ryb 
strzl'lda błotna jPst przyh~·szPm z p1'>ł-
1101•0-ws1·hod11, jaź. kal'aŚ, rab, sandacz, 
s11111 i !'iusa przybyły Zl' wsl·hodu i t. d. 
Kilka g:1t 1111k(Jw pn:yhyło do Polski 
11T:iz z 1·zło1\·it'k it>111. Na pi1•n\·s1.<•111 111iPj
st'U wyn1i1•11i1; tu n:1'1•ży 111ys1. do1110\\<), 
kl<'ira towal'Z.''s;:yl:1 1·1.łtl\vid;owi p1·zt'll
history1·znP11111 \\' .i<'g"<l \\'\'drc'n1·1·p z .\zji. 
Z .\z.ii przybył l't

0

l\\'lllt'Z .JllŻ w hi
stnryl'Złl,Vt'h ('ZHS;Jl'h SZ('Zllr śniady, 

:1 \\' ..\:\"111 w. pojawił si\' w EurnpiP 
~1·odkowP,i wivks:ćy od 11i1•g-o szezur 
\\ \'dl'owny. l'n'illy natomiast aklimatyzo
w;i11ia 11myślm•go n'1żnyl'h ss:iki'1w ob
<'<'g·o poc·liodzt'nia z1·z:idka tylko dają 
JHllnyślnt> r<•z11ltaty. ~prowndzony z po
li1d11iowt•.i Europ.'· lu·1'llik' zdzi<'z:ił zu
pl'łni1•: szyl1ko si\ roznrnaz:1,]:)<' i roz
przPst1·zp11in,i:)<', st:ił si\' prnw<L:iw;i pla
g·:). Za znaklirnatyzowa11pg·o w l'olsct' 
nwżna tt•Ż 11waża1: az,iaty<"ko-afrykań
skit'!!O d;1ni1•ln. \\' ostnt11id1 nawt'I <·za
sa1·h stwit'l'tlzono po,iawi1•11it• si~· paru 
g·at11nk1'1w skorupiak1°lW, ktt'H·e przyl.Jy
ly clo nas do dol'Zl'<'Za \Visły prawdo
podC1hnit' przez syst<·n1 lrnnnłt'iw, łąrzą
<'Y<'h zl<•wisko Bałtyku Zt' zh•wiskif'lll 
rnorza ('za l'lll'g"O i KaspijskiPgo. \V uj
Śt"ill i doln~·m hil'gll W isł.'· pojawił si\ 
p1·zt•d kilk11 laty krab Wl'lnist.01\•ki, za
wh-l'zony prawdopoclohnit• przez stntki 
z w1'ld l'hii'1skich. 

Krainy zoogeograficzne Polski. 

Polska dzisit•jsza pod wzgl\<km zoo
g1•og-ra ficznym nw7.t> hyr zal iezo11a do 
pl'O\\·incji syh<'ryjsko-<·11ro11t•jskil'j, wcho
tlz;ie<•.i w skłatl dzielni<'y palrnrktyeznej 
(olll'jrn11.i:i<·<'.i ,\z.i\' ptiln., Europ\ i ,\fry
k\ ptiłn.). Tt•n•n l'olsk i JHHłziPl i!~ 1noże
n1y na kra i ll\ las11, kra i11Q g-6rsk:1, l<•żą

<'ą na południ<' od krai11y lasn oraz na 
kr:iill\' stPpmq, wdziPra,i;i<"ą si\' od po
!11d11.-wst·h. w ohszar IPśny. Naturalnie 
naslrnt<'k dział:il11oś1·i ('złowid\a picr
wot ny k rajohraz ll'śny i st<' po wy uległ 
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daleko id;tc•Ym zmianom. ,Już w <·zasaeh 
histor:-·<'z1;:-.;·h katastrofalni<• zmniejsz:·
ła_ sil,' powinz<'lrnia pokryta lasami, za
miast kt<)r:-·<·h pojawiły sil,' ł1.1ki i pola 
llJlJ"a\\ll<>. ( \wilizal'ja wyparła roślin
llOŚ<: stl'pow:.1 do ttT<'llllW nil'dost~·p
llY_<'li dli! 11pr:1wy. świat g·(1rski n11jh11r
dz~<·j może zadwwa ł S\\ oj:) pi<•rwot noś<:, 
kt ora dopie1·0 w ost at 11 i<'h dzi<•si:i 1 ka<'h 
Int zosta.k opanmrnna i 11rywilizowa11a 
przpz <'złowiPka. 

Las. 

Z<• ssaków kop:-·tn:-·<'h w lasad1 Polski 
wymi<·ni<: moż11:1 dzika, .iPl<'ni:i i s;n·n\', 
a na p6łnrH·o-Ws('hodzi<' i łllsia; z dra
!1i<'żlly<'h: wilka. lisa, borsuka, kunę ll'
sną, kun\• kamionkę, t<']J()rza, łasi('<; 
I .~Yd rę; z gry zon i wyst <,>p11,i:) tu wi<·
w1orka, za.i:w szarak i za.ii)<' hidak, 
<·ztl'ry gatunki koszatl'k, kilka gatunkilw 
myszy i nornilJ>w; i owadożernveh -·
.kż, Wl'<'SZ<'i<' kilkana;·<'i<• gat11nk1\w 11it•
to_)l<'l'z~-. ])o g·in:.1<·:-·eh nalPŻ:) łllś, ni<•dź
WH'<lź, żbik. ryś, hóhr, żubr. ~tosunko
W<_J hog·ata jest fauna ptasia lasów; wy
~nwni<; tu można ril'trzewia, głuszl'a, 
.iarz;Jbka, puha<'za, kilka gatunk(Jw dzi\'
<'iołC1w, 1 i!'zrw gatunki ptak(Jw wrt'lhlo
wat :-·eh. Z gad<>w wysl\'Pll.iL' kilka ga
tun k<iw W\'Ż,Y i jasZ<'Zll l'<'k, z plaz<'1w -
Pili\' gat1111kl1w trnszt•k, żab i ropueh. 
\V zasadzi<· ohszal' lasC1w Polski rnalo 
r<)żni sil,' od wschodnich <'Z<:Ś<'i l\'i<·mi<·c·. 
.Tt·dnak SZ<'l'<'g gatunków zwiPrziit wy-
1 Wol'zył w Pols<'<' podgatunki in n<' niż 
w Ni<'lll<'Z<'<·h; tak np. w Europit• za
<·hodn i<·.i wyst\'Pll.i<' podgat !llll'k kowal i
ka 8itta c11ropacn ca.rsia, w Pols<'<' pół
Tlo<·1H·j, ~rodkow<',i i połndniowl'j Sitta 
<'llronnrri lw111cycri. Na Podolu, \\'oły
nin i Polesiu: Sittn r1irofill<'a sztoln111111i, 
a na ws<'hód o<l niPj: Sittn c111"0J1ara 
curopam. Kulczyk, kt<lry przywędrował 
do nas w połowi<' XIX w., wytworzył 
podg·atmH'k 8rri1ws run11ri11s polo11ic11s, 
w Ni<'lll<'Zl'<'h zaś występuj<> Scri1111s c11-
nnri11s .<1crmm1ic11s. Na uwagt,' zasługu-
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j:i tylko w Pols<'l' w~·st<;pn.i<J<'<' podga
tunki pustuł<·<·zki i dzi<:('ioła /'irns canus. 
\V wod:wh zl<'wiska mol'za ( 'zarnPgo 
\Yystępu,it' sZ<'ł't•g gat 1111kl1w l'_Yh, kt<'>r:·<'h 
hl'ilk w zh-,riskad1 Hałt:-·ku i morza PM
łl<H'!ll'go. 1'1·z<'z t<'ł'\'11 Polski przl'dwdzi 
ll'Ż sz<•n•g gr·a11ip ws<·lwdni<'h rozmie
szezr11ia in1t1111k(Jw zaf'l1od11io-europej
skieh, jak np. rop1why paskt)wki i SZ<'
l'<'gll gat mi k<'lw owad(1w. Podolin it• prZl'Z 
tl'n·n las!iw polskieh Jll'Z<'hil'ga gTani!'a 
ws<'hodn ia SZ<'n'gll gat llll k(1w wsehod-
11 i<'h, np. ws<·hodnio-<'Ul'upt•jskil'go raka 
l'of111110/ii11s lr1dodact11l11s, <'Ol'llZ har
dzi<'j wypil'ra.i:i<·t·g·o na zar•h1'1<l raka 
szla<'IH't11<•go /'ofrwwhi11s 11sf<1<'11s. 

Góry. 

(;<)ry, lt·ż11c•p na południ<' od krainy 
h1st'1w, nal<'żą do pasa g(1r t'lll'OJH',jski<'h 
i ('harakt<·r~·zuj:J si\' w~·st\·pow:rnit•m ko
zi<•.\' i świstaka z poś1·(1d ssak{l\\', pomur
nika z pośdul ptak(Jw. kumki g(>rskil'j, 
trnszki alppjski<·.i i s:ilamandry plami
stej jako przt•dstawi<·i<'li płaz(1w. (Oby
dwa ostatnio wsponmimw gatunki wy
stl,'pnj:i w Pols<'<' i poza Karpatami na 
st anowiskaeh o< losohn ion~·eh, pi<•rw.szy 
z n id1 - t rnszka :il Jll',iska - w µ-<'iraeh 
świ<;tokrzyski<'h i ieh najhliższem oto
<'Zl'niu, drugi - salamandra - w Za
mojsz<'zyźn ie). Znane są też liezne g-ór
skit' gatunki owad(>w, wij(>w i mii;cza
k(1w. Na SJH•l'jaln:i uwagi,' zasługuje sw
rPg gatunk(>w wył:)<'Znic wyst<:pującyc·h 
w Karpatiwh; nal<'ŻY tu mii;dz:< inncrni 
t rnszka. ka rpa(·ka, n i<'zna<'zn it· tylko przc
knl<'zafoea grani<'I,' łuku Karpaekicgo. 

Stepy. 

TrzrciiJ krain~ zoogrografi<'zną stano
wią stt•py, ohejnrnj:Je<' u nas Podole 
w najsz<'l'SZL'm tPgo słowa znarzc•niu. 
Fauna sl<'pn ma <'haraktc•r ks!'roterrnirz
ny, t. j. oht•jmu.k gatunki zwi:izall<' Zl' 

środnwiski<'m eiqlłl'm i s1wlwm. \Yi<:k
szoś(. tych form zaliezana hywa dot. zw. 
dementów pontyjskieh, któr.Hh ojczy-
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zną są stepoW(' h•rp11y w okol i<'arh mo
l'za ( 'zarnq.(·o. SzPreg t;•eh form wyst(,'
pujp na Podolu, nil' przekra('zaj:J<' pra
wil' j(•go zarhodnil•j grani<·y. l'\alt>ż:J tu
taj ze ssaków susPł JH'rt>łkowat>·, śkpiPr 
polski oraz dług·i szen'g g-atunk(Jw owa
dt'Jw i mi\'<'zakc'Jw. ZP wz~.dt:du na hliski1• 
s:isiPdztwo Karpat i Podola fauna g6r
ska zaz<;bia si<: z faurn1 kserokrmirzrn1. 
~a obszm'Zl' Podola wyst(,'p11.i:1 izolowa
rll' stanowiska g-atunków górskirh, trzy
ma.ią<'y<'h si\' rnil'js<' hardziej wilg-ot
nyeh, a z drugipj strony wzdłuż Karpat 
stwiPnlzono wdzicrnnit> się fauny ks('J"o-
1Prmic'Zlll'j w kra in0 g6rską. Podolm il' 
jak kraina leśna, tak i kraina stqwwa 
została w zrntc•z1wj mil'l'Zl' przPkszt ał<·o
lla naskutPk działalnoś<·i rzłowieka. Fau
na ksNokrmiezna, rharak11'rystyana dla 
stepu, ewa lała jt>dyn ie na st romy<·h zbo
l'zaeh jar(Jw i dolin l'Zl'C'Zlly<'h, us1\']Hl
.i<J<' prz!'d ('()J'UZ hal'dzic'.i J'OZSZl'l'Zaj:j<',\"lll 
się zasin.dt>rn pM uprawny!'!1 i pastwisk. 
Trzl'ha j!'dnak zazna<·zy1:, Żl' niekt<ir1• g-a. 
t unki JltH'hodzPnia stepow1·g·o ł;l1 wo si\' 
1•1·z.Ystosowuj;) do ż.n·ia na pola1·h upraw
n.n·h, a nawd rozsz1•rzaj;) swo.k zasi\·gi 
tam, g·dzi1' po wyr:)lwniu las1i\\· rni1•js('a 
i<'h zajmują łnny zl1(1ż. .Jako pl'zyklad 
rnożna tu wymieni(. <'iwrnika. :\';10~1'1ł 
j1•dnak pod wpływ1•111 dziahilnośl'i 1•zło
\\"il'ka, w miar\' wzrostu zal11dnil'nia i po
st ęp1)w e>·wil i za ej i fa una Polski 11 hożl',il'; 
jL•dne gatunki g·iną, ill!H· sta,i;.1 si\· c•oraz 
rzaclszt'. Świat zwi1·rZ\'l',\" Polski <·ornz 
ha1·Ll:.:ic•j zatra<'a \\)T1'1ż11ia.iw·v go skład
niki, na ktt'll',\'l'h miPjs1·v rozmnaża.i<! si\' 
w kolosalny<'h iloś('ia<'h formy sz1•rolrn 
l'OZllli('SZ('ZOIH', posuw;ij;11·1· się W1'11Z z <·y
wiliza<'ją, a <'Zęsto szkodliwe dla gospo
darki <'Złowivka, jak np. m>·szy i SZ!'Zll
ry oraz liC'znP szkodniki lasów p{,J 
uprawn>·<·h z pośr{Jd owad{Jw. 

•wiat zwierzęc7 morza polskiego. 

I>la uz11pl'ł11 i1•n ia eałośei obrazu fan-
11~- Polski wspomni Pr nalPży o świt'<' ie• 
zwi('rzęeym morza polski('go, to jc'st n i('-

widkic•j częsc•1 południowo-zarhodniqro 
Bałtyku, omywaj<jergo naszl' wyhrz('Żl'. 
Z(' wzg)\•du Jla niPz!laC'Zl1_\' stopiPJ°l zaso
)C'nia morz<' polski<' zawic•ra 11il'wi1•lk:1 
stosunkowo iloś(. gatunkc"iw zwi('rz11t mor
ski<'h oraz pl'Wl11J lirz!Ję form słodko
wodnyrh, łatwo przystnsowu.i:iry('h się 

do w6d słonawych. Zasł11g11.i1' na uwag~', 
Ż<' w polskic>m morzu nit>rna zupełni<' 
szkarłupni, a ilość g-atunków jarnorhło
rn"\w, wi1•loszezet6w, mięczakilw i skon1-
piakc'Jw jPst stosu n ko wo ha rdzo mała. 
\V wodaeh tc'rytorjalnyeh polskirh po
jawia się ezęsto .i<'clPn gat111wk foki (fo
ka szara - llalichorn1s yrypus), jed1•11 
g-attmPk cklfina (morświn - l'hocarna 
phocncna). Zrzadka występują jpszrzp 
dwa gatunki fok, dwa g-atunki dt>lfin1)w 
i pivr gatunk<lw walc'ni. Og-{1łt>m w pol
skiPm morzu znaleziono powyż!'j dwu
st 11 g·atunkiiw zwierz1Jt ]l('zk1\'gowyeh 
i krn~ow.Hh, a iloś1: ieh wei117. .ic'szrzp 
wzrasta dzięki w~·tężotwj pr1w~· 11aszy1·h 
liada<·zy morza, gmpująe>·rh się koło 
~ta<'.ii :\lon:kit•j na Ii<'lll. 

\\'01.tt'1l1• f:iuna Polski jt>st jt>szc·z1• sto
stlllkowo sbiho zhad:ma. Nauka polska 
11111si \\YI rwałą praeą odrobi(. dług-oll'lni1• 
z;rni1·dln111ia w poznawaniu kraju z okr1•
s1'n\· n i1•wol i. T. Wolski. 

l'iśmi1·11nil'!wo: K Lu hi 1• z N i<' z n hi
t owski: :.:\wint zwiPl'Z\'<'Y łlll ziPmia<'h l'ol
,._J-j ( E1H',vklopl'<l.ia l'obka, tom p. t. <l<·o
"rn l'ja fizyeznn ziPm polski<'h i «hnrnktt•J")'
styka fizyczna l11<l11oś1·i. \\'yd. Akad<'mji 
l:n1ił'j~·ti10ści. Krnkfiw l!l12). F. I' n x: !>il' 
Tit'rwl'it - w 1]zjp]p zhioroWł'lll p. t. 1/11111/
lntl'h 1·on l'o/1'11 ( l\011_1/rt'ss-/'o/n1 ), 2 wy<!., 
H<'rlin 1!118 .. J. L om 11 ie ki, l'nx F. j1111.: 
„ni,? Tin·w!'it'' -- w wyd. zhiorm\'l'lll p. t.: 
( k<'llll dziPła „!!1111rllmch rm1 /'0/01". Ko
smo,; XLII, Lw(1w l!ll!l. H.. Knntzl': 
St.u;lj11 porównawcz<' nad fau111) ks1"rot!•rmi1~z
ną na Potlolu, w nrnrHknhurgii, A ust.ryi 
i Szwajcaryi. Archiwum Tow. ]\;nuk. Wt' 

Lwowi<'. Dz. III, t. V, Zl',.,Z. 6. Lwów l!>:ll. 
Por. td mapę A .• Jnknhski!•"o: Fnunn Pol
ski w Atl. powsz. F.. Rom<'ra. 

----
Czego nie znajdziesz tutaj -
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LUDNOść POLSKI. (Tnhl. 10). 

Demograf ja. 

Luunośr Polski pod wzgll{<km d Pm o
gr a fi r z ny m stanowi żywotny zpspół 
bardzo różnorodnvPh składnik{iw. Z po
cz;1tkir111 l 9:Hi r.' wynosiła ona prawi<' 
34 milj., ro przy powiPrz('hni :łS9 tys. 
k111 2 daje Hi 111ipszkn{w(".w na 1 kll1 2 • ('o 
_do liczby ludnoś<'i, tak sarno jak i eo do 
ol~s7'.nru, Polska za.inru.ie w Europir 
rnr<".Jscr sz{,str. Li<'znirjsz:i ludnoŚ<; od 
Polski posiadają: Rosj11, i\'irm<'y, \\.iPl
k~ Hrytan.ia, \Yłol'h~· i Fran<'.in. !\ato-
1111ast przt»vyższaj11 .i•! wi<•lkoś<'i'! sw<'
gT~ obszaru: Rosja, J<'ranr.ia. lliszpan,ia, 
Nwn1ey i Szwr<'.ia. a Finland.ia osiqgni;
ła obszar ni<'nrnl taki salll dopirro po 
włączt>nin pns1 ko w i na<l o<·rnnrm Ark
tyez~1ym, od<lzit' I a.i <!<'Y<' h o !wen ie 1\: or
W<>g,J<: od Ros.ii (-4 L11dność). 

Ewolucja stosunków ludnościowych 
w Polsce. 

Osi;) gną\\ sz~· w hil'Ż<}<'<'m st lil<'<'ill, ro 
do 1.ą'stośc-i swojl'go zaludnienia, miPj
spe. dzi1'wi:1te w Europil', Polska 111 rzy
lnUJl' sii,_' na j1•<hwm z pierwszyPh mil'jsc 
<'o do szyhkośri przyrostu l11d11ośri. 
Ot>zywiśriP nah•ży tu pomi111ie Ros.i~'. 
Pr_z~·z wzgląll 1rn na<kr w11tpliwą W<ll'

tosc .i<'.i st at~·styk. \V okrPsie powo.i<·n
nym wykazu.i<! mw howi<'m zn p<'łn i<' n il'
})rawdopodolme na<lwvżki urodzl'łl nad 
li<'zhami zgonćlw, gl(v przed wo,in:1, 
w <'7.as;wh zna<'zn ie wi~·kszqw dohroh)·
tu, .Hosja nie wvkazvwała tak wi<'lki<•
go przyrostu lnd;10ścf, jak Polska. Z k
go też powodu można twil•rdzif., ŻP Pol
ska w latal'h 1!!30 i rn:H, tak samo jak 

Jlrz<'<l wojną (l!JO!J-1!!12), <'O do 
Przyrostu natnralnqro, ohlit>zaiwiro na 
tJ:si<J<' mi<•szkafi<'t'iw, zajmowała w, Enro
PH~ llli<·j1wp Jl i(' r ws z('. nopil'J'O w la
tap]i ostatni<'h została ona zdvs1ansowa
n~ przez p<>łwys(•p B11łkn1!sk.i w Euro

Swój wielki, obrt>nie t>oprawda JUZ 

ma ll'j:icy, przyrost ludnośri zawdzięcza 
Polska przl'dl'wszystki('m mnłrj ilośt>i 
zgorn'iw. l\1a ona howiPm mlllPJszą 
ś m i P r t r I n oś r n il'tylko w porówna
n in z krajami hałka111'-kil'mi (Bułgar.ia 
i Humunja), posiadając<>mi oh<>cniP naj
większ~· przyrost ludności, lecz trż i w po
r{lwnaniu z Franrj11, wykazu.iiicą już od 
dłuższPi;.w czasu najmni<'.iszy przyrost 
lndności w Europie. Prz(•d wojną Pol
ska miała wi<:ksz:J ~miPrtl'lnośr mz 
Frant>ja dopiero po wojnit' nasza 
śmiPrt<'lnoś<: ull'gła tak gwałtowtH'j zniż
<'<'. Zmiana ta łiJ<'ZY się orzywiście z ra
dyka ln<'m przPohrażl'n iem wzajc•mncgo 
ustosunkowania t>zynników warunkują
<'.\'<'h przyrost ludnośri. Widkośr śmier
tPlnośei jPst bowiem w bardzo znacznym 
!'.topniu warunkowana lirzhą urodzeń, 
g(lyż małe dzil'ci, a przNlt•wszystkiem 
noworodki, wykazują. największą śmier
t<'lnoś<\ na ro zwrórono uwagę jeszrze 
w XVII wiPku. Dlatego też jest wielce 
prawdopodohrw, 1z zagadkowo niską 
śmi(•rtl'lnośe naszej ludnośl'i powoduje 
to, że Polka, w przeciwieństwie do 
Niemki i Czeszki, więt>('j się troszczy 
o dzipci, niż o męża, swojPgo żywiciela. 

Przcrhodz:ir zat<•m do l i <• z by u ro
d z l' ń, należy podn icśr, iż w Polsce 
ll'ndPnc.ia do ieh zn iż ki zaznacz~·ła się 
już z końcem Zf'szłPgo stnkt>ia. Postę
pu,hir zrazu hardzo wolno, tf'n prot>rs 
zniżkowy przyśpil'szał się stopniowo 
w pierwsz<'m powojrnm•m dziesięciole
<'iu, a w ostatnich latach zaostrzył się 
tak bardzo, żt• absolutna lirzha urodzeń 
zaczl{ła malee. Orzywiście, utrzymywanie 
się w Polscl' aż do 1932 r. największego 
w Europie przyrostu ludnośri było uwa
runkowane szybkim spadkic>m liczby 
11rodze1!. Brzmi to paradoksalnie, odpo
wiada jednak faktyPzJH'mu stanowi rze
<'Z,\': zmn iejszcn ie się liczhy urodzcf1 
spowodowało zmnil'jsz(•nie siły lirzebnej 
najmłodszyeh rorzników o największej ~przpz Japonji:. 

szukaT~;;1ie piąt_y_n_t_!--------------------------
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śmit>rtelnośei. PoC'i<!gni{ło to za sohą do
raźne, jakkolwiek przdśriowP zmnit'j
szcnil' ogt'ihwj śmil'rklnośri. Oezywiśei<' 
zezasem dłngil' trwani<' słalwj rozrod
<'l.OŚ<'i spowodu.k J>l'l.\'starzl'nie spok<'Z\'ll
stwa, pokgaj:JrP 11a nadłlli\·t·11·.-m pod
nil'si\•Jlill si1: siły li<'zt·hn1•.i 11ajstars;:y<'h 
klas wielrn o dnż1·j śrnil'rtl'lnośc·i. Wte
dy li<'zh:t zg·on1)w z:łl'zllit' wykazyw:H~ 

t l'lld1•ne.it.' zwyżkow:.1. \\' ll'rn st ad.i lim 
znajdu.it' si•; olH'enie l·'rnneja. \\ylrnzll
.J:J<'a śmi\•J'tl'lnoś(> wi~·ksz:.1 od n:isz1·.i. 
przy zrnwzn il' n iższl'j l i<'zhic 11 rndz1·t'l. 
I my zmi\•!"Załlly j11ż w tym kin1111k11, 
posU\\"a.i:!<' si1,• wślad za pozostal\·mi kra
jami E11ropy zad1odniej. 

Emigracja. 

\\'olw<' wi1·lki1•j lll'Zl'wagi l11dnoś<'i 
wil',jskil'j. w rniast:wh polski1•h ". I'. l!l:n 
111ieszkało zal<·dwie :27.:2"/„ l11cl11oś<"i; 
ośl'Odki mi1•jski1• i prz1•m,\·~;łn\\1•, n:rnl'I 
i pt·zy do\)J'(•j konj11n kt 11 l'Z\' gospnda r
ezl'j, nil• hyły zdolrn• do w<'hłoni1•1•ia n:1d
rnierrwgo przyrostll llldnośri. :\adw,\·żka 
ta oddawna (•migrowała zagrani<'\' i j1·.i 
oszrz\'dnośei, pl"Z,\'S,\"ła1w do kra.il!. od
grywał,\' bardzo poważną rol~· \\' 1wsz1·m 
żyriu gospodar<'Zl'lll. H:1pto\\"J1t• lllli1•
możliwit•Jli\• ('rnigraeji wytwor1..do na
pif{<'ia, dławi:Jt'\' olw<·llil' p1·zyrl)st ll!dno
Śl'i. Pod tym wzg·lt,:dl'lll rt'iżn i tn,\' si~· za
sadni\'zo od naszy<·h za\'lwd11 i1·h i pt'ił
nornyeh s;isia<l<'iw, tam howit•m prZ,\Tost 
ludnoś('i jl'st hawow:111y przl'z podno
SZl'llie sii;; stopy żyrimn'.i. 

Aby zdac: sobie sprawę z 1<'g·o, jak 
wil'lki wstrząs w Pols<'l' musiało spowo
dowal> uniPmożliwiPlli\· Pmigra<·.ii. nal1'
ży sobie uświadom i<: rnzm ia ry 11 asz1·gll 
wy('hodztwa. l'rzl'<'il'ż w l:tta('h JH>\\"o
.knnyd1, aż po rok I !l:27 wł:)<'Zlli<', 1·0 
do li<·zhy 1•J1ligTanti'iw z:1.itnll\rnliśrn.'· 
t l'Z<'1'i\• miPjs1·1' w E11rnpit'. pott-rn p1:1.1•1. 

dwa lata lltrzyrnywaliśrny si\· na llli1·.i
scn pierwsZ\'łll, w mlrn l!l:!O, t:1k jak 
prz(~d wojną, list 1n1iiiśmy pi<'rwsz\•ł1st wa 

\Vło\'hom, a w roku l!J:U snadliśm\· zno
wu na miPjsep trz1·1·i1'. '.\al!'ży p1:z>l\•m 
podni\•Ś1:, Żt• w lat:wh l!l:ll i 1!l:l:2 li!'zlia 
powr;1<'a.i:J<':·1·h do kra.iii li,\h \I i\·ksz;1 
od Ji<'Zh>· \'Tlli!_!Tllj:j<'_Yt'h. ]);i\\ Il i1•j Jl;td
\\",\'Żka 1·1nigT11j;_11·:·<'h ".nwsila olrnlo 
!OO.OOO, a \I' roku l!l:W n:rnl'l Ili.OOO. 
l'rzPz wzgląd n:r to P•' zalt;11110\\'<111i11 
1·rnigra<'.ii w l'fllrn I !l:lO 11;rl1·i.:1ł11lą 0<'1.1•
ki\Y<H: <'ll!'11<·z111·g·o plld11osz1·11ia si~· illlś1·i 
hl'zrohot 11y<'h o 100.000. 'l\•gn .it'dnak 
ni1· 1r.1 kaz11.i1• n;1s1.<1 ~tatyst.1 k:1 i to st;i-
111mi .i•·.i z;1g:1dk\'. tll l1m\ i1·n1, iż o tak;)Ż 

snm;_1 iloś1: sp:rdl przy1·11:-.t ]11tl111lŚ1·i, 

11.i:l\\lli si~· na ry11k11 pr:łl'y dopil'l'll za 
lat kilk:111:1.~1·i1-. tak jnk \\ '.\i,·nwz1·1·h 
z11iżka urndz1•!1 w lat:wh \1llin1· lld1·i;i
żyl:1 ry11<·k p1·:1C'." d1q•i1·r1i j',ll. oh.i\'<'i.u 
11ladzy p1·z••z llitll'l':1. 

I 'o dll ki1·n111k1t 11;1-;1.1·.i 1·rnigTal'ji 
w okrl'sit• pm\oj1•1111ym 11:1st;q1il.'· z;is;1d-
11i1·1.1· pr1.1"<1hr:1ż1·11i:1. l'rz1·d 111lj11:.1, 1•0-
m ij:1.i;!C' Sl'Zlll!O\\"(' \\ >"t•ltlldzt \\"() dll '.\ i1·-
111 it•(', najli:1rdzit•.i licl.lli ~;1 1·rnig·1·;1111·i 
ud:1j;!1'.1· się do ::->t;1n1'1w Zj;·dno1·;olly<·h 
.\mt·r.1·ki 1'1'iłn. l'o \\ojnil' \\' \·i:n.!"ll kil
k Il la! 1·rn igTa<'j~· a lllt'l'.1· ka 1'1sk:) za st \.'Pll.i1• 
1·m i ,!.!:l'a<'.ia ud:1.i:.1<'a si~· do J.' r:ll!<'j i. I ld 
roku I !l:l:l z:wzyn;1 si\· \\ zrnożn11;1 1·m i
gl':łl'ja Żyd1'1w do l':rl1•st yny. p< wh Li n ia
.i:.1<-;1 zraz11 poł11\1t,: t"<wz111·gn prz.'.rnst11 
ludno~l'i Ż.\·do\\ski1•j. Odrvh11.\· rys 1<'.i 
1·migl':l!'ji stanowi to. ).t• h)<'z: si~· z 11i:) 
1«'rn·nil'Ż i 1•migral'ja kapit:tł11. Emigra-
1•.ia do i11ny<'h kraji'iw oddzialnrał:t l>o
wil'łll z:l\\sz1· drnhtni1i na 11;

0

1sz l>i];111s 
ph1t11i1·zy, Śl'i:)ga.i:.w do kraj11 1>Sl<'Z\'d110-
~l'i \'llligT:lllt1»w. \Yrcsz1•it• nal<'Ż\· \\spo
lllll it•1:, Ż\' po \\ yl>11<'l11t l't'\\"ol ul'j. i rosyj
sk i1•j wn'il'iło do kra.in po11;1d rniljoll 
l'<'pat rjan1<'lw, 1•wak110\1·anyl'h przt•;, 1·n
f:1.i:)<'t' si\• wojsk;1 rns.\·jskit'. 

Skład plemienny ludności polskiej 
i naro1lowo.~ci Rzeczypospolitej. 

Lltdno~t: l'olski pod wzi.d\·<klll sldadll 
pl1•m i1·n nl'(!t> Il i1• .i<'st .it'dnol it a. l'nlae>· 

Czego nic znajdziesz tutaj 
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stanowi11 około 2
/, o~ółu mieszkaf1rów. nami, podobnie jak iC'h krewniacy, ł,o

NiPspPłna rwi(•r{o prz:vpada na dwil' tu- tysz\'. ()])('('!lic, wskutl>k polsz<'Zl'nia się 
~iyll·zc• mnil',iszośri słowia1!skil'. rnsk1) katolil·kil'j rzęśri Biakj Rusi ( ~ Riałv-
1 hiało1·11sk1), oraz na d rolm<· sz1·Z1)1 ki ,· 11si11 i), i..rran i<·a ta przl'ist a cza się w ~ra-
l ndnoś1·i liflowski1•j, li<'Z1)<'l',i około ~O.OOO nil\~ polsko-li!l•\\·sk1.1 i JlPlsko-łotl'wską. 
d<'iw. \\'1·l'sZ<'i<' na ludnoś<: napływmq, Dnw·;) \\i1·lk1) niliil·Ż ph•mienną na
sta11owi1)1';) około si1'idttl!'.i 1·z\·Ś1·i og·1lln szcµ-o tvryturjum st;ino\\·i grani<·a mi\·-
łt~dnośei, skł:ida,i:,t si~· Żydzi. :\ i1'Ill<',\', dzy Sło\\·iairn rn i zal'i10d11 im i i wseltod-
n 11'! ie zn i Hos i;lll il· i ('z1•si. T1•11 r1'1ż11 o- 111rn1. St .dm.i:) si~· tu Polacy z Biało-
t·()(ln,,· skł;1d 

0

nasz1·j l11dnośf'i j1·st ll\\'11- n1si1111m1 i l~1tsinarni. ~a tnytorjum 
1·1rnk0\rn11v 111011H·11tami ltiston·<·z1wmi l'obki posi:1d11 ona <'hnrnktl'J' bardzo 
i spoh·<'l.;ll'llli. \\' 1L1wrn·j H~t·t·z~·po- szt·rnkit',j st n·fy rni,·szarn•j o ni<•11stalo-
spo_lit1·j, t;ik h;irdzo 1•odoh111'.i d11 prz1·d- 111·111 .i1·s;:1·z1• olili1·zn pl<·rni<·m1t·m. 
\\'o,11·1111y,·lt \\'!·g·i1·t'. ,,. <'li\\ iii pi1·nr- Trz1·1·i1.1 \\l'<'"Zt'it• l'ltl1ież pll·lllil'llll:,I. po-
sz<•g·o l'Ozhion1. l'ol:i<•\' stanml'ili zal<•- za :-:;J;.1ski1•111 i l'r11s;1111i \\'sl·l10d11inni 11i1·-
dwiP ll'Zl't•i;,1 t'Z\'Śt: lt;d110Ś<'i, a ohl•t•11;,1 m:tl idt•Jl1_\'t'Z11<,I z 1l'l'/IŹ1lil'jSZl'llli µ;rnni-
Pl'Zl'Wag\' żywio'11 polski<•go za1\·dzi\·<·za- ";1mi j1tilit.1·1·z11l'llli Polski, ~1;11101\'i 111'ił-
111Y l'<'Z,\'!.nJ;lt'ji z zi!'llt \\.„wltodt1i(•l1. Spo- 111w11;1 t'Z\'~t: kn•s1'i11· slowia1'1sko-g·1·1·111:11'1-
ll'odow:1łn to zmn i1„jsz<'ll i(· ohsza rn pa 11- :-k id1. l'onadtn 11· 11 i(•11·i..Jkit'.i od leg i oś<' i 
stwa do połowy ,,. port'iw11a11i11 Z<' st:i- od gt':llli<• Polski p1·z1•t·l10dz:,1 gT1111i1·t>: 
11 <·111 z roku I 771, a z;i[o pod1\·oiło od- 11olsko-<?t•slrn, polsko-sł11\\'1l<'ka oraz sło-
SPtk\~ żywiołu polski1·go. wia1'1sko-rom;11!slrn, na B11kowini<· od-

\Yi„Jk;! 1·1'1ż1111rotl110Ś<: J1t,lnoś1·i powo- dzi(•l11.i1.1t•a nusillli\\' od HumUIH°>W. 
d.uje )lrzPdewszystkil'm położl·nil' g'l'OgTa- \\'śn\d I n dno ś c· i n 11 pływowej 
'.1rznp na r11hil'ż,1· Europy środkmwj wyroz111amy dwiP roz1w kateg-orje, 
1 \~srhodnipj. Przez Polskę Jll'Zl'l'hodzą szezątkow:i i rzynn:J, lrnrdzo r1\żniP usto
dw1p odwierznl' gr a 11 i re p Il' mi P 11- s1mkow11j:1rl' się do naszej pa11stwowo
n. l', Il ponadto w eiągu ostatniego ty- śri. Do pi1•rwsz(•j, prc\cz drohny<'h szrzqt
Sl<J<'k<·ia do jl',i granir polityt>zn,1·eh do- k1!w 111d11ośei turrekiej w postari Tata
t.a_rła i za<'z1,'ła si\' w ni:) WŻ<•ra<: trzt•eia 1·11w litt•1\·skil'h i l\arainH\w, oraz kolo
\~wlka ~raniea pkm il'llll:I, JHlS\l w:i.i:iea n ist {1w ezrskil'h na \Y ołyn iu. 11a ll'Ż:) lio
Slt,) konsekwentni!' z zadwdn na wsl'htltl. sjaniP (S:i.000). l>o ka(('g·orji ('zymwj 

. l'olsk~ przPrin:1 ]ll'Zl'dl'wsz~·stkit•m ru- lndnośri napływOWl'.i nah•ż;i ~ienw~· i Ży
ln~·ż oddziP!aj:ira ludy litl•wskic O(ł Sło- <lzi. Nirnwy stanowiq zal<'dwit• 2,S0

/ 0 <'a
W1an. Ohc<'nic odl'hyla się ona tylko nil'- łl'j lu<lnośei, ~dyż po zawil•szt>niu broni 
znaeznie od u:ranir,1· polit,1·rzm•j, posia- i w następnyeh kilku latarh, w obawie 
dają('(',j <'harakter przymusowt·~o kom- przed O(h\'l'tl'm, opuś<'ił Polskę nietylko 
Promisu. Polsrt' przypadły howil'm droh- pruski aparat acłministraryjny, Ierz kż 
llt~ skrawki likwskiPgo obszaru plemil'n- olbrzymi!' rZl'sze świeżt>j Iudnośei napły-
1l<'g-o w powiatach świ~·ria1!skim, wilP1i- wowt>j, sprowadzmwj do WiPlkopolski 
sko-1roekim i grodzit>ńskirn, Litwie na- i Jlfl Pomorze. Eksodus tt•n nie oh.1ął 1rn
t~rniast polskie rzęści dawnych powia- 1.orniast ś!Qska, przyłQ<·zonego do Polski 
tow wiłkomi<·rskil'Q'O i kowil'tlski1•go. dopiPl'O w roku l!l22. Tam też żndoł 
Pi1·rwot 11 i1• rHhh•ż. I it l'11·skn-słowia t'1ska 11 i1·mi1•1·ki jPst na.i pot ~·żn iPjszy. Poz:~ frm 
t,\'lko w swo.k.i południowej ezęśl'i była pozos1ali prz1•d<'W'-Z,Ystki1•m kolo11iś<'i oraz 
gran i1·11 polsko-1 it t'\\·ska. Na wsel10dzil' pot omkowil' d1nn1 i1•jszyeh i mm igran
~in { stykali się bO\~·it•m z Białorusi- tów, sprowadzanyeh jp.~zeze 1irzr·z wb-

-------
szukaj w tomie piqtym! ----- --· ---- ----



151 Ludność Polski. 152 

dze polskie, ohcrnie JUZ w znaezn:nn 
stopniu zasymilowani. r-;ajliezniL·jszą 
g-rup~ ludnośri napływowej stanowią 
oezywiśrie Żydzi (9,7°/ 0 ) ( ~ Żydzi). 

Co do ustosunkowania ilośeiow1•g-o 
składników lndnośei Polski, jakkolwi(•k 
wyniki spisu z r. 19;31 nie zostaly jr
szcze ogłoszone, można jnż oht>en ie po
dae następuj11re li<'zhy tymrzasowc: 

Narodowości Wyznania 

Polacy 69,0°/o 64,0"'o rzymi!cy kat. 
Litwini O)l°lo 
Rusi a i 14, 7°/o 10,9°/o greko-kat. 
Białorusini . 4,5°/o 12,4°/o prawosławni 
Rosjanie 0,3o'n 
Czesi 0,1°/o 
Niemcy. 2,8°'o 2,7°/o ewangelil'y 
Żydzi .. 8,2°/o 9,7°/n t.ydzi 

0,3°/n inni 

Przesunięcia ilościowe poszczególnych 
składników ludności. 

Przl'jśriowy rharaktt'r Polski znzna
rza się i w ujmowaniu po.ięria narodo
wości .• Jak wiadomo, na Zarhodzit> na
rodowość jest pojęriem ezysto po lit ~·<·z
ncrn - o nar01lowośri dt'rydujP pa
szport; w EuropiP środkowt'.i jPj pod
stawę stanowi .i\'zyk, w EuropiP zaś 
wsrhodniej łącznic z Bałkaiwm - wy
znanie. \V Polsrc śriPrają się punkty 
widzenia środkowcwuropt'.iski i wsehod
ni. \V warstwach wyższyrh i na zarhod
n irh ruhiPżarh o narodowośei dPrydujP 
j~zyk, w niższyeh warstwarh pozosta
łyeh części Polski - przedewszyst kit'm 
wyznanie. Białorusina katolika i łaein
nika na Rusi z polskośrią łąrzy wyzna
nie w podohnyrn stopniu, jak l\lazura 
pruskiq{o oddziela. Z drugiej strony 
przynależnośe do wyższej wn rstwy spo
łeezncj w podobny sposób polszrzy staro
ruskiego intcligPnta i dzi<>c·i niemiPrkiP
go kolonisty. 

Lirzba urodzei'i wśród przPdstawieil'li 
poszrzcgólnych wyznań jest hn rdzo rfiż
na. Pierwsze micjsee zajmują pod t.vm 

wzi.d~·dt•rn prawosławni, drugiP grPrko
katolie_v, trZl'<'it' rz~·msc·.v katoli(·y, ezwar
te ż.nlzi, najnrn iPjsz:) zaś rozrnd<'zoŚ(•i:) 
w_vr<'>żnia.i;) si\' protl'stanei. ,ft's1 to za
razl'm koh'.inoś1: zrnn i1•jsza.i<)<'y1•h się od
sl't<'k an a I fa !wt ()w. ,Jak kol wil'k śm i1•rt 1'1-
noś{'. spada w tl'j sanwj kokjnoś(•i, niP 
zaehodzi tu jPdnak śrisła propor!'jonal
noś(: .. \Vsknkk tPg-o aż do lat ostatni(•h 
najwi\·ksz~· prz~·rost wykazywali rzym
sc·y lrntoliey i dopiPro tPraz 11st1)Jlili prn
\rnsła wnym pi1'rwsz<'r1st ,\·a. Na.inrn iPjszy 
p1·zyrnst wykazują prntPstmH'i, a prz~·
rost żyd1)w j1·st rnn il'jszy od prz~Tost u 
g-1·1·ko-ka t ol i k6w. 

\\' świl'tl(• 1 u nau;ro111adzo11.\'<•h da11yd1 
sta.it' si1:- O('z.nvis1t', ŻP 1·ozwo.J stosun
],1)w lud110Ś('.iowy<"h z111iPrza k11 11sta
le11iu !i!'zhy lnd11oś!'i, po jPszt•1.1• dłngi111 
ok1·1•sil' j1•j przyrost li, oraz ku wz111oż1•-
11 iu prz1•wagi żywiołu polskil'go. () j1•
g'!J rozmiarzL' z:idl'('yduj1• sprawa s1wo
l'Zl'll ia po Isk iq~·o koś!'ioła praw osła Wll<'
g·o, posiadają<·a rozst rzygaj:p'L' zn;wzl'
n it' dla naszy<'h krl's<')\v Wsl'l10d11i1·h. 

Skład rmwwy. 

L11d110Ś(: Polski ze wz~l\'dll na swo.J 
skł:id rasowy d1•<'yd11jP o przynalPżno
Ś<'i nasz1•go tPr~·torjnm do Enropy środ
kow<'.i. l'<'WllP nawil)zania do E11rnpy 
ws!'hodniPj wykazują howil'm tylko na
sz<' krt'S>' ws<'hodnil'. ~11 to przyt1•m od
dźwięki harlłzo dawno minion!'j przl'
szłośei. 

Nawiązania rasowe do ludności Europy 
zachodniej i środkowej. 

Odrina.i11r się wyraźnie od ludnoś<'i 
Europ,v ws<'hodniej, ludnośe nasza na
wi:izn.k się bardzo śeiślt' do ludnoś<'i 
s1.1sil'd11irh ~i1•mi1•c>. PozostajP to Zrt'szt:) 
w zgodnośei z odllną konfigurarją g1·0-
grafirzn1). Nasz zach{Jd n il' posiada ho
w iem wyraźnie znrysowant'j g-r1111iey. Po
nadto jeszeze nil'dawno prawit• 1•ał1• do-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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rzerze ł,ahy, nic mow1ąr JUZ o dorzerzn 
Odry, zamil'szkiwali ·najbliżsi Polakom 
Słowianie zachodni. Ich szczątki, w po
st~ei drol>1wj wysepki, otoezmwj niP
mwrkit>m morzem, zachowały się dotyrh
rzas. Są to ł,użyrzaniL', mieszkający 

w zahagnionyrh lasa<'h gónwj cz1;ści do
r7:~(·~a Sprt•wy, na pogranirzu Sakso
n.i 1 1 Prus. 

Tak samo, jak w pozostałvrh rzę
Ś<'iarh Europy środkowl'j i za;•hodnirj, 
ludnośr Polski stanowi n·zultat śeisłego 
Wsp<lłżyria i odwil'ez1wg-ci wykrzyżowy
wania się ezkrl'<'h zasadn iez:veh skład
ników rasow_v<'h (----> Na.sy). Są to mia
nowieie: 

l. Hasa nordyezna (a), rosły, wy
smukły, jasnoskóry, n il'iiit•skooki blon
d):n. o Śrl'dn io wydłużo1wj głowit', wą
skw,J twarzy i wąskim nosi!'. 

2. Rasa Śr<ldziemnomorska (,-), niski, 
o dośr długim tułowiu eiPmnooki hru
iwt o kasztanowatym odcit>niu, śniady 
o. bardzo wydłużonej głowie i owalnej, 
niezbyt W)"llłużo1wj twarzy. 

:t Rasa armenoidalna ( l.), dość wy
soki o długim tułowiu, cie~nooki, kru
czoczarny brun<'t, o krótkid, ztyłu pła
sko śeiętcj głowie, o twarzy trójkątnej, 
zwężającej się ku dołowi, i ha rdzo w·;;
datnym, wąskim 11osit•. 

4. Rasa laponoidalna ( }. ), niski, o dłu
gim tułowiu cit>mnooki hrlllwt, o krót
kic·h, dobrze umięśn ion~·eh ko11ezynaeh, 
krótkiej, okrągł<',j gfowit', płowoż6łtawPj 
skórze, krótkit•j i szl'rokiej twarzy i dość 
SZProkim, płaskim nosie. 

się odsetki PlcmPntu nordycznego ko
szh'm laponoidalnego, lub też na prze
sunięciu odwrotncm. ElPmmt nordycz
ny jest przytcm liczniej rtc'prezmtowa
ny na póh10ey i na Wołyniu, a lapono
idalny przedcwszystkiem na południu 
i na PolPsiu oraz w biedniejszych i mniej 
dostępnych częściaeh kraju. 

Ogólne te prawidłowości zakłóca licz
niejsze występowanie elementów śród
ziemnomorskiego i armenoidalnl'go w po
łudniowo-wschodnich ezęściach RzPczy
pospol i tej oraz śródziemnomorskiego na 
półnoenym zachodzie. 8ą to oczywiście 
konsekwencjt• przpn ikania ludności ob
cl'j: pastl>rskit'j kolonizacji wołoskiej, 
posuwająepj się Karpatami i ich pod
górzem na zachód, oraz najazdów gPr
mańskich, prących w kierunku połu
dniowo-wschodnim. NalPży howit'm nad
mil'llić, iż szczątkiem dawnl'j ludności 
wołoskiej są nietylko powierzehownie 
zruszczeni Huculi (---->Huculi), lerz też 
i liczna drobna szlachta na Zadniestrzu, 
pieczętująca się SasPm, dawna podwali
na państwowości polskiej na tych Pkspo
nowanych kresach. W przeciwieństwie 
do tl'go przl'nikania elementów woło
skich, po znacznie wezcśniPjszyrh na
jazdaeh germańskich nic doehowały się 
tak uehwytne ślady. Zostały one bo
wiem zupełni<' zasymilowane. Teraźnicj
szl' mnit•jszości nit'mit•ekie stanowią na
tomiast osad bardzo późnej kolonizaC'ji, 
poehodz11<"ej z poh1dniowo- i środkowo
niemieckich tcrytorjów. Pod względem 
antropologicznym s11 one zatem bardzo 
bliskie ludności Polski południowej. 
Tern się też tłumaezy ciemniPjsza pig
menta<'ja (ubarwienie) Niemców Wiel
kopolski i Pomorza, w porównaniu z bar
dziej jasnowłosą i jasnooką rdzmną lud
nością polską. 

llj0cie ustosunkowania ilośeiowpgo po
wyższyeh cztPrl'ch składników pozwoliło 
na stwiPrdz<'ll it• fakt u że z a sad n i
e z Y m rys c m ludn(;Ś<'i Polski jl'st 
to, iż PIPmt•nty nord~·czny i laponoidal
ny łą<>znic stanowi1) trzy Ć'Wil'rei jej 
składu, a na elemPnty śródzicmnomor-
~ki_ i arnwnoidalny 1;rzypada zalPdwi<' Nawiązania wschodnioeuropejskie. 
CWHTr; istota różnic regjonalnych po- Istotę nawiązm'i wschodniopuropej-
lcga prze<lewszystkicm na powiększaniu skich naszyeh kresów stanowi występo-
~-:--~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
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wanie przymieszki typu p ale o a z .i a
t y ck ie go, charaK.krystyeznPgo skład
nika lud(1w fińskic•h i ugryjskieh. Roz
miary tej przymi<'szki nic daj:} siQ .k
szczc ustalir. Z kor'lcem śrPdniowicrza 
wynosiła ona kilkanaśric pror<>nt i zda
je siQ zanika<- stopniowo. Najli<•znil'j 
wystQpUj<' ona przypuszrzaln ie na Po
lesiu, a być moŻ<' też i na sąsil'<lnieh 
hiałoruski<'h tcrytorjarh. Na \Vołyniu 
hQdzie ona natomiast lwzw1itpi<•nia niP
ro mniPj lirzna. 8ą to, jak to już zazna
ezyliśmy, ślady bardzo dawno minionej 
przeszłośri. Wyniki ha<lań prd1istoryrz
nyrh prz<'mawiają za występowanil'm. 
ludów fińskich w półnorno-wsehodnil'j 
ezęsr1 dorz<'<•za \Visły z pocz:itkiPm 
pierwszl'go tysiąrll'ria przP<l Chr. Zna
komity ll<'zony A. A. Szaehmatow uwa
ża, iż Herodot stwi<'rdza ieh istni<•nie 
na Wołyniu, a ponadto przypuszcza, iż 
jeszrzc dłużej, gdyż aż w gł1ih pinw
szcgo tysiącll'ria, utrzymały się onP 
w g<'inwj częśei dorzPeza Dni1•pn1. Na 
tQ ludnośr tubykz:i nawarstwiły siQ p<'iź
niej najazdy ludów litewskich i słowiań
skirh i zasymilowały jP. Irh dawną in
dywidualność poświadczają obernic przy
mieszki typu pakoazjatycki<•go oraz do
tychczas zachowane prymitywne narzQ
dzia i sprzQty. Do ieh lirzby nakży do
brze nam znany zwyczaj zaprzęgania 
konia w „duhę". 

Drugą azjatycką przymi<•szkę stanowi 
typ or j c n tal ny. Podobnie jak typ 
paleoazjatycki w stosunku do tuhylrów 
naszych kresów wsrhodn irh, typ orjPn
talny, w stosunku do napływowl'j lud
ności żydowskiej stanowi olwenie już 
nielirzny skłmlnik rharakt<>rystyrzny, 
decyduj:iey o irh odręhnośC'i antropolo
girz1wj. !lawn id ]Jrzl'ważał 011 ilośeio
wo, tak jak typ pakoazjaty<'ki u pi1•1·
wotnyeh llgro-Finnów. Ohe<'llit• wsku
h'k przepoj('nia ż.nlclw krwią lud11oś<'i 
curopejskil'j zeszedł on do roli najmniej 
licznego składnika. 

W prz<•ciwieństwie do Żydów, Cyga
nie ( ~ Cyyanie) zarhowali <lotyrhrzas 
swój pierwotny azjatyrki rharaktl>r i pod 
wzglt;dt>m antropologirznym nie rt1żnią 
siQ bodaj zupdnie od swoiC'h indyjskich 
krPwniaków. Składnikiem charaktcry
st~·rznym kj ludności jest typ me<li
t<•rranoidalny, mi<•szanicr rasy śródziem
nomorskiej z rzar1i:1. St:id kż ta, ni<'
kird~· zupdnie nie ust<:pująra murzyń
skiej, ri<'mna irh skóra. 

\V n•szeil' nah•ży zaznaezyć, że u na
szveh Tatarów w \Vikńszezy.źnic nale
ży sit; lirzyć z możliwośrią ~yst<:powa-
11 ia .i<•szrze i innyC'h składników azja
tyrkieh. Niest<>ty nic zostali oni jP<lnak 
.i<'szezt~ dostateezn ie dok ład n i<' z badan i. 

Ze wzgl<:du na to, że gł6wncmi skład
nikami naszej lu<lnośri są elcnwnty 
nordyezny i laponoidalny, zał;ic•zamy 
mapki, przP<istawiafore strefy irh nasi
lPnia. Pozwalają one na zd:mie sobie 
sprawy z r6żnorodnoś<•i ant ropologicz
IH'.i tPrytorjum Polski. Pozostał!' skład
niki wyst<;pują w postari stosunkowo 
nil'lieznyeh przymieszek i nie dają sit; 
wskutek tego jpszcze dostatecznie ująć. 

Kiedy ustaliły się granice antropologiczne 
wśród ludności polskiej. 

Obecne rozgraniczenie tl'rytorjów ra
sowych Polski stanowi wynik Jll'zeobra
żeń, przdytyrh nietylko w rzasarh histo
ryeznych, ale przedewszystkiem w okre
sach prehistoryrznych. Powodowały je 
w piPrwszym rz~dzir wielkie zaborcze 
wę1lr6wki dawniejszpj przeszłości, gdy 
słabe zaludniPnie sprzyjało radykalnym 
zmianom składu zaludni<•nia. Późnit>jsze 
ruehy kolonizaryjne nie mogły oczywi
Ś<'ie powodowar już tak widkirh prZl'
mian .• J1'dnakowoż i tyrh dawny<'h prz<'
ohraż;•l1 przt'<'l'll lat' n ie na ll'ż~·, skoro 
do1y<'lwzas w dziedzinie kultury matl'
rjalrwj (du ha) utrzymuj:! się grani re· 
ustalone• jl'SZ<'Z<' z pocz1itkiem pierwsz<'
go tysi1icleria przed Chr. Ohcrne gra-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Ryc. 1.5 I\, MnpkR ro zmiosze7.enia e l1•mc nt.11 norclycz - Ryc . 15 b. Mnpka rozmi eszczenia e lementn lnpono-
nrgo. iclaln rgo. 

Poła c z1nn e oz na.cznjq. s trP!y nb~olu tnPj wh~kszości grubo kre Rkowanr - Rtrefy względn ej wiekezo· 
śc i: c it•nko krr skowant' - strefy poważnych mniejszości. 

nice antropologiczne ustal iły s i ę wcdh1g 
'~szclkicgo prawdopodob i eństwa w okre
sie ekspansji słowiańskiej, w pierwszych 
stuleciach po nar. CHr„ a czasy później
sze. przyniosły jedynie ich drugorzędne 
zmiany. 

Polskie warstwy społeczne pod względem 
antropologicznym. 

Obok różnic terytorjalnych, zachodzą
cyc~ .Pomiędzy ludności ą poszczególnych 
częsc1 Polski, stwierdzamy również bar
~zo wyraźnie zaznaczone różn ice pomię-

zy . Poszczególnemi warstwami społecz
ncr~· Otóż przedewszystkicm podnieść 
n~ ~zy, że szlachta wyróżnia się znacz
n~cJszą odsetką elementu nordycznego, 
g Y U ludu uderza nas nieco większa 
pkr~ymicszka składnika śródziemnomor-
s JCO'o Po" t . d , . 6 ·o · ,.os .aJc to w zao nosc1 za.r w-
no z · lk " 
skie: wi.c: . op~ls~ą g~~e~ą. państwa po.1-

,.,o, J.1.k t ez 1 z ))ozn1eisza eks1rnnsi:i 
l11azo · I · · · · · Wiec W-podlaskiPj drobnej szbwlttv 
na n·u;z I 1 . . . • d· .. • · Y.m wsr iol zie 1 południu . Bar-
obZICJ . dziwny j est natomiast fakt , że 

cenie two. . . . 
I . 1 zące si ę warstw" 11przyw1-eJow 1 .1 • 

~\ wy<'howanc przez nasze dcmo-
szuka1· w t . 
~e piątym! 

kratyczne szkoły, swoim składem raso
wym odchylają się wyraźnie od mas lu
dowych i wykazują bezsporne podobień
stwo do dawnej szlachty. Widocznie te 
same siły, które dały nam dawną war
stwę szlachecką, działają w dalszym cią
gu. J est to bardzo wymowne świadec
two ni esłychanego konserwatyzmu na
szych stosunków, tak wymownie zresztą 
poświadczonego zarówno przez prehisto
rj~, jak i przez etnografję. 

J. Czekanowski. 

L i ter at u r a. Główny Urząd Staty
styczny Rz. P.: M a ł y Ro cz n i k S ta
t y styczny. Rok 1930 i nast. Polski In
stytut Badania Zaga<lnień Ludnościowych: 
Badania nad rozrodczością w Polsce pod re
dakcją Stefana Szulca. Warszawa 1933. 
C z e k a n o w s k i J.: Człowiek w czasie 
i przestrzeni. Warszawa 1934. Sm o Ie .ń ski 
J.: Ludność o języku ojczystym polskim na 
obsza rze Rzeczypospolitej Polskiej. Warsza
wa 1934. Międzynarodowy Kongres Geogra
fów w Warszawie. W akar Wł.: Rozwój 
tcrytorja.lny narodowości polskiej'. Warsza: 
wa i Kielce 1917, 3 tomy. W as 1 Ie ws k 1 
L.: Sprawy narodowościowe w t~o,rji i .w ży
ci u, ·warszawa 1929. Krys1nsk1 A.: 
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Ludność polska a mnirjszoś('i w Pols<'P. 
\Varsza wa rn:u. 

Badanil'm właś<'iwoŚ<'i j~·zykowyeh, l'tnoln
gi<'zny<'h, kulturalnych i t. d. posZ<'Z('g'Ólny<'h 
narodowości znmit>szkuj11<·yeh Rzl'<'Zpo;;polit1i 
zajmują się Instytut Ba<lań Spraw l'<arodo
woś<'iowyeh w Warsznwil', Król(•wskn 7. 

JĘZYK POLSKI. Nawf't znani n:1s1 
literaci potrafią napisar, że j(,'zyk pol
ski należy do najpiękniejszych, bodaj 
że jest najpiękniejszym języki(•m świa
ta, i to nawet pod względrm dźwi\'lrn
wym. Przyj(mmie to móc się po!'hwalir, 
ale ciekawszy chyba sąd obey<·h. olH'y 
zaś co do tej właśni(~ strony przeważn i<' 
innego są zdania: istotnie, muzykalno
ścią mowa polska ni(• grzt'szy, Z(' S\\)"111 
jednostajnym aker11tcm i z ,.tward('
mi" grupami sp6łgfoskowl'mi (ll'strrt, 
głupstw), ro do kt1'>ry!'h rnożt' skutt>rzni<' 
współzawodniczy{> z języka111i ezeskim 
(1•zkt-ćsti) i nit'miPrkim (.~dhsf1·asfii11-

dlich ). Natomiast trndnośr polsz!'z.vrny 
przPsadzają zwykle n it'I ylko cndzozi1•rn
cy, ale i my sarni, gdy w l'Z('Cz~·wistośei 
nie jrst ona ani trochę trudnit>jsza od 
s<1siednich języków słowiańskid1: <'Zl'
skiego czy rosyjskit'go. Ale ri ohry, eo 
przdami<! piPrwsze trndnośei, ni(•raz na
bierają dla nasz<'go języka pd1wg-o r<'
spektu, uznają, żr tak słownikowo. jak 
g-ramatycznie jt>st on praw1lzi\\"it' boga
ty, zdolny <lo zwięzłq.("o a suhklrn·g·o \\~·
rażl'nia wszelkich odei1•ni myślowyrh 
i estetycznych. - Zohat'z111yż, w jakil'l1 
warunkach 011 powstał, jaki<•n1i drog-a
mi do dzisicjszt>g-o stanu doszPdł, jak it• 
są jeg-o ct>chy eh arak t rryst yeznr. 

Stosunek do innych języków słowiańskich. 

Język polski nalPż~- do grup~- .kz~·
ków zarhodniosłowiańskirh (- .f(Z!fki). 
W cwnętrznie dzid ił się o<l n aj da w11 i1·.i
szych czasów na trzy główne grupy dia
lektyczne: polską w ciaśnil•jszPm znaczl'
niu, mazowiecką i pomorską (- Gu·ary), 

a h· jako jęz~·k pism il'llll~· po ja w ia si\' 
odrazu w postaC'i moc•no j('dnolitt'j, opar
ll'j g-łówn ie> na Ila rz1·1·z11 wil'lkopolsk il'm. 
\\' t~·m rh:ll'akkrzl' wyst\·pujc stmm11ko
\\ o p<'iźno, pi\ź11 il',j n iż imw głc'iw1w .i\'Z.V
ki słowiański(•, ak zato odrazn jako rzy
sta polszezyzna, !!d,V u Słowian poł11-
<l11iowyeh i ruskich jako .i\·z~·k litt'racki 
długo przeważa tro<'hę szt urz11~- .h·zyk 
st a 1·oc·l'rkie\\"ll,Y. Odraz u W(' włas11<>.i sża
t'il', i to pl'zt'szło sto lat \\"\'Zl'Śllil•j od pol
skic•g·o, występu.i(' .i\'zyk <'Zt•ski, ktc'>ry k~ 
dośc: rnoe110 oddziału.k na pocz:it kO\n 
kształtowanie się piśmil'lllll'j polszczy. 
zny; ak też pc'iźnil',j 11a eah• dwa wil"ki 
nic•mal prz1•sta.k 011 istnil'c\ po<'Z!'rn odra
dza się .kdnostronni(>, wpatrzony 
w prz<'szłoś1:. 

Charakterystyka systemu gramatycznego. 

.Jvzyk polski bardzo wyraźnir rc'1ż11i 
się od innyeh słowial1skic•h. Przy11alc>ż-
11oś1: do .i\'z~·kc'm· zal'hod11iosłowia1'1skil'h 

wyraża się głmdrn c w widu pozyrjad1 
w. kt(1ryl'h i111w ~łowia1'1ski(• maj;j ~c'iżn<'. 
<:, cz, s.::cz, 11 p . . ~ll'i1•ca. słowa<' . . q·irca, rz. 
s1·i1·1•, _prz.n·ostc·k odoj1•mrski -ie, jak sfn
ro.~cic, 111'1 polskie· i <'Z!'skit' 11azw~· mipj
Sl'OW(' 11a -icr w rodzaju H'adou•io, /'11r
d11/Jic<', imi('słowy na -ąc, jak 11iosąc, 
słwc•. 11l's1i<', c•z. lll'SOllC, <'Z<'mll się przc•
ri wsi a wiają : st'rho1•horw1wk i1• s1·c1:11, /)()
żi,\ Oż1:ono1·ih, 111•.rnh, ukrail1ski1• swi

cza, Bortatyrzy, 11r.rnczy, rosyjskiP 
rdz1·nnl' swir·czrt, /'11ll'l01ricz -- „s\"11 
Pawła" luh ze> sta1·01•(•rki!'Wllt'go nfr.~11-
szcziJ, sU"i11szczr•11iJr (, - fo·i{'anir). 

Poza tern .ic'dnak ma polsz<'zyzna wic•
h· <'!'eh in dyw id 11a lny!'h. Za<'howałn 
prasłm\·. samogłoski nosow!', kt<'•r<' pr/H'z 
11 i('l il'Zll,Y<'h d iall-ktc)w hułg-a rskic·h i sło

W('1'1ski!'h wszyst kil' in1w .i\·zyk i zal ra<·i
ł~-, np. ręka. mipo wolll'<' c·zl·skil'h rnka, 
maso, ogc'1l11 il' r11skieh ru ka, 111 iaso, słwń. 
rok1l, m<'so i t. p.; za<'howała pol
sz<'zyzna r/1wn ll'X i ff, kt/)rt' nasi są
sit'dzi Zllli('!li)i Ila /i, ll]l. fJlirn, noya WO-
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hPc' górnohtżyc·ki<'h, rzl'skic·h, słowaC'ki<'h, 
mało- i hiałoruski<'h hora, 110/111; c·z.-sło
warkim rn, la i og.-ruskim oro, oło przl'
riwstawia swoje ro, In, np. yr!id, broda, 
złoto <'Z.-słowa<'kim hrad, liradfl, zlafo, 
ruskim horod. lwrnda. z:ołotn. Tylko jc:
zykowi polski<·mn właśC'iwP s;i „po<'hylt•
nia" w rodzaju y1lra, stnlż i zatra<'OIH' 
'_V nowszym języku literaekim 1miu·da, 
su·ićcic:, oraz wYmiana 'r: 'a. typu .fo•ir
cić - fo•intło, · 1n:r.frif. - pi11stnu·a/. 
W <ll'klinaC'ji wytworzył się w 1. mn. wy
łiirzn ie polski rodzaj męskoosobowy ; 
W konjugarji po zatrarie (wsp<'>hwj dla 
rałl'j półno<'y słowiańskic•j) pil'rwot.nyeh 
aorystów i impl'rfrktt'iw tylko w pol
szrzyźn il' zrosły si\' d:rn rn• n i1isł ,iefo1. 
riic.~li jr.~111.11 w .kdno niosłem, 11i1.\li.fo1y, 
<'O rozszl'rzono tC'Ż na sp<'>jniki zdań po
bc><'znyeh: a/Jym. żdmy. \V składni roz· 
win\•ła się ( pocl wpł~·wt•m łiwi 1lski m) 
wil'lka rozmaitośr szyku przymiotni
ków, nidylko yrńd zamkow.11 nou·oyr1idz
ki „z jl'go U"il'r11y111 111dcm", ak nawd 
rozdzil'lmw „<'o .insnr.i bronisz Czcsfn
chowy". Obok rdzP1rnit' słowiai1skirh ar
<'haizm<'>w mam~· więc• także' właś<'iwośri 
nowt', wytworzon<1 sarnodzidnic• lub w 
zwi11zku;, pozasłowiańską widką k11lt11n). 
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s<'t. Są to t. zw. Kazania świętokrzyski<' 
z poez:itku w. XI\' i rnoŻl' jesz<'zr daw
nit•jszp dwil' zwrotki pil'śni Boguro<lziea. 
J)rug-a z n i<'h : 

1'wryo dzirfa krzciril'la, Bożiczc, 
flsłysz ylosy, n111ichi my.~li człou·ieczc, 

Słysz mod1itu·c, jqż nosimy, 
A daf raczi, jryoż prosimy ... 

wym:ąra tylko oh.iaśnienia, Żl' dzicla to 
dl!L w znarzPniu „przl'z wzd11Ll na", Ro
żir luh Bożik - „syn hoży", jqż - „któ
rą", a je_qoż - „<'Z<'go, o ro", a byśmy ją 
zupt'łnir zrozurnił'li. Podohnil' zrozumia
ły jc•st urywPk z owyeh Kazań (któryeh 
r1;kopis po różnyrh tułarzkarh prz<'<'ho
wujP si~ w warszawskiPj Bihl.iutt•c•e I\a
roclowt'j): 

I mou•i 11il'zu·ie.i sicdzq<'ym „u•sta1I ", .iiż 
się k doln·rm 11 obli>niajq cztU'iorodla: iż 
na bQdqc<' dobro nil' ylqdają, iż w une
mirnnrm dolirzr lubują, iż czryo im d01:ć 
nir: pnmiQfają, iż o sobil' riijl'dnl' piecze 
nil'. imają. 

TrzPlia si~ tylko zorjentowar, Ż<' będą
<'I' to „prz~·szk", doić. to „<lojśr", wrrsz
<'i<' trzpha się dowiPdzi<'r, Ż<' 11·rumic1111y 
to cznsow y „doezesny". Orzywiśrie 
brzmiało to tro<'hi; inaezPj: była tylko 
jPdna samogłoska nosowa, rodzaj noso-

Początki języka piśmiennego. wPgo n, nie było samogłos<'k „poehylo-
Najstarszy zapisan~· śl:Hl polszc•zyzny n~·rl1", all' zato każda samogłoska miała 

]>oehodzi z przPcl ośmiusl't lat. z r. t l:it), ocleil'tl clługi i krtitki, .~ ź ć brzmiał~· po
ale 11 iP .i<'st t 0 jakiś ut wc'ir. n a wP1 nit• doh11 iPj do s.i ::.i c.i. prz~·risk 11 il' był .ie
z~lan ic', tylko po

0

jpcl~·t1<'Z<' wyrazy, kt(1rP szezP lwzwzgl~·clni(\ unil'rn<'homionv na 
si~ nil' dał~· przdożyr na łaeinę śn•dnio- zgłosc·p przl'dostatniej... Trzy ostatnie 
Wt~·eznq.ro dokunw11 tu, mianowi<'it• pol- właśriwośei przypomina.i11 wyrnowi; w clzi
skw nazwy m il'jse i I ndz i. :\I irno swPj siPjsz<'.i pc'iłnocncj kaszuhszrz~·źn ie, gdy 
szc•zupłośei claj:i nam Oil!' JH'WIH' po,i\'<'it• z111'>w „rniękit"' żi i rzi (ni<' rzy = ży) 
~ po)~zrzyźn it• ezas6w )\ rzywousl<'go, po- zhl iżały się do w~·n10wy zarhowanr.i na 

azu.1:i, Żt• Wl' wsiat•h ('homirż11 , ('hroslli- śl:)sku i Podh11lu, np. w yrziby. All' mi
~o, Świrprau·ic 11 , f"nir irll'o„. żvli wt!'<l:· mo wszystko naw<'t .i~·zyk z rzasów l\li<'-
~'.l<'Yś f!ni:cu•if, ·rnicm 1~sl. s 1i1/11 •11 ;, :-; 11 • szk a I byłby cli a nas na prwno zrozumia-
istryj, Rrulosl, Hados~ i t. p. ' ły, ezrgohy w żadnym ra.zir nir można 

Ale najdawniPjszl' utworv Jitnaekic - powirclzirr o ówczrsnym franruskim, 
A"C>dnp 11 „ · · ' l . · I · · · J . t k d l . . . tł . \\<1.g1, Z(' ()(razu orq,rma IH', Jl](' <'ZY lll('llł]('(' {]Il] w s OSU!l ll o ( ZJSJ('.]-

umarzone - marny z prz(."J lat szPŚ<'ill- szyrh. 
~-----------·-·-·----·----------·-
~ie piątym! 
AwJai I t --------------------------------

. Yrle. -- IV. 6 
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W wiPku XV piszl' si~ już sporo: naj
wi~rcj tłumarz.v sit: ksit::.ri świ~·1<>, z Bi
hlji najpil'rw Psałtt>rz, z rz<'<'ZY rhrześri
jailskich rożrw apokryfy, a takŻl' p<wzj~· 
religijną, kgendy i pil'śni, z kt<'irych nil'
wiele oryginalny('h; z rzp('zy świt•('ki<'h 

mamy przr<kwszystkil'm dokunwnty 
prawnP: przPkłady st at ut1!w Kazimit•rza 
WirlkiPgo i innyeh, r(,żne zapiski s:)do\n'. 
Wszystko to 11it>wiPlk:) ma wartoś<; łil<'
ra('ką, al<~ ogromną jt;zykow:1. \V t<•m Il i<·
łatwern Jl'SZ<'Zl' pisaniu wyrabia.i•! się 
sposoby budowy zd:11! rozwinięty<'h zło
żony('h (w żyriu 1·odzi<'llłll'lll 1rn'mi si~· 
o wil'le prostszl'mi ), przyjmuj:) si~ jako 
og61nit• polskiP JH'Wll<' form)· i zwroty, 
ustala się kulturalny zas(•h wyraz(Jw, 
gdy inne właś<'iwoś<'i gTamatyki i słow
nietwa eofaj:i si~· do regjonalny<'h 11arzt•
ezy. Przpz taki doh6r wytwarza si•; -
gł(•wnit• w Krakowi1• - .i\:zyk lit1•ra<'ki. 
(:ramatyeznym .kdnak wzon•m pozosta.it' 
język wil'ikopolski: starntqd po<'hodzi 
brak „rnazurzPn ia" (kt(m•, jak dziś, tak 
i wkdy panowało l<'ż w l\I ałopols<'<'), 
st arnt:id nowopolska wymowa sa rnogło
sl'k nosowyeh, pod<'zas µ"dy ani śladu na 
piśrn ie na p<·wno już wt <•dy ist n i<'.i•!•'<'(!'o 
małopol-;ki<·~ro -k zamiast -cli (1111 11oy11k, 
/1rznk), gdy bardzo sz)·hko zanika.i•! np. 
aorysty, dohrzl' si<; 1 rzyma.iw'<' właśn il' na 
południu, w l\lałopols<'<' i na śląsku. I>o 
jakicgo stopnia jl'dnolit.v .i<·st już .kzyk 
pisany, dowodzi fakt, Żl' J'<•gjm,1ahw <'P-
1·hy pisarz~· można wprawdzil' 11i<'l'az w.\·
kaza<\ ah• dopi1•ro przy sz1•z1•gc'.łow1•m ba
daniu: <'Z\'stszl' Olli' w i.dosow11i, niż 
w od 111 i Pn n i i słowo(\\·1'lrst wi1'. 

l'i<•rwszt' polski1• dr11ki, od r. 1;i1.i, 
mają j1·szl'z1• r1•sztki star<·u:o .i\'zyka, ak 
uj<•dnostajniaj:)<'a rol:1 ksi:.1żki przy szl'
l'Z•)<'<'łll si\• wykształ1·t·nin h11manist.'«'Z
lll'lll 11stala wkr{1f<'l' kl:is.Y<'Zll;) pol.-;z1·zy
Zll\' XVI w., swi'1j 11a.irwlni<'.isz.'· "'·'·1·az 
z11ajd11j;)<':) w t wc'11·c·zo~"i h:cwhanow
~;ki1·go. !\la m1a tak konsc·k\';Pntny sy
st1•m głoskowy: 

prin - 1w1111, chlrl> - clildw, /Hir -
lwrn, krąy - krr,:yn 

i drop - dropia, yoląó - yolę/1i11. 
n1iw- nou·i11 

obok clilop - chło1m. dąl> -- dęh11, 
rri11· - rmn1, 

że p<lźniP,iszą zntratę „pol'h~·lony1·h·' ri 1; 

i „mi1;kki('h" fi 6 tb moż11ah~· 11azwa1: 
Z<'pSlll'il'm .i\'zyka, gdyby to po.i\'l'iP dało 
si\• formalni<• i oh.i<'ktywniP stosowa1:. 
W każdym razi1• zanik 11ajhardzi1·.i nas 
dziś rnŻ;)<'l'g·o ri (bi isk iq.ro o I w "." raz:ll'h 
jak (\2:1lr11 .lf, j>rtfo•rf 11 hył llSlllJ i\•t·i1•111 ('l'
l'h.)' rdz<'lllli1• polski1•j na korzyś1: pol
SZl'Z)'Zll.Y l'llSkil'j. 

Wpływy czeskie i ruskie. 

Z hil'g'i<'lll l'ZaSll Z lla t 111',\' l'ZPC'Z~' ] ll'Zl'
łl ika1: musiały do polsz1·z,,·zny n it'kt(Jr1• 
właś<'iwośei językt'iw jl'j tak hliskid1, jak 
małoruski i hiałornski. J>ozos1 ;nrnło to 
w zwi:1zk11 z powolrll'm opnsz<'zanil'm 
prz<'z pa list wo polskiP zad1od11 ieh <'Z\'
S<'J rdzPl\IH'.i .it:z.rkowo Polski ( gdzi1' 
poza dzisit'jsz1•mi granil'ami 11trz.n11ała 

si\• pil'rwo1na polsz<·zyzna w wirksz!'j 
m i1•rz!' t .dlm na znal'Zll<'.i <'Z\'Ś1·i 11 i1·m i1·1" 
ki1•go i ('ZPskiPgo śl;1slrn) i z roZSZl'l'Z:l
!liPm si\' pa1lstwa na obszary r11ski1•, do
k:1d Si\' kż prZl'JIOsił Si\' pnnkt l'i1:żlrnśl'i 
polity1·zn<•.i, n naw<'t k11lturah11•j. l'rz1·
('i!'Ż mn{Jstwo osiPdlaj:)<')'<'h si\' tam, zwła
SZ('Za na Husi poł11dnimH'j, Polakbw ż~·
ło w <•odziPnny<'h związka<'h z ludno:~<'i') 
rni<·.i~·H·ow;), przl'<'il'Ż spora iloś1; t1•.i l11d110-
Ś<'i, zwłasz1·za w \\'ill'i'1szl'z~·ź11i<·, p1·z1•.i
mowała z lrnltuq polsk:) takż1• j1•.i .i\·z~·k, 
i to 11awd po rozhiorar·h; jakżl'lly się 
modo olH•jś1; lH'z silr1,Y<'h "·zaj<•nrn~·<·h 
\\'] lł,\'\\'tl\\'? 

\\' Jll'Zf'dstawi;rni11 historji .i\·zyka 
po Isk i1·g·o 1111·raz prz1•<•1•11 ia sir ''"llly
wy ('!.1•ski1•. 11i1•dcH•1·11ia n1ski1·l1. \\' !'Z•'-
czywistośei <•z1•sz1·zyz11a po1110)!l:1 nam 
l1ardzo \\' pi<'l'Wszyd1 11silo\\:llli:ll'h pisa-
111:1 po polsktl, al1• 1<' lli<'\\«)tpliwl' wpł)·-

-------- ----
Czrrto nir znajdzirsz tutaj -
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W~'.: 1) wyst\'pował~· w li('znyeh wpraw
dzie, ale lnźn~·rh w~Tazac·h, zu1włnit> nie 
"'Y~.Ywa.i:i<· na system .kzyka, 2) w drn
g.1P.J yołowie w. XYI, t. j. w t'JHH'e wz11ie-
8H'lll(l si\• naszPj lilt'ratnry, zwłaszc·za 
llO<'.zji, ponad ezesk:J, najzupPłniPj usta
ły.~ coraz hardzit'.i i.!in:J. Pozostała <lo 
dz1s ez0ska forma głoskowa w nit'Wit•lu 
wyrazal'f1, jak 11·1 sol !I i sm 11 f11 !I (obok 
~>olski<·h wicsiolcl.: i si/I c ti'l.), h n rdy 
1.ha1}/ia. (ohok poi. !fltrd:i1; i r111ilid. usta
lił SI\' przy pomoc·.v ł;wi11y lrtad!fslau• 
zamiast polskiq.to l\'fod:isł1111·11, ktt'1ry 
zo~tał jednak w nazwiL· miPjs<·o1n'.i ffo

dzisła li', ezc'slrn .ic'st forma p rz~Tost ka 
w ohyu•11lfl11 (all' jako żywy przyrostPk 
utrzymał si<: poh;ki -ciel, np. Jil'z.11J11cicl, 
na_unycid); naw<'t uświf,'<'OIH' „Bog-uro
dz1eą" c·zeehiznw słau•inw i zu·oln111 nie 
zdołały w.1·p1·zc'(. normalny<'h polskil'h 
form imiPsłowoW;\'<•h na -mrn. 

Zupełni<' in:wzej z wpływl'm ruskim. 
.Już w XVI w. rnrz:ił sil,' w ,i\'zylm kul
turalnym zaznarza(> brak „pcwhylone
go'' a, el'eha wymowy Polaków z Husi, 
a ehoć to było rozbijanie ez~»„to polskiego 
syst<·nm, to JH'Z<'<'ie powoli sil,' SZPl'Z,Yło, 
zwyei~·żaj;)e ostat<'c·zn i<· w t'P<H't' st a11 isła
wowsk iPj. Huskit'go JHH'hodz('J1ia .irst tt'Ż 
JlOWSZf'<'lmy dziś przyrost<'k nnzwiskowy 
-icz, np. O rzcch owicz, zamiast pierwotnc•
go -ie, jak i cz w typil' depcze. druzuo
czę. Stamti)<l p<whmlzi mn<lstwo li, np. 
lioży (po polsku byłoby uodzy), lwłota 
i hołysz, li 1tlac:, eał;\· SZl'l't'g oro i <Tc, jak 
dorożka, czcrdniri (pol. trzc.foia), cze
remcha, czereda (pol. trzoda), czerep, c·o 
W<'ah• niL' usta.i<'. ho mamy i nową 1111:

rcżkę (sta1·opl. mrzrża - „sit'(."); takt>
Hrny sil,' z km oswoili, Ż<' nit' ezn.it'my nic· 
oh(•pgo 11· 11 iPzl iPzo11yrh nazwiska<'h typ11 
ll11ll'll'il'::·, lloros::kil'll'fr::, I>ornży1lski, 
!'1rdi11tko11·ic::·, llores:;/;o ( ··~ (frz1szko). 
Ba, 11awl'I I\' artyst.1·<·z11yrn języku JHlt•zji 
od p(!łt01·a wiPlrn 11z1rnliś111v za dohr<' l'\'

rny: zło/o - z oclwlq (na 
0

podstawi<· w~·
mowy: z oc/111!0) i yorqct -- slo1ice (na 

szukaj w tomie piąl,11111! 

podst. W;\·m.: słonce) dlatego, Ż<' tak wy
mawiali Polaey z Rusi: od Krasit·kit'g·o 
przez :\I iekiPwieza i Słowa<'kiego do tlzi
siC'jsz~·ch. A ill' stamU1d powszt'ehnit• 
luh <'ho{ohy tylko do litc>rarkiPgo · jf{zyka 
prz<'j\·to wyraz<'lw: rnba,~zny, ruczaj, 
chata (u ehłop<lw w rdzrnnej Polset' 
chałupa), lwr.rnk (u Indu polskiego by
wa jt•szeze pit'rwotny słowiański JllZ

u·irc), d11111ki, h11rz1my i lwdJaki i t. d. 
i t. d. ! <ldy wif,'t' wpływ ezc'ski, <'ho(. 
ważn~-, był zt'\\'llęt rrn.\·, wyłąc·rnie litP
J';JC'ki, a oddawna t~·lko martwe· zostawił 
ślady, to ruski był ży11-:·, wiPlostl'onny, 
a trwa do dziś. ]\;jp zaszkodził on ,języko
wi, owszPm, urozmaiC'ił go, jpst zaś świa
dPrtwPm wży<'ia sil,' polskiPgo w zaehod-
11 ią Ruś, dow()(l<·m, żeśmy si\' <lo jt'j jf,'
zyka wral(' nip ()(lllosili Ż pogar<lq, przt'
<'iwlli<', z wyraźn:.1 syrnpat.i:.1. 

\V zwi:izku z tt•m h~·łoh;· rzepzą fał
SZ_\'W<! m<'iwi<~ o polszezyźn ie tylko w jej 
t. zw. l'tnogTafieznyeh gran ieaeh. li ist.o
ryezn il' przesunęły si~ na WS('h{Jd nietyl
ko zwarh• ohszary polsz<'zyzny, przt'kra
eza,i11<' mil\is<'ami San, Bug, Nit'mPn, ale 
i da ]pj powstały liezne rozproszone wy
sp~·, rniPjskiP i wil'jskit'. .;\ ŻP stamtąd 
poC'hodzi sporo wyhitnyeh Polakc'>w, m. i. 
sporo litPrat{lw, wi\'<' wpływ tamtejszpj 
rpgjonahwj polsz<'zyzny na polszt·zyzn\_' 
og6lną jt•st i dzisiaj wi.,_·kszy, niż wpływ 
ll'go ezy imwgo otlwit•ez1wgn rPgjonu za
<1hotlniq~o. 

Składniki niesłowiańskie. 

Z j~zyk!iw pozasłowi:d1ski('h najwi\'k
szy udział w kształtowaniu si\' nasz('j 
mow;· miał)· dwa światOWL' jf,'z~·ki kultu
ralnP: ł:H'ina i frarn·11sz<·zyz1111, j11 ko też 
nipnwzyzna. ł,:wina miała dwa wielkil' 
zakrt'S;\' wpływu: od poc·z:itlrn historji 
lrnśC'itił, sk:.1d ł:i<•ii'1skiP, <'Z;JS('lll .!!:I'\'<'ki<'g·o 
Jl<l<'hodzt·nia, oll11rz, 111sz11, nl'/111/, hisk111i. 
pnsfomł, katetlm ... , ak swojski ksiąd.-, 
~ f''.'t'sk iq~o ko.fri1ił, p l'ZY<'ZPlll .i('( I na k po
.l\'<'Hl odt'rwant• odrazu JII'Zl'l'ahianu w1 
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polskiL', np .. rn111in1fr, rozqrZ!'szcnir, /!Żl'
kło, czy.~<'icc„.; pc'iź11il'j g'ł<'iwni<• urz1)dZL'
nia pal1stwowl' i prawrn•. ktc'iry('h ła<'il1-
skiP tl'rminy i zwroty od wit>lrn XVI do 
X\'I I I n iL•1·az żyw<'l'lll wprowadzano za
miast na,ipospolitszy<'h polskiC'h (t. Z\\'. 
makarnnizm). .l1'll,\·nil' łal'ina oddziały
wała nil'lylko na słownirtwo, all' i na od
mi:111y, np. ko11<·c'iwka -11 w I. m11. rodz;1-
ju 1rn:skiqro, jak dok11111t11!11, tPŻ t,\·p 
111112111111 11111201, i na składni\'. 11p. szyk 
przymiotnikc'iw, o <'Z<'m hyło \\)'Zl'.J. 

\\•pływy fran<•11ski<'. nit>miP<'kit• i i1111<• 
li\\ id<wznia.i<! si«· ,,. li<'Zn_\·;•h \\,\'l'a/:l<'h 
zn poży<'zony<'h; ta kit• wyrazy olwc \\ .\'
st\•puj;_1 w każdym .i\•zykn j;1ko slrntl'k 
,i<'g·o zwi<.1zkc'iw Jrnlt11ral11y1•h. l' nas prz1•
w;1Żn.h słowa z:1 poży1•z0JH' z .i<:zylrn 11 i1·
mi1•rki1•go, <'ho<'iaż ni1· hrnk o<'zywiś<'i1• 
f'r:1n<'llski<·h (--+ l'o11ra11•110.~1;). 

Ortograf ja. 

.Jakkolwit•k ta rzy inna ortografja. h.\'
k ]lO\\'SZL'<'lllli1• stosowana, z11p1·ł11i1• pod
l'Z\'thw ma zna<•zt•ni<', to j!'dnak j1•st ona 
odhi<'il'm zwi:)zk1h\· i pr:)dc'iw lrnlt 11r;il
nyl'h, a dla ni1•\\·11ik:i.i<)<'l'g'O w to gł1·hi1'.i 
oµ/iłu staje si<: nawl't jakhy ohr:1z1•m k11l
tur.\· narodowl'j. 

\V przt•C'iwi1·11stwit• do ~lowian po
łudn iowy<·h i wsdwdn il'li, a w zwi;izlrn 
z CzP<'hami przl'j\·liśmy alfalwt ła<'i1'1ski, 
a f'lw<- przl'z dł11gi <'zas używ;iliśmy go 
w kształf'i<• t. zw. szwaha<'h,\', to j1•dnak 
zwiazał on nas na stah· z Za<'hod1•m. I lo 
dziś. nasza ortogTafja, prn]olmi<• j;1ko or
togra fja Zad10tlll, tylko <'Z<,'Śl'iowo wpro
wadza, właśf'iwi<' dopil'ro w druk;wh, 
Zll;ł<'Zki l'OZl'OZl1l:l,]<)f'(' naci pod li-
tl'rami (--+ Ahrrndłn); w zna<"znym 
stopniu wyrażamy głoski przrz komhirrn
r.i<', używaj<)<' do t1•go litl'l' i i z, np. kir
dy, ciało, c::oło. \Y w. X\'T pisownia na
sza h,\·ła przPważni1• fonl'l,\'<'Złla, ho np. 
ri \Wal(• nit' było wt Pdy r{l\\·nl' 11 (--+ (lło
skn), pof'Z\'S<'l morfologi1·zrn1, ho Zl' 
wzg·lędn na 1irądy, drh!f, nożr pisało się 

prąd, dąh, 111iż i t. p„ mimo Żl' już wll'dy 
wymawiało' si<: na id1 ko1'H•11 t, Jl, sz. ZP 
zmian;! języka stawała si\· ta pisownia 
<'Oł'llZ hardzi<·j history<'l.ll<). np. \\' za<'ho
w;rni11 11, rz, mimo Żl' si\' orn• zl;ił;.· z 11, ż, 

('ZaSl'łll si\• t,\'lko do llO\\'<'.i wymowy do
st osowyw:iła, np. w zani1'<·lrnni11 1i, <'Za
S('Jl1 nawd id1,I(' whrl'w niPj, np. w zanil'
<'hm1i11 1: (IS!ll ). :\ajliardzil'j uzasadnio-
11<) zmian;) h;.·ło nap<m'>r ,,·pro\\·;1dzl'11i1• 
(Js;m) .i zamiast dawniejsz;.·('h i i ,11. np. 
111oi1',I/, a i ta zmiana pol'i;)!.!łl\'ła za sobą 
tr11dllo.~<'i, mia11owi(•i(• w pisowni wyra
z1'iw o!H',\'<'h t,\'plł Jlarja (.llar!/ft?), dia
hkt (d,11)11/ekl, dj11!tkt !). Bo ortografja 
rozwijająecgo si\' .kzyka li igdy li i(• n10ż1· 
liy<~ wpl'łni f'oll1·ty1·z11a, ;mi \\'JH·ł11i mor
fologi<'złla, a i1kałl'111 jest \\' ni(•j ni1• ta 
1·zy in11a zasada, ale powsz(·1·hna na .1a
k;,1kolwi1•k ortogrn f'.i\' zg·oda. 

L i t. 1• r n t. u r n. (łl<lwrn·m 7.nldlPlll j1•st. 
'.2-tonwwy dział E n<' y k 1 o p" d j i l' o I
s k i <' j A k a 11 P m j i l T rn i <' j \' t n o ś 1• i 
p. t. ,„l\·z~·k pol~ki i ,iPg-o hi,tor,ia z ll\\'Zgl\d
Bi<'!liPlll illll.\'<•h .i\·zyld1w 11n ziP111i1wh pol
ski1·h" (l!ll!i); Bil'zh\·•hH' i dr.iś dla t:\'<'h 
:u:t.\'k11łtlw, ktc'iry<·h BiP oh.i\·lo '.2. wyd., przl'
rohirnH• p. t.. BP n li i, ł, oś, N i t s ,. h, H o z
wad owski, li ł 11 s z~· n: <lrnmnt,\'kn .i\'
zyka polski1•go (1!l'.2:l). - ,J. ł,oś: <lrnllla
t.\'kll polska (history1·zna), I-III (l!l'.2'.2~7) 

i Knltka grarnatyk11 .i\•zyka pol,kiq:o 
( 1 !l'.27). -- Opism1·p grarmllyki w,ptlł<'r.PsJH'
g-o .i~·7.yka litPr:u·kiPgo: S. S z o hp r n, 
wyd. :i (l!l:l1 ), dot.iid 2 <'Z\'Ś<'i, i ś. p. Il. 
(}li(' I' t Ilf' r fl, :! l'Z~'Ś<'i ( 1 !):lJ-4), niPskO!l
('ZO!l:l. - A. Br ii" k n" r: lhi<',jt• .i\'z~·kn 
polski<'g'O, :1. wyd. ( l!l'.2ii), pop11l11 nw. -
S. V r t f' I - \V i " r <'z y rl s k i: \\' vht'ir !1•k
stt'iw st.aropolskil'h <11; r. 1 !i4:l (i !l:lO). -
\\'. Tnszycki: \Vyhór tt•kstfiw stnrnpol
skieh XVI-XVIII wi1•ku (l!l'.28). -- Z •·zn
sopism „ l'ra1•p Filolog-ieznp", „Sln\·ia Oeci
d1•11ta I is", n 1!111 wyksztal<'OIH'g'O <>g"i°1ł11 przy
st.\'Jlll!' • 1•hof. naukowy, „.J i:zyk l'obki" (do
tąd 20 J'O\'Zllik1)w). 

Czego nie znajdziesz tuta.i 
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LUD POLSKI. ('fahl. 11, 12). Na 
polskim obszarzr rtnogTafit•zuy111 wy
o~lręhnia.i11 się nastnm.iącr grupy d
n~rznp: 1) Pomorzan il', 2) \YiPlkopola
lllt•, ~~) Kujawi11nil'. 4) ł,~·rzn·aniP, 
5) Si.Pratlzanil', 6) Sil11zar~', 7). l\lało
pola111p, H) l\Tazurzy, 9) Kn•sowiary. 

Rozmieszczenie poszczególnych grup 
etnicznych polskich. 

Z dawnyeh Pomorza n oralały 
tylko szrz;itki pod nazw/) l\w;zuht'>w 
( ~ l\asz11lii), ktt'>rzy prawi<' w <'nłoś<·i 
llllPsz~ają na obszarze wojpwództwa po
morskwg-o oraz w płn. z;wh. częśei ob
szaru \VolnPgo 1\1 i a st a <ldańska. l\1 i\'
dz:" ol!szarPm pomorskim a wi<'lkopol
skn~ rntnil',i:1 r<lż1w grupy przP.iś<·iowt'. 
T1.1k1 prz<',jśeiowy eharaktl'r mają Boro
w1a<'y t 11!'!10lsl'y, osi!'dli w puszrzy 'l'u
~h<~lskiPj mi~·dzy T1whol11. KoronowPrn, 
~wwriPrn i Starogard1•rn. Natomiast typ 
wyraźni!' wiPlkopolski posiada.i<! Kraj-
111ary, za.rnipszkali międz~· Not<"rią, <lwd11, 
Dobrzynką, Kamionką i Brd1.1. 

Na obszarze \Yiclkopolski za
sługuj<' na uwagę .ksz<·zc parę innych 
g~·up lolrn.ln)"('h. Obszar pow. w11growiPc
kH•g·o, częśe szuhiński('g·o i C'hodzi<"ski<"
go określa się jako Pałuki, w powie<·il' 
kł'Ohskirn zaś rni<'szkańrów nazyw11,ią Bi
skupianarni. Nie brak tPŻ grnp przPj
ŚC'iowyeh do krytorjum śl1iskil'go. Nil'
kt<)rzy hadaeze zaliC'za,i:i do Wielkopolan 
takż1• K u j a w i a n, którzy pod wzgl<;
dcm Ptnografieznyrn dośe się jpdnak 
różniiJ, a zajmują znaczn:.· obszar od 
( lopła po Notl'Ć ku północy, a po \Vi
słę na ws<'hodzic. CharaktPr przcjśPiowy 
otl tt•rcnu kujawskiq,\"o do kaszuhskiPgo 
posiadają Koeicwiaey, zamit'szkali mię
< Izy Starog-a rdcm, 'l'ezewl'm, (I n it'Wl'm 
a Nowr111 i świ<•cirm. Natomiast cha
rakt.Pr przPjś<'iowy do 1\1 azur<)w ma.i<! 
grupy ku.iawskiP na prawym hrzrgu 
Wisły, jak Chd111nia<'y i Dobrzynia<'y, 

szukaj w tomie piq.tym! 

a przejś<'iowośe ta z11zna<'za są• jpszezl' 
wyraźnil'j u Luhawiak(iw. 

l'<'WIH'mU zatareiu swv<·h odręlmoś<'i 
ull'gły dwit.' polskil' gr~lJl.V Pt•ntrahH', 
a mianowirie ł, i; czy<' a n i<' i Sil'
r a d z a n i l', przyrzl'rn ei ostatni, oto
<'Z<'n i Hliiskiem, \Vil'!kopolsk:i i l\lało
polslq, stra<'ili wiele zt• sw1•j odrf,'lmośl'i 
i tylko w okoliey sanwgo Sieradza za
ehował:.· się niPkt<ln· znamiona i<'h sta-
1"!'.i kultury. 

Natomiast wzdłuż gt)r1wj i śrPdniPj 

Odry mil'szka.fo ś I I) z a e ~·. wśr<ld kttl
ry<'h z powodu 11ługiego rozdz:i:1łu poli
t ~'<'ZIH'go ( l(>rnośl1izaey n i!'('O r(>żn i1J się 
od śl:1zaktlw <'i1•szy11sk il'h. 

Całą połu<ln i ową Polskę zam i1•szku.i1J 
l\I a ł o p o 1 a n i c, kt<lrzy dziel:i się na 
I\ rakowiak6w, ( l(>ral i, Rzeszowiak(>w 
i SandomiPrzan. Urupy łP dziPl11 się 
jl'SZC'Zl' na szereg mn iejszyeh grup, 
a szezpgólnic <lórak są bardzo zróżniez
kowani. Z innych mniPjszyeh grup ma
łopolskich na szczpgc'ilną uwagc; zasłu
gują Lasowin<'y, cz~·li ludnośe zamiP
szkała w k11eil' mi.,.dzy Wisłą i Smwm, 
prawie na eałl'j przt•strz<·ni od Tarno
ln·z1·gu do Hozwadowa, choe mit•szkai'w.v 
okol ie <l 1\•bowa n il' przyznaj:) się <lo tej 
nazwy i okn•ślafo się jako <lr~·ho
wiaey. 

Na dawnvm ohszarzp woj1.•w. mazo
wit·<·kiPgo, ~·awskiPgo i płoekiPgo rni<'
szka.i:i l\I a z ur z y. Na obszarze m:izo
wi1~<'kirn dwie grupy SZl'Zl'gMniL' zasłu
gują na uwagi;, a mia11owirie Kul'piP 
i Księżacy. Kurpit\ zwani kż Pusz<'za
karni, zamiPszku,i11 Puszezę Zit•loną i Bia
łą. Księża<'y, zwani ł,owiczanami mie-

l . ' sz rn.H w h. Ksi~·stwie ł,owiekiPm. Eks-
pansja l\lazurów w kit•nmku półnoeno
wsehodnirn przyC'zyniła. się do powsta
~11a bardzo z111wz1wj grupy krpsow(•j, 
.iaką s:i Wilniaey. 1'akil'mi grupami 
k r <' s o w c m i s1i takżl' PodlasiaC'v Lu
blin ia<'Y oraz Pkspansja małopol.o.;k;,' któ
ra szla na Opole i Podoi('. 

---- -----·----



171 Lud polski. 172 

n rupy ctn iczn<.' mają r(>żrw rl'gjonal
ne odręlmości, kt<lrc zaznaczają si<,' 
szezcgólniP w odziPży, w szfll<'<' lndowl'j 
i pPwnych szezPg6ład1 ohrzędowyeh. 
Ah' na óhszaraeh polskieh można zau
waży(. także w kultHrzc ludmV<'j nast<,>
pująec rozmaite zróżniezkowania etnicz
ne o znacznie większych zasięgach i har
dzo starem podłożu. 

Zróżnicowanie zaJęc. 

~a lesistyeh tcr('Ilaeh l\Tazowsza i P0<l
hala wytwarza lud przpmyślnc sposohy 
ł o w ie ck i c, zwłaszcza w Karpataeh, 
a takŻl' w Skil'rniPwicki<'m, Rawskit'rn, 
f,omżyi'1skit'm i t. d. 

R y h ac t w o nasze rozwinęło się 
szczeg6lnie na niektórych obszarach, jak 
na polskim brzegu, na jczioraeh troe
kich, na Kurpiach, nad Wisłą i t. d. 
Niektóre z sieci rybackich mają lokalne 
zasięgi, jak np. dwurękojcściowa sn
u•ata (tabl. 11, ryc. 2), przeważnie wy
stępującą w Polsce płd.-zachodnicj, 
oraz sanie (tabl. 11, ryc. 1), właściwe 
dla Polski płn. 

Lud polski h od u j e niektóre stare 
rasy zwierząt domowych, jak czerwone 
bydło polskie (III, tabl. 78 a) oraz pol
skiego małego konika, z którl'go lokal
nych odmian na szczeg61ną uwagę za
sługuje konik biłgorajski. W Polsce 
chowa lud także rozmaite odmiany kra
jowych owiec, jak świniarka, polówka, 
wrzosówka, fagas pomorski, cakiel ta
trzański. Lud nasz od nirpamiętnyeh 
czas6w hoduje także pszczoły. W lesi
stych okolicach Polski płn.-wschodnicj 
zakłada się barcie wysoko na drzewach. 
Poza t<•m chowało się dawniej pszczoły 
w ulach kłodowyeh, dziś już w skrzyn
kowych, a t~·lko na Pomorzu i w Wiel
kopolsce spotyka srę ule szyte ze zwo
jów słomy, zwane kuszką. 

Z pomiędzy surowców posiada dla na
szego ludu szczególne znaczenie glina, 
którą stosuje się zarówno w budownic-

twiP, jak garnrarstwi('. O ik dawnit•j 
każda haba potrafiła 11IPpif. garnPk. 
olwcni(• mi('szkają po wsiaeh za:wodowi 
garnrarw polsc:v. ]'l;ipkt{n·p z. tyd1 w~·

rohów garncarskieh odznaeza.i:i si~' szezl'
g6lnym artyznw111 ( ~ Garnrnrstwo), 
zwłaszeza na Poknl'in ( 11. ta hl. fi:n, 
w 'Małopolse(' z:wh., ł,owil'kir111 (li, 
tahl. 61 a), Lulwlskil'm i na Pomorzu. 
Koło garnearski<' 11ia dwojaką forn1\': 
spono11'q (tabl. 12. rye. 2 a, przPważnit• 
Polska phi.-wseh.) oraz hc:::s1io1101.cą 
(tahl.12, rye. 2h. Polska płd. i zal'h.). 
Obróbka różnych m<'tali rozwirn;ła si~' 
główni<' na ohszar:wh karpaekich. Na 
Kurpiach używa lud lmrszty11H ja
ko surowea do wyrobu ozdt>h zwia
zanych ze strojrm 'kurpiowskim. Hln~
mrz lu<lowy charakf<'r ma eit'sirl
stwo, stolarstwo, h('dnarstwo, łyżkarstwo 
i zabawkarstwo, zwłaszcza w l\1ałopol
src i na Podhalu. \Vśród surowr<lw ro
ślinnych pr<lcz drewna szczq~t>lne zna
czmie posiadają (~Len) kn (P. płn.
wsch.) i konopie ( P. płd.). Wł<lkno 
lniane i konopne, po odpowiedniej prze
róbce na ci<.'rlicach, szczotkach i drew
nianych grzehieniad1, przędzie się przy 
pomocy wrzeciona i przę.~lic, które ma
ją rozmaity kształt: krężołkou•y (tabl. 
12, ryc. 3 b. P. płd.), luh łopatkowy 
(tabl. 12, 3 a. P. płn.-wschodn.). Nictylko 
w tych narzędziach, ale w samych war
sztatach i wogóle w tkactwie polskiem 
można zauważyć całą skalę różnic et
nicznych, począwszy od śląska, Pod
hala przez Krakowskie, Lubelskie, a na
stępnie przez Mazowszr i Kurpie aż po 
Wil<'ńf1kir. Także w ludowych tkani
nach wrłnianych zaznacza się zrt>żnicz
kowanir ·etnicznr. Krakowskie wytwa
rza sukna białe i szar<', f,owickie wy
rabia pasiaki, a obszary płd.-wschodnie 
słyną z kilimów. Rozmaite materjały 
włókiennicze, tak płócienne, jak su
kirnne, przetwarza ludowy krawiec, 
a w związku z tern pozostaje także bo-

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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gatp tak różnorodll<' Hasz<' hafriar-
stwo koronkarstwo. 

Narzędzia. 

'V XIX w., a na 11il'kt1'1ry<'h ohsza
rarh i do dzi~ nawl't sporządza lud 
z drzt>wa narz(,'dzia rolnirzl', jak radło, 
fJlny, 11luż,11cę. sochę i bronę. Radło 
1st11iało w dwojakif'j odmiani<', ryl<'o
W<',j na wsC'hodzie (tabl. 11, ryc·. :~), 
a <'Zworoboc·znc',j i płozowej na z:ll'hodzit• 
(tabl. ] 1, ry<'. fi). \V Polsrt' za<'hodn il',i 
dawniej ist11iała także płużyc·a. podob
na do radła, alt• dodatkowo zaopatrzo
na w odkładnic~\ służącą do odrzuea
nia wzruszo11<'.i zi<'111i. Ph1g· r!iżni się od 
płużyry tern że posiada k1)łka. :\a 
obsz~r;tch Pc;lski płcl.-za<'h. niedawno 
jeszcze hyły w uży<'iu pługi drc•w11ia
nc, natomiast w Pols<~<' płn.-ws<'h. i na 
Mazowszu panowała powsz<'eh11i<' socha 
(tabl. 11, ryc. 4). Brona w Polsec płn.
wschodniej miała typ laskowy (tahl. 11, 
ryc. 7) a w reszcie Polski typ słu pkow~·, 
zwany także belcrzkowym (tabl. 11, 
ryc. 6). Także cepy, służą re do wymła
cania ziarna, różnią si~ między sohą 
powiąza11it'111 dzierżaka z bijakiem i za
leżnie od tego noszą różne nazwy: dwn
kapicowC' (Polska płd. i zach., tahl. 
11, ryc. 8 a) lub gązcwkowc (Polska 
płn.-wsrh„ tabl. 11, ryr. 8 b). 

W związku z przygotowaniem poży
wienia posiada lud rozmaite narzędzia, 
służące do przeróbki ziarna na krupy 
i mąkę. Takiem ciekawcm narzędziem 
jest stępa, która ma w Polsce dwojaką 
formę, ręczną i nożną. Stępa nożna 
występuje tylko w Polsc·c płd. (tabl. 11, 
ryc. 10), a stępa ręczna (tahl. 11, ryc. 9) 
w różnych odm i a nach w całej Polsee. 
Zboże wymłócone miele się na młyn
kach r~cznych, zwanych żarnmni. N a 
Kurpiach używano doniedawna zup<'ł
nie prymitywnych żaren kulowyeh 
(tabl. 11, ryc. 11). Poza tern istnieją po
wszPchnie żarna obrotowe, które ma.i<! 

szukaj w tomie piątym! 

clwa kalllienie osadzorw w pnin drzew
nym, sh1Ż<Jt'<' clo rozeic·rania ziarna na 
m;1kę (tahl. 1~. r:\"<'. 1 ). źarna te- zeza
sc•111 przrn1iPniły się na większe 111ły11ki 
oraz na 111łyny ohrac•a1w siłą wodni). 
Pr(i<'z t t'g-o ist n il' ją w Pols<'e od
da w na wiatrnki. Również w pożywie
niu zacho<lzą '7.naczn<' różnire między 
Polską za('hoclnią i wschodnią. Polska 
jl>st ohszarc•1n ehlt•ha cie11111rgo, na któ
~y wpływa z zaehodu i południa ob
szar ehlpha l1iakgo. O ilt> jednak w Pol
S<'l' za('hodnil'.i panlljl' ehldi żytni, to na 
ohsza rnrh wsehocln ieh przt•waża bryja 

kasza. 
Odzież. 

Odzirż ludowa posiada liczne lokal-
11e odmiany, alP parę z11a111ion t<'j odziP
ży ma ha rdzie.i rozl1'głP zasięgi. 
· 'l'ak np. w 111ęskiP.i odzieży odświęt

nej wyodrębniają się dwa typy: 1) wiPl
kopolsko-mnzowieeki, 2) małopolski. 
Typ pierwszy posiada sukmanę długą 
prawie do kostPk, zapinaną na dwn 
rzędy guzik1lw, z kołnirrzP111 wykład11-
ny111, o barwach raczd cirmnych i sła
bej ornamentyce. Typ drugi posiada 
suk111anę krMki}. czase1n do kolan, koł
nierz stojąey, zwykle niski. Suk1nana 
ta, zwykle niP spi1;ta, lc•ez puszezona 
wolno i nie przepasana, odznacza się 
hogatem zdobif'niem. 

W stroju kobiecym zaznaczają siQ 
tf'ż pewne odrnif'nne formy. 'V ubiorze 
małopolskich kobiet przeważa rańtuch, 
czyli pł<>cienna płachta noszona na plc
rach (tabl. 12, rye. 5), a w typie mazo
wiecko-wielkopolskim występuje prze
waga zapasek i wełniaków, które nosi 
się takie na plecach w kształcie pele
ryn (tabl. 12, ryc. 4). Również kijanka, 
służąca do prania odziPży, ma różny 
kształt, półwalcowaty w Polscp płn.
wsrh. (tabl. 12, ryc. 6 a), a łopatkowaty 
w Polsce płd. zarh. (tabl. 12, ryc. 6 b). 
Niezależnie od tych rozrnc bardziej 
og6lnych 11rn111y na obszarze polskim 
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wielką rozmaitoś(· stroj{lw na posz<'Z<'
g·ólny<•h reJ.(jona<•h. Ta ki<>111i <><lr\·ln11•111i 
strojami odzna<•za.i<! sit; l\asznhi. 1'0-
z11ani1l<'y, zwłaszeza w okoliey Szan10-
tuł i Krobi, Knjawia<'y, Kurpit'. l\si1;
żary łowir<'y (l. tabl. 12011, /1), ~lazu
rzy, Sieradzani<>. Luhlinia<'y, l\rakowia
ry, 8I:izary, (;(irall' (I, tabl. ll!la). 
Nowosąd(•<•zani<>, Rzeszowia<'y i Wilnin
ey. (>dzież ludowa prz<'z sw<' lokal iw 
właśriwoś<'i nada.i<> p(•wi('łl <·liaraktt'r 
(•ak111u obszarowi. 

Budownictwo. 

Takim <'zynnikil'm kształt 11jąey111 
krajobraz jest w .ksz<'Z(' wyższy111 stop
niu hudownidwo. Tt'111 wi\'<'<'.i. Żt> w <·a
łej Pols<'<' przl'waża do111 drPwniany, 
z wy.i:!tki('lll wojt>wództw pozn:11'1ski(•go 
i tarnopolskieg·o. Dollly drPwnian<' hn
<lu,jP lud polski 1111 zrą/1 (zw. 1akż<• 11:1 

W\'g"iPł - talii. 12, rye. 7) lnh 11· słitp 
(tabl. 1~. rye. H). ( ;Jinimia IPpian
ka pan u.k gł(lwll i<' w Ta mopolsk it•m 
i w przyl(•g·ly<·h <'Z\'Ś1·ia<'h wojew1'1dzt w 
lwowskie!!<> i stanisławowskiq!·o, takŻ<' 
<'Z~'S('IO\VO na płn.-Z<l<'hod11i111 t1•1·1·11i1• 
woj<?w1!dzt w pozna 11sk i ('g·o. po111o1·s ki 1•
go, ł(idzki(•u:n i warszawskiPg·o. <'haty 
(--+Chata, I, tahl. 112) w l'ols<'!' ma.i;! 
diłl'hy ('Zll'1·ospadkowp (ta hl. 12, r~·1'. !l I>), 
dwuspadkowP (talii. 12, ry<'. !J 11), d:vmni
kowe (tahl. 12, ryr. !l d) i 11a1·z(iłkmi1' 
(tabl. 12, r~-<'. !l 1·). Za t ~·py za>.adn i1•zp 
należy uważać- da('hy <•zt1•rospndkowy 
i dwuspadkowy, a innp za 111iPszn11P: 
daeh dwuspadkowy przt>waża 11a pc'ił
llO('Y Polski, da<'h <·ztf'rospadkowy 11:1 
południu. Obszar karpaeki posiada sp(•
ejalną forlllę d:wlrn, zwali<! podhala1·1-
ską. Do pokryeia da<'hu lud używa 
przeważni(' słollly. z wy.i:1tki1•111 olisza
rów karpa<'kieh. \\' woj(>w(1dzf\\'a1•h za
chodlli<'h przPważa pokry<'i(• oi,n1io
trwał('. Ri'iżni<·a tPrytorjalna zazna1·za 
się takż(• w ozdohaeh nadsz<'zvtowy<'h 
którt> w Pols<'t' płd. i za<'hod11°iP.i 111aj~ 

zwyklP kształt pionowy i bywają 11a
zy,,·;11w na Pod ha I n 1111:::d 11 r1111 \ta hl. 12, 
!',\'<'. 10 li), a w l'ols1•p płn.-\\·s1·hodni1'.i 

111<1.ią kształt krzyżu.i<!<')'<'h si<: prz1•1lłu
z1·n krokwi sz<'zytow.nh wzgl(,'dnil' 
wiatr1'1wek i zowi:i sii,' zwykle .~1wrou11111i 
(tahl. I:~. ry<'. 10 a). () i IP idzi1• o układ 
poz10111y, to \\' !'ols<'<' w~Tc'iżnia.i<! się 
dwa typy; jPdt>n .i1•d11oizhow~', skład11-

.P!<'Y si\' z siPni i izby, posiada.i<!<'Y <·zę
sto na Hriani<> SZ('zytow(•.i pod<'i('lli1•. 
oraz d rnu:i typ symd ry('ZJIO-d wuizlio
wy, o dwu w1ą·trza<·h przt>dzil•lony<'h 
sieni<). który z<·zas<'lll rozpowszpch11ił 
się w PolS<'(' 11a 11it>korzyś<: typu j(•dno
izl1owt>g-n. Chałupa polska stoi zwykle 
oddzit>lnir od i11ny<'h lmdy11ld1w g-ospo
darski1•h, jak śpi1·hlPrz. stodoła, <'hl1'w, 
st;1jnia i ohorn. kt(irp ni1•ki<>dy otaezają 
podw1!rze i stwarzają za111k11ięty układ. 

\\'si<· polskil' pod wzgl~·d1•111 kształtu 
są r1'1wnl('Z roz11iaitt>. :\a śl;1sk11 
i \\' l'ols1•(' płd. przPhiPi,.rn w;1ski pas 
wil'lod1·ożni<', od tpg·o ohszar11 na p1'1ł

IW<' <'i:11.!·ni1• si\' strefa wsi podł11ż11y<'h, 
o\\':ilni<'. 11li<"1'1w('k i i11ny1•h podohny<'h 
od111ian. ll:il<'.i 11:1 pt'iłno<'y z11ajd11jP111y 
SZ('rnki pas przysitiłk1'1w, kf<)r(' ni1'raZ 
1110!.dy Sł\' rozwi11w: z osad sa111nt11i-
1·zy1·h. 

Sprzęty zaprząg. 

l'i1:knf' sprz\·ty ludowp wytwarza 
Polska pnł11d11iowa, zwłasz1·za l\rakow
ski<' i ( l(1ralsz1·zyzna. J\;a oliszara<'h k:ir
p:ic·ki<'h SJH'Z\'fy 111:1.ią prZ('\\·aż11iP orna
llH'nt 1·yty. na n'1w11i11i1• z\\·~·ld1• 111alo
wa11y. ~z1•z1•g·til11iP skrz~·11ia ludowa od
z1w1·za si\· hogntP111 zdolmi1·t \\'('Ili, g-łi'1w-
11i1• w h:rnkowski(•111. Lowi1•ki1•111 i 1111 
l'omorz11 (11. tabl. 1.i:-; <·). Tnk wa~.11.'· 

sprz\·t ludowy. jak kołyska. \\' l'ols<'<' 
płd. zwyc·za.inie stoi 1111 zi1•111i (tabl. 
12. ry<'. 1111). a 11a ohszara<'h Polski płn. 
\\Sl'hodniPj (talii. 1~. ryc'. 11 11 \ wisi 
11 pułapu. 

Jlo dźwig-ania wi:id(•J' z wod;1 służą 
-------------- - -
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drf'wnianC' nositlła, którf' w Polsef' 
Wsl'ho<lnit•.i 111ają kształt dqżka pro
Sf Pg-o lnh kahłqkowałPgo (tahl. 12, ryr. 
12 a), a w Polsrp zarhodnif'j formi; niPr
kowat;i (tabl. 12, ryr. 12 b). 

Tnkżf' w dziPdziniP środków kornu
nikaeyjny<'h zaznacza ja sii: w Polset> 
różnic•f'. Na ohszarzf' '1>olski pMnoeno
w1who<lnir,j zaprzęi..rn si~· jed1wi,t·o konia 
w hołohlC' i dnhę (tabl. 12, ryr. 1a), a po
za tf'rn l'llła Polska zaprzi:1ta konia do 
<l.yszla przy po111Cwy szlr.i i naszrlni
~ow„ 'Voły zaprzę1.rn się tak do wozu. 
~ak 1 pługa przy po111oey naszy.in.nh 
Jarzl'm, kt!lrl' m(wa Jl\'{> 1iod"anłlieowP 
( l > '"' • • ,... 

·płd. i zarh„ tabl. 12, r~'('. 14 b), albo 
kt1low(' (P. płn.-wseh„ tabl. 12, r.ve. 1411). 

Obrzędy, wierzenia i zabobony. 

\\'. dzirdzinir kultury społreznr.i nie 
da się tak dokładniP uehwyeir różnie 
zac•hodząeyeh 111iędzy Polską pt'iłnoeno
wscho<lni11 i płd.-zal'hodni<), ale i tutaj 
zaznaczają się pPwnp od111iPnne formy 
~> hrzęd<lw 1111 rodzi nowye h, we sp I ny(• h 
1 .Pog-rzrhowyl'h, kt!lrt• w prae1wh spr
<',J.alny<•h .i11ż przrważniP pndkrrślano. 
N_1rraz były tf'ż już ornawiaiw wspa
lllał<> stroje wesPlne krnkowskie, gtlral-
8kie i łowi<·kiP. W ohrzę1lowośPi po
g-rzl'howrj zaznacza się odri:lrnośr gru
py pomorsko-kujawsko-wif'lkopnlskiC'j 
O(~ grupy 1nałopolsko-ślQskiC'j i 111azo
WIC'cki!'j. 

, Taki<> zrófoieowania znznn!'za.ią się 
ro~nit•ż w nazwip uroezystośC'i pożniw-
1w„1. nazywan<>.i w Małopolsl'e dożynka
m.i, w 'ViPlkopolsrt• wil'1/crm lub pf p
kwm, 11 na Mazowszu okręż11rm. P<'
wien rniejs<"owy <'haraktt>r maj<! i imw 
ohrz9dy gospodarrze, domowt>, a .ksZ('ZP 
wii:eej doroe?n<>. Naprzykład wyrnźnir 
zarhodniopolski eha raktrr ma <"hodzt>ll iP 
wios<·nnp z rnaikit>m, gaikiPm lub z ko
g-utkil'm. 

Także wiara w dw•hy posiada 1ww1w 
lokalne odmiany. l>n<'ha zrnarh•go wy-
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chodz11cego z grobu i błądz<J<'Pgo w no
ry nazywano w Polsce ws<"hodniPj 
npiorem. w .Małopolsre strzygonirn1, 
w 'Vidkopols!'c i na Pomorzu u·ie
szcz11111. Rtlżn<' sa także h•śnc <lu<'h:r 
w 1>olsrP; w Olkuskiem zwie się takil'g~ 
durha borowcrm, tylko w KiPll'C'kiem 
liclirm czarnrm, albo og6lnie dnchcm 
ldnym (Sandomi('rskic). Lirzna grupa 
kohiP<'y<•h demonów o charaktt•rze po
śrt•dnim, kśnym, polnym i wodnym, zo
wiP Hie w Pols<'C ws!'hodniej rusałkami, 
w płd~-zaehodn it>j dzi1rnżonami i t. d. 
NiPkttlrt> demony są zwi4zmw z 1wwnym 
tt>rt>JH'm. Na obszaraeh gtirniezyeh, 
w Olkuskit•m, w zagłębi n di) hrowskil•m 
i na śląsku pojawia się dueh ziemny, 
zwany skarfmikirm. Nawl't ludowe wyo
brażenie śmiPrei nie .il'st jednakie; zwy
kh• zowie się Kostusią. lub Jasnoko.frisfq., 
w Krakowskit•m .laynsiq., nad Rabą Zo
.~kq. na l\lazowszu Ba.~ką. u rzasern 
i Pru.wtczkq. Dotyrzy to i <ljahła, posia
daj1)C'('f.!O u nas tak lirznP i różnorodne 
miana. 

Stosnm•k do <'zarownic nip był niP
gdyś w Polsre jl•dnaki. Na ZaC'hodzic wy
taezano im liezn<~ pro<'PSY i lwzwzględniP 
t~·piono, Polska wsehodnia odnosiła sit: 
do tyrh wszystkieh domniPmanyrh 
wiPdźm Zl' znaf'zni(• wi~·ksz11 w~-roznmia
łośeią. Nie hrak ty<"h odr~·łmoś<"i r<iwnil'ż 
w ll'eznietwil' ludowem, w wyohrażl'niarh 
o przyrodzil', w opowit•ś<'iaeh, pieśniach, 
prz~·słowi<l<'h widowisk1wh <lramaty<'z-
11,v<'h. 

Sztuka. 
Sztuka ludowa w Polsrp posiada wiclP 

dość odr\•lmy<"h krrgtlw kultu rowy eh. 
Szrzl'g<l!n iP zazna eza się to w zdobniP
twir. \\·yrinanka południowo-polska, 
zw,rklP jl'dnoharwna i mało złożona, 
przPeiwstawia się znrwłniP wyraźnil' 
wspaniałym kombinowanym wy<"inan
kom łowiekim (I, tabl. 121 a), piotrkow
skim wsti:gom i kurpiowskim jakby pła
skorzdbom. Ta rozmaitość istnil'je 

----------------
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w innych objawarh sztuki ludowl'.i 
i wog6lc w całl'j ornammtyPe tak stroju, 
jak chaty, oraz w r!iżn~·rh ohj<•kta<'h kul
towyPh, zwi:izan~·ch z ohrz~<h•m rodzin
nym i dororznym. Bardzo w~Taźni<' wy
st~puje to w barwionyrh jajaeh widka
nornych, kt!ire maj:1 \'harakft>r malowan
ki, t. j. jaja j1~dnobarw1wgo lwz wzoru, 
albo pisanki wzorzystt>j, pisanej woskil'm 
przy pomory szpilki (l\lazowszl') lub pi
saka ( P. płd.), albo rysowanki, wyh\a
rzarwj przez wydrapywanie dPsPni na 
jcdnoharwnPm jaju ( P. płn.-ws<'hrnlnia). 

\Vreszeit• w tar1!'ach ludow~·<·h można 
zauwazyr eharaktl>rystyezne rnznł<'t'. 
W PolsrP płd. panu.ie tani1·<· o tak<'it> pa
rzystym, z jt>go najhardziej typowym 
przykła<km, jakim jt•st krakowiak. 
a w Polsee płn.-ws<·hodni1•j panujP 11111-

zur, tanier o takei1' nit>parzystym, zt• 
swemi odmianami: właśeiwym 111az11r
kiem, obcrkie111 i ku,iall'iakicm. Pr6Pz 1<'
go swoje właśeiwl' tańct' posiada Podha
le, takil' jak zhń.inicki. krzesany i drob
ny, w Wielkopolsc1' tańPz:i w czasit• W<'
sela t. zw. u·iu·ata, koło Szamotuł lokal
ny taniPc zwie si~ przodek, a na wschod
nich obszararh takŻ<' <lo tańeów polski1'h 
weszły kołomyjka i kozak. 

Na nicktóryrh ziPmiarh istnit>.i:! spt>
<'jalne instrumPnt~· muzypznc. \V Kar
patach graj11 górah' na <i1uforh, podw(ij
nych piszczałkach, oraz na długiPh <lrrw
nianych trąbarh zwany<'h trc111bita111i, 
dla Podhala był)· ni<'gd)·Ś typow<' g~śli
ki i dudy (I, tabl. 119a). Dudy o niPeo 
odmienrn'j formie zna równ i<'Ż Wit>lko
polska. Dla Mazowsza jPst PharaktPr~·
styczna liqmPka, trąba z kory olszyno
nowej lub brzożowej, używnna ni<'t.vlko 
do zwoływania bydła w h'sie, alt' i do 
grania w okresie adwl'11towym, a z płd.
wschodnim krajobrazPm z1•straja si1: sta
ry lirnik podolski. 

Powyższy przrglą<l zjawisk pfnogra
fieznych świadPzy, Ż<' Polska obt'Pllil' 

dzidi si<; zn1włni1• w~·razn1e na dwa 
ohsza ry: pMnoe110-wsel10dn i i południ o
wo-za<' hod n i. Linja zasi..,gn rozma it ~·<·h 
zjawisk nie .kst zawszp jt>dnakowa, eza
s1•111 mamy do 1·z~·ni(•nia takżP z obsza
rem wsehodnim, przeeiwstawia.i:!<'.V111 si._, 
obszarowi zaPhodniPnrn. 

Do okrPŚIPnia właśeiwośPi Ptnog-rafi1·z-
11yeh l11d11 polskiqro wybrano tu zjawi
ska najbardzi1•.i typowi' i poprzpstano na 
z11p1'łnie o!!t'llrn·m 11,i\'(·in (l'or. także art. 
<'lilo]> i /,11d ). A. Vi.w·h,•r. 

Og<'•ln:i 1·hnrnklPrystyk~· ludu polskiPgo 
podaj<' A. F i s <' h P r ,,. Jlnl<'Y p. t.. l'olnf'y 
(Et no.gra f.jn Słowin 11skn. Z. I I I., str. 121 do 
:Z!i()); Etnogrnf.i~· Pobki prz1·d~tn"il St. Po
n 1 at o ws k i w Jll"H<'.V p. t. J<:tnogTn l".in Pol
ski. \\'iPtlza o l'ols1•p 111. l!Jl-:1:1.t; w polski1• 
zagadniPnia P!.11ogrnfif'z111• wpro,rndza .J. St.. 
By st.ro n i a \\'st<,>p do ludoznawstwn pol
skiPgo. Lwi'iw 1 !l:Z!i; I ud po Isk i na tlP sło
wini!HkiPm omawia K. l\I o Hz y il R ki: Kul
tura lu<lown Slowinn I-li., Krnk1)w l!l2!) 
do l!l:l4; por. t!'goż nntora At.las kultury 
ludow1•j w Pols1·!'. Z. 1-2. Krnków 1 !l:l4 do 
rn:lli. Bndanin 11111! lndPm polskim nłnt.will 
Fr. Ga w!' łka Hihljog-rnfjn lndoznnw
stwn pobkiPg-o. Krnków 1!l14, ornz uznp1•ł
niPni1• j1•j z1•st.awio1w przpz ,J. 8 t. H y ~ t ro
n i a p. t. Hihljogrnfjn Pl.nog-rafji polskipj I. 
Kraków 1 !l2!l. 

MIASTA POLSKIE. (Tahl. l, :1G, 
69 h, 71 a, 7:3, 74, 84 a, 147 do 149 h, 
HiO; 11, 9 h, 28, fil do 71. 78. 80, 111. 
lfi2; II I, 6!) h do il a. 72, J:ł:ł, 147 h 
oraz IV tahl. 1 :1. 14). 
Każdr rniasto polskit>, to nietylko k

pirj luh µ-orzPj zabudowany wyl'inPk 
trrenu - to ośroth'k gospo<larl'zy całe.i 
okoliey, rniP.is<'r zrnaga(1 wirkowt'.i pra
<'Y ludzkiPj, kt<)ra wyrzPźhiła w t.erc
nir plac<' i ulieP, wzniosła trwał(' bu
dowle i walezyła z żywiołPlll ognia 

wo.iny. 
Powstawanie. 

Różnorodn('111 i przy<'zynarn i wywoł11-
1ll' skupirnia ludnośei stały si<; zalążka-
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llli miast polskieh (---> .lfiasfa. Ili. str. 
59!l-6()6). 

.Już .,.., XI i Xll w. byłv w Polsl'<' 
liez11r ośrodki żveia go~podareZl'go 
? eharaktl'rze miejskim, podgrodzi a 
l ta r go w i s k a posiadaj:)l'l' JH'Wien 
llHtrój. Dla ,il•go udoskonalenia i rozlm
~lowy oi-;adnif'twa, nadwPrężotu•go na
.l'.tzdami Tatar<'>w w połowie Xlll wil'ku, 
sięgnięto w Polsel' po wzory on.raniza
<'.Y.ine z NiPmil'<' dla ty<'h zwłaszeza mil•j
seowoś<'i, ktt'>rt• już zazn;l('zył~· sw;i ż;.·
wot11oś(: handlowa i w\"l\ni1·l'Z11. 

Tl'n l'll<'h ludn;>Ś!'im~·,· \\Tal': z pl'Zl'· 
~ni1111:1 prawn:J i przt•ln1;lową osit'dli oh
,]\'to tt•rrnitll•m ko I o 11 i z a <'.i a n i <'
lil i <' c· k a. 

Rodzimv wi\'<' W<'Wn\·trznv rozw<ij <>o
Hpotlar<'z;.." widu osad polski;·h w r:i;rn~·h 
]lrawa polskil'go poprz<·dził ieh pl'Z<'lllia
łlę w okn•sil' ko 1 o n i z a e .i i w miasta 
zorganizowane na 111odł\• za<'hodni:1, na 
podstawie pr11wa nie111ieeki<'
go ezyli magdPhurskiego. Na
danie tego prawa 11azyw1i110 w Polsee 
1 o k a e j ą m i a s t a. 

Wygląd i ustrój. 
L o k a c .i a i k o l o n i z a c j 11 były 

momentami przyśpil'Szaj;ieerni dojrz('
wnnie form rozwojowyeh miast pol
skich. Przl'miana niemi spowodowana 
za.znaczyła się w ustroju i kształcie 
lntasta. Na podstawie przy w i 1 e .i u 
I ok ac y j n e go czyli os ad ź czego 
Powstawał zarz11d miasta i sądownictv, o 
wykonywane przez mieszczan nad mie
szczanami. Obowiązki mieszkmiców wo
bec władcy kra.in i właśeiciela t('ryto
rjum oraz wyłonionych władz miej
skieh bywały śriślc określane (czynsze 
gruntowe, opłaty za kramy, wngę, cię

żary wojenne, l'ła). \Vzamian koloni
śri i ludnośr dawna zyskiwali oehronę 
Prawną, zapewnil'llil• wolnośei osohistd, 
swohod\' wykonywania praey rzemieślni
czo-hnndlowl',j. Dla ułatwiPnia zl'tkni~cia 

się wytwórey i spożywey organizowano 
w okn·ślo11ych dniaeh targi tygodnio
\\'(' i jarmarki okresowe, na któryl•h 
wszelkie obroty nie podlegały ani kon
troli, ani opłatom. 

Tere11 miasta zabudowywano w mia
rę możnose1 Wl'dle modły zaehodniej. 
Tworzył się regularny szkielet miasta 
a do .i<'go czf{śei składowyrh należał 
plac główny czyli r ;.·n ck i wycho
dząr<' najezęśc·ie.i z jPgo naroż,\· lub 
hokr'nr 11 1 i cl'. '.'\ie z każdą jednak 
t il k można hyło post:)Jli<~ miejscowo
Sl'I:). hy stan· formy przdworzyr na 
110w<'. Ohok wi\'<' dawnyeh osad, two
rz:.1<',Y<'h h<•złallnl' g1·11py domostw u slt'>p 
\rzgórzy, ehronionwh urwiskami lub 
1noezaram1, a <'Zn°sami zn(nv \Vydłu
ża.ią<'yeh si\' w zahudowarn) po ohn 
stron:ll'h drogi nlieówk(', powsta
wały w pewnem oddalenin na dogod
niejszym i ohszrrniejszym terenie re
gularne for111y nowep:o miasta, a stare 
osiedle stawnło się jego przedmieściem. 

Częstokroć też pierwotne budowle 
i szlaki drożne wchodziły w nowy układ 
urbanistyczny. Tak np. w Krakowie 
pierwotne kośeiółki N. M. Panny i św. 
\'/'{ ojeieeha weszły w układ nowego ryn
ku a trakt id:icy od stóp Wawelu na pół
nor stał się ulic'! Grodzką, szlak wielko
polsko-śląski ul. Sławkowską a mazo
wiecki ul. Florjańską. 

Miasta przynosiły spore dochody 
właścicirlom obszarów i ułatwiały zbyt 
ziemiopłodów. Z pomocą więc przed
siębiorców kolonizacyjnych czyli t. zw. 
os ad ź ców zakładano też wiele miast 
zuprłnie nowych, wytyczonych na nie
zamieszkanych, dziewiczych dotąd te
renach. O miastach zaś, które powsta
wały na świeżyeh karczunkach, mó
wiono, iż je założono „na surowym ko
rzeniu". \V wyborze terenu przede
wszyst kiem decydowały czynniki jego 
obronności, mimo wi('c odległości od 
gł<'iwnych lądowych linij drożnych po-

-~~~~~~~~~~~~--~~~~~-
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wstawały miasta w pi:tlach i rałllio
naeh rzecznyeh (Kalisz, KamiC'nie(' Po
dolski) i w otoezon:n•h wzg{•rzam i kot] i
narh. 

Treś{o żyeia W('Wllf,'t rziwi.rn warn n ko
wala praca llliPszka111·{)\v, normow:iły 
zaś przC'pisy prawne z:11•z(•rpni<:tP Zl' 
zbioru praw, t. zw. „ZwiPr1·iadła sa
skiPi1;0", b<:dą<•pgo wsp{> Iną podst.iwą 
przy.i<:tC'go w rniast:i<'h 11asz~'<'h praw;1 
magdehurskirgo i pO!'hodny(•h j(•g·o O!l
mian praw: śrt>dzkiC'uo i dwh11i1'1ski1~

µ;o. Sąclown id wo spraw owa I i J.1 wn i<'y 
z w1\jtt>1n na <'Zl'IP. Z;1rzą1l llliasta wy
konywa! i rajey poi l prZ('WO!l n id \\'<'111 
hurłllistrza. Z<'Z:JS('lll kontroli,' nad g·o
spodarką rniP.iską pozyskali prz1•dsta
wiei(•le og·Mu rni('szkar11·<'>w. t"l'Jlr1•zP11-
ta1wi plt•hsu llli(•jski1•g·o, zwatH·gn 1Pż 
„szaryłll <'Złowit•ki(•111". (lh1·01ą· 111iasta 
sprawowały przrdt>wszystkiPlll 1·t•1·hy 
(- Cr<'hy). 

Zespół ludnościowy. 

PrzywilrjC' osad~.1·ze zar11wno miast 
krtilewskieh, jak i prywatnyeh z:ąww
niały j1•dnakiP >rnrn11ki praey wsz~·st
kirn ol1ywatelom łlliasta. Rt.żni1•p w~·
znaniowC' twOJ'zyły j(•d na k trud 11oś1·i 
ściślejszrgo wsp<iłży<·i:i. l>awny pogl:!d 
na świat wyr<'>żn iał przrd<'wszyst ki Pili 
katolików, dla ni<'h jPdyniP z:whown
jąc godnośf. ohywatPlstwa, rz:.idu i s;pl11 
w mil'śril' oraz przywil(',jP ni1•ogranie1.o
nego handlu i przynakżnośei <'l'<'lwwl'j. 
Jnnowi1•rey i Żydzi tworzyli odr1;lm<' 
gminy wyznnniow1•. 

l\liasta posia<lały wiPlką siłę przy1·i<J
gającą, nrnożliwinły howiP111 łatwiPjszr 
zarobki w r<lżnorodnyeh 1.rał1,•zia<•h pra
cy, zapewniały wolność- osobistą. Obok 
rodzimej ludnośei rolni<'zl'j dążyły tvż 
<lo nich liczne fale prz:·bysz(1w oh<'.V<'h, 
zwłaszcza z NiPmiec i Flandrji, osi:1da
jąeych masowo w większych ośrodkac·h. 

Dług-o to zjawisko g·ospoda rezf' tłu
maczono w nauce historycznej zbyt 

jetlnostronniP. Przt>et>niano zrnwzPnil' 
ll(]ziału sił 11iP111i1•!'kieh w lmdowi1• 
111iast polski(•h i w tworz1•niu si<: rni(•
sz1·za t'1st wa po Isk i1•go. I\' ajnowszp l>0-
wi<•111 badania history<·z11t> wykazały. ż1• 
była 1 o n il' k o l o 11 i z a c• .i a 11 i !'

m i L' (' k a, n h• k o l o 11 i z a c· j a n a 
prawiP niPmit'Pkil'm, w kt11-
!"l'j siły polski!' i polsk:1 ini<·.iatywa 
\\·prowadz11ł~· ust rojowi• i g"O.-;poda l'<'Zl' 
wzory zat'hodnil' przy <'Z\'Śt•iow1•.i po
mrn·)· <>ht•y<·h p!'zyb~·sz1lw, sz1tlrn.iw·.\·1·h 
<'hlt·b:1 na naszt•j zil'llli. :\i1·tylko w ł'ol
st•t', a 11· wsz~·dzit• indzi<·j k11 pit·l'ka 
J'll<'hliwośt; l przylłllls l'Zl'lllit'ślnit·z.'<'h 
węd1·1lwt·k zasilnł,,- olwylłl l'ltonH'll1l'lll 
„stan śn·dni'', „stan 11'1.t'<'i", jaki w da\\'
n,-.-rn ust 1·ojn spoh•c•zn,\'ln t worz.\'ło mit·
sz1·z;11'1st wo. ;\i1·m1·y. Ormianit•. <;n·1·y 
i Włosi ha!'dzo lil'zllit• pojawiali si~· na 
ohszar:wlt Polski. 

Rozwój i upadek. 

Polska tworz.vł:i howi<'tll ł<)1·z11ik g-o
spot la n·zy lll i\·dz.v uprz1•111ysłowiony111 

1•111·01w.iski111 Z:whod!'111 ohfit11.i:11·y111 
w hog·a!'fwa ;1zj;1ty1·ki111 \\'s1·hod1•111. 
l\yła po111os1<•111 l:.1dnwy111 1r1i1:dz)· H;il
tyki1·111 a lllO!'Z('lll ( 'z:1r111•111. l'l'Z!'Z .i('.i 
droż11i1·two l:1dowp i wodtH' przPta!'zał 
si~· towar wy!llil'nny, zyski pośrPdni<'
twa pozostawi:1.i:1c• w r\·kn 111iPSZL'zai'1-
stwa rniast polskil'h. <:h'>wni<' hog-a<'ił 
rni:1sta handPI tranzytowy, p1·zl'\\'ozo
wy. StatJ(;ły też niPkt1'1n• 11a poziornic 
pot~·ż11y1·h 111iast „llanzy" 11i1•111iP(·kie.i 
i do zwi:izlrn tt·g·o. za]W\\'11ia.i:!1'Pgo i111 
dogod11oś1·i harnllow1', n;i)pżały. 

W dzit'.i:l<'h polski(•j kultmy ok1·<·S 
lat 12i'i0-1i"l00 nazwany został okr e
s e in lll i P .i s k i 111. 1\1 i a sto howi1•111 
wywi(•rało ogrolllny wpływ kulturalny 
na okr~·g wir.iski, stało się ePntrelll 
oświuty i 111atPrjal11t•g·o dohrohytu, ska-
111 Ży<'iową przywyższa.i11e stan ryet'r· 
ski. W ohręhiP swoi1n gro1111Hłxiło 
wszystkie zdobyezt• <'ywilizaeyjne !lw-
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czes_nej ludzkośei, przywożąe ieh wzo
ry 1 sposoby zastosowania z dalPki<'h 
drt>g światow<·go hand I n. 

Boga<'f'lli<' si1,_• mil'szezan zbudziło za
zdroś(; warstwy w społ<•i•znyrn ustroju 
Polski uprzywil<',j(H\':JIH',j. szlaehty. l\'i<'
uez<'stni(•zeni<' miPszezan w sl11żbi(' woj
s~owpj było p1111ktl'm wyjśl'ia ieh ogTa
lllezc•il. ( :d\" zaś szl:whta szła zwarta ła
wą przP<·i~ko rni<•sz<•za{1stw11, ono. ni<' 
mogło jej prz1•<·i wstawi<; ż:id1wj sol i
darnoś<'i, nit• zdobyły się howi1•m rnia
~ta Po_Iskif' na JHirozn111iPnit• wzajt•1111H'. 
Zostali więe 1niPsz(·za11it• zdt•gTadowani 
Ila obywatPli 11iższ!'g-o rzędu a z:rniP
dhawszy i tak niPzhvt wiPlka możnoś1; 
l"<'?r<'z<'ntacji SW<'l..f0° sta1111 ;la forum 
8 <'.Jn_iowf'm, ni<> brali z11pl'łni<> prawie 
~1dz1ału w życi11 politv<'ZIH'lll. l'onadto 
,J<'~zeze 11 m hil'j ą każ:l<•g<i h(1gatszc•g-o 
111 w~z(~za11ina stało si\' prz!'jś('it• w sze
regi szla('IH'<'kiP, skutki<>n1 ('Z<'g·o opn
~zczały 111it>SZl'z:d1stwo polski<' najtęższp 
Jed1~ost ki. W m i1•js<'1' eh rzt>śeija i1ski(•go 
kupiectwa ('Oraz Ji('zlli<'i wehodzili 
Żydzi. · 

. Szlachta nabywała t<>ż w rniastn<'h 
1 na przedrnieści:wh wi<'lki<' obszary, 
Żadnym ci(,'żarom mit•.iskim niepodl~·
głe. Były to „jurydyki" faworyzn.i<l('<' 
handel żydowski i prne<,> ni<'11kwalifi
kowanyeh rz<'mic•ślnikt')w <'Zyli parta
czy: RówniPż mnożyły się w rniast:wh 
Pos1adłoś<'i instytueyj d1whownyl'h, wy
w;irem napojt'iw i oq.r:rnizowani('lll tar
l!<~w konkuruj:)('<' z 111i1•sz<'za{rntw<'111. 
\\ Ucisku staroś<"iilskim znikały po
na~lto wsz<'lki<' pozory san1orz:1du rniej
~k1<'1.!"o. Zatrzyniał si1,_• więc pę1l rozwo
.J<~wy 111iast polski<'h. l>oroh<'k zaś Śr<'d
niowi<>cza i wi1·ku złofrg·o znisz<'zvły 
kl 1•sk1· · J · · ł X\'I I. . ''. wo.w11 < l'lll..fll'.J po ow~· , w. 

h_lęs<'<' sw(•g·o upadku tu i t'iwdzi1• za
P'.>ill<'r usiłowa lv sa llH' mi a st a, dzi1•.i<' 
n1<>kt('>r ł ·. I . . k ,' Y<' 1 z llll' 1 wykazu.Ją .Jt'SZ<'Z<' 
'<!tkotrwałP 111omP11ty podźwigu. Na

ogoł .i<'dnak przt•z cały wi(•k postępo---szukaj w tomie piq.tym! 

wała ruina i zarninani<' sił żvwotnvch. 
lT S<'hyłku dopif'ro dohy saski<'.i za~na
<'Za się zwrot ku l<'pSZ<'lllll. Ni<'l)('zpi<'
ezP11stwo niert'iwnowagi społf'('ZnPj Pol
ski spost rz<'g·ły świat l1•jsz<' umysły szla
<' IH'l' ki<'. ~<'.i111 z r. lifi4 pod<"iągnął pod 
<'iężary mif'jski<' .im~·dyki · szlaehecki<' 
i duehow11<'. \Yi<>l<' miast dźwign~·ło sil,' 
finansowo i ożywiło JH'Zf'mysłowo. 
~<'.im widki podjął zasadniezą rporga
nizaeję mzwlz<•11 miejski<'h .. Miasta pod
jęły Ila SW<) ręki,' ożywioną kmnpanję, 
Z<'spoliły się i uzg-odniły sw<' dążPnia. 
Za ptiźno jPdna k przyszło w konstytu
<",ji :3-g'O maja niPmal znprhw rów110-
upraw11i1•niP 111iPszeza11stwn. \\'prowa
dzPnip w żyei1• ehlulmyeh zamiarów 
11nif'111ożliwiła trag·edja rozbiorów. 

Okres niewoli. 

Najlmjnic•jszy rozwój minst za!.!"ra
nil'zny<'h przypnda na okrf's nasz<'.i ni<'
wnli polityeznpj. (idy µ-dzie indziej po
wstawały wspaniałe gmachy i11stytucyj 
komunalnyeh, u J~as niszezono zabytki 
mit',iski<'. znoszo110 dawny staropolski sa
nwrz:id i tworzono z ohcl'g-o żywiołu mia-
110wa11p mag-istraty. Na dominuj11c.reh 
nad miastami wzg·(irzach lmdowano woj
skowi• eytadPh', wi1lonw symbole zabor
<'Ze,i przpmoey, a wi<'lt' miast krępowano 
n•jonami fortt'<'ZJH'mi. Ustawy budow
l:nw n ie u względn iał.r zu 1włn il' pięk-
11 a. ani potrz<'h rozwojowyeh miast. 

Paf1st wa za horezt' prowadziły nieco 
r1!żnq w środka<'h, alP zgodną w ePlaeh 
politykę mi<',isk:i. Ni1• eheiały rozwoju 
miast, ho uważały j1• za ni<'llPzpic•c•znc 
ośrodki knltnr.v i t<,>ż>·zny narodowej, 
sk:itl w~·ehodziły najg-orętsz<' ha.-;ła nie
potlh•g·łościowt>. 'V t~·m ezasiP bowi1•m 
ośrodki kult u ry polski<'j z pała('tJW 
i dworów prz<'s11wały się już zdt•cydowa-
11 i1• na i<'rt'll mil'jski. Popowstaniowe la
ta spowodowały rozpad uprzedzl'ń szla
dwckich. Konfiskat~· i kl<,>ski gospodar
<'Z!' przerzucały ('oraz nowe dl'menty ze 
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wsi do miast. W mil',isee szla<'lw<•kil'j 
elity z uro<lzPnia powstała nowa war
stwa, ki crown i eza w zakrl·sie umysło
wym: intdigmeja. Ku nil•j ski1•r;my
wał sit; głównie ueisk zahorezy. Nil' 
chciano, ahy ona tworzyła wolnl' i ni1•za
leżne o<l władz rz11<lowyeh warsztaty 
pracy w handlu i przl'm:vśle. To tPŻ sta
wiano tamy rozwojowi gospodarc·Zl'lllll 
i kornunikaeyjncrnu kraj6w zahra11.nh. 
A ustrja przeszkadzała 11 przl'mysłowie
niu <lali<'ji, ahy z niej U('zy11i(. tPm 
eh łon n i1•jsz.Y r~·rwk zbytu dla \\")'1 wor(nv 
„krajów 1•cn tralnych". MiPszc•za i'ist wu 
polskiemu w zaborzt• rosyjskim trwlno 
też było sprosta<- zalewowi nasył:rny('h 
z głt;bi Rosji, a wydalanych poza wy
zna('zarw tam strl'fy z11sil'dh•nla, Ży
d1'iw. \V Poznai1skiem Ni1•mc•y tl·Ż prz<'
dt•wsz~·stkil'm widzi<'li „śpi<'liłl•J'Z p1·11-
ski", ale tam samoobrona s1>ołe1·z1ia :-;ku
piła sit; wok<'>ł prohll'nlll m i<·jsk il·µ;o 
i spowodowała sihu! d:)Żnoś(. do wytwo
rzPnia rodzimt•go stanu śr1·dnicgo, z1·0-
dziła silne gospodar<'ZO kadry nie·zah·ż
nego od władz zahorezyrh polskie•go llll\'

szrzaństwa. 
Doba obecna. 

Oelrodzona Rzrl'zpospol it a w swym 
l}l'Og'ramie spOłC'CZllO-g·ospo<la n•.zc•j od
budowy uwzglc:dnia w szc•rokiej miC'
rze interesy miast i mieszczaństwa, ob
jęła jednak bardzo ci..,żkie dzic•tlzi('t wo 
po rz11clach zahorl'(iw i po woj n ie>. 
Dążność do ujc•clnostajniPnia podstaw 

prawnyeh miast zrodziła jc•dn:) dla 
wszystkiC'h clziPlniC' ustaw\' sarnorz:)clo
wą z 19:~:3 r„ w 1J1ipjsce kilku ohowią
zująeych w okrPsi<' zahor<'>w. Na usta
lonyl'h zasadaeh rozwijająe·e się ż:vc~ie 
llliC'jskit• w Polsc·<• stajP przc•cl ohowi:)z
ki<'llt rozwiąz11nia dałszy1•h ni<•zli1•zo-
11y1·h prolil<'111t'1w, wy11ikaj:11·y<·h Z<' 
zliiorowoś!'i bytowania ludzkiq!,·o. Ht•z
ładnoś(. si1•ci uli<·znv!'h 11owv1·h dzi<·l-
11 ie, hc:dąca jaskra WC';11 p1·zc•!'i \~·ie•l1st we•111 
najstarsz<'g-o, rc•g·ularnit• zazwy<'za.i za-

rysowanc•go szkic'IC'tn miasta, zosta.i<' 
u.i\•ta w śeiśl<' wyprac·owarn' plany rc•
g11l:h'y.i1w. 'l'o<'zy si\• walka o prz1•
st rzPt'1, o zclohy('i<• jak najwic:kszyeh 
obszartiw zie•l<•11i i nasło1H•cz11iP11ia, 
o ntworzPnic• jak najliC"zni1'.iszych 
„ph!C'" dla wlrc:c•zonC'g·o wyclc•ehami 
fabryk onrn.nizrnn 111iPjskiPgo. Przerzn
C"a sic: .i<' o il<• 111ożnoś<'i na dale-kie }H'

ryf1•rj<', l<•1·z r{1w1HH'Z<·ś11i1' stwarza no
wc• zaµ:adnil'nia komunikaC'ji, kanalizae,ji 
i oświ<•t kn ia. 

Nowt• llli:1sto znżytkow11j1• umiejętnie 
piPrwi;1stki p1·zyro<ly, wyzyskuje• war
tośei sweu·o krajobrazu. ( 'hociaż prz<•
ważna ilość 1lliast została dziś oclcią
żcrna od roli warowni, a forty obronne 
odrzuconc• zostały rnt ocll<>głe od nich 
o clziesi:)tki kilotllPtr<'>w przc•strzc•niP, 
to jc•clna k wojsko Rt alt- wyeiska 1ww1w 
z1111 lll i ona na orga 11 iz111 ie lll iC'jsk i 111. 

~liasta llll!Rzą wytyczyć clla1'i widkie 
pla<~e (.wicz<·lnH', budować bloki koszar 
i 111agazyn<'>w i podąża<~ za nowPrni sy
ste·marn i ataku i obrony, przygotowu
j:ic lotniska i sC'hrony. Rueh sportowy 
doniaga si~ boisk i kąpiPlisk. Wie•lkic•
go llallzorn i uw:q.ri wy111ag·a.ią ogni
skująe·e• najpry111 itywn iC'jszC' pot rzd>y 
aprowizac·:·.inc• ludnoś<'i, wmloC'iąg-i, halt• 
targowt• i rzeźnie. 

W rozumil'niu hłt,'.dt'>w prz1•szłośei, ja
ldem było nieuwzględnianie przc•z mia
sta sa111e wsp<'>lnoty ich intC'ł'PS<hv, utwo-
1·zyły miasta Polski <><lroclzo1H•j „Zwią
zck miast polski<·h". Spe•e•jalna .i<•go Sl'k
<'.ia n·pn·z<·ntujt• cll'Ohlll' miasll'ezka. 

( lµ;1"dna lil'zba 111iast w l'olst•e wynosi 
G:l<i, a luclnoś<'. mie•jska stanowi nieSj)('ł
na :rn"/ 0 0µ:(1ł11 111d11ośl'i Polski. 

Rzut oka na miasta poszczególne. 

\\" dawnye·h C'Zasa<·h typ urln111isty('z-
11y i g·ospoda l'<'Z:V Ili i a st a powtarzał się 
iiPz wii,·kszyc·h odl'hy1Pt1. 'ł'e·1·aź11iPjsza 
sp<'<',jaliza<·.ia zindywidualiwwała znac·z
nic• iC'h l'harakter. 

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

Czego nie znajdziesz tutaj -
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:\1iasta zagłi.:hia wi.:glowrgo 1ia <:ór-
11ym śl:islrn s:) <'haraktrrystyeznr tysią
ea111i kornini\w i koszarowatP111i hloka
llli <lo111ów rohot11i<'zy<'h. ( 'iąg·ną si<,: 
.iPdne za drugi<>111i hrz 1wzrrw prawir, 
ubogir w zirl<>11 i frag·111rnty c\p]rnra
eyjnr. Prnca .i<'dnak g·1\rniczyl·h poko
lril. pozostawiła w ni<'h trraźnir.iszośei 
spory <lorolwk eywiliza<"yjny: wodo
eiągi, bruki, kanały, szpitak żłt'.liki, 
}li<,:klH' budy11ki szkoh11• i sali' widowi
skowP. ()śrn<lek prZl'lllysł11 u:t\1·11ośl:p.;ki!'
go, <lopit•ro w 1:-iG(i r. z:11n il'll io1w na 
n1iasto Kat o w il'(' osiągn1:}y wysoki 
Jioziom rozwoju 11 rlrnn ist Yl'ZIH'go. 

Ni<•111a natomiast śladu i11wPi-;ty1·yj 
ohcl•go kapitału, <'ksploatu.iąt·Pg'li ho
g1wt wa zag-ł1,dJi:t na ftow<'go w 1\1 ałopol
Sl'P Wsd10dniPj. Przrz Bo1·ysław 
i D ro h o bycz prz1•płyn~·ły zngTa-
11 i<'t,) pral'l} polsk i<'u·o ro hot 11 i ka wvdo
bytp strngi złota, ni1• wz:illli:111 11i1: po
zostawiaj:)<~ na mir.is<'n. 

Sylw<'ta 111iast po111orski1•h przc•(•.ho
wała w swy<'h zar·ysa<'h 11ajpi~·lrniPjsu 
CP!'hy ieh historyt·.zrwu:o rozwojn, jak
kolwirk nrnvorzPs11oś(- zaz11a1•zyła r1!w-
11i<'ż wybitni(• śladv swcg·o postępn zn· 
1·ów110 w 'r o r u 11 i n, zdo i>ny 111 st a ro
żyt 11P111 i l1rama111i i ratu:-;zp111, .i:1k 
w rozłożo1wj nad ka 11a ł(•111 By d g· o
szczy, czy w I'f'l.!'lllar·nir rozh111lowa-
11 Pili ( ~ h e ł ni i r i ( : r u ( l z i a 1 l z u. 

R<•g·nlarnr sz:whownic·<· lnh ~ydłnżo-
11<', a w śro<lkowv111 Jlllllk<'if' na pl:w 
główny rozsz<•rz:;.il!I'(' si<,· 11lil'1'nvki, 
P'.Z<'dstawiają 111iasta pM1101•110-ws<·ho1l
n~('go pogranicza, zazn:wza.i•!<'<' 11ajsil-
111rj sw1\j rolni<"zy <'haraktl'r. Ni<' spo
tyka si~ w nieh zrrn111io11 history<'ZllYl'h 
ta.k bardzo <•.haraktPrystyl'znyd1 dln 
r111ast poh1d11iowo-ws1·hod11i<•µ:o poµ:ra
lli(•za Polski, g·dziP wsz<,•dzi1• z:1111ki i i1·h 
l'l1i11y, jakby r1•sztki daw111·g·o fort1•c·z
llt>g·o pa1H'(•rza, świrnl1·zą o krw:1\\·1·.i 
wo.i<'llllPj przt•szłośl'i. 

Bardzo pi<,·lml' założ1•11 ia t1 rha11 is1 .\'l'Z-

szukaj w tomie piątym! 
---·----~------ --------

IH' wykaznji) miasta o rharakkrze r<'zy
dl'nrjonalno-warown~·rn, powstał<• dzii.:ki 
ini<"jatywil· mngnal'ki(',j na podstawie 
j1•dnolirie opra<·owarwgo planu: Stani
sławów, Zarnoś(-, Ż{lłkil'W. \V tyeh dw{lch 
ostatnirh utrzymam• w SW<'j historyez
rwj oprawil' przt•strzPni<' rynkowe, re
prl'Z<'ntu.i;.1 godnie pii.:kno ren<'sansowe
µ:o miasta. Często tl'Ż mah', zaniPdhane 
rniastl•c•zka posiaclaji) ws pan iałl' frag-
1111·11ty pałarowo-parkowl'. 

Na mi11io11:1 go.c;podarl'Zl) świ<'tnośr 
wskazu.i<) zabytki San 1l o 111 i<' r z a 
i śpi<"hrzP Ka z i n1 ie r z a n ad W i
s ł ą, 111iast .iakµ:dyhy zgrzyhiałych. 
l\lłodziP1łc·zy111 z11to 1·oz111:1l'hr111 t\•tnią 
llg'niska polskiPj produkeji wyrobów 
azotowyt•h: wytw6r11ią g·az{iw trująeyl'h 
w l'Zasi<• wojny światowPj wsławio11y 
(' h Ol' Z cl\\' i W Ol'Zal'h ll:lSZYl'h l'OZ
kwitaj:jl'j' zmvi:}Zl'k 11owoczps11~go mia
st a przc•111ysłow<·g'll, M o ś <' i c <'. Chlu
b:) polski<•.i t<,•Żyzny gospodarczej jest 
port (l dy 11 i a (~Gdynia). 

Z zawi4zka 11adwiśla11ski<'j osa<ly ry
ha<"kiPj powstala dzi<•lni<"owa stolica 
ksi:)Ż<)t nrnzowi<'<'kieh. \V nr sza w a. 
Zkoll'i stała się stolil'l) krtil!'stwa pol
ski1•go od l'ZHS!)\\' Z~·g·111u11t:1 111 \razy. 

l'lH'zątkowo lnu-zna 1ylko w okrPsach 
S<',jllt(iw i pobytt'lw dwor{nv, przetwo
rzyła si~· w XVIII w. w prawdziwą po
l·ityl'zną i lrnltnralną stolic',' kraju. 
j)zięki <'('!Jtral11!'111U położ<•niu w sto
sunku do i1111~·1·h krajów <'Ul'Opejskich 
i gTani1· Polski szyhkilll kroki<'lll zdąża 
dziś ona do pozy1·.ji stoliey-olhrzyma. 
,J<'st .i<'<l,Ylll'lll llliast<·111 l'olsk·i lil'Zl)l'.<'lll 
potrnd 111 i !jon 111 i1•szkałidlw (w 1 !l:M 
roku - 1,200.000). 

\V swym dzi<'.iowy111 pol'hodzie wchło
nęła w si1•bi(• \Varszawa okoliPzne ko
Ś!•ioły, klasztory, pałac•p i llwory 11 oh<>c
nic· z:ig11rnia t·o1·nz nowp osiPdla, na 
d:il1•ki111 ongiś od llliasta ll'ŻI)<'<' pro-
111il'11iu. l'\<1 olbrzy111iP.i:11·y111 j1•j ohsza
rzt• drobnintlq wysl'pk~· stanowi przP-
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piękne w swej całości „stare 111iasto", 
ograni(•zone od ws<·hocln stromrm zho
ezrm, spada.ią<·<·m kn Wiśle. Do llH'.l 
zaś równolPgle ułożyły si<: art<'r.i<• p<'>ź
niej powstak 

Drugi<• zkolei co do zalndni('nia mia
sto Polski, ł, ód ź, .iakkolwi<'k .i<'szez<• 
w średniowie<•zu do rz<:du 111iastrcz<'k 
wyniesiona, liczyła przy koi1cu XVI Il 
wiPku kilkudziesięciu zalrdwiP 111ie
szkaiie<'>w. Podkład .i<>.i rozwoju stwo
rzyły µ·ospodarcze zabiegi ks. Lulw<•
kieµ;o; .kst ona w zupPłnośei two1·e111 
i wynikiem rozwoju przprnysłu wł<'>
kiennirzego. 

ł~(Jdź liczy olwcnie G!l0.000 n1iPszkań
c6w. To najg\'Ściej zaludnionp 111iasto 
polskie .kst jpsz<•w zani<·dhalll' pod 
wzg·lędcm wyglądu i urządzcii użytpez
nośei pn hl ie zn ej. 

Wśr{Jcl troistr.i przyrody i rzrźhy fr
rPllll: stepu, nizin i wzg6rz. na rozsta
ju <lr6g· i w{id rozsiadł sit,' L w {i w 
pi<'rwotny, przytulony do zh1wza Za111-
kow<'.i g·<lry. \\' Xl\' w. prz<>ni<'sio11y 
w kotlin<: l'<•łtwi. przcnmeił zkol<'i swe 
centrum w XIX w. wzdłuż .ie.i zasklr
pionrgo dziś koryt a, p<>ryfr1·ja 111 i zaś 
swemi wyhipµ·ł im okoli<·z1H' wzg(>rza. 
Był niegdyś najważniejszym W\·złrn1 
dróg, prowadząry<·h do złotodnjnych 
ognisk azjatyc·kiPgo handlu, sta<',ją 
tranzytową podążn.i11reg·o Z<' \Vs<·hodu 
na Zachód towaru. W okrPsie poroz
biorowym osiąg·nął ogromny rozkwit 
po uzyskaniu autono111ji w 1870 t'. ja
ko miasto centralne rolniczych obsza
rów i bogactw kopalnianych kraju. 

Po wstrząsach wojPnnyc·h liczy 
:316.000 mi<'szkai1c<'>w, z miasta stołpc•z
n<'go stał się 111iastP111 wojrw1'Hlzki1•111. 
Położony na rn iPsza1H•m trrytorjum na
rodowośc~iowrrn wysoko dzierży sztan
dar polskir.i kultury. W .i<'.i obronie 
zmagał siQ krwawo w lataeh 1918/ l 9 
i zdobył dla siebie zapomniany, lecz 
od wojen XVII w. posiadany przymiot-

nik Scm11c1· fi<frlis - zawszp wiPrny, 
i ord<'r l'irt11ti militnri. 

ZP wszys1kil'h 111.iast polskid1 na.il<'
pi<'.i i najr1•gularniPj zabmlowany j1•st 
Po z 11 a ii. \V !Hi8 r. powstało tu naj
starsze hiskupst wo po Isk iP. Dobę sto
h•(·zną tego miasta Mit'czysława I i Bo
IPsława Chrobrego przypominają szcząt
ki za111kn na górzr Prz<'lllysława. Naj
dawnif>jsze <'Z(,'Ści 1niasta stanowią daw
nr targowisko, Hrodka i Ostrilw tl1111-
ski, 111iejsc•p wzni<•siPnia najdawni1•jszpj 
świątyni. Zabytki architPktoniczne sio;>
gają XI I w., chociaż lokae,ia Poznani11 
nosi datQ l 2G:t W {i wczas to pow st ilło 
ha1·111011ijni<> sko111ponowa1w 111 i a.sto 1rn 
lc>wy1n hrz<'g·u Warty. Dziś Poznail. le
ży na ohu .i<'.i hrzpg·ach. Chlubi siQ 
piQkny111 ratuszp111 re1wsansowy111 i piP-
1 (,'gm1.i<> t radyc~je iwhH·go żywot nośc~i 
gospoda rczt•.i da w n ego 1ni<'szczaiist wa, 
kt<'>re z śląski<•1n, (idańskit>111, Wrocła
wit>111 i eałą Polską prowadziło ożywio
ny hand<'!. Za czasów daw1wj Iiz<'czy
pospol i tej miało tu silny punkt oparcia 
n)żnowiPrst wo polskil'. \V C'zasa<'h zaho
l'll wytworzył się tu ośro1ll'I' walki miQ
dzy żywioh-m polskim a niL•mil'<'kim. 

l'oznai1 olll'cny ]i(•zy 2Gl.OOO 111i<'szkai1-
c·(>w, .i<'st 11aturalnc111 ct>ntrt•111 kraju 
o wysoko postawiOJH'.i kulturzP rohwj. 
l'ii<' tknQła go znpdnie pożoga ostat
niPj wojny. To tPŻ Polska cała tu wła
śnie urządziła rew.i<: sw<•.i wytw{m~zo
ści na l'owsz<•ch1wj Wystawi<' Krajo
wej w 192!l r. 

Wielkin1 pom11ikiPrn urbanistyki śn•d-
11 iowiP1·zn<'j i ska rlw<'lll pa 111 iąt ck prZ<'
szłośei polskiPj jPst starożytny Kr a
k ów, po ( 1ni<>ź11ic· i l'owa11iu dziPdzi<' 
g·odnoś<'i stoł<'l'ZIH'.i Polski piastowskie.i 
i jag·ipl]oirski<'.i, zdegTadowany przpz 
\Vaz6w do rzęclt1 111iast prowinc,jon11l-
11yclt na rzPcz '\\'a rsza wy. 

Powstał 011 u stc)p skalistego wzµJ)
rza \\'awrlu, otoczony Wisłą i .ie.i do
pływami. Ostatr<·zna jego lokacja na 

--··--·- --~--~--~--· -------
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prawif' niemir<'kif'm dokonana została 
w 12G7 r. Dogodne skrzyżowanie dróg 
było ważnym <'zynnikielll jego rozwo.iu 
.iako ośrodka pafo;twow<'go i gospodar
cz<'go. Założony tu w 1 :364 r. uniw(•r
sytt•t był ogniski<'m polskiej oświaty 
i kultury oraz kolrhką polskiej llly~li 
naukowej. 

Krak6w jest miaskm po<lhija.i:Jf'l'm 
swym zabytkowym urokim1 najwi'.'k
szyeh IH!Wf't przeriwnik6w „historyrz
nych kamieni". Od romaliskirj krypty 
św. Lf'onarda począwszy, pi'.'rdzirsiątka 
kościoł/iw krnkowskieh z pif,'knym go
tyckim kościołPnt Marj:wkim na czPlr. 
daje możnose studjowania styl6w 
wszystkich rpok: Zr świf'rkieh zabyt
ków starej nrehitPktury eała Polska 
zna zamek, sukiennic<', wiPżi; ratuszo
wą, hratni; Florjańską i Barbakan. 

Ostatnio do rrlikwij narodowyeh spo
czywających w podziPntiMh wawrl
skich przybyły sz<'zątki śmirrteltw Bu
<lowniczq„w Polski Odrodzonrj, Mar
szałka ,Józda Piłsu<lskiPgo. 
Aż cło początku XIV w. żadne słowo 

J?isanp nie wspomniało nazwy \V i I n a, 
.Jakkolwirk około 1323 r. przrniósł już 
tu z Trok stoliri; ksi'{stwa Litrwskirgo 
książi; OiPdymin. 

Rok 1387 był punktem zwrotnym 
w rozwoju Wilna. Stało sii; ono wĆ>w
czas stolicą biskupią, otrzynrnło prawo 
rnag<lehursk ir i samorzad. Wzorowa I i 
latami jt~go układ i us1 r:ój ha rdzo mi
h1j;l"Y miasto .Jag·icllonowie. Stefan 
~~atory utworzył tu akadrm.ii; jrzuicką, 
.Jedyną na cały wsch6d plnc6wki; na
u.ki zaehoclnit'j, a także powołał do ży
c·1!1 11ajwyższą instancji; sądowi) W. Ks. 
L1tPwskiP1„ro. Ciężkim ciosf'm dla roz
woju miasta było zdohycif' Wilna przez 
'.YO.iska rnosk it>wskie w 16!J5 r. Rujnu
.l~ee trż były perypetje wojenne lat 
1102-5. Potem przeżyło jednak .i<'
szcze Wilt10 okres wielkiego rozkwitu 
kulturalnego, mimo teroru rosyjskieg-ci, 

szukaj w tomie piątym! 

ŚwJat I tyci•. _ IV. 

który nif' zdołał wy11arodowić miasta 
fila rrck ich tradyey j. 

Wilno posiada 11ajwyższej artystycz
nej wartości zabytki art'hitPktonirzne, 
rozsiane jrdnak na splątanej i ('hao
tycznej sieei ulic i zaułków, podczas 
1nly w śr<idmieśeiu leżą odłoidem puste 
przestrzenie a wiPlkie place rohją wra
żenie przypadkowości w og6lnym ukła
dzit> miasta. Krytycyzm turysty rozbra
ja szybko pii,,kno położrnia i promie
niejąca zf'wsz;id trndyeja dzi<'jowa. Ku 
ziPmi zaś P<H'.hyla głowy wszystkiC'h 
przPehodni6w bez roz111cy wyznania 
majPstat Ostrej Bramy, kry.i<ieej przed
miot kultu niezliczonyeh pokoler! pol
ski<'h, siede111nastowieezny obrnz Matki 
Bożej, ezczony nar6wni z obrazem mie
szczą.rym si'.' na ,Jas1wj <lórze w Czi;
sto<'howir. /,. Charewicz01m. 

Por. literatur~ podaną przy artykule: 
„M iast.a". Ohszerne informacje hibljogra
fi«znc podaje m<l.i n·forat p. t. „Stan b11-
hnń nn<l dzif>jami miast polskich" drukowa
ny w Prwg-lqdzic Historycznym, \V arszawa 
l!J28 i fiamorzt1dzie M icjskim, \V arszawa 
J 928. O po1;z11tkn1•.h miast polskich por, Mn
l c• ezy 11 ski Karol: Najstarsze targi 
w Pols<'<' i stosunek i«h <lo miast prz<'d kolo-
11i;m«.i1! na prnwie nirn1iPf'kicm, Lwl>w 1!126; 
T y m i e n i P <' k i K n z i m i c r 7.: Proe('sy 
tw6r<'Z<' formowania sii: społt•l'Zeństwa pol
skiego w wi1~knf'h średnid1, Wnrs7.awn 1!121. 
Por. tPż ustQpy o miastach w Rutko w
s ki c go .J n n 11: Zn rys gospodnrezyrh 
dzi<>jl>w Polski w czasal'h przedro?.hiorowyf'h, 
l'ow1111 HJ2:l. Ostatnią produk1·j9 monogra
ficzną miast rPjcstrujP I n g I ot S t c fa n: 
Badania w zakresi<' dzi<>j<iw społc<'zny«h 
i gospodnr<'zyrh w PolseP 1918--1930. 
lTstrn>: Miasta, Kwartalnik Ilistoryezny 
rn:i:l/11. sti'. 15:l-Hi0. z ostatnich prac po
pulary'lujq('ych cfaiP.ie miast zasługują nn 
uwag~ wydane w eyklu monogrnfij krnjo
znawezy«h p. t. „Cuda Polski" pi~knic ilu
strowane i literacko ukt<' W n s y I c w
s k i 1• go S ta n i sł u w n: Lwl>w; .J a n o w
ski cg o Aleksandra: Warszawa; Re
mera .Jerzego: Wilno. 

·--------
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ŻYCIE GOSPODARCZE POLSKI. 

Struktura g·ospo<lareza każdl'gu kra
ju i .kgo rozw{1j gospodarezy zall'ży od 
położl'nia gt>ografiezn<•go, od ist ni<>.i<!
cyeh hogadw naturalnyeh i od lud
ności. 

Położenie geograficzne i bogactwa 
naturalne. 

l'olska h'ŻY na szla ku tranzyt owy111 
z zachodu Europy na wseht'ld i z pc'lł
no<'Y na południe, t. zn. ŻP przez l'olskt,' 
przechodzą towary przt•syła1w z jPd
nyeh pai'1stw do innych. Stwarza to dla 
Polski pewr](' 111ożl i w oś<·. i odl'gT:lłl ia 
poważnej roli w obrotad1 ha11dlowy('h 
miQdzy temi pai'1stwat11i. Tak si<,• d1.i
siaj jednak układają na świt>1·ip stosun
ki i polityczne, i g-ospodarezt', Żt• to na· 
sze położenie geogTaficznP ni<· <l:ije 
nam tych korzyści, jakie dawa<~hy 1110-
gło. Pochodzi to ez<,"ściowo stąd, ŻP wy
m i ana gospodarcza na wspo11111ia11ye h 
szlaka<'h 01lhywa sit,• stosunkowo 111:iło 
intensywni<' z powo<lu wielki<'h r<lżni<' 
w strukturze gospodar<•zt'.i i stopniu za
możności krajiiw, kttirPhy rnog·ły w<'ho
dzić w grQ (np. Szwecja i Rumunja, 
Francja i Z. S. R. R.), cz<,"ściowo zaś 
stąd, że do odPgTania takiPj roli po
średnika w obrocie mii;dzynarodowym 
nie jesteśmy dostatecznie przygotowa
ni: ani nasze drogi komunikacyjrn' ni(' 
stoją na wysokośl'i zaclania (port 
w Cdyni np. jrst tworrm bardzo 11it'
dawnym ), ani tPŻ ni<' posiadamy s1w
cjalnych uzdolnień i doświad<'zt>nia 
w handlu mir:dzynaroclowynt, iti<' ntt')
wiąc już o potrzt•lmyc·h do tq.?:o kapi
t ał;wh. 

Polska posiada szc•rpg najważnic'.i· 
szyeh surowctiw, z W<,·g·lc•m na c•zelc>, 
oraz urodzajną glc•b<,'. !'okłady 11ajważ
niPjszych kopalin, nacla.i<J<'l' się do 
eksploataeji, obliczane są, jak nast<,"
puje: 

Rodzaj kopni iny 
Za~ohnoślo pokład6w 

w miljonal'h tonn 

\\' <,'l!iPl kan1i1•n11y 
lłopa !taftowa 
S()\ kamit'łllla i warzona 
Sole' pot asowP 
!{uda żelazna 
l{itcly cynkowe i ołowi a IH' 

67.781 
Hi O 

fiHOO 
4;)0 
l(ii) 

<)•) 
do) 

I>o tpg·o zpstawi1•nia doda(. 1iall'Ży .i<'
SZl'ZC clwi<• pozycj<', 111ia11owi<'ir siły 
wodnP, sza<'owa11<• na :3,7 mil.i. l\~I 
(w km najlq>sz1·j katt•gorj i 2,2 mil.i. 
l\M), z l'Zl'go wykol'zystan<' jest za
IPdwic 100 tys. l\M, orn·z lasy, kttn·p 
zaj111u.ią w Polsec ohsza1· 8,:3 n1ilj. ha. 

.Jak z tt•go wida(., Polska posiada clo
stat1·c·znie wiPlką poclsta\V\' suroweową 
dla l'OZwoju przt•111ysłu krajow<>go. 'l'l' 
zasoby surowców są jt>dnak położom' 
nic•korzystnie pod względl'lll gl'ogra
ficzny111 w stosunku do całośei obszaru 
kraju. Zalrgnją one stosunkowo wą
ski 111 pas<' lit wzdłuż za<' hod n io-połud n io
wy<' h gTanie palistwa i są bar1lzo o<lda
lon<' zar(lwllo od <'<'łltrum kraju (nit• 
111()\vi:1c już o wsehodnich jpgo ezę
ścia<'h), jak od morza. l'oza tPlll szr1·pg 
kopal i 11 znajduje się bqdź na znacznpj 
głt,'hokośei (jak np. ropa naftowa), 
bądź trż odznacza si<,' stosunkowo nie
znaczną wydaj11ości11 (jak np. n1cly ŻP
laznc -- Polska posiada tylko ubogie 
ru<ly, zawierająe(~ poniŻ('.i 50°/ 0 ezyste
go Żl'laza). 

Rolniczo-przemysłowy charakter Polski. 

'I'c•n geograficzny rozkła<l surowetiw 
w Polsl•e spowodował w piPrwszym rzr:
dzie banlzo nil'r6wnomil'rllY rozwój go
spodarczy posz<•zpgól ny<' h <'Z\'Ś<'i nasze
g·o km.in. Wisła stanowi jakby gTani<T 
mi<,"dzy dwonia rc'lŻłll'llli ohszanrnii go
spodan·z<•11t i: na z:wh(ld od \Yisly znaj
dują Si\· ośrodki pI'ZPlllJSłOWl', Wi\·ksz(• 
miast a, liczniejsza i za1110ż11il'jsza lud
ność, na wschód kraj l'Olniezy, 

·---~--~------
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o zn1u·zniP rzmlszelll zaludnieniu, zna('Z-
11ie uboższ<·.i ludności. 

Polska .i<•.st kra.i<'lll rolniezo-przpmy
słowym. 

W jakim stopniu jPst Pol.ska kra.i(•lll 
r·olniczy1n, a w jakilll stopniu kra.i<'m 
przPmysłowym? -- ,J PŚ] i WPŹ111 i(•111y pod 
uwag<: iloś{o ludności, zwi:1za1wj z po
SZ<'.Z<'g()] łl<'tll i µ:ał\·zia111 i gospodar('Z<'lll i, 
to JJJ'Z<·waga ludnoś(•i rol11i('zej w l'ol-
8<'<' .it'st widm·zna. i\J ianowi('i<' z rol
nidwa żyj<> w Pols('e (według stanu 
z 1 !l2i r.) (i4, I 11

/ 0 ludtlllŚ<'i, z prze111y
słn -- 9,2"/m z ha11dl11 i ko1111111ika('.ii 
(poza po<'.Z1 ą kol<>.iam i) -- 6,4"/m 
a z rzP111iosła /,()"/,„ (;dy .i<>dnak 
zwr(wi1ny si\' do wartoŚ<·i produk('ji 
w JlOSZ('Z('g(>llly('h gał\•ziach, to obraz 
wypadni<• ('ałkowi<'.ie od111iP1111ie: war
toś{o prod11kl'ji rolnit·zpj wynosiła 
w Ul2H/29 I'. n, 1 rniljarda zł„ przemy
słu (IH'Z 1nonopoli) - 4,7 111iljarda zł„ 
handlu --- :~.O miljarda zł. i rzt•111io
sła -- 1,2 miljarda zł. ( l'rzez wartoś(
PnHlukcji rozumiemy tu t. zw. produk
<·..ii: 11ctto, t. z11. po potrą('eniu od war
~ości produktu zużytych surowc{>w 
l 111aterjałów). 

Z por<lwnania tych liczb w.idae, że 
st o su n k o w a wartrn~{o produkcji 
w pru·111yśle, handlu i rzellliośle jest 
kilkakrotnie wi<:ksza aniżt>li w rolnic
twie. ,Jest to z.ia wisko powszechne, 
z tern może tylko zastrzPŻPnielll, że 
wartośe produkcji rolnicze.i w Polsce 
Ila 1 osoh<: pracującą jest szczególnie 
łllała, wynosiła mianowicie w 192H r. 
ok. 1025 zł„ gody w prz1•myśle na jed
nego robotnika wypadało 46H7 zł„ 
w górni(•twie -- 31i:~a zł., a w rzPmio
śle - 290a zł. 
. Przytoezyrny wrPszeie .i<'SZ<'Z<' jedną 

liezb\' - wartośc'. prod11keji roczne.i 
( <loe hó<l spokczny) na 1 rniPszkańca 
l,'olski. \Vynosił 011 w r. 1 H2H/2B około 
61~ zł .• Ji.st to d<H'h<ld ni<•sły<·haniP ni
sk1. Dla por<lw11ania przytol·zymy, że 

szukaj u: tomie piątym! 

w r. 1928 doehód społPezny na 1 mie
szkar1ca wynosił w Sta11aeh Zjedn. A. P. 
prz<'szło 10 razy tyle (6Gl2 zł.), 
w Nit'111<•.zach blisko 4 razy tyk 
(22HH zł.), a w ('zt•l'hosłowal'ji przc·
szło 2 razy tyl<' (12HI zł.). 

'l'e wszystki<' dalH' m(>wią 11aJ11 har
dzo wi<'l<'. \\.'skazują 011e prz<'dewszyst
kielll 11a to, że jPst<'Śrny społ<'l'ZPr1stw<'lll 
w por<J\\'Jianin z illllC'llli krajaJ11i bar
dzo biP<lnPnt. świadl'zy o t<•m n)wnit•ż 
struktura 11asZ<'g·o życia fi na nsowc·g·o, 
związana jak 11~1.iś<·iślP.i z<' strukturą 
l'ałt•go naszpgo Ży<·ia gospodarl'z<'go. 
Ni1• posiadamy ani widkil'h kapitał('iw 
finam;owy<'h, ani wi<·lki<'h instytu<'y.i 
na 111ia1·i: zm·hodni<'.i Europy <'ZY A111<•
ryki P<ih1oc1wj (-->Hanki, Os;::czcdno.~/.). 
lłozwój 11asz<·.i bankowoś<'i 111oże pm;t\'
powa(.. jPdynie r6wnol<•glP z rozwo.it•n1 
cakgo Ży<'ia gospodarczego, ze wzro
St('lłl dobrobytu kraju -- dobrobyt zaś 
11asz<•go kraju moŻ<'lllY podniPś(. prz<•z 
rozwo.1 naszt'go p1·zpmysłu, handlu 
i rzPmiosła, przt>z zatrudnienie w tych 
gałęzia<'h g·ospodarstwa narodow<•go 
wii:kszP,j cz<:ści ludności, nnrody bo
wielll posinda.i:!ce rozwinii;ty priwmysł 
są narodami znacznie hogatszPmi od 
narodów rolniczych. \Vystarczy wska
zae w Europie WiPlką Hrytanj\' i Fran
ck 

Rolnictwo. 

Ten kierunek rozwojowy naszego go
spodarstwa narodowego .i<>st konieczny 
niptylko ze wzgl\'dów gospodarczych, 
ale i ze wzgl~d(iw społecznych. Albo
wiem nasza ludność rolnicza coraz 
trudniej mieści si~ na wsi, coraz trud
niej na wsi znajduje zaj~cie, a w związ
ku z tern i środki utrzylllania. Jpstc•śmy 
krajPm o niPz111ien1i<> !.(\'StPm zaludni<>-
11iu na wsi. 

Oczywiści<' rnusi1'i1y dąży(. n)w110l<'
gl<> do podni<•sienia produk<'.ii rolni
<'ZP,j, kt<>rej wydaj noś(. pozo.st a.i<' dak
ko wtyle poza wydajnoś<'ią w innyd1 

,. 
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krajal'h. świadez~ o t<>rn 11astQpu.i11ee 
li<•zby: 

Ho1lza.i 
pro1lnktn 

PszPni<'n 
Żyto 
.T ~·c·zmid1 
Owi<'H 
ZiPmniaki 

Prz<·<'i~·t na roc·z1111 w.vda.inoś(. 
w lata('h l!l:.!!l-1!l:n w q z 1 /111 

llolanclja Ila n ja CzPf'ho- Polska 
Błowa<•ia 

:!S,!J :!S,S 17,li 11,fl 

:!1,7 17,7 11,.J. 
:!S,7 :!S,:! 1S,7 12, 1 
20,(i :!li,S 17,ti 11,(i 

220,0 l:!!l,S 11·1,0 

Buraki l'llkl'llWC' :rn2.li :122,1 :!!'i!l,O :!OS,1 

L1•11 (wł1lk110) 7,G .J.,7 :l,fi 

Ta niska wydajnoś1: w tiasz<'lll rol-
11ietwi<' wynika, o<•zyw1s<'i1\ przPclP
wszystki<•111 Z<' stosunkowo rnałq~·o sto
sowania nawoz(iw sztuc•zny<'h, wlosko
n;ilony<'h 111aszy11 rol11i1·zy<·h, z ni!'do
stat<•c•znc•j 1111·ljora<'.ii g'ł'ttntc'nv. l'ostc:p 
w tej dzic•dziniP rnllsi hyc: z natury 1·zp
ezy powolny. '.\lic• c•lwclzi tu już o po
ziorn kulturalny 1·ol11ik(>w, o ic·h 11n1i1•
.iQt11oś(o g·os1)()clarowa11ia, all' i o po
trzebne 11a dokona11iP ty<'h wszystkic·h 
ukpszel1 gospoc1arki rnhH'.i kapit;iły. 
któn• zdobywa(. 1110Żl'111y tylko stop11io
wo. PoclolmiP zrPsztą prz<>clstawia sicz 
sprawa w gosp0<la1'<'<' hodowla11Pj. I tu
taj post(,'p w jakośc·i procluhji, w .i<'.i 
wydajnośei zalPży w bardzo <111żym 
stop11 iu od do ko11a11 ia 1ww11yc•h na kłil
di'>w, od stosowania sp<><'.ialr1y<·h pasz 
trl'śeiwy<'h, od odpowi!'dni!'h huclyn
k<lw, odpowi!'<l11i<>go przdw(>rstwa 
i t. d. 

\Vrc•sz!'i<' w~;po11111ic>(o należy o 111ożli
wości - i potrzc•hic> -- rozszrrz<'llut za
krPsll produkeji rohwj. IstniPjr mia
nowicie cały szPrrg roślin, ktc'iry<'h 
uprawa nHiu·łahy liy(o w Polscr po<l.iQ
ta. Z111nit•jszyłohy to produkcjQ tyeh 
1·ośl i n, kt6r<'. jak np. wszystkie zboża, 
ulegają wi<•lki111 wahanio111 c<'ll i wy
wołują ci<;żkir przPsilrnia finansowr 
w rolnictwie. Przykładem takie.i nowej 
w Polsce produkcji rolniczej jest ehor-

liy soja. zast\'PU.i:ic•a w wi!'ln zastoso
waniaeh oliw(,'. Przr111ysł farrna<'<'ll
ty<'zny jest wielki111 oclhioreą r(1żny<'h 
roślin. potrz<•ln1y<'h cło wyrobu kkbw, 
a pr·odnk<'.ia ty<'h roślin jPst w l'olsc·P 
jt>szczc' słabo rozwini\·ta. 

Nic•zalPżnir .i<'dnak od tyl'h wszyst
ki<'h zag·;Hlnirr1, ważny<'h i pilny<'h, ist-
11iP.i<' w naszrn1 rol11i<'lwi<• sprawa 
przc•dstawia.i111•a szc•zt•g(>lnP tn1d11oś1·i. 
<'hoclzi o sa1n:1 struktur<,> g'!>spodarstw 
rolny<·h. Polska jPst prz1•dPwszystkit>111 
krn.i<•111 <lrohnyc·h gospodarstw rol
ny<'h. Na og'('dną iloś(o sa111odzi!'lny1·h 
g·ospoda rst w rol ny<'h. wynosząc'<) o koło 
:l,!i 111ilj„ na gospocla1·st wa o ohszarz!' 
do :.!O ha p1·zypada ok. :l,4 111ilj. Za.i
mn.i•! Oli(' ohsza r ok. 14 111 ilj. ha. \\' t 1·111 
jPdnak gospodarstwa o ohszarz'' do 
:.! ha, <'Zyli g·ospodarstwa karlowatP 
stnnowią około 1,1 111ilj. 

(:os poda 1·st wo kn rlowat<' 1110ŻP 1111<'<' 
w 1wwnych s1w<·.ialny<'h wanrnlrnc·h l'a

<'.k bytu. Np. wpohliżu wi<'lkic·h n1iast 
<'ZY ośroclkc'1w przc•n1ysłowy<'h, gdzic• 
l11dnoś(o pocl111i,•jska n10Ż<' znalpź(o zaro
hc•k, posiadani<· nic•wiPlkic>g·o kawałka 
zi1•111i jc•st poż;1<L1nc•111 uz1qwłni<•11iP111 
zarnhkc'1w, a w okrPs;wh braku p1·ac·y 
w 111 i PŚ<· il' u111ożl iw i a l'hoc:hy z hic•cl;i 
Jll'Z<'Życ·iP <lo ezasu znal<'zi1·11ia pr·ac·,\'. 
AlP jako s11111cHlziPlna .i<'clnostka gospo
da !'<'Za ut rzy111 a(o si<; n i!' n10Ż<'. 1<:111 i gTa
''.ia polska przPd wojną, zart'>wno stała, 
j11k spzonowa, 111iabt przyc•zyn\• w km 
właś11ir zjawisku, Ż<' gospodarstwa kar
łowat<' nie dawały ani zatrudniPnia, ani 
wyżywi<•nia i<·h właśc·i!'iPlo111 z l'Odzina-
111i, a Ż<' w prz<>n1yślr krajowy111 ni<' 
znajdowano dostatrcznir dnży<'h 111ożli
wości zatrrnlniPnia, wi<;c szukano ieh 
zaµ;rani<'ą. C:ospodarstwa karłowatr są 
nirtylko siPdliskiP111 wiPlkit>j ll(,'dzy; na 
t aki1•111 gospodarstwie trudno jPst pro
wadzi(. jakąś raejonalną i int!'nsywną 
uprawę czy hodowl(,' (wyjąwszy możP 
g·ospodarstwa pod111 irjskie). Nitm1al od 

-----·---------
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chwili odzyskania ni<'P<Hllt>gfości Pol
ska prowadzi polityk<; nl<•pszcnia 1<•.i 
struktury naszqm rolnietwa. \V lata<'h 
191H-19:34 w drodz<• pał'<'<·ln<'.ii po
wi<;kszono 42H,fi tys. gospodał'stw rol
nyeh o łqczny obszar 87f'i tys. hn. 
\V ty111 sa111y111 okr<>sic utworzono pr·z<'Z 
parc<'la!'jc; wi~·kszy<'h gospodarstw rol
nych J:l() tys. gospodarstw rnni<>.iszyeh 
o łą<'.z11y1n ohszarzr 1.240.:100 h:i, t. zn. 
Pl'Z<'ci~·tni<• po ok. 9,fi ha na gospodnr
st wo. ,Jedno<'Z<'Śll ie przeprowadzono 
akC'jc; sc•.ala11ia (koruasa<'.ii) g·ospo
<larst w wi<•,jsk i<' h, t. zrr. łt)<'Z<'ll ia w .i<·d
ną całoś(. rozrzuc•.ony<'h kawałk<lw gTllll
tów (fiG!i tys. wypadk6w), przy<'zcn1 
łączny obszar scnlo11y<'h g·ospodarxtw 
wyniósł hlisko 4 lllilj. ha. 

.Jak widzillly, wysiłc•k w ki<•rwilrn 
poprawienia struktury rol n i dwa jel't 
h11ł'dzo duży. ,\Jp gdybyśmy nnwd roz
p;trc<'iowali wszystkie wi<;ksz<' gospo
<lał'stwa roln<~ na <'<•le• likwidacji g·ospo
darstw karłowatveh i tworzenia 110-

wyd1, zdolnych ~lo sa1nodzicl11ego ist
lli<>nia, to nic rozwiążc•rny tą drog·ą za
gadni<•rria prz<·ludni<•nia wsi. Część lud
ności wirjskiPj lllUsi zaw:-;zc odpływa(. 
do 1niast i taili szuka(; zarobku. 

\Vłaśnie dlateµ;o zng·ac1ni<'llie rozwoju 
P!'zt'mysłu w Pol set' .i<'st ha rdzie.i do
~11osł<>, niż w wi<•lu inny<'h krn.ia<'h, 
1 bardzi<',j pilnP. 

Przemysł . 
. • Jak wit•my już, w prz<•111yśle zatrud

lllona ,jest tylko bardzo niPWil'lka <'Zf,'Śl; 
ludności Polski. WiP111y 1l'Ż, Ż<' 11aslrn
tek ul~ładu g<•olog·iezn<•go posiadanyeh 
w kra,Ju surow<~(1w zna<'Zna <'z1;śc; prze
mysłu sknpi011a .i<'st w połud)lio\~O
zachodni<•.i <'ZQŚ<~i kraju. 

Dotyczy to przpdpwszys1ki<'lll prz<'· 
n~yslu wydohyw<·zego, przrłllysłu g!ir-
111~~z<•go: .iak wi;gfowy, naftowy, soli lrn
~uienrr<',J, soli potasowych. \\' liezpo
S"t>dniem sąsiPdztwit> zł<>ż suroweów 

szukaj w tomie piątym! 

znajduj:! się rówrnpz związan<' z 11if'mi 
te• przelllysły, dla któryeh dalPki 
p1·znvt1z s11rowc'.{1w nad lll i<•rn il' podra
żałby koszty produkl',ii. Na eałyłll świr
eir przl'mysł hutniezy osiPdla się wpo
hl iżu kopali'i węgh, kttir<>go zużywa 
wi<•lkie ilości. Podolmie i w Polsel' 
przl'mysł hu1ni<'zy, żdazny i eynkowy, 
skupiony .kst w hliskoś<'i kopall1 węgla, 
przPdPwszystkiPlll na <L śląsku. H<1w
ni<•Ż zakłady przl'twarzaj<Jl'C rop<; naf
tow<! (rafinrr.i<' ropy) z11ajclują sic; 
w zai.d\·hiu naft O\\'('lll (w 1\1 ałopolsel' 
\\' sc•hod11 i<•.i). 

Na1orni:ist przelllysł prz<>tw6n·zy sku
pia się n:iogM wpohliżu wirkszyeh ryn
k<)w zbytu. Tak np. PI'Z<'lllYSł wł<'1ki(•n-
11i<'zy rnn sw/1.i 11ajwi(•lrnzy ośrodc•k 
w okręgu JH'z<•mysłowy111 ł{Hlzkilll. Prz<>
rnyxł chemiczny zna.idujt> sic; gł(iwni<• 
w okręgu łiidzko-w:irszawskirn i śh!
ski111. Prz<'n1ysł metalowy skupia siQ 
w okri,•gu warszawskim i śląskilll i t. d. 
Prz<'mysł JH'zdw(1rezy lokuj<> się wi\'<' 
prze<lrwszys1 k iern tam, g·dzit• jPst <luże 
skupiPnie ludnoś<'i, z l'z<•go wynika, że 
i w okr\•gach górnil'zy<'h znajduje sir 
poważna iloś<- zakład!iw przen1ysłu 
p1·zc•t WllI'CZPgO. 

:-lt r11ktura prz<>mysłn polskiego .irst 
niezrn i<•rnit> uroz111aic·o11a. (>bok wiel
k i<'h, wysoc<> ZllH'<'hanizowanych przrd
si1,?hiorstw posiad111ny z11ac·zn;1 iloś(. za
kładbw lli<>dużyc·li, w kt(1ryc·h właH<·.i
eic•l .ii•st jPdnoc~z<>śnif' kinownikiPm 
technicznyn1 i handlowylll JH'ZP<lsi\·hior
stwa, w któryeh pr;wa !'\'<'Zim odgry
wa wic•lką rol\'· W 11i<>kt{1rych działac·h 
sarna t<'<'hnikn zmusza do two1·zc•11ia 
wi<'lkich zakłacli'1w, opar1y<'h na wiel
k ieh ka pit a bi eh - tak .i<•st np. w hut -
rrictwie, w niPkttiry<·h dział:H'h przp1ny
słu <'lH'lll iew<•go (np. wy1 w(in·zoŚ<: jP
dw11hiu sztueznego). T. zw. przc•mysł 
ciężki, obejmu.iiiey h11tnie1wo i g(1i nic
i wo, jest dostaw<'<) s111·owdiw i p{1łprn
duktów dla prz<'lllysłu prz<'twórpzpg·o, 
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obejmującego szezeg{1lnie wiele mniej
szych zakładów, i dla rzemiosła. Dla 
całości procesu produkcyjnego, t. zn. 
dla dostarczenia gotowego wyrobu, 
który już dalszPlllll prz<'rohowi ni<' 
podlega, konieczne są wszystkie ro
dzaje przNh;ii:hiorst.w prz<'111ysłowy<'h 
i rzPmieślniczy<'h, każdy z nich :rnajdu
. k sohit• właśC'iwP polP działania, knżdy 
ma swoistP za!Pty. 

PoniżPj przyta!'zan1y szcr(•g dnny<·h, 
charaktt>ryzuj:icy<'h rnzmiary p1·z<'n1y
słu polskit•g·o. 

lloAć 
przNłsięhiorsl w 
przemysłowych 

IloM 
zainsłalow. 

knłł6w 
parowy<'h 

JloAć 
zulruclnion. 
robotników 

w łysi:wach 

1 !l2!-l l 82.n:rn 28,78!! tVi!i,2 
rn:i4 211.778 !i47,l 

.Jak z tFh liczb widar, wi1•k prz(•d
sii:hiorstw niP posiada własnych ko
tł6w parowy<'h. Prz<•dsi~·hiorstwa te 
korzysta.i:! z innyeh źrlidrł cnngji, 
prz(•dcwszystki<'m z prądu Plcktryez
neg·o, dostarczanpgo przpz rlek1'rowni<'. 
NaturalniP, w zpstawieniu z kraja111i 
wysoko uprzclllysłowionrmi, jak np. 
\V. Brytanja czy Nic111ey, nasz przr
mysł jest bardzo nirwiPlki, zarówno pod 
wzg·l<:de111 wyposażenia tPchnieznego, 
jak i ilości zatrudnionych robotników. 
Przemysł ten jednak wykazuje wiel

kie rnożliwośei rozwojowe. Cały sz<'r<'g 
trudnych i skolllplikowanyeh działl>w 
wytwórczości (np. w dziedzinip· <'lek
trotechnicznrj i chemicznej) powstał 
w ostatnieh latach i pod wzgli:d<•111 do
skonałośei prodnkeji ni<' usti:pu,J<' rrnj
l<•pszyeh towarom zagTanicznym. .Ma
n1y wit>lu bardzo zdolnyeh inżynit'rów 
i rohotnild>w oraz dziPlnyd1 prz<•dsi<,>
biorel>w. T1·udnoŚ<~ rozwojowa prz1•n1y
słu pol('ga jednak na t<'lll, Ż<~ poziom 
SJJOŻyeia, poziom dohr·ohytn w Pols<'<' 
.i<•st jpsz<·z<' ha rdzo ll isk i i sz<'r<·g· dzia
łtiw prodnk<·yjnych, jak np. sa111o!'ho
dy, niP opła('a si<: poprostn dlatpg·o, Ż<• 
nie znajduje dostatecznej ilości odhior-

e{1w. Z drugiej strony sa111 p1·z<·111ysł 

tworzy O<lhior<'<'>w. tak Ż<• rozw(1j prz<'
mysłu i rozw(1j dohrnhytn zawszt• po
st(,'Jnt.ią rc1wno]pgl<'. :\ li isk i dzisiaj po
ziom za pot 1·z<·l10w:1nia na wit·I<• artyku
ł!lw trn1 hardzi<'.i otwi<•rn 1><·1·s1wktywy 
na wzrost t<•g·o za pot rzt•lwwania w przy
szłości . 

Handel. 

Z historji l'olski wiado1110. Ż<' h:111d<·I 
nig·dy w PolscP ni<• zażywał 111ir11, nigdy 
ni<' ocPniano dostat<'<'Ztli<' j<•g·o Zll<l<'Z<'

ni:r. Z kgo t<>ż wzg·l\·dn . .i<'śli l'hodzi 
o rozw{1j 11<1szpg·o hand I u. jt•st <'~111y l>o
d11j 1rnjl>a1·dzi<'.i zapt'1źni<•ni \I' stosu11k11 
do Europy za<·hodnit•.i. \\' sz<'zcg·t'il110-
Ś<·i doty<'zy to lrnndln lrnrtowt·g·o i han
dlu z zagranicą. Ni<• 111a111y w l'ols<'<' 
wiPlki!'h p1·z1•dsi\•hiorstw h:111dlowy<'h, 
którd1y rozporządzały wi<'lkic111i lrnpi
tałarni i mog·ły wohc•e t<·g·o finansowa{· 
wytm)rczośr .• frśli wPŹ111i<·111y statysty
ki: wyknpiony<•.h świad<•<·tw prz<•111ysło
wyeh <lla przP<lSi\'hiorstw handlowy<'h, 
to okaż<' sii:, Ż<' przygniataj:ieą prz<'\va
g<; łllają clrolnw prz<•dsii:hiorstwa han
dlu drtalieznpg·o. Tak wię<' np. w ro
ku rn:32 na og!llną ilośr wykupionych 
świadectw 427,9 tys. na JH'z<•sii:hior
stwa harnllowc I kategorji przypada 
znledwir 764 świadPetwa, a na kat<>go
rje Il i III raze111 -- :3!ll,B tys. świa
dectw. 

Rkutki trgo Sil bardzo poważnP za
r<lwno w handlu wrw1ą·trz11ym, jak 
zwłaszeza w hnndln zagranieznym. 

Długi okrPs utraty sa1110dzi<'hwgo 
byt u poi ityez1wgo i hra k włas1wg·o do
st1;pu do morza sprawiły, Ż<' towar pol
ski \V<:<lrował na clalt·kiP rynki pod 
mark:i olH·11. ŻP hył sprzPdawany oiH'e-
11111 pośrl'dnikowi ta11i<•j niż towary i11-
11y<'h krajt1w, n polski<•go ha11dl11 na 
ry11lul<'h 111iędzy11arodowyd1 właś<:iwi<• 
ni<' hyło W<'al<'. Oh<•eni<'. po odzyska
niu ni<·podll'głośei polityezn<'.i, Polska 
stara sii: odrohir tP zaniPdha11ia prze-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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szłoś1·i i skntki niPwoli. \YiPlkim wvsił
ki<'m stworzyliś111y pol't w (;dyni i. za-
1·zą1<'k włas1H·.i flot,v handlo\n•.i. a poli
tyka g·ospodnn•za p:1i'1st\\'il d1iż,v do 
kiPl'<l\rania za1·{iw110 przywozu . .ia k \\·y
Woz11, prz1·z p<11·1y polski<'. 1. j. (idylli\' 
i <:da1'1sk. !\lllsi111y .i<·dnak zda<: sol1i<· 
~PrllW\'. Ż<' ,i<'st to pr:1<·a lial'dzo 1 rudna 
1 wysił<•k nasz w f\'łll kiP!'łlllkt1 11111si 
hy/ ni<'tvlko rozu1;1nv i111t'nsyw11y. 
a]p i dh1.g·ot l'w:iłv. . 

i\ wnr11nki<•111. pods1:iwowy111 }lO\\O

dzPnia .i<'st z1·oz11111i<·11i<' p1·zez op111.ię 
l~l!hli<'Złl;) wi<·lki1•l!o u·ospodan•zpgo i po
lit,v<'Złl<'µ:o z11a<·z1•11ia włi!Słl«go h11ndl11 
z z11g·r·11ni<·1i. 

(;<Jy W ;\'i<'łlll'Zl'<'h oh1'1°1f W h:111dl11 
zngT11nil'znv111 1n·nosił \1· J!t:ti r·. 2!1-1- zł. 
łla głow\• l;idnoś;·i. \\' ( 'zt'(·liosłownl'ji 
270 zł., n w .\11~tl.ii - li2!) zł., 1o w l'ol
S«<' tylko -- ;)-!- zł. .J<•st to z1·ozu111inl<>, 
g·dy )H'Z,VjlOlllllilll,V soliiP Jllll'tl\\'11;\Jll(' 
do<'hod11 społ<'<'Zll<'!.!'O \\' l'ols1•<• i 11· in-
11.)'('h kraj;u•h . .\'"i<'\\i<·lki<• stos11nkowo 
obroty w 11aszn11 handlu z11uT;111i<'Zll\'lll 
S<} .i<><l11vn1 z );rz<•.ia w(iw Il isk jpg·o w iw
l''.>Wna n i n z za11wż11i!'jsz1•111i kra.ia111i po
ZIOH111 ży<'ia. 111 n i<>.iszeµ;o dobrobyt li. 

1>rng'1i I'Z<'<·z;~. na kt(1n) t 1·z<·ha zwr1'i<"iĆ 
nwag1,_• przy analiziP polski<'go handlll 
~agT:rni<·znpg·o -- jpst. 11dział w wywo1.i<' 
1 przywozie następ11 ja<'v!'11 "Tllp to11 a
r~w :. at·tyk11ł1')\v sp!~~:y~vezy~h. snrow
cow I p(>łfaln·ykat<'lw oraz wyroh/lw 1.rn
towych. Irn wii;-<·<·.i dnny kraj wywozi 
wyrol><)w g·otow.v<·h. a mni<'.i ich przy
wozi, t<'lll dla. ni<'g-o h•piPj. Wyroby go
to\~<' howi<•m wy11111g11.ią dużo JH';H•y, 
11 H>zna wi\·t~ powi<'<lziPr, Ż<' wywnż:w 
~vJ:'rohy g·otowp, wywozi się jP1lno<'Z<'
~n1p .iakhy Pl'<l<'\'. Lndnoś(: darwgo krn
.n.1. rna więc zat rndn i Pn i<' p1·zy prod lik

~'.Jl Ila wyw(>z. Prz<·<·iwniP, nrtylrnty 
'.'YWnoś1·iowp I zl111ż<') oraz Slll'O\\'!'<' 
1 Jitiłt'aln·ykaty (drzpwo, W\•g·i<·I) wy
tna~a_.ią z natury r;W<'ZY stos1111k0\\'(l 
111111 <'.J pra<'y na .k<łnostkę towarn. lllllic.i 

sz~kaj-;;;-i;~~-piątym! 
---------------·-------

ludnoś<·i zna.idu.i<' zatrndni<·niP przy 
pro<lllkeji taki<'h artykuł(iw. nrniPj pi<>
łli\•dzy wpływa do kn1.i11 za taki wy
w<'>z. 

Ot(i;i: trzeba stwi<·rdzir. ŻP \\' polskirn 
handln zagTa11icz11~'111 l<'n stosnnPk nip 
prz«dst a wia si\' z111 lowa l11.i:11·0. \\' ywo
zi 111y wzgl\'dniP ninło wyrnhi'iw g·nto
wy<'h. a przywozi111,v i<'h wzg·l\·dniP dn
żo. \\'ida1: to z 1wst<:fJ11.ią<·<·g·o z<·st a
w I !'I li il : 

!' r z .1· 11· ,, z 11· 1 !>:n r. 

""· "' ·N ;. c, 
~] c 15 " ~.~ o "' ~l) "'' ~' g, 3 c ,,. !;; 

~ :l c .o 
'";.. "; :e 

~"' 
:., 

·~·N .:.: " a~ .o .s 
N ;:.·- " 2 .s "" ;.., .:: :::: N 

\\' n/ o O!!<°>hH•j \rnrto,'.;<'i 

I' o blm 0,1 11.!i -1-1,!i :U,H 10,:l 
( ·~"" liosło11·n<',in 1,'i 1 S,:2 ..)/,;) „- ') _,,.} fi,:l 

"i<"lll<'.\' 0,'i :!:J,;) ;):.?,;) 1-1,!i H,,"ł 

,\md.i11 O,!J :i..i.s lH,'i Hi.1 :2D,fl 

\\' y \\' (l z w 1!J:l:l r. 

l'obka 2„'l 2:1,:i -1-ł,l 21,7 8,-ł 

( '1.1•1·hnsłowa<',in 0,0 7,7 2~,7 (iK,2 1„-1 
~i('lll<',\' 0,2 :i,o 1 !i,8 tifi,-1 1-1,J 
.\11g-Jja 0,1 G,G 11,(i 67,7 rn,1 

Rzemiosło. 

Bz<'tniosło polskir w wi<•lu dzi<'ilzi
ll:l<'h osiąg·n\•ło wysoki st opiPtl dosko
nałoś<'i swoi<·h wyroh<'1w. Tak np pol
skie> obuwi<' j1•szez<' prz<'<l woj1q -
zwłasz<·za ohnwi<' warszawski!' - było 
b11rdzo z11a11P 1rnwd poza gralli<•ami 
krn.iu (w Hosji). h:ażde 11i<•111al wi\·k
SZ<' miasto polski<' 111a swo.il! g·ałęź l'Z<'

rniosła, kt<'1r<' uprawia sz<·z<·µ·t'ilni<' <lo
h1·z<'. 

lloś<: rz!'111irślnik<'1w w Poll-1cp wy110-
sił11 (w r. Jl);\)) ok. 2HO tys. warszta
t(>\\', j1•st to wię<' g·ał:.1ź wytwi'>r<·zo.~1·i 
i liczna i gospodar'<'ZO ważna. I\'.atural-
11i<• i w t<·.i dzi<·dzi11i<'. jak w każdPj, 
.i<'st jPSZCZ(' wiPIP w l'ols1•(> do zrohiP-
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Ilia. \\' szezrg·6lnoś<'i l'hodzi o doh1·<' 
przy g-otowa n ie za wodo w<> 1·z<'111 i<>śl Il i
ka, g-dy;i, produkcja rzP111i<>ślni<'za, J'()w-

11ie jak prodnkeja J)J'Zf'111ysłowa, 11rnsi 
iść z postc:pr111 t<><'hni<'zny111. ZadaniP to 
s1włniają szkoły rzemi<'Ś]11iez<', gdy 
dawniej nauka rz<'111iosła odbywała sic: 
wyłąezn il' pod k iPrtlll k iP111 posz<'zrg:{> 1-
ny<' h majstr6w. Fłatwia to stosowanit> 
w rzPmioślP llowszyd1 111<'tocl i 11arz.,-dzi. 

f;ppcjallli<• wa;i,11<>111, a w Polsc·P nit>
mal weal<• ni<•rozwiązarn'111 zag·a<lniP
niP111 jest dostarezanif' l'Zf'llliosłn <'ll<'l'
gji mrehaniezm•j, ktc)rc• u111ożl iwiłohy 
stosowalliP hardzi<',j doskonały<'h i wy
dajlly<'h metod wytwarzania. Pro<luk
eja rzemieślnicza w Pols<'<' jPst wy
bitnir p1:odukcją l'\'<'Zlll! i 111eehanizaeja 
nie oh.ic:ła tej dziedziny nawet w sła

bym stopniu. 7'. Sławiński. 

Lit<' rat ur a: \V znrysiP <'11c·yklopr
clyc·z11.1·111 „świat i ż.wiP" wa.idu.i<' sii;- c•nły 
SZPl'C'g' art.1·k11ł<lw () [IOSZC'Zc·g·c)J11yC'h g·nł ... -
zineh ŻyC'ia g·o,.,podarrz<•g-o Polski. Stano
wią mw 11aturnlni<• nzupPł11iP11il' nini<•.isz<·g-o 
artykułu. Z ohszPrniPjszy1·h OJH'nc•owai! 
011n1wiają<',VC'h gospodarstwo 1111rodowp Pol
ski wymienic~ trzl'ha: Bil1111s g·ospodarr•zy 
X-l<'<'ia Polski Odrodzo11Pj (:! to111y, wyda-
11iP Powsz. \V~·st. Kraj. w l'owa11iu); An
drl'.<'j W i r r z hic• ki: Og·c)J11y rozwc)j 
J'ł'l'.<'lll_\'słu \\' Pols<"<', \\'a r,;znwa 1 !I:!:!; 111'11-
ryk T <'n 11<'11 ba u m: Strnktnra go~po

darst wa spułP<'W<'gu Polski ( 2 to111.1·), 
\Vars;i:uwu 19:3..J.. 

DZIEJE POLSKI. 

Dzil'je Polski, to <lzit'je nas samy<'h, 
naszpj krwi, m~·śli i ohyezaju, to po
emei1• związku kraźn ipjszoś<'i z 1n·zp. 
szłoś<'iii i przyszłoś<'ilj. Prz1•żywa.i1ic• j1', 
odnajdujPmy siehi1', jak si~ wyn li rzamy 
z pomroki prym i tyw1u•j g-romndy-rojo
wiska i pomakńku idziemy naprz6d, 
wyt warza.i11e spokeznośe, rodzin<;, 11ar{>d 
i państwo, <'Zerpiąe z eywilizacji po-

wszP<'htwj, wal<'zii<· o wpływ i wpł~·wa
.i<!<' na llll). To prawo <·i11g-łoś<'i dzi1•jc'>w 
\\'og{>IP 1 - naszy<'h. 

Epoka Piastów. 

Epok~· piastowską (-4 /'i11sf11wir) 
otwiPra Polska pogańska; wytworz~·ła 
mrn wśrbd pl1•mi1•11ia Polan w dol'ZP<'zll 
Wart~· pi1•rwszp sk11pi1'llil' sił~· w posta
<'i <'zysto polskil'j dynastji Piastów, 
z dwon•m .i<'.i i siłą zhrojrnj, t. j. <lrn
;i,ylHJ. \\'pływy zag-raniry wrzl'Ś!lil' od
działywały na kn prcw1•s; na.fważniPj
szp szły w IX w. od monarrhji Karo
l ing·c'>w i paimt wa wil'lkomora wski<'g·o. 

Budowa piastowszrzyzny hyła w111ła, 
n i1• było porzuria. solida rnoś<'i słowiai1-
ski1·j i nil' h~·ło poPZll<'ia 11 il'iwzpiP<'Zl'r1-
st wa. od Ni1•nH•1)w. 

Pa i1stwo po śmi<•r1·i ojra dzid il i 111 ię
dzy si1·hi1~ w nlwnyeh C'z~·Ś<'ia1·h rÓWIH' 
prawa ma.i<!<'.\' synowi1'. Był to ohy<'zaj 
moc•ny, a na jPg-o st r;i;;,y stała wiara po
g-a r'1ska, kti'in•j i 11 nas 11 i1• mo;i,na ll'l·«'P
wa;i,\·ć. 

\\'prnwadzPni1• c•hrz1•śrija1istwa - to 
n·wol1wja d11C'howa i polit ~·<·zna, powzię
ta d1·<'yz.i11 l\liPszka I, kt<'>ry zawarł 
pl'zymi1•1·z1• z Ni1•nH·ami za poŚrPdlli<'-
1\n•m w zn iosł!'j post al' i I' ;:!'sk il'j D11 hr(Jw• 
ki. l'olska si~·g·ała j11ż w(n\'C'zas od Odry 
do Bug·u i od Bałtyku do h:arpat. 

:\li!'sxko l i Ch1·oh1·y rozumi1"li, ;i,1' od 
ll<'h 1·zpśc•ija11 i Pnia Polski zak;i,y hyt i<'h 
i Polski, i pozyska11i1• ży<'zliw1•j opi11ji 
w kośc·i1·hw.i E11 ropi1· z pa pi1•st Wl'tn 11u 
r•zp]1'. l'midi wię<• działać surowo, wy
woł11.i1ic· naw1·t 11 il'llawiś<; pogai1ski<'h 
Słowian, s;p.;iad<'>w i swoi1•h własny<'h. 
l 1miPli jPdnak t'i°>wlli<'Ż rozpo1·zw: w imic: 
<'h1·zpśeija1istwa rywaliza1·ję z Ni1·m<'a
mi: prag-nc:li od1•rwaf. od Nirn1i1•<' ( ~z1·
<'11y, :\lorawy i Słowiai1sz<'zyznę między 
ł,ahiJ a <>dni. Chrnln·y skrystalizował 
nasz prngTam ni1•potlll'g-łośl'i, koro11ują<• 
sic: na kr6la w r. 102:> i przPkazu.i11c 
koronc: S)'llowi. 
---·--------------

Czego nie znajdziesz tutaj 



209 Dzic>,ie Polski. 210 

Dramaty krM{1w takirh, jak Mil'
szko 11 i BolPsław Sz<'zodry, ujawrnaJl! 
nam trU<lnośei w tworzeniu paf1stwa, 
ktiin•mu NiPnwy nit' wahali si\' przPeiw
stawiC: przymiPrza z pog-anami, CzPeha
mi i Husinami, wzmaenimwgo przt'Z ei:i
gh• bunty młodszyrh Piastiiw Jll'Zl'riw 
władzy k.r{1h•wskiPJ. 

ll)·strzPjsi ksi:JŻl{ta rozumidi, że do 
udziału w żyrin państwa trzd>a dopn
Ś<·ir społt•rzl'ńst wo, rz(•go st ale 1lomagał 
si\' kośl'i<'1ł. Powoli bardzo, wśriid ri1)
g-łyrh walk o Kraków, wśrt1d intt•rw(•n
r,ji Niem<'{1w i olwyrh, wohl'l' widki1·h 
strHt terytor,jalnyeh, dokonywa si\• dzil'
ło wyzwolt>nia się i1ki pafo;twa z Żl'
laznych ram ksi:iżę<'yeh i stopit•nia .il'.i 
z mas:i spokrzn:i. Da.it' to w l'Pztil1a<'il' 
już nil• dynastyrz1w, ll'<'Z narodowl' krt'1-
h•stwo Władysława ł,okidka i Kazimil'
rza ~TiPlkiPg-o. Hozri:)g-a si\' ono tylko 
na l\Iałopol8k\' z \ViPlkopolsk:i i z Ku
jawami, jPst jt•dnak mimo to siłą nit•
tylko fizyrzn:i, all' i duPhow:i, opart:) 
na prawie spismwm w statu<"it• wiślir
kim i na zwi:izku z !'Uro1wjską rywili
zarją. Wyrazt'm związku z t:1 eywiliza
rją jest uniwPrsytt•t krakowski i riiwno
uprawniPnil' w świPril' śrt•dniowiPeznyl'h 
potf{g europrjskich. 

Za tę <'l'll\' KazimiL•rz \\'il'!ki rozrywa 
związt'k Polski z Piastami i prngn:1r 
zdobyr Huś C'zt•rwon:1 dla Polski, wią
że ją z \Vrnrnmi, 0tl1laj:1r s1><1<h·k po 
sobie Lmlwikowi W(,'gierskil'nlll i pozy
skując dla tego planu przywilt'jami 
da wnc ryc•Prst wo, kt<'>re w ri:)gll ty<'h 
wil'kt>w stało si\' szlaeht:J. 

Rzątly W(,'giPrskie zostawiły .it'dnak 
w Polsrc złą pamięć. Po śmit•rri Ludwi
ka kierown irze poi ityeznc koła społcrz
noś<'i polskil',i, z l\lałopolanami na c·zeh\ 
uznały r<'>rk(,' Ludwika .Jadwig\' za kr<'>
la pod warunkit•m, żr h\•dzie przPhy
wała w Polsre wraz z prz)'szłym ITI\'
żcm. 

szukaj w tomie piątym! 

Epoka jagiellońska 

ślub Władysława .Tagidły, wiPlkiPgo 
księeia Litwy (---+ .Jaqirllrmou·ir ), z ,Ja
dwigą wprowadza na tron polski Litwi
na, kttir)· się w tym el'lu od11·zl'ił wraz 
z wikl1sk:1 Lił\q. ślub kn przPohraża 
warnnki rozwoju. Polski piastowskic·j. 
Hozszt·rza si\' tl'n•n geoi.rrafirzn)·, zmil'-
11 ia si\' rha rakflor l'111ogra firzny i wyzna
niowy, zjawia.i<! siQ Litwini, Rusini, 
l';it•m<"y, ha nawl't Tatarzy. Ohok kato
liktlw prawm:ławni, muzułmanit', ptlźniPj 
prolt'stanri. 

\Vyłania.i:i się nowl' zagadnil'nia: sto
sunPk dynastji jagiPllol1skit'.i do Litwy 
i Polski, unja polsko-litc•wska. wrPszeie 
sprnwa stosunkn katoliryzmu do prawo
sławia. rozrasta si\' ogromnit• polityka 
zag-rnnirzna, ohPjmując stosunki z eałą 

Eu rnp<J. 
\V r<•znltarit• wzbogaca się kultura 

dn<"howa, do piśmit•nnietwa wkrarza pol
szezyzna, jakkolwit•k łarina 1 rzym a się 
jPszrzP długo. Twiirrzość piśmienni eza 
o kit•runku naukowo-t(•ologiezn) m, a na
wet lit('raekim wyrabia sobiP własne sto
sunki z zmrranirlJ. 

W olrrdwóc·h państwarh, polskiem i li-
1Pwskic·~1, post~pujl' <'Pntralizaeja wła
dzy. Prorps tl'n, zwłaszeza na Litwil', 
wywołujl' ri1,"żki1' \valki wrwn\'t rznl', ktt>
n• pozbawiają tłnm)· książąt li1Pwski<"h 
i ruskit·h irh mona rC"hirzrn•go C"haraktl'
ru. ,J agil·llonowir wyt warzaj11 z n ieh 
i z hojartnv warstw\' magnac·ką w ;marz-
1wj mit•rzP dzi\•ki rozszPrzt·niu na Litwę 
przywill'jiiw polskil'j szlaehty pod sztan
dan·m: „wi(,'zir h\•dziPm)· tylko prz1•ko
n11rn•go pra wt•m'' (N cm in <'111 capfi1·11bi
m 11s) - hasłPm, kttire jest ehluh:J na
szpj historji. Rośnie <'migracja z bar
clzit•.i za lud n iond Polski na wsrh<id, na
tomiast Litwin i ust(,'pu.i11 rnil•jsC"a kolo
n izarj i ruskil•j. 

Wynik jPst kn, Żl' zn:wzc•nie wojsko
we Polski rośnie, a militama potęg·a 
starej Litwy podupada, ro!in ie wpływ 
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obydwu społl'<'zl•t\stw na spm wy poi i
ty<'znP. .Ja,g-iPllonowiP jednak skupia.i<! 
w ri;ku króla llc1!'zl'!rn.1 władzi; w oh~·
<lw(wh pa!1stwa!'h, a Z~·g-munlowil' hli
S('Y b~·Ji zrl'alizowan ia zasa<l~· dzil'dzi<·z
nośei trnnu. 

Pnja Polski z Lihq l'ozw1.1a si\~ w pa
ru fazarh; na,iw<'Z<'ŚlliPjsz<' z ni('h to: 
ślub .Jai . .dPłły, Hg·uda z \\'itoldPm z roku 
1:rn2, k1l11·a g-odzi oh1'lz l\:il•jstt1ta z .Ja
git-łł11, i unja r. 140 I, kt<'m1 wo)H'<' po
zostania .Jagil'łły w l'ols<'I' po śmit>l'<•i 
.Jadwig-i zapl'\\'Jlia Witoldowi władz\' do
ż~·\\ ot 11 i<!, za p 1·owadza.i <! <' .i• ·dna k zjazd~· 
pan/ł\r polski<·h i lit!'wskid1. i\kt horn
dPlski w I'. 141:~ Wl'i:g.rn .Ż111udź w ohrrli 
nnji, przyj111u.il' Litwi111',w do )wrhr'lw 
i prnw szla\'hty polskil'j. 

l 'nja miała g·ł1'iwn1•go wrog·a w pot\·Ż
IH'm paiistwi1· krz.1·żaC'ki<·m, s10.i111·1•m 
pod SZ<'Zl·g-t>ln<) p1·old<('.i:1 <·1•sa 1·st wa i pa
pi1·st \\il. h: rzyż;wy pos1:1110\1 di rozl>i1; 
unji; drng-ą 1rnj11~·. do kUir1',j się dłng·o 
pn~ygotowywali. PrzegT:ili .i<! \\' r. 14!0 
na pola<·h t:rnnwaldtt i pod l\orono
W<'m. PrMiowali po(Pm roz1•nva<; \H'

Wll\'lrzn i!' Litw<,> i takż<' pl'Z('gTali w wo,J
ira<'h J4a2-H:~:J. 

( ~z<'kała nas j1•sz<'Z(' wojna 1 rz.n1;1-;to
lclnia, ni<'poparta dostall'<'zlli1• p1?.1·z 
Litw(,', a doś(; słaho p1·z1•z sa1n:1 szladitt.• 
polski). Cho(. wił{<' .Jag·idlo11owi1• odzy
skali Pomorz\' gda!iski<' i zi(•rni\ d1d
mińskli, a zdobyli \Varrnję, 1o jl'dnak 
pok<'>.i toruł1ski w r. l.J.liG musiał zosta-. 
wi1; krzyżakom I' rus~· W s1•hodn il' j:i ko 
polskie h·rlllo, rna.i<J<'l' .it'dnak opan·i1• 
u <•t•sarstwa i papiPstwa. 

Ni\' mog·li wię<' ,J ag·i1·llonowil' zl ilrn i
dowa<- ina<•z1•j t!'j spraw.V, niż w fo1·
mil' hołdn pruski(',!.('o z r. t:i~:l; kom
promisowy <'harakfl't' l<'g·o hołdll pozwo
lił potem l'ols<'P na 1y<'h samy<'h pod-

.;"tawa<·h owładn:11; In fla111y. 
ProiilP111 hałlyl'ki, a trn1 bardzie.i 

<'zarnomorski, nig·dy nil' h~·ł w Pols1•l' 
do<'Nl iany .• J akkol w i!'k Zygm n n t ~\ ngust 

i n il'kt<,ll'l' mn~·sł~· polskil' likwski(• 
01•p11iały trafnit• zn:H'Zl'lli<' morza pod 
wzgl\'<km handlow~·m i państwowym, 
to .kdnak opinja szl;1<•hty pal1stw ja
gi(•lloliski<·h ma najkpszl'g·o dogmatyka 
w h:lonowi!'Zll: .. l\i<'<'h ni<' wi!' Polak, 
1'0 to !TIOl'Z\', gdy pil nit' Ol'Zl'". 

l>zi1:ki unji Polska zdoh.da Ruś ('zl'r'
WO!l:). Polska ri'm·n il'ż ~ p i<'szy <'o raz ('Zę
~<'il'j na pomo<• Litwi1• J>t'Z('('iw ~loskwi1~. 
!\i<' s;1 to j1•d1rnk woj1•n11!' t•za.-;_v; wil'l
kil' kl\•ski i <·i\·żl\i1• st raty tl'l'~·to1·jal111· 
są do\\·odl'łll, Ż1• .\loskwa i ta1111l'jszl' pra
wosł:mi(• ma prz1·wag\' nad Lit1q. h:nl
lurn narodowa i d1whow;r Litw.1· po-
1.m1'1ski1•j na ttnji l'olski z Lit\1;_1 i zy
~kała, i st 1·:wiła. (;dyby Il i1· doszło do 
llllji, lrnlt11n1 11arndow:1 Litw.\· pog;11'1-
ski1•j ul1·g·łahy zagł:1dzi1•, !>:idź wslrntl'i< 
Zllit•llJt'Zt'Jlia, h;1dź Zł'llS/,l'Zt•Jlia. ( '11.ia da
la Litwi('. szl:lt'h1·i!' i mi;1strn11 lrnlttm; 
polsk:J, al1· 11r;Jtow:iła dla Litwy .i1'.i ma
S\' ltldO\\ :). 

.J:i.~il'llonow i1• 11 i<· na leż<'! i do nnjho
ga1 sz.n·lt dynastyj, 11i1• hyli jl'dnak 
hi(•dni. Hozdawni!'!wo hisk11pslw od <'Za
s11 l\11zimi1•rza .Jag-it'llo1'1<'zyka i obsada 
stal'ostw dawała środki pow:1Żlll', all' lla
og·M g·os/Hidarow:ili )Pkkomyślnil'. l>o
pi1·ro Bona dała prz~·kła<l rz11d1wj go
spodarki. a Z~·g-m1mt 1\11gwd zdoh:rł si\• 
na l't' formy ska 1·how1', st w orz~· ł ~ka rh 
p11bli1·z11y i siak wojsko Jnrnr1·ialH', 
gł{rn 11 i1• na po1 rz1·by z i1•m wsd10d11 i<·h. 

B,vła to przPważn i1• in i<·jatywa szla<·h
t y, kt<irl'.i rozw<lj .Ja!!;it•llonowi!' popi<>
rnli, w Jll'Z<'<'iwil'1·1stwi<• do s1•natll i rna
g·na11'l\v .• Ja~·it'llonowil' popiPrali t1•ż roz
m)j o rg:1111'iw s;rn10 rZ<) cl u szla<' h 1•1· kil' go, 
1. j. s1·jmiki zi<'mski1' od 1404 r. i sl•jm 
<'l'llt raln.v od <'Zas1'iw .lana Oll>r:whta. 

Wszystki1• 1<' wi<'lkit> poezy11ania s:1 
zal(•ż1w od rozkwitu umysłm\·oś1•i pod 
wpływ1·m h11ma11izm11 (-4 l/11ntt11ti.:::111) 

i 1·dol'lll<H'.ii c~ Hcforn111c.i11). ()pa1·la 
sii; wpraw dz i(• Polska lllls.1·t yznww i. 
w XYI jl'd11;1k widm l'!'fol'll1<1t·.ia n·li-

Czego nie znajdziesz tutaj --
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g·1.JJH1 ws1·rz:)Sll\'h1 Po Isk:), k1 {1ra prz1·1·i1·Ż 
zost11ł11 winna k:itolif'YZHlO\Yi. 

Epoka Pol~ki jagi;·llo1!skil'j krn'H'zy 
si\' z1· śmi1•r<'i:.1 Z:·gm1111ta ,\11g11s1:1, <•zło
widrn o hoga11'.i. 1•l10r :-;m11t111'.i dusz.'· 
i wi1•lki1'm s1·r1•11. l'k1whnł Oli dzi1•ło mi.ii. 
prz1•kaz11.i:.11· .i:.1 11'stanw11t1•m oh:·dw11 na
rodom. l 'nj:i li1h1·lsk:i w 1:-10!) I'. z11osi 
dzi1'dzi1·1 \\'o t 1·01111 11;1 Lit wi1'. odhi1•ra 
LitwiP Podlasi1'. \\'oł\1'1, l'odol!' i Ki
.JDW, s1:111owi jPdll:) ~1ł:idz1' kr{il1•\1sk:), 
wsp1ll11.v s1'.im. zost:111i:1 1hrn od1·1·h111· 
rz:,1dy, Z\\·:iln in Lit m; od IH'zpoś1·1·dn i1·g·o 
nif'lll'Zpi1•1·z1·1'1sh1·:i od Tatar1'1w, a ,,. pn_,._ 
szłośl'i i T11n·ji, i sl\1:11·z:1 z l'olski i Li
t w,v .i1•d1J:) \Y-.;p.-dn:) l{z1·1·zpo,.;pol i t ;! 
j!'dllo 1·i:1ło. 

Epoka elekcyjna. 

l'o wym:in·i11 .J;1µ:i1•llo111'1\\' Polska wst\'
Pll.i1· \\' 1•pok\' l'lt-k<·yjn:.1. () Z\1y1·i1·s1 wi1' 
w pi1T11·sz.n·h t 1·z1•«h 1·ld\1·.i:wh d1•1'.\·d11.i1' 
zwi:.1zl'k ka11d:·da11'1w z kn1i:J jagil'ilrn'1-
sk:) po k;_1dzi1·li. Ekk1·ja I IP11rylrn \\'a
leZ<'g-o byb1 l>łęd1•m, dn1g:1 l'll'lH·.i:i dała 
g-1•11.iahwg:o S11'f:t11a Bato1·1·g·o. Trz1•1·ia 
l'kkc·ja wyłoniła d~·nast.i\' \\':iz11w. (<;fi.k
ei z11p1·zysi1·g·:di /'111'111 nn1 l'n1!11, kt<'>n' 
og-ranic·zały władz\' kr{>lcwską; przy zhyt 
sz1·z11pły1•h śrndka!'h t'in:111sow~·1•h i \1~·
kona\1·1·zy1·h pozostawiono j1•dnak krtiln
wi p1•ł11:i od pm\ i<'(lzinlnoŚ<:. IU1\\'llOllprnw
n i1'1\ i1· n:it om iasl r1);.11m\ il'l'<'1l\\' ·z ka1 o
I ikan1 i \1·nosi do dziPj{>w naszy('h \\id
ki<' wartoś<'i. 

NaogM <'Zasv od l:i/:2-- Hi.+S stano
wi:) ś,;.il'tn.v m~>l'arstmmy okn·s dzi1·jbw 
Polski. '.\ajw~·hi1 n iPjszp h.\'ł.\· rzwł,\· Ba-
1or<'go. ~zyhki w dPc'>·zji, 11lii1•gł <'1•sa
rza '.\l:1ksymiljana w op:1no\rnlli11 Pol
ski. \\'yl>t11·hła wojna .~·dar'1ska, zakm'1-
1·zona, niPsll'ly. J1<>łowi1·Z11i(', µ-d~·ż szl:wh-
1:1 ni" d1<"i:1ł;1 d:i(. pi1'11ivdzy ( ___. Od111'1sk. 

.l!(fr111111rko). Dopi1·1·0 1·('f'o1·n1.1· ska rl>o
\\'p Ba1un'go i slworz1·11i1' dl:i szl:wli1.1· 
llajw,·ższ<'l-!'O 1 rYhunału sad1n\'!'l-!'ll /'.mi1'-
11 ił:.· :k.i na st ro.ii'. ZrPszt:i. opi11.i<1 dom a-

szuknj w tomie 11iqtym! 

gała się odz~·slrnnia Inflant, zagrożo-
1J:·1·h przl'z '.\loskw~'. \Vojn~' tę Bator~· 
prz1•p1·01rndził zwy<·i1:sko. i\loskwa z11a
l:11:łn si1: ll:ł drodzt' 11·iod:)<'<'.i do upa<lkn. 
/, wo.in~· fr.i w~Tns1n prog1·am B:l1ol'<'
l-!'O polw11:rni:1 z11pd111'J!O i\loskwy, hy 
raz<'m z ni:) z11T<°><'i<; .~i•: pl'Zl'Piw Tureji; 
]1rngnim t1•n opi1'l':J si',' na katoli1·:-.·zmi<' 
i 1rn .kwit:11·h. Ten ostr~· katolil'ki knrs 
poi it yki z:1l'hwin ł za n fan il' <Io Polski 
prnl1's1:1111·ki<'h Infl:111t. 

łloniosł:i j1•sl politylrn Bn1on•go wo
li!'<' ma~.n1:I1/l\r. Poskromi1'lli1• Zliorp1·;
skid1 111;1 z11;1<·z1'l\H' liistor.1·<·z111'. l~rt.l 

miał l'a('.i\'. .i1'd11ak st l'lłll\' pl'Zt'('i:p.!;ll:)l. 
odda.i:J<' zl>.,·t wi!'lką wł:1dz1· Z:1m•1:·ski1•
mn. \\'i1·lki 11'11 lu-1'>1 1·Z11ł si\' \\'ęgr<'m 
i l'ol:ikt'l\\ 11i1' l11hił. 

l'o wyl>orz1· Zygm1111tn 1 I I, siost 1·z1·1'1-
<':l Z)·gmunta 1\11!.!'llsfa, można si1' hyło 
:->podzi1·war 11011·1·.i imji z1' ~z11·1·ej:), do 
ktt'11'1'.i .kd11:1k 11iP doszło, a \\':mmi1• 11:1-
si zh,1·t dł11go i Z<' szkodą dla 1'01.~ki 
\\'(•i:,n.:-a 1 i swo.it' as pi rnrjP szw<•dzk i1• w z;1-
k1·<>.-; polityki polski1•j. Na ti-111 polu od 
<·zas{1w .Jana Zamoyski1•g:o tworzy si\' 
l«>zdźwi\'k międz.\' opi11ją puhliezll;! a \Yn
zarni. Polska 1rn<'i lnflanty. a za \rła
dysława IV Szw!'dzi zagraża.i;,1 Prnsom 
\Vsd10dnim i pozbawiają J\.Jski kol'z:·
~"i z Bałtyku. 

l~okosz Z!'hl'z.\·dowskil'go, to j!'st C'Z\'
Ś('i zamojsz<'z.\·k1\w, zwr1)(•011y pl'Z<'<'iwko 
lrn hslml'sko-dy11asty('Zll,\'lll planom Zyg
n11111ta I Il, osłnhia pmrnżni1· władz~· krt'>
l1·wską. Zyi.nnunt Ili pod wplywa111i 
jPzuil'kil'mi zbliża si~' 110 magnatt'>w, kt<'>
rz~· zaintl'l'l'SO\Yali się sprawą piPrwsz!'
g·o Samozwm1ra. 

Polska zosla.k W<'iągnii;'ta do wiPlkiPj 
wojny z l\loskw:.1. '.\loskwa zostaj(• opa-
110wana prz<'Z Polak<lw. Z:·gm11n1 I 11 
sta.i<' wolwe dyl1•matu. 1·z:· da1~ '.\loskwi1· 
syna 11:1 <'ara p1·awosław1wg-o, <·zy 1 l'Ż 
Ż:)lla1: ~loskw.'· dl:1 si1·hi<· samqro. Brak 
d1'<',YZji kn'ila umożliwia 11· '.\l11skwi<' 
wylnl!'h rl'akeji 11arodowl'j odrodz<'11i1· 
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pafo;twa pod dynastją Honianowy<'h. 
Polska odzyskała wprawdzie ohszer!H' 
prowinr je za Dn icpr('m, ntra<'OJll' za .Ja
giellonów, pozostał jrdnak groźny kon
flikt z l\loskwą, utożsamia.i<!<',\' paf1stwo
wość polskq z katolie,vznwm. 

Po<lrzas woj('n moski<•wskirh koza<'Z,\'
zna wzrasta w poważną sił~ wojskow:i ; 
rośnie jcszeze ha rdzit>j w wojna<·h t 11-

reckirh, pi(•rwsz,vch w dzi<•.ia<'h J>olsk i, 
a popirran,v<'h przl'z Zygmunta I I I ('<'
lem odei:)Żl·nia Jiahsh11rg<'>w. Zł:)<'Z<'lli<' 
sile) w tym czasiP koz<l<'Zyzn~· z prawo
.sławil'm okazało si~ w slrntkad1 niPsl.\'
chan ie groź1w. 

Wielka ta kwrstja moda hyć pom~·śl
nie załatwiona za Władysł:1wa I\', :1Jr. 
.szlaehta, rozko<'hana w poko.imr<'.i g·o
spoda r<'Z<'.i pra<·y, nir dop11śeiła do pla
nów wiPlki11j wojny z Ttll'<'.i:! i z 'l'a I n
rami. Szla<'hta f'!l<'iała natomiast 11g·iw: 
kozaezyzw: drogą sm·o\\'.\'C'h 11rz:)dZ<'t1 
wojskowo-adm in ist rar,vjny<·h, wykon~·
wanyrh prz11z szlaeht~, kttira <'h<·iała mi(•(. 
kozaków „za chłopy ohrtwmw w posp1'1l
stwo". 

Była to dyspropor<'.ia n•aliw.i siły ży
wiołu narodowo-polskit>go, a olhrzymid1 
przcstrzrni rusko-prawosławn('go wsd10-
du, u którl'go granic były i\loskwa, T11r
<'ja i Krym. 

Przedwrzesna śmiPrf. Wł;id~·słnwa I\' 
otwiera okrl's potopu; <'l('k<'.ia .Jana Ka
zimierza odbywa sile) wśr{J<l gwałtown.\'(·h 
zW~'riQst w Kozakf>w sp rzym i<·rzoll,\'c•h 
z Tatarami. Oręż Polski okrywa się hal1-
bą, zmytą dopipro pocl BPn·s1<·<·zki<·m. 
\Vywiązują się stwl wojn,v moski('\rskil', 
szwedzki<', Wl'('SZPie tUl'('<'kiP i najazd 
\Vęgrów pod Hakoez,vm. Pra \rnsła wil' 
i różńowierstwo stają po .stroni(• kozn
ezyzny, l\loskw,v i Sz\\'P<'j i. K rtil z Pol
ski uchodzi, wiPrność si<; załamuj<' wśrtid 
rzęści Litwy pod ,Janusz(•m Radziwilł<'m 
i triumfu.i<~ rozkładowa zasada li/)('/'11111 

veto. 
\V odru<'lrn narodowym pod sztanda-

l'('m obrony katoli<·~·zm11 patl'jotyzm od
najdu.k siłę i wo!~ ratowania pal1stwa. 
( >dra<lza się szkoła wojownik{iw ZP Sl<'
fanPm <'zarniP<·kim, ,)('rzym Lubomir
skim i .Ja1H'm Sohi<'skim na <'Z<'ll>. Ho
dz:) si\' plany \\',nloh~·<'ia lndu wil·jski<'
g·o z 11<·iskt1 i Pl<'k<'ji za ży<'ia kn)la, nil'
st\'ly, nip zrPalizowan('. 

Rz<·ezpospol i1 a dźwiga si\' mimo to 
z up:1dlrn za <'<'rl\' os1at(·<·z1wj ut raty 
I 11fla11 t, a ta kŻ(' Smokr'1sz<·zyzny i za
dn i<•p1·za ł1sk i<•.i ('krainy z l\ijow('lll. 
Z warstwy mag·nal1')\\' w~Tasta krfd .Jan 
SohiPski, wal<·<·zny ohroi'1<'a pai'1st wa 
i <'hrzPŚ<'i.i;il1st wa na polu hit<·w z Tat;1-
r:1mi i 'l'11rkami od ( 'hrn·imia do \\'il·d
nia. 

\\' poli1,\'<'P 11i1• wzhił si\' jPdnak No
hi<'ski Ila stopi<·t1 wyższ,\', ni<• 11111iał opa-
11ow;11: rosrn1<'<'.i po1\·g·i m;1g·11;1<'ki<·h 1·0-
dzi11 i od11rnarł Polsk<;, 11i<• prz<•p1·owa
dzi 1vsz.1· all i po\\'i\•ksz1·11 ia i I oś<· i wojska, 
ani zmiany Pklu·ji. :\lagna1·i prz<'jll'O\\'a
dza.i:J \\)·h{ir na krt'ila <'l<·ktora s:iskiPgo, 
a <·z;1s.1· saski<' na]('Ż<) do najgo!'sz~·<·h, 

sprnwadza.i<J howi<'m W<'Wll\'t rzny l'OZ
st !'<\i upad<·k mornlnoś<'i p11hli<'z1wj 
i pa 1'1st wa. 

\\'og·1'1l<· w XVI! i X\'111 w. ni<·nrn 
w !'ols<·<· k r<'il a, c·z.1· polityka, kt fll',\' zdo
łałby si\' prz<·<·iws1awi<: opinji i wzi;)f. 
na si1·hie J)('lll:) rnlpowiPdzialnoŚ<; za wła
SJ)(> zd:in iP. 

Eg·oistyr·zna politylrn All/,!'Usta li sprn
wadza na l'olsk\' no\\'<! wojnę SZ\\'<'dzk<J, 
kt ()ra si\' kotH'Z)' ogrnn i<·z<'ll i<·m zwil·rz<'h
n i<·z.\'<·h praw Polski i r<·d11hją arm.ii 
pod g·\\·a ran<·.i:i w~Tosłt'j z i\loskw~· Ho
sj i l'iot ra \V i(•lki('go. 

( >dt iid organ izarja rnisz('go pa list wa 
szybko upada, jakkolwi<•k towarzyszy 
.i<'.i odro<lzeniP kultury nar0<lowPj, ktti
r<' j('dnak za słabo rozwijało p<wzuri<· 
ohowi:)zk6w ohywakla wohPe pal1stwa. 
Sp<iźn il iśmy si~ z rozhudowan i Pm wo.i
ska, skarbu, choriaż zewsząd ot<wzyły 
nas pot.\'P:i stall• rosni)<'<' militamiP. Na-

Czego nie znajdziesz tutaj -

" . 
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praw\' państwa w konst.vturji 3 maja 
( ~ J\onsfytncJ11) przqlrowadziliśmy do
piero w obliczu prz~·gotow:d1 do dru
gi('l!;O rozbioru. R<·akr.ia <lrolmyrh sił na
rodu, jak konfrdnaeja barska, pra<'(' 
S<'.imu czt<•roktn i('go, powstali iP ko;Pin
szkowskie, wpł~·wająp pot<;żni<~ na odro
dzrnie patrjotyzmn i ho11oru imiPnia 
Polski, p1·zyśpi('szał.v woh<'P pzujnośei 
Rosji, Prus i Austrji katastrof(,' rozhio. 
r(iw, kt(>rl' nad<•szł.v z will)' wprawdzil' 
gł6wni<' oh<•y('h, al<~ też i nas sam)·<·h. 

Dyskusja nad t<•m, ez.v stara Polslrn 
rnogła si<,~ ratowaC. h:1dź w Jll'Z)'lll i<·rzu 
z Prusami, ezy z Hos.i:1, .kst zn1wl11il' 
.iałowa; siłę naldało zn;tl<'ź<: w sohi<'. 

Czasy rozbiorów i odnowienie państwa. 

~agłada starPj Rz('<•zypospolitl'j Pol
ski<'.i zostnła przyjęta oho.h·tnie prz('Z 
pań st wa <'tl rop('jski<'. źród!'ł odrodz('n ia 
musidiśmy szuka<- sami w sohi<', łw·z:ie 
sprawr Polski z widk:i r<'wohH•ją fra11-
euską i z Bonaparkm. HPzultat~· były 
niewielkie, ale dodatni<', dt1<•h wojsko
wy 11awet si(,' o<lrOllził, a Napokon i sa
ma Hosja zmusz<•ni hyli powoływar do 
ŻyPia surogaty Polski w postaci Ksi1,•
stwa \VarszawskiPgo, ez~· Króll'stwa Kon
grcsow<•go. J dl'a n iPpolll<•głośPi i rl'sty
t uPj i państwa Ili<' mogła tak snmo z frm 
si\' pog·odzil-, jak i z Poraz silnid Pisn:1-
<'1) obr~·<•z:i solida !'ll ośr·i trZl'<'h za hore6w, 
kt(1ra stop n i owo zwa lez)·wsz~· p:d1st wo, 
za<'zęła niszpz~·l- du<"hową kulturę polsk:). 

~olidamoś<~ trzl'<'h zahorr{iw, zlrndo
wana na upadku Polski, eięży odtl)d 
na rozwoju międzvnarodowyeh s1osu11-
ków, z ujmmym sl~utkiPm z~vłasz<'za dla 
l•'~ancji, ak także dla Anglji i dla Ni<•-
1Ui<'<'. Co <·i dm w<'. Żt) jPst ona Il i<'\\'Y
godna rzęsto clla sam~·<,'h zahordiw, n.il' 
Pozwala bowil'm na clccyz,k kon il'r·z1w 
s~,ądin:id dla i<'h pa11stw. Tak działa 
Nl'nwzis dzil'jowa. 

Hnroluc·ja listopadowa - to dzil'ło 
łllłoJziPży wojskow<:j i cywilnej, za kt6-

szukaj w tomie piątym! 

r<) poszło spok<'zc•ństwo, dd ron izu.i<l <' 
:\I ikołaja I i d:iż:)P JH'Z<'dPwszyst kic•m 
na pola hi1Pw; n•wol urja n il' powołała 
jednak do walki narodu, alhowiPm spo
łl·c·zl'ństwo szlaclwdde n ie zdohyło si(,' 
na uwolnic•nil• ludu wiejskil'g-o z pai'1-
szrzyzn~-. 

To stanowisko szlaehty pozwoliło wo
g(1k rz1Jdom zahorezym odgrywa\> ohłud-
11:1 rolę opiPkun6w włośPian. 

Dopi<•ro potężny wpływ <'migracji pol
ski<·j po r. IS~H, rozwój idl'j dc•mokra
tyrzno-polity<•znyeh i dl'mokratyczno
społl'ezn.veh na Za<'hodzie, rurhy r(•wo
lue~·j1w, społt'PZJW i narodowe• w lataeh 
1 s:HJ-1 S4S prz<•ohraża.i<! o pin.i\' h'p
sz,\'<'h kclł młodzi<'ży szlache<'kiPj. Towa
rzystwo I )pmokratyez1w łiirzy o<lrodze
n il' Polski z wyzwol<'niem Indu wipj
skiq,:-o, zar{nrno polski<•go, jak lit!'wskie
go, ukraińsko-ruski<•go i białoruskiego. 
l\I n iPjsz<', ehoć także pozytywne, zna
ez!'n ie miała wytrwała prara Czartory
skiPh i irh obozu, podtrzymująra nikłe 
zr!'szt:1 zainkrc~;owanie Polską na dwo
ra<'h, a także Jlopieraj11ea ideę wyzwa
lania narodów. 

Ifok IS63 jest nic•tylko dokumentem 
sf\\·iprdza.i<ierm żywot nośr illei jagiel
lmlskil'j, ale .i<'st on n,1dto dowod!'m 
siły 11a ro<lu, który lwz wojska umiał wy
t worv.yf. sztuk(,' partyza11rkiej walki; da
ła si\' ona silnie we znaki pot('dzc mili
tanwj, jaką była Rosja. 

,\le i wów<'zas społt•rzPństwo nic wy
ładowało z si<'hic wszystkieh zasobów 
siły, któr:i rozporządzało, trwało też na
dal rozclwoj<'ll it', spowodowane wzgli;
clam i społeeznemi, ezy też ugodą z za
borcami. 

Kl(,'ski roku H\63 zamyka.i:! okn•s ru
<'hl'iw zhrojnyeh o niepodległość. \Ve 
wszystkich t rzeeh zahorac·h zjawia si(,' 
program prary organicznej, oparh'j na 
pozyt ywizmit>, a zrywajiJ<'P j z r·om:rn
tyzmPm. 

Na wszystki<'h trzef'h zaborach odbija 
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się prz1•ohrażl'n ie ht1dowy społ1•<'ZIH'.i, 
dokonane formalnie i ostat1·1·z11il' przl'z 
za bo ref> w. Zn ikaj:1 l'!'szt ki p0Jda1'1st \I a 
i pal1sz«zyzny. Odt:1d spoh·<·zn i1• dPmo
kratyezna Polska przpjnn1jl' z l'<)k 
szla<'hty, jl'dnak przy jl'j wspMt1dziah„ 
odpowicdzialnośf. za losy 11arodt1. Ol>ok 
sprawy włościańskil'j wynurza si<: rnrna 
sprawa i nowa warstwa rohotn i1·za, pod 
wpływ<•m rozwoju f>rz1•mysłt1 i handl li, 
w związku z stałym nu·h1•m rohotllil'zym 
w Europie. 

W lata('h lSS:i-lS!Jl widal- jt1ż po
nownie objawy <•zymwj ak<'.ii narodo
wej, 11awi:izt1.i<)('!'.i formalnie do r. 1 SG:3, 
w rzcczywistoś('i sku piają!'l'j si<: na za
gadn il'niu obrony narodowl'go stanu 
posiadania, podkoparn•g·o na Litwie i na 
Rusi przez Hosję, a podmywan1•go w za
borze pruskim. Zosolma rozwija si<: 
i umacnia ru<'h so<'jalistyezny. Zahtir 
austrjacki dzitki trudnośeiom słahszl'j 
wewnętrznie A ust.rj i zdołał sohit• za
pewni« swobodę rozwoju 11arodowq;o, 
el10l- matt~rjalni1• stał gorzej od dwó<'h 
pozostały<'h zahor{>w. 

1'acisk jednak stały zgórą dwusto
miljonowej masy zabor1•6w sprawiał, 
że walka z tą masą stawała si<: !'oraz 
cięższa. A jednak trzeba było, by się 
uratować, zorganizować się do walki, by 
nic prześlPpić nadejścia chwili zachwia
nia w świc<'ic równowagi sił rnocarshvo
wych i społecznych, zapewniających za
bor<'orn przewag~ i spokf>j. Ucnjalna wi
zja Mickiewicza, ale także kalkulaeja 
<lyplomaeji Czartoryski<'h przPwidywa
ły, że kit•dyś nadejdzie zamil'szani(• 
w Europie, a wte<ly wybije go1lzina 
Polski. 

Uodzina ta zaez~ła si~ zbliżać w mia
rę, ,jak t•kspansja kapitału curofH'jskiP
g-o, oparta o struktur<: spok1·z11ą mo
carstw, opanowała ('ały świat, wywołu
jąc eo raz to gł<:hszt' koli fi ikty gospoda r
czc i polity('zlle. 

Z dalekiego wsehodu już o<l r. IS!l:i 

szły <·oraz wy raź n i1•jsz1· pom n1k i, ma
.i:Jn• źn'idło w przl'konaniu. Żt• in(('ł'l'S." 
łlltH'<ll'st w 11 i!' da dz;) si\· pogodzit\ a 11;1-

rasta.i;.H'P konflikty t1·zl'ha h\·dziP roz
wiąz~·w;H: mi1•1·zpm luli J'('Wohwjami, ktt'i
n· 1·kspansjom gospoda r1·zyrn \\',\'kn·śi<) 

nowi' dro~~·i. 
\V zalPżnoś<'i od f!'go p1·01•(•st1 t won~<) 

się w Pol st'!' th\'a kit•r11n ki poi it y1·zrn·. 
.Jt•dl'n, oparty o klasy wyższ!' i ś1·(·d11i1', 
li1·zy 11a to, fr można hędzic na !fos.ii 
i Pn1s;H'h wymusi<; ust ~·pst wa 1111 rodo
WP wzarnian z;1 popar1·ip il'l1 ep){l\v parl
stwow.\'!·h. I>rug·i kiPl'lllll'k, o wiPle słab
szy, odrz11<·a ugodę z zahor!'ami i w od-
1•z11<'it1 kunjunktur mi\•dzynarodowyl'h 
prag·niP się oprz1•t; na klasil' rohotniezt•.i 
i włoś('iar'1skil',j i odnowi(. walki o ni<'
podlqdoś(.. 

Tm j!'st Sl'llS g·łęhokil'h tar(. między 
rozrastają!'ym się i f>r'Z!'\\·aża.i<J<'.Ylll w opi
li.i i nwh('lll d1·n10k ra I Y<'Zllo-11 a rodowym 
a ohozPrn s<l!'jal isl,}'('Zllo-n il•podlqi;łoś<'io
wym. 

Z lego d rt1giPgo ohozu w,\Tast a J>O
wol i historyezna postar ,J(1zda Piłsud
skil'g'I>, ktt'lry nic zawahał się w <'hwili 
wyhu<'llll wojny światowt•j wzi:i<- na sie
bie całą od powiPdzialllośe za wprowu
dzen it' Polski na pola hitt>w pod jej 
własnym sztandarem. 

Dl'cyzja ta wniosła natychmiast spra
wę Polski na stół dyplomarji, nil' .id 
dawnych za('hodnio-europejskieh t. zw. 
przyjaeiół, leez na stół woj1•nnej lub 
rzysto wojskowl'j dyplomaej i państw 
zaborezyeh, ktf>ry<'h dotyd1ezasowa so
lidarnośr w sprawie polskit•.i p~kła. 

Nic <lająPy si<: przewidziPr wynik 
wojny światowpj sprawił, że wszystki1• 
trr.y J><ulstwa zaborcze, ktf>re w eiągu 
dług·i<'h wit•k<'>w za wsze były wojskowo 
i ska rho wo do wojny przygotowa1w, ru
nęły. Polska nil'tylko zmartw.whwstała 
w warunka<'h pomyślnej konjullktury 
mi<:dzynarodowPj, ale w hitwil' - pod 
W a rsza w;1 w 1920 r. n ie poszła na po-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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niża.i')<'l' ustępstwa i na podstawil' d('
<'yzji .it'd1wgo <'złowil'ka wybrała drog~' 
honor11. odnawia.i<!(' t rndy<•.i(' \Va ł'll)" 
i \Vi1•dnia. \V fl'n spos('>h 11ratowała 
Polska k11lt11rę włmm:1 i ('llropPjsk:), 
stwiPrdza.i<J<' zasa<l1; l'i:.1głoś<·i w dzi(•j:wh 
naszy(•h (~Rit wa 1wd H'11rs;;1111·ą u• r. 
19:20, /,fy,iony, l'il.rndski ,fii;;1·f). 

Zwi:)z<'k tyeh fakt<'>w da.i(' satysfak(•ję 
moralnoś<'i lwlzkit'j, obrażonej do pod
staw ralnrn ki em dokona n vm na Pol se(' 
w X\'III w.; zwil)zl'k kn °każl' nam wi1'
rzyĆ' w przyszłośĆ' naszą, o ih• ohywatPl 
Polski służbę dla p:d1stwa h~·dzi<' roz11-
rniał jako ohowiązl'k wolwe zawszp ty<'h 
samy<'h i prosty<'h prawd nil'lylko ma
terja.lnyeh i roznmowyl'h, al(' 1 mo
ralnyeh. :•,'t. Zakrzl'll'ski. 

LitPrntnra: 1\1. Rob r z y ń ski: Dzil'jP 
Polski - :l tomy. Enryklopl'd.ia Polska A kn
dP111ji {'111iP.if,'l11ości. llistnr,ia polityczna -
:! tomy. Dzida K. S 7. a .i 11 or h y, .J. Szu .i
sk i <'go, T. \V o .i 1· i <' 1· h o ws k i "go, K. 
I' o t k a 1\ s k i <'go, St. Z a k r z <' w s k i l'

g o, St. S 111 o l k i, .J. J) i) h ro w s k i <'~·o, 
O. IlalP<'kiPgo, A. LPwiekiPgo, L. 
K o I n n k o w s k i <' g o, A. P n w i 11 s k i P

g- o, W. Z a k r 7. <' ws k i<' go, \\'. H 1~ m
b owski<' g- o, T. Kor z o n 11, \V. K 0-

11 o p r z y ń s k i P go, \V. 8 o h i P s k i "g o, 
8z. A s k <' 11 n z<' go, M. Il n n d <'Is ma 11 a 
i innych. \Vrl'szeil' litl'ratnrn o .l{>zdi<' 
Piłsudskim. 

LITERATURA POLSKA. 

. Określić stosunrk litHatury do ży
e1_a narodu, kt<>ry .iii tworzy. to zadani<' 
111rzwyklr trudne, łatwo prowadz<Jee do 
rozwi:1zal1 fałszywy<•h. RzPcz bowiem 
W km, ŻP grupa spokczna. kt6r:i nazy
wamy 1rnrodt>111. nip .kst twon·111 jPdno
Warstwowy111, l<'('Z lllni(',j luh wię<'<'.i 
wybitni!' zr6żni(·owanyrn. zlo;i.onyrn 
z.. grup nrni<'jszyl'h (sta1u)w, klas), sil
llH•jszyl'h i slahszyl'h, uprzywi1Pjowa-
11Ych gospodarezo luh Ul'iskanyl'h. rzą
~ąryeh i rz1Jdzonyl'h. !:runi<'e 111ii;dzy 

szukaj u• i0111i1' piątym! 

te111i grupa111i w bistor.ii każdPgo naro
du lll<'gają prz1•r{1żnym zmianom, raz 
rosną, drngi lllalt•ją; powolny rozw{ij 
lub gwałtow1w przpsunięeia w st ruktn
rzP społ<'<·znej sprawiają, żr grupy, kt(i
rP prz<•z ezas jakiś były na powiPrzeh-
11i, znikają Iuh spadają pod poziom, na 
nim zaś pojawiają się grnpy, które do
niPdawna stały n spodu drabiny spo
ł<'('Zll<'j. 

1\1 i1110 to ciąg-łoś{- żyl'ia narodowego 
nil' zostaje hynajnrniej przerwana. 
Z l'hwilą. gdy te nowe warstwy przy
stępują do budowania kultury literac
kirj, odpowiada.i:Jl'rj i(•h wyrnaganiorn, 
prędzpj ezy p(iźniPj nawi:izują on<' do 
spuś<'izny przodk(iw, odrzu<'a.iąe z niej 
jed1w Pll'nwnty, zarhown.i:ir zaś inne. 
Tradyeja kulturalna opi<'ra sii; przewro
to111 polity1·zny111 i soejalny111, ostaje się 
ona w j~·zyku, literaturze, szttwr i w tej 
to właśni<' tradyeji tkwi wi<'<'Znie żywa 
dusza na rodu. Piastunami zaś tej tra
dye,ii staj:) si\' ludzi<' literaeko tw6rezy, 
pisarze. 

Pisa·rzp (~i, występując w środowisku 
1 itPra1· ko ezynnem, ( t. zn. zdoliwm do 
wydawania pisarzy i ezytelnik(nv), ope
rują .i<'go pojęl'iami, przPmawiaJą jl'go 
językiem, wyrażają jego aspiracje, nie
ra;1, 11awrt - dzięki potędze swego ta
h•11t.u - narzueają mu aspira!'je obce, 
kt(>re j<'dna k środowisko to po pewnym 
ezasie uznajr i przyjmuje jako swą 
własnośe. Zwi11zPk ten występuje zawsze, 
nawet gody pisarze pochodzą z warstw 
innych, aniżeli ta, w której działają. 
<ldyhy w dziele literaekiem nie wystę
powały cPchy środowiska, z kt6rem 
tw<'>rea żyje, dzirło zawisłoby w pr6żni, 
nie znalazłoby ezytl'lników, j<'go l>o
wi(•111 tw<'irey i odliiorey zabrakłoby 
wspc'ilnq~o j~·zyka, kt<lry111 mogliby się 
po1·0;1,11mil'(:. St:id piel'wszym warunkit·m 
związku literatury i żyeia .i<'st odpo
wil'dnio wysoki poziom kulturalny śro
dowiska, kt.6rP wydn.i<' pisarza. 
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Literatura wyrazicielką zainteresowań 
ściśle ograniczonego stanu. 

\\' l'olsc(' poziom tt•n trntala sil{ bar
dzo późno, ho dopiPro w wiPka<'h XV 
i XVI. Wprawdzie już W<'ZPśniej, od 
koiica w. XI I warny wypadki przygod
JH'go pojawiania sil{ pisarzy, wprawdzi(' 
od czasów Kazi1niPrza \Yit'lkiPgo ilośr 
tych pisarzy wzrasta, a o<l połowy wiP
ku XV staje si\' nawt't dośr pokaźna, 
pisarzp ci .it'dnnk odbijają zaint<•reso
wania duchowe i ntatPrjaliw niP C'ah'j 
zbiorowości, IPcz ściślP 01na11iezonC'g·o 
kółka nadwornego lub sfer duchow
nych, do których należą. 
PrzykładPm charakterystyeznyrn te

go rodzaju stosunku są kroniki ŚrP<l
niowiPczne K ad ł u h k a ezy D ł u
g os z a. Pierwsza, zahytPk Ppoki roz
bicia Polski śreclniowi(>(•zrn'.i na dziPl
nic(>, doskonale odtwarza aspiracje do 
z.if'cluoczpn ia urnłyd1 ksit;st w w .kcl110l i
te pailstwo. Dzit•ło zaś l>h1g·osza, pro
dukt epoki, g·dy dynastyezna polityka 
J ag·iel lon<lw osiąg-11\·ła sw{lj szezyt. do
skonale mal ujC' poi it yezJH' as pi r:w.i<' 
dworu i przC'z nip "-'ywoła1w antago
nizmy mi(,'dzy dwor<'lll a potr,'Żny111 ko
ściołt•m, r{lwnoezps111e zaś świt•1nie 

przedstawia wzrost poezueia włastH'J.W 
znaczenia wśr(Hl st a n u ryrt•rsk i ego. 

Powstanie kadry „literatów". 

Stosunki nowoczestw usta la.i<l s1i: 
w Polsce od wrzesnyeh lat w. XVI. l\lo
carstwowP stanowisko Polski w ÓW<'ZP
SIH'j Europit\ duży aparat urzf,'d!li<'zy, 
zewrn;trzny (w dyplomaeji) i wewJH,•1 rz
ny (adm i n istraeja), wymaga stworze
nia dużej kadry ludzi piśmienuych 
(litterati), umożliwia i ułatwia wyro
bienie się taleutów do pióra, stwarza 
wreszcie popyt na pewne gatunki lite
rackie. Od tej chwili szlachta, mieszcza
nie i chłopi wsti:1m.ią w szeregi litera
tów, by w dziełach swych odtworzyf. 
bogatą, bujną, barwną i wzorzystą po-

wil•rz<'hnię życia Polski jag·iPllot'1sk1ej. 
.Ji:zykiem ich jPst .ii:zyk llliędzynaro
dowy, dworski, dyplo111atyl•zny, łacina. 
<)panowanie .i<>j przl'Z lata trnd1wj 
i żmudnej nauki zastf{puje papiPry ro
dowe i otwit•ra wykształconym hulllani
st9m dostw do godności, które niskil' 
podrndzenie przed nimi zamykało. 
Stąd przez enły w. XVI, a więc już po 
pr.zełom it:>, dzięki ktt\remu łacinę wy
parł .ii:zyk polski, pozostaje ona nada 1 
nprzywilt:>jowanylll językirm pisarzy, 
pozhawionyeh przywileju rodowpgo. 
Chłopi i m ieszezan ie, K 1 e rn e n s z ,J a
n us z k o w a ezy M i k o ł a .i z H u
s o w a, 8 z y m o n o w i e ez~· K I o
n o w i c, piszą wyłączni!' luh p1·zpważ
nie po łaeinie. R<lwno<·ześnie i<·h stosn-
11ek do życia, ieh „filozofja żyeiowa", 

i<"h systC'n1 pogląd<lw na najważniejsze 
zagadniPnia <'tyczne i filozofieZll<' .it'st 
taki sam, jak n pisarzy s·da<"lwc
kieh, Re .i a. Kor ha n owski P go 

innyeh. 

„Cnota" w literaturze XVI w. 

Stos11n<·k tt•n polt•g·a na lmdow:rniu 
książkowpg·o idl•ałn „<·złowit•ka poez<'i· 
w1•1.ro", ohdarzotH'go wszystkit•1ni zale
tami, kt6ry<·h wymagał k()(\l•ks Pty<"zny 
<~Z/IS(lW f'l'lll'S:lłlS\1. 

T<>n kodPks ety<'.ZllY (zawarty 
w ,.l>worzauinit>" <l {l r n i<' ki<' go 
i „ZwiPr<~iadle" lłe.ia) w zasadzi(' umiP
szl'zał szla<•hptną duszę w sżlal·lwttwm 
eit•le, szl:wht>tne zaś eiało znaczyło uro
dz<•nie się w stanie uprzywilejowanym. 
Zasady te odpowiadały wpt•łni istotne
mu rozwojowi stosunków społecznych 
w l'olsce, a więc wysuuif{eiu sii: szlaeh
ty na rzoło narodu, przy rów11<wzesnem 
o<kpchnięciu wtył stantiw iuuy<'h. lckał 
człowieka poczciwPgo staje się sy11011i-
111em szlaełwiea polskit•go. ( lłoszPniem 
kl-\'<> ideału zajmuje się cała lih•ratura 
(„Żywot" Ikja, „Pieśni" Kochanowskit•
go i t. d.); operuje ona tak CZf,'sto i gf{-

Czego nie znajdziesz tuta} -
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sto wyrazem „cnota", że gdyby litera
turę tę uznać za odbicie życia naro<lo
wego, czasy renesansu trzebahy poczy
tać za okres zdecydowaneµ:o panowa
nia cnoty w życiu polskiem. 

Pisarze jednak plebejskiego porho
dzenia, Szymonowic, Klonowic czy 
Skarg a, jakkolwiek sarni rt>wmez 
wyraz ten wciąż mają na ustach, do
strzegają na tle cnotliwego życia spo
łeczn<'go ciemne plamy, niedostrzf'gal
ne dla oka pisarzy szlacheckich. Reja 
czy Kochanowskiego. \V dziełach pisa
rzy-rnicszezan, chorhy nobilitowanych 
(w „Kazaniach Sejmowyeh" ~kargi, 
„Sielankach" Szymonowica, „ Worku 
Judaszowym" Klonowica), słychać 
świst ekonomskiego bata, mącący nieco 
pochwały harmonijne „wsi spokojnej, 
wsi wesołej". 

Szablą. piórem. 
Wiek następny, XVII, wprowadza 

nowe tony, przedtem nie spotykane. 
~astępy litrratów wzrastają tak dalree, 
ze nie brak wśród nich nawet grafoma
nów. \V zastępach tych jednak stopnio
wo niknie coraz to hardziej element 
mieszcznński, który - zwłaszcza w po
czątkach stulecia - wvtwarza przeza
bawną literaturę humo;ystycmą. Cza
sy nieustannych wojen wymagają przt'
dewszystkit'm żołnierzy; ci, co JHZP

trzymali trudy wojt'nne i w pt'łni sił 
l~b na starość osiedli na roli, zamic-
111wszy szahlQ na pióro, ton nadają <'PO
c~. Wnoszą oni do literatury kult wiel
k~ch ludzi, znnkomitych wodzów, Czar
nieckich i Wiśniowi<'ckich, przede
~szyst ki em zaś Sobieskiego. Wodzowie 
CI to nietylko znnkornici wojownicy, 
ale narzędzia Hoże do gromienia wro
gów, zwłaszcza najgroźniejszego, Tur
ka. Pamiętniki Pu ska, przcśliez
n~ „Psalmodja" K och owskiego, 
wiersze Potockiego, kt6ry, choć 
sam nie wojował, stosunki dookolne 

szukaj w tomie piątym! 

Aw!at I tyci•. _ IV. 

umiał doskonale odtworzyć -- wyrazi
ście świadezą o 1111czt'lnych 11astrojaeh 
czasów, tyeh nastro,iac·h, kt6rc w lat kil
kadziesiąt p6źnicj odżyjQ w JH>c·zji konfr
dC'raekiej i za jej p<~r<>dnic·twcm przejd11 
do literatury gawędziarskit•j w. XIX. 

Hzecz zupełnie zrozumiała, choć na 
pierwszy rzut oka zastanawiająC'a, że 
wśród fanfar zwyci<;>skieh i >vśr6d la
mentów, wywołanych przrz klQski, wy
jątkowo tylko do głosu doehodzi ezło
wiek , spogl11daj11c·y na wypadki wo
jrn11e nie zp stanowiska polityC'znego, 
lecz społecznego, czy wprost ludzkiego, 
który traktuje wojnQ jako 11it>szczi.:ście 
11 i Pun ikn iorn>, a n ie sposolmośr do popi
su. Tq~·o rodzaju odosobni one głosy roz-
1 ega.ilJ się już podczas ,,potopu" szwedz
kirgo (u Zb. Morsztyna), a od
dźwięku ieh dosłueharby się można 
również w pismach pierwszyeh filozo
f6w, czy r11czej myślicieli polskich, któ
rych ta właśnie epoka wydaje (jak A. 
M. J<'redro. St. H. Lubomirski 

inni). 

Dworska literatura czasów 
stanisławowskich. 

Na m irjsce I iteratury szlach re ko-ry
cerskiej przyeho1lzi w XVI w., ogrom
nie zresztą dzii.:ki biegowi wyda rzcń 
poi itycz.nyeh opozn tona, likratura 
dworska czasów stanisławowski<•h. 

.JPj twóre:v, Krasirki, Naru
s z e w i c z, 1' r c m b e c k i, Z a b ł o c
k i, zazwyezaj dworzanie królewsry 
lub mag111H·ey, niemal stalr i hcz wy
jątku występują przeciw kulturze du
chowej środowiska, z ktiirego wyszli. 
Zapatrzeni w id('11ły zachodnio-europej
ski<', francuskie, wydają rodzimemu 
zaeofaniu walkę w imię postępu. Stają 
się piewcami ludzi poezeiwych noweg·o 
typu, chor spokrewnionych z tworntni 
wyobraźni pisarzy rencsansowyrh. Na 
potomkach jednak istotnie znal> po
stęp. Pan Podstoli, w romansie Krasir-
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kiego, posiada zrozumienie zagaduień 
społerznych, o których rzłowiekowi 
poczciwemu Reja czy Górnickiego się 
jeszcze nie śniło, interesuje się stroną 
t>konomiczną życia miejskiego, z natu
ry rzeczy wnika w sprawy chłopskie, 
czuje się członkiem narodu, a nietylko 
przedstawicielem rodu, jak to w cza
sach rejowskich bywało. 

W ten sposób klasycy stanisławow
scy wyrażają w dziełach swych te ten
dencje i aspiracj.', które ożywiały nie
znaczną elitę ludzi kulturalnyeh i któ
re znalazły sobie pt>łny wyraz w artylrn
łach ustawy konstytucyjnej 3-go maja. 

Mimo to literaci w. XVI n, skrępowa
ni konwenansem francuskiego pocho
dzenia i zakazami „sztuki poetyckiej", 
wykazują więcej dobrych chęci aniżeli 
zdolności do zreal·;zowania tych chęci. 
r,iteratura stanisławowska jest w dal
szym ciągu literaturą szlachecką, prze
znaczoną dla czytelnika w dworach 
i dworkach wiejskich, stąd miasto 
i wieś, mieszczanin i chłop są w niej 
tylko zagadnieniami, elementami myśli 
reformatorskiej, a nie obrazami, rezul
tatami studjum literackiego, zdolnego 
zapłodnić wyobraźnię pisarza. Utwory 
takie, jak „opery" ludowe (Kniaź n i
n a „Cyganie" czy „Krakowiacy i Có
rale" Bo gusła w s k i e go) są wy
jątkami, zapowiedziami zmiany stosun
ków w przyszłości, - mimo to zbieg 
okoliczności, który sprawił, że sztuka 
Bogusławskiego pojawiła się na scl'nie 
podczas powstania kościuszkowskiego, 
jest wymowną wskazówką, że klimat 
literacki w Polsce wszedł w okres tych 
radykalnych zmian, które miały prze
kształcić do gruntu dotyehczasowe sto
sunki polityczno-społeczne, a również 
na literaturze odbić się znamiennie. 

Początki ludowości w literaturze, 

Zmiany te dokonały się w epoce, 
którą w dziejach literatur europej-

skich nazywamy okresem romantyzmu 
( ~ Romantyzm). Epoka ta rozpoczęła 
się z wybuchem rewolucji francuskiej, 
a obejmuje te wszystkie prądy porewo
lucyjne, które do połowy wieku XIX 
kształtowały życie społeczne i polity<~z
ne wszystkich krajów europejskich. 
W polityce usiłowano zrealizować pro
gram wyzwolenia uri.4nionych ludów, 
w życiu społecznem zaś zniesienie nie
równości stanowych, zrównanie wszyst
kich obywateli w prawach i obowiąz
kach. Te demokratyczne tendencje za
barwiły wydatnie liternturę, w której 
programie na zaszczytnem miejscu fi
gurować poczyna ludowość. \V roman
tyzmie polskim jednak ludowość ta 
jest dosyć powierzchowna, polega bo
wiem na operowaniu ograniezoną ilo
ścią szahlon6w, które - nawet wtedy, 
gdy wykazują pewne zabarwienie tra
giczne - niezbyt odhiegają od szablo
nów, doskonale znanych z dawniejszej 
poezji dworsko-sielankowej. \Vystarczy 
rzucić okiem na programową balladę 
Mickiewicza („Romantyczność), z jej 
Jasiem i Karusią, by się otem dowodnie 
przekonać. I wogóle romantyczne dzie
wice litewskie czy ukraińskie, wraz 
z swymi partnerami, dziarskimi mołoj
cami, choćby nawet kreślonymi gwał
townem piórem chłopomana Goszczyń
skiego, posiadają niemal stale rysy kon
wencjonalne, książkowe. Romantycy 
bowiem, idąc za głosem popularnej 
w całej J<~uropie teorji, wedle której 
w ustach ludu zachowały się skarby 
pierwotnej, nieskażonej poezji, intere
sują się przedewszystkiem folklorem, 
życie zaś chłopskie w swej odręhności, 
w pracy swej codziennej, w walce 
z trudnemi warunkami ekonomiczncmi 
dla nich nie istnieje. Zagadnienia tr 
pojawiają się wprawdzie w czasir krót
kim w literaturze, ale niejako poza jej 
kulisami, scenę bowiem zajmują spra
wy inne, daleko ważniejsze, bo <loty-

Czego nie znajdziesz tutaj -



229 Literatura polska. 230 

czące kwest ji ist nirnia zagłady same
go narodu. 

szura ta była kateC'hizmem nietylko dla 
Polaków, na niej bowiem opirrała się 
ideologja tajnych kółek polity<'zny<'h 

Literatura emigracyjna. wśród UkraińC'ów, na nią powoływali 

Lit<'ratura polska mianowi<'ie, po się twór<'y syjonizmu, ją wreszC'ie tuż 
nieszezęśliwem powstaniu listopado- po wojnie europejskie.i orzełożono na 
wem wyrzucona poza terytor jum poi- język irlandzki. Przykład ten dowodnie 
skie i zmuszona <lo rozwoju na oh<'ym wskazuje, że w dzieła<'h romantyków 
gruncie emigracji francuskiej, zmienia polski<'h trndenC'je polityczne epoki ro
radykalnie swój <'harnkter i staje się mant~·<'zncj otrzymały najbardziej cha
litt'raturą polityezną w bardzo szcze- raktcrystyczną postać, na jaką nie zdo
gólnem słowa tego znaczeniu. Arey- była się żadna inna literatura euro
dzieła bowiPm rolllnntyków polskieh, 1wjska. 
M i c k i e w i e z a, Sł o w a c k i e g o, Na postać tę składają się dwie for
K ras ińskiego, No r wid a i nie- muły, które przewijają się w najwięk
pospolite dzieła pisnrzy innyeh, po- szyrh utworarh romantyków polskirh: 
mniejszyeh, nie służą nktunlnym z11g11d- pierwsza, określająca st os une k je d
nieniom życin bieżąct'go, nie zajmnją n ostki do n a rod u, i druga -
się sprawami polityki bieżącej, jak to st os une k n ar od u do ludzko
bywało dawniej, w czasach Kochanow- ś ci. 
skich i Krasirkich, lerz głoszą to, co Pierwsza głosi całkowite oddanie się 
nazwa{oby można filozofją nacjona- jednostki ludzkiej sprawie ogólnej, wy
lizinu. rzeczenie się sz<.'zęścia własnego dla do-

Chodzi tu o wspomniane poprzrdnio bra społerzeństwa. W dziełach najwy
tri:dencje polityrzne rpoki romantyrz- bitnirjszych poetów tego <'Za.su przewi
neJ, zmirrzające do wyzwolmia uriśnio- ja się galerja bohaterów, wodzów i mę
nych ludów, te tendcnrje, które znalazły czenników, Konradów, Kordjanów, lry
najpełniejszy, choć krótkotrwały i bły- djonów, Anhellich, „królów durhów", 
skotliwy, wyraz podczas t. zw. „wiosny głoszących o sobie „ja jestem milijon, 
ludów" (1848). Tendenrje te zmierzały bo za milijony korham i cierpię katu
do podkreślenia odrębnośri narodów i do sze". Tragedja tych ludzi polega za
utrwalenia jej w formie liberalnyeh zwyczaj na tern, że są to przeważnie 
państw. Zabarwiły one w stopniu nie- typy aspołeczne, wskutek czego docho
znacznym wszystkie literatury roman- dzi między nimi a społeczeństwem, któ
tyczne, najpełniejszy jednak i najdo- re do poziomu ich duchowo nie dora.~ta, 
skonalszy kształt znalazły w dziełarh pi- do konfliktów, w których jednostki do
sarzy polskich. ma przykładu wskazać znają tragicznego załamania się. 
można wzniosłą broszurę polityczno- Formuła znowuż druga określa sto
poetycką Mickiewicza, „Księgi Narodu sunrk narodu do ludzkości, jego udział 
P~lskiego" i „Księgi Pielgrzymstwa Pol- w pracy, która ma doprowadzić do po
sk1ego", która dla całych pokol<'ń na- wstania „królestwa Bożego na ziemi", 
stęI_>nyrh stała się rodzajem katerhizmn idealnego ustroju, opartego na brater
poh~ycznego, formuh1jąrrgo zasady wia- stwie wszystkich ludów, na obcowaniu 
ry ~ postępowania narodu, walrzącego wolnych z wolnymi i równych z rów-
0. niepodległość, by zrealizować swą mi- nymi. Rzecz jasna, że w systemie 
SJę historyezną, do której każdy naród tym zniknąć musiał naród realny, 
Powołany jest przez Opatrzność. Bro- tęsknota bowiem za doskonałą przy-
--------·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
~aj w tomie piątymi 
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szłością prześwietlała go w nar6d
anioła, naród-mesjasza, idealny twór ju
tra, niewiele mający wsp6lnrgo z po
sępnem dzisiaj historyrznem. Nadająr 
w ten sposób kształt artystyrzny pra
gnieniom i marzeniom jcdnosh'k naj
szlachetniejszych, literatura ta stawała 
się niesłychanie ważnym ezynnikiem ży
cia narodowego, umo:i.liwiała bowiem 
przetrwanie okresu niewoli, ułatwiała 
skupienie i przechowanie sił żywotnych, 
niezbędnych w momencie odrodzenia. 

Problemy społeczne i obyczajowe 
w literaturze. 

Tak było na emigracji. W kraju na
tomiast, gdzie obce władze policyjne tę
piły poezję emigracyjm), renznra zaś 
nie dopuszczała do poruszania zagad
nień, które poezję tę ożywiały, litera
tura idzie innym torem, zajmuje się 
problemami, które wypadki pol i tycz
ne odsunęły w cień, problem am i spo
łecznemi i ohyczajowerni, narzucanrmi 
przez dzień bieżący. 
Wypełniają one powieść, która pod 

piórem K ras ze wski c h, Ko r ze
n i o w s k i c h i całej plejady pisarzy 
pomniejszych rozwija się bardzo bogato 
i przekształca w naczelny rodzaj lite
racki. Kiedy po ponownem powstaniu 
r. 1863 poezja bankrutuje, powiPŚĆ wła
śnie obejmuje jej dziedzictwo, zarhowu
jąc równocześnie swój dawniejszy cha
rakter społeczny. 

Nic dowodniej o tern nie świadrzy, 
jak twórczość pisarzy tej miary, eo 
P r u s, O r z e s z k o w a, 8 i e n k i l'

w i cz. W dziełarh irh, morno wrośnię
tych w grunt realny, odtwarzającyeh 
życie miejskie i wiejskie w obrębie no
wych grup społecznych oraz wzajemne 
stosunki tych grup, pojawiają się lu
dzie, którzy bez wzniosłej pozy bohate
rów romantycznych kroczą irh śladem, 
służą sprawie narodowej jako przemy
słowcy, kupcy, ziemianie. Hównorześnie 

jednak, dzięki temu, że literatura ta 
rozwija się w kraju, że zwi.ązck jej z ży
riem jest z natury rzeczy silniejszy, od
bija ona rałc bogactwo przl'kształccń 
i. przemian społecznych i ckonomieznych, 
które w żyriu polskicm zarhodzą. \Vy
starczy wskazar fakty takie, jak uwła
szrzcn ie chłopa i jego konsl'kwl'ncje. 
Z szPrcg6w zubożonej z powodu nowych 
warunków ekonomieznyrh szl:whty po
wstaje intelig<•1wja zawodowa, z szcn'
g-ów hl'zrolnych i małorolnyd1 <"hłop6w 
rPk rut uje się prolet a rjat ro hot n i ezy. 

lfozultaty tyrh pr()('Csów doehodzą 
w całej pełni do głosu dopiero w dzi<'
łarh likrarkieh z pogranieza w. XIX 
i XX, w tw6rezości pokoh•nia, do kt<>
rcgo nald<j Żeromski, l{ e y m o 11 t, 
l> a n ił o ws k i, Wysp i 11 i1 s k i, B <'

r <'n t, 8 i e ros z c ws k i, 8 t r 11 g 
i dziesiątki innych. Poko!Pn ie to nawią
zuje do ideologji dziad{lw, <lo stanowi
ska poPzji emigracy,i1wj, jakhy w hcz
wicdn('ffi przerzuriu zbli:i.a.i<1ed się no
wd epoki. Ideah•m jpgo narzl'lnym jt•st 
dawny i<leał mirkiewiezowski, i<lcał ten 
jednak, ukazany na tle nowego układu 
zjawisk społerznych, na pil'l'wszy rzut 
oka wydaje się czemś imwm, nad aspi
ra<'jami narodowemi g6rnją niPkit•.dy 
tende1H•je nowe, zro<lzone z przt'ci
wieństw soejalnyeh. W rezultaeiP jPd
nak w najwyhitniejszyeh dzida<"h 1.t'.i 
epoki autorzy znajdują syntczQ pozor
nie sprzt'rznyeh dą:i.ei1, okazuje się ho
wit'm, :i.e mają one rd wspt'ilny i wspi'll
IH' rnl't.ody jpgo rcalizarji. 

Zjawisko to km niczwykkjsz<', :i.e ra
dykalnie zmienia się skład osobowy pi
sarzy, że obok ludzi rekrutu.iąryrh się 
z dawnych rodów zie111iai1skieh do 
g-łosu dochodzą pisarze pochodzenia 
mieszczańskiego i chłopskieg-o. Pocho
dzenie jednak bardzo rzadko odbijll 
się u nich w formie radykalizmu 
społecznego, niewątpliwie dlatego, że 
pisarze chłopi, przeszedłszy przt'Z wy-
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kształcenie, normalne dla intcligcnrji, 
a więc grupy społecznej, która wyrosła 
w. ideałach dawnej kultury szlacheckiej, 
prnzą przedewszystkicm dla tej inteli
gencji, a więc z konieczności posh1giwar 
się muszą wspólnym językiem pojęcio
wym. O ilo wnoszą oni coś nowego i od
rę~ncgo, to chyba tylko umiejt:tnośr 
doJrzcnia stron życia, których pisarze 
pochodzący z innych grup społl•cznych 
podpatrzeć nie umieją. 

Odyhy tak zestawić dziPła ŻeromskiP
~o i Dm1iłowskicgo, a więc pisarzy-inte
ligentów, z dziełami Reymonta i Ork a
? a, pochodzących ze ~si, okazałoby się, 
z~ dwaj drudzy, mimo swego pochodzc-
111a znacznie mniej radykalni w poglą
dach na sprawy społeczne, C'hłopskic 
c~y. robotnicze, są znacznie radykalniej
si Jako doskonali obserwatorzv rzecz:r
wi.st~iści nictylko wiejskiej, air i mi~j
~kieJ. Inna rzecz, że „Ziemia Obiecana" 
ieymonta, straszliwy obraz stosunków 

w Przemyśle łódzkim, choć pozbawio
na gwałtownych ak<'entów s1)()łecznych p . . , 

;zez realistyczne odtworzenie warun-
k.ow. życia proletarjatu działa niemniej 
~1 ln1e, aniżeli namiętne oskarżenia 

rzywd społecznych w dziPłach autora 
„Ludzi bl'zdomnych". 

Literatura doby powojennej. 

. ~to~unki te pozorni!' tylko ukgaj:i 
zm111n1c' w I) 1 I . . . . . . . ' o sec ( ZISIC'JSZl'J, JlOWOJl'll-
ncJ. Prnarzc współezcśni odziedziczyli po 
trzcrh pokoleniach przodków liter1~rkirh 
~Padck bardzo bo.,.atv ale w żyriu hil'-
ząrc · " "'' · ' ., m niezbyt przydatny. 

8kłatla c·1· , ' . d . . . " ę nan przcswia ezelllc, Zl' 

nikająca z niego konierzność walki z uri
skiem, jak braterstwo ludów i t. d. 

Z ideałów tych najgłówniejszy, ten, 
który ożywiał kilka pokoleń w ciągu 
w. XIX, walka o niepodległość poli
tyczną, w Polsce niepodlcgłrj stracił 
swą aktualność. Inne ideały wystawione 
zostały na eiężkie próby powojenm•go 
życia europejskiego. 

Pisarzom więc polskim pozostało jed
no z dwojga: alho zrpzygnować z roli 
„wiPszczC'j" i przPkształrić sit,\ jak to 
się działo i dziC'jc gdzie indziC'j, w picw
C'ÓW rodziC'nnośri, albo stworzyć nowe 
idl'ały. 

LitC'ratura polska dot<!d nic zdobyła 
się ani na ,il•dno, ani na drugie. 

.Jedni pisarze usiłują utrzymać się 
na poziomie dawniejszym i zmieniają 
się w heroldów krzywd „kla.sowych" ; 
inni znowuż, rezygnując z roli głosicieli 
dawnyeh ideałów, cyzelują formę arty
styczną. 

O dezorjentacji najwymowniej świad
czy fakt, że dotąd nic posiadamy ja
kiegoś wielkiego dzieła, które ukaza
łohy te podstawowe przckształrenia, ja
kim żyric polskie ostatnich dziesięcioleci 
uległo, i które dałoby obraz dzisiejszego 
Polaka i dzisil•jswgo społl'l·zelistwa. 

Literatura: I. Chrzanowski: 
Historja lit<'mtury Polski nit>podlrgłrj (pa
rę wyd1111). H. C h Ie bo ws k i: Literatura 
polski\ w. XIX (parę wydań). W. Fe Id
m n n: W spółezl'sna lit.Pratura polska (pa
rę wydań). Dzicjt• litl'ratury pięknPj w Pol
s1·c, nnkł. Polskil'j Akndcmji Umiejętności, 
Kraków, l!J:1.l/:1ń. Poza tPm 1·nłP bogactwo 
prnc monografi<'znyc.h. Jl~sarz powołany jest do roli wodza duf owego swego pokoll'nia że ma bvr 

iy użyć popularnPgo wrr~Żl:nia ,~ii~~ SZTUKA POLSKA. (Tabl. 15 do 24). 
szezpm" . · ' " "· · l · · I · · · • , prorokH•m .,.łosziirym nowl' i-ia,Jl awłlll'Jsze znane uam l z1s1aJ 
Praw i " ' " · k" I' 1 · · · 
t 

1 .Y. Składnik drtwi tq.("o spadku -- przdawy sztn 1 w o sre w111z<~ się 
0 tP ł , · " ' k ' I . . I . f · w ai-mie prnwdy, ujęte w gotowi' z t'flO <! wrzesnl'go srcl 1~10w~eeza, z 1 zw-
o~~Y, prawdy takil' jak prawo tło wol- jami duehowq;:o pmllioJU zwm naszych 

nosc•1 · d · ' · ] I · · Sk ____:~ostki, stanu, narodu, jak wy- przez Il 1'ę c 1ryst.1amzmu. ·romnc 
szu/,· · --------------·--------------- ·---- -----------
---'!:!__~v tomie piątymi 

----------------



235 Sztuka polska. 236 

i surowe kształty najstarszy<'h przy
bytków chrześcijańskiego kultu, wzno
szonych z kamienia, jak np. rotunJa 
św. Feliksa i Adaukta na Wawelu ~ po
czątków XI w., zarówno jak minjatu
ry na kartach ksiąg, z którl'mi przyby
wali do nas misjonarze, stają się pierw
szymi zwiastunami kulturalno-arty
stycznego wsp6łżycia Polski z Zarho
dcm. Surowy misjonarski ton religij
nej żarliwości przenika również najwy
bitniejsze dzieło naszl'j plastyki wrzc
s110-śrcdniowiecznej : bogato płaskorzl'Ź
bami przyozdobione bronzowc odrzwia 
katedry w nnicźnic, powstałe około 
1127 roku. 

świątynie romańskie. 

Polska stosunkowo późno przystępuje 
do kulturalno-artystycznego współżycia 
z Zachodem, dopiero bowiem w dobie 
panowania i pełnego rozkwitu stylu 
romańskiego, którego główne og-niska 
znajdowały się we Francji. Polska 
z natury rzeczy mwiiała szczególnie 
intensywnie korzystać z bogatej skarb
nicy artystycznych doświadrzcf1 kra
jów o starszej kulturze chrześeijańskiej. 
Poza romańskiemi fragm en tam i \Va
welu (-+ Wmt~l) w ciągu Xll stulecia 
powstaje szereg świątyń w tym stylu, 
które do dziś dnia trwają jako pomniki 
ezasów, kiedy wznosiły si<.; dumnie i sa
motnie pośród nędznych drcwnianyeh 
miastcrzl'k, rywalizując swą wspaniało-
8cią z nicpozornemi zamkami i grodami 
książąt. Z najbardziej monumcntalnyeh 
i najlcpiej zaehowany<>h kośriołów ro
mańskieh wymienić -możnahy kośriół św. 
Andrzeja w Krakowi<', ko~e1ół opaeki 
w Czerwińsku, kolegjatę w Opatowi<' 
lub w Tumie pod J,~czycą (tabl. 15, 
a i b). 

Sztuka romańska w J>olsel' posiadała 
naogół charaktf'r międzynarodowy, po
dobnie jak i organizacja kościdna, któ
rej celom w pierwszym rzędzie służyła. 

Ponadto zaś zaraz na wst~pie wyma
ga uwzględnienia fakt, iż przt'Z kraj 
nasz przehiPga graniC'a pomii:dzy ehrze
ścijańskim ZaC'h0<km a Wschodem. Pa
rę zabytków lm<lown id wa C'crkicwnego 
z czas6w romal1skic•h zaehowało się 
u nas, jako pomniki wytyezająee naj
dall'j ku Zaehodowi wysuniętą granicę 
kulturalno-artystyC'z1wgo zasięgu Bi
zanejum. 

Czy gotyk polski był oryginalny? 

P1·zpjśric od romanizmu do gotyku 
(-+ Gotycka katrdra) w Pols<'P dokon~·
nywa się w lrndowni<'twic ko~ciPhwm 
i klasztonwm eystPrsów, którzy do Pol
ski przybywali przPważnic z siPdzib 
francuskiC'h. Fra1wuskicgo poC'hodzPn ia 
były najsłynn iejszc', C'Z\Śeiowo już dziś 
nicistnil•jąee, opaetwa C'ystprst'>w pol
skich w Sulejowie, \V11Phoeku, Koprz~·w
nicy i ,J\drzcjowic. 

Zakony żebraeze, franriszkunic i do
minikanie, w świątyniach swych, po
wsta.foeyrh w XIII i porzątkaeh XIV 
stuleria, przccho<lzą nastęrmie do for
my dojrzałego już gotycyzmu, który 
stopniowo w ciągu XIV w. na ziPmiaeh 
naszych wytwarza samoistną odmianę 
w kościołarh t. zw. - niezbyt słusznie -
szkoły krakowskiej. Do grupy tej 
w pierwszym rzędzie nah•żą krakowskie 
świątynie Panny l\larji i św. Katarzyny 
(II, tabl. 77, 78, 79) oraz poniekąd r<)w
nic•ż katedra na \Vawdu. 

Poza tą stołeczną grupą kościołów 
krakowskich wytwarza się w gotyku 
polskim szereg grup prowincjonalnyeh, 
nit>pozhawionych uroku pomimo gTu
bcgo nieraz prymitywizmu. 

<lot,Y.cka plastyka kamil•nna w Polsrc 
przedstawia się bardzo skromnie. RzPŹ
hy arehikktonirznej nie posiadamy pra
wiP zupdn ie. Sytuację ratuje jt•dyn ie 
wspaniały szereg grobowców kr6lcwskieh: 
Władysława łJokictka, Kazimierza Wiel
kiego (Il, tabl. 77), Władysława Jagiełły 
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i Kazimierza ,Jagiellończyka. W czte
rech tych znakomitych dzil'łach w skró
cie zawarte s11 jakgdyhy dziPje całej 
sztuki średniowiccznl•j o<l wczC'snogo
tyckiego jeszcze idealizmu poprzpz suro
wy, pełen charakteru realizm grobowca 
Jagiełły aż do nerwowych, dramatycz
nyeh form epoki prwłomu, w którym 
kończy swój żywot średniowiecze. Schy
łek ten widoczny jest w grobowcu Ka
zimierza Jagiellończyka, arcydziele W i
t a Stwosza (~Ccchou•a sztuka). 

Sztuka gotycka w Polsce jest wybitnie 
mieszczańska: twórcami jej byli liczni 
malarze i snycerze, zaji:ci przcwużn iP 
wykonywaniem szafiastych ołtarzy, zrze
szeni w miejskich organizacjach cecho
wych. Pod względem narodowośc.iowym 
w XIV wieku liczyć się należy z przodu
jącą w organizmach tych rolą żywio
łu niemieckiego, natomiast w ciągu XV 
wicku żywioł polski osiąga zupełną 
przewagę. W świetle dotychczasowych 
badań dziś już stwierdzić możemy, że 
na tle środkowo-europejskiej sztuki póź
nego średniowiecza dzieła naszego ma
larstwa i snycerstwa cc<'howego stano
wią odri:lmą · <'ałość, niepozbawioną ory
ginalnych pierwiastków. Blisko dwu
wiekowy, nieprzerwany rozwój nrnlar
stwa śrcdniowiec.znego w Pohwc u S<'hył
ku XV i w początkach XVI stulecia 
doprowadza do powstania oryginalnyeh 
dzieł tej miary, co np. hezimiennC'go mi
strza ołtarz Za.4nięcia Najśw. Marji Pan
ny w Bodzentynie (tabl. 16, a). 

Zespolenie naleciałości obcych z tradycją 
miejscową. 

Mecenasowska inicjatywa Zygmunta I 
zaraz na początku nowego stulecia za
znaczyła się sprowadzeniem całego za
stępu znakomitych mistrzów włoskich, 
kt?rzy obdarzyli nas tak wspaniałcmi 
dz~dami renesimsu, jak krużgankowy 
dz.1edziniec pałacu wawelskiego lub ka
plica z grobowcami ostatnich Jagiello-

szukaj w tomie piątymi 

nów 1m:y katedrze (~ WaU'rl). Wraz 
z nimi zaczyna się istny najazd wło
skich budowniczych i rzc-źbiarzy z więk
szcm luh mnicjszem nasileniPm trwaj11-
cy prawic do końca XVIII stulecia. Za 
przykładem dworu królew8kicgo w od
daniu się ideałom nowej sztuki poszli 
li<'zni przcdstawi<'iele kulturalnej i umy
słowC'j elity, Z<'zasem pociągając za sobą 
szerokie kręgi szlacht~· i mieszczaństwa. 

NiPodrazu jednak renesans (-' Rsnl'
sans) włoski zdołał \\yprzeć zakorzenio
ną w Pols<'C trady<'ję gotyku. Przez ca
ły w. XVI w ośrodka<'h kraju hardziej 
odlcg-łych od głównyeh centrów hudowa
no kościoły, zamki, dwory, kamieniec 
mieszczańskie lub ratusze na dawną RO
ty<'ką modłę. Stąd też włosey przyby
sz<', chcąc zyskać jak najszrrsze zaufa
nie polskich klientów, musieli szukać 
rozwiązań odrębnyd1, któreby godził~· 
nową formę z dawnemi przyzwyezajP
niami. Na tle tych diJŻPń wytwarza się 
typ polskiego budownictwa renesanso
wego, które, utrzymują<' najczęściej go
ty<'ką jeszcze bryłę, łagodzi ją nazcw
nątrz i nawewnątrz przez wprowadze
nie rcnesansowC'j dPkoraC'ji. Do n aj ha r
dzipj typow)'<'h przykładów tej polskiej 
architektury renesansowej należą t. zw. 
attyki t. j. przysłaniające dachy pod
wyższenia ścian frontowych, bogato pod 
wz1.dę<lcm dckora<'yjnym rozwiązane 
(~I, 1213 oraz I, tabl. 147 a). 
Również w plastyce nagrobkowej 

w drugiej połowic XVI w. dokonywa 
się niezmiernie intercsują<'e zespolmir 
miejs<'owej tradyC'ji z naleeiałnś1·iami 
włoskiemi, do których dołączają się nie
kiedy pewne oddziaływania sztuki p(,ł
nocnej, zwłaszcza niderlandzkiej ( ~ l'r'i
derlandzka s.ztuka). Renesansowy typ 
nagrobka w formie architektoniez1wj 
niszy z obramieniem, przypominaforern 
antyczny łuk triumfalny, w 8rodkowt>j 
swej czi:ści obejmował z zasady płytę 
z portretowo rcprczpntaeyjnym wize 
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runki<'m zmarkgo w rwłnrj post1wi. Zra
zu tw(m•arni nagrobków SI) wył:i(•znie 
mistrzowiP włos<·y. Stopniowo .kdnak 
mnoży się irh µTono, a pośr<'id 1 wóre6w 
jedno z najwyhitnit~jszyrh miejsc zaj
muje Ja n l\l ie ha łowie z z l' r z~
do w a, zwany nawet polskim Praksy
telesem. .fost również wiele hezimi1•n
nyeh dzieł plastyki nagrobkowej dru
gil·j połowy XVI w., jak np. utwór tak 
wysokiej miary, jak pomnik nag-roimy 
8pyt.ka Jordana w kr6lewskim kośril'lt~ 
św. Katarzyny (tabl. 16 h). 

Barok i rokoko. 

Stosunko\vo nuj p<)źn iPj \V .rst~J piły 
wpływy włoskie w <lzicdzinil' malar
stwa. Dopiero wiek XVII wraz z pierw
szemi przejawami baroku (~Barok) za 
Zygmunta III wprowadza żywszy rueh 
na tern polu. Poezynają przybywać licz
nie również i malarze włosey, pośród 
kt6ryeh jednym z pierwszyeh był uzdol
niony przedstawieicl malarstwa we
neckiego Tom m as o D o l ab c 11 a. 
Przynosi on Wl'nCC'kie zamiłowanie do 
szerokiego sposobu malowania i hog·a
tl'j, dl'koraeyjiwj formy. 

Barok za Zygmunta III i Wład~·sła
wa IV wyrastał na gruncie uprzednio 
już przygotowanym przez picrwszy<•h 
pionicr6w renesansu włoskiego oraz tyrh, 
którzy jego założt>nia przystosowali do 
swoisty(•h wymagań micjseowych o<l
bioreów. Pierwszą budowlą zdecydowa
nil' barokową na zil'rniach polskiC'h był 
kośei6ł św. Piotra i Pawła w Krakowie, 
wzorowany na rzymskiej świ11tyni .i<~zui
tt>w Il Ges/1 (I, tabl. 65 a). Dzieło to 
zapof•z11tkowujl' długi SZl'rq~ kościołów 
typu jPz:uiekiego, które powstają u nas 
lieznic w C'i:igu w. XVII, murami swe
mi nil'jako zn1H•z11e zwyeięski poeh6d 
i<lcałów kontrn•forrnaeji w dobie trium
fująel'!!,'O kato! ieyzmu. A le i kraz mimo 
niezwykle ożywionl'go riwh u na polu 
hu<lownietwa koś<'ielneµ;o i pałaeowego 

trudno mówić o sztuce poh;kiej w se1-
słem tego słowa znaezcniu. l\limo, iż bu
dowle te, u nas powstają<'<', posiadają 
szereg cPch odręhnyrh w porównaniu do 
siostrzyc swych na zarhodzic lub po
łwln iu Europy, projcktodawrami i wy
konawcami si1 nadal ni<.>mal wyłąrz
nic obry przybysze: Włosi, Niemcy, Ni
llerlandczycy, niektórzy już zresztą spo
lonizowani i zżyci eałkowirie z Polsk:1. 

::;\z<'zytowy monwnt ewolucji polskie
go haroku przypada na c·zasy .Jana III 
Sobieskiego; charaktcrystyczrwm prze
dłużeniem tego okrrsu jP.st rokoko 
czasów saskich. W okresie tym obraz 
naszej kultury artystyeznej Z!laeznie się 
komplikuje: ohok dotychczasowyeh 
wpływów włoskich wchodzą w grę roraz 
to żywsze, pośrednie lub bezpośrednie, 
oddz:iaływania sztuki fran<•uskicj oraz 
baroku połu<ln.-niemieekicgo. A wresz
eic i czynnik miejsrowy polski eoraz to 
moeniej poezyna doeho<lzić do głosu. 
Na tle takiego splotu zjawisk zrozumiPr 
można tak bardzo rharuktcrystyeznc 
grupy zahytk6w, ja.k rokokowe pałaec 
warszawskie, p6źny barok wile1iski (l, 
tabl. 70 h) o strzdistyeh wi<~żyeaeh i ko
ronkowych fasadarh, w któr.,·ch odż:-:
wa niemalże dneh płom it>nistq~o µ;ot .v
ku, ezy wreszc·ic odr1;lmy w swym wy
razie barok lwowski (I, tabl. 74 h), 
tworząc•y szereg budowli g-odny<"h po
równania z najwybitnil'jszl'mi dzil'łami 
arehitcktury włoskiej luh południowo
niemicekiej. 

Bogaty i r6żnorodny obraz, jaki 
przedstawia nasza architektura pałaco
wa i kośeiclna w dohic baroku i rokoka, 
znajduje rówmcz: swoJ odpowiednik 
w malarstwie i rzel.bie. Wil'k XVIII 
obok szeregu działającyeh n nas znako
mityeh malarz:y włoskieh, niderlandz
kid1, niemieckich C'ZY franeuskieh, 
przynosi r6w11 it•ż sZl'l'l'g nazwisk pol
ski<'h. W dalszym wi<_'<' C'i11gn wiPdziP 
swój żywot malarstwo eechowc, silnie 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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przywiązane do tradycyj got:vckich (zna
komitym przykładem tego malarstwa jest 
obraz K r zys z to fa B o gu szew
skiego „św. Marcin" w katedrze po
znańskiPj (tabl. 17, a). Mamy jednak 
również malarzy takich, jak Ja n A Ie
k san der Trctko (tabl. 17, b), 
T r i c i u se m z łacińska zwany lub 
.J e r z y E I e u t e r S z y m o n o w i c z
S i e m i g i n o w s k i, którzy wędrują 
do najwybitniejszych ośrodków sztuki 
niderlandzkiej lub włoskiej, by tam 
u źródła zdobywar wi<'dz~. W XVIII 
stuleciu, jako malarz religijny, w~·kształ
cony na najlt>pszych wzorach rzymskieh, 
zasłynął 8 z y m o n C z c c h o w i r z. 

architekci: Merlini Kamse
t zer, dekorator PI c r s c h, rzeź
biarz L c Br u n oraz szczególnie za
służony malarz, niestrudzony doradca 
i dyrektor artystycznych poczynań kró
lewskich, M arc c 11 o B ac c i arc 11 i. 
.Mecenasowska inicjatywa Stanisława 
Augusta zataczała jednak o wiele je
szcze szersze kręgi, wchodzily do niej bo
wiem nietylko wszl'lkic dziedziny sztuki, 
ale i różne gałęzie przemysłu artystycz
nl'go, jak np. tkactwo, ceramika, mcblar
st wo. 

Klasycyzm warszawski. 

W okrl'sie niewoli dla sztuki polskiej 
nadchodzą złe czasy. Traci ona swe do
tychezasowc oparcie o dwór królewski, 

Ugruntowanie podstaw polskiej sztuki a jednak mimo to nic upada dzięki ra-
narodowej. cjonalnym podwalinom, które pod dal-

Dopicro j<'dnak czasom i działalności szy jl'j rozwój położyła działalność Sta
Stanisława Augusta Poniatowskiego nisława Augusta. Atmosferze artystycz
przypada wielka rola stworZl'nia i ugrun- ncj dworu stanisławowskiego zawdzię
towania podstaw polskiej sztuki naro- czali swe wykształcenie główni archi
dowej. Po raz pierwszy stworzono w!P- t<'kci, jak 8 ta n is ław Z a w ad z ki, 
dy w Polsce podwaliny szkolnictwa ar- Jak ó b Kubicki czy Pi ot r A i
tystycznpgo, wspaniale również zapo- g n c r, kt6rzy w latach trzydziestych 
C7AJtkowano artystyczne zbiory w kró- XIX w. tworz~rli klasycyzm warszawski 
lcwskiej galerji, gabinecie rycin i zhio- dohy J( r6lt>stwa Konf!resowego. Był on 
rze odkwów gipsowych, które stały się nieco późniejszym, aez niewątpliwie bo
podstawą naucznnia przyszłych twór- gatszyrn, odpowiednikiem klasycyzmu 
ców. Król posiadał wyjqtkową wprost wil<'ński('g"O, związanego w pierwszym 
umiejętność oddziaływ1rnia na swych ar- rzędzie z działalnośeią 'V a w r z y ń ca 
tystów, SZ<'ZQśliwPgo podsuwania im po- <:u c P w i cz a (tahl. 19, a). W malar
mysłów, eo w rC'zultaeil' stworzyło tę .kd- stwiP łącznik pomiędzy epoką Stani
nolitą, włną wykwintu i suhtelnośei od- słnwn Augusta a klasycyzmem czasów 
mianę klasycyzmu ( ~ Tllnsycyzm) w ar- późniejszy<'h stanowi twórczość A n to
rhifrkturz<' warszawskiej, która nosi n ie go Smug 1 ew i cz a. 
na.zwę stylu Stanisława Ang-usta .• Jego Ze szkoły stanisławowskiej wyszli 
Pomnikami są wnętrza zamkowe w War- również najw:vhitniejsi malarze polscy 
szawic oraz pałac f,azimkowski (tabl. pierwszych dziesiątków XIX stulecia. 
19, b, i TI, f;abl. 152). CIH·:J<' tworzy(. Pośród wychowanków „malarni" Bac
~>odstawy sztuki narodow('j, nic rnć1gł eiarellego wyróżniał się K. W oj n i n
Jcdnak król od razu oprzeć się na siłach ko wski, umiarkowany klasycysta 
llli<>,jscowych - trzd>a je było dopi<'ro i twórca portrptfrw, 1włnyeh rharakte
wykształrić. Z niezwykłą nmiejętnośei:i rn. Osobna karta w dziPjarh poczynają
dobrał on sobie zespół najhliższych ct'j się teraz polskiej sztuki narodowej 
Współpracowników, do których należeli przypada w udziale uczniom innego 
--------~--·------------·-------· ~ ---------~--- ---------------
szukaj w tomie piątym! 
---------------· 
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znakomitego malarza doby stanisławow
skiej, Francuza Ja n a Pi ot r a N or
h 1 i n a, który ukazał nam uroki malar
skie francuskiego rokoka, ale jednoeze
śnie uczył w błyskawicznyeh szkicach 
i jędrnych, pełnych charakteru notat
kach rysunkowych lub malarskich by
strej obserwacji otoczenia i utrwalania 
wrażeń, dostarczanych przez bujne ży
cie Polski ówczesnej. Nauki mistrza roz
winął świetny karykaturzysta i ·obser
wator życia, Aleks a n der Or ł o w
ski. Z grona uczniów Norblina wy
szedł również wielki rysownik i grafik 
M ich a ł Pło ń ski. Zapoczątkowują 
oni linję polskiego malarstwa reali
stycznego, krajobrazu i srcn rodzajo
wych z życia ludu ; szerc>g najdoskonal
szych osiągnięć malarstwa polskiego 
w drugiej połowie XIX w. idzie po linji 
przez nich wskazanej. 

Rozkwit malarstwa. 
Malarstwo warszawskie w dobie Kró

lestwa Kongresowego najmocniej re
prezentował twórca szeregu poważnyrh 
kompozycyj w duchu klasycyzmu oraz 
niepospolity, na najlepszych wzorach 
francuskich wykształcony mistrz portre
tu, Antoni Brodowski (tabl. 
20, a). Spokojna, harmonijria, pełna 
klasycznego umiaru sztuka tego artysty 
przy najdoskonalszych zaletaeh formy 
malarskiej wieje jednakże pewnym chło
dem. W porównaniu do niej skrajnem 
przeciwieństwem było pełne romantycz
nej brawury i temperamentu malar
stwo P i o t r a M i c h a ł o w s k i e g o 
(tabl. 20, b). W szeregu wspaniałych 
błyskawicznych szkiców olejnych rzucał 
on pomysły kompozycyj historycznych, 
uwieczniał wizje legendy napoleo{1skiej, 
tworzył pełne charakteru głowy oraz ty
py ludowe i ze szczególncm zamiłowa
niem odtwarzał konie. 

Około połowy XIX w. mimo najbar
dziej niepomyślnych warunków cało-

kształt malarstwa polskiego przedsta
wiał się w spos6b niezwykle urozmaico
ny i bogaty. Główną uwagę skupić na
leży w tym okresie przedewszystkiem 
na twórczości trzech szczq~ólnie wybit
nych artystów. Każdy z nich przedsta
wia z gruntu odmienną indywidualność. 
Warszawianin Józef Simmler 
reprezentuje malarstwo historyrzne 
o wielkiej kulturze, picrwszorzędnyeh za
letach formalnych; o wiele morniejszy 
jl•st on jednak w dziedzinie vortretu, 
owianPgo romantycznym iwntynwntaliz
mem. Podobny zakrl•s tematów ujmuje 
spokojna i klasyczna twórrzość Ile n
ry ka Rodakowskiego (tabl. 
21, a), ale z po<lkrcślcnicm zupdnil' 
odmiennych artystyeznych walorów. 
Wielką popularnością cieszył się nie
zwykle utalentowany, arz niemal sa
mouk, Juljusz Kossak, mi
strzowski odtwórca konia oraz scen 
z życia wojskowego, polowań, sejmi
ków, zajazdów i t. d. 

Plastyka przejmuje berło przewodnictwa 
duchowego życia narodu. 

W dziełach tych trzech wybitnych 
artystów brak jednak jakiejś nuty 
głębszej, któraby świadczyła o żywszym 
udziale ich sztuki w ówczesnem tragicz
nem życiu narodu. Dopiero nawskróś 
romantyczna, żarem patrjotycznego 
urzucia przesyrona twórrzość A r tu r a 
G ro t t g e r a zdobyła się na głęboki 
ton tragizmu w odzwierciedleniu wn>ad
ków i uczuć, związanych z losami po
wstania styczniowego. Powstanie styrz
niowc dało impuls artyśeie do słynnych 
cyklów rysowniczyeh „Polonia", Li
thuania", „W ojna". W przeciwieństwie 
do lirycznej miękkoś<'i Orottgera rówie
śnik jego J a n 1\1 at ej ko zarysowu
je się jak postać tytana. Wraz z nim 
plastyka polska przejmuje w swe ręce 
berło przewodnictwa duchowego żyeia 
narodu, które dotychczas było udziałem 

Czego nie znaj<lzie.~z tutaj -
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romantycznej poPzji trzech wieszczów. 
W szeregu ogromnych pł6c•icn, ilustru
jących najwspanialsze dnie rhwał~· 
orężnej i triumf6w dtwhowyrh dawnej 
Polski, stwarza l\latejko swii µ:igantycz
ną koncl'pcję malarstwa historycznego. 
Sztuka jego, jakkolwiek w nil'jednym 
szczególe nawiązywała <lo pokrewnych 
osiągnięć w malarstwie francuskiem 
<'zy nicmil•ckicm, w istoriP jednak hyłn 
nawskr6ś oryginalni) i nieskazitdnic 
polską wniowiPdzii) µ"l'll,jahH'go taJent\I. 
Każ<lPmu ze swy<'h dzieł. taki<'h jak 
„Kazanie 8knrgi", „Hejtan", „l'n.ia 
Lułwlska", „Batory pod Pskowem", 
,,Hołd Pruski", „Sta1lczyk" (tabl. 21, 
b) stawiał l\latt•jko okn•ślmw zadanie 
społPcz1w lub narodowP do spl'łniPnia. 
Twór<'zość l\late,jki rozsławia imię pol
skie po świP<'ic, porywa za sohit <'llk 
szeregi młodyrh malarzy, ale jPdllo<'ZP
śnie wyl·iska swe zah<l.i<'zc nit•kil'dy pięt
no na cakm nil•mal malarstwie naszem 
ostatniej ćwit•r<'i XIX Htuk•<'ia. Widu 
artyHt6w prowadzi ona na munow<'c, 
gdy pozbawieni tego daru wizji wc
wnętrzrwj cza.'IÓW minionyrh, który 
w najwyższym stopniu posiadał l\lakj
ko, usiłują tworzyć malarstwo histo
ryrzne, a guhi11 się tylko w rhaosiP po
powicrzchownym SZ<'Zl'g<lłów. 

Reakcja przeeiw nadmiemPmu prze
rostowi malarstwa history<'Zl1l'go wystę
puje stosunkowo dość W<'Zt•śnie. Zwiastu
nami jej są pierwsi realistyezlli mala
rze pejzażu i ludu polskiPgo, jak J <l ze f 
S.z c r me n to wski i przedcwsz~·st
k1em A 1 e k san d e r K o t s i s. Szcz<'
g6lnie w środowisku warszawskiem 
W ty<'h lataeh pogłęhia si<; pr1!d rPali
sty<'zny, ktliry znalazł wielu zwoknni
ków iiriid urzni<lw W oj<' il'<' ha <l l' r
s o n a, n i sam ( h•rson w swy<•h zako
piańskieh pejzaŻa<'h o szproki<'m, swo
bodnem odeznriu prz<'strzl'ni, powie
trza i światła, stawał się również do 
pewnego Htopn ia prz<'<lstawicil'lem tego 

szukaj w tomie piątym! 

kierunku. Polski pejzaż realist~·czny 
najpotężniej wypowiPdział się jednak 
w twórczości .J ó ze fa C h eł m oń
s kiego (I, tabl. llR). l'miał on wy
rzuć wszPlkie uroki i tajemn i<'e naszego 
nieba, umiał wydobyć surową poezję 
ziemi i zobrazować swobodne bytowanie 
zwierząt oraz ży<'ie i trud <'hłopa pol
skiego, najmo<'nil'j z tą ziPmią zwiqza-
n ego. 

Impresjoniści. 

WiPlki rówieśnik Chl>łm011skiego Ale
k san der Uierymski (tahl. 22 
i II, t.ahl. llH, a) w swym odosohnionym 
artyst)"<'znym w~·siłku wprowadza do 
sztuki polskiej nowy odrień, w dzi(>łaeh 
swY<'h poszukuj11<' najśmil'lszy<'h roz
wiązań koloru i światła, kt{>re prowadzą 
ku założPniom pokrewnym fran<'uskic
mu impresjonizmowi ( ~ Impresjo
ni.zm). Tw.órczość Gierymskiego utoro
wała drogę polskiemu impresjonizmowi, 
nie do<'zekała się jednak' 1włnego zrozu
mil'nia ze strony społeczeństwa. 

Imprt'sjonizm przybył do Polski uję
ty w programowo rewoluryjnej formie 
u schyłku XIX w. w obrazach Wł.Pod
k o wińsk ie go i .J. Pa n kie w i
e z a (II, tabl. 117 b). Równocześnie 
jednak rozwijał się on w sposób organi<'z
ny brzpośrednio z malarstwa rPalist ycz-
1wgo. NujwybitniC'jsi przC'dstawi<'icle 
naszego imprl'sjonizmu skupili się 
w utworzoncm w 1897 r. w Krakowie 
stowarzyszeniu „Sztuka". Twórcą, przo
downikiem <'ałego kierunku w polskiem 
malarstwie ppjzażowem tych czasów 
staje się ,Ja n St a n is ław ski (Il, 
tabl. 116, a) autor niezli<'zonyrh ar<'y
dzieł: małych, od jednego rzutu malo
wanych pejzaży. Polski pejzaż impre
sjonisty<'zny jednorześnie rozwijają J u
l .i a n }<' a ł a t , (II, tabl. 117 a) 
i Le o n Wy ez 6 ł ko wski (II, tabl. 
117 b). Na polu malarstwa portretowe
go u schyłku XIX stule<'ia wyróżnia się 
realisty<>zny rodzaj S t a n i s ł a w a 

------ ·~--------------- ------------------
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Le n t z a oraz typowo impresjonistyrz
ne malarstwo O 1 g i B o z n a ń s k i e j, 
ukazującej swe modele o zatartych kon
turach jakby za mgłą, jak również ma
larstwo K o nr ad a K r z y ż a n o w
skiego (II, tabl. 119 a), który po
szukuje duchowego wyrazu w śmiałych 
syntetycznych z es ta wieniach. 

Odrodzenie romantyzmu. 

Początek XX w. w sztuce europejskiej 
przynosi powszechną reakcję przeriw 
wszelkim postariom naturalizmn (~Na
turalizm). Zrywa się jakaś gwałtmrna 
tęsknota do nowych form stylow;v<"h. 
W Polsce jednym z pierwszy<'h zwias1 n
nów noweg-o romantyzmu staje się .l a
c e k .l\:Ialczewski (tabl. 23), kt<l
rego malarstwo symbolirzne i nastro
jowe rozwija dalej matt•jkowską konrep
cję sztuki jako narodowego posla11n irtwa. 
Malczewski w szeregu swyrh wiPlkiC'h 
obrazów przedstawił losy wygnańr<'iw sy
birskich oraz tworzył kompozycje o na
rodowo-symbolicznej treści, jak „Melan
cholja" lub „Błę<lnr koło". Dru~i zna
komity uczefi Matejki, S ta n i sł a w 
Wyspiański (tabl. 24, a i II, tabl. 
118, b), obejmuje tw<lrczością swq n i(~
tylko malarstwo, ]cez stwarza własną 

koncerwfr nowego stylu, która jedno) i
tym duchem ogarnia wszystkie dzie
dziny plastyki, a bodajże najpdniej wy
powiada się w tej formie dzieła zespo
łowego, jaką stanowi teatr. ,Jednocześnie 
stał się Wyspiafiski wielkim reformato
rem sztuki dekoracyjnej. On pierwsz~· 
wskazał drogę do budowy samodzielnego 
stylu narodowego w oparriu o tradyej<: 
historyrzną i współczesną sztukc Jmlow1! 
przy równoczcsnem dotrzymywaniu 
kroku prądom europejskim. On też na
równi z J ó z e f c m :M c h o f f e r e m 
wskrzesza szlachetną sztukc witrażowi) 

w nawiązaniu do tradyeyj śrt>dnio

wiccza. 

Kierunki najnowsze. 

Vl latach wielkicj wojny ujawniona 
już na porzątku XX stulceia rcakrja 
przcriw realizmowi (~Realizm) ZlHH'Z

nic się pogłębia i zaostrza. Szereg zna
komityrh artystów opuszrza dotycheza
sowe szranki impresjonizmu, przPeho
dząc ku założeniom nowej formy deko
racyjnej lub też zwracając baczniejszą 
uwagc na zaniedbywane w <'i:ig-u ostat
nirh dziesiątków lat zagadnicnia rysun
ku i kompozycji oraz WPwnętrzrwj ar
f'hikktoniki ohrazu. Lirzna g-rupa t. zw. 
fol'mistów, utworzona w r. 1917 w l\ra
kowil', rcprezcn to wała na naszym g-run
rie polski) odmianę rewoh1ry,j11y<'h hmwł 
fnuH•nski<>go kubizmu, włoskil'go futu
ryzmu i 11 iemiP<'kiPgo Pksprl'sjo11 izmu 
( ~ Eks7m:sjo111:zm). l\lod\'misty<'Zll,Ym 
tl'11denf'jom, a<'z w formie ba rdzo 
umiarkowan<·j, służyła r<'iwnil'ż grupa 
„Hytmu", majqea swą siedzihc w \Var
szawiP. Z ehaosu różnyeh i sprz<·<·z11y<'h 
pomiędzy soh11 diiino;ci stopu iowo po
ezyna sic; wyłaniać- ohli<'ze sztuki pol
skiej XX stnlc<'ia. l\la ona widk;i przy
szłość przPd sobą w opar<'ill o bogaty 
dorołwk doty<•h ezasow~' n idy lko w dzie
dzin ie malarstwa. Sz<•rt>gi!'m orygi11al
ny<'h osi:ign ięć poszrzy<'ić się może pol
ska grafika wspMrzl'sna, zwłaszeza 
w dzi<'<lzinie drzpworytu, który, dzięki 
nawi:p:anin do doskonałyeh tradyeyj 
sztuki ludowej, wykazał nit•zwykłą siłę 
i samoistność wyrazu. Rzeźba polska, 
która w ei<p~u X I X stuh,cia JWZ<'żywała 
szezegMnie niPpomyśhw koleje, podnio
sła się r{iwni<'Ż z po<'Zi)tkicm XX stnk
cia o rałą skalę w dzit'łaeh K s a w e r P

g o 1) u n i k o w s k i e g o i E d w a r
d a Wittig a. 

Rozkwit architektury w Polsce odrodzonej. 

Sztuka dekoracyjna w <lziPdzin i<' 
tkactwa, ceramiki, meblarstwa tak samo 
wykazuje znaczne ożywienie, zdobywa
jć!e dzicki swemu poziomowi i świt>żośei 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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pomysłów znaczne uznanie w kraju i po
za jego granirami. I wrPszciP najpoważ
niejszą podstawi; do marzeń o wiPlkiPj 
przyszłości polskiej sztuki współczesnej 
stwarza ożywiony ruch i rozkwit, jaki 
obserwować możemy na polu architektu
ry. 'V okresie powojrnnym w odrodzo
nem państwie polski Pm sta111;ły przPd nią 
trudne zadania (~Dom, Mieszkanie). 
Z trudnych tych zadań architt>kturn na
sza w wielu wypadkach wywi11zuje się 
twórczo i oryginalnie, a narastanit• wid
kich idcj życia zhiorcnwgo, które sta
wiać hQ<lą naszym artystom eoraz to 
po<lnioślPjszc zadania, przyezynić się 
winno do ostatPcz1wgo spdnit•nia upra
gnionej wizji narodowPgo stylu polski<'
go, któryby w jedność niProzerwaln11 
połączył architekturę, rzt•źh!,', malarstwo 
i przemysł artystyczny. .!. Starzyński. 

Posiadamy dwa szki<'owc zarysy cało
ksztnłtu dzicjów sztuki polskiPj: .i<'dm 
z nich - to dzido zbiorowe Sz. D c t t I of
f a, Wł. Tatarki c w i cz n, M. \V n I i<'
k i e go, St. Z a h o r s k ie .i p. t. „Sztuka 
Polska" w wydnwnictwil' „\Vicdza o Pol
sce" - drugi to pru<'a M. \V a I i <' k i P go 
i ,J. S t a r z y ń s k i e go p. t. „Dzieje 
sztuki polskiej", wydnnn jnko uzupcłniPnic 
polskicgo przckłndu R. Hama n n a: „Hi
storja sztuki (W arszn wa 1!l:l5). 

MUZYKA POLSKA. 
\V dwojakiem znarzrn in moww mo

żemy o muzyce polskiPj, okrcślaj:ir t:i 
nazwą h:1dź wszelk11 muzykQ przez Po
laków stworzoną, hąd7. taką t~·lko mu
zyki;, która posiada swoistl' cC'chy pol
skie, odróżniaj11ce j11 od muzyk innyrh 
narodów. Wyodrębniamy w te>n sposóh 
dwa zakresy muzyki naszC'j. Pi!~rwszy 
z nich zacieśniamy zwykle do mu z y
k i artysty cz n ej, będ11rej dzie
łem kompozytorów polskich. Drugi ro
zumiemy głównie jako m u z y kę 1 u
d ową z mniejszym udziałem muzyki 
artystyezncj. Pierwszy stanowi zat<'m 

szukaj w tomie piątym! 
----------- -----

historyczny dorobek naszej kultury mn
zyc·zncj, drugi jPst przedcwsz~·stkiem 
ska rhcm naszego folkloru i ogólnej kul
tn ry durhowcj narodu. 

Narodowy styl muzyczny. 

Rozpatrująr dzieje polskiej muzyki 
artystycznej, przekonywamy siQ, że za 
czas6w dawnej Rzerzypospolitrj podążała 
ona śladPm wzorów zarhodnich, że na
wet w dzidaeh najwyhitniejsz~·ch swyrh 
mistrz6w wyrażała siQ przyjQtPmi po
wszPehnie sposohami i środkami, da
jąc - zah'Żnie od momentu rzasow<·
go - przPwagę wpływom tej rzy im1C'j 
„szkoły" zachodnio-curop!'jskicj: nider
landzkiej, franruskiej, włoskit'j, nic
miPekiPj. DopiPro pod koniec w. XVIII 
zaezynają kiPłkowac! w artystyrznPj mu
zyrr polskiej pierwiastki rodzimPgo sty
lu, kt6re w w. XIX dorhodzą. do peł
nego rozkwitu w dzidarh Chopina i Mo
niuszki. Odtąd już, mimo zmiennych 
i coraz to nowyeh prąd6w muzyki ob
C'ej, które do8ć wyraźnem echt>m odzy
waj11 się w muzyre polskiej, nic traci 
ona ki<'runku narodowego, wyraża.ii1ce
go siQ w odrębnym st y 1 u po Isk i m 
najwyhitnit>jszych .i<'j twórców. Styl ten 
nic jt>st stały, nit'zmi<•nny. Ulega przc
ohrażenioni. w związku z og6b1<'mi prą
dami kulturalnt>mi i artystyrznPmi kie
runkami muzycznt'mi. I;m)~ zatem jest 
on u Chopina, inny u Moniuszki. Inny 
u kompozytorów epoki pomoniuszkow
skrej (np. Ż<'IPf1ski, Noskowski, Gall, Nie
wiadomski, Padt'r<'wski), inny na przeło
mie XIX i XX w. (np. Karkowicz), in
ny wreszcit~ w Polsce dzisicjsz<'j (np. 
Szymanowski, Maklakiewicz, Kondrar
ki), Ale h!~Z względu na te różnice, od
rębny n a rod o wy c h a r a k t c r mu
zyki jest obok jej wysokich walorów arty
stycznych drugim, koniecznym warun
kiem, rozstrzygaj:icym o nicprzcmijają
cyrh wartośeiach sztuki muzycznej w kul
turze duchowej narodu i ludzkości. 
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Muzyka ludowa. 

Webą rodzimą artystyrzncj muzyki 
narodu jest j1•go muzyka ludowa. W niPj 
bowiem wyraża się naród właś<'iwym 
sobie językiem. Polska muzyka ludowa 
posiada swoje własne formy, odrębne 
melodje, swoiste rytmr i harmonje. 
Posh1gujc się równ i1'Ż własnl•mi in
strumentami. Najłatwiej dającą się 
wyrozmc odrębność jej stanowią lu
dowe tańce po Isk i c, jak mazur, 
kujawiak, oberek, krakowiak, tanicr pol
ski albo <'hodzony, i irh odmiany. Od
rębności rytmirzne związane są z kmi 
właśnie rodzajami tant'<'Znl'mi. Odręb
ności mdodji pozostają w ścisłej zakż
nosc1 od polski<'h gam ludowyrh 
( ~ Muzyka). 

Dzieje muzyki polskiej. 
Najdawniejsze ubytki muzyki religijnej. 

Artystyczna twór<'zość rnuz;·rz1rn pol
ska w najdawniPjszyrh rzasa1•h naszej 
historyrznl'j przeszłoś<'i zwi<izana h;·łll 
z kośriokm. Najstarszp przPto zahytki 
muzyki polski1'j są dziełami muzyki re
ligijnej: liturgirznd i pozuliturgirzncj. 
Właśriwym śpiPwem liturgirznym jest 
chorał. Do niego zbliżone są rharaktc
rem najstarsze zabytki j e d n o głos o
wej pieśni rt'ligijnej ł ar iński ej 
w Polsee. Są to t. zw. historje o życin 
świętyeh polskirh, przedewszystkicm 
św. Wojcil'rha i św. Stanisława, zacho
wane w odpisach z XIII w. Z tego sa
mego wieku poC'hodzi równiPż hymn do 
św. Stanisława: „Gaude mater Polonia". 
Na przełomie XIII i XIV w. powstała 
najstarsza polska pieśń rrligijna: „Bogu
rodzira". W XIV w. śpiewane już hyły 
polskie pieśni wielkanorne, w XV wic
ku zaś także wiek innyeh piPśni reli
gijnyeh, zwłaszcza ku rzri l\latki Bo
skiej. Wszystkie te pieśni posiadają 
charakter podobny do analogicznyrh 
utworów muzycznv<'h innv<'h narod6w 
Europy. · · · 

Najwatniejs1 1tompo17torz7 pol1c7 :s:v t XVI wteltu. 

Z pierwszej połow:v XV w. za<'howa
ły się kompozycje M i koła j a z Ra
d o m i a. Jest on najstarszym ze zna
nyrh nam imiennie kompozytorów pol
skirh, a utwory jego: dwu- i trzy
g ł os o w c <'Zęśri mszalne (Credo, Glo
ria) pozwalają na stwierdz1'łli1~, że Pol
ska Jagiellonów znała dobrze kchnicz
nc środki muzy<'znc, stworzone przez ni
derlandzkirh, fruncuskirh i włoskirh 
mistrzów śrcdniowiprza, i że jej kultu
ra muzyczna nic mitępowała nirzem Za
l'hodowi. Ale trudno byłoby znaleźć tu 
jakieś ecrhy odrębne polskie. Nasza 
twórrzość muzy<'zna owyrh ('Zasów aż 

zbyt niewolniczo postępowała śladem 
wzorów zarhodni<'h. 

ma W. XVI niezmiPrnic ważnym za
hytkit>m są dwa rękopiśmi<'nnc · zbiorv 
kompozyeyj, zapisanyrh notaC'ją tabul~
turową ( ~ !II uzyka), a to: Tabulatura 
,J u n n z L u b 1 i n n ( 1540) i Tabula
tura Klasztoru św. Ducha w Krakowie 
(lfi-18). Znajdujemy w nich m. i. kom
pozyrjP l\[ i k o łaj 11 z K r a k o w a 
i M i k o ł a j a z C h r z a n o w a a tak
.Żt' poznajemy dzięki nim pil'rn'.szc za
hytki muzyki świeckiej: polskie tań<>e 
i pieśni taneczne, których ilość przed 
r. 1600 jest naogół bardzo niewielka. 
Twórczo8ć muzyczna bowiem związana 
była i wówczas jeszcze tak silnie z rc
li~ją i kościołem, że nietylko wymienie
!ll kompo~ytorzy, lecz także rały szereg 
mnych, Jak: K r zys z to f B orek, 
W a eł a w z Sza m ot u ł, l\i a r ci n 
J_.. t' o p o I i t a, 1\:1 i k o ł a j O o m ó ł k a, 
Tomasz Szadek - pozostawili prze
dcwszystkiem dzida religijne takie, jak: 
msze, motety (t. j. polifoniczne utwory 
wokalne z tekstem religijnym, zwykle 
zarznpniętym z psalmów ( ~ llarmo
nja), dalej opraeowania rhorału, a tak
że pieśni kościt'lne. Do pieśni zaliczyć na
leży również słynne Ps a 1 my Mikołaja 
Oomółki, wydane drukiem w r. 1580. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Zarówno zabytki wczC'śniC'jszc, jak 
i muzyka polska.XVI w. mają charaktl'r 
kosm~polityczny lub wykazują zah:ż
no.4ć od wpływów ohcyC'h, zwłaszcza nie
mieckich i włoskich. ,Jedynie Wl' wspo
nmianvch utworach świC'ckich Talmla
tury juna z Lublina dosłucha<" się moż
na pierwiastków r~·tmi<'znyl'11 i ml'lo
dycznych ludowl'j muz~·ki polskil'j. 

Wiek XVII I XVIII. 

Wiek XVII to okrl's najbujniC'jszcj 
twórczości w naszl'j przeszłości muzycz
nej. Najwybitnil'jszymi twór<'ami teg? 
wicku byli: Mikołaj Z i cl c ń s k 1, 
Adam ,Ja r z ę b s k i, M a r c i n 1\1 i e l
e ze wski, Bartłomiej Pęk i C' l, Ja
cek R ó ż y c k i i cały szerl'g innych 
kompozytorów, których li<'zha olwjmujC' 
kilkadziesiąt nazwisk. I po nich rów
nież pozostały najdoskonalszt' dziPła 
w muzyce religijnej. Ale są one już 

wyrazem tych przrmian, jakie w euro
pejskiej muzyce artystycznej dokon11ły 
sic około r. 1600. Miejsce kunsztownd 
polifonji wokalnej poprzedniego wi~kn 
(--+ llarmonja, Muzyka) zajęła w nich 
monodja harmoniczna i instrumenta
lizm, a obok form dawnych: mszy i mo
tetu, rozwijają się nowe, zwłaszcza kon
cert kościelny i kantata. 

Rozkwit iycia muzycznego w Pol
sce - w w. XVI związany z kapelą 
królewską w Krakowie, a w w. XVII 
z kapelą królewską w W arszawic -
w w. XVIII, w czasach Sas6w i Stani
sława Augusta, tr11l'i na sile. Wśród 
licznych mimo to twór<'Ów tego wit>ku 
wysuwają się na czoło : Orzegorz Oer
wazy G orczyc k i, mistrz muzyki ko
ścielnej w kla.<iycznym stylu polifonji 
Wokalnej XVI w., i Stanisław Sylwester 
S z a r z y ń s k i, przedstawi<'il'l świec
kich prądów w muzyce kościelnej. "!?o
c~esne miejsce zajmują w muzyce ś~1ec
k1ej: Antoni M i l w i d, twórC'a pierw
szych symfonij polskich, Maciej K a--

m i c ń s k i, autor pierwszej opery pol
skil'j „Nędza uszczcśliwiona", wystawio
nrj w r. 1778, ,Jan S t e fa n i, kompo
zytor muzyki do „Krakowiaków i Gó
rali" Bogusławskit•go, a także Michał 
Kleofas O g i ń s k i, znany autor polo
nezów fortcpianowyl'h. Kompozytorzy 
ci, choć nic przedstawiają się jako wy
bitne talenty twórcZl', posiadają szcze
gólne znacz~nie w muzyce naszej. Coraz 
wyraźniej howkm zaznacza się w ich 
d~iełach dażność do stworzenia odrębne
go stylu n~irodowego. 

Wiek XIX do Chopina l Moniuszki. 

W pierwszych dzit>siątkach w. XIX 
najsilnil'jszą uwagę skupia na sobie po
star J6zefa El s n er a, kompozytora 
niezwvkle płod1wgo i wszechstronnego. 
Nieś~icrtelnem stało się jego imię jako 
nauczvcicla Chopina. Obok Elsnera dru
gą. wybitną post~acią . tego o~resu jest 
Karol K u r p i n s k J. Powazne stano
wisko nil'tylko w polskiej, le<'Z w świa
towl'j' muz):<'e, zajmuje Karol Józef Li
Jl i ń s k i, znakomity skrzypek-wirtuoz, 
kt6rego kompozycje posiadają wysoką 
wartośr artysty<'zną. 

Dzieła wszystkirh tych kompozytorów 
tworzą tło naog6ł kosmopolityczne, tu 
i ówdzie tylko przetykane pierwiastka
mi polskiemi, tern bardziej więc odbij.a 
na niem twórczość l<'ryderyka Cho PI
n a (~Chopin), kompozytora nawskroś 
narodowego, a równocześnie dzięki ge
njuszowi swemu -- jednego z przodu
ją<'yrh twórców muzycznych całego 
świata. 

Wyrazem clą.żeń narodowych jest ró~._ 
nicż twórczośr Feliksa D ob r z Y n: 
s k i e g o. Nie może on j.ednnk równac 
się ze Stanisławem ::\I o n 1 u~ z.ką, dru
gim obok Chopina przedstaw1c1~le.m na
rodowego stylu w muzyce polsk1eJ. ~1!1; 
zyka dramatyczna i artystyczna piesn 
s~lowa poL<ika zawdzicczają .!\foni~sz~e 
stanowisko równorzędne z dz1cłam1 m1-

szuka.i w tomie piątym! 
~~__:___.~~~~--~~-
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strzów europejskich. Opery Moniuszki: 
„Halka", „Straszny Dwór", „Hrabina", 
„Verbum nobile", „Flis"; - uw<'rtura 
„Bajka", „śpiewnik domowy", zawiera
jący zgórą dwieście pieśni (w tern bal
lady do słów l\Jiekiewicza), kantaty, 
wreszcie muzyka religijna (msze i pie
śni kościelne) stanowią niczniszrzalny 
a jeden z najccnniejszyeh skarbów kul
tury duchowej narodu. 

Wsp6łcześnie z l\foniuszką żył i two
rzył Henryk W i c n i a ws k i, skrzy
pek-wirtuoz światow<'j sławy i kompo
zytor dzieł głównie skrzypeowych, którr 
dla literatury tego instrummtu ma.ii! 
znaczenie niemal takie, jak dzi<'ła Cho
pina dla literatury fortepianowej. 

Ostatnie dziesiątki wieku XIX. 

Nową epokę w dziejach muzyki pol
skiej w. XIX oznacza tw6rczość Włady
sława żele ń ski ego. \Vszcchstron
ny muzyk, wychowany na wzorach mu
zyki klasyczn<'j, pełen uwielbienia dla 
romantyzmu, bogatą swą twórczością 
prowadził muzykę polską naprz6d dro
gami Chopina i Moniuszki, przyczynia
jąc się wielce do umoenienia jej naro
<lowego stylu. Zygmunt N osk owski, 
podobnie jak Żeleński, posiada wielkie 
znaezenie dla rozwoju naszej muzyki 
kameralne.i i symfonicznt'j. I on rów
nież dążył do podkreślenia w swej mu
zyce pierwiastków narodowych. W tej 
samej epoec tworzyli m. i.: Henryk J a
r e ck i, Juljusz Z arę b ski, kompo
zytor o eh araktHzc wyraźnie narodo
wym i wysokich wartościach artystyez
nych, l\ficC'zysław S o ł t y s, IgnaC'y 
Jan Pad c r c wski, największy pia
nista świata ostatnich lat pi<;ćdzicsięciu 
i kompozytor dzieł symfonirznyrh, for
tepianowych, pieśni i opery „Manru". 
W jego dziełach także pierwiastek naro
dowy jest bardzo wyraźny, podobnie 
jak w dzidach największy<>h twórców 
naszej pieśni solowej i chóralnej: Jana 

n a 11 a, Stanisława N i P w i ad om
s k i e g o i Piotra 1\1 a s z y ii s k i c g o. 

I•'eliejan 8 z op ski, Roman St at
k owski, Henryk Mel c Pr, l<'ranC'i
szck B r z cz iński, Henryk O pień
s k i, Emil Młyn a r ski, Witold l\I a
l is ze wski, Ft·liks N o w o wiejski, 
TadPnsz ,Jot e y ko - oto sz('rrg (ehoe 
nieznpdny) wybitnyeh kompozytorów, 
których twórrzośe wypełnia srhyh·k XIX 
i porz11tek XX w., u żyj11r•ych jcszrzl' 
sięgaj11c <'hwili wspĆlł<'zesnej. Wszpwy 
<'i kompozytorzy, władając tcmi 8rodka
mi, jakie stworzył Ryszard W ag-ner 
i jego dnrhowi następ<'y w muzyce euro
pejskiej, wytrwalt' budowali i budują 
dzidami swemi gmarh noworzmmej mu
zyki polskiej. 

Od „Młodej Polski" do chwili obecnej. 

~a przełomie XIX i XX w. zahłysrnił 
talent M iePzysława K a r ł o w i r z a, 
,jcdrwgo z największy<'h muzyków pol
ski<'h, tw6r<'y pieśni, dzid kamcralny<"h 
i symfonicznych ( „Powracające fale", 
„Stanisław i Anna Oświęcimowic", „O<l
wil'rznt' pieśni", „Smutna opowieśe", 
„Epizod na maskaradzie", „Rapsodja 
l itcwska" i i.). Zasługą jego jl'st pod
niesienie polskii;j mu z y ki s y m f o
n i c z n c .i na wyżyny sztuki Zaehodn. 
Wsp6łdziałała w km g-Pneracja muzy
ków polskich, któryeh zwykło się h1ezye 
w gTUPQ t. zw. „Młodej Polski" w mu
zyce, a to: Grzegorz l•' i te 1 ber g, 
Apolinal'y S ze I ut o, Ludomir R ó
ż y c k i i Karol S z y m a n o ws k i, 
najwybitniejszy ze współl'zesnyrh mu
zyków polskich, torująey nowe drogi 
sztuec i zajmujący w muzyce światowej 
stanowisko równorz1,1dnc obok najznako
mitszych jej mistrzów. Dzida Różyckie
!!<> i Szvmanowskit•go posiadają różny 
~l każdego, lerz własny, odrębny, pol
ski styl muzyezny. Pomnażają one nic
tylko polską sztukę nieprzemija~ą
ccmi wa rtośriami, lecz nalPżą również 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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do ogólnej kultury artystyrznej całego 
świata. 

Już przed wojną światową i w la
ta<'h zawieru<'hy wojennej dali się po
znać kompozytorzy: Adam Wie n i a w
ski, Eugenjusz Mor a wski, Bole
sław W a 11 e k - W a 1 ew s k i, Stani
sław K a z u r o, Piotr R y t e 1, ł.iu<'.jan 
K a m i e ń s k i, Czesław M a r e k, Ta
deusz Ja re ck i, Adam S o ł t-y s, 
Witold Fr iem a n, Ludomir Michał 
Rogowski i wielu innych. Większoś(~ 
z nieh w rhwili obeC'nej okazuje oży
wioną działalność t wórC'zą, coraz to no
wemi dziełami pomnażając naszą litera
turę muzy<'zną. Obok nich rały szerC'g 
młodszych szuka now)'('h _dróg dla pol
skiej muzyki artystycznej. Do nich na- ' 
leżą: Kazimierz Sik orski, Jrrzy Le
f e Id, Jerzy I<' i t c Iber g, Aleksander 
Ta n s ma n, Jan Adam .Mak 1 akie
w i cz, Mirhał Ko n d r ark i, Piotr 
P c r ko ws k i, Tadeusz S z c 1 i go w
ski, Bolesław \V o y to w i cz, Roman 
Pa l e st e r, Tadeusz K as s e r n -
i inni, coraz liezniejsi. Przyjmując 
środki „nowej muzyki" Zachodu, naj
młodsi ci kompozytorzy w najlepszych 
swych dziełach wyrażają wysokie war
tości artystyczne na swój własny, pol
ski sposób, kształtując nowy polski 
styl muzyczny. B. Wójcik-I\ e11prnlian. 

Ważniejsza lit<'ratura. Opie ń ski H.: 
Polski styl muzyczny. (Monografja zbioro
wa „Muzyka polska"), \Varszawa Hl27. 
W ó j c i k - K <' up r u I i a n B.: Polska mu
zyka Indowa. („Lu<l Słowiański"), Kra
ków 1932. - Tamże sz<'zcg6łowa hihljo
gr~fja wydawnictw polskiej muzyki ludo
wc.1 i prac z zakresu etnograf.ii nrnzymm<'j 
P?lski<'j. - Po I iński A.: D7.irjc mu7.y
k1 polskiej w zarysie. („Nauka i Rztukn", 
t. VII), Lwów b. r. „M u z y k n po I
sk a". Monografja zbiorowa, \Vars7.awa 
1927. Op i c ń ski H.: La Musique polo
n~ise, Paryż 1918. ,J ac h i m c c k i Z.: 
H1storja muzyki polskiej, Kraków 1919. 

szukaj w tomie piątym! 

AwJat I tyde. - IV. 

.J a c h i m c c k i Z.: Muzyka polska. 
(„Polska, jej dzieje i kultura", z. 23-24, 
48--49, 74-7!5, 82-83), Warszawa. -
Tamże SY.ezcgółowa bibljografja prac odno
szących się do poszczególnych <'pok i kom
pozytorów. - Bardzo liczne rozprawy do 
dziejów muzyki polskiej, pióra A. C h y
b i ń s k i e g o, Z. J a c h i m e c k i e g o, H. 
Opie ń ski ego, J. Re is s a, H. Fe i
e h t a, M. S z c z e p a ń s k i ej i w. i. 
zawarte są w czusopismach: „Kwartalnik 
Muzyczny", \Varszawa, „Przegląd Muzycz
ny", Warszawa i Poznań, „Muzyka", War
szawa, „Muzyka Polska" i t. d. - Ii eis s 
,J.: Henryk Wieniawski, Warszawa 1931. 
.Tac hi m c ck i Z.: Stanisław Moniuszko, 
Kraków 1921. O p i e ń s k i H.: Stanisław 
Moniuszko, Lwów-Poznań 1924. N ie w i a
d omski S.; Stanisław Moniuszko, War
srnwn 1928. O p i c ń s k i H.: lgna<'y .Jan 
Paderewski, W arszawn 1928. S 7. o p s k i 
F.: Władysław Żeleński, Wars7.awa 1928. 
Chyb i 1\. ski A.: Miee7.ysław Karłowicz 

(„Muzyka Polska"), Warszawa 19:l4 . .Ta
c h i m e c k i Z.: Karol Szymanowski, 
Kraków 1927. Wieniawski A.: Lu
domir Różycki, Warszawa 1928. 

POLSKA W KULTURZE MI~DZY
NARODOWEJ. 

Po przedstawieniu poszczeA·ólnych 
pierwiastków i czynników rzeczywisto
ści polskiej wypada na zakończenie za
stanowić się nad tem, jak przedstawia 
się duchowy wysiłek Polski na tle kul
tury europrjskiej i jaki mu w niej 
przypada udział. 

Kultura europejska jest wynikiem 
współpracy i współzawodnictwa po
szczególnych narodów europejskich 
(-Europy kultura). Każdy naród skła
da pewien zasób najwyższych swych 
wartości do skarbca kultury między
narodowej - w ten sposób najwspa
nialsze wytwory ducha narodowego 
stanowią zazwyczaj także najcenniej
sze pierwiastki kultury międzynaro

dowej. 
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Kultura kafakgo narodu jest wyni
kiem całego szeregu procesów. Bardzo 
ważną rolę odgrywa w tworzeniu kul
tury narodowej wsp('1łdziałan ie twór
czej inicjatywy ,j('<lnostek z pewną 
zbiorowośC'i11 ; jc<lnost ki twórcze wy
ehodzą z t('j zbiorowości, ulegają jej 
wpływom, al<' zrzasl'm wyrastaj;! po
nad nią i same wskm:ują jej nowe dro
gi. Nicmnirj ważrw jest współdziałanie 
c•zynników stały<'h, 1aki<'h, jak charak
ter narodowy i jak tradycja narodowa 
oraz czynników zrnicnny<'h będących 
wynikil'm różnyeh sytuacyj, a więc 
wyn ikit•m stosunków politycznych, go
spodarezy<'h i społe«znych danej chwi
li. \Vspółdziałanie pierwiastków rodzi
mych z prądami i ideami o szerszym 
zasirnu międzynarodowym czy ogólno
lud7.kim jest wreszcie trzr<'im ważnym 
składnikiem każdej k11Jtury narodowej. 

Między megalomanją narodową 11, zbytnim 
krytycyzmem. 

Rozważając zag·adnif'nir udziału Pol
ski w rozwoju kultury międzynarodo
WC'j, uwzględnić trzeba następnjącf' 
rzynniki: 1) późne stosunkowo wej
ście Polski na terf'n mit;dzynarodowych 
kontaktów naskukk stosunkowo póź
nego obudzenia się naszej świadomości 
narodowC'j oraz dh1gotrwałl.'go procesu 
tworzenia państwa, 2) fakt, iż język 
polski, ·mało albo prawic nieznany na 
Zachodzie', utrudniał przejmowanie 
płodnych pif'rwiastków kultury polskiej 
przez Zachód, pockzas gdy z1ia.iomo~ć 
języków francuskiego, angiC'lskiC'go, 
niC'm iecki{•go, na! rżąrn do ogól nr go wy
kształ<'f'llia Polaka. ułatwiała promif'
niowanie tych kultur na Polsk<:. :~) roz
biory, kt{1ri> 11i1• przrrw11ły wprawdzie 
eiągłośei kultura l 1w~o rozwoju Po Isk i, 
zaciążyły jPdnak złowrogo na jej roz
kwicie, podci11a.i11'· naturalne warunki 
jej rozwoju. 

W rozwa:i.aniach tych trzeba się 

strzec zarówno megaloman.ii narodo
wej, skłonnej do przf'C'eniania roli Pol
ski w kulturze europejskiej, jak i pew
nej zbyt daleko posuniętej skromności 
czy też zbyt wybujałego krytycyzmu, 
który odmawia jej zrniezf'nia czynnika 
współdziałającego w postępie ludzko
ści. śledząc rozwój kultury polskil'j 
z tego właśnie punktu wi<lz1•nia, obser
wujemy okresy większf'j jej aktywno
ści, w których Polska, czynnie współ
pracując z in111•mi kulturami, jf'dnoczr
śnie też 1111 nie oddziaływa, oraz okrc•
sy większf'j bierności, którr Hą zaraz<'lll 
okresami zasklf'pinnia Hit,.' dud1owrgo 
w grani<!ach własnej ojezyzny i k lllt u 
swojszczyzny wśr<ld wido<'znyeh ohja
wów zacofania. Pamięta(> td trzeba 
i o tem, iż kultura ka ż d e go llil rodu, 
a więc i narodów przodujących w roz
woju kultury ludzkości, czerpie zawsze' 
soki żywotne nietylko z gruntu rodzi
mego, ale korzysta też z ożywC'Z!'{!;O 
wpływu prądów płynących z obezyzny. 
Nieinaczej było też oczywiście z roz
wojem kultury polskiej. 

Początki państwowości. 

Polska na szerszą arenę dziejową 
wchodzi w chwili przyjęcia chrześci
jaństwa. Wielokrotnie już podkreślano 
znaczenie tego faktu, iż Polska chrzc
ścijaf1stwo przyjęła w obrządku za
chodnim i za pośrednictwem swego są
Hiada zachodniego, Czech. Pakt ten 
związał odrazu Polskę z kulturą za
chodnią, jednocze~nie zaś wyznaczył 
jej miejsce dziejowe w całej Słowiań
szczyźnie - od chwili przyjęcia chrze
ścijai1stwa aż po czasy najnowsze była 
i jest Polska pomoi>tem między Euro
pą zachodnią a wschodnią, jest najda
lej na wschód wysuniętą twierdzą kul
tury zachodniej. Przez Polskę przecho
dzi lin.in graniczna budownictwa go
tyckiego, tak charakterystycznego dla 
chrześcijaństwa zachodniego - poza 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Polską rozpoczynają się .1uz wplywy 
wschodnie, widoczn<' odrazn w lmdow
nietwie kośl'iehwm i w l~ał<>111 żvcin 
umysłow<'lll, kultura hwlll, ohyczajm·~·<·rn 
i poi itycznem. 

Jest rzeczą niezmiernie charaktery
styczną, iż już w zaraniu pafist wowo
ści Polska po podnit>ty kulturalne się
gała bezpośrednio do samv<'h 7.ró(lrł, 
nie poddając się bynajmnir:j wpływom 
tylko 1111jhJiższym i najlatwiP.i dostęp
nym. \V budowiP fundamentów kultu
ry polskirj, kt6re stanowi:} w śrt>dnio
wieczu kości6ł i państwo, widzimy już 
te te11dt>1w.i<' nawiązania kontaktu z dal
szym ZarhodPm, a nit>tylko z najbliż
sz~n~i sąsiadami. Najstarsza historja 
kosc1oła polskit>g-o świadczy o związ
karh z krajami romańskicmi, t. j. z Wło
e~ami i z I•'rancją. R6wnież i w orga
nizacji podstaw pai'1stwowośei nit> sto
sowała się Polska hynajlllniej jedynie 
do. wzorów niemieckich, jak to jeszcze 
lls1łu,jt> twierdzić historjog-rafja niellliee
ka, leez rozwijajiic pit>rwiast ki rodzi
ine, brała także wzory i z form lepiej 
~organizowanych na Zachodzie. Błędem 
Jest więc twierdzenie, jakoby kultu
r~lna państwowośr polska miała się 
P1ero zaczynać od Kazimierza Wielkie
g~ ~ to pod wpływem Ni<'miec. Nawet 
rsrod Niemców zdawano sobie bowiem 
>nrd.zo wcześnie sprawę z roli i zna-
~.eru~ Polski. Już na początku XI w. 

.1e1mec, św. Brunon był z uwielbi<'
niem dla postaci Bolesława Chrobrego k Mat;ylda Lotaryńska, r6wnież Niem-

a, pisała z uznaniem o cywilizacyj
nych zasługach Mieszka J I. Bardzo 
ch~rakterystyczną cechą wyróżniającą f anst~owość polską w tym okresie jest 
akt, IŻ Polska nie przyjęła z Zachodu 

sys_te111u len11icz<'µ-o (-->Feudalizm) -
Pan~two polskie bez tq?,·o systrn111 po
~rafiło zn1wł11ie dobrz<' spełni<! swoją 
ll!,turalną i polityczną misję. 
Z Powstanie111 i ugruntowaniem pań-

st_w,1 zaczyna się coraz wyraźniej ohja
wiar wzmożona świadomość narodowa. 
~zerokie koła tworząrej się warstwy 
rz11dząrcj, t. j. szlachty oraz silniPj po
ezuwać się zarzynają do ohowiązk6w 
wzg·lędem ojczyzny, do obowiązku wal
ki za ojczyznę <lo ostatniej kropli krwi. 
IUiwnoleg-le do tego okrzepnięcia wr
w11ętrzneg-o wzrasta znaczenie Polski 
na n rPnie 111 iędzynarodowe j. Pod ko
ni Pe epoki piastowskiej i na początku 
epoki jagiellońskiej wydaje już Polska 
szereg hnrdzo wybitnych polityków, 
kt6rych sława wyrhodzi daleko poza 
granice Pohiki. Tak np. szeroko wsła
wił się na soborze konstancjańskim 
w r. 1414 wyhitny statysta polski Pa
w eł Włodkowic, kt6ry na solJO
rze tym pokonał przedstawicieli wro
giej Polsce propagandy krzyżackiej. 
Założont> w r. 1364 przez Kazimierza 
Wielkiego Studium Generale, zreorga
nizowane po śmierci Jadwigi na wzbr 
uniwersyt<'tu paryskiego, jest jednym 
z najstarszych uniwersytetów w Euro
pie. Uniwersytet ten niemal od pierw
szych chwil swego istnienia stał się 
nietylko ważnem ogniskiem nauki i kul
tury polskiej, ale i tem źródłem wie
dzy, do którego ściągała młodzież z da
lekich nieraz krajów. Uniwersytet kra
kowski, do którego grona należał licz
ny poczet polskich i obcych wybitnych 
uczonych, stał się w ten sposób ważnym 
pomostem między Polską a kulturą za
chodnią. 

Polska wchodzi na aren~ międzynarodową. 

\Viek XVI, złoty wiek naszej kul
tury, jest tym okresem, kiedy Polska 
wchodzi na szerszą arenę międzynaro
dową już nietylko jako siła przetwór
cza, nie i współtwórcza. Z dobrodziejstw 
kultury humanistycznej nauczyli się 
Polacy korzystać u salllych jej źródeł, 
przedewszystkiem zaś we Włoszech; 
do uniwersytetów włoskich tłumnie --szukaJ· --t . . ----------------------

w onuc piątym! 

11• 
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zdąża młodzież szlachecka. Pod wpły
wem reformacji jeżdżą Polacy do Nie
miec, zwiedzają jednak i Franc.jr, n sy
nowie magnaccy odwiedzają i Anglję. 
Tworzy się nowy typ Polaka światow
ca, ustala się w opinji międzynarodo
wej szacunek i uznanie dla typu umy
słowości polskiej. W r. 1543 ukazuje 
się dzieło, które dotąd jest najwięk
szym triumfem nauki polskiej, a mia
nowicie M i k o ł a j a K o p e r n i k a : 
„De re1•olutionibus orbium coelestium" 
(~Kopernik). Traktat Andrzeja 
F r y c z a - M ó d r z e w s k i e g o : „De 
republica emendanda" (1551) tłuma
czony był na niemal wszystkie języki 
ówczesnego świata kulturalnego. Nie
bawem Polska staje się sama jednym 
z najważniejszych ośrodków kultury 
humanistycznej ( ~ II u manizm). Do 
Polski przyjeżdżają znakomici humani
ści z całe~o świata. Już na przełomie 
w. XVII kanclerz Ja n Z a m o y s k i, 
sam autor słynnego dzieła „De 8enat11 
Romano", zasłynął jako jeden z naj
świetniejszych mecenasów epoki huma
nistycznej i stał się w oczach humani
stów europejskich poniekąd syrn holem 
kultury polskiej. 

Niemniejsze znaczenie dla ustalenia 
pozycji Polski na terenie międzynaro
dowym ma reformacja. Podnieca ona 
bardzo wydatnie ruch umysłowy i przy
czynia się bardzo do rozwinięcia bo
gatej literatury polemicznej. Przede
wszystkiem jednak zdobywa sobie Pol
ska w tym okresie wielkie uznanie 
i cześć przez swoją tolerancję, jako 
kraj wolności sumień, przez co wyprze
dza niejako ideał tolerancji, kt6ry 
skrystalizował się dopiero w epoce 
oświecenia ( ~ O.~wiccenie). W Polsce 
nie prześladowano innowierców, lecz 
z nimi polemizowano. Nie brakło przy. 
tern i w te.i dziedzinie pisarzy o sła
wie światowej, jak St a n i sł a w H o
z j us z, którego dzieło „Con{ essio fi-

dei" tłumaczone było na rozne języki 
europejskie. Hozjusz dostąpił najwięk
szego zaszczytu w świecie chrześcijań
skim, prezydował mianowicie na solio
rze trydenckim. Niemniejszą była sła
wa M a re i n a Kr o m e r a, wybit
nego i powszechnie znanego polemisty 
katolickiego. Za pośrednictwem wresz
cie t. zw. arjan czyli braci polskich, 
jednego z najciekawszych odłamów re
formacji, polska myśl filozoficzno-reli
gijna przedostaje się daleko poza gra
nice Polski ( ~ Arjanie). 

Mimo to w tym wspaniałym obra
zie rozkwitającej, płodnej i hogatej 
kultury polskiej wieku xvr zauważyć 
już można pewne zarodki upadku. Nir
bawem też kultura polska staje przed 
jednem z najbardziej istotnych i dla 
dalszego jej rozwoju najważnit'jszych 
zagadnień: rodzimość ezy światowość-. 
Rzf'cznikiem kultury rodzimej, ohroficą 
tradycji i starych zwyczajów i obycza
jów szlacheckich jest przedrwszystkiern 
R c j. Po drugiej stronic szai'il'ÓW sta.fo : 
znakomity statysta, wszechstronnie wy
kształrony, na wskroś przcsi11 kn ięty kul
turą zachodnią, A n drze j I•' ryc z
.Modrzewski, ł~ u kas z n ó r n i ('
ki, który Hejowemu ideałowi ziemia
nina, „człowieka poczciwego", przeciw
stawia swój ideał dworzanina i inni, 
w ostatecznem jednak starciu zwycięża 
pogląd 11a świat Reja. Już w ostatnich 
latach panowania Zygmunta August a 
rozluźniają się związki kulturalne z Za
chodem, wytwarza się stosunek kry
tyczny i nieufny do narodt>w zachod
nich - występują pierwsze objawy za
stoju i sarmatyzmu. Mimo to jednak 
spuścizna tego okresu jest tak bogata, 
że nawet wiek XVII, niewątpliwie 
riężki i smutny okres historji Polski, 
czerpie jeszcze obficie z bogatego dzie
dzictwa „wieku złotego". 

Czego nic znajdziesz tutaj -
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Spełnienie misji dziejowej kosztem upadku 
kultury własnej. 

Byłoby jednak błi,~dem nie doceniać 
znaczenia Polski dla kultury mil{dzy
narodowej w tym tak bardzo drama
tycznym wieku XVII. W tym to bo
wiem okresie przypada Polsee tlo speł
nienia ta jej misja dziejowa, którą je
szcze w pol'zątkn w. XVI przypisał jej 
jeden z najwybitniejszych teoretyków 
polityki, a mianowicie Maehiawlli 
w swych „Discorsi" (1516), podkreśla
jąc, iż Polska jest przedmurzem ehrze
ścijaństwa. 

Polska okazała się jednak czemś wię
cej niż tem przedmurzem - oknznła 
się mianowicie również i wałem ochron
nym przrd t11tarsko-biz1rntyńską Mo
skwą. (Idy wirc przez cały niemal wiek 
~ypadło Polsce walczyć orężem w ohro
nie kultury Znchodn, nic dziwnego, że 
11~ podniesienie własnf'j kultury sił 
nie stało. 

.Mimo to jf'dnak - a trzeba to wła
śnie podkrrślir bardzo silnie - najnow
sze badania historyczne i literackie od-
1_1ajdują i w tym pozornym ehaosie, 
Jaki przedstawia wit'k XVIT, przebły
ski twórrzej i samodzielnej myśli prze
dewszystkiem w dziedzinie sztuki i li
trratury. Nie ze wszystkiem też został 
zerwany kontakt kulturalny z Z:who
delll, w pf'wnyeh zaś dzie<lzinnch w dal
szym ciągu z Polski właśnie wychodzą 
no~e i oryg-inalne podniety, od<hinły
wu.Ją<~e doś<~ silnie na p'ewne ośrodki 
kulturalne. 

Odnosi się to przedewszystkiem <lo 
zagaclnie{1 ustrojowo-polityt•znych. Nie 
:w~~odząc w tej ehwili w ocenę tego, 
Jaki wpływ, dodatni czy ujenrny, miało 
to .1~a dalszy bieg historji Polski, stwier
~lzic trzeba, iż Polska wcześniej niż 
inne pal1st wa kontynentu europejskie
go ~ypracowała własne ideje społcczno
Poht~czne, i że ideje te bardzo silnie 
~~n1eniowały na Litwę a znajdowały 

szukaj w tomie piątymi 

te,ż i. pew.ien, coprawda przejściowy, od
dzw1ęk 1 w Moskwie. Polska była 
pierwszym krajem kontynentu euro
p~j~kiego, ~tóry zapewnił całej wiel
kieJ warstwie społeczeństwa, t. j. szlach
cie faktyczny udział w rządach. Ta 
skrajna demokracja społeczeństwa szla
checkiego w Polsce była zjawiskiem 
niesłychanie oryginalnem, jaskrawo od
miennem od tendencyj rozwojowych 
większości państw europejskich. Pol
ska jest bodaj jedynem państwem 
Europy zachodniej, które nie przeżyło 
okresu rządów absolutnych. 
Był oczywiście wiek XVII wiekiem 

rdzennie polskim, wiek iem sarmatyzmu, 
którego ciemne a nawet ponure strony 
są powszechnie znane. Ten okres re
akcji katolickiej, czyli kontrreforma
cji, który upamiętnił się w dziejach 
kultury poza Polską świetnym rozwo
jem nauk ścisłych i który wytworzył 
podwaliny kultury oświecenia, był 
w Polsce naprawdę wiekiem przesą
dów, wiary w gusła i czary, czarty 
i upiory, wiekiem fanatyzmu religijne
go i dziwacznej, groteskowej pseuclo
erudycji, w życiu zaś wiekiem ospal
stwa i opilstwa. 

Komisja Edukacji Narodowej i konstytucja 
trzeciego maja. 

Przez Sasów towarzyszących królom 
z dynastji saskiej dostają się do Polski 
pierwsze ziarna oświecenia w formie 
pogląd1)w filozofa niemieckiego, Kry
stjana Wolffa ( ~ Oświecenie). Pod 
sztandary kultury i filozof.ii oświece
nia zaciąg-a się w Polsce cały szereg 
wybitnych jednostek, kultura ta jednak 
jest kulturą tylko najcieńszej warstwy 
wyższej, podczas gdy w tradycjach i na
łogach mas znajdowały jeszcze oparcie 
poglQ<ly najbardziej zacofane. Jednak 
ta kultura warstwy najwyższej pozo
stawiła ślady trwałe w formie dwóch 
epokowych wysiłków, któremi Polska 
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znowu wyprzedziła poważnie kulturę 
Zachodu. Jeden - to założona w roku 
177:3 Komis.ia Edukacji Narodowe.i, 
pinwszc w Europie ministerjum oświa
ty. Vstawy Komisji z r. 1785, wypra
cowane głównie piórem I\ o ł ł ą ta .i a, 
zawierały zasady, które [<'raneja lip. 
wprowadziła u sidiie dopiero dwadzir-
8cia pi1tr lat p<iźniej. Mądre zasady te.i 
Komisji, przepojone duchrm wieku 
oświecenia, były wyrnzem rzetrJi1pg·o 
postępu, a wiele ich aż po dzień dzi
siejszy zachowują swą wartość. Kon
stytucja t rz<·cieµ:o maja ( ~ I\ on styl 11-

cja) znaczni<' wyprzrdziłn myśl poli
tyczną Zat•łrnd11 i jest wspaniałym t<•
stanH'ntem polity<'znym up11da.i~1cr.i Pol
ski, świadczą<'Ylll o potędze .ie.i kul
tury. Przetwórczy, ale przytt>111 s:rn10-
dziclny i ory~inalny wysih•k knltural
nej myśli polski<'j znalazł w dwóch 
tych dzid:u~h wydźwięk wspaniały. Pol
scy myślicidp tej Ppoki, tacy, jak prze
dcwszystkit•m ~ta n is ł a w 8 t. as z i c, 
śmiał~ści11 myśli i trzeźwości<! pog·ląd<)w 
wyszli przez swoją filozofję spoh•czllf! 
poza podstawy kultury oświecenia. 

Ostatni okres Polski niepo<llegkj był 
okrcsPm względnie dość mocnego nasi
lenia wpływów obcych. Wpływy te oh
jawrnJą się w literatnrze. w sztuce, 
w całym stylu życia. Wprawdzie, jak 
już widzieliśmy, nie brakło i w tej t•po
ce prób oryginalnc~o i munodziclnPgo 
przetworzenia tych wpływów obcyeh -
dopi<:'ro jednak utrata niPpodległości 
wywołuje w psych icc polskiej tm prze
potężny wstrząs, który wszystkie siły 
narodowe każe zwrócić w kierunku obro
ny odrębno:'.wi kulturalnej Polski. 

Oryginalny wysiłek narodowy w okresie 
rozbiorowym. 

Przetworzenie, jakiemu na gruncie 
polskim uległy podniety romantyzmu 
(-,) lłomrmtyzm), jest niewątpliwie jcd
dnym z najhardziej oryginalnych 

i twór<·zych wysiłków myśli polskid. 
Romantyzm, !Pn wil•lki li1<'ra<'ki J>l"<Jd 
irracjonalny, który ohj:ił \'ał:) kult u rę 
europejski), w l'ols<'<' porozbiorowej 
stał siQ prądt'm nawskr\iś narollowylłl, 
w kt<'.irym wyładowały się ws:-:,n;I ki<• ci1·1·
picnia i nadzieje nal'odow<' polskil'. 1>111 
tej swoistej ewohwji romant~·z11H1 naj
bartlzicj chara kter~·st~·eznym symliokm 
jest miekiewi<•wwska przl'miana ( :w;ta
wa w Konra<la. Tylko w J>ohwP na gTU11-
<'ie romantycznym wyrosła wi<•s1.1·za p1w
zja narodowa, poezja, .iakipj nic posiad:i 
żaden inn~· nar<ld <'lll"O]l\'.iski. (:dyby j1:
z~·k polski był tak powSZ\'<·hnit' znai1y, 
jak ji;zyk ungidski, franeuski, <·zy nil'
mic<"ki, poezja ta stałaby si~ na 1wwno 
skarbt•m eakj lwlzJrn;Pi. \V tt'.i dziPdzi
n i<> 8Zt nki, która l'Ozporządza jtzykit•m 
wszystkim <los1Qp11~·111, osiqgn~·ła Polska 
w okresie rornantyzmn triumf 1wjwięk
szy, to jl'st w dziedzinie muzyki. ł•'ryd<'
ryk Chopin (~rho pin), ktfirp.go twt'ir
<·zoś\' tkwi wszystki<'mi korzl'niami KWP· 

g-o .icsf•.•stwa w glPhi1~ narodowej, ,;i.st 
najwi..:kszytn muzykiem polskim i ,jl•d
nym z najwit:kszyeh, jakieh znają dzid<' 
muzyki światowej. 

Na gruncie najżarliwszPj miłości oj
czyzny, llll którym wyrosła wielka poe
zja narodowa i natchniona rnuz.vka Cho
pina, wyrasta również i mesjanizm pol
ski, stanowiący niczmil'rnic orylo\"inalrni 
próbę przetopienia w tyglu żarliwej mi
łości ojczyzny całego szl'r<'gu podniet fi
lozof.ii oświcccn ia i romantyzmu. l\fosja
n izm je8t jakgdyhy p rc'ihą uodpornie
nia organizmu narodowego przez wsz<·zc
pienic weń uż tak silnd wiary w misj~ 
dziejową Polski. 
Myśl polska w okresie pomzbiorowym 

traci przez upadek państwa swój nor
malny mlrodek, przez co promieniowanie 
jej zm;taje utrudnione. Natomiast po
szczególne jednostki, tułające się w emi
gracyjnej rozsypec lub rozwijające dzia
łalność pod zaborami, biorą w dalszym 

Czego nic znajdziesz tutaj -
-------------------------------- -------
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ci<igu czynny udział w żyriu polity<'Z
ncm Europy. l\Iimo utraty nicpodl<'gło
ści polska myśl polityczna oddziaływa 
wsp6łtwtJrczo w walce narodów o wol
ność i ni<'podległośf.. Na grun(·ie <'rnigra
ryjnym powstaje oryginalna polska 
myśl dcmokratyrzna ( manifrst Pol
skiego Towal'zystwa lkmokratycznf'go 
w r. 18:16-ym), polityc"y zaś polsey na 
emigrarji, skupia.i11ry siQ przedewszyst
kiem koło osoby ks. Adama Czartory
skif'go ( ~ C:;artoryski Adam) współ

działają (•zynnil' w wiPlkit•.i grzl' poli
tycznpj enro1wjskieh sił i moey, two
rz11c swoiste metody dyplomatyczne. 
Zbiorowy ndzi11ł Polaków zaznaeza siQ 
nadto W<' wszystkich hoja.eh wolnośeio
wyeh, przedt•wszystkiem po<kzas „wio
sny ludów", na \V ęgrzech i t. d. Roz
proszeni po różnych krajaeh, wnosili 
Polacy np. do krajów hałkański<'h i da
ki na ws<"hód wide twórezyeh pwr
wiastków. 

Podobnie jak romantyzm po roku 
1831-ym, został i drng·i wielki prąd eu
ropejski, pozytywizm ( ~ l'ozytyu·izm) 
po r. 186a-im przystosowany do potrzeb 
narodowyrh. Na tle ogólnych za;;ad filo
zofji pozywistycznej wyłoniła siQ niPha
WPm narodowa ideologja pracy orga
nicznej, która w miejsce dawnego kultu 
przeszłości wprowadza jako obowi1p:ck 
pracQ w teraźnicjszośei i dla teraźniej
szości. Pozytywizm polski uczył myśler 
katq.Nrjami społerznemi, zari1~8niaj11c 
wi<;zy z Zachodem i propagując hasło 
umysłowego podniesienia szerokich 
warstw, których kształcenie w okresie 
za ho rów n ie we wszystkich dzielnicach 
hyło możliwe w duchu narodowym. 

Ta zdolność przystosowywaniu wiel
kich idcj, teoryj i zasad do żyeia, w tym 
wypadku do życia narodowego, jPst 
czemś w rodzaju swoistego p r a g m a
t y z m u n a r o d o w e g o i stanowi 
w okresie klQsk narodowych jedną z naj
bardziej charaktcrystyrznych cech kul-

tury polskiPj. (Pragmatyzm jest to po
gląd na świat oeenia,jiic•y spns i z1rnrz<'
nic idej i systprn(Jw filozofiezn.reh 
z punktu widzenia i<'h wartośei i zasto
sowania do żyeia). Tak jak romantyzm 
przystosowu.it' mit nwsjanistyezny do 
JlOlrzPb rzPrzywistośC'i, tak pozytywizm 
czerp i<' z pod n id rar jonalizmu i ~mrjo
logji twórt·zc piPrwiastki dla żyeia naro
dowc·go Polski. 

\V tem zreszti~ prz<·jśeiu od romanty
Zlllll do pozytywiz11m odhi,ia się !'lrn
raktt>rystyc~Zll<' skądin11d dla psy<·hiki 
polski<'.i wyraźni' \\a ha n if' pom i\•dzy 
przpwagą pi<'rwiast k(Jw I rraC'jona 1 nyr h 
a uznanif'm dla roznn1u i rozsądku. po. 
mi<;dzy kultem przeszłośei a ZUJH•łnnn 
odda n i<'m sil,' za g-ad 11 it•nio111 t<>raźn irj
szośei. Ta swoista rozhiPżnoŚ<:, tkwi11<·a 
u podstaw psyehiki polskit>j, nndajp 
na g-run<•ip polskim ('haraktt>rystycznc 
piętno wznjc>mnc>rnu z111ag-aniu się i prze
nikaniu pierwiastkt1w rodzimyeh i po
nadnarodowych, które wystrpują w każ
de.i kulturze. 

,Jest przytem ja.kg-dyby ambicją psy
chiki polskiej, aby wbrew skłmrnoś!'io111 
irracjonalistycznym wykazać siQ dzia
łalnością w sff'I'ze racjonalnej. Przeja
wia się to przr<lt>wszystkit>m w filozo
f.ii polskiej, przf'jawia siQ w trm, co 
ta filozofja wnosi do og6lnej kultury 
filozoficz1wj. ,Jrclnym z naj~orliwszyeh 
prz<'<'iwniktJw irraejonalizmu i meta
fizyki był już ,Jan śniatkeki, który 
zwalczał romantyzm i może uchodzić 
w p0wnym S<'nsie za poprzrdnika po
zytywizmu. \V podobnym du<"hu filo
zofował r<'iwni<'Ż jf'g-o hrat, J\;drzf'j 
śnia<keki. Ma wirc pozytywizm polski 
przed przej\;ciem podnit>t z zt'wnątrz, 
z l•'rancji i z Anglji, swoje rodzim0 
tradycjr. ])ziałalnośf. filozofow polskieh 
z koiH'a w. XIX-g-o i w w. XX-ym, 
a wi\;e dzinłalnośf.. lwowskitj szkoły Ka
zimierza 'l'wardowskif'g-o i tlziałalnośf. 
szkoły warszawskiej ucznia Twardow-

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

sz1tkaj w tomie piątym! 
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skiego, Jana ł.ukasiewicza, charaktery
zuje „logistyczny antyirracjonalizm" 
(określenie ukute przez K. AjJukil'Wi
cza). Ten „logisty<'zny irracjonalizm" 
cechuje przedewszystki('m prace logi
styków polskich ( ~ Louika) z Janem 
ł.ukasiewiczem na czele i stanowi ten 
oryginalny pierwiastek, który filozofja 
polska wnosi do filozof.ii w. XX-go. 

Rozdarta przl'z zaborl'{Jw na trzy <'Z\'
ści, pozbawiona możnrnfoi jakiegokol
wiek o<ldziaływania polityrzncgo, nic 
ustaje jednak Polska prz1'z <'ały mrOl·z
ny wiek niewoli w wytrwałej pracy kul
turalnej. Owoce tej pra<'y występują na 
wszystkich niemal terenach współpracy 
międzynarodowej, mimo najcięższych 
warunków politycznych utrzymując 
szacunek <lla imienia polskiego i dla 
polskiego wysiłku kulturalnego. 

Literatura polska, odµ;rodzona o<l r('
szty świata murem niezrozumiałego ję
zyka, z trudnośeią doeil'ra <lo C'Zytclni
ków obcych. Pierwszcm, ale zato wal
nl'm zwycięstwl'rn literatury polskiej by
ła twórczość S i e n k i c w i c z a, które
go „Q1w·Nulis", tłumaczone prawic na 
wszystkie języki europejskie, było jed
nym z największych sukcesów wydaw
niczych okresu przedwojt>nnego. Dzil,'ki 
nagrodzie literackiej Nobla - udzielo
nej już po odzyskaniu niepoukgłości 
przez Polskę - dotarli tl'Ż „Chłopi" 
Hey mon ta do publiczności obcej. 

,Jest natomiast rzcC'Z<) hardzo <'harak
tcrystyczną, iż jc<lcn z niewidu pisarzy
Polaków, którzy pisali wyłącznie w ję
zyku obcym, J ó z e f C o n r a d - K o
r ze n i owski swemi dziełami angie!
skiemi niesłychaną wprost zdobył popu
larność wszi;dzic tam, gdzie dol'i<'ra k· 
zyk angielski. 

'V dzic<lzinie malarstwa polskiego nic 
może siQ wprawdzie Polska poszczy('ić 
nazwiskiem tak sławnC'm i tak po
wszechnie znanem, jak Chopin w muzy
ce, mistrzowie pendzla polskiego współza-

wodnil'zyli jednak zwycięsko na świato
wych wystawach z malarzami imn·ch 
k;ajów, .obrazy zaś malarzy polskieh.' ta
kich, jak C h c ł m oń ski, n ie rym
s ki, l<'ałat, Pankiewicz i i11ni, 
zajmują poczesne miejsc!' w dzicja<'h no
WO<'Zl'Slll'go malarstwa <'uropejskiego. 

\V najróżniejszy<'h dziNlzina<'h nauki 
zdobyli Polacy w w. XIX-ym wi<·lką 
sławę <'zęsto jako pionierzy nowych kie
runków naukowych i twór<'y nowych sy
stemów. W okresie rozbiorów wielu Po
laków zajmowało katedry na uniwersy
tetach zagranieznych. O a ł ę z owski, 
B a b i ń s k i, .J ark o ws k i, w Pary
żu, L as ko w s k i w Ocncwie, 1\1. 
Nencki w Szwajcarji a potem w Pe
tersburgu, ,J u ras z w lfoiddbergu -
oto długi poczet najwybitniejszych 
przedstawi<'ie!i nauk przyrodniczych 
i medycyny, kt<irzy prac·owali na wyż
szych U<'Zelniach zagranicznyl'h. \Vyższe 
ll<'zelnie zagraniczne korzystały też nie
raz z prae.v nasz.ych znakomitych chcmi
k<iw-tc'chnolog<lw, by wspomnieć tylko 
pierwszego prezydenta Rzl'<·z~·pospolitl'j 
O ab r j e l a N a r u to w i ez a i prPzy
denta 1 gna ce go 1\1 ości ck i cg o, 
którzy pracowali jako profesorowie wyż
szych 1wzelni w Hzwaj<'arji. \V praco,~·
n ia<'h naukowych w kraju dokonano 
w okr1'sic niewoli wiek prawdziwie t'po
kuwych odkryć. Profesorowie W r <i
b l c w ski i O l s z c w s k i pil'!'wsi 
skroplili w Krakowie powietrze. Bada
nia M. S m o 1 u c h o ws k i e go na<l 
kinetyką gazów mają zna<'zen ie Wl'QCZ 
epokowe w dziejach fizyki wsp\iłczesnej. 
Największym oezywiśeil' i najwspanial
szym triumfem fizyki polskiej jest od
krycie radu przez M a r j ę S k ł o
d .o ws k ą - Curie ( ~ Curie-Skłodow
ska Marja). 

Także i w dziedzinie nauk humani
stycznych niejedno nazwisko polskie 
opromienione zostało sławą światową. 
W językoznawstwie indoeuropejskiem 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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J a n Ro z w ad owski, w filologji 
klasycznej T a d c u s z Z i e l i ń s k i, 
w dziedzinie nauki prawa L. Pet r a
ż y ck i zapisali się trwałemi zgłoskami 
w różnych dziedzinach nauk. Obok nirh 
i z nimi pracował cały zastęp wytrwa
łych i wybitnych pracowników nauko
wych. Ileż zresztą polskiego wysiłku nau
kowego weszło w czasie rozbiorów do 
skarbca nauki międzynarodowej nie pod 
firmą polską! 

Po odzyskaniu niepodległości. 

Odzyskanie niepodległości nlatwiło 
oczywiście naukowej i artystycznej twór
czości polskiej zupełne już wyraźne wy
stępowanie na terenie międzynarodo
wym pod sztandarem polskim. Cały SZP

rcg wybitnych i powszechnie znanych 
uczonych polskich, pracujących dawniej 
na obcych uczelniach, powrócił do oj
czyzny. Udział uczonych polskich we 
wszelkich zjazdach, kongresach i stalych 
międzynarodowych komitetach nauko
wych jest obecnie bardzo wydatny. Naj
różniejsze międzynarodowe kongresy 
naukowe odbywają się na terenie Pol
ski. Uczeni polscy biorą udział w naj
różniejszych naukowych wydawnictwach 
międzynarodowych, cały szereg polskich 
wydawnictw naukowych drukowanych 
w językach obcych zyskuje sobie c.oraz 
większe uznanie na gruncie międzynaro
dowym. Wielką sławę w całym świceic 
kulturalnym zdobyły sobie wydawnic
twa takie, jak wydawany już p1·zcd woj
ną „Hocznik Orjcntalistyczny' ( w któ
rym drukuje się przeważnie rozprawy 
W językach obcych), „Jlundamcnta Ma
tcmaticne", organ warszawskil'j szkoly 
matematycznej i logistycznej (szkoła· ta, 
reprezentowana przcdewszystkiem przez 
Prof. W. Sierpińskiego, St. 
M a z u r k i ew i cz a i J. łJ u kas i e
w i cz a, jest jednym z najpoważniej
szych i najbardziej twórczych ośrodków 
myśli matematyczno - logistycznej na 

szukaj w tomie piątym! 

świecie), „Studia Ph iloso pli ica.", redago
wane przez znakomitego organizatora 
filozofji polskiej, K. Twardowskie
go, „Archirmn Neoµhilologicum" i in
ne. „Bulletin International de l'Acadć
rnie Polon1tise des Scicnces ft des 
Lettres" podaje w strcszczPniach wyni
ki prac U<'zonych polskich przedstawio
nych Polskiej Akadcmji Umiejętności. 
Polscy uczeni zapraszani są często indy
widualnie na wykłady w szkołach akade
mickich zagranicą. i dotarli ax do Ar
gentyny. 

W dziedzinie sztuki twórczośc: polska, 
występu.iąea już teraz oficjalnie pod 
flagą polską, zdobywa sobie sto pn i owo 
coraz większe uznanie. Coraz więcej pol
skich utworów literackieh tłumaczy się 
na języki obce, coraz więcej dzid z za
kresu plastyki polskiej pojawia się na 
najprzeróżnie,iszych wystawach między
narodowych. W dziedzinie muzyki sła
wę imienia polskiego rozniósł szeroko po 
świecie najwybitniejszy po Chopinie 
muzyk polski, K a ro 1 S z y m a n o w
ski. 

Odzyskanie niepodległości nie mogło 
też nic pozostać bez wpływu na naszą 
myśl polityczną. Dzięki swoistemu pra
gmatyzmowi polskiemu, wyrosłemu na 
gruncie żarliwego patrjotyzmn, idc'll 
Polski zwyciężyła wszdkic pnidy kosmo
polityczne. Wiara w niepodległość Pol
ski wśród warunków najnicprawdopo
dobnicj trudnych i niezłomna wola odzy
skania jej doprowadziła do zmartwych
wstania Polski. \V wielkicm tern dziele 
rola naczelna przypadła Józefowi Pił
sudskiemu ( ~ Piłsudski J ózcf), koło 
którego skupiły się najlepsze siły naro
du. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, i:i. 
wysiłek Polski po odzyskaniu niepodle
gości musiał iść przedcwszystkicm w kie
runku państwowo-twórczym. Po wiel
kiej wojnic zagadnienia ustroju i ideo
logji państwowej ( ~ Pa{istwo) wystą
piły na plan pierwszy w niemal wszyst-
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kich krajach Europy. Ze sperjalną siłą 
musiały one ujawnić się w państwie, 
które na pewien czas utraciło swój sa
modzielny byt państwowy, a więc w Pol
sce. Niemniej symptomatycznym i chu
raktrrystycznym ohjawiem politycznej 
myśli polskiej po odzyskaniu niepodle
głości była krytyka wybujałości syste
stemu parlamentarn<•go, będąca oczywi
scie wynikiem nictylko współezmmych 
stosunków, lecz i refleksyj historycz
nych ( ~ K onstyt uc.i<I). Charaktcryzuji1 
jednak tę krytykę, jako cechy niewątpli
wie dodatnie, umiar i wstrzemięźliwoś() 
w realizowaniu powojt•nnych systemów 
politycznyrh, doprowadzonych do ticł
ncj jaskrawości w krajach takich, jak 
Włochy faszystowskie, Rosja sowiceka 
i NiPmcy hitkrowskic. Tradycja dcmo
kracji, silnie zakorzeniona w psyrhicc 
polskiej, zwyciężyła, przystosowując się 
tylko do potrzeb państwowości i warun
ków współezcsnyeh. Tak wreszcie aktual
ne w idcologji społecznej okresu powo
jennego hasło pracy mogło w Polsce po 
okresie okrzepnięcia wewnętrznego za
brzmieć wcześniej i silniej niż w innych 
krajarh, gdyż miało za sohą podłoże tra
dycji w idcologji pracy organicznej 
okresu pozytywizmu i uzasadnienie filo
zofil•zne w praeach St. B r z o z o w
ski cg o. 

Odzyskawszy byt nicpoJkgły, wnio
sła Polska do kultury mil.)<lzynarodo
wcj - a w każdym razie ujawniła na 
jej tle - szcreg pierwiastków, które dla 
jej oblicza polityczno-społeeznego są 
niezmiernie <"harakterystyczne, a któ
rych wartości nie można dziś oczywiście 
w pełni occnić. Polska dalcj, wierna 
swej tradycji, natychmiast po odzy
skaniu niepodległości spełniła znowu to 
zadanie, które stanowi niewątpliwie jej 
misję dziejową, mianowicie stała siQ 
przedmurzem Zachodu, odsuwając od 
Europy nawał\) bolszewicką i ocala.foc 
w ten sposób zachodnią kulturę. Jej ro-

la dziejowa między Wschrnkm a Zacho
dem wyst<wiła wiQe odrazu w pl'łnym 
hlasku. Zakończymy pełnemi ~d~hoki<'h 
myśli uwagami Fr. Bujak a: „l\Tisja 
historyezna, która Pols<•c przypadła 
w zaraniu jej dziejów z racji ki poło:i:P
nia geografieznego, jest i ołwenie j1'd
nem z główny<·h ki zadań dzicjowyeh. 
Jest to obrona kulturr zac·hodnio-Puro
pcjskiej przPd harbarzy1)skim Wsd10-
dcm i zarazrm pośredni<•zcnic mi~'.dZ~', 
W srl1odem a 2aehodcm. l\l'lsji: t\) liędzil' 
Polska spełniać tylko wtPdy doh1·zt', g-dy 
się silnie oprze o morze, zahezpieczaj;JI' 
sobie w ten sposób łqeznoś{• z enłym 
8wiatcm i najwyżej e~·wilizowarwmi na
rodami i gdy zdobędzie sobie stanowi
sko czołowe~o przedstawiciela Slowiaii
szezyzny. Polska musi zawsze stwiPr
dzać swoją. przynależność do świata slo
wiański<'go i do kultury zachodnio-euro
pejskiej równoeześnie". ( „ K nitu rn ludo
wa", str. 2ii). z. /,empicki. 

Liter at ur a. Fr. B 11 jak: Kultura 
lu<lowa na tle kultury naro<lowcj i po
wszechne.i, \Varszawa 1930. Pobka w kul
turze pow117.cchucj. Dzi<'ło zhiorowe pod 
red. F. K o n e c 7. n cg o. Cz. I ogc11na, cz. 
TI szczegclłowa, Kraków 19:12. (W cz. I-ej 
artykuły St. Kut r z c by: 8woistoM. pol
skiej kultury i jej stosunek do Zachodu 
oraz Społeczno-pttłi.-;twowc ideje Poli,;;,i) 
Niemcy i Polska. Dyskusja z powodu ksi11:i.
ki „Deutschland und Po/en", Lwów 1 !l:l4, 
tamże przedew~zystkiem St. Z a k r z e w
ski: Zamiast przf'dmowy. A. Br ii e k
n er: DzicjP kultury polskiPj, l-lll, Kra
ków rn:ł0-1932. Kultura staropolska, Krn
ków 1!)32, nakł. Polskiej Akadrmji llmiP
jętności. St. Kot: Rzeczpospolita Polska 
w literaturze politycznej Zachodu, Kraków 
1919. St. S m o I e ń s k i: Przewrót umy
słowy w Polsce w. XVIII-ego, \'v·arsz111,a 
1891. K. Ajduk i c w i cz: Logist,vo:ny 
irracjonalizm w Polsce, „Pr7.cgląd Filow
fiezny", rocznik 37 (19.14). 

Por. także „::;wint i Życic" II I, art.: Od
kryria i podr6że gcoyraficzne, w tern roz
dział: Pol8ka. w dziejm:h podróżnictu•a. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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POLACY ZAGRANICĄ. 
Około H miljon6w Polaków. t. zn. po

nad 2:'i 0
/ 0 cah>j polskirj społi'rznośei 

narodowi'j w 8wi<•cir, m iPszka poza gra
nicami lłzrczypospolitrj Polski<'.i. Po
lacy rozproszi'ni są po wszystkid1 ez<;-
8ciach świata _i znajduj:i si<; w rnni<'.i
sz<'j lub wi<;kszpj iloś('i W<' wszystki<'h 
niemal państw:H'h. ś('isk ustalPni<' li<'z
by l'olak6w w Jlosu•zpg(>lfly('h pai1-
stwa<'h natrafia na bardzo dnż<• trudno
Ś\'i, pon iP\l:aż st at yst y ki I n<1 noŚ<·iow!' 
rzadko kiPdy poda.i:i d:rnr doty<'Zl)<'<' 
narodowoś<·i lub językn, a h:ll·dzo <'Z~'
sto jP fałszują, z:1wsz!' na ni<·knrzyśl> 
11arodowoŚ<'i olwyeh, a wi\'<' i polski<·h. 
l>a1H• znU'lll, ktt'lr<'111i si\' h~·dziP111y po
sl11µ;i'>'n<: przy określ1•niu li('zhy Pola
ldnv w posz<·zeg·()lnyeh państwach. h<;
dą rnialy <·harnkt<•r przybliżony, ni1•do
kład11y. 

Skupi<•11i11 Polak.Jw z11gn1niezny<'h 
powstały z trzt•t~h przy<'zyn: I) przpz 
o<l<'i\'eiP gr a n i ca 111 i państw iqsi11-
d11.ią<•yt·h z Polską od głt1wn<'g·o si1•dli
ska narodu polski<•go t. zw. Polak<lw 
przyµ; ran ie z ny c h; 2) wsknt<•k 
kol o n i z a e .i i (zwłasz<'za w okresie 
przedrozhiorowyrn) ; są to skupienia 
polski<', ktt1rp znaj<lnją si<; wprawdziP 
już poza gTalli<·arni gł(lwnpg·o sil'<lliska 
narodu polskiPgo, h•<·z pozosta.i<! w or
gani('z11y1t1 związku Z<' swyn1 pni<'lll 
1t1a!'iPrzysty1t1, np. na Pkraini<' luh Hia
łornsi f4owi<'<' 1{iej, w f,ot wiP, Litwi<'. 
Rurnunji; :l) przi'z t• rn i g r a <·.i ę po
lityczną (w SZ<'Zt'g"{lłnoś!'i nez<"stniey 
powstni1) i zarohkowq. znr{1w110 konty
llPntahH!, jak i za11101·slq. 

Pierwsze cłwie kafrgorjt> skupiei'1 
polskich zwykło się 11azywar rn 11 ie .i
s z ości am i po 1 ski i' m i. 

Mniejszości polskie. 

Nnjwi\'kszą mniejszość polską, ho 
wynoszącą ponad 1,:{00.000, stanowią 
Polary w N iem cze c h. MieszkHją 

oni przedi'wszystkiem na śląsku Opol
skim (około {iOO tys.), Pograni<'Zll, Po
morzu i w Prusac·h \\'sr·hodnieh (Powi-
81P, Warm.ia i Mazury - około :rno ty
si<;cy) oraz w I ir·zny<' h skupiPniae h roz
rz1wo11y,· h po środkowych i za!'hodnich 
Nierncze<•h (największp w Wf•stfalji 
i Nadrf'nji oraz w Bf'rlinie). Pnlaey 
w NiPnwze<·h zrnnszeni s;i prowadzi(. 
<'i,,·żką walk\' o 11trzy1111111iP narodowo
Ś<·i polski<'.i; dośl> powi<•dziPl>, ŻP tylko 
około -ł"/ 0 dzi<'<'i polskit·h ll<'ZY si<; ję
zyka polskipg·o. i\'.:H'Z<·ln1) org·;rniznr·ją 
11111iP.iszośPi poiski<'.i \\' i'\it'łll<'Z<'l'h j(•st 
Zwi<)zek l'olak•'•w w '.\it'l1l<'Z<·eh; pra<'ę 
oświatowo-szkol1111 prnwadzi Związek 
Towarzystw ~zkolnyeh. Pol;H·y w i\'.iP111-
<'Z<'<·h to przeważni<' włoś<·ianiP i rn
hotni<"y; wirkszoś<; z ni<·h pod wzgli;
dP111 wyzna n iowylll to rzy lllsko-ka ful i
r·y, t;vlko '.\laznrzy w Prnsn<'h Ws<"hod
lli<·h S<) l'Wllłlg·p]jkitllli. 

Lu<l11ośr polska w <'zechosło
w a (' j i wynosi około U\0.000, Z CZ<'g·o 
około 2:"'1 tysi\'('Y ohywatPli polskieh. 
Najwi~'lrnza ilośf. Polak<lw mieszka na 
śląskn ('i1•szyńskim (około 115 tysięcy) 
w pnwiataeh polit. Czpski Cii'szyn, 
Frysztat i ezęśPiowo Fry1kk; .i<'St to 
ludnośr tuhylt'za. sto.i<)<'n na bardzo 
wysokim pozio111iP uświado111iP11ia 11a
ro<loweg-o i społPcZJH'go, przyłQezona do 
('zpehosłow:H'ji wbrew pinwotnt'lllll po
rozumieniu polsko-l'zPskiemn z listopa
d:i J!.llH r. i pozbawiona wskntPk wy
pa<lk6w, ktt1rp zaszły w związku z ofrn
sywą holszPWi<'ką na \Yarsz:iwi; w ro
ku 1920, 111ożno8ei wypowiP<lz<'l1ia si\' 
w pl<'hiseyl'it'. Lu<lnoś{o ta nir eh<'P si~ 
pogodzit; z olw<"ny111 sta1w111 rzeczy, 
zwł:isz!';rn żr ('zpsi prowadzą wobec 
llll',J z<l<'eydowarnJ, P1wrgiez11ą i ni<'
zwy k Ir przP111yślrn) poi ity k\· <'Zrc· hiza
<'y.in ;i. Poza śląskielll ('ipszy11skim Po
laey w <'zf'1•hoshnrn1•ji mi!'szkają nn 
P.łowaezyźnie (Spisz, l lrawa i Czad1•e
kii') i l\loraw1wh. NaezPlnq organizae,ią 

--------·--- -------------------------
szukaj w tomie piq.tym! 
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mniejszości pobkiej w Czt>l~hosłow:wji 
jest Rada Nal•zelna, w kt6rpj rC'preZ('ll
towane są wszystkie ważnie,isze polskie 
organizaeje społt>czne, kulturnlne, 
(z Polską Macierzą Szkolną na C7.PIC') 
i polityczne. Ludnoś~ polska w Cze<'ho
słowacji to niemal lwz wyji1tku drobni 
rolnicy i robotnicy. Polacy. obywntelc. 
polscy, robotnicy, m;iadli gł<lwnie na 
terenie przctnysłowytn Moraw wschod
nich, zorganizowani s:! w Związku Po
laków na l\forawarh. 

Zwarty obszar, zamieszkany przez 
ludność polską w H e p u hl i c e L i
t ew ski ej, jest dals2('lll przedłuże
niem narodowego obszaru polskiego 
Wileńszczyzny; ciągnie się on pasp111, 
szerokości mniej więeej 2!) km i długo
ści 150 km, wzdłuż oheenej granicy pol
sko-litewskiej ze wsehodu rrn za<"hód 
od \Vilna i z południa na p<lłnoc ku 
rzece Wilji; doliną tej rz(•ki lą<'7.Y si« 
z obszarem polskilll nn pMnoc od Kow
na w widłach !'Z(•ki Wilji i Ni<•wiaży, 
kierując się doliną tej ostat11iej na p6ł
noc w stronę Po11iewicż:i. Reszta lrnl
ności polskiej rozsiana jrst po całej 
Ijitwie. Ogółem Polacy w (,itwie wyr10-
SU! ponad 200 tysi~cy. ::-tą oni przrllmio
tem energicznej polityki litwinizncyj
nej; posiadają tylko 1:3 szkół lndowyeh, 
do których ucz<;szcza zaledwie około 400 
dzieci, i trzy szkoły średnie. Najważ
niejszą organizacją knlturalno-społet•z
n:! mniejszośei polskiej w Litwie jest 
„Pochodnia". Położenie tej !llniejszości 
jest szczególnie ciQżkie ze wzglQdll na 
brak stosunków dyplornatycznyeh, ko
munilrncynych i poeztowych Litwy 
z Polską, niezwykle utrudniający lud
ności polskiej utrzymywanir kontaktu 
kulturalnego z macierzą. Polacy w Li
twie pod wzglQdem wyznaniowym to 
ludność rzymsko-katolieka. pod wz~l<;
dem społecznym - drolmorolniczn lub 
rzemieślnicza. 

Liczba Polaków w ł.i ot wie wyno-

siła w r. 1930 około 6!) tysii;ey. Ludnoś<: 
polska w ł,otwie jrst w 98 procent:l<'h 
rzy111sko-katoli<~ka. W 42 proeentach 
ludnoś<: ta mieszka na wsi, przeważnie 
jako drobni rolnicy (wit;ksza własnośr 
tuta.i, jak i na Litwie. liczna i zasobna 
przed wojną, po powstaniu ty<'h [wt'1s1w 
została przrz radykalną rrforin.; rolną 
zlikwidowana); Polacy, zarnipszkali 
w 111iastaeh, pt·zedewszystkie!ll w Hy
the, Dyneburµ;u i Lihawie, to ludność 
rohotnicza-rzP111iPślnicza. Położrnie lud
nośei polskirj w ł,otwi<.' jest zarówno 
pod wzglr<l<•rn politycznyrn, jak i cko-
11ornieznyn1 bardzo cit;żkic. ł,otysze 
ostatnio (mniej więcrj od r. 19:31) pro
wa1lzą politykę wynarndawiająeą w sto
sunkn do wszystkith lllnicjszości, nic 
osz<'zędxa.iąe ludności polskiej, niill!o 
dohryl•h stosnnkt"iw, pnnu.iącyeh mię
<lzy ł,otwf} i Polską. 

\\' Ru 111 u 11 .i i 111 iPszka około ()() 
do HO tysięcy Polald1w, ~łtiwnir na Bn
kowinit', w Besarahji oraz w kilkuna
stu <l1·ohni<'.iszyeh środowiskach w daw
nclll KrM<•stwie i w SiC'drniogrodzie. Na 
Bukowinie lwlnoś1~ polsk;i 111a <'harak
tcr 111iPszany: włośrin(1ski, drolmo111iP
szczaóski i intdig·r1H·.ki, w HPsarahji -· 
przrważnie drohnorolni1·zy, a w SiPd
rniogrodzir - rohotniczy (gbrni<'y). 
Połoźenir ludności polskiej w lłumnnji 
w porównaniu z inn<.'mi mniejszośt•iarni 
polskiemi jest stosunkowo lepsze. Na
czelną oq.~anizacją polską w Hu111u11ji 
j<•st powołany do życia w r. 19:32 Zwią
zek Stow;1rzyszeń Polskich w Humunji, 
ktl1r<.'go najpoważniejszym składniki<'m 
jest Polski Związ<•k Szkolny, prowadzą
cy wśrbd mniejszoŚ<'i polskiej działal
ność kulturalno-oświatową i utrzynrn
jąey polskie s7.kolnictwo prywatne. 

Drngiem pml wzgli;dt>m siły liczchnej 
Polak<lw państwem, sąsiaduj:)C<'lll z Rzt>
cząpospolitą, jest Związek Soc ja
l isty cz ny c h Hepuhlik Iład 
(Rosja), w którym mieszka około 1 mi-

Czego nie znajdziesz trttuj -
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ljona ludności polskiej, głównie na Bia
łorusi i Ukrainie Rowicrkiej. LudnoŚ\~ 
ta - mimo to, iż korzysta z pewnyrh, 
zresztą bardzo ograniczonych swobód 
wyłącznie jezykowych (wykład w .kzy
ku polskim, prasa polska, instytucje 
polskie) - znajduje siQ w wyjątkowo 
ciQżkiem położeniu polityeznem i naro
dowo-kulturalnelll: wsz<'lki objaw usi
łowań tej ludności nawiązania kontak
tu, chorby tylko rzysto kulturalnq~·o, 
z macierzą jest tQpiony przpz władzl' 
moskiewskie. Jaki jest rezultat tl'j me
tody walki z polskością w Z. S. R R, 
trudno jest ustalir wobec nielllożności 
nawiązania jakiegokolwiek hl'zpośred
nil'go kontaktu z mit•jscową ludnoś<•i<ł 
polską. 

Z powyższego przedstawienia stnnu 
rzeczy wynika jasno, .ink ciężkie jest 
wogóle położl'nir 111niejszośei polskich; 
ludność ta odezuwa to tern holpśniej, iż 
ma bardzo żywe poczueir przyna leżno
ści narodowej, 11 oddzic•lona tylko gra
nicą polityczną od pnia narodowpgo, 
nie jest zdolna pogodzić. siQ z fnkt<>m, 
że tylko ta właśnie g-ranica polity<•rna 
stawia ją w położPnic bez porównania 
gorsze od tego, z jak iPgo korzys1 a tuż 
za tą granicą zamil'szkały naród polski. 
CiQżkie położl'nic Polaków przygTaniez
nych - subjektywnie i oh.i\'ktywnic -
sprawia, że powinni być oni otorzt>ni 
szczeg<>lną troską Z(' strony społeczrń
stwa polskiego. 

Wychodźcze skupienia. pol'lkie w Europie. 

Przrchodzimy do drug-ir.i grupy Po
laków zngraniPznych, mianowieit• wy
c h o d ź c z y c h s k up i e !1 po 1-
s kich w Europic (e111igT11<·j11 kon
tynentalna). l'haraktrrystyrzną cPrhą 
tych skupicl1 jest to, że przcważni<' po
wstały (w takil'j sile liczclmcj, jaki! 
obecnie reprezentują), po wojnie. Lud
ność polska na wychodztwie kontynen
talnem .it'st tl'Ż wc.iąż jl'szcze ni<'dosta-

szukaj w tomie piątym! 

tecznie przystosowana do nowego tere
nu swego pobytu, nie posiada trwałych 
podstaw bytu ekonornirznego, jest zbu
dowana jednostronnie pod wzglQdem 
społl'czno-zawodowym (przeważnie ro
botnicy), nie osiągnQła skrystalizowa
nyrh form działania społeczno-narodo
~ego, ale .il'dnoczl'śnie przez swoją 
wczrsnośr oderwania siQ od rnncierzy 
hierze w dnlszym ciąg-u najżywszy 
udział w życiu pol ityczno-społecznem 
i kulturalno-narodowem społeczeństwa 
polskiego w kraju. 

NajwiQkszem skupit>niem polskiem 
na ernigrarji w Europie jest wychodz
two polskie we F r a n c j i, które wy
nosiło w r. 1935 około 600 tysięcy Pola
ków. Ołówne ośrodki polskie we Fran
cji znajdują siQ na p6łnocy ( depart a
mcnt Nord i Pas dr Cnlais - łącznie 
około 200 tysiQcy), we wsehodniej 
Francji, gdzil' jest ich około 80 tysię
ey, i w środkowe.i Frnncji, gdzie liczba 
ich wynosi ponad 200 tysiQcy. Pierwsze 
polskie fale ellligracyjne do Franc~ji 
stanowili "\Vestfalrzycy (przedewszyst
kiem górnicy) z Niemiec. potem dopie
ro zaczęli napływar mbotnicy polscy 
z kraju, o wiell' mniej społeczuic wyro
hil'ni, stojący najrzt;ściej na niskim po
ziom iP rozwoju kulturaln<'go. Przyrzy
niło się to w pierwszem dziesięciol1>ciu 
ży<'ia organizacyjnego wyrhodztwa pol
skipgo W<' Francji do pewnego chaosu, 
który .i<'<lnak nastQpnie minął, zwła
szcza od ehwili powołania w r. 1933 do 
życia Ra<ly Porozullliewawczr.i Związ
k<iw Polskieh we Francji. "\Y latarh 
kryzysu rkonornicznego ( 1931-1935) 
Polonja frnncuska ulega poważnym 
wstrzqsom wskutek silnych redukeyj, 
dotyknjących w pierwszym rzędzie ro
botnik<iw polskich, którzy jako bezro
botni zmuszeni są w niezwykle trud
nych warunkach materjalnych opu
szczać FrancjQ i wracar do kraju. 

Wychodztwo polskie w Bel g j i li-
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czy około 30 tysi','cy i ma charak1er wy
łącznie robotniczy ( g6rnicy i robotnicy 
przemysłowi). Najliczniejsze skupil•nia 
Polon.ii belgijskiej znajdują si',' w Lim
hurgji belgijskiej i w okolical'h Liege. 
Życie sto wa rzyszeniowo-orga n izacyjne 
wychodztwa polskiego w B('lgji kon
centruje siQ w Centralnylll Związku 
Towarzystw Polskich w B<>lgji. 

Polacy w Ho 1 a n d .i i, w li<'zhiP 
5 tysil,)cy, skupieni są w zagł','hiu w~·glo
wem Limhurgji hol('n<lerskiej. Dwa
dzieścia parQ stowarzysiwli polskich 
zrzeszyło siQ w ,jeden naezdny Zwią
zek Polskich 'l'owarzystw w. Holandji. 
l>zieci polskie uczą sii: .iQzyka polskie
go przy szkołach holenderskich. Stosu
nek społrcze{1stwa i władz pai1stwo
wych holrnderskich do ludności pol
skiej jest har<lzo życz.I iwy. 

J>odohny ('haraktrr mają skupienia 
polskir w 1, u ks Pm hu r µ;u, licZ<j<'e 
łączni<> o kolo :3.5 tysiąea osób; skupil'
nie to jrst słaho zorganizowatH'. 

Na t1•re11ie Da 11 j i mieszka około 
10 tysivcy Polakt>w. RozrzucPni są, ja
ko robotnicy rolni. po ('ałym obszarze 
tego pat'1stwa. Wycho<lztwo poh;kie 
w Dan.ii Zl'Zl'SWtH' jrst w bardzo spraw
nie działającym Związku Polaków 
w Dan,ji. 

OhywatPli polskich przyznających 
się do narodowości polskiej w A u
st r j i (gł{>wnie w \Viedniu) jest oko
ło 8 tysięcy, razt'łll zaś z obywatelami 
austrjackimi ludność polska liczy tam 
kilkanaśeie tysięcy, z czego jednak za
ledwie połowa jf'st zorganizowana 
w polskich związkach i stowarzysze
niach, które utworzyły Związek Stowa
rzyszeil Polskich w Austrji. 
Ołównc sknpit'nie Polaków w J u

g osła w j i znajduje się w Bośni 
(okrąg Banja-Luka), liczące około 
16 tysiQCY osadników rolników. Jedyną 
organizacją polską w ~Jugosławji jest 
„Ognisko Polskie" w Zagrzebiu. 

Na Węgrzech mieszka około 
IS tysięl'Y Polaków, przedewszystkicm 
w Budapl'szcif' oraz w kilku ośrodkach 
przemysłowych. 

W południowej Europie zuajclu.ią 
się jf'szcz(' nielicztw skupif'nia pol~kic 
w Szwajcar.ii, Włoszed1 (około 700 Po
lak6w), Bułgar.ii (około 500) i Turcji 
(około 1 OOO), w pMtHwtw.i zaś gu ropie 
w Ani.d.ii, Estonji (około ]:)()() osóh) 
i Finlandji (około 700 Polaków). Pozo
stałych skupil'ii euro1)('.iskich nie wy
łlli('niamy ze względu na to, że są har
dzo nil'lieznP. 

Wychodztwo pozaeuropejskie. 

Pru•szło 50°/ 0 całej Polon.ii zagranicz
JH'.i stanowi t. zw. wychodztwo 
z a rn o r s k i c ( pozat>nropejskic). 

Na.isilnit>jszc sknpit>nic Połak6w za
granicznych tworz<! Polacy za111 if'szka-
1 i w Stanach Zjednoczonyeh 
A m r ryk i P. Przybyli tam trzf'ma 
fala111i: po pierwsze w zniko111ych ilo
ściach, kif'dy Stany Zjednoczone hyły 
kolonją anµ;il•lską, po drugie jako ('lll i
g-ranci polityc:wi ( 17(i8-18(i.J. i 1905 
do 1907) oraz po trz('ciP - najliez
niej - jako emigracja zarohkowa w la
tach 1852-1932. Polacy w Stanach 
Zjednoczonych osiedlali się na roli albo 
szukali zatrudnienia jako robotnicy 
rolni lub przemysłowi. Pierwsze osady 
polskie powstały w Tt•xas; na.i liczniej
sze zaś osady polskie znajdu.ią się 
w okolicach wielkich jezior (stany: 
Wisconsin, Michigan, Missouri, Północ
nej i Południowej Dakoty); w kolicu 
XlX i na początku XX stulecia powsta
ły jeszcze farmy polskie we wschod
nich stanach (Connecticut, New-York, 
Massachusd.s) ; poza tem bardzo nie
liczne osady polskie znajlLją siQ 
w okolicach położonych nad oceanem 
Spokojnym (stany: Washington, Ore
gon, Kalifornja). Wszyscy osadnicy 
polscy liczą około ćwierć miljona osób. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Taką samą ilość stanowią Polary za
trudnit'ni .jako robotnicy rolni. Reszta 
Polon.ii a111rrykai1skie.i - to przeważ
nie robotnicy przemysłowi i wytworzo
na dopiero w ostatnich dzirsięciolerinch 
inteligrncja. Polska cmigraejn mir.iska 
skupia się w miastach położonych 
w okri;gu przemysłowym przy pi~c·.iu 
wit•lkich jezior:H·h oraz w zagłębiach 
górniczych stan<lw Pe11sylwa11ja i Ohio. 
Najliczelmicjszc ośrodki polskie znaj
dują się w miastach Chicago (około 
·:;oo tysięcy), Detroit (około 200 tysii;
ry), New-Yorku, Buffalo, Milwaukee, 
ClPvelan<l, Vila<lPlfji (po 100 tysif,'cy 
w każdem) oraz po kilkadziesiąt. tysięcy 
w miastach Pittsburgh, Toledo, Balti
more. Poza tt•m istniejr szcrt>g mni<>j
szych skupieli polskich w wielu innych 
miastach Stanl1w Zjt>dnoczonych, nie
kt6re z tych skupień stanowią bar
dzo wysoki ods<'tt>k og<lłu ludności 
tych miast., tak że mają one clrnraktt>r 
wybitnie polski i noszą nnwPt polskie 
nazwy, jak \Varszawu, Lublin, Poz1rnil, 
Radom. 

Największt>rni orl-(anizarjami pol-
skiemi w Stanach Zjt>dnoczonych są: 
Związek Narodowy Polski, Zjednoeze
nic Polskie Rzymsko-KatolickiP, Zwią
zek Polek; prócz tego istnieje bardzo 
wiele innych organizaeyj i stowarzy
szeń polskich kulturalnych, wyznanio
wych, społeczno-zawodowych i gospo
darczych, które jednak nie zdobyły się 
do r. 1935 na utworzenie jednej wspól
nej organizacji naczelnej, któraby ze
środkowała wysiłek organiztteyjny Po
lonji amerykańskiej. 

Wytworzone dopiero po wojnie, n mi
mo to dość liczebnie silne, lecz hardzo 
rozproszone jrst skupienie polskie 
w K n n ad z i<', liczące około 140 ty
sięcy osób, osiadłe przeważnie po mia
stach i osadach rolnych około Wielkich 
.Jezior i w Kanadzie Znchodniej. Polacy 
kanadyjscy utworzyli wprawdzie cen-

szukaj w tomie 1)iątym! 

tralną. organizację polską - Zjedno
czt>nie Zrzeszeń Polskich w Kanadzie -
jednak ze względu na wiPlkit> rozpro
szrnie Polaków po rozległyeh obsza
rach Kanady ohjf,'ła ona tylko ezęść 
wyehodztwa kanadyjskit>go. 

\V Ameryce Południowej główne 
ośrodki polskie znajdują sil,' w Brazylji 
i Aqrentynit>, nieliewt> skupit>nia pol
skie ponadto zna.idu.ie si\• w ~kksykn, 
Pt>ru i na Kubie (po !OOO osl>b), 
w Urugwaju i Paragwnjn (razrm oko
ło 5000 osób), jak r<lwnież zupełniP nie
liczne ośrodki w Boliwji i Chile. 

Wychodztwo polski<' w Br a z y I .i i 
liczy około 300 tysięt•y os1'1h i grupuj<' 
się głównie na poh1dniu w stannch Pa
rana, Santa Catharinn i Rio rlrande do 
Sui. Polacy brazylijscy - to przeważ
nie drobni rolnicy; w ostatnich czasarh 
społt>czeństwo polskie w Brazylji za
częło wytwarzać własną inteligt>ncję 
i stan śrt>dni. Organizncją. naczelną wy
chodztwa polskit>go w Brazylji jPst 
Centralny Związek Polaków w Brazy
lji z siedzibą w Kurytybie; do Central
nego Związku należą wszyst kic poważ
niejsze organizacje i stowarzyszenia 
polskie, istniejąre w Hrazylji. 

Liczbę Pola"ków w A r g e n ty n i e 
nalt>ży oszacownć na około 40 tys1ęey 
(reszta emigracji polskiej - to liczni 
obywatele polsey narodowości żydow
skiej - około 80 tysięcy). Najwięk!lze 
skupienie Polaków osadników rolnych 
znajduje się w prowincji Missiont>s (12 
do 14 tysif,'cy), po kilka tysięcy Pola
ków mieszka w But>nos AirPs, Ros11rio 
i w innych większych miastach. Polacy 
argentyńscy są, jak dotychczas, nader 
słabo zorganizowani; do stowarzyszeń 
polskich należy zal<'<lwie kilka procPnt. 
Rolę centrali wychodztwa brazylijskie
go odgrywa Fednacja Towarzystw 
i Organizacyj Polskich „Dom Polski" 
w Argentynie z siedzibą w Buenos 
Aires. 
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W Afryce Polacy w niedużych 
ilościach są rozproszeni po całym kon
tynencie; w francuskiej T1egji Cudzo
ziemskiej służy około 2000 Polaków. 

W A ust r a 1 j i mieszka około 1500 
Polaków, głównie rzemieślników, którzy 
utworzyli Związek Narodowy Polski. 

N a kontynencie a z j a t y c k i m 
główne skupienie Polaków znajduje się 
w Ma n d żur j i, mianowicie w Char
binie i okolicy, które liczy ogółem oko
ło 1000 osób. 

Organizacja Polaków zagranicą. 

Jak więc widzillly z powyższep;o po
bieżnego przeglądu, 11iema takiej czę
ści świata, a mało jest takich państw, 
w których nie mieszkaliby Polacy za
graniczni. Stanowią oni część wielkiej 
rodziny polskiej. Jasną jest tedy rze
czą. że Polska jako naród i palistwo 
jest zainteresowana w prowndzeniu ta
kiej polityki, któr11 zmierzn nietylko do 
zachowania, ale do krzepnięcia, wzmac
niania, rozwoju i pehwgo wyzyskania 
swego narodowego stanu posiadania 
poza granicami Rzeczypospolitej. \Vi
domym i czynnylll wyrnzem tego zain
teresowania stała się powołana do ży
cia w r. 1929 na 1-ym Zjeździe Pola
ków z Zagranicy - Rada Organizacyj
na Polaków z ZagTanicy, następnie 
w r. 1934 na II-im Z.jeździe Polaków 
z Zagranicy przekształcona w świato
wy Związek Polaków z Zagranicy, któ
rego celem jest, jak głosi art. 2 statutu 
Związku, „a) utrzymywanie łączności 
pomi~~dzy skupieniami polskicmi zagra
nicą, a także ich łączności z macierzą -
w imię duchowej jedności narodu pol
skie11:0, b) oq1;anizowanir współdziała
nia porniędzy macierzą a skupieniami 
polskiemi zngranicą w zakresie ich ży
cia narodowo-kulturalnego i organiza
cyjnego, c) obrona dobrego imienia 

Polski oraz interesów narodowych 
w poszczególnych skupieniach polskich 
zagranicą". światowy Związrk Pola
ków z Zagranicy, którego władzami są 
co pięć lat zwoływane Sejmy Polakbw 
z Zagranicy, raz na rok zwoływana Ha· 
da Nnczelna, Prezl's i Prezyrljum Rady 
Naczelnej Związku, ogarnął już wszyst
kie ważniejsze, a niemal wszystkie ist
niejące ośrodki Polon.ii zagranicznej 
i rozwija nader ożywioną i pożyt<'<~zn11 
działalnośr. W r. 193[) powołano do %y
cia organizację społrczną, Towarzystwo 
Przyjaciół Polonji Zagrnniczn<'.i. 'l'owa
rzystwo to ma za zadanie budzenie 
w społeczeństwie świadomości znacze. 
11ia narodowo-państwowego skupień 
polskich zagranicą i zorganizowanie poc 
mocy społecznej macinzy na rzecz tych 
skupień. St .• J. Paprocki. 

Literatura: Okołowicz J.: \Vy
c ho<lztwo i osa1lnirtwo polskie prz!'o woj
ną światową. A. Z a r y c h t a: Emigracja 
polska Hll8-19:n i jej zniwzenie dla pnii
stwa. \V. 8worakowski: Polacy w Ło
twie. Wł. Wie I hors k i: Byt ludnoŚ<'i 
polskiej w p11ństwic litewskiPm. F. Ku I i
s ie w i cz: Polacy w Czeehosłownrji. Dr. ,J. 
Ii o .,, w a d o ws k i: Emigracja polska WP 
Francji. M. 8 z a w l c wski: Wychod'/.
iwo polskie w Stanach Zjcdnoc'/.onych 
Ameryki Północnej. R. Ma z ur ki P w i cz: 
Polskie wyrhodztwo i osadnictwo w Kana
<lzie. T. C hr os to wski: Pnrana. M. 
F u l ars k i: Polskie kolonje rolnicze w Ar
gcntynie. 

Wydawnietwn pnjodyczne i nieperjodyn:
ne: ~wiaiowego Związku Polnków z Zah'Tll
nicy (miesięcznik „Polacy Zagranicą"), In
stytutu Bada1l. Spraw Narodowośeiowyeh 
( dwumirniii;(•znik „Sprawy Narodowoś<"io
we"), Poh;kicgo Związku Zachodnii>go 
(dawniej Związku Obrony Kresów Zachod
nich - „Strażnica Zachodnia") ; „K wartal
nik Naukowego Instytutu Emigracyjn<'go 
i Kolonjalnego" (lata 192(i-]!):11). 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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POMIARY ZIEMI. O pomiarach zie
mi a właściwie o pomiarach powierzch
ni 

1

ziemi traktuje specjalna nauka, któ
r'ą nazywamy miernictwem albo 
geodezją. 

Miernictwo w szerokiem słowa tego 
znaczeniu jest to nauka o wyznacze
niu i określeniu postaci i wielkości po
wierzchni bądź całej ziemi, bądź więk
szych lub mniejszych jej części, oraz 
o sposobach przedstawienia powyższyc~ 
wyników na płaszczyznach w postaci 
albo map, albo planów mierniczych. 
Jak wynika z powy~szego o~reślenia, 
miernictwo rozpada się na dwie zasad
nicze części: m i e r n i c t w o w y ż
s ze i miernictw o n iż s ze. Je
żeli określamy postać i wielkość po
wierzchni całej ziemi, bądź znacznych 
jej kompleksów, przyjmując pod uwa
gę kulistość lub sferoidalność badanych 
powierzchni, to w tym wypadku bQ: 
dziemy mieli do czynienia z i:ietodanu 
miernictwa wyższego; natormast przy 
badaniu formy i wielkości mniejszych 
objektów powierzchni zie~i, nie. prze
kraczających 20.000 ha, kiedy się n~
wet ze względów praktycznyc~ n~e 
uwzględnia ich kulistości, a prZYJ1,11UJe 
jako powierzchnie płaskie, ~tosuJem~ 
do pomiarów sposoby, stan~w1~c.e treś~ 
miernictwa niższego. WyrazneJ 1 stałeJ 
granicy pomiędzy miern~ctwem wy~: 
szem i niższem naogół biorąc, ustahc 
niepodobna, c;ęstokroć bowi~n~ ob~e 
części występują razem, zazębiaJąc s1ę 
i dopełniając wzajemnie. Pamiętać jed
nak należy, że w miernictwie stosuje
my zasadę: od ogółu do s11:czegółów i że 
miernictwo wyższe stwarza podstawę 
do rozwiązywania wszelakich zagad
nień z zakresu miernictwa niższego, 
stosując przy tern bardziej do~konałe 
metody pracy, bardziej precyzyJne na
rzędzia i osiągając znacznie w!ższ.e do
kładności wyników, aniżeli miermctwo 
niższe. 

szukaj w tomie piątymi 

Awlat I tyclA. - IV. 

Miernictwo wyższe. 

\Y szystkie zagadnienia, wchodzące 
w zakres miernictwa wyższego, dadzą 
się podzielić na dwie grupy: pierwszą 
grupę stanowią zagadnienia o charak
terze naukowym, drugą - o charakte
rze praktycznym. 

Zagadnienia naukowe w miernictwie W7łazem. 

Do zagadnień naukowych zaliczamy: 
1) określenie postaci i wielk?ś~i po
wierzchni całej ziemi, 2) badame 1 okre
ślenie odchyleń poszczególnych miej~c 
ziemi od jej idealnej formy, wreszcie 
3) badania o charakterze. geofizy~z~y.m, 
dotyczące budowy ziemi oraz JeJ zy
cia, na kształtowanie się bowiem po
wierzchni ziemi mają wielki wpływ ta
kie zjawiska, jak obroty ziemi, wielko~ć 
i kierunek siły ciężkości, odchylema 
pionu, przesuwanie się ~ias . s~.orupy 
ziemskiej, przesuwanie s1~ 11111J ":"Y
hrzeżnych i t. p. Dociekama P~:Vyzsz.e 
ustalają ścisły związek ge.odezJ1 "":YZ
szej z takiemi naukami, .Jak geof1z~·
ka geologja i astronomJa; gcodczJa 
je~t poza tcm nauką. nawkroś i:na~c
matyczną, gdyż operuJe stale p0Jęcu1;
mi punktu, linji, kąta, powierzchni, 
bryły. 

Aczkolwiek dociekania nad postacią 
i wielkością ziemi notowane były przez 
wszystkie istniejące na świecie narody, 
to jednak naukowe ujęcie tych z.aga~
nień ich rozwój i postęp datuJą się 
dopi,ero od końca wieku XVIII i trwa~ 
ją po dzień dzisiejszy. Jak trudnem1 
i żmudnemi są prace powyższe, dowo
dzi :fakt, że pomimo wielkiego nakła
du pracy najwybitniejszych uczonych 
świata definitywnego i idealnego roz
wiąza~ia zagadnienia o ~ostaci. i wiel
kości ziemi dotychczas me poArnd~m!. 
Posiadamy natomiast rozstrzygn!ęc1e 
typowej postaci ziemi, post~ci ~rnJ har
dziej zbliżonej do rzeczyw1steJ, albo 
idealnej. 

;____~~~~~~--~~~~~ 

JO 
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Planeta nasza nie jest, jak się oka
:mje, ani kulą, ani elipsoidą ob.rot.ową, 
ani też elipsoidą trójosiową, lecz ma 
kształt geoidy. Gdy wyobrazimy 
sobie, że spokojna powierzchnia oce
anów została przedłużona pod konty
nentami w ten sposób, że w każdem 
miejscu przecina się ona . pod kątem 
prostym z linją pionową, to bryła, oto
czona taką właśnie powierzchnią, nosi 
nazwę geoidy, wprowadzoną do nauki 
przez Listingu w r. 1873. Jeszcze le
piej zrozumiemy istotę geoidy, jeżeli 
porównnmy ją ze sferoidą ziemską, 
czyli elipsoidą obrotową, której wy
miary są prawie identyczne z wymia

. rami geoidy, okaże się bowiem, . że 
w pewnych miejscach powierzchnia 
geoidy będzie się wznosić ponad sfero
idą, a w innych zagłębiać pod nią. 

Z&i&dnlenta prakt7czne w miernictwie w,.tazem. 

Do zagadnień praktycznych miernic
twa wyższego należy w pierwszym rzę
dzie budowa t. zw. podkładu geode
zyjnego, czyli określenie położenia 
punktów ziemi względem obiranego na 
niej układu współrzędnych oraz wzglę
dem samych siebie. W zależności od 
podstawy, jaką sobie przy tej pracy 
obierzemy, położenie punktów określi
my bądź współrzędnemi sferoidalnemi , 
bądź · kulistemi, bądź, jak to robimy 
w miernictwie niższem - płaskiemi. 
W najogólniejszych bowiem zagadnie
niach ·geodezyjnych, dotyczących po
staci ziemi, przyjmujemy za podstawę 
do pomiarów· nie geoidę, lecz albo 

· elipsoidę trójosiową, albo elipsoidę 
obrotową; przy pomiarach kraju za
miast geoidy przyjmujemy kulę. 
Podkład geodezyjny budujemy w po

staci siatek tri a n gu 1 ac y j ny c h, 
na które składają się zwarte szeregi 
trójkątów, rozproszonych po całym 
kraju. Najważniejszą zaletą triangu
lacji jest to, że bezpośredni pomiar 
długości linij, nader trudny zwłaszcza 

przy dużych odległościach, zamienia
my obliczeniami trygonometrycznemi 
szeregów zwartych trójkątów (ryc. 16), 
w których mierzymy wszystkie kąty 
i zaledwie jedną, lub kilka linij , zwa
nych b a z a m i. 

Ryc. lfl . Siatka triangulacyjna I l II klasy. Grubemi 
linjami oznnczono siatkę I kl„ clonklcmi - .J I kl. 
Lit ery l cyfry oznac111J11 kolejnP numery punktów 

na siatce. 

Siatki triangulacyjne dzielimy na · 
klasy w zależności od wielkości boków 
trójkątów: w siatkach I klasy długość 
boków trójkątów sięga od. 25 do 40 km, 
a często i więcej ; w siatkach II klasy -
od 10 do 25; w siatkach niższych klas 
długości boków trójkątów są jeszcze 
mniejsze, dochodzące do 1 km w siat
kach lokalnych, czyli takich, które 
obejn11,1ją poszczególne mi,asta, osady, 
lub majątki ziemskie. . 

Siatki I klasy zakładane są przeważ
nie wzdłuż południków i równoleżni
ków danego kraju i służą bezpośred
nio do określenia długości stopnia tych 
południków i równoleżników, a po
średnio na zasadzie długości stopnia -
do wyznaczenia postaci i wielkości zie
mi. Poza tern siatki triangulacyjne 
I klasy składają się z wielkiej liczby 
sąsiadujących z sobą trójkątów, które, 
jak kanwa, pokrywają cały kraj. Sint.
ki klas następnych za gęszczają siatki 
klas wyższych, osnuwając cały obszar 
przeznaczony pod pomiary misterną 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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pajęczyną. której oczka są trójkątami 
różnej wielkośri; pajęczyna ta stano
wi podstawę do pomiarów sz<'zegóło
wych kraju. 

Oradacji klas odpowiada stopień do
kładności pomiarów kątowych i linjo
wy<•h: w siatkach lokalnych kąty mie
rzymy z dokładnoś('ią 10", a hazę z do
kładnością 1: 40.000, natomiast w siat
kach I klasy - kątowa dokładność si~
ga co najrnniPj 1 ", bazowa zaś przl'
wyższa częstokroć l : 1,000.000 dhą~ości 
mierzonej 1 inji. 

Zasacłniczo, jak o tern wspominn
liśmy wyżej, siatka triangulacyjna mo
że opierać się na jednej bezpośrednio 
minzonej linji, czyli bazie. Ze wzglę
du jednak na gromadzt>nie się błędów 
przy pomiarach kątów, jak r6wnit>ż dla 
skontrolowania pomiaru samej bazy, 
w siatkach o dużej rozpiętości, zwła
szcza w siatkach, zakłndnnyrh na ob
szarze' <'nłt>go kraju, ilość baz wzrasta; 
przyjęto za normę, aby hazy powta
rzały się c~o 200-300 km. Bezpośredni 
pomiar baz napotyka na wiele tech
nieznych i terenowych trudnoś<'i. 

Mierzymy bazy spe<'jalnemi przyrzą
dami bazowemi: krótszP - taśmami, 
lub łatami, układanemi wprm1t na zie
mi, dłuższe - albo łatami, przykłada
nemi do rozpiętego wzdh1ż linji sznu
ra lub drutu, albo specjalnerni druta
mi o długości 24 m, zawieszanemi na 
odpowiednich podstawach, ustawionych 
w kierunku mierzonej linji. Zapomocą 
specjalnie skonstruowanej siatki bazo
wej, której kształty mo!l'ą być różne 
( rye. 17 przPdstawia typowy kształt 

Ryr. l 7. Si Alk& bl\zowa. 

Nz11kaj w tumie piątym! 

takiej siatki), rnierząr odpowiC'dni(• ką
ty, prz<'chodzirny drog-ą ohliezei'1 try
gonomet ryeznych od pom i<'rzmwj 11rn
ł<'.i hnzy do lin.ii t. zw. wyjś<'iow<'j, 
równej prz<'rif{tnej długośC'i hok6w 
trójkątów da1wj siatki triangnln<'y,i1wj, 
która staje Rif;' w ten sposóh podstn
wową linją do dalszyeh ohliezei'1 współ
rzędnych wierzrhołków wszystkieh tr6.i
kl)tów si11tki. 

Ahy ohliezyć. współrzf{dllf' punktt>w 
siatki trianguln<'y.inej, nit>dośr j(·st po
mierzy(> wszystkie kąty i hazy, należy 
jeszezp siatki;' zor.irntowar, <'zyli okrP-. 
ślić jej położenie wzglf{dem stron świa
ta. \V tym C'elu okrrślnmy nstronomiez
nie dh1gość. i szerokość geografirzną 
niektórych punktów sintki, oraz r6w
nież astronomieznie okrcślnmy azymut 
lin.ii wyjśC'iowpj, rzyli kąt. jaki ta Ji
nja tworzy z linją pohldnikn, przeeho
dzącego przt>z jej poezl!tkowy punkt. 

Jak widać z powyższego krótkiego 
opisu, pr11ee tri11ngulaeyjne są trudne, 
żmudne i hardzo kosztowne. Całe szezę
ście, że 7. wyników ich możemy korzy
Rtnć całe dziesiątki lat, a nawet i dłnż
szy okres czasu, o ile· ślady zhndowa
nych siatek 8ą starannie konscrwowanf' 
i ehronione. Z tych względów każdy 
punkt triangulacyjny jest utrwalony 
na gruncie w podwójny sposób: sygna
łem zewrn,~trznym (ryc. 18) i znakiem 
podziemnym (ryc. 19); ziemia, na któ
rej znajduje się punkt triangulacyjny, 
oraz stabilizacja punktu jPst własno
śeią państwa i jest chroniona przez 
prawo. 

Do rzędu zagadnień praktycznych 
miernictwa wyższego poza triangularją 
zaliczamy również n i w e 1 a c .i ę pre
cyzyjną, której celPm jest określenie 
wysokości w odniesieniu do poziomu 
morza całego szeregu obranych w te
renie punktów. Punkty badane są roz
siane po całym obszarze krnju w od
ległości 15-20 km jeden od drugiego, 

10• 
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Ryc. 18. Sygnały z~wnęlrznn punktów triangulacyjnych. Ryc. 19. Znaki poddemne punktów 
triangulacyjnych. 

tworząc zwartą i należycie skoordyno
waną siatkę, przedstawiającą szeregi 
powiązanych linij, biegnących wzdłuż 
i wszerz całego państwa. Punkty niwe
lacyjne, zwane markami bądź repera
mi (ryc. 20), są również starannie sta
bilizowane i umieszczane albo na so
lidnych i trwałych budowlach, albo na 
gruncie; podlegają one takiej · samej 
starannej konserwacji i ochronie, jak 
znaki triangulacyjne. N a punktach ni
welacji precyzyjnej opieramy :wszyst
kie dalsze prace wysokościowe, albo 
t. zw. niwelacje techniczne, mające na
der szerokie zastosowanie w różnych 
dziedzinach techniki i gospodarki pań
stwowej, o czem będzie mowa jeszcze 
dalej. Wyniki prac, jakie osiągamy, 
stosując niwelację precyzyjną, charak
teryzuje wysoka dokładność: różnica 
wysokości dwóch punktów, odległych 

Ryc. 20. R~pery. 

od siebie o 1 km, może być obliczona 
ze średnim błędem poniżej · jednego 
milimetra. 

Jako specjalny dział, ohjęty geode
zją wyższą, należy traktować prace nad 
sporządzaniem map, o czem traktuje 
specjalna nauka, zwana kartografją 
(--+Mapa). 

Organizacja miernictwa. 
Przytoczone powyżej prace są wy

konywane przez wszystkie państwa . ca
łego świata. W Polsce, od chwili od
rodzenia państwa polskiego, prace te 
wykonywuje Biuro . Pomiarowe Mini
sterstwa Komunikacji oraz Wojskowy 
Instytut Geograficzny. Celem skoordy
nowania i ujednostajnienia tych prac 
we wszystkich państwach powstał spe
cjalny instytut, a mianowicie: „Mię
dzynarodowa Unja Geodezyjna''. Kon
gresy Unji, zwoływane systematycznie 
co pewien okres czasu, uzgadniają dzia. 
łalność .geodezyjną wszystkich państw, 
należących do Unji przez opracowanie 
jednolitych przepisów i metod pracy. 
Polska należy również do tej Unji. 

Główne zadanie miernictwa niższego: 
sporządzanie planów. 

Zagadnienia wchodzące w zakres 
miernictwa niższego mają charakter 
wybitnie praktyczny. Chodzi mianowi
cie o zbadanie pod względe1i1 geome-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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trycznym powierzchni niewielkich od
cinków ziemi, należących bądź do pań
stwa, bądź do miast i gmin, bądź wresz
cie do poszczególnych obywateli. Mier
nictwo niższe poza zbadaniem formy 
i wielkości powierzchni poszczególnych 
działek ziemi, czyli po dokonaniu po
miarów w terenie, podaje zatem spo
soby przedstawienia wyników tych po
miarów na płaszczyźnie w postaci p 1 a
n ów; wraz z dokumentami pomiaro
wemi. 

Jak więc powstaje plan? 

Raut poziomy. 

Wiemy, że powierzchnia ziemi nawet 
w najmniejszych odcinkach nie jest na
ogół ani równa, ani płaska; aby otrzy
mać plan, albo obraz płaski badanej 
powierzchni, musimy przeto na podsta
wie zdobytego przy pomiarach w tere
nie materjału określić rzut na płaszczy
znę poziomą badanej powierzchni. Rzut 

Ryc. 21. Rzut poziomy odcinka ABC DE. 

(ryc. 21), w podobny sposób otrzyrirn
ny i odpowiednio pomniejszony, przyj
mujemy jako plan mierzonego obszaru. 
Ażeby określić rzut poziomy pewnej 
Powierzchni, dość określić rzuty pozio
me linij i kątów, ątanowiących grani-
cę badanego obszaru. · 

?diersenie linij prostych w terenie. 

Aby więc sporządzić plan danego ob
szaru, należy w pierwszym rzędzie wy
konać cały szereg czynn.ości w polu. 
~~zpoczynamy od pomiaru długości li
nIJ prostych, czyli odcinków, które sta
nowią najkrótsze odległości pomiędzy 

szukaj w tomie piątymi 

dwoma danemi punktami w terenie. 
Mamy dwie drogi do zmierzenia linij: 
bezpośrednią i pośrednią. 

Ryc. 22 . Taśma miernicza. 

Bezpośredni sposób polega na tern, 
że posiłkując się pewnemi narzędziami 
mierniczemi w postaci łańcucha mier
niczego, taśmy stalowej (ryc. 22), łaty 
lub drutów (ryc. 23), przykładamy owe 
narzędzia bezpośrednio do badanej li
nji; liczymy zatem ilość przyłożeń da
nego narzędzia, a znając jego długość, 
określamy z łatwością wielkość mierzo
nej linji. Jest to sposób bardzo dokład
ny, często jednak niedogodny i ko
sztowny. 

Ryc. 28. Laty mlernlc1P, 

Pośredni sposób polega na zastoso
waniu do pomiaru linij specjalnych . 
przyrządów, zwanych dalekomierzami 
albo odległownicami, oraz specjalnych 
łat mierniczych. Dalekomierze ja\to na
rzędzia' optyczne są tak skonstruowa
ne, że · gdy spoglądamy przez umie
szczoną na nich lunetę, widzimy przed
mioty dalej- lub bliżej od nas połoi'One 
pod pewnym stałym kątem. Jeżeli prze
to na początkowym punkcie badanej 
linji ustawimy w odpowiedni sposób 
dalekomierz, a na końcowym punkcie 
łatę z podziałką w układzie np. me
trycznym, to patrząc przez lunetę, do
strzeżemy pewien odcinek łaty, który 
określimy ilością centymetrów; mnożąc 
połowę tego odcinka przez ctg połowy 
wiadomego stałego kąta, otrzymujemy 
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Ryc. 24. Odczytywanie oclleglo' cl na dalokomierzu . 
fi- kl}t stały dalekomierza, O - wierzchoł~k kl}l-K .8, 
L1 L1 L> - odczyty na Iaci e. 01 o, DJ - 1111kane 

odległor\cl. 

szukaną odległość {ryc. 24) . . Dla u·ła
twienia pracy i dla uzyskania szybko-· 
ści jej wykonania, wielkość stałego ką
ta jest tak dobrana, że ctg jego poło- . 
wy równa się stałej wartości, wynoszą
cej 100, co pozwala odrazu odliczone 
na łacie centymetry uważać za ilość 
metrów, czyli rzeczywistą wielkość mie
rzonej linji. Jak widać z załą<'zonego 
rysunku, odcinek na łacie r, jest wprost 
proporcjonalny do wielkości mierzonej 
linji. · 

Mieuenie k4ta nach7!1nia. 

Pomierzone w ten lub inny sposób 
linje, aby mogły być umieszczone na pla
nie, muszą być zredukowane do poziomu, 
czyli musi być znaleziony ich rzut pozio
my: aby to uskutecznić, jak widać na 
rycinie 25, należy okre.4lić jeszcze wiel
kość kąta nachylenia, jaki two'rzy li-
' ' 

Ryc. 25 a . Pochylnik. 

"Ryc. 25. Rzut poliomy linjl AB. BC - rzut 
pionowy, D - rzut poziomy, n - k„t 11achyleniJ1. 

nja terenu z linjll poziomą. Specjalne 
narzędzia, zwane pochylnikami, służą 
do tego celu (ryc. 25 a). 
Kąty w terenie mierzymy w ten spo

sób, że otrzymujemy automatycznie ich 
rzuty bądź na płaszczyznę poziomą, 
bądź na płaszczyznę pionową . . Posiłku
jemy się przy tern przyrządami kąto
mierczemi, które występują w prakty
ce pod różnemi nazwami: astrolabji, 
pantometra, teodolitu (ryc. 26) i t.. d. 
Narzędzia tego rodzaju zaopatrzone są 
w · specjalne dwa koła, poziome i pio
nowe, z podziałem na obrzeżu stopnio
wym albo gradowym, i w lunetę, któ
ra służy do wycelowania lub zaobser
wowania krańcowych punktów linij, 
między któremi mierzymy kąt (ryc. 
26 a). Po ustawieniu narzędzia w wierz
chołku badanego kąta i po zaobserwo-

. waniu lunetą następnych dwóch punk
tów kąta (ryc. 26 b), odczytujemy na 

Ryc. 2(). Teodolit. 

Czego nie znajdziesz ttttaj 
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B 

R )·c. 26 Il. Pomiar k~tll . 

kołach zapomocą albo mikroskopów, 
albo zwyczajnych lupek i nonjuszy 

Ryc. 26 b. Ponti11r kqt11 . 

wielkość mierzonego kąta. Nonjusze 
(ryc. 27) albo drobnomierze są to pew-

Rrc. 27. Nonjnn. 

nego rodzaju podziałki, które pozwa
lają określić wielkość kątową z wiek
szą dokładnością, niż pozwala na to 
istniejący na kołach podział. Do usta
wienia kół w poziomie lub pionowo po
siłkujemy się t. zw. libelkami (ryc. 28), 

Ryc. 28. Llb•lka. 

albo waterpasami. Są to rurki szklane, 
oprawione w metal i wypełnione pra
wie całkowicie wodą lub spirytusem 
z unoszącym się na górze pęcherzy. 
kiem powietrza, albo pary spirytusu. 

szukaj w tomie piątym! 

Mierzenie arantc poazcze161n7ch ut)'łlt6w . 

Tak sarno, jak mierzymy granic(' 
większych lub mniejszych obszarów 
ziemi, mierzymy również kontury sytu
acyjne, 'czyli granice poszczególnych 
użytków, rzeki, drogi , osiedla i t. p . 
Zakładamy na gruncie, przy po111iar;:r 

~ 
Ryc. 21l . Mierzcni ft rlrogi upomocą domiarów 

N 1- N• - linj11 pomocni er.a . 

na przykład drogi (ryc. 29) , ciągi albo 
wieloboki rozwarte, biegnące wpobliżu 
drogi i oparte swojemi końcowemi 
punktami o punkty graniczne, mierzy. 
my wszystkie boki i kąty tych ciągów, 
a poza tem domiarami zmierzamy su
mą drogę. Domiary, które są zazwy
czaj linjami prostopadłemi do boków 
ciągów, mierzymy w ten sposób: od
mierzamy taśmą odległość spodka pro
stopadłej od początkowego pm1ktu bo
ku, w odmierzonym punkcie wystawia
my prostopadłą, sięizającą swoim wierz
~hołkiem krawędzi drogi, i określamy 
taśmą długość tej prostopadłej. Wy
stawianie prostopadłej z danego punk
tu linji, lub też opuszczanie jej do da-. 
nej linji, co jest niczem innem , jak 
tylko budową prostego kąta, dokony
wujemy przy pomocy specjalnych na
rzędzi, zwanych węgielnicflmi, albo 
ekierami. 

Prace polowe uzupełniamy jeszcze 
przez określenie położenia południka 
jednego lub kilku punkt6w danego ob
szaru, co nam pozwala, jak wspomina
liśmy o tem wyżej, zorjentować po
mierzoną figurę względem stron świa
ta, czyli określić azymuty wszystkich 
linij, które mają być umieszczone na 
planie. 

Po ukończeniu prac polowych przy. 
stępujemy do prac kameralnych. Po
legają one na przeanalizowaniu całe11:0 
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materjału polowego, na ustaleniu jego· dzo wiele na czasie, jednak plany te
dokładności, na t. zw. wyrównaniu wy- go rodzaju zaliczyć należy do mało do
nikłych podczas pracy błędów, na obli- kładnych i niedogodnych do celów tech
czeni.u współrzędnych poszczególnych nicznych. Jest to właściwie tylko obraz 
punktów mierzonego obszaru w ukła- danego obszaru, ale na nim nic zapro
dzie prostokątnym, i wreszcie na spo- jektować, ani dokładnie obliczyć nie
rządzeniu samego planu .mierniczegQ . . podobna. Stolikowe prace są bardzo 

Zaznaczyć należy, iż wszelki materjał . rozpowszechnione w wojsku i służą 
pomiarowy jest obarczony pewnemi przeważnie do reambulacji, czyli po
niewielkiemi błędami, które określamy prawienia i uzupełnienia już istnieją
jako błędy przypadkowe i które w su- cych map i planów. 
mie dają pewne odchylenia pomierzo
nych wurtości od prawdziwych ich 
wielkości. Materjał pomiarowy przed 
wykorzystaniem go musi być też uprzed
nio opracowany, t. zn. że błędy, które 

· się wkradły do niego, muszą być wy
równane czyli odpowiednio rozproszone 
w ten . sposób, aby pomierzone wie1ko
ści można było uważać za najbardziej 
zbliżone do wiell{Qści prawdziwych. 
Stąd wnioskujemy o ścisłym związku, 
jaki zachodzi między miernictwem a ta
kiemi nq.ukami, jak teorja błędów, ra
chunek wyrównawczy i teorja rachun
ku prawdopodobieństwa. 

Spora,daenie planu na 1tollkach mlernicąch. 

Częstokroć sporządzamy plany wprost 
w polu, na t. zw. stolikach mierni
czych (ryc. 30). W tym wypadku ką
tów nie mierzymy, ale po zorjento
waniu stolika wkreślamy przy zastoso
waniu pewnych narzędzi bezpośrednio 
kierunki poszczególnych linij, a zmie
rzywszy osobno długości linij, wnosi
my je na wkreślone kierunki. Aczkol
wiek zyskuje się w tym wypadku bar-

A 8 

Ryc. HO , Stolik mierniczy. A.BC - wycinek t~renu, 
abc - j~go raut na stoliku. 

Różne rodzaje planów. 

flany dzielimy na trzy rodzaje: pla
ny poziome, plany wysokościowe i pla
ny poziomo-wysokościowe, w . zależności 
od tego, czy mamy na nich tylko rzuty 
poziome mierzonego obszaru, czy tylko 

. pionowe, czy wreszcie i te i tamte. 
Plany pionowe, które nazywają się 

inaczej profilami, są obrazami prze
krojów danego terenu, płaszczyznami 
pionowemi i mają szerokie zastosowa
nie w kolejnictwie i w technice drogo
wej, wodnej i lądowej. Na profilach 
mamy wykazane wysokości wszystkich 
punktów danej trasy. 

Mierzenie W)'lokołcl w terenie. 

Plany poziomo-wysokościowe nazy
wamy często płanami tachimetryczne
mi, hipsometrycznemi albo topogra
ficznemi. Na planach tego rodzaj"u ma
my przedstawioną całą sytuację mie
rzonego obrazu · w rzucie poziomym, 
a oprócz tego wskazane są wysokości 
w:iż~stkich punktów badanego objektu, 
odniesione bądź do poziomu morza są
siadującego z danym krajem, bądź do 
jakiegoś innego, dowolnie przyjętego 
poziomu odniesienia. Gdy wysokości 
odniesione są do poziomu. morza, ma
my do czynieRia z wysokościami abso
lutnemi punktów,· w przeciwnym· ra• 
zie określamy wysokości ~zględne, 
a właściwie interesujemy. się wtedy 
różnicami wysokości punktów, które 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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równe są bądź różnicy absolutnych, 
bądź względnych wysokości badanych 
punktów. We wszystkich zagadnie
niach technicznych, a więc przy budo- . 
wie dróg, kanałów, przegród wodnych, 
przy równaniu terenów i t. p., korzy
stamy głównie z różnic wysokości · 
punktów. 

Dla łatwiejszego zorjentowania się 
w rzeźbie terenu, dla Uplastycznienia 
sobie wzniesień, wklęsłości, wąwozów 
i grzbietów górskich oraz wszelkich 
innych elementów terenowych, łączymy 
linjami ciągłemi punkty o jednakowej 
wysokości, czyli wnosimy na plan t. zw. 
warstwice, albo poziomice · (ryc. 31) . 

. Tak sporządzony plan wysokościowy 
dla większej jeszcze przejrzystości cie
niujemy, kolorujemy, albo kreskujemy. 
Plany tachimetryczne · mają szerokie 
zastosowanie w technice, w pracach re
gulacyjnych, meljoracyjnych i w woj
sku. 
Wysokości punktów terenu określa

my różnemi metodami : do najważniej
szych zaliczamy niwelowanie punktów 
terenu zapomocą poziomo idących ce
lowych linij, i dowolnie nachylonych 

· linij celowych. W pierwszym wypnd-

Ryc. 31. Warstwice. Górny r)'•Un Ak - 'p1·ofll 
te renu .ACll, dolny - warotwlce. 

szuk<ij w tomie piątymi 

R:rc. 82. Nlw61ator. 

F"""'=<===--- -- - - - - - -----

Ryc. 33. Niwelacja wpra6d. Chodzi 
o 1mleraenl e odcinka h (B·C). 
Mlen:rmy odcinek b. I - wy•o· 

ko6d nar•odsla, h - l·b. 

Ryc. 32 a. 
Laty 

niwelacyjne. 

ku używamy narzędzi, ·zwanych niwe
latorami (r~c. 32 i 32 a), w drugim -
tachimetrami. W niwelatorach mamy 
lunetę tak urżądzoną, że jej oś celowa 
jest zawsze podczas pracy_· doprowa
dzana zapomocą libelek do poziomu. 
Ażeby więc określić różnicę wysokości 
dwóch sąsiednich punktów (ryc. 32), 
należy na nich ustawić pionowo łaty 
niwelacyjne, a niwelator umieścić po
środku; poziomy promień, wychodzący 
z lunety, padając na łaty, odcina na 
nich pewne wielkości linjowe, np. a i b, 
których różnica · jest oczywiście różni
cą wysokości badanych punktów. 

Przy określaniu . różnicy wysokości 
drugą metodą, ze zmienną osią celową, 
postępujemy w sposób następujący 
(ryc. 34): na jednym punkcie usta
wiamy narzędzie, zwane tachimetrem, 
które jest wyposażone w koło pionowe 
z libelką, w koło poziome, w busolę 
i w dalekomierz; na drugim punkcie 
ustawiamy pionowo łatę z podziałką, do 
której skierowujemy oś celową lunety 
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Ryc. S4. Okr~iilrnle wyaokoĄcl zapomoc11 tllchlmrtru . 
11 - k11t nachylenin, D - odlr gło4~ narzfdzlR od 
11\ł.y, h - nnkan& różnlcl\ w)·sokości punktów A 
I B - I (wyooko~~ n11r7.~dzla) + C~: (Dtic u) - V 

(wysokoH~ łaty) , 

na wysokość równą wysokości narzę
dzia: wtedy na kole pionowem odczy
tamy kąt nachylenia linji terenu do li
nji poziomej, na busoli określimy wiel
kość azymutu, czyli kąta, jaki tworzy 
badana linja z linją południka, wresz
cie zapomocą dalekomierza, znajdują
cego się w lunecie tachimetra, wyzna
czymy odległość między punktami. 
Kąt i odległość pozwolą nam określić 
trygonometrycznie różnicę wysokości 
między danemi punktami, a azymut 
posłuży do wkreślenia tej linji na plan. 
Gdyby oś celową · z tych lub innych 
przyczyn nie można było skierować na 
łatę do punktu, którego wysokofić od 
ziemi równałaby się wysokości narzę
dzia, wtedy celujemy · do dowolnego 
punktu lub nawet na wierzchołek łaty 
i zadanie równi.cż może być rozwiązane. 
Dokładność wyznaczenia wysokości 

punktów metodą tachimetryczną jest. 
znacznie niższą aniżeli zapomocą niwe
latorów: przeciętny błąd określenia wy

.sokości punktu wynosi przy zastosow11-
niu tej 1netody około 10 cm. 

Metoda fotogrammetryczna. 

\V ostatnich czasach zaczęto stoso
wać do pomiarów poziomych i wysoko-

ściowych nową .metodę, t . zw. fotogram
metryczną. Polega ona na tl•111 , że ba
dany obszar ziemi fotografujemy ·spe
cjalnemi aparatami, ustawia,ii!c je bądź 
na ziemi, bądź umieszczając na samo
lotach, które przelatują nad danym od
cinkiem ziemi; otrzymane w ten ·spo
sób fotografje odpowiednio opracowu
jemy i otrzymujemy t. zw. fotoplany, 
których dokładność jest wystarczająca 
dla wielu technicznych zagndnień. Me
toda fotogrammetryczna odznacza się 
nader wielką szybkością pracy i łatwo
ścią, ale wymaga zastosowania nader 
drogich 11paratów (smnolot, lrnmera 
z bardzo dobrym ob.iektywcm, prostow
nik i wiele innych) i nie daje wyni
ków zbyt dokładnych. 

Podziałka. 

Wszelkiego rodzaju plany są, jak 
wiemy, obrazem mierzonego terenu, ale 
wielokrotnie pomniejszonym. Ten sto
pie!l pomniejszenia, wahający się w gra
nicach od 1: 500 do 1: 1,000.000, nosi 
nazwę skali planu, albo jego podziułki 
(~ Map<t). 

Obliczanie powierzchni. 

Pomiary, które wchodzą w zakres 
miernictwa niższego, możemy wykorzy
stać również do obliczenia powierzchni 
badanego obszaru. Stosujemy różne spo
soby obliczenia pól: 1) graficzny, po
legający na tem, że figurę, wniesioną 
na plan, przekształcamy albo na kilka 
trójkątów, albo nu jeden równoważny, 
a mierząc na planie wielkości podstaw 
i wysokości tych trójkątów, określamy 
ich powierzchnie; 2) analityczny, kie
dy posiłkujemy się jedynie miarami 
linij i kątów, bezpośrednio otrzyma
nych przy pomiarach w polu, i drogą 
obliczeń wyznacznmy powierzchnie ba
danego objektu; nnjprrn~<'ie.i i nnjdo
kładnie,i jest posiłkować siQ w tym 
wypadku obliczonemi współrzędncmi 

Czego nie .znajdziesz tufoj -
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wierzchołków pomierzoneJ figury; 
i 3) mechaniczny, który pozwala wy
znaczyć powierzchnie przez zastosowa
nie specjalnych narzędzi, zwanych pla
nimetrami (ryc. 35). Najlepszym i naj-

Rrc. U5. Planimetr. 

dokłndniejszym będzie sposób anali
tyczny, ponieważ na wyniki b';'rlą wpły
wały jedynie błędy pomiarów polo
wych; metoda mechaniczna obarczona 
jest błędami polowemi ~ błędami narzę
dzia i sporządzenia pin.nu; do nnjmniej 
dokładnych zaliczamy , metodę graficz- · 
ną, przy stosowaniu której oprócz błę
dów polowych i planowych w dużej 
mierze mamy do czynienia z błędami 
zamiany figur oraz pomiarów linij na 
planie. J. A. Piotrowt<ld. 

POPRA WNOść J'.ęZYKOWA. 
Poprawność a ortografja. 

Poprawność językowa - to sprawa 
bardzo ważna, ale przeważnie traktowa
na zupełnie powierzchownie, mechnnicz
nie, na wzór ortografji. Tymczasem 
o r tog raf j a jest tylko zewnętrzną 
szatą języka, nie mogącą rozstrzygać na
wet o o r to e p j i czyli poprawnej wy
mowie: piszemy np. piętna.foie a mówi
my pietnaście j rozróżniamy w p i ś m i e 
dobrym od dobrem, choć najpoprawniej 
mów im y dobrym dzieckiem (razi tyl
ko wymowa dob1·em człowiekiem) .i pi
szemy diagmin i dialekt, hy było wzro
kowo jednolicie, chociaż się mówi 
dijagram i djalekt (obok dyjfl.lekt); 
i t. p. Tern hardziej nieshlszne byłoby 
wyciąganie ze słownika ortograficznego 
wniosków co do poprawności form gra
mat);cznych, jak się to czasem dzieje: 
jeżeli się tam znajdzie dw6ch, znaczy to 

tylko, że nie wolno pisać dwuch (ani 
dwoch), ale bynajmniej z tego nie wy
nika, jakoby nie było wolno używać dru
giej poprawnej formy: dwu. Ortogra
f ja mówi więc tylko, jak pewną okre
śloną formę pisać, nie rozstrzyga zaś 
ani o jej wymowie, ani tern bardziej 
o dopuszczalności innej formy. O wy
mowie rozstrzyga ortocpja (zwana też 
ortofonją. ), o innych działach poczęści 
gramatyka normatywna (t. j. zawiera
jąt'a przC'pisy i wskazówki, jak mówić 
na leży), porzęści mógłby rozstrzygać 
normatywny słownik, gdyby (dla języka 
polskiq~o) istn iuł. 

tródła poprawności. 

O poprawności językow.ej rozstrzyga 
przyjęty w kulturalnych warstwach spo
łeczeństwa zwyczaj : opiera się on i na 
opisach· systemu językowego, i na zbio
rach słownikowych, ale sama ich znajo
mość nic wystarczy. Jak historja sztuki 
może tylko pomóc do wyrobienia sobie 
smaku artystycznego, ale go nie zastą
pi, podobnie też z poprawnością języ
kową: jest to u m i ej ę t n o ś ć, której 
można nabyć zwłaszcza przez bezpośred
nie ohcowanie z ludźmi już nią włada
jącymi, a także przez czytanie pism do
brych autorów. Każdorazową normą, 
niezupełnie ścisłą, jest język kla.'! wy
kształconych i kulturalnych przynaj
mniej już w drugiem pokoleniu, opiera
jący się więc o wiele więcej na tradycji, 
niż na jakichś regułach. ·Ten, którego 
rodzice od dzieciństwa mówili danym 
językiem kulturalnym jako swym języ
ldem głównym i zawsze w swym kraju 
mieszkali, więcej powinien dawać wiary 
swemu od nich nabytemu · poczuciu, 
niż martwym regułom gramatycznym. 
W Polsce odnosi się to nawet do osób 
pochodzących z mieszanych językowo 
kresów wschodnich, bo nawet kresowa 
tradycyjna polszczyzna lepsza jest od 
czysto książkowo-gramatycznej; lepsze 

~~~~~~~--~~~~ 
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też poczucie z chłopskiej wyniesione cha
łupy, zwłaszcza jeż!'li idzie o wyrazy, 
składnię, a nawet o odtuiany (bo zacho
wana przez inteligenta z młody<•h lat 
chłopska wymowa często razi). 
Czyżby jPdnak nie można ustalić ja

kich bliższych zasad? Owszem, ale hędą 
one rarzej negatywne. ,Jedną z nirh ju
żcśmy widzieli: to zasada nicmicrzC>nia 
poprawnośri ortografją. Drugą taką za
l'adą będzie : 

Poprawność to nie prawidłowość. 

Dwoistość formy jest jedną z najistot
niejszych znamion mowy ludzkiej, któ
ra przecie nic jest systt•mem znaków 
matematycznych. Zmiany językowe na
stępują zasadniczo w ten sposób, że rów
nocześnie istnieje forma dawna i nowa 
i że trwa to nieraz przez całe pokolenia. 
Co więcej, choć zwykle powoli zwycię
ża postać nowa, to jednak nic hrak przy
kładów, że któraś z nich, już zdawałoby 
się przeważająca, znów się <'Ofa przed 
dawniejszą. Koło r. 1800 bardzo się sze
rzyła w dopełniarzu I. mn. wszystkich 
rzeczowników wygodna końcówka -ów: 
nawet wybitni autorowie pisywali: 
łzów, trosków, uczuciów„. (Malczewski), 
a przecie się to nie utrzymało. Póki się 
więc stare jako tako trzyma, musi się 
je uznawać co najmniej za równowarto
ściowe, choć oczywiście nie za jedynie 
dobre dlatego tylko, że jest starsze. Nie 
wpadając w przesadę bezwzględnych 
czcicieli rzeczy minionych, stwierdzić 
jednak można, że poprawność jest za
wsze trochę konserwatywna. 

Tak np. od paru wieków współistnie
ją w polszrzyźnie dopełniacze I. mn. 
„miękkich" rzeczowników męskich na 
-i (-y) i na -ów, np. cieni, naboi, 1"'!J
cerzy obok cieniów, nabo,iów, rycerzów_: 
u niektóryrh z nich przeważa już i za 
lepsze uchodzi nowsze naogół -ów, np. 
widelców, królów (archaizm mamy tyl
ko. w nazwie święta Trzech Król i), u in-

nyrh starsze -i bądź przeważa, jak u oby
wateli, hądź wyłącznie ono jest możliwe, 
jak u koni rzy gwoździ. Jedynie słu
szną drogą jPst tu zostawić pole swo
hodnl'j grze sił, nie popit>rając nawt>t 
zwyciężająrcgo, zdaje się, przy osobo
wych -1iw, ho choć- jl•dyncm jest np. wo
d?ów, to raczej sztuczne jest pierwszeń
stwo dawane przpz niPktóryrh formom 
pisarzów, rycerzów, a do dziś niPnatu
ralnie brzmi nanczycil'lów. Zr<'sztą dwo
istość ma tu stylistyczną wartość, po
zwala bowiem użyć w razie potrzeby 
formy niezwykłej, jak np. o dorosłych 
a próżnuj11eyrh synarh powiPdzieć, że 
„ojeit>c musi żywić takich starych ko
ni1iw". No, a niektóre mają jeszcze inną 
formę: pi•zy;iaciół, i rho{>hy kto nic wiem 
jak propagował przy}acieli (a może przy
.inciołów?), twierdząc, że tak będzie 
jednolicie, według „prawidła", to mu 
każdy normalny Polak powie, że nie 
wie dlarzcgo, ale wie, iż jPdynie dobrze 
jest po polsku przyjaciół. A zatem po
prawność nieraz wyrhodzi poza ścisłą 
rpgułę, dopuszrza też wyjątki. 

Stara forma, dziś nieregularna, ma 
zwykle jakiś urok. Normalnie już się 
słyszy w Pr1lsach, ale w staranniejszym 
stylu za lepsze uważa się w Prnsiech, 
tak jak wyłączne jeszrze we Włoszech 
i na Węgrzech. Natomiast formy nowe, 
„prawidłowo" ale mechanicznie urobio
ne, właśnie nieraz rażą bardziej orzy
tanych w st~·rszej literaturze, bardziej 
osłuchanych z rdzenną mową ludową. 
Kto pamięta, że. :w „Panu Tadeuszu" 
szlachta wedłu~ Gerwazego panuje jako 
starsza nad obiema (t. j. nad chłopami 
i Żydami), a że naodwrót mamy tam : 
między dwoma rozprawami (II, 684), 
kto wie, że jak Polska długa i szeroka, 
lud mówi albo po staropolsku dwiema 
albo po nowopolsku dwoma, ale w tym 
lirzcbniku nigdy rodzajów nie rozr6ż
nia, kto wreszcie - jak większość klas 
wykształconych - mówi swobodnie dwo-

Czego nie znajdzie.ęz tntrlj -



313 Poprawność j~zykowa. 314 

nui synami i dwoma córkami, temu ni<' 
zaimponuje w XIX wicku w W arsza
wie powstałe, a zupdnic zhyterznc „pra
widłowe" rozróżnianie dwoma od dwie
ma na micjseu odwieczncgo, i do dziś 
przeważnie się utrzymująccgo, a więc n11.j
zu1wh1icj „poprawnego" nierozróżniania. 

We wszystkich takich razach trzeba 
się albo trzymać swpgo poczu<'ia (jeżdi 
się ma do niego prawo), albo poradzić 
kogoś naprawdę fachowego, ale się nigdy 
nic powodować samem tylko „rozumo
waniem", że np. skoro do obywatel jest 
Dbywateli, to do przy.iaciel „powinno" 
być przy.iacieli, że skoro się rozróżnia 
dwa od dwie, to się też musi rozróżniać 
dwoma od dwiema. Bo według tej r.a
sady doszlibyśmy łatwo do wniosku, że 
skoro do pan jest panowie, to do km
kowianin „prawidłowa" liczba mnoga 
będzie krakowianinowie, krakowianinów, 
co się już zaczyna i słyszeć i ezytać. 
I t. p. bez końca. 0<'zywiście takie nowe 
analogiczne (~Język) formy z natury 
rzeczy wciąż powstają, ale od powstania 
do stania się literarkiemi droga bardzo 
daleka. Chociaż np. już oddawna nikt 
prawie nie mówi wykonywam, chociaż 
na wzór rozkazywać - rozkazu.fę po
wszerhnic już panuje wykonuję (lub wy
konywu.ię), to jednak te nowe formy za
ledwie zdobyły równouprawnienie (o<'zy
wiśric słusznie). 

Elementy obce. 

Ten dział „poprawności" łączy się ze 
sprawą t. zw. „czystości" języka. Idzir 
zwykle o znpożyrzone wyrazy, które są 
w każdym hez wyjątku języku, jako 
niezbędny skuiPk jego związków kultu
ralny<'h. Nic ulega wątpliwości, że u nas 
jest ich za dużo, i to z jednostronmi 
przewagą niemiecką, że więc należy dą
Y.yć do pewnego irh ograniczenia, ale 
sprawa nic jest tak prośriutka, jak się 
niektórym bojownikom o „<'zystość" wy
daje. Masowe wyrzu<'enic słów obrych 
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możliwe jest tylko przy wysokiem w tym 
kierunku napię<'iu U<'ZU<'iowcm rnłeg-o 
społerzrństwn, rzl'go u nas niema; nie 
stworzy się go nu pewno dzicnnikar
skiemi artykułami, wzywaj11<'cmi np. do 
stworzenia polski<'h wyrazów na te urzą
dzenia domowe, któreśmy przejęli z r.a
chodu, np. na salon, talerze, wannę, za
miast których proponują śu•ietlirę, krą
gliki, kqpiclnicę. Podohnit• z wielu wy
razami grerko-łarińskiemi urzędowcmi 
lub technicznt•mi: 7irotokół mógłby być 
spisanym przebiegiem (obrad, zeznaii...), 
ale czy warto światowy wyraz greckie
go pochodzenia zastępować przez opisy
wanie go? Albo łariński kandydat -
to przcrie nietylko ubicga,iqcy się, ho 
bywają kandydari popierani wbrew wo
li ich samych. A jakże zastąpić proces, 
inicjatywę, systematycznof;ć i t. p„ 
i t. p.? Albo czyż mądrzejszy jest nic
micrki Fernsprecher, którego poza Niem
cami nikt nic zrozumie, niż niczyjego 
poczucia językowego niedrażniący na 
grece utworzony telefon, wspólny wyraz 
ogólnoludzkiej nowoczesnej techniki? 
Akcję przeriw wyrazom obcym ograni
czyć więc należy do wyrazów nieświato
wych, i to do nowszych zwłaszcza wpły
wów, w zakresie niemczyzny np. nie do 
odwicrzncgo u nas ślusarza czy hebla, 
ale do takich, jak ma.izel, winkiel, boro
wanie, f orarbeiter„., a też do bardzo 
lirznyrh lirho łacińskich urzędowych 
w rodzaju agno.~kować, desygnować, in
tymować„„ cyrkularny, sukursalny.„, bo 
te niektórym działom naszego języka na
dają czasem pozór jakiegoś mieszanego 
żargonu. 

Gorsze od luźnyrh, choćby licznych 
wyrazów obrych, są dosłowne przekłady, 
jak np. w międzyczasie z niemieckiego 
in der Zwisch enzeit lub przytrzymywać 
się czego z rosyjskiego pridierżiwatsia 
zamiast trzymać się, gorsze, ho mówil)
remu zdaje się, że używa swego języka, 
gdy tymczasem używa tylko jego skłnd-
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ników, alr ułożonych według oh<'y<'h 
wzorów. Tn należy nii>postrZl'Żvnie przl'· 
mycający się olwy szyk wyrazów, np. 
człowiek, głos któreuo słyszałem zamiast 
człowiek, którego gło.~ słyszałem, lub 
również rosyjskie stawianie się wyh1cz
nie po ezasowniku, np . .fuż do mnie zbli
żył się zamiast już się do mnie zbliżył. 
Wszędzie tu swojskość jrst tylko listkiem 
figowym. I\. Nitsch. 

Lit<'ratura o poprawnoś<'i .i<'st dość ob
fita, ale często nil•kryt_vczna. Pol<'<·ie moż
na: A. Ga w r o ń s k i: O błęd1\!~h języ
kowych. Bihljoteczka Tow. Miłośn .. Tęz. Pol,. 
nr. 3. H. Gac r t ner i A. Passe n 1ł or
f er: Poradnik gramatyczny, Lwów-War
szawa 1933, rzecz bardzo objcktywnn. 
A. Kryński: .Tuk nie należy mówić i pi
sać po polsku, 2 tomy, 1921 i rn:n. Dwa 
czasopisma: .Język Pol1:1ki, Kmków, i Po
radnik .Językowy, War1:1zawa. 

PORTY. (Tabl. 25, 26). 
Port morski jest to pewien odrinC'k 

wybrzC'Ża i przylegają<'y do niPgo ob
szar wodny dostosowane do postoju, ła
dowania, wyładowywania i remontu 
morskich oraz często i rzecznych stat
ków. Tutaj przeehowuje się też ekspor
towane i importowane towary, przeła
dowuje się je z wagonów kolei lub stat
ków rzecznych na statki morskie i od
wrotnie, tu wreszeie koncentru,ie się 
ruch turystyczny i emigracyjny. 

Porty naturalne i sztuczne. 
Porty dzielą się na n a t u r a 1 n e, 

mieszczące się w zatoka<'h, ujścia<'h rzek 
i innych miejseach, zakrytyeh przed fa
lą, lub s z t u c z n e - powstałe przez 
odgrodzenie pewnej przestrzeni wodnej, 
dotykającej do lądu. 

Większośr dużyeh portów mie8ri się 
w ujściach rzek. Tak więc np. Ncw
York leży w ujśeiu Hudsonu, Londyn -
w ujśeiu Tamizy, Ilamhurg - w uj8eiu 
Elby, Ilavre - Sekwany i t. d. 

Porty leżące w ujśria<'h rzek mn.ilJ tę 
dohrii stronę, że rz<'ka stanowi jPdno
czcśnie wygodną drogę, łącz9eą port 
z wpwnętrznym obszarem kraju. Nie i;;ą 
jednak zhyt wygoclne, gdyż pinsck lub 
muł niesione prwz rzekę mogą łatwo 
tworzyć mielizny; poza km porty tnkie 
zamarza.ją pockzas miesięey zimowyrh. 

Czasami hardm dobre warunki dla 
powstania portu naturalnel!O dają riP
śniny; Konstantynopol np. i Ko1wn
haga leżą w ciPśninac•h. 
Dużo naturalnyrh portów kży w 7.a

tokach, osłonięty<'h mniej luh więeej od 
wiatrów, w zależności od załamań linji 
wybrzeża i· okalających je gór lub wy
sokich brzegów. W zatoce leży np. Oslo, 
Portsmouth, Cadix, Jokohama, 'Mel
hourne i wiele inny<•h. 

Fiordy oraz wąskie zatoki równit>ż 
stwarzają dobre warunki portowt>. To 
tPŻ dość dużo porti)w leży właśnie w ta
kich fiordal'h i <'iC'Śninach, np. B<'rgen, 
8ztokholm, Boston, Brest, 8ydnt'Y i t. p. 
· NiekiP<ly port~· powstają w miejscach 
osłoniętyrh od fali morskiej przez pia
szezyste mierzeje. Takie porty marny 
na morzu Bałtyrkiem, np. Kłajpeda, 
Piława, świnoujści<'. 

Osłonę dla portów stanowić mogą 

wrPszrie wyspy znajduj11re się wpohli
żu brzegów lub nawet osłony koralowe. 

Tam natomiast, gdzie niema natural
nych warunków do osłony portu, a za
łożrnie portu jci;;t nieodzowne z różnvrh 
względów, np. ze względu na koni~ez
ność stworzenia miejsca przeładunkowe
go dla różnych gałęzi przcmysh1, wpo
bliżu kopalni węgla i t. d. - tam po
wstają porty sztuczne. Czasami o po
wstaniu portu decydują względy poli
tyczne i poprostu fakt posiadania przez 
dane państwo takiego czy innego wy
brzPża. Tak np. Gdynia powstała na 
miejscu rozkgłcgo ongiś torfowiska, nie 
w ujśeiu rzeki i zdalcka od rejonów 
przemysłowyd1 (- Gdynia). 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Przeznaczenie portów. 

Każdy z istni\'.i<)<·~·rh portt'iw rnn ja
kil'Ś p;'Zl'Zll:H'Zl'Hil'. \V związku z tPrn 
rozrt'iżniarny porty: handloWl', wo,jprnw, 
ryha<'kiP oraz 1 akie' kt11n· łarza w sohil' 
wszystkil' trzy wv~il'niotH'. · . 

1> o r t y h. a n ·;ł I o w 1• prz1•znarzmw 
są dla nl<'hu towarowq.~o i pasażl'rski<'
go. Nil'ktiin• porty halllllowr przPzrrn
c·zone S<) dla srwrjnlnc'go !'ll!'hu harnllo
wrgo, np. porty W\'~loWl', drzl'Wnl', zho
ŻoWl', i ~- d. llł{nnwrni warunkami do
hr1'go portu handlo\\'('g'O SI): wnrodJH' 
wrjśPir i wyjśeit', dostatl'<'Zllll gł(,'hokośf. 
dla statków z najwi\'kszern ZHgł(,'hiPnil'm, 
wygodne i długil' nadhrzrżn. wyposażorw 
we wszystkie urzadzmia dla możliwi<' 
szyhkiPgo załadow~nia statkl>w handlo
wyrh, 01} tPgo howil'm w dużl'j mi<'l'Zl' 
zall'Ż,v ohr6t tow a rowy port u. W il'lkośr 
~>Ortu handlowl•go określa si!,' wyminrPm 
Jl'go wod1wj przPst rzl'n i dh!"ośria nad
bl'zl'ży urządzony<'h tak,' ahy"'statl~i mo
gły możliwi!' najdoirndnil'j Pumowaf. si~ 
(przyhijar), oraz stopniPm ,,·yposażN1ia 
w firo<lki Jll'Zl'łndunkowl' i nrzl)dzmia 
składowe ( prz1•Phownj1JN' łatl unl'k). 8to
pień wypmmżPn ia portu zal<>ż~· od ilośc'i 
rozmi<'SZ<'Zl'nia tor6w koll'jowyrh, d~wi
gów przl'ładunkowyrh, oraz <'hłodni, mi1-
gazynów i t. p. W skład uposnżPnia 
portów wl•hollZ<! równ i<'Ż stor zn il', doki 
i inne urz11<lzmia do budowy ·i rPpera
rji statków (_.Okręt). 

Porty w oj c n n e słnżą wyłąrznie 
dla rP16w floty wojcnnpj. Portv takie 
Posiadają najrozmaitsze nrzwlzl'n.ia i lm
<lowle, gdyż skomplikowan<' zadania 
marynarki wojl'nnej wymagaj11 zgrupo
wania urządzeń i budowli potrzl'lmy<'h 
dla każdego rodzaju okrętów. 

~e względu na to porty wojl•nne zo
sta,ią wyposażone w <lźwiid służ11ec do 
podnoszenia wielkich riężarów, stoeznic 
hu<l~1jąre i rcmontująrc okręty wojenne, 
doki suc•he i pływające, warsztaty i ma
gazyny: okrętowt', artyleryjskie, broni 
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podwodnrj (torrwd i min), nawigarYj-
1w. tl'rhn irznc; składy: prowjanto~·<', 
n~urnlnrowe, materjałt'iw pędnyrh (wę
giel, l'Opa), amuniry jne i broni. pro
<'hownie i t. p. 

Wszystkie te urz11dzmia <'zęsto zaj
mują wiPlkic obszary prz~·brzPŻnP. 

Port~· mol'skic, znrówno handlowi', jak 
i wojPnnP, bronione S}! zwyklc ze stronv 
lwłu nmic'szrzon<'mi w okoliry portu i n~1 
pohliskirh lądarh hnkrjnmi artylnji 
na<lhrzt'ŻTwj. Pr!l!'Z tego podrzas wojny 
WPjśria do portów za bezpiP<'Zll się -przl'z 
hon~· ( pływ11.i1)<'<' zagrody) i si er i dla 
łodzi podwodn~·rh i torrwd. 

P o r t r y b n r k i służy dla postoju 
statków ryhn<'kirh i handlu rybnego. Po
siada zwykle• rhłOllnie dla przt>rhowywa
nia ryb, skład~· i najrozmaitsze war
sztaty przPm~·sh1 rybnPgo, jak: wędzar
ni<', solarni<', suszarnie i t. p. 

W JWl'ta<'h, łiJ<'Zl!<'Y<'h wszystkie trzy 
rodzaje portów, <'ały obszar portu po
dzielony jPst w ten sposób, iż port han
dlow~·, wo,i<'nny i r,vharki rozporządzn
ją wł11s1wmi obszarami, mit•szrz11remi się 
w różnyrh <'Z!,'Ś<'inrh portu. 

Poza tt•m każ<ly port dzieli się na sze
rpg basmów, z któryrh rzęsto są wy
dzielone b11spny przPzna<'zonc clo prwła
dunku s1wrjalnyeh towarów, stanowią
<'Y<'h największy ohrót darwgo portu, 
np. h11scny wę~lowe, drzpwnP i t. p. 

Wolny port. 

Prórz tt•go większość dużych portów 
posiada t. zw. strpfę wolno<'łową rzyli . 
wolny port. 

WiPmy o tl'm, że wszystkie towary 
przywożonP z zagraniry podlPgają opła
tom el'lnym, niPkicdy bardzo wysokim 
(- Cło). Strefa wolnocłowa portu rhn
raktPryzujl• się tern, że obszar jej jest 
wyłą<•zony z grani<>y rdnej <lanego pai1-
stwa, wohee rzego statek, kt6ry zawinął 
do tt>j strl'fy, uwolniony jPst o<l wszel
kiej inspekrji rl'lnl'j. W ohrebic strPfy 

--------- ---------------------------. 
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wolnocłowej towary mogą być sortowa
ne i przepakowywane, przyczem czas 
przechowywania towarów nie jest w tych . 
strefach ograniczony. Poważne korzyści 
wynikajłf ie stref wolnocłowych przede
wszystkiem dla kupujących, którzy mo
gą na mił!jscu przekonać się o w11rtości 
sprowadzonych z zagranicy produktów 
i poczynić bezpośrednie zakupy w mia
rę istotnego zapotrzehowania. Strefa 
wolnocłowa upraszcza w ten sposób cały 
proces przywozu i wywozu towaru za
granicznego. 

Budowa portu. 
W zależności od rodzaju i przyjętego 

planu budowy port może przybrać naj
rozmaitsze formy. Zawsze jednak port 
musi posiadać: obszerną redę (t. j. więk-

. szą przestrzeń wodną, znajdującą się 
między brzegiem a wejściem do portu), 
odpowiednio głęboką, o gruncie umożli
wiającym rzucenie kotwicy, awantport 
czyli duży basen zewnętrzny i wreszcie 
baseny wewnętrzne obramowane ścian
kami nadbrzeży, · do których mogą cu
mować się ładujące się statki. Tuż na 
nadbrzeżach winny być umieszczone ma
gazyny i składy dla różnych towarów, 
do których dochodzi gęsta sieć torów ko
lejowych, a obok jak największa ilość 
dźwigów przeładunkowych. Taki wysu
nięty pas lądu, obramowany nadbrze
żami i mieszczący całość powyższych 
urządzeń. nosi nazwę molą przeładunko
wego. 

Ryc. 36. Falochron drewniany. 

Od strony morza, by osłonić wnętrze 
portu od działania fali, odgradza się go 
tak zwanemi falochronami. 

M:olQ i falochrony mogą być wykona
ne z drzewa lub betonu. Falochrony 

· drewniane buduje się w ten sposób, iż 
w dno morskie wbija się dwa · rzędy pa
li, łączy się je poprzecznemi belkami 
i zasypuje się w środku kamieniami 
(ryc. 36) . F'alochrony betonowe nato
miast (ryc. 37), najwięcej obecnie sto-

Ryc, 37. Falochron · ielbetowy. 

sowane, są to skrzynie (kesony) żelbe
towe . ( ~ /Il osty, III, str. 728) dużych 
wymiarów. Skrzynie te zostają zrobione 
(odlane) na lądzie, · następnie · zaś przy 
pomocy dźwigów opuszczone na wodę. 
Stąd odholowuje się je holownikami na 
miejsce ustawienia, poczem skrzynie za
tapia się jedną obok drugiej, zasypuje 
się piaskiem, . a na nich wykonuje się 
już potrzebne budowle. 

Poza tern falochrony są często sypane 
z dużych kamieni (ryc. 38). Molo wy-

Ryc. 88. Falochron 111ypany • kamieni. 

konuje się niejednokrotnie wyłącznie 
z drzewa, w ten sposób; · że wbija się 
w dno powiązane ze sobą pale, pomię, 
dzy któremi sw9bodnie pr~epływa wo-

Czego nie ·znajdziesz tutaj -
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Ryc. 39. Molo drewniane. 

d~ (ryc. 39). Mola żelbetowe wykony
wuje się podobnie, jak falochrony żel
betowe (ryc. 40). 

Ryc. 40. Nadbrze:l ne molo wykonane 1 kesonów 
ielbetowych. 

Ważną sprawą jest · też wyposażenie 
portu w środki przeładunkowe, maga
zyny, składy„ tory kolejowe, oświetlenie, 
rurociągi ·wodne i system orjentacyj-

. nych znaków oraz latarń morskich, umoż
liwiających statkom bezpieczny wjazd 
i . wyjazd z portu, i wreszcie szereg urzę
dów portowych, czuwających nad roz
wojem i pracą portu. 

środki przeładunkowe. 

Do środków przeładunkowych należą 
· przedewszystkiem dźwigi różnych rodza

jów, a więc: mostowe, bramowe, wypa
dowe, obrotowe, pływające, wywrotnice 
i inne (tabl. 25). Jedne z nich służą 
do ładowania drobniejszych towarów, 
t. zw. drobnicy. Są to dźwigi gęsto roz
mieszczone . na nadbrzeżach i mogące 
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łwlat I tycio. - IV. 

unieść zaledwie parę tonn ładunku; 
dźwigi zbudowane do innych celów uno
szą na swych potężnych ramionach do 
kilkudziesięciu tonn. 

Specjalny rodzaj dźwigów są to tak 
zwane wywrotnice, służą.ce do szybkiego 
ładowania statków takiemi towarami, jak 
węgiel i ziemiopłody. Praca wywrotnic 
polega na podnoszeniu całych wagonów . 
i wysypywaniu i~h zawartości wprost 
do wnętrz ładowni statków (tabl. 26 a). 

Do przeładowywania ładunków syp
kich, jak: zboże, cukier, ryż i inne -
używane są elewatory, które wsypują 
ładunek do ładov\rni, lub też przez rury 
ssąco-tłoczące przekazują ładunek z ła
downi do magazynów. 

Ladunki płynne, ropę, naftę i t. d., 
. przelewa się bezpośrednio z cystern 
(zbiorników) brzegowych przy pomocy 
potężnych pomp ssąco-tł<iczących do 
otworów wylotowych statków-cystern, 
lub odwrotnie. 

Magazyny i składy. 

Budynki do należytego przechowywa
nia towarów stanowią ważne urządzenia 
portowe. · 

Szczególne trudności nasuwa przecho
wanie ładunków szybko psujących się, 
jak ryby, mięso, owoce i t. d. Dla tych 
ładunków większe porty posiadają spe
cjalne chłodnie. 

Inny rodzaj towarów wymaga suchych 
i · przewiewnych magazynów, są wresz
cie i takie, które najlepiej przechowuje 
się w powietrzu wilgotnem. 

Magazyny i składy portowe są to zwy
kle obszerne hale, wyposażone w liczne 
bramy, przed któremi na nadbrzeżu 

, umieszcżone są dźwigi przeładunkowe 
i sieć torów kolejowych. 

Niekiedy magazyny bywają połączone 
z warsztatami obróbki pewnych surow
ców: z łuszczarniami ryżu, olejarniami, 
fabrykami konserw rybnych, mięsnych, 
owoców i t. d. 

n 
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Oświetlenie, latarnie morskie, ruroclą.gi 

wodne. 
Wzmożony ruch towarowy w porcie 

bardzo często zmusza do przeładunk6w 
nocnych, co wymaga dostarczenia odpo
wiedniego oświetlenia. W tym celu 
wszystkie porty są wyposażone w po
tężne stacje elektryczne, które prócz nor
malnego oświetlenia portu zaspakajają 
wszystkie zapotrzebowania prądu. 

Stacje te zasilają również prądem 
wszystkie latarnie morskie i boje świetl
ne, leżące na terenie portowym i wska
zujące poszczególne punkty terytorjum 
portowego. 
Cały teren portowy wyposażony jest 

w olbrzymią sieć rurociągów wodnych, 
przesyłających słodką wodę z niedale
kich wodozbior6w w głębi lądu poprzez 
stację pomp, filtry i wieżę ciśnień do 
najdalszych zakątków terenu portowego. 

Urzędy portowe. 

Tak skomplikowany mechanizm, jak 
port, musi być kierowany przez odpo
wiednie organy, kt6re stanowią władzę 
naczelną na całym terenie portu. Taką 
władzą naczelną jest Urząd Morski, kt6-
ry załatwia wszelkie sprawy związane 
z portem. Pom'ocnym mu jest Kapitanat 
Portu, kt6ry kieruje ruchem stat.k6w 
i pobiera opłaty portowe. Podległy mu 
Urząd Pilotowy ma za zadanie wpro
wadzanie i wyprowadzanie statk6w 
z portu oraz umieszczanie ich w odpo
wiednich miejscach nadbrzeży, wyzna
czonych przez Kapitanat Portu. 

Nad ruchem towarowym sprawuje 
pieczę Urząd Celny, który określa i po
biera opłaty celne i zabezpiecza port 
przed przemytem. O. :Zukowski. 

POST{:P. Rozw6j i postęp - nie
zawsze dość dokładnie odróżniamy te 
dwa pojęcia. Szczególnie łatwo miesza
my je dziś, ponieważ skłonni jesteśmy 
szukać wszędzie śladów postępu. Ale 
rozróżnienie jest proste. Mówiąc o roz
woju, mamy na myśli proces zmian nie
zależnie od tego, czy kierunek jego od
powiada naszym upodobaniom, czy też 
nie. W tym sensie mówimy o rozwoju 
dziecka, i o rozwoju choroby, o rozwoju 
nauki i o rozwoju wydarzeń politycz
nych. Niekażdy rozwój jest zatem postę
pem. Czasem rozwój oznaeza narasta
nie sił wrogich nam lub niebezpiecznych. 
Czasem oznacza on zmiany, dzięki któ
rym rzeczy nie stają się ani lepsze, ani 
gorsze, lecz stają się poprostu inne. 
W tym sensie mówimy zazwyczaj o roz
woju w sztuce: stwierdzamy zachodzące 
w niej zmiany, ale nie oceniamy, które 
d~ieła są piękniejsze, a które mniej 
piękne. Podobnie, gdy mówimy o roz
woju dziecka w młodzieńca i młodzień
ca w dojrzałego człowieka, niezawsze 
mamy na myśli, iż <lokonywa się proces 
ciągłego ulepszania: pewne cechy ustę
pują, inne pojawiają się, a bilans ogól
ny ułożyć trudno. Zależy to od punktu 
widzenia, od tego, co więcej będziemy 
cenić, czy te cechy, które są charakte
rystyczne dla młodzieńczości, czy te, 
które są właściwe dojrzałości. 

Ale czasem wydaje się nam rzeczą nie
wątpliwą, iż rozwój oznacza polepszanie 
się rzeczy, i wówl'zas mówimy o postę
pie. Słowo to ma różne zastosowania. 
Możemy mówić o postępie jednostki 
i o postępie ludzkości, możemy mówić 
o postępie w jakiejś określonej dziedzi
nie i o postępie wogóle. Używając dziś 
słowa „postęp", mamy na myśli zazwy
czaj doskonalenie się warunków życia 
ludzkości na ziemi. Sądzimy, iż pokole
nie naszych wnuków cieszyć się będzie 
bogatszą i sprawiedliwszą kulturą niż 
nasza, która jednak jest wyższa od tej, 

Czego nie znajdziesz tutaj -



325 Postęp. 326 

w jakiej żyli nasi dziadowie. Wierzymy, 
iż bieg rzasu jest rozwojem dobra, a zło 
dzisiejsze zwyriężone zostanie w przy
szłości, że praca nasza wrasta w wielki 
gmach kultury, budowany zbiorowym 
wysiłkiem pokoleń, i że uczestniczeni<' 
w tern dziele jest naszą moralną zasługą. 

Taka wiara w postęp przeniknęła du
szę wsp6łczesnPgo rzłowic•ka nawskroś. 
Odnajdujemy ją w motywarh naszych 
czynów, w podstawach sądu o ludziach 
i kierunkach, w uzasadnianiu wartości 
życia, w stosunku do przeszłości. 

Czy zawsze wierzono w postęp '1 

Niezawsze wierzono w postęp. Ani 
starożytność, ani 8redniowiecze, ani re
nesans nic znały tej wiary. Orecy i Rzy
':llianie nic interesowali się tak żywo, 
Jak my, daleką przyszłością rodzaju 
~udzkiego. Niektórzy wierzyli, iż świat 
idzie ku gorszemu, że po wic•ku złotym 
nadchodzi wiek żelaznv. Inni wyznawali 
wiarę w cykliczny po~rót zjawisk, są
dząc, iż świat ma wyznaczony okres ży
cia, następnie ulega zniszczeniu, a wresz
cie odradza się i rozpoczyna tę sumą 
wędrówkę. Wogóle z niechęcią spoglą
dali na to wszystko, co ulega zmi11nom, 
a doskonałość widzieli jedynie w rze
czach niezmiennych. „Czas niszczy war
toM świata" - powiedział Horacy. 
A gdy rzas uważany jrst za wroga, gdy 
~ylko rzeczy niezmienne, uwolnione z pod 
Jego władzy, mają wartość, wzrok ludzki 
:przestaje wybiegać w przyszłość, szuka
~ąc „na wieków późnej fali" realizarji 
ideału, ale dąży gdzieś w głąb, przez 
c~aos niedoskonałych, zmiennych zja
wisk, ku ukrytym kształtom trwałyrh, 
doskonałych bytów (Platon). Bogowie 
r?wnież nierhętnie traktowali dźwiganie 
~1ę_ rodzaju ludzkiego na wyższy poziom: 
swrndczy o tern mit o Prometeuszu, uka
ranym za zbytnią troskę o ludzi. 

Równ iPż i śrcdniowil'rze dąż)·ło raczd 
w głąh, niż w przyszłość. Do Boga tra-
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fić mógł i powmwn każdy, niezależnie 
od rzasu urodzenia. ~więci są sobie rów
ni. Nic jest doskonalsz)·m święty z XIII 
w. niż święty z V w. Upł)·wająry czas 
nit• dopomaga w niczem. 'V ażnem i jc-
1l~·1wm zadaniem rzłowieka .ic'st troska 
o zbawienie własnej duszy, a nie urzcst
n irzcnie w zbiorowej prary pokoleń. 
Średniowierzc bowiem myśli o jednostee, 
nic o ludzkości i dha o przyszłość za
ziemską, wieczną i niezmienną, a nic 
o przyszłość dziejową, narastająeą wciąż 
nowym postępem. 

Powstanie wiary w postęp wymaga 
odczuria rozbieżności między tern, co się 
posiada, a tern, co się posiadać może. 
Nie zależy bowirm na postępie komuś, 
kto jest zadowolony z teraźniejszości. 
Dlatego ludzie rl'Jwsansu, pochłonięci 
bujnością bieżącego żyria, niezbyt się 
troszczą o postęp. Jc'dm z pisarzy fran
cm1kich powiedział z dumą: „Wiek nasz 
osiągnął sz<•zyt doskonałości, przyjemnie 
jest pomyśleć, że prawdopodobnie nie
wielu rzeczy potrzebujt~my zazdrośrić 
przyszłym pokoleniom". Zadowolenie to 
słabnie w miarę t<'go, jak wyobraźnia 
i rzeczywistość ukazują nam coraz nowe 
możliwośri. Im bardziej zmicnn~ staje 
się cywilizarja, tern łatwiej o wiarę 
w postęp. 

Rozkwit wiary w postęp przypada na 
schył<'k w. XVIII i w. XIX. Współdzia
łały w tym okresie dwa czynniki. Pierw
szym była wciąż żywa chęć reform spo
łecznych. Czyny jednego pokolenia nie 
mogą zrealizować tęsknot społerznych : 
trzeba lirzyć na przyszłość i wierzyć 
w nią.. Trzeba ufać, iż czas dopomoże. 
Drugim rzynnikiem jest rozwój techniki. 
Obdarza ona ludzkość wri11ż nowcmi wy
nalazkami i przeprowadza widoczne 
udoskonalrnia dawnych. Dla szerokich 
rzesz odbiorców nic ulega zazwyrzaj 
żadnej wątpliwoś<'i, iż radjo z roku 1935 
jest lepsze niż typ z roku 1934, a nowo
cz<'sny parowóz pod każd)·m względem 

11* 
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prześciga lokomotywę z połowy ub. stu
lecia. Pod wpływem tych obserwacyj 
ludzie nabierają przekonania, iż wszyst
ko, co nowe, jest lepsze niż dawne oraz 
że wszystko, co dawne, jest przestarzałe 
i bezwartościowe. 

Czy można dowieść istnienia postępu 'l 
Jak to więc jest naprawdę Y Czy po

stęp istnieje, czy też jest on tylko złu
dzeniem 1 Czy można udowodnić, iż 
w dziejach ludzkości dokonywa się ja
kaś stała poprawa, czy też można wy
kazać, że świat stoi w miejscu, albo że 
czasami idzie naprzód, a czasami się 
cofa, albo że zgoła coraz gorzej dzieje 
się na ziemi 1 

W odpowiedzi na te pytania różni lu
dzie różne zajmują stanowiska. Często 
jedni widzą postęp tam, gdzie inni do
strzegają właśnie upadek. Zależy to od 
punktu widzenia, jaki zajmują, od tego, 
co uważają za wartościowe. Dlatego to, 
co np. przedstawia się jako postęp pro
letarjuszowi, jest w oczach arystokraty 
upadkiem, . a to, w czem rzemicślnik
artysta widzi objaw cofania się, trakto
wane....jest przez entuzjastów masowej 
i maszynowej produkcji jako postęp. Je
szcze jaskrawiej zarysowują się te różni
ce wówczas, gdy dyskutujący o postępie 
powołują się nie na te same, choć różnie 
oceniane przemiany, ale na fakty z róż
nych dziedzin. Tak np. optymiści wska
zują zazwyczaj na rozwój techniki jako 
na świadectwo postępu ludzkości, pesy
miści zaś zwracają uwagę na to, iż mo
ralność ludzka nie wykazuje żadnej 
zmiany na lepsze i wnioskują stąd, iż 
postęp wogóle nie istnieje. Otóż, gdyby 
nawet zaobserwowane fakty były nie
wątpliwe, trudno przyznać rację której
kolwiek ze stron, ponieważ punkt widze
nia każdej z nich jest zasadniczo różny. 
Kto bardziej dba o technikę niż o mo
ralność, będzie ze swego stanowiska słu
sznie wierzył w postęp, kto zaś ·wyżej 

ceni moralność niż technikę, będzie rów
nie słusznie narzekał na zastój lub co
fanie się ludzkości. 

Zależnie więc od punktu widzenia 
stwierdzić można, iż eoś się na sw1erie 
poprawia, coś stoi w miejscu, roś się 
psuje. Aby jednak zsumować te poszeze
gólne postępy i te poszezególnc eofnięria 
się i dojść do jakichś ostatccznyeh 
wniosków dla postępu wogólc, trzebaby 
osiągnąć porozumienie co' do hierarrhji 
wartości, w których imieniu ma się do
konywać sąd nad światem. Innemi sło
wy, aby ocenić, czy to wszystko, co 
dzieje się na ziemi, ma charakter po
stępu i doskonalenia się, czy też upadku 
i oddalania się od istotnyeh przcznaezcń 
ludzkich, trzcbaby wiedzieć, jaki jest 
sens i cel życia wogóle. Dlatego nic 
można naukowo uzasadniać postępu. Jest 
to wyraz wiary, wyraz pewnej koncepcji 
życia. 

Sceptycy jednak ujmują zagadnienie 
postępu jeszcze inaczej. Przekonywają 
oni, iż o postępie należałoby mówić wów
czas tylko, gdyby udało się wykazać, że 
ludzie coraz lepiej umieją zaspokajać 
swe potrzeby. Seeptycy tymezasem twier
dzą, iż w dziejach zachowuje się wciąż 
jednakowa równowaga między potrzeba
mi i zaspokojeniem, z czego wynika, iż 
wogóle żaden prawdziwy postęp nie 
istnieje. Zestawiając np. środki komu
nikacyjne, jakiemi rozporządzali staro
żytni, z temi, jakie my mamy do dyspo
zycji, skłonni jesteśmy wierzyć, iż w tej 
dziedzinie dokonał się postęp ogromny. 
Ale jeśli weźmiemy pod uwagę dawne 
i dzisiejsze warunki i potrzeby życiowe, 
to, być może, dojdziemy do wniosku, iż 
grecki rydwan lub łódź wiosłowa niego
rzej pełniły swą służbę, niż dzisiejszy 
automobil lub statek parowy. Ktoś wy
liczył, iż mieszkaniec średniowiecznego 
miasta zużywał na dojście do zajęcia 
przeciętnie tyle samo czasu, ile zużywa 
dziś robotnik, mimo iż posługuje się 
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„doskonalszemi" środkami komunika
cyjnemi. Podohne rozumowanie można 
przeprowadzić w innych dziedzinach ży
cia. Być może, że nauka nasza nielepiej 
zaspokaja naszą potrzebę wiedzy, niż 
nauka dawna zaspokajała dawne po
trzeby. Być może, że nasz ustrój społecz
ny jest równie niesprawiedliwy dla lu
dzi dzisiejszych, ich pojęć i dążeń, jak 
ustrój niewolniczy świata starożytnego 
dla ówczesnych potrzeb ludzkich. Być 
może, iż złudzenie postępu rodzi się wów
czas, gdy dawne sposoby zaspokajania 
potrzeb mierzymy naszcmi potrzebami. 
z.nika za.4 ono, gdy poczynamy ujmować 
ZJawiska, względnie i widzieć ieh wartość 
w obrębie pewnej epoki, pewnych wa
runków, pewnych potrzeb. Sądzić zaś 
o tern, czy w ciągu dziejów potrzeby 
ludzkie uległy tylko przemianom, ezy też 
uszlachetniły się w jakiś sposób, można
by tylko na podstawie wiary w trwałość 
pewnych wartości i ich wyższość nad in
nemi. Ale wówczas wracamy znowu do 
wiary, jako źródła teorji postępu. 

Siła i słabość wiary w postęp. 

Słyszymy, często powiedzenie: „Jeśli 
Postęp nie istnieje, żyć nie warto". SkO"
ro bowiem nic się na świecie nie zmienia 
na lepsze, skoro naHze wysiłki idą na 
marne, skoro nie możemy niczego trwale 
naprawić i zmienić, czyż warto w tych 
warunkach trudzić się jakąkolwiek pra
~ą twórczą, czyż warto dążyć do czegoś 
1 poświęcać się za coś 1 A jeśli zrezy
gnujemy z tego wszystkiego, życie utra~i 
Wszelki sens. Stanie się nieodpowiedzial
ną igraszką. Tylko myśl o przyszłości 
Powściąga nasze lenistwo, budzi zapał, 
Porywa do czynów. Już starodawna baj
ka o pracowitej mrówce, dbającej o zi
mowe zapasy, i o lekkomyślnym, leni
~Y~ koniku polnym uezy tej prawdy, 
iz Jc~ynic, myśląc o przyszłości, żyjemy 
tak, Jak należy. 

Ale słuszność takiego rozumowania 
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może być podana w wątpliwość, ponie
waż, jak wiemy z dziejów, wiara w po
stęp nic jest koniecznym i stałym skład
nikiem ludzkiej kultury i ludzkiego 
przywiązania do życia twórczego. Przy
wiązanie to można mieć nictylko dlate
go, iż ufamy przyszłości, ale i dlatt>go, 
iż cenimy teraźniejszość. Nietylko to, co 
spodziewamy się osiągnąć, ale i to, czem 
jesteśmy, może być źródłem wiary 
w wartość życia. Doktryna postępu wy
raża w sposób jednostronny jedną tylko 
potrzebę ludzkiej duszy, potrzebę na
dziei. Prócz niej jest w nas jednak pra
gnienie osiągania poziomu doskonałego 
ostatecznie i trwale. Chcemy nietylko 
iść na szczyt, ale i być na nim i wiedzieć, 
iż zdobycie go jest kresem możliwości 
w danej dziedzinie działania. Pragnie
my mieć to poczucie, iż przyszłość nic 
już nie doda i niczego pie poprawi. Ta 
myśl może znacznie silniej pobudzać 
naszą energję niż liczenie na przyszłość, 
która ma poprawić teraźniejszość. Tern 
się tłumaczy, że wiara w postęp, za
równo w życiu jednostek, jak i w życiu 
narodów, może stawać się usprawiedli
wieniem dzisiejszyrh zaniedbań spodzie
wanemi w przyszłości polepszeniami, 
może przybierać rzęsto charakter ucieczki 
przed odpowiedzialnością bieżącą. Życie 
można ujmować albo ze stanowiska te
orji postępu, albo ze stanowiska pra
gnienia osiągania trwałej, nieprzewyż
szonej doskonałości. 

Ze stanowiska teorji postępu życie 
przedstawia się jak wędrówka po szrze
blarh drabiny wzwyż. Celem jest zdoby
cie najwyższego szczebla, a każdy z niż
szych czerpie swą wartość z tego tylko, 
iż służy wyższemu. Każda chwilowa po
zycja zostaje przezwyciężona i popra
wiona następną. Ale można patrzeć na 
życie jak na drogę nadmorską, która 
w każdym swym punkcie styka się 
z ostatecznym kresem. Można mieć, idąc 
po niej, różne widoki, ale każdy z nich 
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jest równie ostaterzny, równie warto
ściowy, równie nieprzew~·ższony. Żaden 
nie jest szczeblem do następnego ani nie 
czyni poprzednich czemś zbędnem. Ży
cie zatem ujmowane być moźe dwojako. 
I dlatego chęć traktowania wszystkich 
zjawisk pod kątem widzenia post~pu jest 
nieusprawiedliwiona i szkodliwa. Dzieje 
techniki i nauki możemy układać 
w szczeble drabiny postępu,. ponieważ 
każde nowe ulepszenie, każda nowa 
zdobycz naukowa usuwa w cień daw
niejsze, ale nie możemy tak patrzeć na 
sztukę, ponieważ dzieła nowe nie prze
wyższają dawnych, tylko się od nich 
różnią i nie odbierają im ani znacze
nia, ani wartości. 

Wiara w postęp a postppowość. 

Oba wyrażenia, choć bardzo zbliżone, 
niezawsze idą w parze. Postępowym 
człowiekiem nazywamy zazwyczaj kgo, 
kto w myśleniu i postępowaniu nie trzy
ma się uporczywie dawnych zasad i daw
nych metod, kto ma wyczucie rzerzy no
wych, rodzących się i kto stara się do
stosować raczej do nich, niż do tradycji. 
Takiemu człowiekowi teorja postępu mo
że wydawać się słuszną i pożądaną, po
nieważ uczy ona pewnego lekceważenia 
przeszłości i przekonywa, iż to, co nowe, 
bywa zazwyczaj lepsze niż to, co dawne. 
Stąd większa śmiałość sięgania w przy
szłość i zrywania z tradycją. Ale nie
każdy, kto wierzy w postęp, jest postę
powym człowiekiem. Widzieliśmy już, 
że wiara w postęp może być pewnego ro
dzaju usprawiedliwieniem dla teraźniej
szej bierności. Dlatego często konserwa
tyści, którzy unikają wszelkiej akcji 
bardziej radykalnej, wierzą w postęp, 
który dokonywa się powoli i który, gdy 
odpowiedni czas nadejdzie, obdarzy nas 
tern, co nierozważni zapaleńcy pragną 
zdobyć zbyt pośpiesznie. W ten sposób 
wierzył w postęp Z. Krasiński (~Kon
serwatyzm). B. Suchodolbki. 

T. Fi I i po w i cz: Zagadnienia postępu, 
1911. J. K. Koch a n owski: Po~ti;p hufa
kości jako wyraz praw psyt'hiezuyl'h rozwo
ju, 1917. J. S o re l: Złudzmie postępu, tł. 
E. Breiter, 1912. B. Such od ols ki: Idra 
postępu, 1931. 

POWIEśO. 

Powieść w życiu dzisiejszem. 
Gdybyśmy zapytali ezłowicka dzi

siejszego, zatopionego w lekturze książ
ki, co czyta, otrzymalih~·śmy najpewniej 
odpowiedź: powil'śr. Statystyka wypo
życzalni czy księgarni wskazuje, Żl' 
z dzieł literackich „idą" przcdewszyst
kiem powieści. Statystyka wydawni<'za 
krajów o starej kulturze, Anglji lub 
Francji, dowodzi, że powieści stanowią 
tam w latach ostatnich jedną trzecią 
(ok. 30°/0 ) ogólnej produkcji wydawni
czej; u nas liczba ta jest znacznit' mniej
sza (6°/0 ), nie uwzględnia ona jednak 
ogromnej masy powieści licho zazwy
czaj tłumaczonych z obcyeh języków. 
Powieść stała się produktC'm pierwszej 
potrzeby, produkt ten przytC'm został 
wyraźnie zrófoicowany. Inne powieś<'i 
czytają dorośli, inne młodzież, a jesz('ze 
inne dzieci; w innych powieściaC'h za
głębia się pani domu, a inne czytuje słu
żąca. Jedne z nich uważamy za arey
dzicła literackie, inne nazywamy powie
ściami brukowemi, powieścidłami lub 
romasidłami. By mieć prawo zaliczać 
te wszystkie książki do wspólnej rodzi
ny, trzeba sobie przedewszystkiem odpo
wiedzieć na pytanie, eo to jest powieść. 
Odpowiedź najprostsza, uwzględniają

ca cechy najuchwytniejsze, będzie 
brzmiała: powieść jest to dłuższy utwór 
prozą (co najmniej 10 arkuszy druku, 
t. j. około 150 stronic), przedstawiają
cy splot jakichś zmyślonych zdarzeń 
z życia bieżącego lub z przeszłości. Po
wieść więc Nałkowskiej lub Boguszew
skiej, Berenta lub Sieroszewskiego, od
twarzająca życie, które pisarz zna 
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z bezpośredniej obserwacji, nazwil•my 
P o w i e ś c i ą w s p ó ł c z c s n ą ; po
wieść zaś m6wiąca o życiu dawnych 
wieków (Bermta ,.żywe kamienic", Sie
roszewskiego „Beniowski", Żeromskie
go „Popioły", Prusa .~Faraon", Sil•n
kiewicza „Quo vadis") jest po w i c
ś ci ą historyczną, przedstawia 
bowiem zdarzenia, których znajomość 
autor zawdzięrza studjom nad prze
szłośrią. 

Jakie wydarzenia (hieżąre rzy mnno
ne) bywają zazwyczaj tematem powie
ści, na to wskazuje druga jej nazwa, po
spolita we wszystkich językarh europej
skich, t. j. romans. Wyrazu tego używa 
się we wszystkich tych językach również 
w znaczeniu drugiem, potorznem, na 
określenie stosunku. miłosnego; w zasto
sowaniu do powieści świadczy on, że 
~dawiendawna ulubionym jej tematem 
Jest miło.4ć, zakol1czona jużto „szC'zęśli
wie" małżeństwem, jużto w jakiś inny 
sposób, mniej pomyślny dla jej „boha
tera" czy „bohaterki". Same te wyrazy, 
któremi posługujemy sii.; jako termina
mi techniczuemi, mają swe uzasadnienie 
w dziejach dawnej powieści ; chcąc wii.;c 
zrozumieć ich sens, należy odbyć prze
lotną wycieczkę w prżcszłość, w kt6rej 
powieść powstała. 

Dzieje dawnej i niedawnej powtesc1. 

Przegląd ten, bardzo zresztą pobież
ny, rozpocząć można od średniowicC'za, 
b~ choć już świat starożytny znał po
wieści o przygodach dwojga koehanków, 
osnute na motywie miłości z przcszko
d_ami, oraz powieści o przygodach kró
low i bohater6w, utwory te jednak były 
lekceważone i traktowane jako h•ktura 
brukowa. Stosunki te zmieniły się do-. 
Piero w wickaeh średnich, gdy w ji.;zy
kach ludów romańskich, franeuskim, 
włoskim i hiszpańskim, zaczęto tworzyć 
ogromne powieści wierszowane o bohater
skich i miłosnych przygodach rycerzy. 
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Powieśei te od języka, w którym układali 
je i wygłaszali pocei-reeytatorzy, otrzy
mały nazwę romansów (st. franc. ro
manz, dzis. roman), którą z biegiem 
wieków przeniesiono na utwory pro
zaiezne osnute na tradycyjnych moty
wach przygód ryecrskich i miłosnych; 
na podstawie kktury tych utworów je
szcze później wyraz „romans" przyjął 
wspomniane poprzednio zna<'zenie po
toczne. 

Ten typ picrwotnyeh romansów ry
ecrskich znamy doskonale do dzisiaj 
dzięki dość niczwykh'mU przypadkowi. 
Bujny mianowieie rozkwit romansu ry
cerskiego w w. XV-XVI wywołał prze
syt i reakcję ; znalazła ona wyraz w dzie
le jednego z największych pisarzy hi
szpański<' h XVI w., Cervantesa, który 
w „Don Kichoeic" wyśmiał przygody 
błędnyrh rycerzy, zaehowując równo
cwśnie w swej karykaturze najważniej
sze rysy ośmieszonego romansu średnio
wiecznego. Dzięki swej wartości „Don 
Kichot" wszedł do rzędu arcydzieł lite
rackich i dziwnym zbiegiem okoliczno
śri przekształcił się w ulubioną książkę 
dla dzieci. 

Ten sam los spotkał dwa inne, póź
lllCJsze arcydzieła romasu, powstałe 
w Anglji w poezątkach w. XVIII, t. j. 
rcalistyczno-satyrycznc „Podróże Gulli
wcra" (J. Swifta), oraz „Robinsona 
Crusoe" (D. Drfoc), pierwszy na wielką 
skalę romans podróżniczy w literaturze 
europejskiej. Trzy te wypadki znakomi
cie ilustrują płynność i żywotność dzie
jów powieści. Przekształcenie głośnych 
dzieł dla dorosłych w książeczki dla 
dzieci wskazuje na drogi, na których 
krzewi się po\\·fość, trwa przez wicki, 
przechodzi od narodu do narodu i po
mysły dawnych pisarzy zamienia w stra
wę, którą karmi się od dzieriństwa wyo
braźnia <'ywilizowancgo ezłowicka. !<'ak
ty te pozwalają zrozumieć, jak kruche 
są granice między różnemi rodzajami 

----- --------------
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powie.4ci, dowodzą bowiem, że utwory, 
które gdzieś kiedyś przeznaczone były 
na lekturę dla czytelników np. arysto
kratycznych, po pewnym czasie dmitają 
się do zupełnie innego środowiska języ
kowego, kulturalnego, społecznego i t. p„ 
by prowadzić w n iem nowe życie. Rzecz 
jasna, że tak samo możliwy jest stosu
nek odwrotny,· że romans brukowy, 
przeznaczony dla mało kulturalnego mi
łośnika sensacji, natrafiwszy na odmien
ne podłoże społeczne, przekształcić się 
może drogą przeróżnych przemian w ma
terjał na arcydzieło literackie. 

Tego rodzaju wypadki zna historja 
powieści w. XIX, w którym rozrosła się 
ona olbrzymia i wyparła dawną poezję 
epicką. Wiek ten mianowicie, odziedzi
czywszy bogaty spadek po swym po
przedniku, stuleciu XVIII, które wyda
ło obfity plon powieściowy we Francji 
i Anglji, spadek ten upowszechnił w ca
łej Europie. W w. XIX tedy rozkwita 
romar_s zarówno historyczny, jak współ
czesny, oraz - co ważniejsze - romans 
ten dzięki przekładom staje się własuo
sc1ą wszystkich krajów europejskich. 
Nazwiska takie, jak Balzac (--+ Bcdzak 
i powieść francuska), Flaubert, Zola we 
Francji, Walter Scott, Dickens, Con
rad w Anglji, Kraszewski, Sienkiewicz, 
Reymont w Polsce, Turgeniew, Dostojew
ski i Tołstoj w Rosji, stają się nazwiska
mi znanemi w całym świecie. Wystarezy 
wskazać fakt tak znamienny, że Sien
kiewicz i Reymont byli to jedyni litera
ci polscy · odznaczeni nagrodą Nobla. 
Dzicki temu umiędzynarodowieniu ro
mansu rozwija się on w całej Europie 
mniej więcej równomiernie i przed1odzi 
wszędzie przez te same stadja rozwojo
we. W Polsce rozkwita on najokazalej 
w epoce Kraszewskiego, autora kilkuset 
powieści, otoczonego przez całą grupę pi
sarzy pomniejszych, dalej w epoce Sien
kiewic~a, Prusa i Orzeszkowej pod ko
niec w. XIX, w czasach wreszcie Żerom-

skiego i Reymonta, obok których wystę
pują Weyssenhoff, Sieroszewski, Orkan, 
Berent, Daniłowski, Strug, Perzyński, 
intensywność za..4 jego nie słabnic rów
mez dzisiaj, rokrocznie bowil'm cały 
szereg pisarzy, takich, jak Kaden-Ban
drowski, Iwaszkiewicz i inni, oraz pióra 
kobiece (Nałkowska, Dąbrowska i in.) 
rzucają na rynek księgarski roraz to no
we tomy. Poza Polską powieść przeżywa 
również - i W początkach bi~ż. Wil'kU, 
i po wielkiej wojnic - okres niezwykle 
bujnego rozwoju jakośriowego i ilośeio
wego. Pojawiają się nowe nazwiska 
(w Anglji C:alsworthy, w 1'iemcz<'ch 
Th. Mann, we B"'rancji Proust, w Szwe
cji Selma r,agerliiff, w Norweg.ii Sygry
da Undset oraz wiele wiele innych 
w różnych krajach świata), powstają 
nowe formy powieści, rozszerza się 
krąg jej zainteresowań. 

Forma opowiadania. 
W ciągu wiE'kowego rozwoju roman

su powstawały, utrzymywały się i zani
kały różne formy, w których wyrażano 
zawartość powieściową. Najprostsze 
z nich, zasadnicze i niemal niezmienne, 
powieść prze.kła z poezji epickiej. 
--+Epopeja i epika). Pierwsza z nich, 
łatwa, ale nużąca, to o p o w i ad a n i e 
a u t o r s k i e, w t r z e c i e j o s o b i e, 
znane z „lljady". Do w. XVIII panuje 
ono prawie wyłącznie, dzisiaj zaś utrzy
muje się przC'dewszystkiem w powieści 
historycznej, dziedziczce tradvcyj „po
ezji bohaterskiej", oraz przeważa w ol
brzymiej większości powieści współcze
snych ( „Trylogja", „Popioły", „Chło
pi", „Noce i dnie" i t. d.). 
Już jednak w starożytności spostrze

żono, że forma ta ma swoje granice 
(„w drzemkę niekiedy dobry Horner 
wpada" - skarżył się Horacy), to też 
w toku „Odyssei" czy „Eneidy" spo
tykamy wplecione długie, żywe op o
w i a d a n i a w p i e r w s z e j o s o-

C zego nie znajdziesz tutaj -
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bi e. Powieść w. XVIII rozw1Ja ten 
chwyt kompozycyjny; pojawiają się 
romanse w formie p a m i ę t n i k a 
lub wymiany 1 istów (sławny „Wer
ter" Goethego) i niemniej głośna 
„Nowa Heloiza" J. J. Rousseau), dal
szy zaś rozwój romansu obie te formy 
zachowuje ( „śmierć" Dąbrowskiego, 
„Bez dogmatu" Sienkiewicza, „ W mło
dych oczach" Choynowskiego, „Felka" 
Dąbrowskiego, „Ad astra" Orzeszko
wej-Romskiego i t. p.). Pospdlite są 
również formy mieszane, obejmujące 
wstawki pamiętnikarskie lub listowne 
w opowiadaniu autorski em (pamiętni
ki panien w „Emancypantkach" i „Lu
dzi~ch bezdomnych") ; do najniezwy
kleJszych za.4 należy kompozycja „Lal
ki" Prusa, zbudowanej na zasadzie 
~ównoległości opowiadania autorskiego 
I ,„pamiętnika starego subjekta". Dzię
ki temu te same sprawy otrzymują 
w powieści Prusa podwójne oświetle
nie, subjektywne ze stanowiska uczest
nika wydarzeń, niezawsze dobrze orjen
tującego się w ich doniosłości, i objek
tywne - ze stanowiska autora i czy
telnika, przyczem dwoistość owego 
oświetlenia daje nieraz efekty wysoce 
humorystyczne. 

Wypadek ten jest bardzo znamien
ny, wyraźnie bowiem uwidocznia przy
datność dwu odmiennych form opo
wiadania, pozwalających osiągać prze
różne kontrasty, które daleko trudniej 
byłoby uzyskać w jednolitem opowia
d~niu autorskiem. Kontrasty te płyną 
n1etylko z dwu odmiennych stanowisk 
obserwacyjnych, ale również z odmien
nych sposobów wyrażania obserwacyj. 
Metoda ta mianowicie umożliwia i uła
twia stylizację opowiadania w pewien, 
zamierzony przez autora sposób. Na 
tern. właśnie polega maniera g a w ę
d ~ l ars ka, panująca w naszej po
w1~ści historycznej epoki Kraszew
skiego, używana i nadużywana w ro-
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mansach Rzewuskiego, Chodźki, Kacz
kowskiego i in. Nastroje wywołane 
przez ówczesne życie polityczne naka
zywały wysławianie przeszłości, choć 
ta ze stanowiska historycznego nie
zawsze przedstawiała się chwalebnie. 
Zastosowanie opowiadania w pierwszej 
osobie pozwalało tu uniknąć trudności, 
autor bowiem mógł odpowiedzialność 
za wygłaszane poglądy złożyć na karb 
zmyślonej postaci i ciasnotę ich wytłu
maczyć ograniczonością umysłową Imć 
pana Soplicy lub Nieczui. Metoda ta 
jednak rychło się przeżyła, okazało się 
bowiem, że do większych kompozycyj 
historycznych się nie nadaje, stąd na
wet czołowi jej przedstawiciele (np. 
Kaczkowski w „Olbrachtowych ryce
rzach") przechodzili zczasem do nor
malnego opowiadania autorskiego. 

Te same efekty autor może oczywi
ście osiągnąć inaczej, nie zmieniając 
stanowiska objektywnego obsnwatora. 
Narzędziem wygodnem są tutaj zwła
szcza d i a 1 o g i, w których bohatero
wie powieści w rozmowie wypowiadają 
to samo, co gdzie indziej wyraża opo
wiadanie subjektywne, a więc swój 
subjektywno - uczuciowy stosunek do 
spraw; sprawy te wskutek tego mogą 
otrzymać ciepłe naświetlenie i dzięki 
niemu specjalnie przemówić do czytel
nika. 

Bohater i budowa powieści. 

Zawartość powieści obejmuje mnó
stwo składników, których zharmonizo
wanie z sobą i z formą opowiadania 
decyduje o jej wartości. Wśród skład
ników tych najważniejsze tworzą łań
cuch zdarzeń, złączonych w całość oso
bą naczelną, którą tradycyjnie nazy
wamy bohaterem. Vl zależności od te
go, jakie wydarzenia naświetlone są 
najsilniej, możemy klasyfikować po
wieści na przeróżne grupy. Powieść 
więc, w której na pierwszy plan wy
stępują zjawiska psychiczne bohatera, 
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nazywamy p s y c h o l o g i cz n ą ( „Bez 
dogmatu" Si en Hewicza, „Próchno" Be
renta, „żywot i sprawy Podfilipskie
go" Weyssenhoffa, „Przygoda w nie
znanym kraju" Gruszeckiej i t. d.). Je
śli naodwrót, na plan pierwszy wysu
wają się wydarzenia bez dokładniejsze
go umotywowania psychologicznego, 
otrzymujemy po wieść przygód; 
jeśli wreszcie autor daje dokładny 
obraz stosunków towarzysko-społecz
nych w pewnem środowisku, powstaje 
p o w i e ś ć o b y c z a j o w a i t. d„ 
i t. d. Każda epoka ma tu swoje termi
ny, które zmieniają się w zależności od 
zmian choćhy językowych, następnie 
społecznych i in. Zazwyczaj jednak 
wszystkie te elementy występują zrów
noważone i za wielkie dzieła powie
ściowe uważamy te tylko, w których 
nie brak ani elementu psychologiczne
go, ani obyczajowego, ani przygód, ani 
tła („Lalka", „Nad Niemnem", „Ludzie 
bezdomni", „Chłopi", „Ozimina", „N o
ce i dnie"). 

Wybór takiego czy innego typu po
wieści pociąga za sohą konieczność za
stosowania odpowiedniej jej budowy. 
Zadanie to jest o tyle ułatwione, że ist
nieją stałe, wypróbowane typy budo
wania powieści, popularne w pewnych 
epokach, zwłaszcza wtedy, gdy poja
wią się w dziełach wybitnych pisarzy, 
na których wzoruje się ich otoczenie 
literackie. 

Najpospolitszy bywa odwieczny typ 
bi o gr a fi cz ny, obejmujący ury
wek życia bohatera od zakochania się 
do małżeństwa. Szablon jej znamy 
choćby z powieści Sienkiewicza. Mło
dzieniec poznaje pannę, zakochuje się 
z pierwszego wejrzenia, zdobywa wza
jemność, ma jednak możnego rywala, 
narażony jest na długie walki, osta
tecznie jednak zwycięża i pannę poślu
bia._ Ulubiony ten szablon, mający swe 
głębokie uzasadnienie psychologiczne 

i wskutek tego tak żywotny, może się 
oczyw1sc1e zmieniać i występować 
w różnych kombinacjach. 

Niemniej popularny jest inny sche
mat, szeroko stosowany w powieści 
kryminalnej (detektywnej, szpie~ow
skiej i t. d.), nieraz doskonale zama
skowany, tak że jedynie wprawne oko 
dojrzeć go może. Bohater popełnia 
świadomie lub przypadkiem zbrodnię, 
prowadzi długą walkę z przeciwnika
mi (policją, osobą pokrzywdzoną 
etc.), wreszcie albo ulega i ponosi ka
rę, albo też udaje mu się jej uniknąć. 
Ołośne na cały świat powieści Rosjani
na Dostojewskiego, ,,Zazdrość- i medy
cyna" Choromańskiego i mnóstwo in
nych opierają się na tym schemacie, 
w obydwu przytoczonych wypadkach 
tak okrytym draperjami opisów psy
chologicznych czy roztrząsali filozoficz
nych, że dopiero dokładna analiza wy
kazuje zastosowanie tutaj szkieletu po
w1esc10wego, występującego zazwy
czaj bez dekoracyj w romnnsic bruko
wym. 

Obydwa szablony stanowią zamknię
tą całość, początek bowiem akcji stano
wi węzeł powieściowy, przełomowe wy
darzenie w życiu bohatera, koniec zaś 
rozplątanie czy rozcięcie tego węzła. 
Daleko rzadsze są powieści o budowie 
otwartej. Występuje ona w powieści 
biograficznej, złożonej z szeregu obra
zów, związanych w całość osobą boha
tera, a ułożonych w kolejnośei chrono
logicznej ( „Syzyfowe prace" Żerom
skiego, „Rubikon" Nowakowskiego). 
Inny wypadek to powieść o kilku boha
terach. Tworzy ją kilka równoległych 
wątków, które krzyżują się wprawdzie 
pozornie, w ostateczności jednak nie 
zbiegają się w zakończeniu opowiada
nia i umożliwiają dalsze jego snucie. 
Tak zakończone są dwie powieści histo
ryczne o epoce napoleońskiej, Tołstoja 
„Wojna i pokój" oraz „Popioły" że-

Czego nie znajdziesz tutaj 
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romskiego, znamienne jednak jest tu
taj to, że obydwaj pisarze zamierzali 
powieści swe przekształcić w ogniwa 
cyklu. 

Składniki, zespolone w całość akcji 
powieściowej, nazywamy dy n am i c z
n e 111 i, na nich bowiem opiera się ruch 
i życie utworu, one przykuwają uwagę 
czytelnika i większość niewybrednych 
czytelników na nich tylko poprzestaje, 
przeskakując niecierpliwie składniki 
inne, st a tyczne. Powieść w. XIX na 
składniki <lynamiczne włożyła jedno 
jeszcze zadanie, każąc im poŚr('dnio 
charakt('ryzować bohatera; stąd w do
brze napisanej powi('śei są one czynni
kiem t. zw. charakterystyki pośredniej, 
danej nie bezpośrednio przez autora 
(np. Jan„. hył to człowiek dobry, Ma
rja .. hyła piękna i t. d.), lecz zawartej 
pośr('dnio w wypowie<lzeniach i siidach 
Inny<'h osób, w opisie skutków działa
nia dan('go bohatera, wynikającej z je
go postępków, uczuć i t. d. 

Składniki statyczne powieści. 

Powieśr obejmuje równo<'ześnie mnó
stwo składników statycznych, takich 
choćby, jak bezpośrednia <'haraktery
styka bohatera, opis jego wyglądu, 
analiza jego t•harnkteru, odtwarzanie 
jego procesów myślowyeh i uczueio
wych i t. d., i t. d. Elementy te wiążą 
się oczywiście mniej lub więcej ściśle 
~ samą akcją, choć jej nie posuwają, 
1, w pewnych epokaeh przynajmniej, 
budzą zadowolenie czytelnika. 
Podobną rolę odgrywają również opi

sy, stanowiące tło powieściowe, różnie 
w różnych czasach ujmowane, w zależ
ności od panującej podówczas mody li
t('rackiej i od rodzaju powieści. Tak 
wię~ przed stu laty w powieści histo
rycznej, a pod jej wpływem również 
Wsp<iłczesnej, zabiegano o dokładne 
odtworzenie strony malowniczej życia, 
barwnych kostjumów, charakterystycz-
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nych zabytków architektury, niezwy
kłego krajobrazu i t. p. dekoracyj. 
W powieści sienkiewiczowskiej nacisk 
pada raczej na barwne grupy ludzkie, 
rozmieszczone w głębi obrazu, w „Po
piołar h" tło stanowi11 interesujące wnę
trza, przedewszyst ki em zaś obrazy 
przyrody. To samo dotyczy ,.Chłopów", 
powieści W eysscnhoffa lub Orkana, sło
wem pisarzy epoki, w której poczucie 
i odczucie piękna przyrody uchodziło 
za podstawowy składnik uzdolnień pi
sarskich. 

W powieści dawniejszej jeden zwła
szcza czynnik tej kntegorji głuszył 
wszystkie inne, mianowicie uwagi au
torskie pod adresem czytelnika na te
mat zarówno samej powieśri, jak na 
przeróżne inne. Pisarz, poklepując czy
telnika po ramieniu, pourzał go o roz
maitych sprawach aktualnych, tych, 
które dzisiaj przeniosły się do artyku
łów w prasie codziennej i tygodniowej, 
moralnych, społecznych, politycznych 
i t. p. Obliczenia wykazały, że w gło
śnej powieści „Nędzarze" Wiktora Hu
go takie wtręty autorskie wypełniają 
jedną trzecią całości, w powieściach 
zaś Niemca W. Hcinsego na 800 stro
nic opowia<lania przypada 567 stronic 
rozważali pouezających. Z biegiem rza
su powieściopisarze wylewy te znacz
nie 01mrniczyli, nie chcąc jl'dnak cał
kowit•ic zrl'zygnować z roli mentorów, 
usiłowali nadać im postać bardziej ar
tystyczną (filozoficzny wykła<l prof. 
Dębickiego w „Emancypantkach" nie
skończone pogadanki filozoficzno-spo
łeczne w powieściach Żeromskirgo 
i t. d.); ostatecznie od końca w. XJX 
składniki te zaczęto przekształcać 
w elementy dynamiczne, w okruehy 
życia wewnętrznego bohaterów (plany 
reformy rolnej Franka Hakoczego 
w powieści Orkana „\V roztokach"). 
Składniki te służyły pisarzom jako na
rzędzie propagowania pewnych poglą-
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dów etycznych, społecznych, politycz
nych i t. p., narzucania czy przynaJ
mniej popul;tryzowania pewnych ten
dencyj, stąd powieści te nazywamy 
powieściami tendencyjnemi 
i poczytujemy za dzieła puhlicystyeznc, 
ukryte za ma.<1ką zadań artystycznych. 

Eksperymenty powieściowe. 

Jak każdy inny rodzaj literacki, tak 
i powieść starzeje się. wyradza i odra
dza w nowej postaci. Nawet prQdz<>j, 
bo jako artykuł pierwszej potrzeby 
zużywa się szybciej i przestaje hudzir 
zainteresowanie. Stąd co lat kilkmrn
ście, a nawet częściej, wystQpuje ,.kry
zys powieści" i próby jej odrodzenia. 
Próby te zawsze idą w kilku kirrun
kach. Najprostszy polega na wyszuki
waniu sensacyjnych tematów, na wpro
wadzaniu spraw, „o których si1,1 nie 
mówi", na odpowiednio jaskrawem ich 
przedstawianiu. Oburzenie, które śmiał
kowie wywołują, represje ze strony 
opinji, a nieraz nawet policji ( cemm
ra, konfiskata), robią dużo hałasu, po
wstaje sztuczny popyt na książkę, 
zwykle jednak tak bywa, że z chwilą 
cofnięcia zakazu książka nie l'majdujr 
czytelników. 

Zabieg bardziej skuteczny polega na 
poszukiwaniu nowych form, na pr6-
biach budowania powieści w sposób, do 
którego czytelnik nie przywykł. Do 
kategorji tej należą modne dzisiaj 
„faktomontaże" i reportaże, pomijają
ce akcję i wiążące obrazy wedle zasad 
najrozmaitszych, przenoszonych nieraz 
z techniki filmowej, nieraz z innych 
dziedzin życia pozaliterackiego. Nie są 
one nowością, tego rodzaju pr6hy po
dejmowano bowiem przed stu laty, 
w epoce podróżowania końmi i przesy
łania poczty „umyślnym". Próby dzi
siejsze mają nad dawnemi tę wyższość, 
jaką ma auto nad dyliżansem konnym. 
To samo trzeba powiedzieć o popular-

nych dzisiaj „hiogTafjnch ron1anso
wych", zacierających granicę między 
ujęciem powie.ściowem a naukowo-hi
storycznem. 

Wszystkie te próby niesłychanie 
rozszerzają doświndczenic pisarskie -
nawet gdy są doświadczeniami, kt<'>re 
niezawsze się udają, ho przecież także 
z nicudanyrh doświadczPń wie]p nau
czyć się można. Dzięki nim pogłębia się 
kultura pisarska, na polu zaś kultury 
pisarskiej rosną i rozwijają siQ talt•nty 
pisarskie. li nas panuje wprawdzie 
przeważnie przekonanie, że sarn11 nowa 
forma literacka decyduje o wartości 
utworu, doświadczenie jednak kra,i6w 
o bogatszej od naszej przeszłośei lite
rackiej, a nawet znajomość naszej po
wieści z .Przed lat 30 uezy, że o warto
ści tej decyduje talent pisarski i kul
tura literacka i że nowa forma nabiera 
wartości dopiero w r~ku utalentowane-
go pisarza. J. Krzyirmom~ki. 

Wi11domości o d11wniejszych fazach roz
woju powieści znaleźć można w książk1wh 
J. Krzyżanowskiego: „Romans pol
ski w. XVI", B. Guhrynowicza: „Ro
mans w Polsce za czasów Stanisława Augu
sta", K. Wojciechowskiego: „Ui
storja powieści polskiej", urwana na po
czątk1Wh E>poki Kraszewskiego, w studjum 
Z. S z w e y k o w s k i e g o o powieści wic
ku XIX (w „Dziejach literatury pięknej 
w Polsce"). Ciekawe przeglądy powirści 
dzisiejszej d1tjc od kilku lat L. P i w i ń s k i 
w „Roczniku Literackim". W dzieje techniki 
powieściowej dobrze wprowadza rozprawa 
\V. Bor owego o I. Chodźce. O trehni
ce powieści dzisiejszej pisała A. G r u
sze eka w „Przeglądzie Współczesnym". 
Por. też Z. Ł em pi c k i e g o: Z nowszych 
prac o technice powieści, „Pamiętnik Lite
racki", r. 1912. 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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POZNANIE. Spotkałem niedawno 
przyjaciela. Wrócił właśnie z wycieczki 
do Gdyni. Rzekł mi: „Poznałem Gdynię, 
poznałem polskie morze, jestem zachwy
cony!" - „Poznałeś ?" - zapytałem -
„jakto, czyś jej nie znał dotychczas?" -
„Nie. Słyszałem i czytałem wiele o Gdy
ni, widziałem różne fotografje portu 
i wybrzeża, ale dopiero teraz byłem 
tam, zobaczyłem, poznałem wszystko". 

Rozmowa ta przypomniała mi się, gdy 
zabierałem się do napisania tego arty
kułu. Albowiem dochodzi w niej do 
głosu j e dno z pojęć „poznania", któ
rem posługujemy się nieraz w żyriu 
i w nauce. Przyjaciel mój „znał" (My
nię „ze słyszenia", wiedział o niej różne 
rzeczy, widział nawet jej fotografje, ale 
pomimo to p o z n a ł ją - jak sądzi -
dopiero w chwili, gdy zobaczył · j ą s a
m ą, jakby w oryginale, „we własnej 
osobie". Spostrzegał wzrokowo wybrze
że, miasto, port, część morza i t. d. Ale 
nietylko wzrokowo. Bo wszak także sły
szał ryk syren statków, wyczuwał woń 
dymu statków i lokomotyw, dotykał róż
nych sprzętów, czuł chłód wody mor
skiej w kąpieli i t. d. - słowem, spo
strzegał przy pomO<'y różnych zmysłów 
rzeczy i ich zmiany. W każdym z tych 
wypadków widział, słyszał i t. d. wprost 
same te rzec z y w ich cechach, 
a nie jakieś ich podobizny czy obrazy. 
I d 1 at e go właśnie sądzi, że je „po
znał". 

Poznanie bezpośrednie i pośrednie. 

W myśl tego przeświad<'zenia należa
łoby powiedzieć, że „poznajemy" pewien 
Przedmiot, gdy go - w najogólniejszem 
tego słowa znaczeniu - „spostrzegamy", 
gdy więc - inaczej mówiąc -- jest on 
nam dany „w oryginale" i gdy przytem 
zdajemy sobie sprawę. z jego własności 
i żywimy przeświadczenie o jego istnie
niu. Tego rodzaju poznawaniu, jako 
Pewnej świadomej czy n n ości indy-

szukaj w tomie piątym! 

widuum psychicznego, należałoby prze
ciwstawić poznanie jako to, do czego 
w tej czynności dochodzimy, co w niej 
uzyskujemy, a co zarazem stanowi jej 
wytwór, mianowicie: wiedzę o istnieniu 
i własnościach pewnego przedmiotu 
(rzeczy, istoty żywej, procesu, stanu 
rzeczy, związku i t. p.). Zazwyczaj jed
nak zarówno „poznawanie", jak i „po
znanie" pojmujemy szerzej. Wypadek 
właśnie omówiony - przy pewnem za
strzeżeniu, o którem zaraz pówiem -
nazywamy poznawaniem (lub odpo
wiednio poznaniem) b e z p o ś r e d
n i e m, a zarazem wprowadzamy poję
cie poznawania pośredniego (któ
rego nasz przyjaciel już za „poznanie" 
nie uważał). W poznawaniu pośredniem 
dowiadujemy się mianowicie o istnie
niu i własnościach pewnego przed
miotu ty 1 ko z treści takich lub in
nych sądów (twierdzeń), w jakimś 
języku sformułowanych i coś o tym 
przedmiocie orzekających, przedmiot 
sam zaś nie jest nam dany we wła
snej postaci. Wiedzę uzyskaną na tej 
pośredniej, wyłącznie pojęciowej drodze, 
należałoby w takim razie nazwać po
znaniem pośrcdniem. 

Tak określone pojęcie poznania bez
pośredniego lub pośredniego byłoby jed
nak za szerokie i wskutek tego nietrafne. 
Nie każda bowiem wiedza, pośrednia 
lub bezpośrednia, o pewnym przedmio
cie i jego istnieniu jest „poznaniem" je
go. Jeżeli np. ktoś mi powie, że Gdynia 
leży nad morzem Egejskiem, to tej in
formacji nie nazwę „poznaniem" nawet 
pośredniem, bo ~hoć to jest niewątpliwie 
jakaś wiadomość o Gdyni, ale wiado
mość f a ł s z y w a. Podobnie, gdy po
każe 11ię, że mój przyjaciel miał jakąś 
wadę wzroku, lub że będąc pierwszy raz 
i bardzo krótko w Gdyni, wielu rzeczy 
nie zauważył i wytworzył sobie - jak 
mówimy - „fałszywy obraz" tego miasta. 
Należy więc zastrzec, że jedynie praw-
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d z i w a wiedza o pewnym przedmiocie 
jest jego (bezpośredniem lub pośred
niem) poznaniem. A w takim razie trze
baby powiedzieć, że jedynie uzyskiwanie 
prawdziwej wiedzy o czemś jest pozna
waniem. Naogół jednak skłonni jesteśmy 
mówić o poznawaniu, a przynajmniej 
o czynnościach poznawczyrh, także 
w tych wypadkach, w których, stosując 
je, dochodzimy do wynik<lw fałszywych. 

W jakich czynnościach dokonuje się 

poznawanie bezpośrednie. 

W życiu eodziennem wielu z nas za
dowala się takiem rozwiązaniem zagad
nienia, co to jest poznanie, a i niejeden 
z badaczy zajmujących się t. zw. teorją 
poznania (jako nauką o poznaniu) uwa
żał je za wystarczają<'e. Czy tak jest 
istotnie, zobaczymy niezadługo. Ale gdy
by nawet nic b,vło żadnej ro do tego 
wątpliwości, trzeba zauważyć, że wśród 
teoretyków poznania nic było i niema 
naogół zgody co do tego, j a k i e g o r o
d z aj u są te czynności poznawcze, 
które stanowią poznawanie bezpośred
nie. Jedni bowiem głoszą, że jest niem 
jedynie t. zw. „doświadczenie", a rozu
mieją przez to spostrzeżenie zmysłowe 
(widzenie, słyszenie i t. d.), lub spostrze
żenie wewnętrzne, w którem dowiadu
jemy się bezpośrednio o naszych wła
snych przeżyciach świadomych (-+ Do
świadczenie). Wszelkie inne poznawanie 
jest ich zdaniem pochodne i musi się 
dać sprowadzić do doświadczenia. Na
zywamy ich empirystami. Ale inni -
t. zw. racjonaliści - przeciwstawiają 
się tamtym, twierdząc, że żadne spo
strzeżenie zmysłowe lub wewnętrzne 
nie dostarcza poznania bezpośredniego, 
lecz że możemy je uzyskać dopiero wy
dając sąd o pewnej rzeczy lub proce
sie (tak twierdził m. i. np. R Descartes, 
słynny filozof i matematyk francuski, 
żyjący w latach 1596 do 1650). Co wię
cej, niektórzy racjonaliści głoszą, że nic 

jest konicrzne, byśmy wyuawali sądy 
w bezpośrednim związku lub na pod
stawie doświadrzenia. W cdle nich mar 
my lub możemy mieć pewne - jak się 
wyrażają - „idee wrodzone", które nas 
trafnie informują o pewnyeh przeumio
tach, tak iż możemy o nich wydawać 
prawdziwe sądy, choć ich faktycznie 
nigdy nie spostrzegaliśmy. Inni ;.nowu 
sądzą, że prócz spostrzeżei'1 zmysłow,Ych 
i wewnętrznych istnieją jcswze inne 
rodzaje doświadczenia, jak np. wczu
wanie się w cudze stany psychiczne lub 
bezpośrednie poznawanie t. zw. przed
miotów idealnych (jak np. liczby, fi~u
ry geometryczne i t. p.), jako też związ
ków elementarnych pomiędzy niemi. 
Stanowisko takie zajmują <lziś t. zw. fe
nomenologowie z E. HusRerlem na rzele 
nawiązując przez to do dawnyrh trady~ 
cyj platońskich, choć poddając zamz(•m 
istotnym modyfikacjom poidądy Plato
na na t. zw. idee i irh poznanie. Są 
wreszcie i tacy - jak filozof francuski 
H. Bergson, - którzy zarówno kon
kretne spostrzeżenia zmysłowe, jak i we
wnętrzne, uważają za zniekształcone 
przez pewne elementy obce do.4wiadcze
niu (w wąskiem znaczeniu, używanem 
przez empirystów) i sądzą, że istnieje 
t. zw. intuicja jako jedyna forma bezpo
średniego poznania sensu stricto. Nic 
należy wreszcie pominąć i tych, którzy, 
uznając, że bezpośredniem poznawaniem 
jest jedynie doświadczenie w znaczeniu 
empirystycznem, zarazem sądzą, że istnie
ją takie dziedziny poznania, w których 
nie może być mowy o bezpośredniem po
znawaniu. Zastępują je - wedle nich -
u m o w n i e p r z y j ę t e pierwsze za
łożenia („aksjomaty" ), z których przy 
pomocy rozumowania dedukcyjnego 
(-+Rozumowanie) uzyskujemy twier
dzenia danej nauki. l\la się to odnosić 
przedewszystkiem do matematyki, a po
tem do wszystkirh teoryj matematyce 
pokrewnych (-+ N au ka). 

Czego nic znajdziesz tutaj -
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Jak widzimy wif;c, sprawa jest spor
na i - jak <lotąd - niepodobna z całą 
stanowczością powiedzieć, który z za
znaczonych tu poglądów ostatecznie się 
utrzyma. · 

Czy poznanie to istotnie wiedza prawdziwa? 

Powróćmy jednak do samego określe
nia „poznania" jako wiedzy prawdziwej, 
uzyskanej „bezpośrednio" lub „pośrl'd
~1io".. Nasuwają się tu pewne bardzo 
istotne trudności. Z chwilą bowiem, gdy 
takie określenie przyjmiemy, musimy 
~yjaśilić, co to znaczy, że pewna wiedza 
Jest „prawdziwa". Powiedzą nam za
pewne Czytdnicy, że to wszak wiadomo: 
wiedza (sąd, twierdzenie) o pewnym 
przedmiocie jest „prawdziwa", jl'żeli 
„treść" jej „zgadza się z rzpczywisto
ścią", czyli, jeżeli przypisuje ona przed
miotowi takie właśnie cechy, jakie on 
sam faktycznie posiada. Istotnie, tak się 
zazwyczaj mówi ; i przyjaciel nasz tak 
zapewne rozumiał te słowa: twierdził, że 
„poznał'' ndynię, ho był przekonany, że 
spo~t~zcgał ją (jej domy, ulice, port) 
włas.mc taką, jaką ona faktycznie jest. 

Nie rozważajmy trafności lub nietraf
ności takiego określenia „prawdziwości", 
P~~ijając też sprawę, czy jest ono dość 
śc1slc sformułowane. Spróbujmy jednak 
pr~y zachowaniu tego określenia . zapy
~ac, czy w pewnym określonym wypadku 
istotnie uzyskaliśmy poznanie. Czy wie
dz~, którą zdobył mój przyjaciel przez 
zw.1edzanic Gdyni, istotnie jest „praw
dziwa" T Tak nam się na pierwszy rzut 
oka ~ydaje, ho przypuszczamy, że nasz 
PrzyJaci~l, zwiedzając Gdynię, był 
w pełni swych władz poznawczych 
(a przynajmniej spostrzegawczych) i że 
to dla uzyskania poznania wystarcza. 
~óżby jednak było, gdyby ów przyja
ciel w drodze do Odyni - nic wiedząc 
o tern - zachorował w len sposóh, żeby 
oczy jego się zmieniły, wskutek czego 
wszystko ina<.>zejby widział, niż „było 

szukaj w tomie piq.tym ! 

naprawdę" : w innych barwach, w in
nych kształtach i t. d. Czy nic mówiłby 
wówczas po powrocie tak samo: „pozna
łem Gdynię" T 

Ale powiecie : To bardzo sztuczny 
przykład. Któż tak choruje na oczy, że
by zupełnie zmienił się jego sposób wi
dzenia i żeby on o tern nie wie<lziałT 
W „normalnym wypadku" - powie
cie - to się wcale nic zdarza. A gdyby 
się nawet zdarzyło, to przecież są inni 
ludzie, którzy wnet oweiro wycie<.>zkowi
cza pouczą, że fest chory i że wszystko 
fałszywie widzi. 

Odpowiem : Nieraz się zdarzają takie 
„choroby" oczu (czy innych zmysłów), 
o których ani sam spostrzegający, ani 
jego otm•zmic nic nie wie. I to nietylko 
wypadki ślepoty na barwy, ale także 
pewne - i to często zbiorowe - „cho
roby" widzenia, przy nienaruszonych, 
„normalnych" narządach: są to np. 
pewne uczucia lub pożądania, wpływa
jące na sposób, w jaki spostrzegamy 
otaczający nas świat. Wystarczy, że
byśmy z tych lub innych politycznych 
względów nie lubili kogoś z naszych 
sąsiadów, a przy wyjeździe do ich 
kraju wszystko nam się nie podoba: 
i ulice za proste, i domy za wysokie, 
i stroje dziwaczne, i ludzie gburowaci, 
śmieszni - s p o s t r z e g a my ich ta
kimi. Tak samo, jak się nam całe miasto 
wydaje smutne, gdy nas jakie nieszczę
ście spotka. 

Ale zarzucicie mi może, że nie o tern 
była mowa. Nie chodziło - powiecie -
o to, czy o c c n a nasza takich lub in
nych rzeczy jest poprawna, lecz o to, 
czy sp ostrz cg aj ą c rzeczy, zdoby
wamy o nich wiedzę prawdziwą. - Za
pewne, choć i owo smutne miasto jest 
przez nas spostrzl'gane: tak nam się 
przedstawia w widzeniu. Pomińmy jed
nak już te wypadki i próbujmy pozostać 
przy widzeniu zupełnie wolncm od 
wpływów wszelkich uczuć czy . pożądań 

- ----------------------------------------
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(choć bardzo trudno o takie spostrzega
nie). Jakżeż poradzimy sobie z taką 
trudnością: Idę na wycieczkę w góry 
z mymi chłopcami. Jestem krótkowi
dzem, oni widzą świetnie. Patrzymy na 
tę samą górę, wszyscy ją widzimy, jak 
sądzimy, taką, jaką ona sama jest. Tym
czasem synowie moi pokazują mi jakiś 
załom skalny i ścieżkę obok niego, której 
ja wcale nie widziałem. Któż z nas „po
znał'' tę górę T Powiecie: synowie pań
scy, bo mają dobre oczy, a pan ma kiep
skie. Cóżbyście jednak powiedzieli, gdy
by tak się zdarzyło, że ludzie z „kiep
skiemi" oczyma byliby w przytłaczają
cej większości, a dalekowidze zdarzali się 
tylko zupełnie wyjątkowo? - Tymcza
sem jednak podeszliśmy znacznie bliżej 
do owej góry i oto jeden z mych synów 
woła: „Ależ ta góra jest całkiem inna, 
niż się z ·dołu wydawała". Kiedyż więc 
poznał tę górę, czy wówczas, gdy widział 
ją z dołu i zdaleka, czy teraz, gdy już 
jest blisko niej T Powiecie: „gdy bli
sko!" - Więc im bliżej przedmiotu, 
tern „lepiej" („prawdziwiej" T) widzimy 
przedmiot f Ale podeszliśmy jeszcze bli
żej i teraz znów słyszę: „Nie uiogę teraz 
dobrze zobaczyć tej góry. Jakoś jej 
kształtu nie widać, tyle różnych wystę
pów skalnych, załomów, przepaści. Gu
bię się w tern". Więc jakżef Doszliśmy 
„całkiem" blisko do góry, a jej właśnie 
teraz w jej własnym kształcie dobrze nie 
widać. Nie zawsze więc widzenie „z bli
ska'" pozwala mi poznać górę właśnie 
taką, jaką ona sama jest. Lecz teraz 
pewnie inny zarzut wysuniecie: „Góra 
jest za wielka, żeby można ją „całkiem 
z bliska" oglądać i widzieć, jaka ona 
jest". Zmieńmy więc przykład. Noszę 
oddawna szare ubranie. Widzę je co
dziennie. Pewnego dnia jednak oglądam 
„całkiem z bliska"' materjał, z którego 
jest zrobione, i widzę ze zdziwieniem, że 
wcale nie jest szary, lecz w drobniutką 
biało-czarną krateczkę. Przedtem tego 

nie zauważyłem. Myślę sobie: teraz do
piero poznałem, jaki to materjał. Ale 
potem przychodzi mi do głowy, żeby 
popatrzeć nań przez silną lupę, wówczas 
go „lepiej" zobaczę. Czynię to i widzę 
luźną siatkę (coś jakby wielkooką sieć) 
z wielu różnobarwnych niteczek dziwacz
nie poplątanych. Więc w tak „dziura
wem" ubraniu chodzę oddawna i nic 
o tern nie wiedziałem Y A gdybym był 
popatrzył na skrawek tego materjału 
przez mikroskop, to jeszczebym był co 
innego zobaczył. Jakiż ten materjał jest 
„naprawdę" Y A może to wcale nie
prawda, że moje ubranie jest takie dziu
rawe Y Może zbyt silna lupa niepotrzeb
nie powiększa mi to, co jest „naprawdę" 
bardzo malutkie. Może materjał na
prawdę jest tak ścisły w budowie, jak 
to widzę „gołem" okiem Y Dlaczego mam 
ufać więcej lupie czy mikroskopowi, niż 
oku nieuzbrojonemu Y Kiedy właściwie 
tylko „wydaje" mi się coś, a kiedy zdo
bywam po z n a n ie, spostrzegając rze
czy? Kiedy moje oczy są „zdrowe", 
a kiedy „chore", tak, że pokazują mi 
rzeczy innemi, niż one same są? Niepo
dobna tego rozstrzygnąć, bo zawsze jed
nemu widzeniu pewnej rzeczy mogę 
przeciwstawić inne (moje lub cudze) wi
dzenie, które mi ją całkiem inną poka
zują. I .nie mam prawa stwierdzić, że jed
no z nich jest lepsze od drugiego. żeby 
to prawo zdobyć, musiałbym z góry 
w i e d z i e ć, j a k i e s ą r z e c z y s a
m e w s o b i e. Bo dopiero wtedy mógł
bym cechy, im w rzeczywisto..4ci przysłu
gujące, zestawić z temi, jakie dane mi są 
w spostrzeganiu takiem lub inncm, i na 
tej podstawie ocenić, czy wiedza uzyska
na w spostrzeżeniach jest „prawdziwa". 
Inaczej : Ażeby wiedzieć, czy poznałem 
jakąś rzecz, musiałbym ją wpierw jakoś 
inaczej poznać, ale żeby w tym ostatnim 
wypadku mieć pewność, że się nie mylę, 
musiałbym znów na jakiejś innej dro
dze daną rzecz poznać, i tak w nieskoń-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ezono.~ć. Albo więc mm;zę wog6le zwąt
pić, że kiedykolwiek wiNizieć będę, ezy 
poznałem eoś, albo też na ślepo będę wit'
rzył, że w każdym wypadku zJohywam 
'.'poznanie". Cóż mi więc z tego, że -
Jak się wydawało - wiem, co to jest 
!)<>Znanie, gdy pokazuje się, że okre
~lone przez nas jego pojęC'ie jest takie, 
ze przy niem nigdy niepodobna roz
strzygnąć, czy w danym konkretnym 
wypadku zdobyliśmy poznanie, czy nie. 

„Prawdziwość" czy ,,niesprzeczność"? 

\Vięc trzPha C'hyba zmienić określenie 
„poznania:" Y Podejmowano istotnie pró
by w tym kierunku. Mówiono: Nic na
leży pojmować poznania jako wiedzy 
„~go.dncj z rzcC'zywistośC'ią", leC'z jedy
nie Jako z go d n ej z i n n c m i „w i c
d z am i" (sąd am i) o ty m s a
m Y m p r z e d m i o c i e. „Prawdzi
wość" to tyle co „nicsprzrczność". Tle
kro.ć ~ięc dowiaduję się ezcgoś takiego 
0 .Jakimś przedmiocie, co „godzi" się 
z mncmi wiadomościami o nim zdohv-
wam jego poznanie. ' · 

. Niestety, to nowe pojmowanie pozna
nia nastręcza inne trudności. Bo ehoć 
godzimy się wszysey, że z dwu sądów 
sprzecznych jeden jest fałszywy, to jed
nak, czy nic można się konsrkwentnie 
stale mylić Y Czem różniłyby się kon
~e~wentne, „niesprzeczne" poematy od 
zieł naukowych Y A potem który ze 

spr ' · ' 7;eeznych, ezy „niezgodnych" ze sobą 
sądow należy odrzucić jako fałszywy? 
Myśl, że g<ly mamy wielką ilość sądów 
zgodnych ze sobą, a pojawi się jakiś no
wy sąd z niemi niezgodny, to należy ten 
wł~śnie sąd uznać za fałszywy, nic wy
~~JC się trafną. Nieraz już bowiem hy-
1ismy świadkami, że gdy tak się stało, 
to Uczeni odrznC'ali nic 6w nowo zdobyty 
są~, lecz właśnie niektóre z tyC'h sądów, 
~tore były zgodne ze sobą i które uwa
zano aż do tej ehwili za prawdziwe. 

szukaj w tornie piątym! 

świat I :l:yele. - IV. 

I ezy nawet po taki<>m lub innpm nzgo<l
nienin znanyC'h nam sądów moŻt'my 
mi<>ć pewność, że one są prawdziwe? Czy 
jutro nic może siQ powtórzyć taka sama 
sytuaC'ja i potrzeha nowych uzgodnień? 
Chyba, fobyśmy znali wszy st ki e 
zgodne ze sobą sądy o pewnej izeezy, 
czy o ich zbiorze, to byliśmy przed tą 
ewcntualno.~<'ią zahezpieczmi. Cóż nam 
jednak zagwarantuje, że znamy istotnie 
już wszystkie twierdz('llia zgodne ze 
sobą Y I czy to wogólc możliwe, żeby znać 
wszystkie takie sądy? 

Jak widzimy, nic tak to łatwo clać 
odpowiN11. trafną na pytanie, co to jest 
poznanie. A może poprostu umów i ć 
si ę, że „poznanie" to jest to a to? -
Umówić się co do z n ac ze n i a wy
r a z u zawsze o<'zywiśC'ie można, ale 
określić to znaC'zenic tak, żeby ono aku
rat dokładnie wyznaczało to, co uzysku
jemy w poznawaniu - na to dowolna 
umowa nic wystareza. Nic o znaC'zenia 
słów bowiem chodzi, lecz o to, co to 
j e s t poznanie. 

Więc cóż? Zrezygnować ze wszystkiego 
i zająć się cz<>m innem? Nic. 'l'ylko, żrby 
rozwiązać zagadnienie, które nam się na
sunęło, trzeba wpierw przc1irowadzić 
szereg skomplikowanyC'h rozważań przy
gotowawczych, uświadomić sobie cały 
system związanych ze sobą ściśle za
gadnień. Stara się to zrohit~ t. zw. te
o r j a p o z n a n i a, stanowiąC'a jedną 
z podstawowych nauk filozofiC'znyC'h. 
Niniejszy artykuł miał za zadanie jedy
nie pobudzić intelektualnie Czytelników 
do zastanowienia się poważnie nad spra
wą, która na pierwszy rzut oka wydaje 
się tak prostą. 

R. Ingarden. 
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POZYTYWIZM. Pozytywizmem na
zywa się stnnowisko tych urzonych, 
którzy - kierowani ostrożnością -
ograniczajlf zadania nauki do stwier
dzania faktów. I nawet tylko do fak
tów zewnętrznych, mniemają bowiem, 
że faktów psychicznych nie jesteśmy 
zdolni dokładnie zaobserwować i opi
sać. W i~h przekonaniu przekraezamy 
dziedzinę rzetelnej wiedzy z chwilą, 
gdy wychodzimy poza fakty zaobser
wowane i wnioski z nich wyciągnięte 
i gdy zapuszczamy się w sferę speku
lacyj, idej, przypuszczeń. 

Początki pozytywizmu. 

Pozytywizm jest naturalną i często 
spotykaną postawą umysłów, ale - nie 
w narodach i kulturach młodych. Na
turalnem pragnieniem młodych naro
dów i kultur jest rozszerzyć szczupły 
zakres wiedzy, jaki po..~iadają; mierzą 
siły na zamiary i nic nie jest im bar
dziej obce niż to programowe ograni
czanie zamierzeń, jakie cechuje pozy
tywizm. Dopiero niepowodzenia i za
wody myśli doprowadzają nietylko po
szczególne jednostki, ale całe pokolenia 
do pozytywistycznej postawy wobec 
wiedzy i życia. 

Tak stało się już w starożytności : 
w V w. przed Chr. sofiści z Pr ot ag o
r a s e m na czele zapoczątkowali w nauce 
i polityce pierwszą erę pozytywizmu. Nic 
trwała ona jednak długo. Platon 
(427-347 przed nar. Chr.), skrajny 
wróg tego kierunku, metafizyk i idea
lista, przekonał większość swych współ
czesnych, że umysł ludzki może sięgać 
daleko, że nie musi ograniczać się do 
faktów, bo i bez nich na drodze intu
icji i rozumowania może poznać praw
dy wieczne i bezwzględne. Odtąd do 
końca starożytności pozytywizm wystę
pował już tylko jako prąd uboczny 
wśród filozofów, przyrodników, leka
rzy. 

W wiekach średnich kinurwk t<>n 
h;rł jeszrze bardzil'j dalt>ki o<l potrzt•b 
epoki, której na sercu leżały naprawdę 
.i<'dynie sprawy wieezne .• Jednakż<' po<l 
koniec epoki, w XIV w. pod wodzą 
Wilhelma Orkhama (nr. przC'd r. 1300) 
i pod nazwą „nowego pr:itłn" ( l'irt mo
derna) opanował on na pewien rzas 
główne ośrodki myśli europt>jskiej. Nie 
kwPstjonował bynajmnipj wiary rhrw
śrijańskicj, ale właśnie uważał ją za wia
rę, nie za wiedzę, bo wiedzę ograniczał 
do poznawania faktów. 

Pozytywizm w XVIII wieku. 

Dopiero wszakże w czasach nowożyt
nych pozytywizm rozpowszerhnił się 
szeroko, stał się zwykłą, naturalną po
stawą umysłów. Dopiero wówczas bo
wiem w nauce europejskiej wstrze
mięźliwość wzięła stanowczo i.rórę nad 
odwagą. Stało się to zresztą nieodrazu. 
Dopiero w XVIII w. - jako m1krja 
przeciw spekulacjom filozoficznym po
przednich stuleci, śmiałym i lotnym, 
ale mało przekonywającym i między 
sobą sprzecznym - trzeźwość w my
śleniu stała się hasłem powszechnem. 
Trzeźwość zresztą rozumiano w różny 
sposób. Jedni widzieli ją w zaprzecza
niu nieuchwytnego świata duchowego 
i głosili, że jedynie świat materjalny 
jest rzeczywisty: to byli mat<>rjaliści 
(--+ M ater,ializm). Drudzy za t rzeźwośr 
uważali ograniczanie się do badania te
go, co nam najbliższe, mianowicie wła
snych przeżyć: to byli ernpirysc1 
(--+ Do.~wiadczenie). Trzecim ostrożność 
kazała twierdzić, że niczego nie są p<>w
ni, że człowiek nic poznać nie może: 
to byli sceptycy(--+ J(rytycyzm). Czwar
ta wreszcie grupa myślicieli uważała 
materjalistów i empirystów za niNlosta
tecznie, a sceptyków za przesadni<> 
ostrożnych, sama zaś ograniezała wie
dzę do faktów zewnętrznych: to wła
śnie byli pozytywiści. 

Czego nie znajdziesz tutaj -



357 Pozytywizm. 358 

Stanowisko pozytywistów najdobitniej 
wyraził znakomity myśliriel angielski 
D. Hume (1711-76) w tyrh sław
nych słowach: „Gdy bierzemy do ręki 
~siążkę z dziedziny teolog.ii lub meta
fizyki, to musimy pytać: czy zawiera 
badania nad wielkością i liczbą, pro
w~dzone drogą czystego rozumowania 1 
Nic. A czy zawiera badania nad fakta
mi i istnieniem? Nie. To należy wrzu
~ić ją w ogień, gdyż może zawierać 
Jedynie fikcje i złudzenia". 

Do pozytywist6w należeli nietyle filozo
fowie, ile. uczeni przyrodnicy i history
cy. Najważniejsi z nich byli d'A le m
b er t (1717-178:3) i Condorcet 
(17 4:3-1794). D 'A Iem bert dał wyraz 
P?!d~dom pozytywistycznym we wstę
pie filozoficznym do Wielkiej ł~ncyklo
pe~ji. Prancuskiej (-+ Encykiopedyści), 
łlaJ_w1ększego wydawnictwa zbiorowego 
xy Il I wie ku, Condorcet zaś przedsta
wił w zarysie historycznym rozwój 
Umysłowy ludzkości. W myśl poglądów 
Pozytywistycznych właściwa praca na-

. l~kowa leży w rękach uczonych-specja
listów, natomiast rola filozofów ograni
cza się do klasyfikowania wiedzy z<lo
byt~j przez tamtych. Do teorji pozy
tywistycznej skłaniali się też raczej 
uczeni-specjaliści, nie zaś filozofowie. 
~a przełomie XVIII i XIX w. górę 

W~1ęły zpowrotem prądy pozytywizmo
w~ Przeciwne. Polska była jednym z nie
wielu krajów, gdzie pozytywizm prze
~w~ł aż do pierwszych dziesięcioleci 

l;X w. i nawet pociągnął wówczas 
na~przedniejsze umysły epoki, Jana 
Śniadeckiego, Staszica, Kołłątaja i in
nych. 

Pozytywizm Augusta Comte 'a. 
Tak się jednak stało, że choć w po

cz!itkach XIX w. najskrajniejszy ide
ahzn1 (-+ Idea) opanował większą część 
Europy, to jednak właśnie wówrzas 
znalazł się filozof, który stwonył peł-

szukaj w tomie piątym! 

ny system pozytywizmu. Był nim Fran
cuz, August Comte (1798-1Rfi7). 
On też pierwszy dał kierunkowi nazwę 
,,pozytywizmu" lub ,.filozof.ii pozytyw
nej'' (z franc. positif= pewny, stały): 
w samej tej nazwie zawarte jest prze
konanie, że badanie faktów jest jNly
ną pozytywną robotą badacza,. w przt>
ciwieństwie do spekulacyj zawsze rn~·t
nych, chwicjnyeh, niepewnych i nie
produkcyjnych. Filozofem pozytywnym 
,jest ten, kto zrozumie, że nauki przy
rodnicze stworzyły nieporównany wzór 
dochodzenia naukowego i kto odpo
wiednio do tego wzoru zrezygnuje w fi
lozofji ze spekulacyj na rzecz bada11 
czysto faktycznych. Stosownie do tego 
Colllte w swym wielotomowym „Kursie 
filozofji pozytywnrj" zajął się sklasy
fikowaniem zdobyczy nauk przyrodni
czych, które układał wedle stopnia irh 
ogólności od najogólniejszej astrono
mji poprzez fizykę, chemję, biolog,ję aż 
do socjolog.ii. Tę ostatnią zapocząt ko
wał sam, zauważywszy brak jej w sy
stemie dotychczas uprawianych nank. 

W historycznych wywodach Comte 
głosił, że ludzkość musiała przejśr dh1-
gą ewolucję, zanim doszła do trzeźwej, 
pozytywnej koncepcji wiedzy: musiała 
przejść przez stadjnm religijne, w któ
rem wierzyła w istnienie duchów po
tężnych i przy ich pomocy tłumaczyła 
sobie fakty, a potem przez stadjmn 
metafizyczne, gdy thrnrnczyła fakty 
przez pojęcia abstrakryjne. Obecnie 
weszła ludzkość w sta<l,jmn pozytywne: 
po prostu stwierdza fakty, nie tłuma
cząc ich ani przez duchy, ani przez ab
strakcje. Comte uważał stadjum to za 
najwyższe i ostateczne w rozwoju umy
słowem ludzkości. 

Comte, prawodawca pozytywizmu, 
żył w epoce idealizmu, dalekiej od po
zytywnej trzeźwości i sam w głębi du
szy nie był wolny od śmiałych aspira
cyj filozoficznych, którychby na pew-
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no nic był porhwalił ani d'Akmhert 
ani Con<lorcet. \Yystępownł przeriw 
llH:>tnfizyee, nle - tylko częśeiowo: 
zwalezał taką metafizykę, ktc'1ra nie 
li<'zy się z faktallli, opirra się na spr
kula<'jach poję(•iowych, zakłada istnie
ni(' bytów, jakieh nikt doświadPzyr ani 
sprawdzić nie llloże; natomiast bynaj
lllnirj nie oponował prze<'iw 111rtafizy
ee, którahy na podstawie faktów stwirr
dzonych przez naukę stworzyła „naj
wyższą syntezę" wiedzy. Do synt('ZY 
takiej Comte llliał pociąg <'haraktPry
styczny dla doby idealizlllu. 

W pMniejszych latach ży<'ia Comfr 
uzupełnił jrszcze swą filozofjQ w dn
ehu religijnym. Twierdził, że uczucia 
religijne są faktt>lll i Żt> pozytywizm 
nie ma racji walczyć z niemi, natomiast 
prag·nie dać tylll ucznciolll pozytywny 
przedmiot: zamiast Boga nadprzyrodzo
·neg·o - ludzkość. ,Jej najszezytnir.i
szym ideom i najświetniejszylll przed
stawieirlom pozytywista powinien od
dawać cześć rrligijną. Dogmaty i for
my tego nowego kultu Com te ust al ił 
szczrg6łowo w swym „Kate<'hizniie po
zytywistycznym". 

Rola Collltr'a w dzir,ia<·h pozytywi
Zlllll była dośr szczeg·61na. On to naj
dokładniej opraeował tę doktrynę ale, 
z drugiej strony, opraeował ją niezu
pełnie jednolieie, a w każdym razie 
mniej skrajnie niż jego poprzednicy 
z XVIII w. Ponieważ hył pisarzem 
eiężkim i nudnym. wii,•c niało ezytano 
go i znano. Był raczej hasł<'lll dla na
stQpnyeh pokolrl1 niż źr(Jdłetll ieh po
gląd6w. Pod imieniem jego i nazwą 
pozytywizm u zaczQły trż zczasem kur
sować poµ;lądy dość r6żnorodnr. 

Pozytywizm jako religja. 

Niekt6rzy zwolennicy Comte'a przy
jQli jeµ:o poglądy bez zastrZ('Żeń, uwa
żając je za nirrozrrwalną eałoś(.. Rrli
gję ludzkości mieli za konieezny skład-

nik pozytywizmu. Położyli nacisk wła
śnie na stronQ religijną systemu jako 
11:1 1111.idonioślejszą. a przytPm stano
wią<'ą ostatni<) lllyśl, nil',iako tPstament 
ll1 ist rza. 

Ze szkoły filozofiC'znej stali się tedy 
gminą reli~d.i1111. Stosowali wszelkie 
for1Hy kultu, przrpisane przrz Comte'a; 
dorn jeg·o w Paryżu prze1HiP11ili w ka
plicQ; na wzlir Paryża i w innych 111iej
seowoś(•iae h tworzyli g·rn iny i lrndowa
l i kapliee, najwiQed w Ameryce Po
łudniowrj. 

Rtoli<·a Brazylji, Rio de Janeiro, po
siada dziś gniinę najlieznirjszą i naj
wspanialszą świątynię. Na wielkim ołta
rzu ustawione jest popiers'ir Comtr'a, 
a kapli<'e poświęcone są wi(•lkim „wy
brańcom 1 udzkości", reprezentują('ylll 
r{1;i,11e dzirdziny jej gl'njnszu: Arysto
tPlrs i DPscartes rrprezPntują filowf.iQ, 
ArehimNles naukę, l\fojżesz i św. Pa
weł religję, Cezar i Karol Wiciki po
litykę, Hrloiza reprezentuje ducha 
średniowieeza, a Fryderyk Wirlki -
ośwircenia. Na czelr gminy stoi „apo
stoł ludzkośei''. Co niedziela członko
wie ki zbierają się w „świ11tyni ludz
kości", by odczytać urywki z katechi
znnt Comte 'a. W żyeiu prywatnrm kie
rują się wskazliwkami mistrza, stosując 
i szerząc zasady humanitaryzmu. W or
ganizacji gminy i formach kultu nie 
okazują oryginalności: zapożyczyli je 
całkowicie od katolicyzmu. C:miny po
zytywistów są zrrsztą nirliczne. Parę 
setek takieh wierzących pozytywistów 
na obu p6łkulach stanowi ilość zniko
uią wobee miljonów ludzi, którzy 
w XIX w. przyznawali się do pozyty-
wizmu. 

Pozytywizm popularny. 

Wiek XIX wyznawał inną postać po
zytywizmu, nawskroś świerką i nauko
wą. Już jeden z najbli;i,szyeh uezniów 
Comk 'a, Lit t re (lSOl-lH~l), uważa
jąc poglądy metafizyezne, a zwłaszrza re-

Czego nie znajdziesz tlltaj -
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ligijno-kościelnc mistrza za błąd i nic
k?nsekwencję, wypnrł się ich. W jego 
UJęciu pozytywizm utracił właściwie 
swoiste cechy myśli Comte 'a i wrócił 
do tej postaci, jaką przewidywały pro
gramy d'Alemberta i Condoreeta. W tej 
Postaci rozpowszechnił się w drugil'j po
łowie XIX wiekn w SZ<'rokirh sfrrach 
inteligencji, z pewną wszakże zmianq, 
mianowicie sprzągł się z innemi teo
rjami, występu.i<icem i pod hasłt>m 
ostrożności i trzeźwości, wzywającemi 
do trzymania się doświadczenia i uni
kania metafizyki. Sprzą!-!,'ł się przecle
wszystkiem z empiryzmem, który od
dawna rozwijał się zwłaszcza w Anglji, 
a współcześnie z Comtem wydał zna
komitego myśliciela, J. St. Mi 11 a 
(1806-1873), następnie zaś - ze sta
nowiskiem nauk przyrodniczyrh, zwła
sz~za z ewolucyjnem tłumaczeniem zja
wisk, które Dar w i n (1809-1882) 
(;Darwinizm i Ewolucja) przeprowa
d~1ł, a Spencer (1820-1903) uogól
nił. Zwolennicy takiego żespoloneg-o 
P~glądu nazywali siebie pozytywista-
11~1, _ale naogół więcej znali i uwzględ
niali Milla i Spencera niż Co111te 'a. 
Ich pozytywizm, będący raczr.i ogólną 
Postawą umysłów, dumnych ze swej 
trzeźwości i pozytywności, niż okrPślo
nym poglądem filowficznym, o p a n o
w .a ł u m y s ł o w o ś ć E u r o p y d r u
g 1 ej połowy XIX w., stał się jej 
P_ostawą najtypowszą, ccehował nietyle 
f.1lozofów, ile szerokie koła inteligencji, 
itcratów, działaczy. 

Pozytywizm polityczny. 
W nicktóryeh krajach ten pozytywizm 

Popularny wyst11pił bojowo w sprawach 
społecznych i politycznych. W alezył 
~romantyzmem ( ~ Homantyzm) i idca
hzrnern politycznym. Napominał, by 
~ zamiarach liczyć się z siłami i głosił 
. as~o zaczynania „od podstaw", nic od 
ideJ. W praktyce związał swą sprawę 

ze sprawą postępu (~!'ostęp), r6wno
se1, clPmokratyzmu (~Demokratyzm) 
i liłwralizrnu (~Liberalizm), zwalezał 
przeto ni<·t~·lko idealizm, ale i konserwa
tyzm ( ~ I\ onsCl·u•atyzm). Konserwa
tyzm idealistyczny i postępowy pozy
tywizm stały się zasadniczem przeci
wit>ństwem społec•zno-politycznrm tarn
trj rpoki. Konsrrwatyzm miał wpraw
dzie w wit>lu krajach za sobą większo8t\ 
ale pozytywizm był postawą młodych, 
śmiałych i ataku.iiicych. Tak było prze
dewszystkiern w Polsce, gdy w siedem
dziesiątych lataeh XIX w. doszrdł do 
głosu „pozytywizm warszawski". Ale
ksander świ~toehowski, literat i publi
cysta, był wodzem tego ruchu, a „Prze
gląd 'l'ygodniowy" - organem. 
Związek pozytywizmu z hasłami po

stępowemi. nie był jednak konieczny: 
można było być trzrźwym pozytywistą, 
a społecznym konserwatystą. \Ve I•,ran
cji skrajny nacjonalizm · wyrósł na 
podłożu pozytywizmu. Podobnie było 
w sprawach religijnych. W wielu umy
słach pozytywizm związał się z posta
wą antyreligijną. Nie było to wszakże 
konieczne, ani powszechne; byli i są 
wirrz:1cy pozytywiści. Pozytywizm ogra
nicza bowiem wiedzę, nic wiarę. 

Pozytywizm naukowy. 

Czem innem natominst pozostał po
zytywizm wśród uczonych: nie ogólną 
postawą społeczną, lecz konkretną me
todologją i teorją poznania ( ~ 1'eorja 
poznania). Nic był to już wszakże po
zytywizm w duchn Comte 'a czy Lit
trć 'go. Prawowierni komtyści istniej11 
dziś bodaj tylko w Ameryce Południo
wej ; w Europie pozytywizm naukowy 
przekształcił się. Ośrodkiem jego dal
szego rozwoju hyła już nie l<'rancja, 
jak za Condorcrta i Comte'a, ani An
glja, jak za Milla i Spencera, lecz -
Europa środkowa. Pod koniec XIX w. 
na czele kierunku stał wiedeński fizyk 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Mach (1838-1916) i zurychski filo
zof Avenarius (1843-96). 

Od d'Alemberta czy nawet Comte'a 
poszli ci uczeni znacznie naprzód. Tam
ci uważali trzeźwą metodę opierania 
się na faktach, jaką głosi pozytywizm, 
za ideę zrozumiałą samą przez się ; ci -
podkli się ją uzasadnić. Tamci wal
czyli z doktrynami metafizycznemi, 
ci - uważali walkę za załatwioną, na
tomiast tropili resztę metafizyki ukry
tej w naukach przyrodniczych, w psy
chologji, w teorji poznania. Ci nowi 
pozytywiści usiłowali dotrzeć do „czy
stego" doświadczenia, usuwając zeń 
wszelkie wtręty myślowe, które piętno
wali jako metafizykę. Za 'metafizyczne 
pojęcia mieli nictylko „rzecz samą w so
bie" lub „jaźń", ale też „przyczynę", 
„atom" i wiele innych podstawowych po
jęć przyrodoznawstwa. Byli zdania, że 
w nauce wtrętów tych jest nawet wię
cej niż w potocznym poglądzie na 
świat. Za zadanie rzetelnej nauki uwa
żali nie wyjaśnienie faktów, lecz wy
łącznie opis. Chęć dawania wyjaśnień 
była w ich mniemaniu przyczyną naj
gorszych klęsk i błędów, jakie spotka
ły naukę i filozofję. 

Na początku XX w. zdawało się, że 
pozytywizm przeżył swój czas i ustą
pił pod naporem innych doktryn. Jed
nakże stało się inaczej; ruch pozyty
wistyczny, i to bardzo radykalny, od
żył znów po wielkiej wojnie. Główny 
ośrodek jego jest w Wiedniu. Nie jest 
to bynajmniej panujący prąd dzisiej
szej filozofji i teorji nauki, ale bądź 
co bądź jeden z jej prądów. 

W. Tatarkiewicz. 

PRACA. 
Zabawa, praca, twórczość. 

Czem innem jest praca, czem innem 
zabawa. Stare to i znane powiedzenie. 
W zabawie jesteśmy swobodni, czujemy 
się wolni od wszelkiego obowiązku, za-

pominamy o całej powadze życia. Jego 
realny świat wysiłków i walk, powodze
nia i klęsk, zamierzeń i odpowiedzialno
ści niknie nam z oczu. Bawiąc się, nie 
przynosimy ani sobie, ani innym po
żytku. Zabawa pochłania nas na chwilę 
i darzy nas przyjPmnością. Poddajemy 
się jej przepisom, ale żadna poważna 
kontrola nie ocenia na..'!zego postępowa
nia i nie zmusza nas do niczego. Wolno 
nam rzucić zabawę, p;dy czujpmy się 
nią znudzeni, gdy już jej mamy <lość. 

Samo słowo „praca" brzmi surowo. 
Kojarzy się z wysiłkiem, trudem, odpo
wie<lzialnośch1. Praca zazębia się z ży
ciem realnem, splata z walką o byt, pod
lega ocmie i kontroli. Po<lejmuje się 
ją w określonym celu, dzieli się ją na 
etapy, organizuje W<'spół z innymi. 
W pracy szuka się rezultatów. Jej trud 
bywa ciężki, bywa· nużący. Przeto musi 
się jakoś opłacać: pieniędzmi, sławą, 
stanowiskiem, poczuciem spełnionego 
obowiązku. W pracy zajmujemy pewien 
posterunek społeczny. Inni ludzie, naród, 
państwo, przełożcni mają prawo wyma
gać, byśmy ją spełniali dobrze, i mają 
prawo przekazać komu innemu, gdy ją 
wykonywamy niedbale i nieudolnie. Ro
bota bowiem musi być dobrze zrobiona. 
Pracując, nie należymy tylko do siebie: 
spoczywają na nas zobowiązania społecz
ne. Cząstkę zbiorowego losu dźwigamy na 
sobie. Naszą energją, znajomością rzeczy, 
wysiłkiem służymy państwu i ludzkości. 

Praca różni się od twórczości. Twór
czość ma charakter indywidualny, jest 
to niepowtarzalny i niemożliwy do na
śladowania1 proces. W pracy stawiamy 
sobie wyraźne cele do osiągnięcia. Wy
obrażamy sobie zgóry, co chcemy o.<iią
gnąć, co mamy zrobić. Twórczość ma 
w sobie zawsze pierwiastek natchnienia. 
Sięga śmiało w tajemniczą przyszłość, 
zdobywa owoce niespodziewane. Arty
sta, poczynając tworzyć, nie widzi dzie
ła swego dokładnie w każdym szczególe. 

Czego nie znajdziesz tutaj -



365 Prłt<'a. 366 

~1dyby jr tak zoharzył, znaczyłoby to, 
IŻ już je stworzył. Podobnie jest z każ
dą inną twórczośeią. Tern twórczość 
różni się od praey ezysto wykonawezej. 
Arc·hitt>kt próhująey szkieować projekt 
budynku tworzy rzeez nową, po:tbawio
n~ wzorów, nieprzewidzianą; Ale inży
nier prowadzący budowę według tyeh 
planów zna każdy ich ·szezegół i dosto
sowuje się doń. Dlatego twórezość .iest 
zasadniezo ezynem jednostkowym, wła
snym, niepodzielnym. Praeę natomia..<1t 
można organizować, t. zn. rozdzielać na 
składniki i etapy, przekazując do wyko
nania różnym ludziom różne jej czą st ki. 
\V prary wykonywamy rzynnośei i wy
~w_ory określone i powtarzahw. I ten, 
I ow, i jcszrze ktoś innv ezvni to 1ak 
samo, jak my, i osiqg~ rpz~1ltaty po
~lolmc. Twórezość daje owo<'<' świeże 
I nowe. W twórrzości znajdujem~· 1włnc 
z~spokojenie, oddajemy się jej całkowi
r1c aż do granic zupełnego zapomnil'nia 
? .świecie i znajdujemy radosne szrzę
sc1e w .id proecsie. Praca zaś bywa ezę
sto trudem, do którego trzeba się przy
muszać i który podejmujemy tylko ze 
względu na rezultaty. Dlatego praca 
sprowadza często znużenie i męczy. 
Utrudzenie tworzrniem ma inny d1a
raktcr. l\fa charakter wyrzrrpania. 
Skarżą się na nie często twórcy i po 
wielki<~h wysiłkach twórczyd1 szukają 
;rokoju, skupienia, pogłębienia siebie. 
agromadzają w sobie nowe treści, no

we zasoby sił. 

Praca i człowiek. 

, Różnie się zapatrywano w ciągu wic
kow na stosunek człowieka do pracy. 
~cdług Greków praca była tak niewła
ściwcm zajęciem, iż człowiek pracujący, 
nawet artysta, żył poza nawiasC'm spo
łeczeństwa i nic hył godny towarzystwa 
człowieka wolnego. A rystott-les przeko
nywał, iż doskonała konstytucja pań
~~~wa nic pozwoli nigdy nazywać oby-
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watelcm kogoś, kto pracuje fizycznie. 
W średniowieczu pojmowano rzęsto pra
cę jako skutl'k grzcrhu pi(•rworodnq.~o, 
jako karę, która spadła na cały ród 
ludzki w jego doC'zesncj pielgrzymce. Tę 
karę trzeba wytrzymar. Kto pracuje, 
ten nie grzeszy, a nawet może dorohkiem 
swej pracy służyć bliźnim, cz~·nić dzieło 
miłosierdzia. Ale ponad żyeicm praco
witem stoi w hirrarC'hji wartości ż~·ric 
ryC'erskic i życie konkmplatywnc jako 
wyższe i hardzirj godne człowi('ka. Nic
lcpicj patrzyła na prarę epoka renesan
su. W prawdzie wzrosło wówczas umiło
wanie dorzcs1wgo życia, jego hogartwa 
i korzyści, ale ludzie rmcsansu kochali 
najhardziC'j życie porhłoni~te wysiłkiem 
twórczym, pełne przyg6d i awanturni
czosr1, życie przedsi«:hiorC'ze i bujne. 
Praca wydawała się im działalnośeią 
zbyt uciążliwą, zbyt przyziemną, mono
tonną i szarą. Jako środek wydźwignię
cia się na wyższy szczebel społeczny 
i zdobycia bogactwa działała zbyt po
wolnie. Dlatego wybitny Pkonomista 
włoski XV w. Alberti zalecał pewniej
sze i szybsze sposoby: szukać skarbów, 
uprawiać alchemję, pożyrzać na wysoki 
procent, ożenir się hogato. W wizjach 
za.4 utopistów powracał stale ideał 
przyszłego państwa, w którPm ludzie 
nie będą musieli długo i ciężko praco
wać, ale mieć będą czas na życic tw6r
cze, oddane nauce i sztuc(', rozmy!ila
niom duchowym i bezpośredniej radości. 

Zasadniczo inny stosunek do pracy 
zaczyna się wytwarzać w dojrzewającej 
warstwie mirszczaństwa (--. Burżuazja). 
Nawiązając niejednokrotnie do ceC'ho
wych tradycyj !iredniowiccza, przeciw
stawiając się feodalno - rycerskiemu 
i ascctyczno-klasztornt'mu stylowi ży
cia, pocz~·na ono coraz bardziej emir 
cnotę pracowitośl'i, syskmatyczności, 
oszczędnośri. Szrzt•gólnie silnie czyni to 
środowh1ko protestanckie, purytafo,ko
kalwińskic, któ:rt> podejmuje prarę jako 
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wytężoną działalność ludzką, ku chwale 
Boga podejmowaną. \V tej atmosferze 
powstaje powoli fanatyzm pracy świec
kiej, podejmowanej dla celów ziem
skich, wyrażającej się rozrostem przed
siębiorstw, nagromadzeniem zysku. Do
rabiające się znaczenia mieszczaństwo 
i coraz bardziej rozwijający się prze
mysł wytwarzają nowy pogląd na życie, 
wymagający od człowieka najwyższego 
wysiłku pracy, poddajł!CY w wątpliwość 
wartość wszelkich innych form życia, 
takich, jak twórezoM, kontemplaeja, za
bawa. 

W tej atmosferze zmiPnia się pogląd 
na człowieka. Jego najgłębsza istota 
przejawia się w działaniu, a nie w my
śleniu, odezuwaniu, kontemplacji. Nic 
w wysiłkach wewnętrznyrh, mającyrh 
na celu wypełnienie powinnośei moral
nej lub religijnej pogłębia się rzłowil'k, 
ale w działalności pochłaniającej jego 
siły w walce z opornym światem. .Naj
szlachetniejszą zaś formą te,j działalno
ści jest praca, która najlepiej zaspakaja 
ludzką potrzebę działania. Pra<>a zatem 
nie jest czemś obcem w stosunku do <>zło
wieka, ale jest istotnym i szczerym wy
razem jego osobowości. Praca jest naj
szczytniejszem powołaniem każdego czło
wieka na ziemi. W tym duchu pisał Brzo
zowski: „To tylko w naszej indywidual
n~ci duchowej jest rze<>zywiste, <'O mo
że być związane z życiem pra<>y, a więc 
tylko te myśli, które mogą służyć nam za 
środek orjentacji w nowoczesnym świe
cie pracy, tylko te U<'zucia, które mogą 
być celem pra<>y lub jej pobudką'". 

Ale ten punkt widzenia, czyniący 
z pracy istotny składnik człowie<>zcń
stwa i przezwyciężający wszelkie daw
IlleJsze mnil'mania, prowadzi do kcm
sekwenryj, uświadamiany<>h dokładniej 
dopiero w l~p"lee wsp<lłczcsiwj. 

Poll'gają unP przcdewsz~·stkiem na 
tern, że ujmując pracę jako działalność 
kształcącą człowieka, wymagamy, by 

powołani do niej byli wszyscy. Stawia
jąc to hasło upowszechnienia prary, 
przeciwstawiamy się · nietylko lenistwu 
uprzywilejowanemu tych, którzy mogą 
mieć dorhody bez pracy, ale również 
i lenistwu przymusowrmu, w posta<>i 
bezrobocia. Rozwiązanie tej sprawy jest 
ważne nietylko gospodarczo, ale i mo
ralnie. Człowiek bowiem, który nic mo
że znaleźć pracy, czuje się wyrzuconym 
poza społe<>zcństwo, ezujc się kimś gor
szym i poniżonym, nic może znakźr te
renu, na którym mógłhy spróhowar 
swych sił, podjąć odpowiedzialność za 
swe <>zyny, znaleźć radość z powodzenia 
wysiłku. W tej przymusowej bezczyn
ności marnuje swą młodość i. 8Wl' możli
wości. 

Następnie, wyrażająe przPkonanie, iż 
prara jest potrzebą ezłowil•ka, poezyna
my dziś coraz wyraźniej sznkać dokład
niejszych określeń, jaka praea odpowia
da człowiekowi. Niekażda bowiem pra
ca może mieć taką wartość pog-h.~hiają('ll 
i wyehowują<>ą. Są formy pracy, które 
nużą i wyniszczają, które mcehanizujCJ 
i zabijają <>złowieka. Tylko na gruncie 
przekonań, iż pra<>a jest z natury rze<'ZY 
obojętna lub przykra dla (•złowil'ka, 
można było usprawiedliwiać takie for
my pracy, które wykonywane były przez 
ludzi z niechęcią lub obojętnie, pod 
przymusem, jako przykre sposoby zdo
bycia majątku lub utrzymania. Skoro 
zaś powstaje przekonanie, iż praca jest 
wyrazem potrzeb i upodobań ludzkirh, 
skoro zaspakaja potrzebę działania czło
wieka, rodzi się idrnł doRtosowania pra
cy do <>złowieka. Próbujemy zatem od
różniać pracę dobrą od pracy złej. Do
brą nazywa się taka praca, która dosto
sowana jest do potrzeb pracownika, 
która mu odpowiada i która stanowi 
dla niego wartościowy teren doświad
czenia. Dostosowanie takie zależy od 
dwóch czynników. Przedewszystkirm 
człowiek pracujący powinien mieć po-
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czucie, iż to, co swą pracą wytwarza, 
ma wartość dla kultury lub dla społe
czeństwa. Najcięższą i najhardziej przy
krą jest praca, która służy wytwarzaniu 
produktów zbędnyl'h lub .szkodliwych. 
Powtórc, sam proces praey winien być 
dla pracownika przyjemny i wartośeio
wy, ważny sam w sobie, a nietylko jako 
środek do innyeh celów. 

Praca, która spełnia te oba warunki, 
rozwija i kształci ezłowieka, wszelka in
na pognębia go i niszezy. Ody wypeł
niamy pracę niekochaną, gdy podejmu
jemy trud, w naszem przekonaniu bez
sensowny społecznic, wóweza.s nabiera
my powoli niechęci do samych siebie, 
prowadzącyeh żyeie tak liche. Rodzi się 
stąd niechęć do świata i do ludzi, słab
nic wola twórcza i oehota działania. Pra
ea wypdniana z przymusu i mcehaniez
nic czyni z nas jedynie funkejonujące 
maszyny. Nabieramy powierzehownego 
stosunku do żyeia i do samych siebie. 

Zadanie naszej epoki, epoki wielkich 
możliwości wyręczania się w pracy me
chanicznej maszynami, polega na takiej 
przebudowie warunków i organizaeji 
pracy, aby ludzie mogli .spełniać praeę, 
która im odpowiada i która ieh kształri. 
(~Kształcenie). Trzeba w opinji po
wszechnej ugruntować przt~konanic, iż 
każda inna praca jest zła i niegodna 
człowieka. Na.leży też zrozumieć, iż 
w_ wyścigu pracy zwycięża ten, kto speł
nia umiłowaną pracę. Dlatego wszelkie 
usiłowania mające na celu ochronę ezło
wieka pracującego przed wyniszczają
cem jarzmem niedostosowanej, niekształ
cącej pracy są w ostatecznym bilansie 
wzmocnieniem energji i skutecznośei 
wysiłków całego społeczeństwa. 

Praca i pogląd na świat. 
Ody człowiek pierwotny nie zadowala 

się jaskinią, ale buduje szałas; gdy mu 
do życia nie wystarczają dary natury, 
ale podejmuje trud uprawy pola; gdy 
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dla poratowania zdrowia ludzie szukają 
opieki lrkarzy i przestaj11 liczyć na siły 
samego organizmu; gdy historyk pro
wadzi badania naukowe, rozszerzaj11ee 
zakres wiadomości, przechowanych 
w żywej tradyrji wszędzie, we 
wszystki<'h tych formach prary, od naj
prostszyeh do najbardziej złożonych, od 
praktycznych do teoretycznych, mamy 
do czynienia z pew1wm niezadowolc
niPm z rzeczywisto.~ei, którq zastaliśmy. 
Rzeez.vwistość ta nie odpowiada na
szym wymaganiom i wierzymy, iż wła
snym, praeowitym i w:vtrwał:vm wysił
kiem uda się nam ją poprawić i dosto
sować lepiej do naszyrh potrzt'h. 

Ta wiara w możliwość poprawiania 
rzeczywistości jest wyrazem przekona
nia, iż ludziom wolno przl'lrnclowywać 
świat. Nil'~awszc istniały takie przeko
nania. Wielokrotnie pojmowano rzeczy
wistość jako daną przez Boga, zbu<lo
warn1 dobrze i mądrze, nie podlegafocą 
krytyce ludzkiej i nietykalną. Już sta
ry mit o Prometeuszu przypomina, ja
ką karę poniesie ten, kto pragnie popra
wić i ulepszyć dane ludziom warunki 
żyria. W średniowieczu uehodziło za 
rzecz grzeszną wyręczać się w pracy 
maszynami, skoro Bóg dał ezłowiekowi 
ręee <lo pracy. Podobnie uchodziło za 
grzech chcieć wydźwignąć się pracą na 
inny szczebel społeczny i buntować się 
przeciw tPmu, na którym się urodziło. 
Dlat<'go rozwój znaczenia pracy dokony
wał się w kulturze europcjskipj równo
legle z osłahil•niem poczucia, iż rzerzy
wistość jest nietykalna, równolegle 
z wytworzeniem się przekonania, iż wol
no ją ludziom przystosowywać do wła
snych potrzeb. 
Chęć tego dostosowania dyktowana 

jest rosnącem umiłowaniem życia do
ezcsnego. Praca jest czynnikiem i wyra
zem takiej postawy, która dha o coraz 
pełniejsze wykorzystywanie możliwości 
życiowych. Jej przeciwieństwem jest pu-
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stelnicza asceza, obojętna wobec świata 
kontemplacja. O cóż bowiem warto się 
troszczyć i zabiegać, skoro istotne króle
stwo człowieka nie jest z tego świata? 
Nie warto również pracować, gdy życie 
nic nęci możliwoilciami, nie ukazuje ho
ryzontów. Ody kiedyś amerykański 
podróżnik pytał młodego, biednego 
Chińczyka, dlaczego wygrzewa się 
w słońcu zamiast pracować, taką otrzy
mał odpowiedź: „Już jadłem dziś mój 
ryż, a nie jestem zakochany". 

I wreszcie praca wiąże się z poczu
ciem, iż ludziom udaje się przebudowy
wać świat. Dlatego kult pracy nigdy nie 
był tak silny, jak w epoce wielkich zdo
byczy technicznych, świadczących wy
mownie o powodzeniu człowh'ka. Dlate
go rosnące znaczenie pracy idzie w pa
rze z coraz bardziej potężniejącq rolą 
nauki. Nauką i pracą zdobywa człowit'k 
swe miejsce w wszechświecie, poprawia 
swój los. 

Praca, jak z tego widać, jest wyra
zem, a jednocześnie czynnikil'm swoistej 
postawy wobec rzeczywistości życia. 
Ma ona swyeh entuzjastów i oskarżycie
li. Pierwsi kładą nacisk na wartość po
czucia samodzielności ludzkiej, na war
tość przekonania, iż własnemi siłami 
zwyciężamy w walce o byt. Drudzy sta
rają się przekonać, iż w postawie, jaką 
pod wpływem pracy przyzwyczaja się 
człowiek zajmować wobec świata i wo
bec bliźnich, przejawia się niebezpieczna 
jednostronność. Praca mianowicie kształ
tuje nasz stosunek do rzeczywistości 
według zasady wysiłku i powodzenia, 
wymaga systematycznej cnergji i jt•st 
oceniana według skuteczności. Religijna 
i metafizyczna postawa wobec świata, 
kontemplacja, miłujące zespolenie się 
z bytem, nie mogą dojść do głosu w tej 
atmosferze wytężonej i wyłą<'znic waż
nej pracowitości. Również i w stosunku 
do siebie samego i do inny<'h ludzi po
stawa ta wykazuje jednostronność. 

Przyzwycza,ja do szukania rezultatów 
i do OCl'llY wysiłków ze względu na ich 
wyniki. Człowiek łatwo staje się w tych 
warunkach tylko narzędziem. Sens ży
cia widzieć poczyna nie w tern, jakim 
jest człowiekiem, ale w tern, co wytwa
rza. Obowiązek sh1żby produkcyjnej 
usuwa w cień potrzebę kształcmia się. 
Życic wewnętrzne człowieka ma jednak 
żakres znacznie szerszy niż zakres wysił
ku pra<'y. Dlatego i stosunek do innych 
ludzi opierać się powinien na współży
ciu z nimi jako z ludźmi, a nic na oce
nie ich jako robotników. u. 81tdwdnl«ki. 

St. Brzozowski: ldl'c, \Vnrsznwn 
1910. A. S kw a r c z y ń s k i: Myśli o no
wej Polsce, \Varszawu rn:l4. FI. z n R

n i e c ki: Ludzie trrnźniPjsi a cywirizncja 
przyszłośei, Lwów-W nrszn wa 1!J:3fi. 

Ochrona pracy. 
Siły fizyezne i duchowe wydatkowa

ne przy pracy ulegają wycze!'paniu, 
wymagają przeto stałej odnowy 11 tak
że ochrony przed zbyt wezes11e111 ich 
osłabieniem lub zanikiem wskutek nad
miernego wysiłku. Nieograniczone rnz
porządzanie siłą roboczą. ceehu.i<!l'C 
dawne okresy dziejowe, g-roziło zwy
rodnieniem pokoleń, upadkiem kultu
ry, upadkiem sił twórczych czynnika 
pracy. A jednak bardzo powoli torowa
ła sobie drogę w świadomości społecz
nej myśl o konieczności ochrony pra
cowników przed rahunkowem szafowa
ich energją. 
Prawdę tę uwydatnił <lopiero wy

zysk sierot w angielskich fabrykach 
włókienniczych w początkach XIX w.; 
wówczas to, gdy nagromadzenie i wy
zysk dzieci zaczęły wywoływać epide
rnje i wzrost śmiertelności, zarzęto <lo
magać się interwencji państwa dla za
żegnania niebezpieczeństwa. I to dało 
początek reformom społecznym, mają
cym chronić pracę. Ruch ten wzmagał 

Czego nie znajdziesz tutaj -
------------------------------------
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się w miarę gromadzC'nia się mas robo
czych w ośrodkach przemysłu. Zcza
sem ruch ten objął wszystkie kraje cy
wilizowane, stwarzając wszl,'.d:óe pod
waliny gmachu ustawodawstwa prac·y. 

Sp rzym ierzeńc<iw znalazło ustawo
dawstwo ochronne w związkach zawo
dowych. Zniesienie luh ograniczenie 
ochrony pracy w czasie wojny, kiedy 
świat pracy ponosił wiC'lkie ofiary, da
ło w wyniku spadC'k sił roboczych 
a więc i mniejsze wyniki pracy. Z tego 
względu w wysuwanych po wojnie żą
daniach uwydatniają się najdobitniej 
dążenia już nietylko do odzyskania 
utraconych zdobyczy, ale do wyrówna
nia niedomagań społecznych i stworze
nia nowego porządku dla świata pracy. 

• Tednem z podstawowych zadań 
ochrony pracy było ujęcie w normy 
prawne głównej treści umowy o pracę, 
z~~aszcza w odniesiE>niu do pracy dzie
ci 1 kobiet. Okazało się, że wolnn umo
wa pracodawcy z pracownikami upośle
dzała często tego ostatniego, stwarzając 
d~ań niekorzystne warunki pracy i to 
nietylko w przemyśle, ale i w rzemio
śle, handlu i rolnictwie. Uznano więc, 
.że umowa .. ta nie jest tylko sprawą 
układających się stron, ale wiąże się 
z interesem og6h1, kt15ry wymag·n oto
czenia opieką czynnika słabszego, aże
by zdrowie, godność ludzka a nawet 
życie szerokich mas nie były na szwank 
narażane. 

Ochrona pracy obejmowała z począt
ku tylko robotników w wielkim prze
myśle, powoli jednak przepisy jej sto
sowano też do drobnego przemysłu, 
rzemiosł, handlu, najpóźniej do pracy 
w rolnictwie. Najbardziej powszechne 
Przepisy dotyczą bezpieczeństwa pracy, 
t. j. zapobiegania nieszczęśliwym wy
padkom, a także warunków higjenicz
nych. Higjena pracy ma na celu ochro
n~ zdrowia pracujących przez zapew
nienie odpowiednich warunków loka-

szukaj w tomie piątymi 
------- ---------------

!owych, zapobieganie chorobom zawo
dowym, usuwanie szkodliwych dla 
zdrowia surowców, jak ołów, fosfor, 
rtęć i t. p. a także szkodliwych metod 
pracy, nie uw,zględniających właściwo
ści ludzkiep:o organizmu. Bezpieczeń
stwo i hi1dena pracy wiążą się z kwe
stją, kto może być dopuszczony do pra
cy. Zakaz pracy dzieci stanowi hez
sporny, ogólnie uznany postulat, różni
ce dotyczą tylko granicy wieku, do 
którego rna obowiązywnć bezwzględny 
zakaz. Równej wagi społecznej jest 
ochrona pracy młodocianych, do której 
należy zn kaz pracy nocnej, czuwanie 
nad młodzieżą przy pracy lub nauce 
zawodu, dbałość o to, by jej praca za
robkowa nie przynosiła uszczerbku 
kształceniu ogólnemu i zawodowemu . 
Specjalną ochronę kobiet nakazują 
względy na ich organizm, mniej odpor
ny i słabszy. 8tąd zakaz pracy pod zie
mią, pracy nocnej oraz ochrona macie
rzyństwa. 

Rozwój ochrony pracy mężczyzn 
szedł najpierw w kierunku skrócenia 
czasu pracy. Dążenie to znalazło wyraz 
w postulacie 8-godzinneµ;o dnia pracy, 
przyjętym przez organizacje zawodo
we wszystkich krajów jako najważ
niejszy warunek wzniesienia się klasy 
pracującej na wyższy poziom. Z żąda
niem tern wiąże się sprawa spoczynku 
niedzielnego oraz sprawa urlopów. Sto
sunek pomiędzy pracodawcą. a robotni
kami w zakładzie pracy ustala regula
min pracy, którego przepisy określają 
obowiązki obu stron, a nadto stanowi 
o warunkach płacy, terminie wypłat, 
o wymówieniu i t. cl. W krajach demo
kratycznych przyznano pracownikom 
udział w układaniu i stosowaniu regu
laminu, co było zapoczątkowaniem sa
morządu pracowniczego na terenie za
kładu, a następnie komitetów fabrycz
nych, mężów zaufania. rad załogowych 
i t. p. Do ich uprawnień należy głów-
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nie nadzór nad warupkami pracy oraz 
interwencja w razie zatargu. 

Jednem z czołowych zagadnień świa
ta pracy jest ustawowe uregulowanie 
treści i stosowania umów zbiorowych, 
których wpływ sięga poza obręb ich 
bezpośredniego stosowania. Doniosłe 
znaczenie ma także sposób załatwiania 
zatargów zbiorowych; zadanie to speł
niają komisje rozjemcze, złożone 
z przedstawicieli obu stron. W zakresie 
sądownictwa działają sądy pracy. Wiel
ką zdobyczą i przedmiotem staranne.i 
pieczy jest dla pracowników prawo 
zrzeszania się, umożliwiające zbiorową 
akcję zrzeszeń pracowniczych, także 
w skali międzynarodowej. 

Dla przestrzegania dobrego wykony
wania przepisów o ochronie pracy usta
nowiono wszędzie urzędy inspekcji 
pracy, wyposażone w odpowiadającą ich 
zadaniom władzę. 

Rozwój ochrony pracy napotkał trud
ności z powodu obaw, że związane z tern 
obciążenia utrudnią konkurencję z kra
jami, które tych urządzeń nie mają, 
a więc taniej mogą produkować. Lecz 
wyniki badań naukowych wykazały, że 
obawy te niezawsze są uzasadnione, 
gdyż stosowanie przepisów ochronnych 
wzmagało nieraz sprawność przemysłu, 
jeśli stosowano jednocześnie ulepszenia 
metod wytwarzania organizacji 
pracy. 
Dążenia ku wyrównaniu postanowień 

ochrony pra('y w różnych krajach, 
aby tern samem wyrównać takie wa
runki produkcji, zrodziły na długo 
przed wojną myśl o konieczności umię
dzynarodowienia ochrony pracy. Prak
ty~zne wyniki dały one jednak dopiero 
z chwilą wejścia w życie traktatu wer
salskiego, który w swej części XIII 
(„Praca") wysuwa ochronę pracy na 
czoło zagadnień wewnętrznej i ogólno
światowej polityki społecznej, opartej 
na zasadach sprawiedliwości społccz-

nej. Ideową przesłanką tej polityki by
ło stwierdzenie, że praca nie jest towa
rem i nie powinna być uwaiana za 
przedmiot handlu. Zgodnie z tą zasadą 
uznano ze stanowiska międzynarodo
wego za szczególnie ważne: prawo zrze
szania się, zapewnienie pracownikom 
zarobków umożliwiających odpowiedni 
poziom życia, przyjęcie 8-godzinnego 
dnia pracy i odpoczynku niedzielnego, 
zasadę równej płacy za r<iwną prncę, 
zniesienia pracy dzieci, ochronę spe
cjalną pracy kobiet i młodocianych, 
walkę z bezrobociem, ubezpieczenia 
społeczne, zapewnienie cudzoziemcom 
równych warunków praey. 

Celem wykonania tego programu 
powołał traktat wersalski Międzynaro
dową Organizację Pracy przy Lidze 
Narodów. Dla porozumienia się wszyst
kich czynników zainteresowanych słu
żą konferencje ogólne, w których biorą 
udział przedstawiciele pracodawców 
i robotników oraz delegaci rządów 
z wszystkich krajów, należących do M. 
O. P. 

M. O. P. nie stwanza praw międzyna
rodowych, wypracowuje tylko podsta
wy dla uzgodnienia ustaw poszczegól
nych krajów w formie projekt()w kon
wencyj (ustaw), które później pań
stwa zatwierdzają (ratyfikują) albo za
leceń, czyli propozycyj. Org·anem wy
konawczym M. O. P. jest Międzynaro
dowo Biuro Pracy. • 

Myślą zasadniczą M. O. P. jest wniesie
nie czynnika równowagi do istniejących 
przeciwieństw społecznych, aby na tej 
drodze zdobyć dla świata pracy rnoiliwic 
najlepsze warunki rozwoju jcg-o sił twór
czych ( ~ Bezrobocie). Z. Bnlsi,qiernwa. 

PRAWO. Grono osób zakładających 
pewne stowarzyszenie zaczyna od tego, 
iż układa przepisy oznaczaj11cc wzajPm
nc obowiązki i uprawnienia stowarzy
szonych między sobą. Dzieci bawiące się 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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na podwórzu w kotka i myszkę bawią 
się równic:ż wedle pewnych reguł, okre
ślających wzajemny ich stosunek. Ban
dyci zorganizowani w szajkę mają rów
nież szereg przepisów, wyznaczających 
prawa i obowiązki każdego względem 
członków szajki. Słowem, niema grupy 
społecznej, niema związku jednostek dla 
osiągnięcia pewnych celów utworzonrgo, 
któryby istniał i działał bez norm praw
nych określających prawa i obowi11zki 
każdego członka w obrębie grupy. Ucze
ni nazywają takie normy „impcratywno
atrybutywncmi", gdyż każda taka nor
ma narzuca jednostce pewien obowią
zek ( iinpcrare - nakazywać), a równo
cześnie przyznaje drugim jednostkom 
Pewne należności, czyli uprawnimia 
(attribuere - przyznawać). Jednostka 
wyłamuj11ca się z pod norm prawnych, 
istniejących w obrębie pewnrj µ-rupy 
(choćby dziecięcej, choćby zbójeckit.'j), 
działa przeciwko celowi tej grupy, a tern 
samem naraża się na reakcję z jrj stro
ny. Musi wynagrodzić szkodę lub po
nieść pewną karę od lekkich do coraz 
sroższych (wykluczenie z grupy, kara 
śmierci i t. d.). W kn sposób normy 
Prawne obwarowane są naciskiem wy
~icranym przez grupę na wolę jednost
ki, czyli „przymusem wykonania". 
Każdy z nas należy również do licz

nych grup społecznych: do rozmaitych 
stowarzyszeń, do kościoła td czy innej 
religji, do jakiejś klasy społecznej, a trm 
samem podlega różnego rodzaju nor
mom prawnym. Ale niewątpliwie najpo
t~żniejszą organizacją, bo odznaczającą 
się t. zw. zwierzchnictwem ( ~ Pa1/,
stwo), z pomiędzy wszystkich, do któ
rych na!Pżymy, jest państwo. l\lówiąe 
o „prawic" mamy też zazwyczaj na my
śli normy' prawne wytworzone przez 
Państwo dla uregulowania stosunków 
pomiędzy swymi członkami. O takich 
też normach. będzie w dalszym ci11gu 
mowa. 

szukaj w tomie piątym! 

Prawo, obyczaj i etyka. 

Normy prawne nie są jedynrmi nor
mami, z jakicmi mamy do czynit.>nia ja
ko członkowie pewnej grupy. Zbliżone 
najprzód do nich są normy Qbyczajowc. 
Obyczaj reguluje również wzajemne od
noszenie się członków grupy do siebie, 
ale odnosi się tylko do stosunków mniej 
dla istnienia grupy doniosłych, jak spo
sób uhierania się, jedzrnia, witania się 
i żegnania, mieszkania, zahaw, a tern 
samem nic bywa obwarowany przymu
sem. Często pokrywa się ohyczaj z poję
cit.~m mody ( ~ Moda) ; kto ohyczaju, 
a także mody nie przcstrzrga, może nara
zić się na ośmieszenie, lrkcrważenie, zdzi
wienie, ale dalej idq<>ych konsPkwPncyj 
to nic pociąga. Całkiem inną katcgorją 
norm są normy etyczne. Odnoszą się one 
do wewnętrznego usposohicnia jrdnost
ki, nakazując jpj żywić pewne uczucia, 
a unikać innych, zakazują jej np. kiero
wać się w postępowaniu li tylko wła
snym egoisty<>znym interesem, a nato
miast budzą litość i miłosierdzie ku bliź
nim, czyli mówi11c terminrm naukowym, 
altruizm. Zakazuj~! kłamstwa i zalecają 
prawdę. Najskutc<>zniejsze są wtedy, je
żt.>li są nważanr za nakazy moralności, 
mającej swoje źródło w woli Bożej, to 
znaczy jpżcli i<'h sank<>ją jest błogosła
wieństwo Boże oraz zbawirnie duszy po 
śmierci (etyka religijna). W społeczeń
stwach rdigijnych, jak np. społeczeń
stwa chrzrścijańskie, posiada taka mo
ralność ogromnie doniosłe znaczenie 
i wpływa bardzo silnie na całą psycho
logję człowiPka, a tern samem pośrednio 
na działanie zrwnętrznc objawiające się 
w czynach ludzkich. Sankcji popartej 
siłą państwową, takirj jak normy praw
ne, nakazy etyczne nic miewają. 

Słuszność i prawo natury. 

CelPm norm prawnych nie jest pożytek 
tej czy innej jednostki, ale ogólne dobro 
społeczeństwa, które ujmujemy jako po-
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.k<'ie słuszności. Rzymianie, mówiąr o pra
wie, wyrażali się, iż jest to sztuka urze
czywistnienia rze<'zy dobrych i sh1sznych 
(<LTS boni et aequi), co należy rozumieć' 
wten sposób, iż prawo powinno urzeczy
wistniać porządek i ład w życiu spo
łeeznem, a przepisy, któreby do tego ce
lu nie zmierzały, nie odpowiadają poję
ciu słusznego prawa. Ponieważ jednak 
na różnych stopniach eywilizacji istnie
ją wirlkic różnice co do środków, zapo
moeą których ład społeczny i bezpieczeń
stwo mogą być utrzymane, przeto i treść 
norm prawnych nic jest bezwzględna 
i nic jest stała, lecz musi być do potrzeb 
społecznych dostosowana. lnnemi słowy, 
prawo podlega powolnym, lecz ciągłym 
zmianom, ciągłemu rozwojowi ewolucji. 
Wszelkie próby obmyślenia prawa nie
zmiennego, wiecznie trwającego, rów
nie dobrego dla wszystkich czasów i lu
dów, które nieraz przez znakomitych my
ślicieli lub władców były podejmowane, 
okazały się nierealnemi. Nazywano daw
niej taki ideał prawa wieezystego 
i wszechludzkiego „prawt>m natury", 
twierdząc, że natura, stwarzaj1ic człowie
ka, przeznaczyła go do życia społeczne
go i wytworzyła sama pewne niezmienne 
normy prawne, od woli człowieka nieza
leżne (teorja nrocjusza, r. 1625). Dzisiaj 
zwyciężyło przekonanie, żt1 dobroć prawa 
i jego słuszność są pojęciem względnem, 
a prawo, które się nie rozwija, traci szyb
ko na wart~ci i staje się raczej klęską, 
aniżeli hłogosławicństwem dla społe
czeństw. Jeszcze za..4 większą klęską bywa 
takie prawo, które już w chwili swego 
powstania sprzeciwiało się sh1szności, 
a więc w gruncie rzeczy było bezprawiem. 
(„Wychowałem się w kraju, w którym 
bezprawie było prawem" - powiedział 
był w r.1921 o Rosji marszałek Piłsudski). 

Tak zwane „prawo publiczne". 

Normy prawne dzielimy wedle ich 
treś<'i na normy prawa publicznego 

i prawa prywatnego. Podział taki znali 
już prawnicy rzymscy, którzy podawali 
nastQpującą definicję tych dwóch ro
dzajów prawa: prawo publiczne obejmu
je przepisy odnoszące się do ustroju rze
czypospolitej (ad st at nm rei J>1lblicae), 
natomiast prawo prywatne zawit>ra prze
pisy, których celem jest ochrona inte
resu jednostek (singulorum utilita.~). 
Podział na te dwie gałęzie ma jednak 
bardzo wzglQdne tylko znaczenie. Wie
le przepisów, które dawniej uważano za 
przepisy prawa prywatnego, uważa się 
dzisiaj za prawo publiczne, a granica 
między jednem a drugicm prawem nie 
była nigdy stała. 

\Vedle dzisiejszt•go stanu rzeczy zali
czamy do prawa publicznego nmitQpują
ce gałi:zie prawa : 

1) Prawo p o 1 i tyczne, składa
jące się z przepisów regulujących ustrój 
danego państwa, a wii,:c przedewszyst
kiem sposób wykonywania zwierzchnic
twa państwowego i jego granice w sto
sunku do jednostki. 

2) Prawo adm i n is tra cy j n e. 
Administracji! nazywamy tę gałąź dzia
łalności państwowej, która polega na 
zapewnieniu ludności bezpieczeństwa 
nazcwnątrz, a ładu i dobrobytu we
wnątrz, Do prawa administracyjnego 
należą przeto przepisy rcgulują<'e orga
nizację wojskową, utrzymanie bezpie
czeństwa policyjnego, przepisy o rozwi
janiu przez pallstwo oświaty, rcligji, 
sztuki, przepisy o komunikacji, o docho
dach i wydatkach skarbu public•znego, 
o higjenic i opiece nad ubogimi, o popie
raniu handlu i przemysłu, górnictw&. 
i rolnictwa, czyli dobrobytu matcrjalne
go ludności. 

3) Prawo m i ę dz y n ar o do w e, 
które reguluje wzajemne stosunki po
między państwami, i to zarówno pod
czas pokoju, jak podezas wojny. 

4) Prawo karne, którego przed
miotem jest działalność państwa na po-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ln zwal<"zania przestępstw, t. zn. f!zy
nów narusznjący<'h hyt c•ałej grup~· 
w tak wysokim stopniu, iż zostały przc•z 
państwo zagrożmw ukaranic'm. 

5) \Vreszcie prawo proces o w c, 
obejm u i<J<'C normy prawm' re"uluja<'e 
tok po~tępowania· sądowPgo,' wd;ożondgo 
:-c~cm uzyskania wymiaru sprawiedliwo-
8<'1. Rozr6żniamy przykm proces cywil
ny od prorrsu karnPgo, gd~·ż każdy 
z nieh ma inny el'l na oku. W prorc'sie 
karnym ehodzi o 11stah'nic faktu przc
i;t~pi;twa i nałożenie na winnego zag-ro
żonrj kary; w prorcsiP eywilnym chodzi 
o nan1i;zpnie uprawnień jednostki i usta
lenie 1n·zez sąd wynugroclz<'nia za wy
rządzoną szko1l~ matcrjalną. 

Tak zwane „prawo prywatne". 

. Również i prawo prywatne składa 
się z liezny<'h działów. Najważniejsze 
z ni<'h wykształ<"ili znakomi<"ie w staro
~ytnoś<'i prawni<'y rzyms<'y. W wirka<'h 
~rednieh i w <'Zasarh nowożytnyrh przc
Jęła cała Europa ten doniosły dorobek 
~ultury rzymskiej i w<"ieliła go do swo
Jego prawa. Do taki<'h działów prawa 
Prr~·atnrgo, prz<\ktyrh ni<"mal w zupeł
nosr1 o<l. Rzymian, należy prawo rz<'rzo
we, _Prawo obligatoryjne, prawo famili,i
ne. I, spadkowe, a także szereg ogólnyrh 
Po~ęc prawny<"h, wspólnych wszystkim 
~z1ałom prawa. Ale ohok takirh dzia
~ow, przekty<"h z kultury starożytnej 
1 stosunkowo niewil'le zmienionych, po
~stały w <'iągu ostatni<"h stukci nowo
zytnc gałęzie prawa prywatnego, jaki<'h 
Rzymianie nic znali, jak np. prawo han
dlo"":e, rcgulują<'c stosunki między kup
<'am1, prawo wekslowe i <'zckowe, prawo 
górnicze, prawo o własności autorskiej, 
Prawo asekura<"yjnc i komunikacyjne, 
regulują<'e przewóz towarów i os6b dro
gami 111dowemi i morskiemi i t. p. 
Wszystkie te nowsze działy prawa po
wstały stosunkowo niedawno i dlatego 
są dużo mniej wyrobione aniżdi działy 

szukaj w tomie piątym! 

starsze, które już znała starożytność. 
Dzisiejsza nauka prawa stara się jednak 
prz<"robić je teoretycznie i podnieść na 
te wyżyny, na których stoją od stulc<"i 
starsze działy. 

Prawo zwyczajowe i ustawowe. 

Każda norma prawna jest wytwo
rem woli zhiorowrj członków państwa. 
Mogą oni tworzyć normy prawne w dwo
jaki spos1)b: 1) albo w sposób bezpo
średni, tak jak się tworzy język <'ZY oby
czaj, to znaczy przez dh1goletnie prakty
kowanie pewnego przepisu z przekona
niPm o jego konic<"znoś<'i (opinio neces
sitatis); 2) al ho też może je wola zbio
rowa tworzyć zapomo<'ą swoich zwierz<'h
n i<"zy<"h organów, kt6rym powierza funk
f!ję prawodaw<"zą. W pierwszym przy
padku mówimy, iż źródłrm prawa był 
zwy<!zaj, a prawo tak powstałe nazywa
my „prawem zwyczajowem". W drugim 
przypadku mówimy, iż źródłem prawa 
jest ustawa, a prawo nazywamy „usta
wowem". 

Na stopniach najdawniejszych spoty
kamy jedynie prawo zwyrzajowe; orga
nów prawodaw<'ZY<'h niPma; normy 
kształ<'ą się prz<'Z praktykę, zwłaszcza 
przrz praktykę rozwijaną przez sądy. 
Stan taki trwa bardzo dh1go. Jeszcze 
w wickach średni<'h prawo zwyczajowe 
miało dal<'ko większe znaczenie, aniżeli 
prawo ustawowe. Zhil'rano też wllw<"zas 
troskliwie wyroki sądów, układano je 
w obszerne zbiory i szukano w ni<'h pou
czenia, jaka jest trc..4ć przepis6w obowią
zują<"ych w pewnem społc<"zeństwie. Zbio
ry takie nazywamy „zwodami" prawa 
zwyczajowego. W Pols<'e mamy taki 
zwód już z koń<!a w. XIII; z w. XIV po
chodzą t. zw. Statuty Kazimierza Wiel
kiego, będące wedle <l.użego prawdopo
dobieństwa zwodem prawa zwyczajo
wego. 

Kształ<"enie prawa w drodze zwycza
jowej miało jednak duże braki, gdyż 
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prawo niezawsze mogło nadążyć za po
trzebami kultury. l)]atego też obok pra
wa zwyczajowego pojawia się zczast>m 
ustawa, jako drugie ~ródło prawne. 
Ustawy zdobywają sobie tylko z wiel
kim· trudem powagę górującą nad pra
wem zwyczajowem. Ustawodawca po
wołuje się czasami na to, że władzę 
ustawodawczą nadało mu bóstwo i że 
nieposzanowanie wydanych przez nie
go ustaw jest nieposłm~zeństwem wo
bec bóstwa, a tcm samem jest jego 
obrazą i musi być jako taka karana. Po
jęcia takie pojawiają się wszędzie. nu 
początkowych stopniach cywilizacji. 
Później ustawy, czyto monarsze, czy 
przez lud uchwalane, nie potrzebują 
opierania siQ o autorytet bóstwa i zdo
bywają sobie powagę same przez się. 
Ale i wtedy nawet nic wyczerpują one 
zrazu całego porządku prawnego, lecz 
starują siQ tylko uzupełnić i rozwinąć 
przepisy prawa zwyczajowego. Dopie
ro od XVI w. widzimy w Buropie za
chodniej (i to nie we wszystkich kra
jach) zupełne zwycięstwo prawa usta
wowego nad prawem zwyczajowcm. 
Polska może się chlubić, iż w w. XVI 
Zygmunt I ogłosił „Statut litewski", 
uporządkowawszy w obszernej ustawie 
(opartej w duże.i mierze na wzorach 
zaczcrpniętyrh z prawa polskiego) naj
ważniejsze stosunki prawne w Wiel
kiem Księstwie J,itewskiem. W czasach 
dzisiejszych występuje jeszcze silniej 
dążność, aby cały porządek prawny 
zamknąć w wyczerpu,iących ustawarh, 
dla których przyj~to nazwę kodeks<iw 
albo kodyfikaryj. St. Rstreicher. 

Literatura. O istocie prawa: Le o n Pe
t r aż y ck i: \Vst~'P do nauki prawa i mo
ralności. Warszawa 19:l0. (Ho;1,wiju wła
sną tcorję o istocie prawa, uważając je :m 
zjawisko pHychicwe). A n t. P c r C' t i at
k o w i cz: \Vst{'p do nauk prawnych (wyd. 
III). Poznań 19:l!1 (tu poci ana na kolicu ob
szerna literatura polska o tcorji prawa 

i o szczcg<lłowych <faiałach prnwa). Cz. 
Z n am i c ro ws k i: Po<lstawowc po.ię<'in 
tcorji prawa, cz. I (wyd. Il). Pown.11 rn:ą 
Eu g . .Tar r u: Og<>lna tC'orjn. prawa. Wn.r
szawa 1922. 

PREHISTORJ A I PROTOHISTO
RJ A. (Tabl. 27-30). Coraz czf{ściej 
czyta się w prasie polskiej wiadomośri 
o nowych odkryciach: to np. o ko
palniach krzemienia w Magoni koło 
Ostrowca, to o osadzie bagiennej w Bi
skupinie, to o przekopywaniu kopra 
Krakusa koło Krakowa; stwierdza się 
przytcm przeważnie, z jakiego rzasu po
chodzą te zabytki, oecniając epokQ prze<l
historyezną luh wrzcsno-historyczną irh 
powstania na tyle a tyle tysięey lat luh 
stuleci, które ujmują w pewne ramy 
okresy epok: kamienia, hronzn rzy :i.Pla
za. Nic są to określenia dowolne, są one 
bowiem wysnuwane na zasadzie badań 
naukowyrh, które w miarc: postępu 
i udoskonaleń metod badawczych z co
raz większą śrisłośrią i jasnością szere
gują i wyświetlają zjawiska życia ludz
ki<)g'O w przeddziejowej przcszłośri. .Tak 
się to dzi<\ic? 

Badaniem i odtwarzaniem ży<•ia rzło
wirka w czasaeh przedhii-;toryrznyrh 
i wczci-;nodziejowych na zasadzie zahyt
k6w", pozostałyrh w łonie ziemi alho na 
jej powierzrhni z tak odległyrh rzasów, 
zajmują się dwa specjalne działy tej sa
mej nauki: a r c h co I o g j a p r ze d
h i st o r y c z n a czyli p r c h isto
r j a oraz ar<'hcologja w cze s n o - h i
sto ryc z n a czyli prot o hist o
r ja, wzajemnie siQ uzupełniaj~ire. Za
bytki stanowi11re przedmiot zaintereso
wania prchistorji porhodzą z rzasu wy
przedzającego okresy historyrzne, które 
poznajemy przedewszystkiem na pod
stawie dokumetnów pisanyrh. Zabytki 
tedy przedhistoryczne nic wykazują zgo
ła znajomośri pisma; na ieh znarzenic 
me rzucają również światła dokumenty 
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pisane. Inaczej rzecz si~ ma z zabytkami 
protohistorycznemi. Niejednokrotnie po
jawiają się na nich samych napisy, 
a nadto pochodzą one z czasów, na które 
padają już· pierwsze promienie historji 
( ~ A rcheolog,ia). 

Najważniejsze zagadnienia prehistorji. 
Usta.lenie cbronologji. 

Rozwój kultur ludzkich w czasie da 
się t'.>ledzić na podstawie ustalania na
stępstwa epok i okresów przedhistorycz
nych i wczesnodziejowych, czyli na za
sadzie studjów chronologicznych. Już 
przed stu laty wprowadził uczony 
duński Thomsen do archeologji t. zw. 
system trzech perjodów; polegał on na 
uznaniu następstwa po sobie epok: ka
mienia, bronzu i żelaza, które stanowiły 
etapy rozwoju kultur przedhistorycz
nych. W dalszych dociekaniach podzie
lono epokę kamienia na trzy główne czę
ści, mianowicie na starszą epokę kamie
nia, czyli pa 1eo1 i t (z greckiego 
.na),mó~ i.tifo~), na środkową epokę 
kamienia, czyli m e z o 1 i t (µMó~ ).t
ifo~) oraz na młodszą epokę kamienia, 
czyli n eo 1 i t ( 1•EÓ~ ).i{}o~), (~po kę zaś 
bronzu i żelaza na kilka okresów. W tych 
usiłowaniach. uściślenia podziału chro
nologicznego epok i okresów przeddzie
jowych posługiwano się kilku metoda
mi, które ułatwiły rozróżnienie względ
nej i bezwzględnej chronologji; pierw
sza stara się uzasadnić starszeństwo 
i młodszość zjawisk archeologicznych, 
druga natomiast usiłuje je uchwycić 
w ramach wieków, dziesiątek, a nawet 
nieraz jednostek lat. 

Cbronologja względna. 
Chronologję względną ustala w jasny 

sposób t. zw. stratygrafja; bada ona 
warstwy ziemi na sobie leżące i stwier
dza, że zabytki istniejące w dolnych 
głębszych warstwach są starsze od tych, 
które się spotyka w górnych, wierzch-
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nich poziomach. Układ stratygraficzny 
można śledzić w namuliskach jaskinio
wych, nawarstwianych z biegiem czasu 
jedne na drugie, dalej w różnych war
stwach glin w loessach, w warstwach za
chowanych na nierozwianych partjach 
wydm piaszczystych, w warstwach tor
fów, w żwirowiskach rzecznych oraz 
w innych utworach epok geologiczn~v<'h : 
dyluwjum i al u w jum ( ~ Geolog,ia), 
z których pochodzą ślady życia człowie
ka na ziemi. Wyrobom ludzkim towa
rzyszą niejednokrotnie zabytki fauny 
i flory, które umożliwiają przydzielenie 
całego zespołu znalezisk do różnych okre
sów dyluwjalnych i aluwjalnych, na 
zasadzie ustalenia przez paleontologję 
i paleobotanikę, które rodzaje i gatun
ki roślin i zwierząt są charakterystycz
ne dla danej epoki. 
Pomocniczą rolę dla względnej chro

nologji spełnia obok stratygraficznej 
metoda topograficzna; polega ona na 
badaniu występowania zabytków w sto
sunku np. do taras rzPcznych, wałów 
moren czołowych i linij brzeżnych du
żych zbiorowisk wodnych, morskich i je
ziornych, które w ciągu okresów czwar
torzędowych ulegały przesunięciom bądź 
przemianom. 

Dzięki badaniom stratygraficznym 
oraz topograficznym opracowano sche
mat chronologji paleolitu i mezolitu 
i ułożono względnie dokładną tablicę 
chronologiczną prchistorji (patrz str<;ma 
nastQpna). 
Względną chronologję zabytków arche

ologicznych uzyskać mozna równi1)ż na 
podstawie badań typologicznych. Metodę 
typologiczną wprowadził do studjów 
prehistorycznych przed sześćdziesięciu 
laty uczony szwedzki O. Montelius. Po
dobnie jak w gcologji i paleontologji 
wyróżnia się skamieliny, przewodnie dla 
poszczególnych okresów geologicznych, 
tak również dały się i wśród zabytków 
archeologicznych wydzielić typy prze-

1~ 
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Tabela chronologiczna I. stanowiące o przeistoczeniu da
Epoka kamienia. 

Epoka seologłczna Epoka prehl•loryetna 

nego przedmiotu w techniC?,nie 
bardziej rozwiniętą formę, two
rzącą nową postać w stosunku 
do poprzednich ogniw rozwojo
wych, uznaje się za cechy typu 
przewodniego, właściwegQ temu 
okresowi, w którym . on przewa
ża. W ten sposób ułożył Mon
telius kilka szeregów typologicz
nych, mianowicie siekier, topo
rów, sztyletów i mieczy bronzo
wych; analogicznie powstały sze
regi typologiczne ozdób (np . 
szpil bronzowych), grobów ka
miennych t. zw. megalitycznych 
i w. in. Na podstawie analizy 
typologicznej głównych zjawisk 
archeologicznych, zwłaszcza na
rzędzi i broni, wyróżnił Monte
lius dla krajów skandynawskich 
cztery okresy młodszej epoki 
kamienia (neolitu) oraz p1ęc 
okresów epoki bronzu. Podział 
ten stał się podstawą podziału 
chronologicznego tych dwóch 
epok również i w innych kra
jach Europy, jak to zresztą 
uwydatnia tabela chronologicz
na. Również i . w podziale epoki 
żelaza na starszy i młodszy okres 
przedrzymski, na okresy rzym
ski i wędrówek ludów, oraz 
w podziale tych okresów na 
bardziej szczegółowe fazy -
odegrała metoda typologiczna 
bardzo znaczną rolę, biorąc 
szczególnie pod uwagę przemia

Okresy klimatyczne Okreay kulturowe 
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wodnic, szczególnie charakterystyczne 
dla danych okresów przedhistorycznych. 
W założeniu metody typologicznej tkwi 
przekonanie, że wyroby przeddziejowe, 
np. narzędzia i broń, rozwijają się od 
form prymitywnych ku postaciom coraz 
doskonalszym. Mniej rozwinięte typy 
przeto są starsze, doskonalsze są młod
sze. Pewne przemiany narzędzi i broni, 

ny typologiczne zapinki z bronzu i że
laza, czyli t. zw. z łacińska fibuli. 

Serje i szeregi typologiczne konstruu
je się na podstawie poszczególnych, 
głównie ruchomych zabytków przeddzie
jowych. Kontrolę jednak słuszności wil!
zania tych ogniw w łańcuchy rozwojowe 
dokonywać się winno na zasadzie przed
miotów, wchodzących w skład znalezisk 
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t. zw. zamkniętych, o których można 
mieć przekonanie, że zawierają współ
cze.foie z sobą używane wyroby. I>o zna
lezisk zamkniętych zalicza się zazwyczaj 
groby, ziemianki, oraz t. zw. skarby 
przedhistoryczne i wczesnodziejowe. Na 
zasadzie współwystępowania w nich 
rozmaitych przedmiotów użytkowych, 
ujętych od<lzieln it~ w szt>regi typologicz
ne, ustala się, jakie typy rozmaitych 
wytworów, używanych równocześnie, są 
charakterystyczne dla poszczególnych 
okresów przeddziejowych. 

Nazwy okresów przedhistorycznych. 
Nazwy okresów i przemysłów paleoli

tu i mezolitu związano z micjscowośria
mi, w których po raz pierwszy meto
dycznie odkryto stanowiska typowe. 
Tak okresy i przemysły starszego paleo
litu : szelski, aszelski i mustiPrski wzięły 
swe nazwy od miejsrowości: Chelles, St. 
Acheul i Le Moustier; okresy i prze
mysły młodszego paleolitu: oriniacki, 
solutrejski i magdaleński, odpowiadają 
miejscowościom: Aurignac, Solutree, La 
Madeleine; okresy i przemysły mezolitu: 
azylski, tardenuański i kampiński, na
zwano od miejscowości : l\Ias d 'Azil, Fe
re-en-Tardenois i Campigny; wszystkie 
te miejscowości są we Francji, gdzie 
pierwszy naukowo uzasadniony podział 
chronologiczny epok kamienia opraco
wał Gabriel de Mortillct przed siedem
dziesięciu laty. Również kultury neolitu 
częstokroć wywodzą swe nazwy od miej
scowości ich odkrycia bądź od kraju ich 
g~ównego występywania. Ale niewszyst
k1e, niektóre z nich bowiem nazwano od 
typowej ceramiki (np. kultura <'Crami
ki wstęgowej, lub ceramiki sznurowej), 
od typów grobów (np. kultura grobów 
megalitycznych), bądź też od typów 
osad (kultura osad nawodnych, palafi
t~w). To samo dotyczy nazw kultur epo
~1 bronzu, której okresy, podobnie jak 
l neolitu, określono poprostu eyframi 
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rzymskiemi: I, II, III, IV, V. Starszy 
natomiast okres epoki .żelaza, halsztac-ki, 
związano z nazwą m. Hallstatt w Al
pach austrjackich, a młodszy prz<:>d
rzymski okre.s, lateński, z m. La TC>ne 
w Szwajcarji. Inne okresy, jak rzymski 
i wędrówek ludów, połączono znowuż 
z wielkiemi wypadkami historyczn<:>mi 
z tych właśnie czasów. 

Metody uściślenia chronologji względnej 
i bezwzględnej. 

Uściślenie eh ronologj i względnej n"ic 
jest sprawą łatwą. Dla skonstruowania 
ram chronologji bezwzględnej, ujętych 
w uzasadnione ryfry wi<:>ków i dzicsię
cioleri, musi się rozporządzać dokumm
tami historyrznemi, ustalająrt'mi do
kładniej rzas trwania i miejsca pewnych 
wypadków dziejowych. światło historji 
nie padło we wszystkich krajach stare
go !'iwiata równocześnie. Rozgorzało ono 
wcześniej w krajach starożytnego 'V scho
du, gdzie najstarsze monumenty histo
ryczne pochodzą z IV tysiąclecia przed 
Chr., nieco później rozjaśniło mroki 
świata klasycznego, znacznie późnipj 
rozszerzyło się poza Alpy, do północo
wsrhodnich krajów Europy przcnikn\'ło 
zaś przed siedmiu zaledwie stulccinmi. 
Wślad za tern również i rzasy wczesno
historyczne ( protohistoryrznc) n ie
wszędzie zaczęły się jcdnoczcśnic; dla 
przykładu można nadmienić, że w ( l rc
cji za protohistoryrzną można pocz~·tar 
wczesną epokę bronzu, w !taiji późrn1 
epokę bronzu, we Francji starszy okrPs 
epoki żelaza, na Ukrainie młodszy okn•s 
tej epoki, a w Polsce właśriwie dopiero 
okres wędrówek ludów. 

W jaki więc sposób znaleźć oparcie 
dla bezwzględnej chronologji okrPsów 
przcddzicjowyrh w stronach Europy 
odległych od ognisk historyrznyeh Y 

Kraje europejskie nie były bynaj
mniej poprzedzielane o<l siebie jnkiemiś 
trudnemi do przcj8cia barjerami gra-

13• 
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nicznemi w czasach przeddziejowych. 
Naturalnemi zaporami komunikacyjnemi 
były górotwory, tudzież puszcze i ba
gna, które w różnych fazach zmieniają
cych się klimatów, suchych i wilgotnych, . 
cieplejszych i zimniejszych, zmieniały 
swoją nieprzechodnio.ść. Natomiast po
zbawione szaty leśnej · stepy, tarasy 
rzeczne i nadmorskie oraz koryta rzecz
ne stanowiły wielkte i ważne szlaki, któ
remi przesuwały się gromady ludzkie 
w chwilach wędrówek etnicznych; szlaki 
te odgrywały również niepoślednią rolę 
w kierunkach ekspansji stosunków han
dlowych na ogromnych przestrzeniach. 

Za pośrednictwem tych dwu czynników, 
wędrówek ludów i stosunków handlo
wyc\1, rozprzestrzeniały się rozmaite wy
roby ludzkie z miejsc ich domowego, .al
bo przemysłowego wyrobu do miojsc ich 
ostatecznego użytkowania. Tym samym 
sposobem rozszerzała się także znajo
mość specjalnie rzadkich materjałów, 
nowych metali, odkrywanych i eksploa
towanych w niektórych miejscach ich 
naturalnego występywania, a przenosżo-

. nych na odległe dziedziny, pozbawione 
tych skarbów natury; analogicznie też . 
szerzyły się wytwory użytkowe, narzę
dzia i ozdoby, symbole religijne i mo-

Tabela chronologiczna U. 

Neolit I epoka bronzu. 

Lata 
Ealpt Kreta, Troja, Grecja ltalja 

Europa 
pn. Chr. środkowa 

4000-8000 
Okres 

Neolit Neolit 1-lJ Neolit 1-11 przeddynaatyozny 

I I Il dynastia Okres wczesnokreteńskt 

8000-2500 
(3800-2900) I (8000-2800), 

Neolit III Neolit lll Ili-V dynastia li (2800-2400). 
(1900-2640) Troja I (3000 - 2400) 

Vl-Vlll dynastia 
(2540 -2360) 

Okres wczesnokreteńskł lJl 
2500-2000 

IX-X dynostJa 
(2400-2000). Eneolit Neolit IV (2360-2160) (okr. kamienia I miedzi) 

XI dynastia Troja li (2400-1900) 
(2100-2000) 

Okres drodkowokreteńskł 
Epoka bronzu 

XII dyna~a I (2000-1800), Eneolit. 2000-1700 Il (1800-1700•. I (2100-1800), 
(2000 17 ) 

Troja Ili I IV II (1800-1660) Epoka bronzu I 

Okres 4rodkowokreteńskl 
Ili (1700-1600), 

Xlll-XVll ~estja Okres pótnokreteńskl 

1700-1400 (1788-1 ), I (1600-1550), II (1550-1400). iifcka bronzu Epoka bronzu II XVIII dynastia Troja V. (1660-1350) 
(1 580-1350) Okrea wczesnomykeński 

(1700-1510) 
I łrodk.·mykeńskl (1550-1400) 

Okres pótnokreteńskl 

1400-1200 
XIX dynastia III (1400-1200). ~oka bronzu Epoka bronzu Ili (1350-1200) Troja VI (1500-llEO'. I (1350-1100) 

Okr. pótnomyk. (1400-1250) 

XX dynaotja 
Troja VII (1180-700) 

Okrea protoetruski 1200-1000 O!lres protogeometryczny Epoka bronzu IV (1200-1090) (1250-lO; O) I (1100-1000) 

XXI dynastia 
Okrea wczesnngeometryczny 

( 1000-llOO), 
Okres protoetruski 

II (1000-900), 

1000-750 
(1090-945), Okres &ometryczny Okres etruski 

Epoka hronzu V XXII dynaatja ( -800' I (900-800), 
(946-745) Okres pótno11eometryczny Okres etruski 

(800-700) Il (800 - 700) 
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Tab e I a c b ro n o I o g i cz n a III. 

Epoka telaza. 

Lata Jtalja Europa pd.-zach. Polaka pn:ed Cbr. 

1100-1000 Okres protoetruekl I Okre1 holsztockl A Epoka bronzu IV 

1000-860 Okres protoetruski II Okre1 holszleckl B Epoko bronzu V ------
850-700 Okrea etruski I 

Okre• halsztacki C Okres etruski II 

700-600 Okres etruski Ill OkreR halsztacki D 

600-500 Okres etruski IV . Okres protolaleńskl 
Starszy okres 1elaza 

500-800 Okres I. Rzeczy8ospolileJ Okres lateński I Okr . a przedrzymski I rzymskiej (51 -888) 

-
Okres li. RsT.llleJ rzym1kleJ 

'll00-'-100 
(3 -201) Okres l ateński Il · Okres przedrzymski Il Okres III. Rzplłle~ rzymskie) 
(200-80 

100 
Okres III. RzpllleJ rzymsklęj 

(80-801 
Okrea lateńakl III Okres przedrzymski llI do Nar. Chr. Czasy Au~usta 

(80 prz . Chr. - 4 po Chr. 

Po Chr, Czasy od Tyberjuszu do Anto· Okres rzymski I. 

od Nar. Chr. 
nlna (14-188) Okupacja Germanii do r. 100, Okres wpływów rzymaklch I 

do 150 
początek ftokojowej koloniza· 

c I rzymaklel 

Czasy od Antonina Plusa do Okres rzymski Il . 
150-250 Emiljusza Emlljanuaa Pokojowa kolonizacjo rzymska Okres wpływów rzymskich II 

(188-253) Germanii I Galjl 

Czaay od Walerjana do Teodo- Okres rzymski III. 
250-400 1t)uaza Wielkiego Wyzwolenie &IQ Germanii Okrea wpływów rzym1klch III 

(253-395) z okupacji rzymskiej 

U<fadek cesarstwa zachodniego, Wędrówki Wandalów, Alanów, 
400-500 ermanle w ~ranlcnch ceaar- Swebów, Hunnów. Zwycięstwo Okres wędrówek ludów 

siwa ( 95-488) 

nety, i;azwyczaj z krajów o wyższej kul
turze technicznej i społecznej do krajów 
hardziej prymitywnych. I oto niejed-, 
nokrotnie się zdarza, że wśród zamknię
tych zabytków kultur rodzimych 
w środkowej i północnej Europie napo
~Yka się importowane wytwory z kra
Jów, gdzie, dzięki źródłom historycz
nym, są one dokładnie datowane. Otóż 
te właśnie importy pozwalają na ściślej
szą chronologję również i zespołu kultu
rowego, wśród którego występują , gdyż 
rozszerzenie się importów nie mogło . 
trwać zbyt długo. Cały szereg zdoby
tych w ten. sposób uściśleń ułatwia 
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.Franków (496) 

skonstruowanie bezwzględnego datowa
nia kultur przeddziejowych i ujęcia 
ram trwania okresów w liczby dzie
siątków lat. Rzecz prosta, że w miarę 
dokładniejszych i rozleglejszych w świe
cie badań archeologicznych udoskonala 
się wciąż chronologję czasów przedhisto
rycznych i wczesnodziejowych, . której 
wc1ąz jeszcze schematyczny przegląd 
ułatwią tabele II i III. 

Kultury przedhistoryczne. 

Chronologja zjawisk archeologicznych 
nietylko ustala następstwo faktów z ży
cia ludzkiego w dawno minionych cza-
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sach, ale nadto wyświetla stosunki za
cho<lząrc pomiędzy kulturami w <lanych 
okrcsarh. Ważnemi zaś zagadnieniami 
w prchistorji są problemy genezy kul
tur, które dają się rekonstruować na 
podstawie odkrywanych zabytków. Przez 
f>0jf;rie kultury rozumie areheologja ze
sp<lł wytworów życia poszczególnych lu
dów przcddzicjowyi: b w zakresie tech
nicznym, duchowym i społecznym. Na 
treść h'rhniezną kuh nry rzuca światło 
analiza cerh przemysł6w, przyczem ma
tcrjał, przeznaczenie i sposób wykona
nia wyrobów muszą być ściśle brane pod 
rozwagę. Zakres kultury duchowej ogra
niczają fakty archeologiczne, obejmują
ce: rytuał pogrzebowy, przedmioty kul
tów religijnych i dzieła twórczości arty
stycznej. Kulturę społeczną natomiast 
można rekonstruować niemal wyłącznic 
na zasadzie porównań z formami życia 
społecznego t. zw. ludów pierwotnych, 
wślad za rezultatami badań ctnologji 
(-+Etnograf ja); z pośród zabytków ar
cheologicznych głównie wyzyskać nale
ży dla tej dziedziny: narzędzia pracy 
i broń, ślady domostw i osad, grodziska, 
szczątki pożywienia roślinnego i zwie
rzęcego. 

Na rozległych obszarach świata, pod
danych już systematycznym badaniom 
archeologicznym, zauważyć się dają nie
wątpliwie fakty istnienia szeregu roz
maitych kultur ludzkich w poszczegól
nych okrrsach przedhistorycznych. Kul
tury te występują na bardziej i mniej 
zwartych przestrzeniach, tworząc wy
raźne kręgi kulturowe. Kultury te albo 
rozwijały się w zupełnem odosobnieniu, 
albo też przeżywały niejednokrotnie 
wpływy jednego kręgu na drugi. Nie
kiedy znów ujawnia się przekrzyżowanie 
się jednej kultury z drugą, przyczcm 
pewne elementy zachowują niezmienio
ne postaci, inne zaś wykazują cechy mie
szane. Inne jeszcze zjawisko zash1gujc 
na baczną uwagę. Mianowicie niektóre 

kręgi kulturowe wykazują z biegiem 
czasu' wyraźną ekspansję w pewnych 
kierunkach, rozszerzają swoje granice, 
wchłaniając napotkane na zdobywanych 
obszarach kultury. Co więcej, niekiedy 
widać jasno, że krąg kulturowy opu
szcza swoje tcrytorjum i przenosi się na 
inne. Czemu przypisać te fakty? Od po
wiedź na to zasadnicze pytanie może 
dać przypuszczenie, że kultury, w ich 
mniej lub bardziej zwartyeh krę~ach 
na danych częstokroć obszarach fizjogra
ficznych tworzyły ludy przedhistorycz
ne, żyjące na poziomic pewnych urzą
dzeń społecznych. Ludy te, których ję
zyka nie znamy, ulegały oddziaływa
niom środowiska i silnie reagowały na 
korzystne i klęskowe zmiany klimatu 
i innych przyczyn przyrodzonych, zde
cydowanie działających na życie gospo
darcze. Pod wpływem tych zmian, a tak
że wślad za przcludnianicm się zajętych 
terenów, odbywały się ruchy tych lu
dów, nierzadko przybierające charakter 
wędrówek na rozległych przestrzeniach. 
Jedne z tych wędrówek miały przebieg 
spokojny, inne jednak dokonywały się 
z bronią w ręku i w rezultacie doprowa
dzały do podbicia opornych, obcych po
siadłości. 

Ludy przeddziejowe. 

Niezmiernie interesującym problemem 
jest nietylko pochodzmic i rozszerzanie 
się przedhistorycznych i wczcsnodzirjo
wych kręgów kulturowych, ale także za
gadnienie, jakie ludy utworzyły te ze
społy kulturowe. Z powodu braku doku
mentów pisanych nie znamy języka ani 
nazw ludów przeddziejowych. Należy 
więc poszukać drogi naukowej, która 
może doprowadzić do pożądanego celu. 
.Jest nią metoda t. zw. wstecznych po
szukiwań. Metoda ta śledzi trwanie po
szczególnych kręgów kulturowych na 
obszarach przez nic zajętych, od okresu 
ich powstania aż do czasów historycz-
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397 Prehistorjn i protohistorjn - Proletnrjnt. 398 

nych, kiedy to źródła dziejowe nic tają 
już nazw etnicznyeh. Ciągłość kulturo
wa na tych ohszararh uzasadnia istnie
nie na wyróżnionych kręgach kulturo
wyeh tych ludów, ktlirc w zaraniu dzie
jów kontynuują rozwój tych kultur pod 
swojemi nazwami. Tą metodą udało się 
wydzieli(> kręgi kulturowe, które już. 
w młodszej epoce kamienia i w epoce 
bronzu należały do ludów: celtyekich 
i germańskich, iiiryjskirh i trackich, irań
skich, bałtyjskich i fińskich. Ogromnie 
trudno dotyrhczas z rałą rzeczowością 
naukową docirc genezy, zasięgu i roz
woju kręgu kulturowci.N, któryby odpo
wiadał ludom słowiańskim; winę tego 
ponosi niedostateczny jeszcze stan badań 
archeologicznych na wszystkirh tcryto
rjach zajętych przez Słowian w okrc
sić wezcsnoh istorycznym ( ~ Słowianie). 
~tudja arrhcologiczne, zajmujące się 
sl:-dzeniem kręgów kulturowych i wi11za
n1em ich z ludami, zna1wmi nam z chwi
lą ich wyst1ipienia na arenie żyria hi-
8torycznego, wytworzyły specjalną me
todi;, t. zw. etn()logirzrni. 

Tak tedy badania archeologiczne obej
mują w swyrh systematycznych pra
cach etapy: poszukiwania zabytków i irh 
opi8, następnie analizę, <loprowadzają
~ą do ujęcia zagadnień typologicznych 
l chronologirznych, wreszcie syntezę, 
obejmującą zagadnienia kręgów kultu
rowych i grup etnicznyrh. Ale nie tn 
koniec jeszcze dorickań arrhcologicz
nych. Pozostaje jeszcze rozległa dziedzi
na badań socjologieznych, zmierzającyeh 
do rekonstrukeji żyeia społecznego lu
~ów przedhistorycznyeh. W tym zakre
sie stoimy zaledwie u początków bada1i 
naukowych. Dla zrozumienia bowiem 
Przebiegu istotnego życia ludów przed
dzicjowyeh i nawiązania go poprzez 
okres wczesnodziejowy do stosunków, 
P~nująeych w ezasach historycznych, 
Wmno się bezspornie dążyć do stwicrdze-
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nia i zrekonstruowania ustroj6w spo
łecznych poszczególnych grup etnicz
nyeh, do wyjaśnienia ich związków z wa
runkami życia gospodarczego i z for
mami przejawów życia religij1wgo w ich 
rozwoju. ·w ten sposób z zagadnil•ń hi
storji kultury wyrastają w arehl'olog.ii 
problematy soejologiczne, wymagajiJCC 
w znacznej micrze rozwiązywania na 
podstawie zabytków przedhistorycznyl·h 

protoh istorycznyeh. Wł. A ntoniru·icz. 

PROLETARJAT. Nazwa „proleta
rjat" pochodzi od w~Tazu łacińskiego 
proles - potomstwo. Proletarjuszami 
nazywano w starożytnym Rzymie tych, 
których jedynym majątkiem były dzie
ci. Innemi słowy, odnoszono tę nazwę do 
ludzi biednych, którzy nie mogli się wy
kazać ani gotowizn11, ani jakimś ma
jątkiem nieruehom~·m. Szczególnie przy
jęła się ta nazwa w stosunku do tych 
mas ubogiej ludności, które od III wieku 
przed nar. Chr. zaczęły wypełniae mia
sta italskie z Rzymem na czelt>. 

Proletarjat rzymski. 
Zwycięskie wojny, które prowadził 

Rzym w riągu III i II w. prz. nar. Chr., 
przyniosły bardzo znarzne przesunięeia 
w zakresie stosunków własnośriowyrh. 
Upadła drobna własnośr rolna, rozwinę
ły ąię olbrzymie gospodarstwa, t. zw. la
tyfundja. Armja rzymska picrwotnh' 
była armją chłopską. Ci obywatele-żoł
nierze, drobni posiadacze rolni, wrara
jąc z wypraw wojennycp, znajdowali 
swe gospodarstwa zanirdbane czy nawet 
doszczętnie zru.inowane. Odbudowa ic•h 
wymagała wysiłków i znacznych wkła-
dów pieniężnyrh. Trzeba się było zadłu
żać na warunkach bardzo uciążliwyeh. 
A do tego próby podniesienia dochodo
wości gospodarstw wyraźnie zawodziły. 
Podbój nowych prowincyj rolniczyeh 
sprawiał, że do Italji zaczęło napływać 
stamtąd tanie zboże, z którcm miejsca-
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wa drobna wytwórczość rolnieza współ
zawodniezyć nie mogoła. Oospodarstwa 
chłopskie dźwignąć się nic zdołały i wła
ściciele ich zaczęli się wyzbywać swych 
posiadłośei na rzecz wierzycieli -- róż
nych nowobogackich, którzy wojnie za
wdzięczali swą fortunę. \V oj ny dźwignę
ły jednych, zrujnowały drugich. N ie 
wdajemy się tu w bliższe omówienie 
szczegółów zanikania drobnej własności 
rolnej, :stwierdzimy jedynie, że drobni 
posiadacze musieli porzucać swe gospo
darstwa i szukać schronienia w rozwija
jących się w tych czasach wielki<'h mia
stach, a przedewszystkiem w Rzymie. 
Było to zjawisko wychodztwa ze wsi, 
t. zw. exodus ruralis. 
Wychodźcy szli do miast. Nęcił ich 

Rzym, potężny ośrodek całego życia pali
stwowego, a zarazem centrum rozwijają
cego się handlu. ł,atwicj - sądzono - · 
można tu wyżyć, znaleźć pożywienie 
i dach nad głową. Jednakże warunki 
utrzymania w ówczesnem wielkiem mie
ście nie były łatwe. Przedcwszystkiem 
niezmiernie trudno było w niem znakźć 
pracę. Gospodarka starożytna opierała 
się na pracy niewolników. Praca niewol
nika była znacznie tańsza od pracy wol
nego, a zwycięskie wojny i rozwijający 
się handel dostarczały olbrzymich ilości 
niewolników. W drobnych warsztatach, 
w wi<>lkich prz<>dsiębiorstwach, w gospo
darstwie domowem zatrudnieni byli nie
wolnicy, a dla wolnych pracowników 
miejsca nie było. Praca naj<'mna, dająca 
dzisiejszemu proletarjuszowi podstawę 
egzystencji, była niedostępna dla prole
tarjusza antycznego. Musiał on chwy
tać się innych środków - mizernego 
kramarstwa, czasami drobnego rzemio
sła, niekiedy poprostu żebractwa. 

Ale ten proletarjusz był obywatelem 
rzymskim. Głosował !:a zgromadzeniach 
ludowych, był cząstką owego Populns 
Romanu.~, który rządził paiistwcm 
i światem. I te prawa polityczne w coraz 

większym stopniu stają się dla niq!o 
środkiem, umożliwiająeym zdobyeie mar
nej egzystencji. Ówczesna rzP('zpospol i. 
ta rzymska jest t<'renl'm walk potężnyeh 
stronnictw politycznych, za kt/1rPrni kry
ją się interesy wielkich rodów magnac
kich. W zapasaeh o władzę potrzelnw 
jest poparcie ludu stolicy, owyeh obywa
teli, głosującyeh w komicjach tryhuso
wych i eenturjalnych. Dla zjednania so
bie tych głosów używa się przekupstw, 
rozdaje się zboże, wprowadza się mdodr: 
stałoj opieki nad poszrz('gMnPmi jpdnost
kami. Stopniowo podobne mrtody prze. 
obrażają się w stały syskm. Prokta
rjusz rzymski zaczyna żyć na koszt am
bitnyeh polityków, wyższych urzędni
ków, wreszcie na koszt państwa. Na 
mniejsu~ skalę podobny stan rzeczy ist
niał i w innych miastach Italji. 
Łatwo zrozumieć, jak dl•rnoralizuj11ry 

był wpływ podobnych stosunków. Proh•
tarjat karlał duchowo i politycznie, ha
słem jego stawało się panrm rt circcn·
ses. Oczywiśeic były prób~· przl'('iwdzia
łania proletaryzacji mas lndowp·h. Rl'
forrnatorzy wicku Il przt•<l nar. Chr., 
a zwłaszcza ( lrakehowit', kil'l'll;i11r sit; 
względami na obronę palistwa, <'heieli 
drogą swyeh r<'form rolnyeh prz~·v.T<il'i(~ 
do życia samodzielm1 warstwę włośeiań
ską. I w czasach późn iejszyeh podolml' 
próby były wznawiane. Nie dały orw 
jednak poważnicjszyeh rezultatów. Rzym 
nęeił urokami życia wielkomiPjskil~go 
i jego ludność proletarjacka rosła. łJa
twość, z jaką nadawano prawa obywatel
skie najpinw rnicszkańeom !taiji, a póź. 
niej i prowincyj, była ezynnikiPm tylko 
sprzyjającym nagromadzaniu się w sto
liey lieznych rz<'sz z eałego imrwrjum. 
,Jeszcze w I wieku JffZPd nar. Chr. da
dały się zauważyć w proletarjaeic rzym
skim samodzielniejsze ambiejc politycz
ne i społeczne, z upadkiem jednak rze
czypospolitej zanikły one prawie zupeł
nie. Jednakże wśród proletarjatu rzym-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ski ego znaj<lowało chrześcijaństwo lirz. 
niejsze zastępy wyznawców. 

Proletarjat w średniowieczu. 

Z nazwą „prolPtarjat" spotykamy się 
następnie w epoce porządku średnio
wiecznego. O<lnoszono ją niekiedy do 
najuboższych warstw miejskich, do po
spólstwa, zazwyrzaj pozostająrego poza 
ramami organizaryj rcchowyrh ( ....... Ce
chy) . • Jednakże w wit>kaC'h śre<lniC'h 
i w <lobie reformarji sprawa prolPtarja. 
tu jako od<lzielne zagadnienie społeczne 
właściwie nie istniała i winna być raezcj 
rozpatrywana w związku z inncmi kwe
stjami społeczncmi owyrh <'zasów. 

Powstanie proletarjatu nowoczesnego. 

Dopiero czasy najnowsze postawiły na 
porządek dzienny zagadniPnie prolcta
rjatu i urzyniły z niego jedną z najważ
niejszych spraw społecznych naszej epo
ki. Pozostaje to w najśriślcjszym związ
ku z wiclkiemi przeobrażeniami teC'hnirz
nemi i gospodarezemi, których widownią 
zaczęły być najpierw niektóre kraje Eu
ropy, a później cały ś\..·iat. 

Od drugiej połowy w. XVIII wchodzi 
Anglja w okres t. zw. rewolucji przemy
słowej. Udoskonalenia tcrhnicznc, z po
czątku głównie w przemyśle tkaC'kim, za
początkowały długą serję przemian za
równo natury gospodarczej, jak i spo
łecznej. Wprowadzenie nowych maszyn, 
a następnie zastosowanie siły pary, 
wpłynęło potQżnie na całą wytw<irezość 
przemysłową. Nowa technika, c.iągle 
ulepszana, wymagała wielkirh wkładów 
pieniężnych, na które mogli sobie pozwo
l~ć tylko ludzie bogaci. Zarazem zaczęły 
się rozwijać wielkie przedsiębiorstwa 
fabryczne, oparte na zupełnie innych 
zasadach, niż dotychczasowa wytwór
czość. Nowe wielkie przedsiębiorstwa. 
obracające znacznemi kapitałami i po
sługujące się zdobyczami techniki, wy
twarzały o wiele taniej niż drobne war-

szukaj w tomie piątymi 

sztaty rzemieślnicze, nie mogące pozwo
lić sobie na stosowanie ani nowyrh udo
skonaleń technicznych, ani now:yl'h rnr
tod prary. Wielkie prz<><lsiębiorstwa wv
twarzały swe artykuły nie <lla bezpośred
niego odbiorcy, ale na wielki rynek, dla 
nieznanego kupująr<>go, którego starały 
się obsłużyć jak najtanil'j. W tyrh wa
runka<'h drobny prze<lsięhiorra ez~' nie
zależny rzemieślnik nic mt!gł sprostar 
rosną<'l'lllU współza wodni et wu wil•lkiC'j 
fabryki i często zmuszony hył likwido
wae swój warsztat prac>'· Sz<'zcp:ólnic 
najdrobniejsza wytwórczoś{o ( r{iżnq~·o ro
dzaju prz<·mysł domowy) eierpiała naj
dotkliwiej i najczęśricj mu;;inła srho
dzir z widowni. 

.Zasadniczą ccrhą wiclkiPgo przedsię
biorstwa fabrycznego jest to, Żl' skupia 
ono lirznc rzesze pracowników, ohsługu
jąr;vrh jego warsztaty i maszyny. .Kie
zakżni rzemicślniry, likwidujący pod 
naC'iskicrn nowych warunków własnt> 
warsztaty, nic micli innego wyjścia, jak 
szukać w widkirh fabrykach prary i km 
samem środków utrzymania dla siebie. 
Dostarczyli oni pien~·szych kadr nowo
czesnego prolctarjatu fabryezncgo, sku
piającego się przcwaznie w miastach 
przemysłowych. W miastach tyeh szuka
ła równicż pracy i ludność wiejska, któ
rą znowu wyganiał~' z dornów trudne 
warunki matcrjalne. Zwłaszeza w tych 
krajach, gdzie - jak np. na ziemiach 
polskich - nastąpiło zniesienie pań
szczyzny i poddaństwa, najuboższa lud
nośr wiejska, wolna od kajdan, ale wraz 
z niemi i od butów, dążyła Jo miast 
i zapełniała szeregi proletarjatu miej
skiego. 

Niedola proletarjatu w początkach XIX w. 
Na początku w. XIX dola tego prolP

tarjatu była nad wyraz ciężka . .Albowiem 
rozwój wielkiego przemysłu nic przyno
sił poprawy bytu warstwom pracowni
czym. Udoskonalenia techniczne spra-
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wiały, że tam, gdzie dotąd do obsługi 
maszyny potrzeba było kilku silnych 
prac0wników, teraz wystarczał jeden, ŻP 
mężczyznę mogła zastąpić kobieta, doro
słego - dziecko. Choći liczba przedsię
biorstw rosła, choć wiele z nich rozwija
ło się znakomicie, to jednak nic mogły 
one zatrudnić wszystkich c·hcących pra
cować. Istniał nadmiar rąk do pracy, 
a więc bezrobocie. Nie przybierało ono 
takich rozmiarów, jak dzisiejsze, ale że 
w owych czasach nie był znany system 
współczesnych ubezpieczeń społecznych, 
przeto dola bezrobotnych była nad wy
raz ciężka. Wielka ilość rąk do pracy 
i brak zabezpieczeń prawnych ze strony 
państwa sprawiały, że nawet zatrudnio
nym nie działo się dobrze. Przedsiębior
cy dowolnie obniżali płace i powiększali 
czas roboczy. Dzień roboczy trwał kilka
nascie godzin, zatrudniano kobiety 
i drobne dzieci. Początki współczesnego 
przemysłu są związane ze straszliwym 
wyzyskiem i nędzą mas pracowniczy<'h. 

Proletarjat fabryczny. 
Następstwem wojen rzymskich był 

upadek drobnej własności rolnej i na
pływ zubożałej ludności wiejskiej do 
miast, gdzie tworzyła ona zastępy prole
tarjatu. Następstwem nowożytnych prze
mian gospodarczych był upadek drobnej 
wytwórczości samodzielnej, która do
starczyła przemysłowi niezbędnej mu 
siły roboczej. Jeżeli jednak proletarjat 
antyczny znajdował w miastach leni
st\vo i ulegał demoralizującym wpły
wom ówczesnych stosunków ustrojo
wych, to nowy znajdował w nich ciężką 
pracę, wyłaniając z siebie nową war
stwę społeczną - robotników przemy
słowych. 

Robotnicy tworzą warstwę ludności 
nic posiadającą własnych warsztatów 
pracy, lecz rozporządzającą siłą swych 
rąk, którą oddają przedsiębiorcom (ka
pitalistom) za wynagrodzeniem. Tern 

też się różnią od rzemieślników, któ
rzy rozporządzają własnym, choćby 
bardzo ubogim i skromnym warszta
tem pracy. 

Robotnicy przemysłowi tworzą t. zw. 
prolctarjat fabr~·czny (przemysłowy), 
który jest główną podstawą dzisiejszego 
proletarjatu miejskiego. Obok nich jed
nak zalicza się do proletarjatu t. zw. 
elementy sproletaryzowane, t. j. drob
nych rzemieślników, drobnych handla
rzy, którzy, jakkolwiŁ•k posiadają jakąś 
małą własność osobistą, jednak charakk
rem swego życia nie różnią się 0<l pro
letarjatu. 

Proletarjat umysłowy i rolniczy, 
„lumpenproletarjat". 

Nazwę „prolctarjat" odnosimy nietyl
ko do warstwy robotniczej czy do zbliżo
nych do niej innyrh element<lw miej-
1>kich. l\lówimy więc niPraz o proll'tarja
cie umysłowym, przez co rozumie się 
tych, dla który<'h podstaw:i matl'r,jalną 
egzystencji jest oddawanie nic prac·y 
swych mięśni, lecz praey swego intl'h•ktn 
(np. urzędnicy instytncyj pnhliC'znyeh 
i prywatnych). Wraz z rozwojem wsp<lł
czesncgo przemysłu, zatrudniajl)cPgo 
w różnym charakterze liczne rzesze pra
cowników umysłowych, wzrosło 7.nacze
nie proletarjatu umysłowego. Mówimy 
następnie o proletarjacie rolnym, przez 
co rozumie się tę część ludności wiej
skiej, która nie posiada własnego ka
wałka roli albo posiada go w ilości nit>
dostatecznej do wyżywienia się, a źródła 
utrzymania czerpie z pracy na cudzem 
na podstawie najmu (służba folwarczna, 
robotnicy rolni i t. d.). Wreszcie oJ
dzielną grupę stanowi t. zw. „lumpen
proletarjat" (z niemieckiego - proleta
rjat łachmaniarski), obejmujący najniż
sze kategorje ludności, żyjącej z dnia 
na dzień bez określonego zawodu, często 
dająry elementy przestępcze, aspołeczne 
(złodzieje, żebracy i t. d.). 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Aspiracje polityczne proletarjatu 
współczesnego. 

Wspominafo~my, że proletarjat rzym
ski nie zapisał się w dziejaeh głębszemi 
aspiraejami polityeznemi rzy społerznc
mi. Inarzt>j wygląda sprawa z proleta
rjatem wsp6kzPsnym, zwłaszeza przem~'
słowym. Ciężkie warunki muterjalnc 
rozwini~ły w nim poezneic krzywdy spo
łeezncj i rozbudziły <l1)ŻPTiia do walki 
o lepsze jutro. Pit'nrntnit• diiżenia te 
miały charakkr ślep,\' i nieskoordyno· 
wany. Początki rewolnrji przemysłowej 
związane Sł) z Ż~'wiołowt'mi buntami rze
mieślników, którzy niszczyli nowow~'na
lezione maszyny, łudząc się, że tą drogą 
przl.'szkodzą nadchodzącej przPmianit~. 
Ale po t~·ch odrudrnch, których bl'Z<'Plo 
woś{o wkrótce stała się ocz~·wistą, zarzęło 
się krystalizowa<- prwkonanit>, że walkn 
o lepszy byt mm;i być prowadzona inne
mi metodami. Robotniry poczęli się orga
nizować, tworz11r potężnr zrzeszenia po
lityrzne (stronnictwa) oraz zawodowe 
(związki zawo<lowt.>). Opit'rały się one 
na zasadzie solidarnego współdziałania 
mas robotnirzych w imię hasła zdobyria 
przez proletarjat lepszyrh wamnków 
bytowania. Bardzo silnie zaznacz~·ły się 
tu poglądy sorjalistyrznc ( ~ Roc ja
lizrn) i komunistyrznt' (~Komunizm). 
Od drugiej połowy wiPku XlX w parla
mentarh można było spotkać roraz liez
niejszych przedstawieieli robotników, 
a stronnirtwa polityrzne zdobywały eo
raz silniejszy wpływ na bieg spraw pań
stwowyeh. One tl'Ż w znaeznrj mil'rze 
przyczyniły się do tPgo, że ustawodaw
stwa państwowe zaezęły wkraczać na dro
gę ochrony bytu materjalnl'go i moral-
111.'go mas proletarjaekieh. Dużą rolę 
w walce o lepsze warunki praey odegra
ły również związki zawodowe. 

\V arunki bytowania współczesnych 
mas proletarjackich rozwinęły w nieh 
swoiste cechy moralne. Przeobrażenia 
gospodarcze wpłynęły nisz<•ząco na at-

szukaj w tomie p1'qtym! 

mosferę żyeia. rodzinnego, weiągająe ko
biety i dzieei do pracy zarohkowl.'j. Mło
dy prolctarjusz usamodzielnia się wrze
śnie, a kobieta wyzwala się z pod wpły
wu mężeZ)'Zny - ojra ezy męża. Rozwi
ja się natomiast poczueit> solidarności 
z cakm środowiskil'm prolt•tarjaekicm, 
krytycyzm w stosunku do urządzei1 
społecznyeh i polityeznyeh oraz dążenie 
do śmiałyeh prób przehudow~· żyria 
zbiorowego. Zaznaeza się \\TPszeie po
ezueie godnośei osobistl•j, przeświadezl'
nie o roli dziejowej, jaką prolctarjat ma 
spełnić. Organizaeje polityczne i zawo
dowe w ei11gu swego stuletnipgo rozwojn 
były ważn~·m ez)·nnikicm w kształtowa
niu się owego poezueia solidarnośei 
i godności zhiorowrj. NiPktórzy sądzą. 
że prolctarjat wytwarza własny typ kul
turalny i że ta kultura proletarjaeka 
będzie kiilturą. prz)·szłośri. A. Jl ertz. 

Litcraturn. Ku I is z c r: DziPjc rozwoju 
gospodarezpgo Europy Zachndnil'j. ( \Vyd. 
„~wint i CzłowiPk". 191:3, wszyt I II). L. 
K r z y w i <' k i: Rozwój stosunków gospo
dlll'<'ZY<'h. 

PROMIENIOTWóRCZOść. W szt•
regu artykułów zarysu cncyklopedycz-
1wg-o „Rwiat i Żyeie" (Atom, Elektron, 
Izotopy, .Jony, Jądro atomu) była już 
mowa o r()żnyrh zjawiskaeh promirnio
twórezośei. Czytelnik, który uważnie 
przcezytał ft' artykuły, zdobył już spo
ro wiadomośei z tej dziedzin~· ; pozo
staje przt•to zadanie związania ze sohą 
i usystematyzowania tyeh luźnyeh wrn
domośei. 

Czem promieniotwórciość różni si? od 
wszystkich innych zjawisk '1 

Nauka o promieniotwórezośei wyróż
nia się wśród innych działów fizyki bu
dową prostą i przejrzystą i stanowi dzi
siaj przedmiot największego zaintereso
wania fizyków. 

Nazwa „promieniotwórczość" nic mó-
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wi nam nic tak bardzo ciekawego. Na
zwa ta znaczy tyle, co „wytwarzanie 
promieni", jasne jest jednak, żę muszą 
to być promienie osobliwPj natury, sko
ro przykuwają naszą uwagę w tak wic>l
kim stopniu. 

Istotnie promienie te są niepodobne 
<lo światła, a rhociaż rad świeci, świe
renic to jest zjawiskil~m podrzędnem, 
towarzysząccm innym promieniom, któ
rcmi się tu zajmujemy. Promienie tl' s11 
również zasadniczo różne od promieni 
niewidzialnych, zawartyrh w promienio
waniu słonecznem, t. zw. promieni pod
czerwonych i nadfiołkowych ( - Pro
mieniowanie). Natomiast promienie ra
du i innyrh ciał promieniotwórczych po
siadają pewne analogje do promieni po
wstającyrh w rurarh do wyładowań 
clektryrznyrh, mianowicie <lo promieni 
Roentgena, promieni katodowyrh i ka
nalikowych. Oczywiście już to jest bar
dzo interesujące, że jakaś substanrja 
chemiczna, z pozoru nie wyróżniająra 
się od innyrh, śle promienie, do któryC'h 
wytwarzania potrzebne są skomplikowa
ne aparaty i potężne źródła energji. Zu
pełnie jednak wyjątkowe stanowisko, ja
kie zajmuje promieniotwórczość, polega 
na tern, że każda inna postać promie
niowania może być wzbudzona działa
niem odpowiednich czynników na dane 
ciało, gdy tymczasem ciała promienio
twórcze promieniują samorzutnie w spo
sób im tylko właściwy. Nictylko nic mo
żemy wytworzyć tego promieniowania, 
ale nawet jest rzcrzą niemożliwą spowo
dować najmniejszą jego zmianę .• Jest to 
zatem zjawiskc odosobnione, nie znające 
związków z inncmi pospolitcmi zjawiska
mi, jakby zaprzeczające zasadzie, zgodnie 
z którą „nic nic dzieje się bez przyczyny". 

Promieniotwórczość jest własnością 
atomową. 

'Wspominaliśmy, że istnieją ciała na
turalnie promieniotwórcze; możemy wy-

razić się dokładniej i zastąpić bardzo 
ogólnikowy termin: „ciała" znacznie 
bardziej określonem pojęciem: „pier
wiastki". W istocie promicniotwórczoś(. 
należy do nielicznyrh własności, które 
przysługują samym pierwiastkom rhc
micznym. Rozumiemy przez to, że 
wszystkie połączenia rhemirzne pier
wiastka promieniotwórrzego są również 
promieniotwór<'zc, przytem w stopniu 
tern większym, im zawartość jego w po
łą<'zeniu jest większa. Fakt ten został 
odkryty przez Marję Skłodowską-Curie; 
jego stwierdzenie należy uważać za po
czątek nauki o promieniotwi>rezoś<'i. 

Olbrzymie zna<'zenie tej zasady wyni
ka przedewszystkiem stąd, że zawdzię
ezamy jej poznanie prawie wszystkieh 
pierwiastków promieniotwÓr<'ZYl'h. Pier
wiastki promieniotwórcze są nieliczne 
i w skorupie zil•mskil•j tworzą jakg<ly
by izolowane kolonje, t. j. złoża mine
rałów promieniotwórczyeh (np. w Cze
chosłowacji, w ,Jaehymowic, w Kongu 
i t. p.). Zgodnie z tą zasadą możemy 
z całą pewnością wnioskować o istnieniu 
n i e z n a n ~ g o dotąd pierwiastka pro
mien iotwórczrgo w każdej oddzielonej 
chemicznie ezęści danego minerału, któ
ra z pozoru zawiera tylko z n a n c pier
wiastki, jeżeli ta część lub, jak mówią 
chemicy, „frakcja" jest promieniotwór
cza. Ta metoda, zwana analizą promie
niotwórczą, doprowadziła małżonków 
Curie do odkrycia radu i polonu. W na
stępstwie analiza promieniotwórcza po
zwoliła odkryć wszystkie pierwiastki 
promieniotwórcze (-4 Curie-Skłodowska 
Jfarja) z wyjątkiem uranu, toru, po
tasu i rubidu, które już dawniej znane 
były rhemikom. 

Różne rodzaje promieni wysyłanych przez 
ciała promieniotwórcze. 

Promienie wysyłane przez ciała pro
mieniotwórcze są podobne do promie
ni towarzyszących wyładowaniom elek-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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trycznyrń·; choć znacznie bardziej od 
nich · interesujące. Istnieją trzy rodzaje 
promieni wysyłanych przez pierwiastki 
promieniotwórcze, a mianowicie promie
nie, które oznaczamy greckiemi literami 
a, f1 i y. Promienie a są analogiczne do 
promieni kanalikowych, gdyż są utwo
rzone z czą.stek przenoszących elektrycz
ność dodatnią, promienie f1 do katodo
W)'ch (-+Atom), ponieważ składają się, 
jak tamte, z elektronów, wreszcie pro
mienie y; podobnie ~ak promieqie Roent
gena (-+ Promieniowanie), są pewną po
stacią ruchu falowego, jakgdyby niewi
dzialnem światłem o niezmiernie małej 
długości fali. W promieniach kanaliko
wych mamy do czynienia z dodatniemi 
j o n a m i (-+ Jony) różnych pierwiast
ków i związków chemicznych, natomi'ast 
promienie a są utworzone z jąder. ato
mowych helu. 

Niezrównana wyższość promieni a, '{3 
i y nad promieniami kanalikowemi, ka
todowemi i promieniami X polega na 
tern, że posiadają znacznie większą 
e n e r g j ę . i n d y w i d u a l n ą. Energje 
atomowe wyraża się w elektronowoltach. 
Elektronowolt jest to energja, którą uzy
skuje elektron (lub inna czą.stka posia
dająca ładunek elementarny) po przej
ściu drogi między dwoma punktami, 
między któremi istnieje różnica poten
cjału jednego wolta. Jest to jednostka 
dogodna, gdyż posługując się nią, wy
rażamy jednocześnie daną wielkość i spo
sób, w jaki może być ·otrzymana; np. 
elektron o energji 100.000 elektronowol
tów uzyskał (lub mógł uzyskać) tę ener
gję w rurze z elektrodami, do których 
przyłożono potencjał 100.000 woltów. 
Jeżeli teraz powiemy, że cząstki a mają 
energję rzędu 6-9 miljonów elektrono
woltów, czą..stki f1 energję wahającą się 
od kilkuset tysięcy do kilku miljonów 
elektronowoltów, to oczywiście nie twier
dzimy, że cząstki te mają cośkolwiek do 
czynienia z napięciami elektrycznemi -

szukaj w tomie piątym! 

:wszak mowa tu · o promieniowaniu sa
morzutnem - lecz że dla naśladowania 
natury byłoby konieczne użycie wspo
mnianych olbrzymich napięć. 

\Vszystkie wspomniane promienie a, 
f1 i y jonizują powietrze. Ta ich wła
sność jest najważniejsza, gdyż dokład
ne pomiary wytworzonego przez nie 
prądu jonizacyjnego umożliwiają ilo
ściowe wyznaczanie promieniotwórczo
ści. Zazwyczaj umieszczamy badane cia
ło promieniotwórcze wewnątrz lub wpo
bliżu komory jonizacyjnej, zaopatrzo
nej w elektrody, między któremi istnie
je różnica potencjału rzędu kilkuset 
woltów; jedna z tych elektrod jest po
łączona z przyrządem mierniczym, elek
trometrem lub elekt_~kopem (ryc. 41). 

'J„l: 

Ryc. 41. Komora jonizacyjna. Na kr11żku B umi eszcza 
alę badane ciało promieniotwórcze. G - el ektroskop. 
Prąd jonilacyjny dopływa poprzez krąż e k C do elek· 

troakopu I powod1•je opadanie j ego llatków. 

Promienie a, f1 i y wywierają rów
nież działania fotograficzne. Historycz
nie rzecz biorąc, ta ich własność jest 
bardzo ważna, gdyż Becquerel odkrył 
promieniotwórczość uranu, stwierdziw~ 
szy, że wpobliżu soli uranowej ulega 
zaciemnieniu szczelnie zasłonięta klisza 
fotograficzna. Dzisiaj ta metoda bywa 
stosowana najczęściej wtedy, gdy mo
żemy wytworzyć określoną. wiązkę czą
stek a lub f1 i skierować ją na kliszę, 
gdyż w ten sposób powstaje wyraźny 
ślad promieni, który nas poucza, jak 
te cząstki biegną w różnych warun
kach. 
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Promienie a, /3 i y wzniecają 8W1ecP
nie lieznych ciał; np. t. zw. liwiecenic 
radu jest następstwem działania pro
mieni na samą sól radową, na ścianki 
naczynia, w którern jest zawarta, a na
wet na powietrze wpohJiżu preparatu. 
Znacznie efektowniej świecą niektóre 
ciała fosforyzujące, np. siarczek cynku. 
Ody na ekran z siarczku cynku pada
ją cząstki a, widzimy przez lupę lub 
mikroskop malutkie gwiazdki t. zw. 
scyntylacje, z których każda pochodzi 
od jednej cząstki a. Ener1da cząstek a 
jest tak olbrzymia, że możemy niejako 
obserwować je indywidualnie! Znamy 
dziś zresztą wiele innych sposobów ba
dania pojedyńczych cząstek a lub {3. 
.Tcden z nich bardzo dzisiaj rozpo
wszechniony, zwany od nazwiska uczo
nego, który go obmyślił, metodą Wil
sona, pozwala widzieć i fotografować 
całe tory cząstek (~Jony, II, str. 1102 

Il, tabl. 141). 

Wieści przez radjo z głębi atomu. 
Obserwowanie scyntylacyj lub mgie

łek Wilsona stanowi wielki triumf 
atomistyki, niejako naoczny dowód 
istnienia atomów. Ale na tern nie ko
niec jeszcze. Nauce o promieniotwór
czości przyszła z pomocą w nieoczeki
wany sposób nowoczesna radjotechnika 
i dostarczyła metod może nie tak efek
townych, jak metoda Wilsona, ale zato 
niezrównanie subtelnych, pozwalają
cych nietylko liczyć oddzielne cząstki -
jak zapomocą metod wspomnianych po
przednio - lecz również dokładnie 
zmierzyć wielkość indywidualnych skut
ków sprawionych przez te cząstki. 
Wszystkie te tnetody są oparte na dzia
łaniu jonizacyjnem, t. zn. że skutki, na 
których podstawie liczymy cząstki lub 
wykonywamy pomiary, polegają na wy
tworzeniu pewnej liczby jonów. Wy
obraźmy sobie, że cząstka a lub {3 wpa
da do komory jonizacyjnej, do której 

przyłączono stosowne napięcie elek
tryczne. Powstaje wówczas bardzo sła
by i bardzo krótkotrwały prąd, które
go zazwyczaj nie umiemy wykryć bez
pośrednio. Aby obserwacja lub pomiar 
stały się możliwe, należy tm prąd 
wzmocnić. Brzmi to wprost nie do uwie
rzenia, że w tym celu posługujemy się 
przyrządem, który w zasadzie jest zu
pełnie podobny do zwykłego wzmacnia
cza radjowego. Jeżeli na „wyjściu" 
aparatu umieścimy głośnik, będziemy 
słyszeli każdą wpadającą cząstkę; mo
żemy nawet w tym ostatnim obwodzie 
umieścić licznik rozmów telefonicznych, 
który będzie automatycznie liczył wpa
dające cząstki. Nazywamy radjo po
tężnym środkiem porozumiewania się 
ludzi między sobą, ale niewątpliwie 
twórcom tego doniosłego i pięknego 
wynalazku nie przychodziło na myśl, że 
może on służyć do odczytywania wieści 
przyhywających do nas z głębi atomów. 

Istota promieniotwórczości. 

Jak już zaznaczyliśmy, w zjawisku 
promieniotwórczości najbardziej ude
rzające jest to, że przebiega ono zu
pełnie samorzutnie, bez żadnego związ
ku z otoczeniem ciał promieniotwór
czych. Wspominaliśmy o energji czą
stek; można by mniemać, że energja ta 
wyzwala się z nicości, że jej wydziela
nie się jest faktem niezgodnym z za
sadą zachowania energji. Ta pozorna 
sprzeczność z podstawowem prawem 
natury uwydatnia się jeszcze bardziej 
jaskrawo, jeżeli uprzytomnimy sobie, że 
rad stale wydziela ciepło ( 138 kal. na 
gram radu na 1 godz.), jakkolwiek w pre
paracie nic się pozornie nie zmienia. 
Zagadkę tę wyjaśnił dopiero genjal

ny angielski uczony Rutherford wspól
nie z innym uczonym, Fryderykiem 
Soddy 'm. Badacze ci ujrzeli w promie
niotwórczości widomy objaw rozpadu 
pierwiastków promieniotwórczych. Nie 
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należy sobie wyobrażać tego rozpadu 
w znaczeniu dosłownem, np. jako zu
pełnego znikania substancji promienio
twórczej; jest to raczej przemian a 
atom o w a, co znaczy, że z poliród 
wielkiej liczhy atomów, stanowiących 
daną ilość pierwiastka, co chwila pew
na część ulega przemianie na atomy 
innego pierwiastka. Atom nowy jest 
zawsze uboższy od dawnego o jakili 
element jego budowy; utracone ele
menty odnajdujemy w cząstkach a 
lub cząstkach {3. Niektóre pierwiast
ki wysyłają tylko cząstki a, inne tylko 
cząstki {3. W pierwszym przypadku mó
wimy o przemianie a, w drugim o y>rzl'
lllianie {3. 

,Jeżeli atomy pierwiastka promienio
twórczego zamieniają się na inne, to 
dlaczego jednak ilość tego pierwiastka 
]>ozostaje lwz zmiany Y Wątpliwość tPgo 
rodzaju miała swe uzasadnimic w pierw
szych latach nauki o prom iPniotwórrzo
Ś<'i, gdy znano tylko uran, tor, rad i po
lon, pierwiastki z pozoru niezmienne. 
Wkrótl'e jednak ]>otem pani Skłodowska
Curie odkryła, że ilość polonu istotnie 
zmniejsza się w rzasic; roprawda zmia
ny te, dosyć powolne, stają się dostrze
galne dopiPro po upływie kilku tygodni. 
Niebawem odkryto rały szereg pier
wiastków zanikajł!<'ych niemal na oczach, 
ho w riągn kilku dni, kilku godzin, mi
nut lub nawet sekund. Zgodnie z teorją 
Rutlwrforda i Soddy 'pgo każdy pier
wiastek rharaktt•ryzujc się określont>m 
prawem zaniku, zgodnie z którem czas, 
w ciągu którego ilość danego picrwiast
~a zmniejsza się do połowy, jest zawszt' 
1 wszędzie jednakowy, jest charaktery
styczną stałą tego pierwiastka. Np. 
emanacja radu czyli radon, gaz, który 
towarzyszy radowi, posiada rzas zaniku 
do połowy równy 3,82 dni, co znaczy, 
Żt> oznarzając przez 1 ilość radonu 
w chwili początkowej, mamy 1

/ 2 po 3,82 
dnia, 1 / 4 po 7,64 dnia, 1

/ 8 po 11,46 dnia 

szuka.i w tomie 1>iqtym! 

i tak dalej. Każdy pierwiastek ma inny 
rzas zaniku do połowy, np. polon - 140 
dni, t. zw. RaC, o którym jesz<'zc bę
dzie mowa - 19,5 minut i tak dalej. 
Jeżeli jakiś pierwiastek wydaje się nam 
niezmienny, to dlatego, że jego czas zn
niku do połowy jest bardzo wielki w skn
li naszego eksperymentowania lub na
wet naszego życia; rad np. zamiera do 
połowy w riągu 1600 lat, uran zaś nie
słychanie powoli, bo w riągu 5 miljar
d<5w lat. Ni<' dziw1wgo, Żt> takirh zmian 
nic dostrzPgamy. 

Teorja przemian kolejnych i szeregi 
promieniotwórcze. 

Jt•żeli jednak jakiś pierwiastek zanika 
w riągu kilku dni, jak radon, lub nawet 
kilku tysięry lat, jak rad, to w jaki spo
sób mógł zarhować się w minerafoY 
Odpowiedź na to pytanie jest za

warta w tPorji p r ze m i a n kol ej- · 
ny<' h. Pierwiastki promicniotwórrze s1i 
ze sobą związane gmetyrznic, t. j. każ
dy z nirh powstaje z jakit•goś pit•rwiast
ka mac ie r zys t cg o ; zamienia się 
w inny, od niego po<' h o <lny. Tylko 
pierwszy pierwiastek, dająry porz1itek 
rałej serji prwmian, musi być długo
wierzny w skali trwania minerału, każ
dy następny ma z rzego czerpać, zastę
pować utrarone atomy atomami powsta
.iącemi w przemianach. 

Pit>rwiastki promieniotwórrzc, związa
ne z sobą gent>tycznie, tworzą rod1.iny 
lub szt'rt>gi promieniotwórcze. 
Znamy trzy takie szeregi: uranowo-ra
dowy, uranowo-aktynowy i torowy. 
W dwu pierwszy<'h <'iałami macierzystl'
mi są dwa różne izotopy (-+Izotopy) 
uranu, trzeri wywodzi się od toru, kt<5-
ry jest jeszrze bardziej długowierzny od 
uranu. Zatrzymajmy się rhwilę na sze
regu uranowo-radowym. 

Szereg ten obejmuje 16 pierwiastków, 
z który<'h każdy następny powstaje z po
przednil'go drogą przemiany a, t. j. przez 
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utratę jądra helu lub drogą przemia
ny {3, t. j. przez utratę elektronu. Na
zwę wielu pierwiastków tworzymy, do
dając do nazwy jakiegoś lepiej znanego 
pierwiastka cyfry lub litery, np. uran II, 
rad B i t. d. Pierwiastki posiadające 

osobne nazwy są to uran (symbol che
miczny U), jonium (symb. Io), rad 
(Ra), radon (Rn), polon (Po), zwany 
zresztą także radem F ( RaF). Szereg 
uranowo-radowy piszemy w następujący 
sposób: 

Ryc. 42. Tabelka szeregu urenowo·radowego. 

Strzałki wskazują charakter przemia
ny, przy radzie C widzimy dwie strzał
ki, co znaczy, że niektóre atomy tego 
pierwiastka doznają przemiany a, inne 
przemiany {3. 

Z pośród pierwiastków szeregu urano
wo-radowego tylko o dwu, mianowicie 
o uranie i radzie, możemy powiedzieć, 
że znamy je pod każdym względem. 
Uran był dobrze znany jeszcze przed 
odkryciem promieniotwórczości. Uran 
ma największy ze wszystkich pierwiast
ków ciężar atomowy, wynoszący 238; 
:Ił układzie perjodycznym zajmuje ostat
nie (92) miejsce w tej samej kolumnie, . 
co chrom, molibden i wolfram. vVła
sności chemiczne radu zbiadała do
kładnie p. Skłodowska-Curie. Jest to 
pierwiastek podobny do wapnia, stron
'tu i baru, jego ciężar atomowy ·wyno
si '>.26, jego liczba htomowa, czyli nu
mer porządkowy wynosi 88. 

Reguła Fajansa-Sodd7'ego. 

Chcąc dowiedzieć się czegoś bliższe
go o innyeh pierwiastkach szeregu, ro
zumujemy w następujący sposób. Pier
wiastek powstający w przemianie a 
posiada ciężar atomowy o 4 mniejszy 
od poprzedniego, gdyż ciężar atomowy 
helu wynosi 4, w przemianie f3 ciężar 
atomowy nie zmienia się, gdyż masa 

· elektronu jest znikomo mała wobec ma
sy atomu. Na podstawie tych reguł mo-

żerny wyliczyć wszystkie c1ęzary atomo
we szeregu. Czytelnik znajdzie je pod 
odpowiedniemi symbolami chemicznemi ; 
ostatni z nich, polon, ma ciężar atomo
wy 210. Inna, niezmiernie ważna regu
ła, zwana regułą Fajansa-Soddy 'ego 
(~Izotopy), pozwala wyliczyć liczbę 
atomową każdego z pierwiastków szere
gu. Zgodnie z tą regułą pierwiastek po
wstający w . przemianie a ma liczbę ato
mową o 2 mniejszą od swego poprzed
nika, pierwiastek powstały w przemia
nie f3 ma liczbę atomową o 1 w i ę k
s z ą od swego poprzednika. 

· Reguła ta tłumaczy si.ę bardio pro
sto. Jądro atomu posiada ładunek do
datni, liczbowo równy liczbie atomowej. 
Cząstka a jest jądrem helu, pierwiastka 
Nr. 2, jej ładunek równa się zatem dwa. 
Tracąc cząstkę a, ~ądro zmniejsza swój 
ładunek o 2. Cząstka f3 czyli elektron 
ma ładunek ujemny 1; utrata ładunku 
ujemnego jest to dokładnie to samo, 
co zysk ładunku dodatniego, dlatego 
po przemianie f3 liczba atomowa się 
po większa. 
Jedną z konsekwencyj tych reguł jest, 

jak wiadomo, z jednej strony istnienie 
licznych izotopów promieniotwórczych, 
z drugiej strony okoliczność, że niektó
re pierwiastki promieniotwórcze są izo
topami pierwiastków zwykłych. 

Na końcu szeregu napisaliśmy znak 
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zapytania, niejako skrót pytania, w co 
zamienia się polon. Ponieważ polon jest 
ostatnim członem szeregu, „znak zapy
tunia" musi być pierwiastkiem żwykłym. 
Łatwo obliczyć jego ciężar atomowy 
i liczbę atomową: jest to izotop ołowiu 
(l. at. 82) o ciężarze atomowym 206, 
gdy zwykły atom ma ciężar atomowy 
207. Dzisiaj zdanie to brzmi banalnie, 
gdy jednak w r. 1913 chemik amery
kański Richards oznaczył na prośbę Fa
jansa ciężar atomowy ołowiu pochodne
go z pechblendy, było to wielką sensa
cją naukową. Wyd~wało się rzeczą za
dziwiającą, iż mogą istnieć dwa ołowie 
na pozór identyczne, a jednak różniące 
się ciężarem atomowym. 

Metoda wyzuaczania wieku ziemi. 

Przemiana polonu w ołów, czyli 
w. pierwiastek trwały ma wielkie znacze
n 1.e geologiczne. · Mówiliśmy, że pier
wiastki . szeregu promieniotwórczego po-

. zostają w równowadze promieniotwór
czej z uranem, ich „liczba zgonów" rów
noważy się z „liczbą urodzeń'.'. Ale ato
my pierwiastków zwykłych nie „umie
rają"' - dodajmy, aby być w zgodzie 
z dalszym ciągiem artykuhl, że nie 
„umierają śmiercią naturalną". Wsku
tek tego ołów nagromadza się w mine
rale promieniotwórczym. Każdy atom 
uranu, który uległ przemianie, musi za
mienić się w atom ołowiu. Oznaczając 
P:zeto ilość ołowiu w minerale promie
niotwórczym, dowiadujemy się, jaka ilość 
uranu przetworzyła się w nim od chwili 
l_lowstania minerału. Ponieważ wiemy, 
Jaka ilość uranu istnieje obecnie, może
my, znając okres rozpadu uranu, wyli
czyć czas, który nas dzieli od tej chwili. 
W, ten sposób dowiadujemy się, że naj
s~arsze minerały trwają od półtora mi
lJarda lat. Nazywamy często tę metodę 
sposobem wyznaczania wieku ziemi. Jest 
to oczywiście nieścisłe. Jest jednak rze
czą prawdopodobną, że ziemia pozosta
wała w stanie gazowym, a później płyn-

szukaj w tomie piątym! 

nym w ciągu stosunkowo krótkiego cza
su. Najstarsze zaś minerały „pamiętają" 
okres zestalania się powierzchni nasze
go globu, powstawania stałej skorupy 
ziemskiej. 
Reguła Fajansa-Soddy 'ego przerzuca 

jakgdyby most między królestwem pro
mieniotwórczości a dziedziną materji 
zwykłej, świadczy wyraźnie o tern, że 
pierwiastki promieniotwórcze poza swo
ją promieniotwórczością niczem nie róż
nią się od pierwiastków zwykłych . Po
wstaje zatem pytanie: dlaczego tylko te 
pierwiastki mają być siedliskiem prze
mian jądrowych? Jeżeli nawet możemy 
pogodzić się z tern, że pierwiastki zwy
kłe nie „umierają śmiercią naturalną", 
to czyżby nie można było pokusić się 
o śmiałą interwencję w sprawy ich 
istnienia, o sztuczną przemianę atomu' 
Zadanie to wydawało się przez wiele 
lat nieziszczalnem marzeniem, aż do 
r. 1920, kiedy Rutherford dokonał epo
kowego odkrycia: rozbił atomy azotu, 
bombardując je cz1p;tkami a. 

Ryc. 4~ . Dośwlad czeni 11 Rutherfordll. D - trórlło 
promieni "· S - ekran. na kt.6rym ·powstają scynty· 
lllcjr, M - mikroskop do Ich ogl11danll\. Rnra A 

jPst wypełniona 1t.iot.~m. 

Sztuczne przemiany Jądrowe. 
Doświadczenie Rutherforda może być 

opisane bardzo prosto. Cząstki a biegną 
w azocie. Wykrywamy je, ustawiając 
w mieJscu wskazanom na rysunku 
ekran z siarczku cynku, na którym po
jawiają się liczne jasne scyntylacje. 
Przesłońmy ekran bardzo cienką folją 
srebrną. Znikną wówczas th1mne, świet
ne scyntylacje, dające ekrunowi pozór 
falującego morza światłości, tło stani<' 
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się czarne, a na tem tle będą pojawiały 
się zrzadka słabiutkie iskierki. Specjal
ne doświadczenia pokazały, że iskierki 
te są to także scyntylacje, pochodzące 
od uderzających w ekran jąder wodoru, 
czyli protonów. Ponieważ w naczyniu 
nie było wodoru, źródłem tych proto
nów mogą być tylko jądra azotu, tra
fione i rozbite przez cząstki a. 

Aby zrozumieć możliwdść takiego pro
cesu, przypominamy sobie, że jądra ma
ją. złożoną budowę, są. jakgdyby zlep
kiem protonów (czyli jąder wodoru) 
i neutronów. Gwałtowny wstrz~s, wyni
kły ze zderzenia cząstki a z jądrem, 
może naruszyć trwałość tego układu 
i spowodować oderwanie się od niego 
jednego protonu. 

Odkrycie Rutherforda nazwaliśmy · 
epokowem dlatego, że dało pocŻątek roz
ległej dziedzinie sztucznych przemian 
jądrowych, które dzisiaj stanowią głów
ny przedmiot badań lahoratorjów pro
mieniotwórczości. 

Następstwem przemiany jądrowej jest, 
jak to wyjaśniliśmy, powstanie z dane
go atomu - atomu jakiegoś innego pier
wiastka; jest to zatem transmutacja 
pierwiastków w skali atomowej. Z tego 
powodu często słyszymy, że nowoczesna 
fizyka jądra atomowego jest wskrzesze
niem dawnej alchemji. Należy jednak 
wystrzegać się złudnych nadziei, zwią
zanych i ponętnem słowem „alchemja". 
W pl'.zeniianach jądrowych istotnie fa
brykujemy nowe pierwiastki, daleko nam 
jednak do tego, abyśmy umieli wytwa
rzać te pierwiastki w bodaj najmniej
szej dostrzegalnej ilości, 

Po odkryciu Rutherforda przyszły 
inne, które pokazały, że cząstki a są 
zdolne do rozbijania w podobny spo
sób jąder wielu l e k ki c h pierwiast
ków, np. boru, fluoru, sodu, glinu, 
magnezu. Na ciężkie jądru, posiadające 
stosunkowo wielki ładunek elektryczny, 
np. jądra. żelaza, srebra lub ołowiu, 

cząstki a nie działają, · gdyż są zbyt 
silnie odpędzane przez j e d n o i m i e n
n e ła.dunki tych ją.der. 

Z początku nie zdawano sobie do
kładnie sprawy z tego, co się dzieje 
z rozbitem jądrem azotu, glinu, czy in
nego pierwiastka. Jednym z najwięk
szych triumfów współczesnej techniki 
eksperymentalnej było sfotografowa
nie, niejako schwytanie na gorącym 
uczynku, procesu sztucznej przemiany. 
Blacket fotografował w k o m o r z e 
W i l s o n a ślady cząstek biegnących 
w atmosferze azotu. Wśród olbrzymiej 
liczby zdjęć otrzymał kilka torów czą
stek, które rozbiły jądro atomu. Na 
zdjęciu tego rodzaju, przedstawionem 
na ryc. 44, widać miejsce katastrofy, 

Ryc. 44. Fotografja Blacketa : 

od którego odgałęzia się ślad krótki 
i gruby oraz inny, cienki i długi. Pierw
szy pochodzi od trafionego jądra, któ
re uzyskało pewien rozpęd, drugi jest 
śladem protonu. Natomiast brak prze
dłużenia toru ciąstki a. Stąd wniosek, 
że ta cząstka utkwiła w ją.drze. Dziś 
wiemy, że cząstka a, która wywołuje 
przemianę jądrową i wyrzucenie pro
tonu, zawsze łączy się z .iądrem. Ta 
okoliczność pozwala nam ustalić, jaki 
pierwiastek powstaje np. z azotu. Jądro 
zyskuje masę 4, t'l:'aci masę 1, czysty 
zysk wynosi 3. Ładunek jądra, po
większony o ładunek cząstki a i znmiaj
szony o ładunek protonu, wzrasta 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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o jeden. Nowy pierwiastek ma za
tem liczbę atomową o 1 większą od 
azotu; jest to izotop tlenu. Po odkry
ciu Rutherforda w ciągu 10 lat nie 
wydarzyło się nic istotnie nowego i do
piero w ostatnich latach osiągnięto 
wprost zdurniewające postępy. 

Odl<l'J'cle neutronów. 

W roku 1932 stwierdzono, że następ
stwem zderzenia cząstki a z jądrem mo
że być wyrzucenie neutron u (~Ją
dro atomu, II, str. 10!i3). Neutrony są 
wysyłane najohficiej z pierwiastka zwa
nego berylem, poddane~o działaniu czą
stek a. Pierwsze wskazówki tej emisji 
zauważyli małżonkowie .Toliot, sprawę 
wyjaśnił jednak dopiero Chadwick. 
.Tak się okazało, z_apora elektryczna, 
~tóra powstrzymuje cząstki a, nie 
istnieje dla neutronu, nie posiada on 
Przytem ładunku elektrycznego i dln
teg-o nie jest odpyehany przez jądra. 
Natychmiast po odkryciu neutronu od
kryto, że jest to cząstka bardzo sku
~eczna w próhaeh rozbijania atomu 
I W Wytwarzaniu sztucznej promienjo
twórczości, o której bcdzie jeszcze mo
wa w końcu artykułu. 

Rozbijanie atomów łrodl<am! techn!csnem! . 

. Neutron i cząstka a to oręż w bada
niach fizyki jądrowej, którego dostar
cza nam sama natura. Od wielu lat 
jednak uczeni dążyli niezmordowanie 
do uzyskania własnej broni, którą moż
naby sporządzać w dowolnej ilości, do 
wytworzenia promieni korpuskular
nych, ,jeżeli nie identycznych, to przy
najmniej częściowo dorównywających 
Promieniom naturalnym. W zasadzie 
sprawa przedstawia się bardzo prosto: 
skoro cząstki mają energję rzędu kil
ku miljonów elektronowoltów, to nale
ży budować rury próżniowe, do któ
r~ch możnaby przykładać kilka miljo-
11?w woltów i tem olbrzymiem napię
ciem wprawiać w ruch najłatwiej do-

szukaj w tomie piątym! 

stępne jądra atomowe, t. j. protony Juh 
jądra helu. Recepta wyborna; do jej 
wykonania brakowało tylko drobiazgu: 
owych kilku mil.jonów wolt6w. Dopie
ro w ostatnich latach elektrotechnika, 
interesująca się ze względów praktycz
nych wysokiemi napięeiami, podała rę
kę fizyce. W r. 1932 uczeń Rutherfor
da, Cockcroft dokonał pierwszej udatnej 
próby rdzbicia atomu środkami CZJiRto 
technicznemi, t. j. niezależnemi od pro
mieniotwórczości. Użył w tym celu pro
tonów, które rozpędzał napięeiem zbli
żonem do 500.000 woltów. 
Następcy Cockrrofta znarznie udosko

nalili jego metodę. Zwłaszcza wielkie 
postępy osiągnięto w Ameryce. Użyto 
w tych prarach po raz pierwszy „no
wiutkich", świeżo odkrytych w Ame
ryrR. ( ~ Izotopy) jąder riężkicgo wo
doru, t. zw. deuteronów. Deuteron skła
da się z jednego neutronu i jednego 
protonu; jest to cząstka niezbyt trwała, 
która w zdcrzeniarh łatwo pozbywa się 
hądź neutronu, bądź protonu i pozostałą 
e.ząstkę umieszrza w trafionem jądrze. 
Deuteron jest bardzo skutecznem narzę
dziem do rozbijania atomów, lcpszcm 
o<l protonu, a w wielu przypa<lkarh na
wet od cząstki a. 

Radjopierwiastki. 

Zrobienie nowego kroku w dziedzinie 
promieniotwórczości przypadło w udzia
le córce Marji Skłodowskiej-Curie, Ire
nie Curie-.Joliot oraz jej mężowi Fry
derykowi Joliot. Uezcni ci dokonali bez
sprzer,znie najpiękniejszego odkrycia lat 
ost.atnirh, stwierdzili mianowicie, że wy
nikiem bombardowania może być po
wstawanie pierwiastków nietrwałych, 
t. j. promieniotwórczych. Są to zatem 
owe pierwiastki dotąd nieznane; nie
znane poprostu dlatego, że gdyby przy
padkiem gdzieś znalazły się na ziemi, 
zniknęłyby natychmiast wskutek swojej 
promieniotwórczości. 

14.. 
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~ciślej mow1ąc, nie są to nowe pier
wiastki - wszak w układzie perjoclycz
nym niema żadnych wolnych miejsc -
lecz nowe prom ieniotwórczc izotopy 
znanych pierwiastków. Tak np. lllałżon
kowie Joliot stwierdzili, że z glinu 
bombardowanego eząst kam i a powstajr 
promieniotwórczy izotop fosforu, na
zwany przez nieh radjofosforem; po
dolmie z boru powstaje racljoazot, 
z azotu radjofluor i t. p. Tc nowe radjo
pierwiastki mają, rzecz prosta, liczby 
atomowe te same, co ich trwałe izotopy, 
nowością - i przyczyną ich nietrwało
ści - jest ciężar atolllowy, który różni 
się od ciężarów atolllowych wszystkich 
znanych izotop<lw danego pierwiastka. 
Tak np. radjoazot ma ciężar atolllowy 
13, gdy znane izotopy azotu mają cię
żary atomowe 14 i 15. Natomiast radjo
pierwiastki odznaczają się zawsze tern, 
że ich ciężar atomowy równa się ci(,'ża
rowi atomowemu jakirµ;oś z n a n ego 
izotopu imwgo pierwiastka, który 
w układzie perjodycznym jest sc_1siadrrn 
<lanego pierwiastka, t. j. ma liczbę ato
mową o jeden większą luh mniejszą. 
Np. 1:3, ciężar atomowy radjoazotn, 
jest również ciężarem atomowylll zna
nego izotopu węgla. Radjoazot jest za
tem uznrpatorrm, musi co rychlej za
miemc się w pierwiastek, kt<lre!llu 
„prawnie" należy się ciężar atomowy 
13, t. j. we wspomniany izotop węgla. 
Ponieważ jednak węgiel ma liczbę ato
mową o l mniejszą od liczby atoruo
wej azotu, przeto ładunek jądra musi 
w tej przemianie zmniejszyć się o 1, 
a na to jest tylko jeden sposób: jądro 
azotu musi ulec przemianie positono
wej (dawniej mówiono: positronowej), 
t. j. wysłać jrden elektron dodatni 
(~Elektron). 

Zupełnie podobne rozważania stosu
.ią się do wielu innych przypadków two
rzenia nietrwałych jąder, zaobserwo
wanych przez małżonków Joliot oraz 

uczonych, którzy pozme.J zajmowali się 
tą samą sprawą. Naog6ł wszystkie te 
pierwiastki są positonowo-promienio
twórcze, t. j. po skor'iczonem naświetla
niu zamieniają się atom po 11to111ie, lub 
raczej jądro po jądrze, na odpowiednie 
pierwiastki trwałe, wysyłająt• przytem 
Ph'kt rony <lodatn ie. 

Możliwe są jl'<lnak równid przypadki, 
w który<'h utworzony w przemianie no
wy pi<'rwiastt>k „przywłaszC'zy" sobie 
f'IQZ<H atomowy pierwiastka, którego 
li<"zha atomowa jt'st o 1 wiQksza. \V tym 
przypadku j11dro n ietrwałc musi uzy
ska./ jPt!Pn ładunek dodatni, a zatem 
ulec zwyczajnej przPmianie {3, t. j. wy
słać elektron ujemny. Takie jądra tyl
ko wyjątkowo mogą być fabrykowane 
przez <'ząstki a, natomiast, jak to po
kazał słynny uczony włoski l•'crmi, 
neutrony są wprost idealnern narzę
dziem do wytwarzania krótkotrwałyeh 
pierwiastków {3-promieniotwórczych. 
l•\'rmi poddawał działaniu neutronów 
wszystkie znane pinwiastki i przeko
nal siQ, że prawie połowa z pośr<id nich 
za111ienia się w formy nietrwałe, ule-
1.!.'a.iącP przemianie {3. Stosuje się to 
zarówno do pierwiastk6w lekkich, jak 
i do ciężkich, co jest zrozmn iałr, po
nieważ, jak to wspominaliśmy, dodat
ni ładunek jądra nie wywiera żadnyeh 
sił na zbliżające siQ ku nieniu ohojQtne 
neutrony. Najciekawsze jest to, że na
wet uran i tor, pierwiastki o najwięk
szej liczbie atomowej, ostrzeliwane neu
tronami dają pierwiastki promienio
twórcze, kt6rych liczby atomowe są 
większe od 92. Są to zatem indywidua 
chemiczne nieznane na ziemi. Możliwe 
jest, że takie pierwiastki istnieją 
w gwiazdach lub innych ciałach nie
hirskich. 

„Sztuczne" pierwiastki promienio
tw1}rcze otrzymano r6wnież zapomocą 
deuteron6w, którym nadano wielkie 
prędkości metodami, o których była 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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mowa poprzednio. Ciekawe jest, że 
w tym przypadku otrzymuje się za
równo pierwiastki ,8-prom ieniotwórrze, 
jak i pierwiastki positonowo-promienio
twórcze. Ta recepta „deuteronowa" 
otrzymywania sztuczne.i prolllieniotwór
czości jest wielce ohieeująca pod wzglę
dem teehnieznym, ponieważ natężenit:• 
promi<'ni <l<'utcronow,r<'h .kst o wiPIP 
większe niż natężenie neutronów lub 
cząstek a; ilości fahrykownnyeh radjo
pierwiastków są odpowiednio nil"zrów
nanie większr. Nie jest wykltwz01H\ że 
pierwiastki promicniotwórPze otrzymy
wane zapomocą <leuterotiów znajdą zcza
SE'lll zastosownnie prnktyczn(', np. w me
dycyni<', a może nawE't wyrugują pier
wiastki nat urn lni<' prolllieni·otw{,r<'z!', 
.ieżeli okażą się od nich tańsze. 

Ta strona utylitarna zagadnienia 
w tnałym tylko stopniu inter(•suje ba
daczów jądra atomowego. Najhardzir.i 
P?ci11gające dla ni(·h jrst to, żr wszyst
k1r sztucznr przellliany jądrowr są od
tworz<•niern w skali laboratoryjnej pro
~<'s6w, kt6rc niegdyś zachodziły, a 1no
ze nawPt i oheenir znchodzą w natu
rze. < Hównr zm1czt>nie odkrycia sztucz
llPj prom i<'n iotw6rczości polega na do
~tarez<'niu dowodu, że natura, budując 
.J~dra z coraz to cięższych pierwiastków, 
ll!e realizowała odrazu form trwałych, 
~ecz czyniła ni<>.iako pr6by, wytwarza
Jąc pit>rwiastki ni<>trwałe, promienio
twórcze, któn.• dopiero w następstwi<> 
z1~mi<>niały się na znane nam wszyst
k1111 trwałe pinwiastki. [,. Wert1·11sfl>i11. 

PROMIENIOWANIE. PROMIENIE 
KOSMICZNE. Piszqe zimą przy biurku 
w dobrze ogrzanym pokoju mamy eiwrhi 
ś~iadomośe, że ~ta<'zajiJ 

0

n~s ciał~ mirt<'
rJalne. Nie zdajemy sobie jednak spra
wy, że znajdujemy si<; w przestrzmi, 
Jlrz~z którą wciąż przcbiq~ają różne ro
dzaJe promieni niewidzialny<'h. Przede
Wszystkiem piec lub kaloryfer wysyła 

szukaj w tomie piątym! 

obficie promi<>nie <'i<>plne lub podrzPr
wone. ŚC'iany pokoju wys~·łają promie
nie gamma eiał radjoaktywnych. Ciało 
nasze swobodni<' przrpuszC'za część pro
mieni y, ezęść ich jednak poehłania. 
WreszC'ic, pomimo da<'hu metalowego 
i hetonowyrh sklepień, do pokoju na 
pewno prz('n ikają prom i en ie kosmil'Zn<'. 
Przeehod;r,ą onl' przez ciało naszr swo
bodnit', gdyż prz('nikliwośt; i<'h jest hcz
porównania większa zarówno od przt•ni
kliwoś<'i promimi RlwntgPna, jak i od 
przPnikliwości promil'lli y. 
Skąd się biorą promieniP y, łatwo wy

tłnmaezyć. (il ina, z kt6rej s11 zrobione' 
l'egł~·. zawiPra na każdy gram około 
1 miljonowt•.i mikrograma radu (mikro
gram = 10~r. g). Ta minimalna ilość 
wystarcza już do wytworzenia promie
ni y w takit>j ilośei, iż natężl'nie ich 
w pokoju moŻPmy zmit•rz~·ć swobodnie 
nowoezesnrmi metodami, o ktllryrh mo
wa niżej. 

Zagadka gcnrzy i włas1wś<'i promimi 
kosmiczny(·h stanowir będzie temat dru
giej ezęśei ninit>jszt•go artykułu. Nara
;r,ie zajmiemy się własnoś<'iami i klasyfi
kacją tyrh rodzaj6w promimiowania wi
dziahwgo i n i<'widziahwgo, które pot ra
fimy wytworzy(. w la horatorjarh na
sz~·eh i pod<lar kont rol i doświadl•zc•n ia. 

Promieniowanie elektromagnetyczne. 

Bacznego i nieuprzt>dzonPgo obsrrwa
tora uderza w promiPniowaniu świetl
nem, dla nas widzlalnem, jt•go prostoli
njowośf.. Natomiast dopiero po wielu 
stuleC'iach badań nad światłem udało się 
ujawnir jPg-o charaktt>r falow~· (
Pala). 

Young i l<'rpsn<>l, rozmyślaj/je nad 
istotą światła, doszli <lo wniosku, że 
o C'haraktcrzc zjawisk świetlnych może 
rozstrzygrn1ć przedcwszystkiem <lofiwia<l
r.zen ie, pokgaj1J<'C na nakłada11iu się pro
mil'l1i. Jeżeli charakter światła jest falo
wy, spotkanie się promieni rnożt> wywo-



427 Promieniowanie. 428 

łać zjawisko zupełnie odmienne od tego, 
którego oczekiwalibyśmy, uważając pro
mień świetlny za strumień ciałek świetl
nych, jak to wyobrażano sobie w wieku 
XVII i XVIII. 

Jeden z podstawowych eksperymentów 
Fresnela przedstawiał się następująco: 
Z punktu S wychodzą dwa promienie; 
bardzo cienkie pryzmaty 1 i 2 tak je 
odchylają, iż promienie zbiegają się 
w punkcie a. Oczekiwalibyśmy w punkcie 
a, przy działaniu dwu promieni, światła 
silniejszego, niż przy działaniu promie
nia pojedyńczego, twierdząc, że zsumo
wanie energji niesionej przez dwa pro
mienie powinno dać spotęgowanie skut
ku. Wynik eksperymentu jest jednak 
odmienny. W niektórych miejscach ekra
nu dwa zbiegające się promienie wytwa
rzają prążki ciemne. Nazywamy to zja
wisko i n ter fere n c ją światła. 

Ciemne prążki interferencyjne łatwo 
tłumaczy teorja falowa. Jeżeli światło 
ma charakter falowy, możliwy jest wy
padek, iż góra jednej fali zbiegnie . się 
z doliną drugiej . Ruchy obydwu fal 
zniosą się w tern miejscu. Otrzymamy 
prążek ciemny (ryc. 45). Gdy znów gó
ra zejdzie się z górą (ryc. 46), będziemy 

Hyc. 45. Dwa proml•nl• Sma I Sna, spotykając elę, 
mon wytworzy~ prąi•k ciemny. 

Hrr. 46. Dwie fale ( 1 I 2) mon z noli~ al~ lub 
w1macni1~. 

mieli wzmocnienie ruchu, odpowiadają
ce prążkowi jasnemu. 

Obraz interferencyjny składa się 
właśnie z uszeregowania prążków ciem
nych i jasnych. Odstępy pomiędzy temi 
prążkami wypadają różnie dla różnych 
barw. Są najmniejsze dla fioletu, naj
większe dla czerwieni. Dość prosta teo
rja matematyczna pozwala powiązać od
stęp pomiędzy prążkami z długością fa
li świetlnej, którą będziemy oznaczali 
greckiem · ).. Wyliczenie pokazuje, że 
najmniejszą długość fali mają promie
nie fioletowe, największą - czerwone. 
W obrębie światła widzialnego długości 
fali są nader małe; nie przewyższają 
kilku dziesięciotysięcznych milimetra. 

Ry~. 47. Rozazczeplonle promieni przpz prymu1t. 

Znany klasyczny sposób oddzielania 
od siebie fal świetlnych różnej długości 
polega na stosowaniu pryzmatu (ryc. 
47), który wytwarza widmo. Fotografu
jąc widmo na specjalnych kliszach (wy
rabiane są obecnie klisze wrażliwe nawet 
na podczerwień), można stwierdzić, że 
istnieją bardzo intensywne promienie, 
dla oka zgoła niedostrzegalne, posiada
jące jednak wszelkie właściwości fizyczne 
światła: ultrafiolet i podczerwień. 

Kilkadziesiąt lat temu znany był tyl
ko niewielki odcinek widma ultrafiole
towego i podczerwonego. Jeden z naj
większych triumfów fizyki polega na 
tern, że dzięki usilnej pracy badawczej 
dwu pokoleń i przezwyciężeniu niesły
chanych trudności, udało się do tego 
stopnia rozszerzyć granice widma, iż 
część widzialna w ogólnym jego obszarze 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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PROM"NIE ~ROM, ULTRA-~! rc>DCZEll.WIEN FALE HERTZA 
GAMMA ROl"CTGENA FIOLET il 

Ryc. 48 Kompletne widmo fal elt•ktrom&gn•tycznych. Rkala Jog&rytmicznll : dlt1g~1<cl 1111 .< w j edno•tk&ch 
Anir•triima 1A~10-• om. 

jest tylko drobnym fragmentem, co
prawda wyjątkowo ważnym biologicz
nie. Nakreślmy całokształt widma zna
nego dzisiejszej nauce. Musimy zastoso
wać t. zw. skalę logarytmiczną. Rozpię
tość długości fal j est tak olbrzymia; iż 
gdybyśmy brali odcinki proporcjonalnie 
do ). , rysunek nasz opasałby kulę ziem
ską. 

Rozpatrzmy krótko właściw~ści róż
nych promieniowań, wykazanych na 
ryc. 48. I<'. a 1 e H e r t z a są dobrze 
znane szerokiemu ogółowi. One to łączą 
nadawczą stację radjową z odbiornika
mi (--') Rad.Jo). 

Zarówno nadawcza stacja radjowa, 
jak i stacja odbiorcza, posługują się 
przyborami elektromagnetycznemi , ko
rzystają z energji elektrycznej. Od
krywca fal radjowych dokonał szeregu 
Pięknych i pomy~łowych eksperymen
tów nad niemi. Przewidywał on teore
tycznie, że nowe fale będą miały zasadni
czo te same własności, co i światło. Oka
zał zdumionemu światu, że fale wytwo
rzone elektrycznie ulegają odbiciu, zała
maniu, interferencji i t. p. według tych 
samycłt praw, co· i światło. Można więc 
odbijać je od zwierciadał, odchylać za
pomocą pryzmatów, skupiać, używając 
soczewek. Różnią się one od świ!\tła dłu
gością fal~ i tern wreszcie, że swobodnie 
P~zcchodzą przez izolatory dla światła 
nieprzezroczyste, jak siarka, smoła, kau
czuk. Nie przechodzą natomiaHt przez 
metale. 

Fale Hertza mają wszelkie własności 
światła. Stwierdzamy przeto, iż na dro-

szukaj w tomie piątym! 

dze czysto elektrycznej udaje się zrea
lizować fale analogiczne do światła. 
Modyfikując konstrukcję aparatów 

nadawczych i odbiorczych, dochodzi si ę 
do coraz krótszych fal . Hertza. Z punktu 
widzenia radjotechniki fale długości kil
ku metrów są już ultrakrótkie. Fizyk 
jednak tern się nic zadowala. Wysubtel
niając metody wytwarzania fal i ich od
bioru, zdołano dotrz<'Ć' do A niewiele 
większego od 0,1 mm. Tym sposobem 
wkroczono metodami czysto elektrycznc
mi w dziedzinę podrzerwieni (ob. ryc. 
48), stwierdzono, że podczerwień wytwo
rzona sztucznie za.pomocą drgań prądu 
elektrycznego jest identyczna z podczer
wienią promieniowania lampy, stanowią
cą jakby dalszy ciąg widma widzialnego. 

światło jest więc zjawiskiem elektro
magnetycznem. Jest to jedno z najwięk
szych odkryć, jakie udało się dokonać 
kiedykolwiek. Nauka wykryła wewnętrz
ną więź pomiędzy zjawiskami napozór 
ahsolutnie różnemi. Uczyniliśmy krok 
naprz<ld w naszem dążeniu do ustalenia 
jedności sił przyrody. 

Pod cz c rwi e ń jest promieniowa
niem niezmiernie rozpówszcchnionem. 
Każde z otaczaj}!.cyeh nas ciał n ieświe
cących wciąż wypromieniowuje podczer
wień. Promieniu.ją wszystkie organizmy. 
Gdyby wzrok nasz był wrażliwy na pod
czerwień, świat wydawałby się nam zu
pełnie odmiennym (porównaj II, tahl. 
47 a i b). Podczerwone promienie zasto
sowano ostatnio do fotografij lotni
czych. Promienie podcznwone pt·zccho
dzą przez lekką mgłę, unoSZłJCą się często 
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nad ziemią dalPko łatwi(•j, niż promit>nil' 
widziallll'. 

ll l t raf i o h• t (nadfioll't), jak i p0<l
czerwicń, zna.idu.il' się w promil'niowa
niu słońea. Powi(•t rzl' poehłan ia ultra
fiolet. W g-óraeh prorpnt ultrafioletu 
jest większy ni.ż na nizin:u·h. ~zyhkit> 
opalani<> się skóry, zapah•nil' orzu na 
śniPżnyrh wil'rzrhołka<'h, jl'Żl'li się jl•st 
hcz okulartiw orhronny<•h, sprawia na<l
fiold. V/ 1wwny<•h warnnkaeh ultrafio
let może wywiPraf. korz~·stnl' oddziały
wania fizjologi<'Z!ll', wolwC' ez<•go ma za
stosowanie w h•C'znidwh•. T. zw. lampy 
kwarcowe są to lampy wysyła.i<!<'<' inkn
sywny nadfiold. l\warC' jPst prz1•zro<•zy
sty zarówno dla promi<•ni widzialny<·h, 
jak dla nltrafioldn. ~zkło, Phof. jPst 
przezrorzyst<' dla światła, prn·hłania ul
tra fioh•t. 

] )opil'l'O w naszl'm st ull'l'in uzyskano 
stopniowt' J>I'Zt'.iśl'it• od ultrafioldn do 
p r o m i P n i R o I' n t g <' 11 a ; udało się 
też w~·zna<·zyf. lwzpoŚrl·dnil'tni nll'toda
mi A. promi<•ni lfol'ntg<·na. I'ajhardziej 
udl't'z11j1J<'H .kst przl'łl ikl iwośl- promiPn i 
Hm•ntg<•nit. Przl~l'hodz11 <Hl!' nil~tylko 
prz<'Z papit>r, drzl•wo i <·iało ludzki<•, ll'C'Z 
naw<'t przPz metal<'. Im krótsza jPst fa
la pl'Omi<·ni lfoPntg'l'IHl, im wi\·ksza jt'st 
i<'h, jak się llll

0

l\\'i, twardośf., tt>m większa 
też - il'h zdolnośe prz<'ll i kania. W ia
domo powsZPl'hn il•, iż dzi\•ki swpj pt·zp
nikliwoś<~i promiPni<• lfo<·ntgl'lla zna
lazły ogTomrn• zastosowaniP w nll'd,V<'Y
n ie, g«lzi<' służą do przPświl't Ian ia r6ż
n~·eh <'zęśei organizmu. W ostatni<•h la
taeh instalacji' Hol·ntgl'llowskiP wprowa
dzono i do warsztat<'lw nwchani<'znyt·h, 
gtlzi<' uż~·wa1w sij do badania W<'Wllf,'t rz
nl'j stmktur~· nwtali. stosowany<·h do 
ko n st ruk<'j i ; uzyska no w !Pn spos{,h gw a
rane.ii; posługiwania si<: matPrjałami 
istot n i<' od powiada.i11<'l'lll i wymaganiom 
k<·hniki (-+.1frtale). 

,h•sZ<'ZI' h:mlzil'j pl'Zl'll ikl iw<' od pro
miPni R<wn tg<•111t s11 prom i<'n i<• y <·iał 

promit•niotwórc·zyrh ( ~ l'romir11iot wrir
czo.~ć); stanowi11 one ni<•jako przl'<lłufr
nie promieni R<wntgena w dzit>dzinę fal 
jesz<'ZC krótszJ"('h. Na promicniarh y ury
wa się wi<lmo .• Jakie własnoś<'i posiada
łyby {>ł'Ollli<•llie O jPSZ<'Zl' mni1~jSZ('IT1 "( 1 
Prawdopodohnil' byłyby jl'SZ<'ze hardzit'j 
przrnikliwe. Tru<lno jPdnak o ugrunto
watie proroctwa w ti•j dzi<•dziniP. Czyż 
np. pięf.dzit>si11t lat temu ktoś, kto znał 
tylko długofalowi) rzę.~r widma, m{ig-ł 
był przcwidzief. ni(•zwykłP własnoś<'i ty
si11c razy krtitszy<•h fal rm•ntgenowskiC'h? 

l\lówi sit: ni(•raz poto<'znic o falarh 
w l'tnze. Fizyka wiPku XIX zajmowała 
się z zapah•m zagadn i<•n i Pm d<'l'll, pr<i
howała dojśr do wyobrażenia o rnl'eha
nizmi<' rozrhodzenia się fal w tym hipo
tetyrznym ośrodku, stanowi11cym podło
że zjawisk odbywaj~!<'YC'h siQ w próżni. 
Nie udało się .kdnak rn;i:rnnąr w !Pj 
dziedzinie ża<lnyC'h rezultatów pozytyw
ny<'h. Nie potrafimy stworzyć o dl'rZP 
w~·ohraŻ<'Iiia wolnego od sprZl'<'ZtlOŚC'i 
wPwnętrzny<'h. Dlatl>go !Pż fizyka no
worz<•sna n il' wprowadza Ptl'l'U ; rpzygn n
.iw· z pog·l:idowoś<'i, zadowala się mai<'
matyl'ztwm uj~·c·i<'m zjawiska rozrhcxlzt'
n ia się fal. 

Promienie korpuskularne, niosące ładunki 

elektryczne. 

Fall' l'kkt.romagnetyrzrn• powstajq 
dzięki zjawiskom, w kttlryc·h 11 iewąt pl i
w i<• wydatną rolę grajlj ładunki dl'k
t r~·<·ztw. ,Jednak fa)p P1Pktromagrn•tyrz-
1H• n i <' n i os a ła<lnn ktiw Ph•ktrwz
ny<'h. Z pomi\•dz.~· p1·omit'11i, kt{ir<' n'ios11 
ładunki PIPktr~·rzrw, naj<·zt:ś<'it•j spot~·
katw i stosowan<' w tP<·hni<'<' są promi<'
ni<• katodowi' luh promi1·nil' Ph•ktrono
W<' uj1·m11<•. l\:iżd~· lampowy odhiomik 
1·adjow~· posługujp się n i<·m i. Przypom i
na my ( ~ A tom), że prom i<•n iP katodowe 
moż<•my wytworzy(. w rur<'<' pr{>żnio
wPj (I, ry<>. fiH). Bit•gną one od katody, 
składajq się z Ph•ktrontiw (- f:lcktron). 

Czego nie znajdziesz tutaj --
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-~J~L__ ~ 
Hyc. 4H. Ocłrhyli>nh• JH'OllliPni kRlodowyd1 w polu 

mAgnPt yrznPt11. 

'Ważną <'Prhę prąd11 Pll'ktronow<·g·o sta
nowi to, Żl' nlPga on działani11 pola mn
gnl'tyrznPgo ( ryr. 4!l). Prędkoś<: Pl1·ktro
nów możPmy rq.("nlowar, zmi<'niu.for na
pię<'il•. Im prędszp si) elt,ktron_,.·, 1<•m 
mni<'j odrhyla.i11 się w durwm polu ma
grwtyrztwm. Podohnil' sz.\·hki p0<·isk ar
matni w polu grawi1aryj1wm zi<•mski1'm 
mniPj odPh ... ·la si1; od hiPgU prostolinjo
wq.~o. niż k11la rz1wona z małą prfk<lko
Śl'i11. 

Promieniowanie a materja. 

.h•szrzl' kilkanaś('il' lat tl'mu uważano, 
ŻP między promiPniowani<'m falow<'m 
a promit•n iowun il'm korpusknlartH•m 
(~Pala, Ku·anty) istniPjl' przl'pnśr ni<• 
do przl'l1;vri11. Przl'ri<'ż prom i Pn iown n il' 
korpusknlarrw to szPr<'g l'iałPk 1111-

PIC'ktryzowanyrh luh nit>11a<'lrkt1·yzowa
~1y<'11, posia<la,ii)ryrh okrPślony pęd. To 
Ji~khy grad porisktlw wyrzn<'on.yrh z ja
kwgoś m iPjsra i zal'howu.i111·y<·h n i<'
zm i Pn n ii Pnt·rg"ji,J, .kżl'I i, hiq.1,·n11r np. 
w. pr6żni, ni1• napo1yka.i11 oporu środo
wiska. Co innPgo fali•. 1'1', wyd10dz11r 
z .dmwgo mil'js<'a, rozrhodz11 się krnn1-
m1 coraz <lah•j i dall'j. 1<':1la, rho<:hy ni1• 
napotykała oporu, musi h_\·r rornz sła h
sza. Hzurmy kamil'ii. na środ<'k stawu 
luh ohsm-wujmy fa)p wytworzorw Jll'Zl'Z 
statPk na l'Z<'<'l': w miarę oddalania się 
~rzhil'ty ful sta.iiJ si~· rot·az mnidszp 
I mniPjS7.('. 

W nasz1•m stulcriu wykryte• zostały 
ll<;wt~, napoz<lr paradoksalne, fakty. 
V. J~cwnych ckspcryml'nt.arh promil'Tlio
wu!11c l'lektromagnl'tyc•zrw (---. Pale) 
daJe Pfrkty tukit', jakirh należałoby 
oczekiwać od riah•k posia<laj11Pyrh nir
%inienny pt;d. Z drugiej strony znale-

szukaj w tomie piątymi 

ziono doświndrzalnie, że w okrt>ślony<'h 
warunka<'h r6.i hi<'gnąrych korpusku
łów wytwarza' prążki interferenryjne. 

Nie potrafimy dot.vPhrzas po g l ą
d o w o, w spos6h przcmawia.il!<'Y do wy
obraźni, przC'dstawir sprzężenia w jed
twm zjawisku c•prh falowych i korpusku
larnych. Nil' po1rafim.v zrozumieć dwoi
stego rharakt<'rll promiPniowania Ph•k
t ron111g1wt~·c·znl'go i makrjalnrgo. 

Zna ll'ziono ostatnio now<', n ic·mn il'j in
t<'rPs11ją 1·<' fakty. W mit•jsrarh, gdzit• 
znikał~· Pl1'ktron~· 1lodatniP, pojawiało się 
promil'niowanic y. Uh,wrwowano i zja
wisko odwrotne•. l'iazwano to dPmat.1•rja
liza<'jl). <'okolwil'k dałoby się powi<'dzil'r 
o t~·l'h doświad<'z1•11iach, jl'szc·ze niPdość 
dawn~·c·h i niPdoś1: lic·zn~·rh, .i<'<lnośr ma
kr.ii i promi1•niowania ukazuj<' się w <'O
raz wyraźniPjs~ .. n11, <·h01: jPszc•zt' mgli
s1 ~·m za rysi!'. 

Odkrycie promieni kosmicznych. 

8roclkami nowoc·ZPSllPmi można wyka
zar Jll'omi1·niowani1• y ('l'gil'ł w murarh. 
Nic nall'ż.\· pl'zypusz<·za<:, że 1o nikłP zja
wisko dajP się łatwo wykryr. Promie
ni!' y działa.iii na klisz<' fotografirzn<'. 
A jpdnak klisz<• miesią<'ami rułPmi moż
na 1rz~·n1111: w hudynkarh mnrowanyrh, 
lwz żadny<'h widorznyc·h zmian emulsji. 
l\le·1oda niPsł~·rharwj rzułośri, kt<lra po
zwala nam hadar najsubklnipjszp prze
jaw~· promit•niowań nicwidziałnyrh, to 
mPtoda jonizaryjna. Dzic,•ki niej micrzy
łn.\' słałw promil'nit• y, <lzicki niej wy
kryto promienic kosmirzne. I>ziPje tego 
odkryria można przedstawir w kilku 
słow11Ph. Powil'trz<' .i<'st nicprz1•wodni
kil'm l'kktryc·znośri. Nabil'ra jPdnak 
własnoś<'i przl'wodzPn ia pod wpływem 
niPwidziulny<·h promiPniowań takich, 
jak promiPni1~ Rot•ntg-l'na, promiPnie y. 
PowietrzP, znmknicte w szezl'lnyeh komo
ntrh, zawsze okazywało ślady przewod
niC'twa. Przypisywuno to działaniu riał 
promiPniotwórrzyrh zawartyrh w gll'hi<', 
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w skałach i t. d. Jednak przy wzlotach 
balonowych stwierdzono, że przewod
nictwo gazu rośnie z wysokością. Mu
szą więc istnieć niewidzialne promie
nie, przedzierające się przez powietrze 
i powodujące wydatny wzrost prze
wodnictwa w wyższych warstwach at
mosfery. 

Podamy tu krótki , zupełnie schema
tyczny, opis aparatury do badań nad 
promieniami kosmicznemi (ryc. 50). Nie 

· jest to rzecz czysto techniczna. Dopie
ro zrozumiawszy metodę badań, można 
w danym przypadku pojąr istotę włel
kiego odkrycia. 

Kyc. 50. SchPm&t l\parat.u do IJl\danla promlPnl 
koaml cznych. O - o w acz a iralwanom•tr. A by po· 
włękaz7~ efekt, •losuj~ się w komonu jonizacyjnej 

gu 1prę:iony do kllk1uJ.i1••l~r l11 atmoAfer. 

Metalowa komora I( zawiera gaz. Bie
guny baterji połączone są z odizolowa
nami płytami ab i cd wewnątrz komo
ry. G jest to galwanometr, przyrząd do 
mierzenia prądu wytwarzanego przez 
baterję. Gaz jest doskonałym izolatorem. 
Galwanometr G wykaże prąd wtedy do
piero, gdy między płytami ah i cd poja-

. wią · się e.ząstki naelektryzowane dodatnio 
i ujemnie. Przyciągane przez ładunki 
różnoimienne na płytach, połączonych 
z baterją, będą się one poruszać w strony 
przęciwne. Ich ruch to prąd elektrycz
ny. Tym sposobem prąd przechodzi 
przez gaz; galwanometr wykazuje go. 
Cząstki naelektryzowane noszą nazwę jo
nów (--.Jony). Promienie y ścian do
rnu i promienie kosmiczne jonizują gaz. 
Otrzymuje się przytem prądy, które 
należą do najsłabszych, jakie potrafi 
mierzyć fizyka ·doświadczalna (rzędu 

IQ-16 A). Aby mierzyć tak nikłe prądy 
zwykłemi galwanometrami, należy je 
uprzednio wzmocnić. Można się przytem 
posługiwać metodami stosowanemi w od
biornikach radjowych, gdzie słabiutki 
prąd w antenie potęgujemy zapomocą 
lamp katodowych. Wzmacniaci~ prądu 
zaznaczyliśmy na ryc. 50. 

Przy należytem funkcjonowaniu apa
ratury prąd wciąż płynie w obwodzie. 
Promienie y nie przechodzą przez grube 
płyty metalowe. Zamknijmy więc komorę 
K pomiędzy grubemi płytami pancerne
mi. Warstwa ołowiu grubości 12 em nie 
przepuszcza promieni y. Prąd słabnic, 
spada do 1

/ 3 wartości pierwotnej, nic 
znika jednak zupełnie . Ten prąd pozosta
jący, szczątkowy, stanowił zagadkę przez 
lat kilkana.4cie. Dopie.ro doświadczenia 
wykonane w balonach wyjaśniły jego 
pochodzenie kosmiczne. 

Gdy balon unosi wgórę przyrząd joni
zacyjny typu wyżej opisanego; ziemia, 
która zawiera domieszki ciał radjoaktyw
nych, oddala się od przyrz11du. Na wy
sokości kilku km wpływy jonizaryjnc 
pochodzenia ziemskiego odpadaj11. A jed
nak przyrząd wciąż wykazuje szyhko 
rosną.cy prąd jonizacyjny. Na wysokości 
9 km prąd jest już tak silny, że obser
wator mógłby mniemać, że zhliżył si~ 
na kilkanaście metrów do silnego pre
paratu radowego. 
Zrozumiałem jest przeto, że nieprze

parta ciekawość skłaniała · fizyków do 
wzlotów coraz wyższych, by zbadać in . 
tensywność nowoodkrytego czynnika da
leko w atmosferze ziemskiej. Zrealizo
wano to dwoma spo..<1obami. Z jednej 
strony, idąc śladem Pircarda, dokony
wa się lotów naukowych w zamkniętej 
gondoli aluminjowej. Z drugiej strony 
można stosować samopiszące przyrzi1dy 
jonizacyjne, podnoszone wgórę przez 
niewielkie baloniki, napełnione wodo
rem. Obydwa rodzaje . obserwacyj dały 
wyniki zgodne. Prąd jonizacyjny w stra-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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tosferze na wysokoś<'i 20 km od pozio
mu morza przewyższa prqd szrzątkowy 
na powierzchni ziemi prawie 200-krot
nie. Ja.snem jest .przeto, że do naszl'j at
mosfery wdziera się zgóry promhmio
wanie bardzo intensyw1w.. Przy przpj
śriu przt'z atmosferę nlega ono ogrom
nemu osłabieniu. Nic jt'st to jl'dnak pro
mieniowani(• y; promiPnie y nil' s11 w sta
lli<' przPjś{o warstwy grubszej niż 2 m 
wody. Promienic kosmi<'znc zaś, ·aoc·ho
dząe do powierzehni ziPmi, ma.iii za so
bą całą atmosferę, r()wnoważną pnwszło 
10 m wody. 
Natural~Pm było przypuszrzen it•, iż 

promienie kosmi<'znr dcwho<lzą nil'tylko 
do powiPrzchni zil·mi, lecz przl'nikajii 
również w 11:h1b nil'j. Zanurzajiic komo
ry jonizacyjnl' w jezioraeh, stwil•rdwno 
obecnoś{o promieni jt~szcze na. J.?;ł~·hokości 
70 m od powierzchni wody. 1'm wynik 
R. A. Millikana w Amrrycl' uzupełnił K 
Regc1wr w NiemczePh. lkgl'nl'l' stwier
dził w jeziorze Bo<kńskim istnil'llie pro
mieni kosmicznych jesz<'ZI' na 1d~hoko
wci 230 m. Óll'lin w kopalni żdnza 
w Szwecji znajdował promienit• kosrniez
ne pod warstwą ziemi rudy równo
ważną 500 m wody. 

Natura promieni kosmiciinych. 

Hpróhujmy uprz)•tomni~ sobie sens 
wyżej podanych liczb. !iOO m w0<ly od
powiada zgruba 4G m ołowiu. <ldy wi~c 
Pł'Omien ie Hot•ntgena, stosowane przez 
lekarzy, są zat rzymywmw przez ' ( ""' 
ml'tra ołowin, promiPniP y - przez 
~/ 10 m, promieni<' kosmicznp prwchodzą 
Jc~zezc przez hryły ołowin takil'j mnil'j 
Więcej wysokośc·i, jak warszawski dra
pacz nieba na placu Napoleona. 
Niesłychana przenikliwość promimi 

kosmicznych nasuwa przypm~zczmic, że 
są one promieniami znaeznie krótszl'j 
f~li niż promienic y. Rtą.d nazwa promie
ni ultra11:amma, która przez pewien czas 
utrzymywała się w nauce. Nazwę tę 

szukaj w tomie piątymi 

odrzucono stosunkowo nit>dawno, z chwi
lą gdy okazało się, że pole magnety<'znp 
ziemskie wywiera wid&zny i zna<'zny 
wpływ na promiPnil' kosmiczne. Bada
nia ostatnich lat, przedewszyRtki!•m lit·z
ne i dokładne pomiary przl'prowadz01w 
przez A. 11. Comptona w Ameryet• i jl'
go wKp<iłpracowników, nal-lt~1mil' - przl'Z 
,J. Clay 'a w Holandji - stwi!'rdziły, 
Żt' intensywnoś<: promil'ni kosmieznych 
mak.il' ku r(iwnikowi, rośnit' natomiast 
przy zhliżan in si\ ku hil'l.nmom mag1w
tyrznym ziPmskim. Hl1żn ira nic jt>st ma
ła: wynosi na poziom il• morza ok. 14°( 0 • 

W kolonjiwh hoknderski<>h na wyspit' 
.Jawi1', w okolicy r(iwnika, na wysokośei 
Iii km, stwil•rdził .J. Clay promimiowa
nit• S razy słabsze o<l promimiowania 
na tpj Ramcj wysokooei pod G0° szcroko
,4<'i gPograficzn<'j. 

Pole magnPtyrznt' oddział:vwn na hit>g 
promi!'n i korpuskn la rnyc·h, niosąc)·c·h 
łndmwk elt·ktryczn)· ( rye. 49). niP od
dzinł~·wa nntominst zn1włniP na hil'g 
prom i Pn i Plt'kt romngnl'I ,Yl'Zll)'<' h. \V pływ 
mngtwtyzmn zit•mi na promieni!' ko
smit>zne pozwaln ust11li{o, ŻP przy n aj-
111 11 i P .i <' z ~· s e p ro m i e n i t y <' h 
s k ł n d n s i ~· z 11 a e I P k t t· y z o w a -
ny (' h c z ą st e k. 
Pięktw lwzpośn•dn il' potwiPrdzrniP 

tl'j tezy znajdujemy na t. zw. fotogra
fjach wilsonowski<'h. Pr7.ypominamy, 
jak się otrzymnjt• tl' fotografje. Wiemy 
już, że prom im i<' kosmiczni~ jon izuji1 g-n
zy. Tym sposolwm każdy z promiPni zo
Htawia po HohiP ślad w postaci jon<lw do
datnich i ujemnych. ,lt•?.di gaz ,it>st przl'· 
sycony parą. wodną, skrapla si\\ ona 
właśnie na jonach. Tym sposolwm koło 
każdego jonu powstaje mikroHkopijna 
kropelka wody. Przy Hilnem oświetleniu 
kropelki te wyHtępują nadPr wyraziścil' 
i mogą być fotografowani'. Moż!•my więc 
bezpośrednio dostrwgar drogi, po ktći
rych biegły promienie kosmiezne. 
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b c 
Hr<·. [>l. :.'.cljęd c wihonowHki1•: A. - ślady to1·6 w 1>l1•k t.ro11uwych, wytwo1·zonych p1·zpz nnjhardzit'j JH'ZP· 
nikliw1~ promiPniownnh• cinł promit>niotwc'irczyc h. Poli• mng-rwtycznt> KkręrH. tory w k61kn o małym 
)Horni1~nin; U - ocld?.ialrwn.niP tPJ,:OŻ pol1\ n1ngn1~trcznt•g>o nn. mało pru•ni kii\\'(! promit•ni1• ko1rniir.1.n1•; 
c· - tory dwu l'l<'klront1w, cło<lntnit·~o (IPwy) i 11jt>mn1·)!"0, nnlt•żących do promit>ni kosmfrinyc h KrPdni1•j 
}ll'l.cnikliwo~t·i. Czyt1•lnik Zf'Cll<'t' 1.wr6ci~ 11wni,:\' na ró ż ni c \.' kn.ywizny torów w przypl\dkM·h 11. l c. 

Dokonano zdjQe wilsonowskich (ryc. 
51 ), u111i t>szczafoc komorQ z wilgotnylll 
g·azt•m w i-iilnem polu magnctyrztwm. 
Stwierdzono tt'aorzn ie, że prom icn ie ko
smirznc otlrhylają siQ w polu magnetycz
ncm. Ciekawe jest porównanie a, b i <' 
na ryc. 51. Wszystkie trzy były otrzyma
ne przy tcm samem natQżcniu pola 
magnetycznego. N a pil~rwszcj marny 
śla<ly wytworzone przez n aj ha rdzicj 
przcn ikliwc promicn i o wan ie radjoa k
tywnc. Widae, że tory clcktrorn)w joni
zujących zostały skrQcouc w malrn'ikic 
kt'iłeczka . Na ryc. 51, h mamy kółeczko 
o wiQkszym promieniu. Ten śla<l 11a1cży 
już do promicuia kosmirzncgo. W myśl 
lt'go, co mówiliśmy na str. 433, należy 
przypisać temu elektronowi promil•ui 
kosmiczuyeh znacznie wiQkszą prQdkość 
mz elektronom radjrmktywnego ciała. 
Na ryc. 51, c mamy <lwa tory promieni 
kosmicznyrh zlckka tylko wygiQtc, jed
nak wygiQte w strony przeciwne .• Jeden 
z nirh należy do elektronu ujemnego, 
drugi - do elektronu dodatniego. 'J'u 
prQdkość elektronów była jei-izrze wil,'k
sza niż poprzednio. Prawy ckktron ma 
bieg niemal prostolinjowy. Pomiary 
krzywizny torów elcktronowyd1 pozwa
lają wy! irzyć cncrg'jQ posiadaną przez 
cząstki. Okazuje siQ, że elektrony ciał 
radjoaktywnyrh posiadają prQdkości, 
które mogłaby wytworzyć różnira potcn-

cjałów rzQdu kilku miljonów wolt; elek
trony prom it·n iowan ia kosrn ie zn ego po
siadają t'nc1-gjQ rozmaih), naogół jednak 
hcz porównania wiQkszą, równoważn11 
działaniu n i c mil jo nów, 1 e cz mi
l j ar d ów w o 1 t. Należy dodae, że pro
mienic kosmiczne 1iic mogą byr. prornie
n iowan iem zupełnie jcdnorodncrn, wy
łąr.zn ic clcktronowem, gdyż przy zderze
niach elektronów z ciałami nratcrjalnc
mi, choehy molekułami powietrza, po
wsta.iii prom i en ie l'h~ktromag1wtyrz11c. 
8ą wil,_!c promienie kosmiczne promienio
waniem korpuskularnem, kt<'>remu towa
rzyszą zapewne pro111 ic11 ie ultra kr6t kich 
fal y. 

W lahoratorjaPh naszych przy naj
wiQkszych wysiłkach i olbrzymich nakła
dach picniQżnych nic wychodzimy poza 
napiQeia kilku miljonów wolt. Z tym sa
mym rzQdl•m wielkośri mamy do czynic
n ia w zjaw iskach promicn iotwórczości. 
Nielllożliwr jest wiQc obecnie sztuczne 
wytworzrnie czegoś, coby przypolllinało 
prom i Pn ie kosrn iczn e. 

Sk:id i-ii~ hior:1 promienie kosmicznc1 
Nic o km nie wiPmy. Hipotezy, które 
zostały wysun il,_!te <lla wytłumaczenia ich 
genezy, nie wytrzymały osi rza krytyki. 
Analiza i-ipektralna ukazała nam wszeeh
świat jako jc<lnolit:1 r:i.łośr, zawiem.i:icą 
te same pierwiastki, kt<lre posiada zie
mia nasza. Prawami fizycznemi, pozna-

Czego nie znajdziesz t1daj -
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nemi w laboratorjach, kierowała się do
tychczas astronomja przy tłumaczl'niu 
zjawisk w gwiazdach i mgławica<'h. 
W promit'niach kosmicznych napotkała 
nauka po raz pierwszy zjawisko, wywo
łane przez procesy ł~ezporównania potęż
niejsze od tych, z któremi mamy do czy
nienia w naszym zakątku świata. l\lakro
ko."!mos nie jl'st więr powt6rzeni('m mi
krokosmosu. St. 7,irml'rki. 

PRZEMIANA MATERJI. W ustro
jach żywych - w przeriwstawieniu do 
ustrojów nieżywyrh - ohserwujPmy 
stale objawy p r z cm i a ny en c r g j i : 
zwierzę żywe odpowiada na bodźre ru
chami obrony lub nrierzki; trm1wratu
ra ciała jest - u ciepłokrwistych - za
zwyczaj w y ż sza od temperatury oto
rzenia, zwierzę więr musi nieustannie 
wytwarzać ciepło. Bliższa obserwaPja 
wykazuje ruchy narządu krążmia i od
dychania; z mięśni i nerw<lw możemy 
odprowadzić prądy Plektrycz1w. 

Przemiana cnt'rgj i j(•st ściśle zwiljza
na z p r z c m i a n ą m a t e r j i. 
W braku tknu nastiipi śmicrC: z mluszl'
nia: objawy przPmiany ern•rgji ry<'hło 
nstaną; jl'idi przPZ odjęcie pokarmu 
wystawimy zwierzę na gł 6 d, po dłuż
szym czasie objawy ż.wia ustaną wsku
tek 8micrri głodowej. Przemiana cm•r
gji polega na przetwarzaniu (•nergji 
chemicznej : na w y z w a l a n i u j e j 
w P r ze mi a n ac h c h cm i <'z n y r h, 
przyczem cnergja przechodzi hi1dźto 
w inne postacie pnergji rhemirznl'j, 
bądź też w ciepło, pracę, cnergję 
elektryczną. C a ł o ś ć p r z e m i a n 
c~emicznych odbywających 
~ I ę w u s t r o j u ż y w y m o k r e
s l a m y p r z e z n a z w ę p r z e m i a
n Y mat c r j i. (~Odżywianie, Cie
pło). 

Przemiana. prawidłowa.. 

. Przemiana matcrji olwjmujc bardzo 
hczne i różnorodne przemiany chemicz--szukaj w tomie piątymi 

ne, dokonujące się pod wpływem zaczy
nów (enzymów) w tkankach ustroju; 
przemianom tym ulegają r z ę śr i s kła
d owe ustroju saml'go oraz 
przyswojonego pożyw ie n i a. 
W cźmy pod uwagę rzłowieka dorosłego, 
zdrowego, prarująct>go i odżywiającrgo 
się prawidłowo. Ciężar (masa) i skład 
chemiczny riała nic ulPgają zmia
nie przez długie lata, pomimo że 
w nstrojn odbywa się przemiana mate
rji i energji, której równoważnikit•m 
cieplnym jest wydatek około 3000 Kal. 
(Kal., rzyli kalorja kilogramowa, jL~st to 
ilośr ciepła, kt{Jra ogrzewa kilogram wo
dy z 14,5° na 15,5°) na dobę, rzyli tyle, 
ile dałoby spalenie 0,6 kg drzewa opało
WPgo. ·warunkiem tego stanu rów n o
wa g i jest zużytkowanie pokarmu, zło
żonPgo np. z 400 g węglowodanów, 105 g 
tłuszczu i 90 g białka na dobę, zu
życie 0,54 m 3 tlenu i wydalenie 0,43 m3 

C0 2 (dwutlmku węgla); równocześnie 
wydalenie w moczu związków azotowych 
odpowiada zawartości 14 g azotu. 

Inaczej przedstawia się rzerz w ustro
ju rosnącym. Ost'sek (niemowlę) 
pięciotygodniowy rośnie o 100 g w cią
gu tygodnia; warunkiem tego przyro
stu jest spożycie około 2800 g mleka, 
zawierająrego około 350 g białka ( ~ 
Białko), 110 g tłuszczu i 200 g cukru. 
Przyrostowi 100 g ciała odpowiada za
trzymanie Z(' składników pokarmu sta
łych około 2il g, gdyż resztę przyro
stu stanowi woda. Pozostała rzę8ć biał
ka, rukru i tłuszrzu spaliła się, podob
nie .iak u doroskgo. 

W cźmy pod uwagę człowieka w sta
n ie zupełnego głodu: choć nic przyjmu
je pokarmu, to jednak zużywa tlen, wy
da.il' dwutlenek węgla i wodę, oddaje 
morz i kał. Całość przemiany głodowej 
wynosi u jednostki doroskj około 1500 
K~loryj i odbywa się kosztt'm spalania 
własrn•go th1szczu i własnego białka; 
rzłowiek traci wtedy na wadze. W tym 
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przypadku mamy przemianę ro z kła
d o w ą w czystej formie. 

f,atwo dojść do wniosku, że w prawi
dłowej przemianie człowieka dorosłego 
oraz w przemianie dziecka rosnącego 
istnieją obok siebie: prąd przy
s w a j a n i a i p r ą d r o z k ł a d o
wy. U prawidłowo żywionego człowie
ka dorosłego przyswajanie i rozkład są 
wyrównane, skład i masa utrzymują się 
niezmienione. W ustroju rosnącym albo 
tyjącym przyswajanie góruje nad· roz
kładem; przy niedożywianiu lub gło
dzie góruje rozkład nad przyswajaniem. 

Przemiana pośrednia. 

Przeróbka pożywienia w przC'mia
nie materji prowadzi do wyr ob ie
n i a, względnie do odnowy tyrh 
materjałów, z których są zbudowane 
tkanki i płyny ustroju, i do wytworze
nia przetworów wyd a 1 i n o
wych, uehodzą<'ych z powietrzem wy
dechowem, z mo<'zC'm i z kałem. Poży
wienie składa się zasadnirzo z tkanek 
roślinny<'h i zwierzęcych lub z przetwo
rów z nich sporządzonych; jako prze
twory wydalinowe weźmiemy pod uwa
gę głównie kilka prostyrh suhstanryj: 
dwutlenek węgla i wodę, przetwory 
przeróbki wszystkich organiC'znych czę
ści składowych ustroju; oraz mocznik, 
przetwór ostateczny przeróbki białka. 
Licznych innych związków wytwa
rzanych w przemianie nic możemy 
uwzględnić w tern krótkicm przedsta
wieniu rzeczy. Przeobrażenie pożywie
nia w składniki wydalinowe odby
wa się, dla każdego składnika zosob
na, poprzez długą serję następujących 
po sobie przemian ; badaniem tyrh 
przemian zajmuje się nauka o p r z e
m i a n ie mate r j i po ś red n ie j. 
Ażeby wyjaśnić, o co w tej naure 

chodzi, damy przykład następujący: 
podczas gwałtownego, dziesięciosekun
dowego wysiłku mięśniowego atlety 

przetwarza się w jego mięśniaC'h 81 g 
związku organicznego zwanego glikoge
nem w 90 g kwasu mlekowego; kwas 
mlekowy zamieni się następnie, w ciągu 
kilkunastu minut wypoczynku, w gli
kogen, dwutlenek węgla i wodQ. Przeo
brażenie glikogenu w te ostateczne pro
dukty wydalinowe odbywa w dwu eta
pach: jeden prowadzi od glikogenu do 
kwasu mlekowego, drugi od kwasu mle
kowego do produkt6w wydalinowych. 
Ale sprawa jest w rzerzywistości o wie-· 
le hardziej złożona: vrzPobrażenie gliko
genu w kwas mh•kowy składa się z łafi
cucha przemian, obejmując•ego co naj
mniej dziewięć ściśle okn•ślonych eta
pów pośredni<'h i <'O najmniej drugie ty
le reakcyj uborznyrh, z udziałem całego 
zm1połu związków fosforowych. Przemia
na kwasu mlekowego w dwutlenek węgla 
i wodę jest sprawą jl•szeze bardziej zło
żoną : składa się ona z przeobrażenia 
około '/, kwasu mh•kowcgo w glikogen, 
a reszty (1 /,) w przetwory wydalinowe. 
Nader złożona gra przemian po
średnich, dla których naszkicowaliśmy 
pobieżnie jeden z najprostszych przykła
dów, prowadzi ostateC'znie do wytworzP
nia przetworów wydalinowyC'h. 

Spalanie. 

Rozpoznanie, że w ustrojach z~ierzę
cych odbywają się przemiany zupełnie 
podobne do sp al a ń materjałów orga
nicznych w płomieniu, zawdzięczamy 
wielkiemu <'hemikowi francuskiemu A n
t o n iem u Lavoisier (t 1783). 
Lavoisier zrozumiał, że w ustroju, po
dobnie jak przy spalaniu się świecy, od
bywa się wiązanie tlenu i przetwarza
nie substancyj organicznych, łączących 
się z tlenem na dwutlenek węgla i wodę; 
stwierdził on zarazem, że na jednostkę 
zużytego tlenu powstaje przy sp al a
n i u się świecy i w ż y c i u morskiej 
świnki taka sama ilość ciepła. 

Ustrój zwierzęcy można porównać 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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z wielkim zakładem fabrycznym - po
równanie z maszyną jest zupełnie nie
wystarczające! - który otrzymuje z ze
wnątrz surowce i produkty wpółprzcro
hione, dopełnia ich kosztem i odnawia 
swoje urządzenia, oddaje zas na.ze
wnątrz określone produkty, a między 
niemi naturalnie także i gazy spalinowr, 
dwutlenek węi;1.fa i wodę, tak samo, jAk 
ustrój żywy. 

Do przemian, które odbywają się 
w ustrojach, odnosi się, podohnie jak <lo 
wszelkich przemian chrmicznych, prawo 
zachowania encr~di ( ~ Ener.qja). Pra
wo to ujmiemy dla naszyrh relilw najle
piej w formę t. zw. praw a n c s s a, 
które głosi, że ilość ciepła wytworzona 
przez przemianę ciał A + C w ciała 
B + D jest !iriślc określona, niezależnie 
od tego, w jaki sposób ta przPmia
na się odbyła. Spalenie grama tłu
szcz~ na dwutlmck węgla i wodę wy
zwoli 9,3 J\aloryj, niezależnie od tego, 
czy to spalenie odbyło się w świt'ty, czy 
w ustroju zwicrzęeym, i niezalcżn il' od 
tego, poprzez jakie etapy pośredn iP od
b~·ło się to utlcnil'nie. 

Bomba kalorymetryczna 
i kalorymetr oddechowy. 

. Ciepło spalenia imhstanryj orga
nicznych, a więr również rzęiiei 
składowych pożywirnia, mi<'rzymy przez 
spalenie w bom b i e ka 1 o rym e
t r Y cz n ej .. Odważona ilość had.anq~o 
materjału znajduje się w szczelnie za
mkniętej, m()('nej bombie stalowl'j, 
W ktt!rą wtłoczono sprężony tlen ; bom
ba jest zanurzona w odmierzonej ilości 
~ody w kalorymetrze, t. j. w na<•zyniu 
1 z~lująrcm. Iskra eh~ktryczna wywo
~IJe spak,nic się badanego matl'rjału; 
<'IPpło wytworzone podni<'sic trmperatn
~·ę wody. Z ilości wody kalorymetru 
1 z )>odniesienia się temperatury oblicza
my iloś{> ciepła wytworzom'go; z ilośri 
rnat<'rjału spalonpgo obli<•zymy, ile ciepła 

szukaj w tomie piątym! 

przypada na spalenie jt'dncgo grama. 
Przyrząd służący do badania p r z<'· 
miany matl'rji bilansowej 
oraz cne r g j i nazywa się ka 1 or y mp. 
t r r m od de c h o w y m. Najdoskonal
sz<' kaloryml'try oddrchowe stworzono 
w Amt'rycc. Kalorymetr taki, w którym 
można wykonywać doświadt'zcnia na 
rzłowil'ku, składa się z komory, w któr<•j 
znajduje się osohnik badany; komora 
jt'st zu1włnir szezelna, doprowadza się do 
niej przez gaz om i t' r ze świeże po
wiPtrzc, a odprowadza powil'trze wyde
chowe, mierząc r6wnil'Ż i jrgo objętoś{o; 
próbki tl'go powietrza analizuje się, 
oznarzająr zawartoś{o (zmniPjszoną) tle
nu i zwiększoną w stosunku do po
wietrza świeżego zawartość dwutlenku 
węgla. Komora jt'st doskonale izolowana 
i O{'hroniona od wpływu wahań tempe
ratury zewnętrznej; ciepło wytwarzane 
przt'z badanego osobnika odprowadza 
dokładnie mierzony strumień wody, 
płynący przez otaezającą komorę wę
żownicę; ilość ciepła wytworzom'go ob
lirza się z ogrzania wody przrpływaj11-
rl'j, którrj kmpHaturę mierzy się przed 
kalorymetrem i po wypłynięriu z wę
żownicy. Wewnątrz komory znajduje 
się łóżko, inne sprzęty, telefon; w ścia
naeh komory są „śluzy", przez które 
można podawać pożywienie. Badania 
przy pomory tt•go przyrządu umożliwia
ją zrobienie zupełnego bilansu przemia
ny materji i cn<'r1di jednostki lub jed
nostek w danym okresie. Na podobnych 
zasadach zbudowano prostszr urządzenia 
dla badań nad zwierzętami. 

Na podstawie pomiarów w kaloryme
trze oddechowym stwierdzono, że ciepło 
wytworzone w przemianie zwierzęcej 
i ludzkiej przt'Z spalenie głównych czę
śri składowych pokarmu wynosi: 

dla jednego grama białka 4,1 Kal. 
dla jednego grama węglowodanów 

4,1 Kal. 
dla jednego grama tłuszczów 9,3 Kal. 
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Cyfry powyZl'J po<lane nazywamy 
wartośriami kaloryczncmi 
białka, węglowodant'iw i 1łnszpz{1w. 

Iloraz oddechowy. 

Podanl' powyżej meto<l,v są metodami 
kalometrji b l' z po śr cd n i P j; da
ne osiąg·nięte zapomorą tej ml't.o<ly po
zwalają zastosowae kalon·ml'trję p o
ś red n i ą, opartą na stwh•rdzonym je
szcze przez Lavoisil'ra fakeil', że zuż~·ri1• 
jc<lnakowyrh ohjętośri tlenu wyzwala 
z różnyrh suhstanryj bardzo podohm• 
ilości ciepła. ,Jeżeli litr tlmn zużyje się 
na utlenienie białka, to wyzwoli się 4,60 
Kal.; na utleni1•nie skrobi - 5,06 Kal.; 
na utlenienie tłuszrzu - 4,72 Kal. .Jaki 
jest skład mieszanki pokarmowej, spala
nej przez ustrój, o trm dowiadujemy się 
przez oznarzenic stosunku o h jęt oś r i 
wydalonego dwutlenku węgla do ob .i ę
t ości zużykgo tlenu, rz~·li z t. zw. i 1 o
r a z u od d c e h o w c go. ,}!•żeli spalają 
się węglowodany, to wydala się dokład
nie tyle dwutk•nku węgla, ilP zuż~·wa 
się tlenu: iloraz odlkehowy wynosi do
kładnie 1. Przy spalaniu tłuszrzów obję
tość tlmu zużykgo j1•st większa an iżPli 
objętość dwuth•nku węgla w.nlalmw1„ro: 
iloraz odderhowy wynosi O, 711. O mizi a
le białka w spalanej mil•szancP pokar
mowej dowiadujemy się prZl'Z oznaC'zc
nic ilości azotu, wydalonego w moezu: 
na każdy gram azotu moezowego wypa
da 5,9 1 tlenu, zużytego nu spuh•nie biał
ka. Ni er haj badany osobnik, kt<'iry może 
przykm wykonywać najróżnorodniejsze 
ezynnosc1, wdyrha powietrze atmosfe
ryczne, a wydyeha je prz1•z zawory, po
dobne do stosowanyeh przy maskaeh ga
zowych, do dużego wora gumowl•go. Po 
upływie doświadezmia zmiPrzymy przy 
pomo<'y gazomierza ilośr powi1~trza wyd1•
rhowcgo i zanalizujemy je. Ze składu mo
rzu dowiemy się, ile azotu wydalonq.~o 
w morzu przypada na okres doświadC'zc
nia. l\lnożą<' ilośr azotu 1n·zpz podaiw po-

wyż!'j cyfry, dowiadujemy'siQ, ile z tlmu 
zużykgo oraz z wytworzonego C0 2 przy
pada w badanym okresir na spail'n il' 
białka; te ohjQtości ()2 (tknu) i co2 odej
miemy od rał!'j objętośri tlPnu zużytPgo 
i dwutlenku węgla wytworzmwgo. RP
szta tknu i dwuth•nku węgla powstała 
ze spalenia WQglowodanów i tłusz<'z6w: 
stosmwk objętościowy co2: 02 stanowi 
t. zw. iloraz oddP('howy niPhiałkowy. 
l>anym wartośriom kgo ilorazu odpo
wiadają Ś<'iśl~ okrPślone lirzhy kaloryj 
w~·zwolon~·<'h na każdy litr zużytPgo 
t!Pnu. Na taki<'h pomiara<'h opiPra się 
bardzo wszP<'hstronna metoda pomiar6w 
przemiany materji: metodę te można 
stosować zarówno do rzłowieka spc)('zy
wa.i11rego, jak do robotnika prz~· pra<'y, 
do ·zawodnika sportowc•go w ru<'htl luh 
sporzynkt1, i do rzłowiPka <'horPgo. 

Przemiana podstawowa. 

Przemiana matPrji składa się z dwt'irh 
grnp wydatk{1w. ,frdn:1 grllpQ stanowiq 
t1• wydatki, kt<'H'l' s:1 liezwzglQdniP po
trz1·hne dla ut rzyrnan ia Ż)•ria: naz)"Wll
my jP p r z Pm i a n 11 p o cl st a w o
w 11. Na przPmianę podstawowq składa 
się produkrja riPpła, pot rzPhna na ut l'Z,Y
man ie tt•mfH'ratury <'iała i zapotrzPhowa
nie narządu kr11żPnia, 11arz11du oddl'<'ho
Wl'go, układu 1wrwowego, gru<'zołt1w. 
PrzPmianę podstawową określamy 
u osobnika, kt<'iry od dłuższpgo rzasu 
znajdu.k się w zupełnym spcwzynku 
(w pozycji lPŻl)<'l'.i), w tem1wmtm·zp 
otorzenia takil'j, aż('hy nie od<'Zllwał ani 
c>icpła, ani gorąca; osobnik taki ponad
to <'O najmniej od dwunastu godzin jest 
na rz<'zo, a przc•dtPm odżywiał się bar
dzo umiarkowanie, bez nadmiaru biał
ka. Z zuży<'ia th•nu w ty<'h warunka<'h 
określimy przemianę, którą wyrazimy 
w Kalorjach. To, co określamy jako prze
mianę podstawową, JH'Zl'dstawia m i n i
m u m p r z c m i a n y u danej jed
nostki. 

Czego .nie znajdziesz tutaj -
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Przl'miana podstawowa wynosi 
w przybliżl'nin jpdną Kal. na 
J kg wagi riała i jP<lrni godzi1t\': t. np. 
c•złowil'k waż11r~· !lO kg- ma dobo
wą Jll'Zl•mianQ podstawową około 1200 
Kal. AżPhy otrzyma!o clokładnit>jszl' ('y
fry, mnsim~· uwzgl.,,<lnić wag\' <'iała, 
wzrost, wic•k i płP!o. Przy j<'dnakow<'.i 
wadzP m\'Ż('zyzna wysoki ma wi<;kszi) 
llrzemianc: podstawową niż niski: C'hło
I>nk wif,'.ksz11 aniżc·li dzic•wczyna w t~·m 
samym wic•kn i tPµ-o sam<'g-o wzrostu; 
rzłowiPI< clwudziPstolrtni wvższ11 aniżrli 
!>i~rd.zicsif,'C'i<ilPtni o tym ~amym wno
sr1c l płc•i. PrzPmiana podstawowa mo
Żt> siQ odc·hyla{o ocl wartośC'i prawidło
wyrh: jest wyższa n ostlh rhndyPh, niż
sza u osóh otvłvch. Na wiPlkośr przP-
1~iany lH><lsta~v~wt>j wpływa lwzpośrPcl-
1110 grn('zoł tarC'zyrow:v. 

rhłodnyc·h, a 11ipz1wśm• w klimatarh go
l'IJ<'yrh. 

Dmg-1) kwot\', która sumnjt> są• 
;i; przPmi11111i p<><lstawowii. stanowi zu
życ·i<' na pra<>~ fiz~·czrni, zależrw od ja
kości oraz ilośc·i prar~· wykonanej. l\la
szyna naszpgo ust roju pracuje z wydaj
nośriQ, w~·noszącą około 20 1111 1 OO. to 
7.lla<'zy, że jPżdi wytwarza 20 Kal. prn
c·y ml'<'ha11ic·z11Pj - rz~·li H600 kilogra
momPłrilw - to mnsi przyh'm w~·zwo
li{o HO Kal. w post:wi ciPpła, niPzalcżnic 
ocl kgo, l'Z,\' wyt worzont' HGOO kgm 
ohrc'><'i) si\~ 11ast<;pni1• rtlwnil'ż w C'it>pło. 
ezy t<•Ż nil'. Do snmy z pnwmiany pod
stawowPj i kwoty swoiskj należ~· dodać 
na k11żdl' 100.000 kgm praey wykona1wj 
1200 K11l„ ażl'h~· otrzyma<- całoś!o przr
mian~· rzłowiPka praPn.i111·c•µ:o. \V niektó
ryeh roclzajach eif,'żkiej praey znwodo
wl'j i sportowt'.i kwota ta może przp. 

Co zwiększa. przemianę materji. wyższa(. w okrt>sil' clohowym kilkakrot-
z 11 i·1· sum•· J>rzemian.Y JJOdst ~wowl'J. i swoi-minimalną przPmian11 podstawo- " 

wą · stP!.!'O dzinłania pokarmów. J>ochimy <la-. smnu.1ą sii; k w ot y przypa- ~ 
da 1w dla kilku rmlza.J'ów 1irar.Y 7.awodowl'j: Jąct> na przy swa j 11 11 i r po-
k a ' 1 · Jlisanit> ri:rz1w wv. mag-a np. 20 Kal.. na r m o w na w v ( a t k i z w l a z a- " 
n c ' · · !lodzi n••; 1iisanil' na masz.vniP, dośrw z r>ra<'a fizvrzna oraz wy-· ' „ 
dat k · · · · · ez.vtani<', sz.YC'i<' l'"C'ZlH': 20 do fi() Kal.; 

l n a u t r z " m 11 n i <' t I' m p t'· ' 
rat ur y. . n·sowanit' w postawi!' stoji)f'l'.i: 40 do 
~uż samo przyswajani<' polrn.rmów ;JO Kal.; przPmawiani<' g-łośnP około fi(); 

zw~\'ksza prz<'mianQ matPrji. .Jt>żt>li )ll'IH'II nanc•z.wi<'la w c·zasiP zak!o szkol-
11 J<'dnostki przemianę podstawową wy- n>·1·h: około 100; pranic•: 130 do 230; 
llm;zącą HiOO Kal. _ przt>miana pOll- praC'a stolarza: rno cło 170; ślusarza po. 
stawowa odbywa 8ię koszkm spalania dobni<'; karniPniarza: clo ::120; drwalu: 
włi~snyrh matPrjałclw ustroju _ spr{i- do ..J-00 Kal. ])la pra<' sportowyrh mamy: 
hnJcmv k ' m,·1rsz na r{iwni 120 do 200 Kal. na go-; .• po r~·r przpz podani1• pokarmu, 
k!o~ego wartoś{o kaloryrzna wynosi rc>w- dzinQ; z ohrii)Żl'lli<•m: 200 do 400; jazda 
llll'z 1fi00 Kal, to okaż<' się, Ż<' to niP na l'OWl'l'Zl' : 1~0 do 300; pływa.n ii•: 200 
wystarc•za: przl'miana WYll it•sit• wt Pdv do 700; wiosłowa n il': 120 do 700; hiPg: 
około 16!)0 Kal„ ustrój ,',dołoży znow;i GOO do !!80 Kal.; podohnil' hiPg na 11ar
~l' .8wojpgo". ,Jpszrze wi\'rt'.i dołoży, jP- tarh luh h·iwa<'h. Aż<'h,Y ohliC'z,\·{o w~·da
zd1 ZPchr·<·my pokl',\'Ć' pi·zpmianv nodstn- tl'k na ws

0

pinani1~ się wg-Ćlr~:. trzPha li
~ową samym pok a rmPrn białkowym. ezyr pif,'.c•iokrot n~· r6wnoważn ik riPplny 
~amo przyswajanil• pokarmu zwi1;ksza prary w~·konanej. 
llrzc•m1"1n t „ N t 1 l · Trzc•ci·,.1 l,„„c,ta,, kt6ra s11m11J·l' si•• ł· ·. ' Q ma l'l',JI. a Pm po ega 1 zrn- " -.: 
unw gr z l' ją(' e pokarmu hiałkowt>- z przPmiarni podstawow:i, jPst wydatl'k 

go, waż1w szr.zrg{>lnit> w klimatach na utrzyrnanil' prawidłowPj tPmpPratu-
sz 1~j-;;. -,~)--;,, i-;:-1;;ą0;;;;;· ----------- -- -- ------- -----------·-
~wiat I t.rci~. l \'. 15 
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ry riała: przemiana makrji jPst 
zwi ... kszo11a za r(>wllo w tPm pe rat n ra<'h 
w~·ższyrh, jak i w niższyrh anii.t•li ta, 
ktt'>r11 obraliśmy dla ozna<"Zl'll ia przl'
miany podstawowPj. Zazwy<'zaj jednak 
n <' z ł o w i <' k a o d ż y w i a n e µ; o 
i p l' ac u .i <! c <'go kwota <·il'pła, 
ntrzym11ją<'a t<>m1wratur ... eiała w o10-
czPni11 ehłodniPjsz1·m, mi1·śl'i sit; już 
w <'iPpk swoisteg-o działania pok a rmtJ\\' 
i w <'il'ple wytwarzanPrn w c·zasiP pra
<'Y : w g r z l' j <l e l' m d z i a ł a n i u 
o d ż :-· w i a n i a i r n <' h t'> w. 

Zapotrzebowanie energji różnych 

grup ludzkich. 

Na p1idstawit" tyeh dany<'h można 
ohl i czy<~ za 1 •otrzdiowan ie <'ll!'rgj i dla 
jednostki, dln grup ludzkirh, i do
stm:owa(· do 1y<'h potrzPIJ odżywia
ni<•. () szczt·g·óhwj roli białka i zapo
trzebow:1nia hiałkowc·go --> Odżywianir. 

Prz<'lll i ana dobowa ohl i<'zona w hada
n iaeh fi;.'.jologil'zn~-c·h jl'st dosyĆ' zgodna 
z pokry<'iPm zapot.rzPhowania stwiPnlzo-
1wgo na podstawi1• danyrh statystyc·z
nych dln ludzi w r(>żnwh warnnka<'h, 
odżywiającyeh się WP<lług instynktu. J))a.' 
micHzkai'1<'6w Ang·lji, AmPryki J><lłncw
nej, Franrji, Nit>mi<'<', \Vło<'h, .J11ponji 
i Rosji (daw1wj) śr<'dni wydatd{ kalo
ryezny waha sil,! mi ... dzy 2G!i:l (.Jnpon.ia) 
a 3000 Kal. (Anglja): fr ilośri <·iqiła 
odpowiadają spożyein na dnhi; 4o:3 (An
glja) do 4HG (.Japonja) g wi;i;lowoda
nów, 79 (Rosja) do !IO (Ang-lja) g biał
ka i 29 (.Japonja) do IOG (Anglja) 
g tłuszezów. I"ajwi\.'kszą rozpi\_'tośr 
przedstawia udział tłuszez<lw. .l Pśl i po
r6wnamy przemianę mater.ii dla r<lż
nych zawodów, o r(>ż1wm natt:żPniu Jlraey 
fizycznej, ale dla jPdnostl'k o tl'j sanw.i 
wadze eiała, to znajdujemy: 

L<•kał'z 
Ntolarz 
< l6mik 
Żniwiarz 
Drwal 

Białka 

" ,., 
127 
l:H 
133 
1..i:~ 

1 a:i 

Tłusz<•zu 
w ... glo-

wodan<lw 
g O' ,., 

H9 262 
6H 494 

11:3 634 
IOH iHH 
2!'iR ()67 

( '.vfry tP wykazuj11, w jaki spos<'ili, 
gł(iwn il' przpz zwiększone spoży<'it• tłu

szrztiw i Wl,'!-("lowodanów, ezłowi1'k po
kr.nva za pot rzc·hownn iP stworzolll' prZ<'Z 
zwi\.'kszon:i prar .... Na pokr~·cic tl'g-o za
potrzd>owan ia białko się n ie nadaje: 
prz<'riPż GOO µ: mi<.>sa, zawiPrająec około 
100 g białka, może da<; zaledwie 410 
Kal., a GOO g tłuszrzn dałoh:-' około 
4GOO Kal. 

( lł6wnPm źr6dłem pnerg-ji, przctwa
rza1wj na pra<'ę me<'hani<'Zlll) i wszPl
ki<'h widkid1 wydatk(1w l'llt'rgl'tyc·z
ny<'h, jest spala n ie w ... glowodan6w i tłu
kZ<'ZÓW; przy najcięższ('j prary głtnnin 
kwota po<'hodzi ze spalania tłuszezu. 

'.\lalt'Ży takżt' wiPclziPr, że u <'Złowieka 
dorosłq~·o eałośr białka spożytq~o ull'ga 
spaknin: białka nil' rnagazynn.i<'my. Na
tomiast C'11kry zostają złożont' w poslll<'i 
zapas<lw gliko1Icnowych i przetwarzaj:) 
sit; w tłusz<'z, który magazynuje si\.' 
w tkane!' thiszczowl'j, ni<•zakżnit• od iP
g·o, ezy powstnł w ust roju, czy t t'Ż 
pochodzi z pok a r111 u, a zużyje si\.' do
pino wtt•dy, kit>dy ustr6j zużyje z11-
sohy własnP. 

Wartości kaloryczne niektórych środków 
spożywczych. 

Ponit'waż podane powyzP,l cyfry 
umożliwią ('zytelnikowi ohlirzPniP przy
bliżone własnej przeminny mntPrji, 
przeto dopełnimy te dane liczharni, na 
kt6ryl'h podstawie łatwo ohliezyr, jak 
można pokryr własne za pot rzl'łiowan ie. 
Poniżej podajemy mi1111owiei<' wartoś<'i 
kaloryrznc dla 100 g ni1·któryeh środ-

---------------------------------
Czego nic znajdziesz tufoj --

-------------
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k6w spożvw<'zwh (I il'zbY tr o<lnoszi) Rię 
do pokar;nu ~otow(•go).· 

wunie białka, kt<'ire szybko wyezerpuje 
wyniszrza ustrój. 

Bułka --- 2li;J !\al. w · • · h db 
Chle>h _ 250 Kal. Ja.Ale narządach o ywa się 

przemiana materji. 
8łodkie ciastn - do 400 Kal. 
Ziemniaki uµ-otowaiw _ 100 Kal. Przemiana mnterji dokonuje się 
Ziernniaki smażone __ :wo l\lłl. w narządach i il'h komórkaeh, a prze-
MIPko krowiP ___ ();J l\:d. miana ogólna ,il'st wynikinn kj Ś<'iślP 
Masło - - HOO Ka J. Zl'Strojo1wj, W,\Tl'gulowant',j przemiany 
.Jaje - 170 Kal. narządów. \V przt>mianiP rnah'rji narz11-
8zynka _ 160 Kal. dów istnil',il' podział prae:v i wsp!iłdzia-
Kil'łbasa tłusta __ do fiOO Kal. łanie. Spożyty i Wl'ssany w jt'liC'ic ('ll-

Cielęcina _ \ 20 <lo HiO Kal. kier zatrzymuje się w wątrohi(', któni 
Wieprzowina ('hnda _ około 200 Kal. odkłada go w postiwi glikog('llll; nasku
Piklingi, szproty __ 170 Kal. tek hodźea ehemipznego, kt(iry przesyła 
Jarzyny liś<'iast<• (hPz this:l.<'Zll) _ 40 .ki nadnerl'Zl\ odsyła w11t ro ha eukier 

do 70 Kal. llrogą krwi do mięśnia, kt<lry przerabia 
<~i;sta gTo('hówka _ 170 Knl. go w glikogen własny; tl'n glikogen za-
<>wo<'p świPżP _ około ;JO KnL mienia się w mięśniu podczas rzynnośl'i 
Winogrona ____ do 70 1~1.1 ]_ w kwas mh·kowy; kwas mlekowy wraea 

1•z.ę~eiowo z krwi11 do w:!1 roby i tam 
Na podstawi!' tn·h 1•Yfr łatwo ohliezvr przetwarza się znowu w glikog1·11; ta 

~~ład po~a rmu ;Hl po~·i(•dn i<'go; nah·~r przt•miana zal dy znowu od czynnik<'iw 
zytrm ,J!'RZ<'ZP pamięta(> o zapotrzd10- <'hrmicznyeh, któryrh dostareza, drogl! 

'~~niu hiałkowem, ktc'ir<• powinno wvno- krwiobiegu, innyc·h gruczoł, trzustka. 
SH'. dla dorosh•go ezłowiPka około 100 g Nader ro.:maik przemiany, którym ule
d7:renn il', a dla ust ro.i1\w rosn:ic,reh po- gają w ustroju <'Zęśei skłmlowe hiałkn, 
~'lllno hy(. l'11<•z1•j większ1•. W 100 g m Il'- nil' mog<) t11 nawPt pohiPżn iP h~·(. przl'd
.111, 11~a111y trzy µ: białka, w tyeh samy('h stawimw; na<hnienim~· tylko, Źl' w J>rZ<'-
1 ~scia('h 111i~·sa blisko ~O; w ('hlt>hi!' miana<~h tych powstają regulatory 
0 oł? 6; ziPmniaka('h około 0,8; w 100 g !~hPmieziw ustroju, <'Zyli t. zw. hor
mąki około <lziesię<'iu: w średni Pm ja.in mony (- Jlormony) : 11drenalina, a<'P
około 5,fl. tyloeholina, insulina, tyroksyna, S<'-

.0 zapotrzt>howani11 i wymianiP eiał kretyna. Zużywane przez ustrój biał
nunrralny<'h ~ Odż11u·ia11i1:. O innyeh ko przt>t>hodzi przez stadjnrn cukru; 
rz.nmika<'11 niPodzo~·nwh dla nstrojn 60 i: cukru możP powsta6 z 100 g 
~ Witmnin11. · hiałkn. Nadwyżkn Pukru przyswojo-

W JH'Z<'minnil• ułodO\wJ· 11str!1J· zużv- nC'go przetwarza się w th1szez; z do-
wa · · · · ' naJpwrw z11sohv w1•1YlowmlanowP świa<lezeń hodowlanyC'h windomo, że 
wąt l · '"' 
1 

ro iy; nnst.,.1mi<' zużywa swojP znso- z 100 kg skrobi ustrój hydlęcia mo-
_>Y th1sz<'zow<'. a hardzo oszczętlnir zu- Ż<' wytworzyć 20 kg tłnszrzu. Z innyrh 
zywa hiałko. P 1•złowieka dorosł<'gO µJo- ważnipjszyrh wynik<'iw nauki o Jll'Zl'mia
do:vt• Zllż~·eip białka wvnosi około 2fl g niP materji pośn,dnil'j wymil'nimy o<l
<lziPnniP. <'o O(lnowiad~ o kolo 1 OO Kn l. kry<'i<' porhodzt'nia kwasu moezow!•go: 
l~opiPro po dłu!!'im głodzi(• i wyl'Z!'rp11- <'iało to, kt<'ir<'go nagroma<lzPnie sii: 
Ili\~ zasohi'iw tl11s:1.i·zowyeh :1.1wzyna 8il,' w ustroju jPst ohjaw!'m i ]lOW()(h•m cil,'ż
zwiększmw, t. zw. \ll'Zl·d~miertnt• zm:y- kich zahurzetl. (artn•tyzm), powstajl' 
----~ ~~·-~~--~- -~~~~~~--~~~~~ 
~~ikaj w t;;;~e z>i1~t~;;-;;_,----
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z kwasów nukleinowyeh, częśei składo
wyeh ją<ler komórkowyeh. Nauka o przP
mianiP matprji w na rządach doprowa
dziła JUZ do wspaniały(•h wynik<'>w 
i wyjaśniła w wiPlu punktach mC'eha
nizm procesów chemiczny<'h, kt.JrP 
w całej swojej złożonośri składają się 
na przemianę materji. 

Chorobowa przemiana ma.terji. 

'" stanach rhorohowych prz!'miana 
materji może hyć zmimiona i z prz<'
miany fizjologirznej stać się przemiami 
patologiczną, nietylko pod względem 
ilościowym, ale także pod względem ja
kościowym. Upośledzenia przPmiany 
materji polegają na tern, że w zcspolC' 
procesów, które przetwarzają części skła
dowe pokarmu w prawidłowe' wydaliny, 
pewne człony są uszkodzone. Ustrój czło
wieka chorego na cukrzycę spala cukier 
w ograniczonej mierze, ponieważ trzust
ka nie wytwarza dosyć insuliny; z upo
śle<lzenia spalania cukru wynika niC'
możliwość prawidłowPgo spalania tłu
szczów ; z tłuszczów powstają wtedy riała 
acetonowe, które zatruwają i zakwaszajl) 
ustrój i mogą doprowadzić do 8mierri. 
Mamy tu przykład ła6curha przC'~i1m 
i stanów upośledzonych. NadmwrnP 
działanie tarczycy wzmaga natężPni<• 
przemiany; ustrój „spala się'', chudnie; 
natomiast niedomoga tarczycy powodu
je zmniejszenie przemiany matl'rji i stan 
stępienia wła.4ciwy chorym - matoł
kom z niedomogi tarczycowej. Chorób 
przemiany materji znamy wiele: cukrzy
<'a i <lna, otyłość i wiele innych - to 
wszystko upośkdzenia przemian~· ma
tnji. 

Przemiana materji u zwierząt. 

Przemiana materji u zwierząt składa 
się z zasadniczo podobnych pro<·<'.
sów czę ś c i o w y c h. które poznah
śmv u człowi<>ka i zwicrz11t wyższych, 
ale. między całokształtem przemiany 
u poszczególnych rodzajów zachodzą do-

niosłc różnirc. Prz('miana u zwierz11t 
zmiPnnorieplnyrh jest powolniPjsza, ani
żl'li u stałoriPplny<'h o ty1·h samyl'l1 roz
mi:1rarh <'iała; poza tPm zalPży od ł<'m
pPratury, przyezPm nat\'ŻPn i1• JH'Zl'mia
ny wzrasta mniej wii;eej wdwójnasóh 
z podnipsi<'nicm t<'mperatury o 10°. 
l T zwi<'rząt stałori<'plny<'h ( <'iepłokrwi
styrh) ilość kaloryj w~·twa rzanych na 
j<'dnostkQ wagi <'iała j<•st km wii;ksza, 
im zwiPrzę jpst mni<'.isze. Wszystkil' 
ssak i, - z wyjł)łkiPm małp <'zk
kokształtnych oraz J><'Wlll'.i rasy ps6w -
spalają kwas mo<'zowy na mnrznik: 
mocz irh nie zawiera kwasn mo
(•zowego; <'złnwi<'k natomiast niP spn
la kwasu morzowego na mo1•znik. Pt a
k i i gady nie wydala.i<! mocznikn, 
jak ssaki, }epz przl'łwarzają go w kwas 
morzowy, z którego złożon~· .kst nHH'Z 

1.ych zwi<'rzat. .Tako skrajny t~·p prz<'
miany przytorzymy przPmianę mat.Pr.ii 
zwicrząt-łw.ztlcnowców, do kt<'>ryrh za
liczają się np. robaki pasorzytniczP, 
żyją.re w kiszre rzłowicka i zwieru1t : 
zwicrz~ta te nir potrzdrnjq 11<'1111, ktti
ry jest dla nirh nawet szkodliwy, 
a <'nt•rgk potrz<'hną na rurhy i wzrost 
uzysku.il) z proc<>s6w podohnyrh do frr-
nwnta<'.ii. 

Pi ś mi<' n n i<' two. „Dif'tyka", War
szawa 1 !H4, pra<'!l 1.hiorowa, artykuł .I. K. 
P ar n a Ha i \V. M o z o ł o w s k i <' go: 
Pochitawy <'hcmi<0 1.tt1• i fizjologieznc> <li<'tyki 
(najhliżs1.y poziomu artykułu nnszpgo); A. 
H !' e k: Po<lr\'<'Znik fizjologji, Lwów 1 !124, 
tnmŻP artykuły: St. H11dzytlskit>go: 
Prz<'miana mat.Pr.ii i <'łlf'rgji, .T. K. Pn r n n
s a: Ch<'mizm oddychnnin, C1.ynnoś<: w11tro
hy oraz \Vyclaliny. Piśmipnni<"two olwc wnj
<l1.ic CzytPlnik w przytoezonym powy7.l'j 11r
tykull' :J. K. P!lrnlls!l i \V. MozołowskiPg-o. 

-----------·--- ---- -

--------- C z~~/O n fr--~;wjdzie sz t 11 faj 
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PRZEMYSŁ. Istotę przemysłu zro
zu111 ien1y na,ilPpiej, ,jeżeli zastanowimy 
się nad pochodzeniPm wyrazu „prze
lłlysł". Ot<li: priwrnyślnym nazywamy 
kol.foś, kto nmit> sobie zaradzić w trud
nej sytuacji. \\'zorem literackim czło
'~it>ka przt>myślrn•go ,jl'st Robinzo11 
hruzor, który s111n hez żndnej pomocy, 
czyli „ własnym prz<>ntysłem", zhudo
wał z odpadków rozbitego okrętu dom 
i zorirnnizownł cnłt> swoje µ-ospodarstwo, 
wykorzystując w tym celu wszystko, 
l'O znnl111:ł na bezludnej wyspie. Ażeby 
n~óc to wszystko zrohić, musiał na.i
P~erw m iP(. ja kiś p o m y sł. następ
llle prze lll y ś 1 er, .iak go wykonać. 
~ wreszcie - n ap rac o w a ć się nad 
.Jrgo wykonaniem. Wyrazy „przrmyśl
ny" i „przemysł" są zatem pochodnemi 
od słowa „myśleć", a także wyrazy te 
łą<-'z, się z pojęciem pracy. 

\\ podoimy sposób powstała nazwa 
Przemysłu i w innych językach. l•'ran
Cllskn, niemircka i angielska nazwa 
przPmysłu brzmi: indnstric, industry. 
Lerz po frnncusku industrie oznarza 
1 ·11~·,nież spryt, ż,vwośr. umysłu, zręPz
nos1•. Po angiPlsku wyraz indu st ry ozna
"7'.a nietylko przpmysł, alt> takżP pra<~ę, 
pilność. A zatt>111 1nyśl, żywy umysł, 
zręczność, pmrn, pilność - to są cP
chy nieodłącznr o<l pojęcia przrmysłu. 
B~z myślenia i lwz prney przemysł nie 
111 ?.g'ł,by powstar i nie może się roz
Wl,Jllt'. 

Myśl, kultura, technika i praca zbiorowa 
ludzkości tworzą przemysł. 

. l~nżdy wyrób przrmysłowy jest wy
;11k1:n! ~yśli, pracy, zręczności wielu 
lldz1 1 wwlu pokokń. Oł6wek czy pi6-

~·o, kt6rrm piszt'111y, ksiqżka, którą czy-
niny, dzwonek t•lektryczny, telefon. 

1.r~mw~j - te wszystki<' przedmioty, 
ktore1111 codzie1111ip się posługujemy, 
<lro11:i i płyty <·hodników, po których 
l'Odzit>nni<> c·hodzirny, wcale o nich nir 

szul.:aj w tomie piątym! 

myśląc, domy, w których mieszkamy, 
tkani ny, w które się ubiernmy -
wszystko to zawiera w sohie ogrom 
myśli i ogrom pracy. 

Od odkrycia we wnętrzu ziemi po
kłndu i.rrnfitu ezy rudy żelaznej do wy
nalezienia sposobu wyrabiania ołówków 
i stali hartownej i doprowndzenia tych 
wyrohliw do ohecn<>j doskonałości po
t rz<'hnn hyła długa droga - dziesiątki 
i setki lat myśli wynalazców, inżynie
rf1w, techników, ni<'raz nawet nie wie
dząeych wzajernnir o sobie, dziesiątki 
i setki lat priwy, pomysłowośei i zręez-
11ości rohotników. 

lllatego histor,ja przemysłu jest dla 
każdPgo myślącPgo człowieka tak bar
dzo pasjonująca. O~lądając w muzeum 
n lho na filmie pierwszy rower czy 
pirrwszą lokomotywę luh samochód, 
('Zytając o pierwszych średniowiecz
nyeh próbach budowy aparatów lata
jąc•yeh --- doznajemy uczucia wielkie
µ;o wzruszenia, przypominając sobie 
tyeh wszystkich, co przyczynili się sw?
.ią myślą i pracą do udoskonale~rn 
i udostępnienia tych wyrohów - me
g-dyś tak dziwnych i .nawet strac.h ~u; 
dzą<"yeh, na wet uwazanych zn Jak1es 
dzit•ła dj11lwlskie, a dziś tak dobrze 
wszystkim znanych, tak powszechnie 
ni.ywanyeh i tak niezbędnych w c.o
dzirnnrm życiu. 

liprzytomnijmy sobie jeszcze trud
ności komunikowania się w dawnych 
i·zasach - listy, wysyłane przez kon
nych i.rońc6w, podróże końmi, trwają
<'e np. z Warszawy do Krakowa całe 
ty~·odnir; uprzytomnijmy sobie dawne 
trudności w dzit>leniu się 1nyślami 
dzieła naukowe, pisane ręcznie na per
lo('1tlllinie i dostępne tylko nielicznym 
wybranym. Porównnjmy ten stan rze
ezy z dzisiejszemi podróżami samolo
tem, dzisiejszą komunikacją telefonicz
ną, tele~ra ficzną i radjofoniczną z dzi
sie jszełll rozpowszechnieniem drukowa-
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nego słowa. ,Jeżeli dziś z \Varszawy 
do Krakowa można przelt>cit><; w <lwi<> 
godziny, .i<'Żf'li dziś <'ały 8wiat możf' 
przez rad.in słyszPr przen1awiają<'ego 
w sejmie polskiego ministra, eały świat 
w ciągu paru godzin dowia<luje sił{ 
z depesz o wyliu<•lm wojny włosko
aliisyńskiej lub o trzł{sienin ziemi w ,Ja
ponji, jeżf'li dziś każdy lH'ZPń może ku
pir za kilka g-roszy zeszyt, a za kilka
dzit'si:!t podrł{<~znik - wszystko to za
wdzi1;czamy rozwojowi myśl i wyna 1 az
<'Zt>j, terhniki i przt>mysłu. 
Myśl wynnlazezn, tPehnika i przpn1ysł 

zawszr zt• sohą współpracują i rozwo.1 
ieh .it'st od siehie wzajemnie znlPżny. 
Na to, ażeby jakiś pomJ·sł wynalazczy 
został m·zt•c•zywist n i o ny, potrze hna jt>st 
tPe\111ika. kti'lrahy nllliała go wprowa
dzir w ży<'iP; nu to, aż<'hy wynalaiwk 
stał sil,' dohre111 powszt>eh1wlll, potrzt•b
ny jrst prz<>111ysł, któryhy umiał ma
sowo µ;o wykonywar. 

Dlatego historja JHZen1ysłu i pozna
wanie przpmysłu jest jednoezPśnie hi
storj:! i poznawaniem myśli, kultury, 
tel'hniki i pra<~y zbiorowej ludzkoś<'i. 

Przemysł w najszerszem znaczeniu 
gospodarczem. 

W m inr\) posti.-pu życia i te<' hni ki zna
<· zenie wyrazu „przemysł'' zmiE'niHło 
si<: i nabierało różnyeh odcieni. Musi
n1y wit,Jc Ś<'iślE' określir, w jnki<~h zna
t•zeniach h<:dzi<'my dalej tego wyrazu 
używali. \\' najszt>rszen1 zna<'zeniu g-o

,-;podarl'zt•111 nazyw11111y przemysłem wy
dohywai1ie z ziem i dóhr naturalnych 
(przemysł wydobywczy) ornz przE'tWLl
rzanie wszelkich matE'rjał{>w surowych 
na półwyroby i wyrohy (prze111ysł prze
twórczy). Do pierwszej z tych dziedzin 
należy górnictwo - wydobywanie w~
g'la kamiennego, rud, ropy naftowej, 
soli i t. p., do dru~iej -· wytwarzanil' 
żelaza, wytw6rczośr wszelkich wyrobów 
z żelaza i z innych metali, wytwórczość 
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wszPlki<•h maszyn, l'lwn1ikal.it!w. tka
nin. papiE'ru i 1. d. 

Nit• nazywim1y przPrnysłprn pra<'y na 
roli, hodowli hydła i drohin, pszczPl
nictwn, rybołówstwa. lt>śnietwa. Są to 
odri.-lrne dzit>dziny g·osp0<larstwa naro
<lowp~o i niE' ht,Jdziemy si(,' nierni w ty111 
rozdzial<' zajmowali. 

.!\ip nazywa111y przp111ysłPm wytwa
rzania jaki<'hś przpd111iott'nv nn własny 
11żytp]c Radjoamator, ktt'lry zlntdnje 
dla siPhiP odbiornik. ni<' jt>st p1·zp111y
słowt~ern, <·ho<"iaż .i<'st IH'zwątpit•nia 
<'Złowit>k i Pili „ p1·zp111yśl nym". l'rz<'rnysł 
polPga 1rn wydobywaniu lnh przetwa-
1·z1rniu dt'il>r do użytku inny<·h. dóbr 
przezmH·zony<'h na SJll'Z<'daż. 

To op·t'llllt' i piprwot1H1 poj1;<•i<' prz<'
mysh1 1·ozp~dło si(,' z hi<'1Ó<'t11 <·zas11 
i w miar~ l'Ozwoju f<'!'lllliki na dwn 
odr<;bnc poji;ciH - prz<•111ysł fabryczny 
i rzPm iosło. czyi i r<:kod zieło. Brz111 ie
n ie f<'~O wyrazu samo prz<·z si<: wskn
zu.i<'. CZE'm r<lżni si<: to po.i<:<'iP od po
.i~<·ia przemysłu. 

Przemysł a rękodzieło. 

l{ł{kodziE'ło ( rz<>111iosło) - . to wytwór·
<'ZOŚr ręezna . .!\iE' zna<'zy to, ŻP ri;lw
dzielnik ohywa się IH'Z narzt,Jdzi, ho 
nawet 11njpit>rwotni<'jsz1' rzprniosło, jak 
lllielenie ziar('ll przPz dzikich ludzi albo 
ręez1w przr<lze11it> włóki1·n. wy111ag-a na
rz<:dzi (żnrna, wrzeciono). L<>cz na
t'Zt,Jdzia rzPrniPślniczc różnią się od prze
rnysłowyrh telll, że porttszan<' są !'t,Jką, 
siłą ln<lzką. Narzi.-dzi11 prZ<'lllysłow<' 
(żarna w lllły11iP parowym, Wl'Z<'<~io11a 

w fa hry<'e przędza! 11i<'zej) ponrnzan<' 
są opanowaH<'lll i przE'Z człowieka si łam i 
przyrody (par n, dektryeznośr), przy
cz<'lll tE'n sposób uru<'homiania nnzywa
my ogól11ie 11apt,J<1P111 111e<'haniczny111. 

Pierwszą historyez11it' formą napt,JdU 
meehaniczneµ;o hyło zastosownnie do 
wytwórczośei siły spadającej wody lub 
siły wiatru (młyny wodne, wiatraki). 

Czego nic' znajdziesz t rtfnj -
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Lerz przewr<it prawdziwy w sposobach 
wytwarz:mia przyniosło dopiero w.v
nalrzicnic masz:vny parow<·.i (w kof1ru 
XVIJ I wicku). EnPrgja, rozwijana przt>z 
maszynę parową, ustokrotniła 8iły lu<lz
kie, pozwoliła zatl'u<lninr w j<'d1wrn 
n1i<'jscu wi<'lką li<'zbę rohotnik<>w i wy
twal'znć masowo wi<>lką ilośr .i<'dnako
wych wyroh<iw. po<lczas gdy ręko<lzido 
inusi wytwarzar kaidy poszcz<'g-ólny 
wyrób oddzielni<>. Od tego dopirro wy
nalazku rozpoczął 1;ii.- w sw1e<'iP po
tężny rozwój przPrnysln fa hryrznrgo 
w ~wisłr111 znaczeniu tego wyr:1zu, 
w odr{1inieniu od rękodzida. 

. lJf'rz wynalazrzoś{o i te<'hnika P\'dzą 
111eustannie naprzód. Zastosowani!' 1lo 
Przernysłu rnerg-ji elektry<•znr.i zn(lw 
zmieniło radykalnie stmaJ11ki. Enprgj11 
eh·ktryrzrn1, w prZP<'iwiPństwiP do <'IH'l'
gj.i llllry, moi<' hyr p1·z('kazywana na 
Wielkie odległości pr7-y pornocy si<'<'i 
Przewod(1w elektrycznych. l )ziś nawd 
~rolme zakłady wytwór<'ZP mo!fą rniPe 
1 miewają motorki (silniki) elektrycz
ne, np. do toczenia drzewa, szlifownnia 
metali i t. p. ,Jeśli tnkit> zaklady ma.ii! 
lllałą ilośe rohotnik(iw, nazywamy je 
rz.<'mieślniczerni. ,jeśli zaś pm1ind11j;~ 
~1t;kszą ilośe rohotnikl1w, 11nzywa111y 
. J.e znkładnmi fahryeznemi. Tę µ:rani<'\' 
liczby zatrudnionyeh robotników moż
na. o~zywiśeit> oznaczy<: tylko sztucznie. 
.Jezeli howit'lll różnica 111ii.-dzy wiPJk;1 
f~liryką a małym wnrsx111tp111 rzemiPśl
n~czym rzuca sit; w oczy, to odwrot
lne - różnica między małą fabryczką 
a. wi<'lkim zakłaclPm rzPmiPślniczym, 
uzywa,jącym napt;du elektryexnrgo, jest 
<'~?sto niPuchwytna, n nieraz mnirjsza 
niz mi<:dzy małą n wielką fabryką. 
.Jednakże porządek prawny wy111a~a 
0<~różnienia fabryki od warsztatu r7-<'
llll<'ślniczego, poniewnŻ' wytwórczość fa
bryczna, jako skupiająca wil,!kszą ilośr 
rob~tników i hardziej skomplikowana. 
łlllls1 być regulowana odrębnemi usta-

wa1111 1 przepisnmi prnwnemi. ])Jate~o 
właśnie prnwo róinyrh państw ustala 
fornialrn1 grani<'ę mit;dzy zakładem fa
hryC'znyin u rzrmiPślniczym, biorą<' pod 
nwngę zarl)wno stosowanie nnpędu 
111<•eha11ir7-ne~w, jak ilośe robotników. 
'I\• g-r1111iet; iloś«iową ustala Sil,! róż-
11ie - zalPiniP 0<l ec•ln, któremu ma 
sh1iyr podział zakład<lw wytwórezyeh 
Ila prz<•mysłO\\'{' i rzPmiPślniC'Z<>. 

Granira fo1·malna nic powinna jed
nak za<·iPra<- w na.o.;zych orŻach ty
powych <'l'l'h przl·mysłu fahry<·zneg-<1, 
kttin•rni s•i 11iasowośf> i wi!'lkoś1: pro
dukeji ora;, wiPlka ilośe skupionych 
w .i<>d1wrn 111ir.iscu rohotnik6w. Te ce
l~hy są tak istotne -- olwcnośr wiel
ki<'.i fabryki, a tP111 hardziej ohPcnośe 
szerqi:u wielki('h fahryk, hut czy ko
pali] w .iPd11y111 ośrndlrn od<lziaływa 
1 a k d<•cycln.iq<'o na <'ały krajobraz da
nej nkoli<•y, 1rn tempo j<'.i iyl'ia. ohli
<'ZP i charakter jej miPszkmll•<iw -- żr, 
myśląc o „pr7-emyślt>", znwszr wyobra
żamy sobit> takie wielkie fabryki lub 
slrnpiPnin 111niejszyeh i wi\'kszy<'h x11-
kładów przemysłowych. 

Myślirny wtedy o „przemyśle" w zna
<'Zeniu gospoda r <' 7- P rn i terhnicz-
ll!'lll. 

Prawne ujęcie przemysłu . 

Wi<lzirliś111y już. w jaki spos6h niP
kt6re 11stawy odróinia.i'! zakład fa
hrv<'ZllY 0<1 rzem i!'Ś]niczrgo. \\'i<lzit•
liś;ny, .Żl' odr()żni<>ni<• to jPst formalne, 
sztlw7-ne i odmiPmie od gospodarezego. 
.J<>szcze hardziej odmienne jest okn•śl<'
nie prawił<' sanH•go pojęl•ia „prz<'mysłu". 
M innowieie polski!' prawo przemysłowe 
(a podobnież niPmieekie, anstrjaek!<' 
i inne) !lazywa prxeniysłPm wszelkie 
„zatrudnienie znrohkowr luh przedsil,!
hiorstwo, wykonywali<' samoistnie i za
wodowo, hez względu na to, czy j<'st 
ono wytwarza,jąee, handlowe luh usłu
gowe". To określenie różui się od usta
lonego przez nas dotychczas przt>de-

--~--

szukaj w tomie 71iątym! 
---------------------------------- - -- -----------------
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wszystkiem tern, że mówi o zntrndnir
niach i przedsiębiorstwach sam o
i st ny c h. Samoistny, czyli istniejący 
sam w sobie, oznacza mniej więcC'j to 
samo, eo samodzielny luh nirzależny. 
A więc w tern rozm11ieniu niewszyscy 
pracujący zawodowo w przemyśle są 
przemysłowC'ami. Nic są nimi inżynic
rowiC', robotnicy i pracownil'y na,jemni, 
chociaż pracują zawo<lowo i zarohko
wo, ponieważ pracują oni w cudzych 
przedsiębiorstwach. N atom i a st są nim i 
wł a ś ci ciele nawet najdrobniej
szych zakładów r z c m i e ś l n i c z y <' h, 
ho to są ich przedsiębiorstwa samo
istne, w których pracują zarobkowo 
i zawodowo. Następnie prawo przemy
słowe nazywa przemysłem również i sa
moistne zatrudnienia handlowe oraz 
usługowe, t. j. polegające na wyświad
czaniu dla zarobku pewnych usług 
(np. przedsiębiorstwo dorożkarskie, ho
tel). Nie nazywa zaś przelllysłelll zajęć 
polegających na wydobywaniu z ziemi 
bogactw kopalnych (węgla, rudy). Po
jęcie przemysłu w znaczeniu prawa 
przernysłoweµ-o jest zatem i szersze od 
przemysłu w znaczeniu g·ospodarczem 
(bo obejm uje również rzemiosło, han
del, usługi), i węższe od niego (ho nie 
obejmuje g{1rnictwa oraz nie obejmuje 
praeowników r111je11rnyl'h, leez tylko 
właś(•icieli). 

Ta różnica pojęć wynika stąd, że 
wszelka działalność ludzka w pari
stwie podieg·a najrozrnaitszylll przepi
som prawnym, najrozmaitszym usta
worn .• Jedne z nich, jak np. przytoczo-
1w wyżej „prawo przemysłowe", usta
nawiają warunki, jakich dopełnić musi 
przedsiębiorca (zarejestrować swoJ za
kład, uzyskać zatwierdzenie projektu 
swej fabryki, poddawać się kontroli 
i nadzorowi władzy). Inn(', jak np. usta
wa „o czasie prary w przemyśle i han
dl u", mają na celu ochronę pracowni
ków najemnych, to warzy ustanawiaj!} 

czas prary, którego przekraczać nie 
wolno, za hraniają zatrudniać dzieci po
niżej lat 15-tu, zabraniają pracy noc
ncj k0hiet i t. d. ,Jeszcze inne ustana
wiają przepisy hezpiecze11.stwa pracy, 
lub trż nakazują ubezpieezać pracow
nikćiw na wypadek choroby rzy od 
nieszczęśliwych wypadków. Inne wresz
cie nakładają na zajęcia zawodowe i za
robkowe podatki. Zależnie od treści 
ustawy i od jej celu zmienia się kąt 
widzenia, pod którym państwo patrzy 
na jedne i te same rodzaje działalno
śei. Dlatego to w pojmowaniu praw
nem wyraz „przemysł" może rn1ec róż
ne, szersze lub Wf,'Ższe znaczenie. 

Przyroda, kapitał, myśl i praca ludzka 
na usługach przemysłu. 

Nas jednak w tym rozdziale intere
sujC' p r ze m y sł w z n a c z en i u 
gospodarcze m, a przedewszyst
kirm przemysł fabryczny, i o nim tyl
ko w dalszym ciągu hf,'dziemy m6wili. 

Poszczeg-ól ne rod za.je przemysłu scha
rakteryzowane są w odpowiednich roz
działach „świata i Żyria". Opisane tam 
są procesy wydobywania węgla, pro
dukcja żelaza, tkanin, papieru. Odsyła
jąe Czytelników do tyeh działów, tu 
wyciągniemy tylko z tyrh opisliw wnio
ski ogólnc. 

Z opisów tyrh widzimy, co jC'st po
trzebne dla wytwórczości przemysłowej. 
A więc - przyroda, dająca suro
rowiec i energję (parę, elrktryczność). 
Następnie - ka p i ta ł zakładowy ( -
f(rtpitał), to znaczy pieni11dze na zało
żenie fabryki, ezyli na jej budowę i za
kup niezbędnych maszyn i instalacyj. 
Dalej - kapitał obrotowy, to znaczy 
pieniądze potrzebne na zakup surow
ców (ruda, bawełna, chernikalja), 81·od
ków opałowych i innych materjałów, 
oraz na opłacenie robotników, techni
ków i urzędników. Ten kapitał nazy
wa się obrotowym dlatego, że się nim 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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„obraca", to zna<'zy wydaje się go nn 
produkcję, a potem odtwarza się go, 
czyli odzysku.ie się zpowrote111, sprze
dając wyprodukowany towar. Kapitał 
obrotowy ciągle się zatem odnnwin, ale 
tylko wtedy, gdy dochód uzyskany ze 
sprzedaży pokrywa wszystkie rozcho
dy. 'l'o znaczy, że włnścieiele fabryki 
muszą odpowiednio skalkulować jego 
cenę, czyli ohliczyć ją w ten sposób, 
ażeby pokrywała ona wszystkie wy
datki na materjały i płace i ażeby zo
stnło z niej coś ,jes:wzp 1111 odnowienie 
zużywający<'h się maszyn i urządzeń 
)~mortyzncja), a także na dochód wła
st~iciel i, którzy kapitał swój włożyli 
w tę fabrykę (oprocentowanie kapita
łu) ; w przeciwnym razie nie mogły by 
Powstawa{o nowe za kłady przemysłowe, 
ho nikthy nie chciał lokowar w prze
tnyśle swoich knpitałów. Jeżeli cena 
uzyskana ze sprzedaży jest za niska, 
~.owstają stąd dla fabryki straty (de
fteyt). Deficyt ten pokrywa się allw 
z pożyczek, albo z nadwyżek dochodu 
llzyskaneg·o w latarh poprzednich. Jed
nak~e dłuższy <'zas praeowa{o ze stra
t:i-,1m fabryka nie może. <ldy deficyty 
się Powtarzają przez szereg lat i fabry
ka „zjadła" ,już wszystkie swoje zapa
s! z lt•pszy<'h czasów - nie znajdzie 
~ię nikt, ktohy zechciał pożyczyć takiej 
fahr.YN' nowe kapitał)·, i fabrykę taką 
1nus1 się zamknąć. 

Opr<lcz kapitału zakładowego i ohro
~oweg·o niezbędna jest dla istnienia 

radzi(.. Musi wiedzieć, od kogo dosta
nie potrzebne narzędzia i gdzip moŻP 
wyrniPnić. narzędzia zepsute. A przede
wszystkiem musi wytężać całą swoją 
myśl i uwagę, ażeby nadążyć za ma
szyną, która na niego nie czeka. 

To napięcie i organizacja prncy od
różnia przemysł od rękodzieła. Szewc 
w maleńkim warsztacie może się ode
rwać od roboty, odpocząć przez chwilę, 
rozprostować zmęczone mięśnie. Straci 
przez to trochę czasu i trochę zarobku, 
ale nic więce,j. Robotnik w fabryce za
leżny jest od maszyny, odpo<'ząć może 
wtedy tylko, gdy zatrzyma się maszy
na. Inaczf'j -- jedna chwila nieuwagi 
grozi rohotnikowi kalectwem, a w naj
lepszym razie - zcpsU<'iem roboty. 

Ochrona pracy. 

Tem napięciem pracy robotnika fa
hrycznego tłumaczy się konieczność 
ochrony jego pracy. Nowoczesne usta
wy ograniczają czas pracy w fabry
kach do ośmiu godzin dziennie ze wzglę
du na siły robotnika. Nakazują ubez
pieczać robotnika na wypadek choroby 
i od nieszczęśliwych wypadków przy 
pracy. Nakazują fabrykom wprowa
dzać rbżne urządzenia, które chronią 
rohotnika przed wypadkami i kalec
twP111. Robotnikom nakazują stosować 
się do przepisów bezpieczeństwa pra· 
ey - wkładać ochronne okulary, rę
knwice i t. d. 

Poza ust.awowem ograniczeniem cza
su pracy i ubezpieczeniem pracowni
k1\w fabryki współ<>zesne wprowadzają 
i z obowiązku, i z własne.i inicjatywy 
szereg udogodnień i urządzeń dla pra
cownik{1w - szatnie, natryski, jadalnie, 
Kwietli<•P, boiska, żłobki dla niemowląt 
i t. p. 

PolepszeniP warnnków prary i bytu 
pracowników jest wynikiem rozwoju 
przemysłu. Im hardziej przPmysł się 
rozwija, tern więk.<1ze gromady ludzi sku-

ahryki my K 1 i prac a. MyKl i pra
~1~ dyrektor<iw, inżynier{>w, urzędni
. ow, robotników. Dalej - niezhędn11 
.Jest di11 fa bryki organ izarjn pracy 
<.-+ ~)ryaniznc.ia). Każdy pra<'ownik mn-

81 Wt~dziPć zg<lry, o które.i godzinie ma 
Prz.~.~:'.;(. do fabryki, do której hali urn 
we,JN.t•, przy .inkid 11111szyni1• st1rnąć. 
Mu~1 lln1il'1~ pr;.:y tpj maszynie praco
~VUt', łllusi wiedzieć, kogo ma słurhać 
1 kog·o 111ożp się w raziP trmlności po-
----------------------------------
sz11/-.:aj w tomie piątym! 
--------~~~----------------------------~-~ 
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pia w fahryka<'h; skupirnie to i pra<·a 
zespołowa. rozwija porzuri(' koleżPństwa 
i solidarno8ci. Rohotni<'Y hg•zą się 
w związki zawodowP i wsp6hwmi si
łami dążą do zdobycia lPpszyeh wa
run k6w pra(•y. Pnństwo intC'rC'su.ir się 
('oraz har<lziPj tcmi wielki<>rni skupiP
niami ludzi pracująey<•h i wprowadza 
ustawy, <'hroniącP pr1wę Zl' względu na 
intrrrs puhli1•zny, to znaezy Zl' wzglę
du na życiP i zdrowiP swoieh ohywa
tPli, a przNlPwszystkiPm życiP i zdro
wi!' dziN~i i młodziPży. LP<'Z i przf'111y
słowey w miar<; rozwoju przf'mysłu 
snmi zdają sohi<' sprawę, ŻP robotnik 
pracuj<' sprawrnP,J, <'hętniPj i wydaj
ni<>j, jrżPl i n if' jPst prz<>męczony, jf'żf'l i 
ma gdzie wygodnie zjpś{o, wykąpa{o się, 

zahawi{o się i odpo<'ząr. jrżf'li jf'st spo
kojny o los Rwój i swojrj rodziny 
( ~ Prarn, rozdział Ochrona pracy). 

Znaczenie przemysłu w życiu każdego kraju. 

Przemysł jf'st zntem w każclem paf1-
stwie c·zynnikiem postępu i kultury. 
Najbardziej nawet ubogo żyjący robot
nik nil' znmieni Rię dobrowolnie na los 
np. małorohwgo chłopa, który pracuj(• 
od świtu do nocy, jada mięHo tylko 
w wirlkif' święt11 i sypia razPm ze swoim 
inwf'ntarzf'm. 

l'rz!'mysł jest czynnikif'rn hogaetwa 
kraju. <:dzif' buduje się nowa fabryka, 
tam powstają nowf' osirdla ludzki<', 
now<' drogi, tam zabłyska światło el<>k
tryC'znf', zakłada się nowe szkoły i sklP
py. Gdzif' powstajf' nown fahrykn, tam 
ludzif' zaczynają więef'j zarnbiar. wię
ePj kupownr, lepirj się uhiPrae i mit'
szkar. Z budową nowf'j fabryki po
wst11ją nowe znpotrzf'hownnia na ma
szyny, snrowef', rnntf'rjnły, na odzif'ż 
i obuwie dla robotników, na. drz!'wo, 
<'Pment i cf'gły dla ich dorn6w rnie
szkalnych, n przf'Z to zwiększa się pro
dukcja innych fabryk, kt6rf' wytwa
rzają tf' wszystkif' towary. Ożywif'nit> 

wywołatH' przrz powstanie jPdnej fa
bryki roz<'hodzi się więe jak fala na
okolo, i to tern szerzej, illl ta Howa fa
bryka .i(•st większa i lepiej prowadzo
nn. Ożywienir to ognrnia tnkż<' i wirś, 
która znezyna sprzednwa{o swoje pro
dukty po lt>pszych c•enaeh i wysyłać 
swoją młodzi<>Ż do fabryk. a przl'Z to 
poprawiać sw<>.i hyt. 

Rozwój prz<'mysłu .i<>st niPzui;dny dla 
siły ohronnf'j kraju. Kra.i musi umier 
wytwarzn{o u sit>hie r11ły sprzęt wo.i<•n
ny, ho w razi<' wojny h~·dziP o<lc•i\•ty 
od źródt'l zagrani<'złly<'h. A wojna 
wsp<'>łezesna ni<• jPst przPciPŻ wojną 
tylko nrmij. Zw~·eięża we wsp6łezpsnej 
wo.1nw tf'n, kto rna najlPpi<•.i zagospo
darowany kra.i. najlppszt> drogi, najle
piPj zorganizowan<' z11opatrzPnit• wo.i
ska nietylko w brm1 i a111un1<'JI.\ al<• 
i w umurHlurowani<>, żywnośr, hPnzy
nę, węgi(•I. żrlazo i t. <I. To wszys1 ko 
clnć możf' tylko rozw6j prz<'myslu. 

Hozw6j przf'111ysłn jf'st niezbędny 
zwłaszczn w kraju o tnk szybko wzra
stająed ludnoś<•i. jak Polska. < lhsza.r 
ziemi uprnwnej nie może hyr powięk
szony, rozdrnhniani(• własnoś<'i rolnej 
przy dzinłach ro<lzinny<•h JH'owadzi do 
<•oraz większq~o znhożPnia wsi. Tylko 
rozw6j przt'mysłu moż<' W<'hłonw~ ten 
nadmiar lu<lnoś<·i wiejskirj i tylko roz
w6j prz<>mysłn moż<' dn(~ prac·ę mło<l<'
mn pokoleniu mif'.iski<'n1n, zwiększają<' 
znpotrzehownnit> na rohotnikt>w, tet'h
ników, inżynirr6w i t. d. 

Rozw6j przPmysh1. to 1·ozw6j kultu
ry 01.d>lnt'j kra.in i rozwilj kultury in
clywidunlnrj. Pra<'ownik przemysłowy 
staje się siłą rzf'rzy ezłowif'kit>m spraw
nym. punktualnym, odpowiedzialnym. 
kamym. Każdy pr:wownik przrmysło
wy jpst nirzh1;dnem kMkir111 wielki<'.i 
maszyny. Od jego prn<'y i uwagi oso
histpj zależy gatunek wyrohu, wydaj
nosc· fa hryk i, hezpiPl'Z<'flHtwo jpgo 
wsp61towarzyszy. Każdy pra<•ownik mo-

Cz<'!JO nie znajdziesz tutaj --
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że wpływae swo.JI} pra<·ą, na hieµ- <·a
łośl'i pracy, na lepszą orµ:n11i7.tt<'.ię fa
bryki. na udoskonaleni<' jnkiPjś mns7.y
ny. To wszystko dH,je pnH'ownikowi 
Pr7.nnysłowenrn świadomoś(. sw<'i war
tośl'i i swojej god11ości własnej, ~ także 
Pn<·zu<'i<', Ż<> ro;r,w{lj prz<•rnysłu .i<•st i je
l;rn oso hist:un su k<·esern i dobrem. 

Tradycja i zadania. przemysłu polskiego. 

lfo;r,w{ij p1·;r,prnysłn zHleży od <•nłego 
szrregu <·zy1111iktiw. PrzedewRzvstki<>m 
pot;7.Plmr s:i do trµ.o kapitały. J>owsta.
\~a<· <Hit> rnog:ą tylko p1·zt•z k;1pit11lizn
<'~l'. to rna1•7.y pr;r,c7. istnir11ie W<' ws7.yst
~>:1ch warstwa«h społe1•zrr'1stwa nnclwy
Z<;k 1lol'ho1l<'iw po11ncl ko11i<'<'7.n<' wy<lat
k1. Nast~pni<> do ro;r,wo.iu pnwmysln 
pot rz<•lrn<' jf'st 1ir·11w<lopodohi<•r1shvo. że 
~ałożPllif' fn bryki si<; opłnei, to ZlllH'ZY, 

ze. towar prz{•z nią wytwarzany ima·j-· 
d_z1e zbyt i Ż<' cf'nn jego nie h<;clzie de
f1eytowa. Tylko wtedy posindnezf' wol
nyrh knpitałilw ( oszc•zędnoś<•i) zeehcą 
l:lokownC. swoje pieniądze w budowie 
lnhr_yki, to znnczy znkupir .ie.i akcje, 
ezyli udziały. Następnie rozw6j przt>
rny~łn za](•Ży od polityki gospodarrze.i 
Panstwa, to z1111ezy od różny<'h jego 
zarządzc•ń, ktbrP111i może 0110 znchęraĆ' 
do hndowy nowy<'h fa bryk. Wres:wir 
w h~irdzo dużylll stop11iu · rozw<lj przP
rnysłu za lPży od strnmnku dof1 rałego 
8Poł<>~~zeństwa. \Y p1111stwa<•h, p;dzie spo
łPczenst ~o. 11 zwł11szcz11 młode jego 
pokoleme, rozumie znarzf'nie przemy
~łn, i.rdzie rozw<lj przPmysłn uwnżHny 
.J<'st za wi<>lkiP wspflhH' dohro i wspól
~y <'Pl <'ah•go kraju, grlziP rozmninnr 
.Jest pii;kno tPchniki i jej roln w po
wszpch11y111 postl{pie ży<·in i kultury -
ta111 Pała ntH1osfrrn psychiezna sprzyja 
Powst~niu WHJ'lmkfiw niPzhi;dnyrh dla 
rozwo.1u przPn1ysłu. 
Obowiązkiem Jrnżd!'go uświadomio

nego obywatela .i<'st atmrn•frr<: fnk11 
wytwarznć - tem bardziej w Polsce, 

szukaj w fornir ~1iqfym! 
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g<lzi<' spr a wa ro;r,wo.iu przemysłu ła
~z~ła si\' zuwsze ze spniwą 11iepodlegh;
S<'J. Pr1.emysł polski ma pi(,'k1q tradv
l'.i\': powstał z 1111tehnie11ia i wysiłkfi.w 
polityków, m(,'ŻÓw stanu, duch1)w tw1)r
<'ZY<'h ohywateli, którzy widzieli w nim 
nietylko poł1JP~enie kapitału i praey 
dla wytwarzan18 nowy<'h wnrtośei, lerz 
przNfowi;;zyst kiern ostoję nif'podległoś<•i 
Polski i dźwigni\' powszerhnego w niej 
clohrohytu. Z powstaniP111 i l'ozwojf'm 
pl'Zf'mysłu poli;;kif'go zb1<~z01w sii imio-
1rn, na ktbryc·h d7.wii:k żywo zahije 
sprc·r każd<•1.ro wy kszt ałt•onf'go Pola ka. 
nif'zależ11i<> od jrgo przf'ko11111) polityl'Z
ny<~h <'7.Y społ<>rznyrh. A wi~e: St H
s z i c. bada<~Z hoi.radw rni1wralnych 
Poh1ki. twflrea i organizator polskirgo 
gbmictwn. kt1lry µ·oclnośf> giirnikn pod-
11i1)sł do g·oclnoś<·i żołnirrza. zwalnia.ii!<' 
górniktiw od powin110Ś<•i wojskowej, 
który wzywał ,.wnrstwy przodująre 
w narodzi<>". hy ograniezyły się w przy
wozie z zag-raniry przedmiotów zbytku, 
8 ubierały si\' w pł<ltnn i Ruknn krajo
wego wyrohu, ho narbd. musi rozwijać 
własne siły tw6reze i własny przemysł. 
Minister L n hec ki, tw6rC'a i wyko
lltlW<'a wit'lkit'go programu t'konomicz
n<>go Kr<'ilestwn. w nif'znleżności gospo
darezej kraju i w rozwoju jeri:o prze
mysłu widząey drogę do odzysknnin 
niepoclległośC'i politycznej; on to po
wołnł do życia przemysł włtikienniczy, 
który stopniowo sil,' rozwinął i zaja
śniał p<'ifoiej p!'łnym hlHski!'m w .f,odzi. 
H t !'i n k e 11 er, znakomity przemy
słowiee polski, or~anizntor pierwszo
rzędny i wielostronny (hutnictwo że
lazne, <'ynk; przemysł maszyn rolni
('Zych, włókiennictwo i t. d. ), niestru
clzony inicjator budowy drogi żelaznej 
wirdf'ńskiej, kt6ra, wykonana już przez 
innqro organizaJor.n dużej miary ·-
r, e o p o I d a K r o n c n h e r g a - po
łą ezy łn Królestwo KongTf'sowe z za
chodnią Buropą. Ks. Pi ot r W a w-
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r z y n i a k, twórca finansów społeczei1-
stwa wielkopolskiego z czasów zaboru 
pruskiego. Stworzył on pot f,'Żny spół
dzielczy ruch finansowy, na którego 
tle rozwinął się znakomicie stan Śrl'dni 
miejski ze swylll handlem oraz drob
nym i średnim przemysłem. "'rrszcie 
S t a n i s ł a w S z c z e p a n o w s k i, 
niestrudzony pionier uprzemysłowienin 
Galicji i pokonania tą drogą jej ni:<lzy 
z czas<lw zaboru austrjackiego. 

Jeżeli więc polllimo półtorawirko
wych rządów zaborczych powstał i roz
winął się na ziem i ach polskich przt>
mysł, zawdzięczamy to w dużym stop
niu budzeniu przez najwybitniejszych 
obywateli w społeczeństwie świadomo
ści, że nie do pomyślenia jrst niepod
ległość bez rozwiniętego przemysłu. 'fę 
tradycję otrzymaliśmy w spuściźnie 
i zostaliśmy jej wierni, rozwijając po 
odzyskaniu niepodległości niezliczone 
nowe działy przemysłu, a przedewszyst
kiem przemysł obrony kraju, przemysł 
budowy wagon<lw i parowozów, me
chaniczny, elektrotechniczny, chemicz
ny i t. d. Powszechna \Vystawa Kra
jowa w Poznaniu w 1929 r. dała świa
dectwo wynikom naszej pracy w tym 
kierunku i - jak napisał ówczesny mi
nister przemysłu i handlu, p. K Kwiat
kowski - „odkryła po raz pierwszy 
Polskę dla wielu Polaków" („Dyspro
porcje", str. 283). Entuzjazm powszech
ny, wywołany wówczas przez Wysta
wę, przebrzmiał. Nastały ciężkie czasy 
kryzysu. Przyszła nędza materjalna, 
a wraz z nią zniechęcenie i niewiara. 
Zakłady przemysłowe zaledwie utrzy
mują się na powierzchni, ale wewnątrz 
nich w dalszym ciągu żyje i pracuje 
myśl wynalazrza, myśl trrhniczna i or
ganizacyjna. A. WiPrzbicki. 

Zwracamy uwag-: naszy<'h Czytelników 
na M u z e u m Pr z e m y s ł u i T c c h
u i ki w Warszawie, które zawiera ho~aty 
materjał do poznania przemysłu. 

PRZYSTOSOWANIE. W naukaeh 
biologicznych pojęcie przystosowania, 
rzyli adapt11cji. odgTywa ważną rol~. 
ll<'Zkolwiek bywa cz~sto rozun1ia11r 
w sposób niewłaśriwy. Mówimy pospo
licie, że oq1:anizmy żywe są urządzonr 
Pr Iowo, są p r zys t os o w a n e do 
warunków życia .• Jest rzeczą oczywistą, 
żr ustroje muszą posiada(. takie wła
śriwości, które umożliwiają im życie 
w danych warunkach, ale podohne poj-
111owanie przystosowania nie ma ża<lnrj 
wartośei naukow<'.i. Bowirm organizmy 
nie mogłyby nie hy(. przystosowane do 
w11nmków życia, tak samo jak wsz<•l
kie ciało przyrody jest przystosowane 
do warunków, w jakich istnieje. Bo 
i jakżeby mogło istnief. ·? Przystosown
nie rozumiemy trż w sensie <falrko har
dziej określonym: oznacza ono c z y 11-

n oś r. ,Jeśli powiem, że serre jl•st 
przystosowane do tego, nby wprnwiar 
w ruch prąd krwi, twierdzenie to nrn 
małą wartość, gdyż serce nie mogłoby 
uruchamiać krwi, g·dyhy nie było do 
tego przystosowane. A le stwierdzenie. 
że czynnością serca jest właśnie urn
chamianie krwi, było wielkiem odkry
ciem, dokonanem przez genjnlny umysł. 
Pierwszego twierdzenia nie trzeba w<·a
le uzasadniać, jest ono prostą oczywi
stością, twierdzenie drugie natomiast 
było wynikiem żmudnych i eierpliwyeh 
poszukiwań. 

Pod wpływem teorji doboru naturnl
nego (--+Darwinizm) powstał swojego 
rodzaju sport zgadywania rPl<!w. Po
nieważ w doborze naturalnym zwycię
żają osobniki o c·echach celowyeh. 
wnioskowano stąd, iż każda c·echa or
ganizmu musi być celowa, i cel ten 
usiłowano odgadnąć. \Vłoski na I iściach 
drzew mają utrudnia(. gąsieni<'om oh
~Tyzanie liści, liście drzew na jesit'ni 
są czerwone, gdyż ze wszystkich pro
mieni widzialnych czerwone są najPit>
plejsze i t. p. N11leży zaznaezyć, iż 

----·----------- --
Czego nif zuajdzics.z I 11fll.i -
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I>arwi11 hył hnrdzo daleki od podolmil' 
piPrwo11wgo ujrnowania sprawy, te11 
uprosz<·zony punkt widzPnia zos11lł wpro
wadzo11y przl'Z ;jpgo liC'znyC'h nash;J)('(lw. 

Przystosowania przyrodniezf' są bar
dzo róż11orod1w, i<·h ogól11ikową klasy
fikaej~ podał ostatnio Pl n te. O<l
rbż11i11 on: (•elowoŚl: korelacyjną, ef'lo
\rnŚr z(•ww;trz11:i. ('('lowośr W('Wn~trz11q. 
<•(•lowoś!o opartą na urz:glz<'11iaC'h 11<'1'
wowo-zmysłowy('h, !'Plowoś<: sa11a<'y.iną, 
('(•lowośr fon k<'.io11n 11111. ('Plowoś!o gat nn-
kow:! <•elowoŚl: rozwojowq. 

Celowość korelacyjna. 

Wszystkie <'Z~Śl·i i 11arz:1dy ol'ga11i
zrn11 są z"":iąznll<' z sohą <•zy11110Ś(•iowo, 
11s11't>.i stanowi jP<lną hannonijrn1 <'a
łość. ( 'horoha np. niinly nil' .kst zjawi
sk i1•111 rn iejsl'.OWPlll. l'ra wda, ŻP każda 
('hornba zal<'ży od poraże11ia .iaki<'.iś 
l'Zęś,·i ustroju, al<' na poraŻPniP to l'Pn

g11ją tak l'ZY i11:H•zpj wszystkiP ('Zyn
nośei orga11izn111. .J1•st rZP('Z:j znan:i. ŻP 
doświad,·zony l<'karz niernz na piel'\\'
szy rzut oka n10ŻP okrPślit: rndzn.i l'ho
rnby pa<'.i<•111a 11a podstawi!' 1lrolrny1·h 
sz1·z1•g'('ił{lw wyglądu lnh ;1,a1·howa11ia 
sit. kt(>r1• pozornif' z s:1111:! ('horobą ni<' 
rna.i<J ni<' wsp/dnt·g·o. :\'1ijrnzmaitsze 
1·zy11nośl'i 1·inła są po<lporz<J<lkow:lll'' 
wpływo111 l'\'nt 1·a l rwgo 11 kła< ht llPl'\\'O
Wf'go; hor·111ony, wydziPlarw przpz gT11-
1·zoły dokr1•wrw (tan·z~·l'a, nadnf'n•za. 
pn~ys:1dkn 111{,zg·owa i t. d. ). wyhit11iP 
wpływają na ''zynnoś<'i narządów ('Z\'
sto bardzo 1Hll1•gły('h od źr(ldła honno
llU. Orµ;anizrn n-i<' j1•st mozaik:! <'Zf,'!:i<'i. 
lec·z lwrrnonijnyrn systPllH'lll. 

Celowość zewnętrzna. 

('<'Iowo~<: ZPWJl\•trzna j1•st to zgod
ność ezyrrno~('i <'Z\•Śei orga11izrn11 z wa
t·1m ka111 i i<'h pr:l<',Y. I>oskorwłym pr·zy
kład1•m j1•st przystosowa11i1• ptak{lW do 
lotu. ( :nły organizm ptaka jl'st zlntdo
wa11y z Ż<'laz11:1 ko11sl'kWP!Wj:1. l{11('h 

s.wkaj 11· fornir piątyHt! 

lotu. podtrzymu.i:iey ('iało w powiel rzu. 
(•zyłi uclHzPnie skrzydła111i wd<'>ł przy 
pozio111l'j pozy<'.ii <'iałn, zalt>ży od sknr
l'Zll wif'l k i1•go lll if,'Śll in piPrsiow\•go. 
W związku z telli mostt>k, ktliry u l'Zło
wirkn jest wąską płaską kostką, u ptn
kbw jrst sz\•rokq ko!:i,·i:i. pokrywaj:}el) 
C'ałą klatk\' pi\•rsiową od przodu i po
sia<la.i<!<'l! pot~·ż11y „grz<'hif'11", !'zyli ro
clzaj IP111iPsza kostneg-o, skiProwarH•g·<', 
1111prz{>d. <'nła znś p1·zpst1·zpl1 pomiędzy 
111ost k iP111 a grzrhif'n iP111 jl'st wypPłn i o
na mnsą 111i\•śniow11. lT Pzłowirka rno
stek jPst poł:1ezony z łopat ką zapomo
C'ą <'irnki<'h. l\•ldrn \vygiętyeh ohoj!'zy
ków. ktbrP niP pozwalają rarnio110111 
zhliżyl; si\' kn sohiP w kiPrtmkn na
prz{ld. <ldyhy ptaki posindały taki1• 
ohoj('zy ki. .i1·d no ml HZ<' li i(• skrzydeł 

· złanrnłohy je z pPwtlOŚ<·i:1. To tf'Ż ohoj
<'zyki ptak(nv majq postać flil11y!'h, wy
gi~tyc•h Ha pollohil'llstwo spT1;ży11y ko
ŚC'i. a ponadto łopa1 ki s:1 połl)l'ZOne 
z 111ostki<'111 znpo11w<·ą dwt'wh g-ruhyc·h 
kośc·i knwzyrh (kt{lrl' 11 c•złowiPka 
przPkształc·iły si~ w rnały wyrostf'k ło
pat ki). nad:i.i:!l'Y<'h !'ałPr11u syster11owi 
zn:H''-lH) 1110<'. Ahy utrzyr1111f> się w lo
<·iP w położPnin pozio111('lll, ptak ma 
zna!'znil' skr{l<'Oll>" kr\•gosłup, kt(lrc•go 
kr\·gi są sr,pzegt')lni<· 1110('1\() zł:j!'ZOllC 
z sohq. :\hy ll<'hroni<: klatkę pier·siową 
przed zg·nit'<'t'ni\•111 prr,pz 1111p{>r rni\'Śni 
pi!'rsiowy('h, ż1•hr;i ptakc!w mają wy
ros1 ki poprzN'ZlH'. za(' hodz:)l'P na Ż(' hrn 
s:1si<'d11i1>, dzi\•ki l'F.\'lllll klatka pil'l'sio
wa ugina si\· pod n:wiski<'111. jak j(•d1rn 
t>lasty,•;.:na c·:iłośc:. ., A Prodyn:1111 i <•z11y'' 
kształt <'iała ptaka. jego pust<' W<'Wlll)trz 
kośl'i. jego pitlra. kt1)rp na skrzydła('h 
posiadają na swy<'h naj!'i!'11szyrh roz
gał\·F.iPn i:wh S<'Z<'pione z sohą ha<'zyki. 
dzi\•k i c·zp111 l! pi(irn \\·>·t rzy111ujq optir 
powil'trza i t. d. -- wszystko to s:i RlW
c•julrw przystosowania do lotu. kttiry<'h 
zwiPrz\•ta nil' latają<'<' nil' mają ani 
~ludu. D1ntego włnśni<' tak niC'konsl'-

----------------------------------·-·-----
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kwl'ntnil' wyg·l<!dają wiz<'runki skrzy
dlatyeh lndzi. kt1)rzy 11111.ią wprawdzi<' 
skrzydła, a IP kt{1ry111 brak \\szelki<' h 
p1·zystosowa11 do i<'h używunia. 

Celowość wewnętrzna. 

t'l'lowoś(> wewni.·t rzna 11.ia w11ia si~ 
w hannonji, jaką odzn:l<'za się knn
strnk<'.ia 11arzw16w i tkarll'k 01·ga11izmu. 
Przykłady są 11iPzli<'zorw. Hozwuż111y 
1·ho<'iażhy hU<lmvę ru rPk t<·ha wkowyd1 
owad{1w. Ma.i11 one <·ienką Śt'iall~'. prz('Z 
ktiirą z łatwoś1•ią przt'nika powietrz<'. 
l{urka taka 111ogłahy .i<'dnnk uli'<' zg-nie
<'l'łlill przy piPrwszy111 l'll<'hll owada 
i pr·zest ała hy przewodzi<~ powit'trzl'. 
Posiada też wz1110l'lliPni<' w posta<·i 
sprężyny <~hity110w<'j, któn•j 1•lasty<•z-
11oś(> dt!ŻY stal(' do zachowania droż110-
Śl'i l'lll'ki, sprężyny, ktt11·a może z ł;1two
Ś<'ią roz<'i4g·a<: się pod(•zas 1'111°hów zwiP
rzę<•ia, d1rnnią<· ntrkl,' prz<•d roz<·1·wa-
11i{'t11, a zarazt'llt ni<' przpszkadzu po
wit'trzu w przrehodzPniu prz1•z ści:rnę 
1·m·ki po111i\'dzy zwoja111i. 

Celowość, oparta n11, urządzeniach 
nerwowo-zmysłowych. 

Całt• 11:1sz!' żyl'it• jPst z1•społP111 a11to
matycznyeh odruehilw ( ~ Odr11<"hy 
u•antnkou•1•), ktbrl' są reak<'j:Jrni na 
okrPślo1w podnil'ty. l\I r11że11ic o<~zu 
ochrania siatk1lwkę oku przl'd zbyt j11-
skrawP111 świath•rn, źr·Pni<'a rozSZ('l'Zll 
się autornaty<·z11i1• luli ZW\'Ża. zależnie 
od siły paJaj111·<•gc1 ~wiatła, grn<'zoły 
potowi' wydzielaj4 pot po<l<·zas upałtiw, 
żołw!t·k wyJzi1·ln soki trnwil'llll<'. g·dy 
dostajl' sii; Jor't pokar·m. a nnwt't gdy 
<·złowiPk po111yśli tylko o .i<>dze11iu, po
łyka n i(• opiera si\• na zawiłym hi 11<·u
<' hn sprzi;żony<'h z soht} odr11<'h<'1w, 1·11-
<'hy od(l<•<'how<' sprowadza.i4 sit do szt•
ł'<'g'll odru<'hl1w, wywoływa11y1·h draż-
11il'ni1•m okrPślmwg-o ośrodka 111•rwowt'go 
prz<•z <lw11t 11'1wk wi;g-la. Ż.Hil' n i<· dało
by się h<•z 1Pg-o wszyst ki!•go pomyśl!'<~. 

Celowość sanacyjna. 

( )rga11izm posiada zdolnośe zwal-
<·zania różny<'h wpływ\1w szkodliw.nl1. 
\'all'ży tn stopniowi' przyzwy!'xajaniP 
sit; or·ganizmu <lo judów. podawa11y<'h 
w mały<'h <loza('h. do nadmiernie wyso
ki<'.i t<'lllJH'l'l.ltur·y lub do l'hłodu. <lo 
wyt~·żo11ej prncy, kt1'1rn po<·z:1tkowo wy
da.it' się pom1d siły. \V \\·a1·1111ka('h ni<'
xwykłyd1 orgn11izm może pral'ować 
ponad 11orn11;, dysponując zrta('.z11ym 
zapaspm sił i możliwo~Pi. 

Celowość funkcjonalna. 

( 'pJowoś<: fu11k('jo11:dna j(•st to zja
wisko wzm:i<'ni1111ia sii: narz11<hiw <·iuła 
wskutPk i('h usilw•go używania, h:1dź 
tt'Ż i('h stopniowpgo rnar·niPnia w wyni
ku długotnvałpg·o nit•używania. (:dy 
g-i 111 nast yk uj1•my si\• syst (•ma tyl'zlli<'. 
wyrahi:1my mi\·śni<'. a za zgrnhi<'11i!'111 
m ii;śn i pod1jŻ11 rt1wnol egl f' zgrulii<'ll i1• 
koś('i. Gdy <'horpmu 11snwa.i11 llPl'kt;. 
dt·ug·a IH'r·ka. kt<'ira rnusi usil11i1· {lł'll<'O
wa(>, 1·ozrasta si\• znaezniP i możP sam:J 
pokry(> <'ałf' zapotrzf•howaniP org·a111-
Z11111. Dług·otrwllł<' 11iP11żyw1llli<· korl
<0zyn. np. Jll'Z<'z ludzi sp:iraliżowa11y<·h, 
prowadzi do zwiot<'Z<'lli:t 1111ts111. '1'<·.i 
zdoi noś<' i przystosowa w1·z<•.i orga 11 izm tt 
nie można zhyt uog·1llniae. l'sil11<• uży
w11nie <H'Zll luh zęht>w ra<'Z<'.i szlrndzi 
im. niż je rozwij:J lub wzmnrnia. 

Celowość gatunkowa. 

01·gll n izm posiada w i Pl<' u rz1)dz<·l1 
i 1•zym10Ś<·i, kti'11·1• n i<· służ<! .i<'go wła
snym potrzPhom, l<'<'Z służ;! sprnwom 
rozrnd11. Gr11<·zoły mlP<·z111• s:1111i<' zwil'
rząt SSlJ<'Y<'h nil' przy11osz:1 h1•zpośr·Pd
n i1•g-o poż.vt ku id1 pvsiada<'zkorn. 11 i('
zl i<'zollP instynkty i ohy<·zn.i<' zwit'rząt. 
słuŻ<)<'P do wy1•how1111i1:1 i O<'hrony po
tomstwa. a tak rliżnorodtH'. zwłasz<·z:1 
wś1·ód O\\'Hdciw, miodniki kwiattiw, kt\1-
ry<·h zadaniem j1•st zwabiani1• owadi'iw, 
za pładn iajljcy<•h kwiat - wszys1 kii• 1fo 

--------------------~------~ 
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włai'.ą•iwoi'.a·i słllŻ!! sprawom gatui1ku. 
nir przynosZ!)(' lwzpośrf'dnic•j korz~·ś('i 
osobnikolll. 

Celowość rozwojowa. 

\\' trak<'.if' rozwoju osohni('Zf'go wy
st1,•pnją lrnrdzo lil'Kll<' i·ąwrjah1p przy
stosowania. kt(,ryeh czynnoś1: jPst 
krMkotrwała. oir~11nicz11 się <lo iww-
11yrh momi>nt(·,w w ży('iu ustroju .• Jaj1• 
zwi<'rzi:e<' llla sko111plikowa1w błony, 
i,;łużąl'l' do O('hrony go przNl nszkodzt>
nia111i lllrchanil'Zllr111i Inii 1·hP111i<·znc•111i. 
pl'zl'd wysyrhanit'lll i t. p .• JajP wy<lziP
la sp<'e.ialnP 8nhsta11cj1• t'ht•llli<'zrw. 
przyciągają<'f' ztlala plC'mniki, ma zdol
ność- kurczenia si\' po znpłodniC'niu, ma 
zdolnoś(- prz<'ciwdziałania zapłodnie
niu wiPlokrotn<'lllll. PlPmnik znowuż 
.i<'8t ko111l>rP<·zką ohtla1·zo11:1 s1w<·.iahw
n1i narządami nwhu. żywo n•agują1'.ą 
na wydziPlanP prz1•z jajo snhstanC'jc, 
posiadającą zdolność ruchu kiPrnnko
Wl'go. Przystosowania tt>go rodzaju są 
bardzo lieznr, a id1 poznnnit:> stało sit: 
n1ożliwr dopit'T'O po zastosowaniu 1rn
<l<•r snhtt•lny<•h 111<>tod h:Hlaw1•zyt'h. 

Czy wszystkie urządzenia organizmu 
są celowe? 

Z przykład1)w powyższy<·h nit• nnlrży 
wysnuwać- wniosku, Żt' wog/>lP wszyst
kie urząclzPnia organizrnn są <'<'lowr, 
<lo <'.Zl'goś służ<). Tnk wcah' ni(• jpst. 
Tak ważna ('Pl'ha ustrnj{,w, jak synu•. 
trjn. wynika z osohliwośl'i praw wzro
stu i z przystosowaniPlll niPwi<'lt' 11w 
wspóln<'go. Kwiat trójkrotny, l'Zl<'ro
krotny luh pii:(•.iokrotny jPdnakowo 
łl~oże speł11ia1: swojr zad:rnie żyriowP. 
~lll'po<lolma powiPdziPr, ŻI' jPdPn z ni1~h 
.J<•st lepi1•j przystosowany ml drngiPgO. 
~ZCZ<'gólny fakt podohit•ństwa kształ
t0w zwit>rz:it 111tlt•Żą<'y<'h do odlt'gły<'h 
111rraz grup systC'111atyezny<'h (np. slw
'.'Upki ni1,któryeh otworni1· Rl) ndrrza
. J<!t'o pmlolnw do muszli rnit;t'zaków) 

szukaj 11• tomie piątym! 

dowodzi tylko. żt• możliwośt·i tw{lł'<'Z<' 
snhstancji żyw<'.i nit• SI! bPzgTani('Zll<'. 
wolw<' c•zc•go ksztnłty 11111szą sir powta
rzu(\ niP mo7.B hyr j1•dnak 11ważai1Y za 
przystosowani<'. !'irzwykłl' ninaz· po
dohiP11.stwo r{,żnvrh owmlliw do sn
<'hyeh liś('i, paty;.zków, k11111yk{>w, ko
ry <lrzt•wnej i t. p .. 11waża11r dawni<'.i 
za szc·zyt t 0 Plowoś1·i ot'hrornwj. w isto
<'it' na.i<'zt:ś1·i<'.i nip jt•st żat1m·111 przy
stosowm1i(•m, nil' prz~·nosi howiem tym 
owadom żadnPj okrPślo1wj korzyśt'i 
(--+ .Uimfrry). Wolw(' wrogów, kt{,rzy 
w poszukiwani11 zdoby('zy posługnją 
si\' dotyki<'m lnh W\•elwm. podohi1•ń
stwo optyrznr owadii do jakirgoś 
przrdrniotu jrg·o otot•zt>nia jPst brz 
znn<·z<>nia. Ha1·tlzo ohszernr badania 
nad zawartośt'ią żołą(lk6w ptasi<·h do
'wodzą. Żt> rc1ż1w ga11111ki owad{n\' 8<! 
pożH:rn1· 11·111 l'ZfŚ<'irj, i111 ezrśt·irj wy
stępuj<~ ·w przyr01lzi<'. alt> nie 8twier
dzono, nhy 1ratunki „ol'hronione" hyły 
zjadane rzndziPj. Z drugiej strony nir 
ht·ak utwor<iw wyraźni!' 11iPl't>lowyl'h. 
Nalt:>ŻI! clo ni<'h olhrzymiP rogi samt•a 
.i<>lPnia. którP kolosalni<' olwiążajq µ:ło
wi; zwiPrZ~'('iH i prz~·szkadza.i<! rnn 
w hic·gu przc·z P:\'Stwin<,>, nir p1•łni:i zaś 
żadnd roli pożytP<'ZIH'.i. Grzphi<>t1 nie
który('h gatunków kur zwi::;a ku doło
wi, zasłania.i11<· orzy. Plamka ślt>pa na 
::;iatkilwc•p n11szpgo oka jPst skutkirm 
spc•t•.ialnyt·h ::;to::;m1ków 1111atorni1•zny(·h 
i 1110Ż!' hyr uwnżana ra1•zpj za niPdo
kładnośr ko11stl'l1k<'Y.iną. niż za przy
stosowanir. 

Z tPµ-o krfitkit•g«l przegh.1d11 wynika, iż 
przystosowani<' w RPnsiP przyrodni-
1~zyn1. pojęte' jako t•zynno?>.r, nit> stano
wi sa1Hodzielnrgo zngadni<'nin nauko
wego. Czynność poznajrrny przez po
znanie szezPgółowrj strnktnry narz11dn, 
przrz analiz\' l'lwmiezrni. przpz rozno
rodny Pksprrynwnt; .i1•st mrn przPd
miotl'lll dO<'irknń fizjolng-ji i hiologji. 

.J. !>n11/)()1nlri . 

~- -------·----------------
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PRZYSWAJANIE. Z pokarmiiw po
hit'ranyrh z otorzrnia wytwarza roślina 
drogą syntezy swoje ciało. Każdy po
karm dostareza 1wwnq~o składnika do 
tej syntl'z~·: jeden węgla, inny azotu, 
jpszezc inny wodoru, albo siarki i t. d. 
Po szerrgn rPakcyj piNwiastki te, wy
dohytl> z pokarmów, tworz11 ostak<"znic 
SzPreg substancyj organirznyeh i w tej 
dopiPro formiP stajq się rzęśri11 składo
wą organizmu roślinnego. ~lówim~· wte
dy, Żl' został~· one przez roślinę przy
s w oj o n e, albo z a s y m i 1 o w a n t'. 

Samo więr pobranie jakic!!oŚ pokarmu 
przpz roślinę nil' jest jeszczt' równo
znaez?H' z jego przyswojcnirm; rzt'<'ZlJ 
istotn11 jest jego dalsza przeróbka, jest 
wytworzeni!' z ni<'!!O riał takirh, z ja
kirh zbudowana .it'st roślina, a wii,?r eiał 
s1wcyficznych dla organ izmu ro8linm'go. 

'l\•mi C'iałami spccyfirzncmi dla orga
nizmu są eiała organi<'znc, które są nir
zhędnem podłożem materjalrn•m prorP
sów ż~·ciowyrh i podstaw11 .wszdkiego ży
<'ia na ziemi. 'Vszak z eiał organirz
nych : białek ( ~ Białko), węglowodanów 
(~ Wę.qlowodany) i tłuszrzllw (~ 1'łll
szcze) zbudowana jest żywa protopla
zma, ta najhardziej tajcmnirza suhstan
eja na świt>cit', siC'dziha i ognisko µro
eesów żyeiowyeh. Wytworzenie ciał orga-
11icz11yeh nie jest jednak sprawą prostą, 
ani łatwą. W przyrodzie nieożywionej, 
a więc w świc<'it' mineralnym, riała or
ganiezne nit• powstają. Najważniejszy 
picrwiastPk, potrzPlmy do wytworzenia 
ciał organirznych, węgiel, znajduje się 
w prz,vrodzi(• n icożywionej w posta<' i 
gazowt'go dwutlmku Wi,?gla, względnie 
w postari jego połąezcń mineralnyrh, 
węglanów. Dwutkrn'k węgla powstaje 
ze spalania <'iał organirznyeh, a wii,?l' 
jest produktem kompletnego zniszrzmia 
materji organirzncj, procPs zaś ten -
spalanie - zaC'ho<lzi, jak wiemy, z naj
wii,?kszą łatwoś<'ią. Ale prores odwrotny, 
wytworzPn ie <'iał organirznyrh z dwu-

tl(•nku węglowt'go, n ie ,jest możliwy 
w tych samyc•h warunkach i w przyro
dzit• nieożywionej nie odbywa się wrah'. 
Zachodzi on tylko i wyłąrznit' w ży
wyrh organizmaeh - i to nic we wszyst
kich. Zwierzęta i ogromna większość 
roślin niższyrh wymagają do SWl'go ży
ria dostarrzenia im gotowyrh już po
karmllw onrnniczny<'h i jedynie rośliny 
zielone mogą rozwijać się w rałkowieiP 
mineralncm otoczeniu, pozhawimwm 
wszclkirh <'iał organirznyrh. 01w jedne 
posiadają niezwykłą i wyjątkową zdol
ność przyswajania węght z <lwutlPnku 
Wi,?glowcgo powietrza i wytwarzania 
swych suhstanC'yj organieznyeh z naj
prostszyeh składników mineralnyrh oto
rzen ia, z wody, dwutlPnku wę1.da i soli 
mi1wralnyrh. Prores przyswajania wę
gla u roślin zielonych jest więl' jt'dy
nym pro<•Pscm, który stanowi pomost 
nad przepaśrią, zdnwałohy się, n ie do 
prz<'hyria, jaka dzieli świat nit•organi<'z
n~· od świata organiezncgo. W tt'm 1t>Ż 
!rży jego olbrzymie znarzC'nie, o zasięgu 
olH'jmująrym rały świat istot 7.yw)'<'h. 
Matcrje organirzrn' howiPm, wytworzo
ne przez asymilarję w roślinaeh ziPlo
nyrh, służii nietylko im samym, ale 
w postari pokarmów roś! innyrh stano
wią źródło makryj org·ani<'znyeh dla lu
dzi, dla zwit>rząt i dla roślin niższyrh. 

Przebieg procesu przyswajania węgla 
w roślinach zielonych. 

Podstawowym warunkit•m przyswaja 
nia węgla z dwuthmku WQglowl''.-!:O jest 
współdziałanie dwl>eh ezynników: zil'lo· 
nego barwnika liśei, zwanego c h I o ro
f il l' m, i św i at ł a. .Asymilaeja od
bywa się zat('m tylko w rzęś<'ia<'h zil'lo. 
nych rośliny i tylko w ei11gu dnia. 
W noey proc•cs przyswajania ustajr. 
.frst to więe prorl's fotoehemirzny, f'zyłi 
odhywająry się pod wpływPm światła, 
podohnit' jak np. pro<'('S fotoehemi<'zny 
zachodzący przy fotografji. Przy foto-

Czego 11ir znajdzif.~z tuta.i -
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grafowaniu (~ Potoymf.ia) światło w~·
wołuje rozkłnd bromku srebra, znnjdn
j11cego się w emulsji na kliszy. W ro
ślinie rolę kliszy odgrywa · liść , a rolę 
wrażliwej na światło emulsji srebrowej 
odgrywa chlorofil z dwutlenkiem węgla. 
Chlorofil sam nic ulega rozkładowi pod 
wpływem światła; on tylko pośredniczy 
przy pochłanianiu energji świetlnej, roz
kładowi zaś ulega dwutlenek węgla. 
Ażeby jednak rozkład ten mógł nastą
pi<\ musi wpierw dwutlenek wę~l11 do
stać się do rośliny z powietrza. 

Dwutlenek węgla C0 2 znajduje się 
w powietrzu w drobnej wprawdzie ilo
ści, bo w stosunku 3 <'zęści na 10.000 
części powietrza (0,03°1o), ale za to znaj
duje się stale i na każdem miejscu. 
.Tako gaz przenika on do liści przez licz
ne, mikroskopowe otworki, majdujiiec 
się na spodniej stronic liścia, przez t. zw. 
szparki oddcchc)we. Ilość szparek odde
chowych wynosi od 50-400 (i więcej) 
na l mm2 powierzchni liścia, tak że np. 
liść słonecznika posiada około 13 miljo
n6w szparek. Szparki zapewniają rośli 
nie swobodną wymianę gazów z otocze
niem. Przez nic również odbywa się pa
rowanie wody z rośliny, czyli transpi
racja. Dwutlenek węgla, przeniknąwszy 
przez szparki <lo wnętrza liś<'i a, rozpn
szeza się . w soku komórek i dostaje się 
wreszcie do ciałek zieleni (ryc. :i2). któ-

Hyc, 52 . l\omórka rośllnn11 . 11 - rl•łk11 7.lcloni : 
h - •kl'ohia. 
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re w postaci soczewkowaty<'h, ziclon~·eh 
ut.worów znajdują się w protopl11zmic, 
hlisko ścian komórkowych . W <'iałkach 
zieleni odhywa się właściwy prores foto
chemiczny asymilacji. Pod wpływem 
światła mianow1c1e dwutlenek węgla 
ulega rozkładowi, przyczem tlen wydzie
lony zostaje nazewnątrz, węgiel zaś zo
staje zużyty do wytworzenia c iała orga
nicznego, którem jest cukier, zwany glu
kozą. Cukier zkolei przerobiony zostaje 
natychmiast na skrobię, która w postaci 
drobniutkich białych ziarenek pojawia 
się w ciałku zieleni. 

Udy więc proces przyswajania węgla 
odbywa się w roślinie, obserwujemy 
równocześnie dwa zjawiska: wydzielanie 
przez roślinę tlenu do powietrza i po
jawianie się ziarenek skrobi w ciałku 

. zieleni. Wydzielanie tlenu przez liście 
na powietrzu nic jest widoczne dla oka 
i stwierdzamy je tylko zapomocą ana
lizy gazów powietrza, które coraz to bo
gatsze stają. się w tlen, a coraz uboższe 
w dwutlenek węgla. n roślin podwod
nych natomiast obserwować możemy do
skonale wydzielający się tlen w p9staci 
banieczek gazowych, wydobywających 
się z rośliny. Ody słońre silniej zaświe
ci, wydzielanie banieczek się przyśpie
sza: znak, że przyswajanie jest silniej
sze. Ody się roślinę zariemni, wydzieln
n ie ban icczek ustaje. 

Powstawanie skrobi, jako produkt.u 
przyswajania, zaobserwować można 
w riałku zieleni hezpośrednio przez mi
kroskop. Szybkość tego· procesu jest 
zdumiewająca: już po dziesięciu minu
tach od chwili wystawienia rośliny nn 
światło pojawiają się pierwsze ziarenku 
skrohi w ciałkach zieleni i odtąd ilość 
ich stale wzrasta. Jednakże, jak wyka
zał znakomity fizjolog polski, Bmil 
Godlewski, skrobia nie pojawia się wca
le, nawet na świetle, jeżeli się do rośli
ny nic dopuści dwutlPnkn węgla z po
~ietrza: st n nowi to dowód, żr skro-

16 
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bia wytwarz11 się właśnie z tei.ro g·azn. 
Cukier i skrobia są pierwszemi ci a
ł am i organ i cz n em i, jakie otrzy
muje roślina z prz:vswojcnia dwutlm
ku węgla. Z nieh dopirro, przpz dalszą 
przeróbkę rhPmirzną - już poza riał
kiem zielmi i niezależnie od światła -
wytwarza ona wszystki(' innP imbstanrjc 
organirzne potrzPlrne jej dla ży<'ia i <lla 
budowy organ izmu. Ilość wytworz01wj 
skrobi (względnie rukru i skrobi razem) 
jest bardzo znaczna. W riiign jPdnrgo 
dnia powierzchnia 1 dm2 liś<'ia możP 
wytworzyć 0,2-0,3 g skrobi, ro odpo
wiada rozłożeniu 170-2GO rm" CO.,. 
Tc ilości dwutlenku węgla znajdują s(ę 
w objętości 5il0-830 Iitr6w powietrza. 
Z takiej więc ohjętośri powietrza w rią
gu jednego dnia wyezcrpujc 1 dm2 li
ścia cały dwutlenek węgla, nh~· przrro
bić go na skrobię. 

Mechanizm przyswajania. Rola chlorofilu. 

Właśriwem lahoratorjum, w którrm 
odbywa się prores przyRwajania węgla, 
jest ciałko zieleni. Mimo usilnyrh badań 
nie udało się jeszcze, niestety, przenik
nąć wszystkid1 szezegół6w subtelnej or
ganizacji tego laboratorjum, ani też nic 
udało się odtworzyć proresu asymilacji 
w warunkach szturznych, poza roślim1, 
mimo że usiłowano naśladować warunki 
panując.c w <'iałku zieleni tak dokład
nie, jak to tylko było możliwe. 'l'o jedno 
nic ulega wątpliwośri, Żt' w procesie 
tym decydującą rolę odgrywa rhlorofil. 
Bez niPgo niema ·asymilarji. Chlorofil 
jest to barwnik o skomplikowanej lm
dowie drobiny, składająrej się z atom1hv 
węgla, wodoru, azotu, tlenu i jt•dnego 
atomu magnezu. Budowa rhlorofilu jest 
niezmiernie zbliżona do budowy <'ZCr
wonego barwnika krwi, heminy. Clłów
na różnica polega na tern, że zamia.'lt 
atomu żelaza, który znajduje się w lw
m.inie, znajduje się w chlorofilu atom 
magnezu. Chlorofil z łatwością może być 

oddzielony od rośliny przez ekst rakr.ię 
w alkoholu. Rm~lina się wtt>dy odbarwia, 
a chlorofil rozpuszrza Rię w alkoholn, 
zaharwiajlJr go na piękny ziel<m~· kolor. 
,fl,dnakże taki <'hlorofil, o<ldzil'lony od 
rośliny, nie jest riałcm rzynnem i nit• 
wywołuje wrak rozkładu dwutlenku 
węgla na świetle, jak to rzyni w rośli
n ie. \Vido<'zn ie do procl'su asymihwj i 
potrz('lmc S<! jcszrzt' illlH' spceyficztH' 
warunki, istniejąec t>·lko w riałku ziP
ll'ni. Istotnie, wiem~· .inż ohP<'llic, że 
ezynny <'hlorofil w roślinil' jc~t połą
ezcn irm opisanego wyżt>j zit>lolll'f.!'O harw-
11 ika z białkiem; poł<!<'ZPllil' to nazywa
my r h I or o p 1 as t ~-n I). ,JPst w km 
zupPłna analogja do harwn ika krwi, 
kt6ry w swej rzynnej formie, w riał
karh krwi, jpst rliwnicż poh1czcnicm lw
miny z białkiem, jako znana powsze('h
n ie hemoglobina. 

Pierwszym krokiem do asymilacji W\'
gla jcRt przyłl)czenic się dwutlenku \\'ę
gla do drobiny C'hlorofilu. Następnym 
jPst porhłonięric przez drohinę rhloro
filu energji świctlnl'j. Stwierdzono mia
nowicie, że z siedmiu tę<'zowyrh barw, 
z których składa się światło hiałe, . pa
dająrc na liść, chlorofil po<'hłania pro
mienic o barwic <'Zcrwoncj, nit'bicskicj 
i fioletowej. Energja porhłoniętcgo świa
tła służy do rozPrwania niesły<'hanic 
silnego połączenia pomiędzy atomami 
węgla i tlenu w dwutlenku węgla. 
Z chwilą kiedy rozszczepienie to nasł.t)
piło i tlen został wydzielony nazewnątrz, 
atom węgla odzyskał zpowrotl'm olbrzy
mią siłę powinowactwa, jaki) posiada, 
i uzyRkał możność tworzenia połąrz(•ń 
z innPmi pierwiastkami, a więr tworzP
n ia riał organi<'znyeh. Picrwszt' atom~·, 
jakie do węgla zostają przyłljczonc w pro
<'eRie przyRwajania, są to atomy wodo
ru i tlenu, porhodząr<' z wody; w t('n 
sposób powsta.ic cukier, a potem skrobia. 

Erwr~ja świetlna, jaka h~·ła votrzchna 
do wytworzenia tyrh <'iał, znajduje się 

Czego nie znaj<lziesz t11tuj -
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w ni<·h olw<•nil' nagrom11dzona w stanie 
pokn<'jaln~'m, jako l'IH'rgja clwmi<'znu. 
lTjawnia się ona wkdy, gdy <'iała te 
nlt'gają spn h•nin, ja ko t. zw. „<'iPpło 
spalania". Prz.v spah•nin skrol1i w~·(lzil'
la sir.i np. <'iqiło w iloś(•i 3SOO kal. na 
każdy gram skrohi. T)-ll'~ l'nt>rgji do
star<'zone h~·c; musiało w postil<'i c1wrgji 
promil'nistr.i, zr słoil<'a, prz~· wytworz1•
niu 1 grnma skrohi przl'Z rozkład clw11-
tll'nku węgla. PrzyswajaniP nil' jPst wi\.'<' 
tylko przyswo.it'niPm matPrji, t. j. Wł,'
g·la, ale t11kżc> przyswo,jc>niPm PnPrgji. 
MatPrja wc:glowa pcwho<lzi z powiPłrza, 
1•rwrgja po<'hrnlzi Z<' słoi't<'a. 

Przyswajanie jako odwrotność spalania. 

P1·oc•ps przyswajania jpst 01lwrotno
Ś<'i11 proc•c•sn spalPnia. Na tl'm polPga 
.kgo w~·.icitkowośl-, w tPm takżP ll'ż~· po
wc5d, Żl' tak jpst trudno zrPalizowar go 
w warunkac•h sztu<'znyc•h. Istotni!', <'z~·ż 
można sohiP pom,vśll'r pro<'1's hardziej 
nieodwn1ealny, hardzi1•.i ni<' d11.i1J<')' Ri<: 
odrobir i eof1111l>, jak spaknil'? OgiPi'1 
na kominku, na którym paliły się kło
dy drz1'wa, na drugi dzirń nalrży do 
nieodwołahwj przpszłośri. Z drzl'WH po
została tylko garstka zimnPgo popiołu. 
~)rodukty spalmia, dwuth•rwk węgla 
~ para wodna, ulotniły się prwz komin 
i rozwiały w atmosfrrzP. CiPpło, którl' 
się wydzielało z paląc·r~o się d1·zcwu, 
tl'ż dawno rozPszło się i znikło. Czyż 
można pomyślPr, ah~· to wszystko mogło 
zostać odwróronp? Ot6ż w roślinurh zil'
lonyrh prorPs tPn istotniP zostaje od
wrórony, i to wrale nic w przt•nośni, 
nlc w rzPrzywistośri. Z <lwuthvnku wę
~lowego, rozproszonego w 11tmosfrrz1', 
I z wody, pohrand z ziPmi, wytwarza 
r~ślina znowu paln11 suhstan<'ję orgu
~lC'zną, wytwarza najpiPrw skrobię 
I z niPj drzpwo itknh·rznil' taki1• samo. 
jak to, którr było sp~1lo1w. TlPn, który 
w rzasip palPnin połliezył się z węgh•m, 
duj11r co2, znowu zostnjc uwolniony 
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.iHko rzysty gaz zwrórony atmosfrrzc, 
znowu więr możP służyć do spalenia 
materji onwnirzncj. JPdynil' tylko cil" 
pło, rozproszonP w otorzPniu, nie możl' 
hyr zwr1'iP01w zpowrotrm, hyłoh~· to ho
wi1•m sprzPrznp z prawami tPrmodyna
miki. Zamiast riPpła roślina porhłania 
Nwrg,ię promi1•nist11 ZP słońra i ta l'IWr
gja zosta.i<' w drzPwie zmagazynowana 
jako riPpło spalt>nia. Odybyśmy <'hridi 
zwrórić makr.ii oqwn irzrwj ril•pło roz
prosz01w prz~· spalaniu, to proces spa
lPnia istotnie okazałh~· się nieodwraral
ny. Odwrórl'nil' go - i stworzPnir przPz 
to podstaw <lla żyeia organirznego na 
ziPmi -- jpst możliwP t~·lko dzięki współ
tlziałanin potężrwj rnPrgji promimiskj. 
W kn sposc'1b słońel' staje się właśeiwPm 
źr<ldh'm i motort•m ż.vria na ziPmi. 

.U. KorrZl'll'ski. 

PSYCHOLOGJA. 

Przedmiot psycl1ologji. 

.Jrżt>li za podstawę okrrśh•nin psy
dwlogji wzięli byśmy dosłownr znaeze-
11ie samej nazwy, to psycholog.in by
łaby n a u ką o duszy (psyche, gr.: 
dusza). Rozprawę o duszy nnpis;;ł już 
.\rystoteles, filozof g-r<•cki. Ramą .it:d
nak nazwą ,;psyehologja" znczęto po
sługiwnr sic: dopiero od XVI wieku 
po nar. Chr. RozpowszPrhnił ją Chry
stjan Wolf, filozof nicmicrki. 

Przez długi cz11s tr11ktowano psy('ho
lolo('ję jako ~ałąź wiedzy filozoficznrj, 
której zndaniem było uchwycenie isto
ty duszy, zrzasem jednak wysunięto 
postulnt śledzenia praw, którym pod
leg·ają procesy psyrhicznr na grunril' 
doświadrzenia, zostawiając na uboczu 
kwest.ie:, ezem jest dusza w swej .osta
tecznej istocie. \\' ten sposób powstało 
pojęciP psycholog.ii empirycznej, czyli 
doświndczn lne j, kt6re j przeeiwstawin 
się psychologję filozofirzną. Żywszy 
rozwój psycholoi.r.ii doświadcznlnej da-
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tuje się od czmm, gdy zacz~ła ona po
sługiwar się na większą skalę rkspery-
111entem. \\' r. 18i9 założył Wilhrl111 
Wundt, psycholog nie111irrki, pierwszy 
instytut psyehologji doświadczalnr.i 
w Lipsku, zaopatrzony w li<•zne przy
rządy. 

Psycholog:ja <.'mpiryczna, nie chcąc 
wchodzić w kwestje filozoficznr, doty
czące istoty duszy, określa Riehic naj
ezęście,j jako 11 n ll k ę o z .i 11 w i
s k li c h ( f Il k t łl c h) p s y c h i c z
n y c h. Niekiedy określaną też byw11 
psychologja jako n a u k a o ś w i a
d om o(; ci. Zjawiska psyehiczne, bę
dące przedmiotem psychologji, prze
ciwstawia się zjawiskom fizyc·znym, 
któremi zajmują się nauki przy
rodnicze. Zjawiskami psyehicznemi są 
zjawiska takie, ,jak przyjemność, pra
gnienie, nienawiśr, wstręt, wyobra
żenie, przypomnienie, postanowienie 
i t. d.; zjawiskami fizycznrmi są: 
wznoszenie się samolotu wgbrę, pada
nie deszczu, rozkręcanie się sprężyny 
i t. p. Zasadniczą cechą zjawisk psy
chicznych jest to, iż są o n e b e z. 
pośrednio dostępne tylko 
t e j j e d n o s t c e, k t {i r a .i e p r z e
ż y w a, podczas gdy zjawiska fizycz
ne są w zasadzie dostępne równoczesne
mu spostrzeganiu większej ilości osóh. 
O zjawiskach psychicznych mówi111y, 
iż są „ w nas samych", ,, w nasz em 
ja", natomiast zjawiska fizyczr1e odno
simy do świata zewnętrznego. Z teg·o 
powodu zjawiska psych~czne ~azywamy 
też podmiotowe ml (suh.1rktyw~1e
mi), a zjawiska fizyczne przed m 1 o
t owe mi ( ohjektywnemi). 
Mając za przedmiot zjawiska psy

<•hiczne, psychologja stawia sohie ,jako 
cel opisywanie tych zjawisk, klasyfi
kowanie ich i wreszcie szukanir prnw. 
które nie111i rządzą. 

:2ródła i metody psychologji. 

Ponieważ zjawiska psychiczni' SC) 

bezpośrednio dostQpne tylko ternu, kto 
je sam przeżywa, wynika stąd, iż ehc<j<' 
poznnwar zjawiska psy<·hiczne, musi
my przedpwszystki<•m ślPdzir . .iak OJH' 

w nas samych si~ dokonują. To spo
strz<·ganie własnyeh prz<>ży(. psy<•hiez
nych nazywa si~ i 11 t ro sp t> k <' .i ą. 
Introspekcja jPst zat('lll .i<>dynym spo
sobr111 lwzpoŚr('(]niego poznania zjawisk 
psy<•hicznych. Zjawiska te albo ohscr
wu.ien1y tak, .iak onr powstają przy
go<lnie, albo trż w sprcjalnie do trgo 
stworzonych sztucznv<'h warnnka<"h. 
clającyeh. si~ <lnkład1~ir skontrolow:1f.. 
Mamy wtedy do ezynirnia z r ks p r
r y m en t e 111 psy eh o I o gicz ny m. 
Do batlań eksprrymentalnyeh stosowa
ne bywają, niekiedy skomplikownnr 
urządzenia i aparaty. Cz1,•sto .kdnak 
wystur<•zą do tego sposoby prostsz<•, 
t. zw. testy (~l!waya). 

Tt>raz przychodzą zkolri metody p o
ś r t> cl n i t>. 1'11ki111 pirrwszym ważnym 
pośrednim sposolw111 poznania zjawisk 
psychicznyeh jrst zhirranir wy po. 
wiedz i (ustnych i piś111iennych) 

d r u g i c h os ó b o i c h p rzeż Y· 
<'. i 11 c h. Cennem źródłem b~dą tu nuto
biografjp pisane przez ludzi obdarzo
nych talentem introspekcyjnym (św. 
A uu:ustyn, J enn .Jncques Rousst'llU). 
Dnlszem źr6dłern są o h .i a wy fi z .i o-
1 o µ;i cz n e i związnne z nit>mi fi
z jo n orni cz n e odpowiedniki 
procesów psychicznych. Zwłaszcza urzn
cia mają ti; właściwość, iż. \vpływ11jq 
w sposiih wyraźny na różne <•zy11noś<'i 
organizmu (tt,!tno, ciśnienie krwi, szyh
koś<- i głc:hokośr oddechu, wydzielaniP 
gruczoł6w i t. d. ). Stąd bladość twa
rzy w przestrachu, zaczerwirnienie przy 
gniewiP. Do tych zmian dołąeza,ją się 
skurcze i rozkurczt> różnych mięśni, 
kt<ire nndn.ią twarzy chnrakterystyrz
ny wyraz, np. przy śmiechu lub smutku. 

Czeyo 11ie znajdzic.~z tutaj -· 
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Źr{>dłem poznaniu psychiki <·złowiPktt 
są dal<•.i wszplkiPgo rndzaju wy two
r y, którt> powstały przy wsp<'>łdziału-
11iu psy<'hiki. Ht:dq to wi\'I' riiine pro
dukty użytkowi• i artysty<'ZIH'. a wit;>c 
11p. strój, pismo, dzieła sztuki i t. d. 

Przegląd i najogólniejsza klasyfikacja 
zjawisk psychicznych. 

Tak jak i111H' n:rnki, psy<"holog.in 1rn
t1·11fia na trndnośei, gdy stara sit;> p1·z1~
p1·owadzi<: podział zjawisk, kt<'>rr111i mu 
się zn jmowa<;. W psy<'holou·ji poto1•z1H'.i 
.ird nr' zjaw iska p~y<'h i1•:i;P ł11<'zym~· 
z „głową", innr z „s<'r<'Pm'' . .i\lyśl<>nir, 
sąd zen i1„ wyohrnż1rn iP za I icza llly do 
pirrwszl'j µ-rnpy ja ko ohja wy „ rozn
rnu", „umysłu", „intelig·en1•ji" i t. p. 
~11to111iast w·zlwia, ż:idania, pragnil'nia. 
nnrni~tnoś<·i stanowiq ową drng·ą, „ser
<•ow:f' katrgorj\'- Spotyk11111y tn zatrm 
podzi:1ł dw1wzłonowv. Podział tPn miał 
widu zwolrnników · takżr wśrild nan
kowy('h pl'ZPdst a wi<·irl i psy(' hologji. 
\\"i1,>kszoś\o z:H'Z\•ła jednak skłania<- sii: 
do po<lzinł11 tr<ljdziPhwgo. l'owsta.i<' on 
z dwndziPltwg·o przPz rozhiciP dziułn 
„Sl'l'<•n" llll dwa <'Zlony, na zjawiska 
lł<·z111•iowe z jPdnP.i i ntt zjawiska woli 
z dn1gipj strony. Odpowiada to takir 
Poto<~z1w11rn wyczn('iu, ktilrr w dus;:y 
ludzki1•.i dopatru.i<' si1,> trze<·h zasadni-
1'ZY<'h „władz": rozm11u, w·zneia i woli. 
f>o.j\~t:ir wł u u z duszy, kt11rt> 111iały 
b~(' .1akgdyhy źrildłt·m JlOSZ('Zq.~·ólny('h 
Z.Jnwisk psy<·hil'znyeh, długo ntrzy111y
wało si\• w psy1·hologji, mitępnją1· 
w1·1·sz<'i1• 111iPj~wn n k t n a I isty ez n e
tn ~I sposobowi n.i111ow1111in iyeia psy
<'hl('Zllt>µ-o, kt11rt> słusznit> podkrPMa. iż 
~1 ~<' „włndzr" są <'ZPlllŚ do11111i1•rna11Pr11 
1 z1• 1rnduiyw1111ir tyeh pojęr do pozor-
1.wgo tłu111n1•zPnia iy<'ia psy<·hi1·znpgo 
:I Pst rzp1•z11 szkodliwą. ,JNl na kowoż 
1 olH•<·ni<' psyc·holo~jn opPrujc <'Zęsto 
~10.k<·i1'rn dy sp o z y c· j i psychicznej. 
rllk np. pn111ię(o nit> jest SlllTill przez się 

szukaj u• tomie piątym! 

zjawiskit>rn psy('hicznpm; jPst ona tyl
ko <lyspozycjq ( zd11tności11) do przypo
mnil'il, 11 wi\•e do 1wwnyeh aktualnyeh 
zjawisk psy('hiezn~·1·h. Tak samo pl'W

ny111 rodzajl'm dyspozy<',ii jest intt•li
gPIH'ja. 

l 'przyta11111ia.i11e sohiP u1tpm, iż włH
śriwym p1·zpdrniote111 psycholog.ii S<) 

11kt11al11<' zjawiska psy('hi<·z1w, u w dru
giP,j dopiPro lin.ii dyspozy<•jp psyehiez
llP, mo:i.r111y w myśl wymienionego po
W)'Żl'j t ró.irzłonowrgo p()(łziału w~T<lż
n i<; tuta.i trzy 1111sti:pują1•p grnpy: 

Il zjawiskn i 11 t r Ir k tu a I 11 c. 
a wit.:<' spostrzPŻPnia, przypomnienia, 
marzPni11. przypusz<'Z<'nia. przPlrnnnnia 
i t. p.; 

:! ) n <' z u e i n. a wię(' przyj1•111 ność. 
przykroś\o, 1·ozkosz. stru1•h, gniew, za
('hwyt i t. p.; 

;l) z.inwiskn w o I i. Il wif{c prHgnic
nia i postanowiPnia (de<'yzje). 

'l't>n podzinł z.in wisk psychicznych 
znajdziemy w wielu podr1,>eznikach psy
ehologji. Nirkt<lrzy rozbijają jrdnak 
dnlrj grupę zjnwisk intrlrktnalnych 
.i<'szczt> 1111 dwn dzinły, n minnoww1c 
twirrdzą. ii s:1d .kst zjawiskiem znsad
niezo od111iPmw111 od wyohrażt>nia i że 
wohPe tego trzC'ha w rumaC'h zjawisk 
intrlrktualnyeh µ;rnpit- przedstawiel1 
(a wi1,><' wyohrażenio111, po.i\'<~iom, rna
rzPnio111 i t. p.) przeeiwstuwir ~rupę 
sądów. MiPlihyśmy wobec t1'g·o cztPry 
n11stę1n1.i<l<'P klnsy zjawisk psyehicz-
11ych: p r z Pd st n w i t' 11 i a, H ą dy, 
n <'. z n e i n, z .i a w i s k a w o l i. W pol
skiej psycholog.ii ten podział lllll du.żo 
iwolenników (Twardowski). 

Przy syste11111tyczne111 opracowaniu 
zagad11iP11 psycholog.ii wiPlu autor<lw 
zttczy11u od omawiania zmysł<lw i spo
str;r,rieil zmysłowych. Czyni się to z te
go wzgl1,>dn, iż zmysły mogą hyć uwn
żmw za ,.hra111ę duszy". Na organy 
zmysłowe działają różne podniety 
(uodfre), które zn pośrednictwem sy-
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ste111u nnwoweµ-o wywołują w naszpj 
świado111ośl'i wsz('lki<•go rodzaju wrn
żenia zrnysłow<', takie jak wrażPnia 
harw (~Oko). ton6w (~ ficlio). sm1J
ków, zapal'hów, <'i(•pła, zi11rna i t. <l. 
Z wrnże11 układają sit; llllli<'.i luh wi\'
<'<'.i skomplikownnP spostrzl'Że11ia, ktc>-
1·e pozwalają 1rn111 poz11aw1H~ ota!'zn.ią<'." 
nas świat fizy<•zny. 

Hkoro po wiknit,'<·in ho1lźd1w spo
strzPŻenia znikną z naszej świado1110Ś<·i. 
pozostawiają po sobie z r<'1.rnły P<'WIH' 
ślady, na podstnwil' ktilryeh 111oi.rą pt'1ź
niej powstawać przyp o 11111i<'11 i n. 
Możnoś{o przypomina ni a przypisnje111y 
dyspozycji zwmwj pn111it;1•.i11 ( ~ /'a
mię<~). 

Pamięci przeeiwst 11\via się fant azj!,' 
(wyobraźnię). która z t•le111entilw przy
pomnieniowy<·h może tworzy(. całoś<'i 
nowl', nig·dy nil' spostrzeµ-ane. 

Prze<lstawil•nia dostnrrzn.ią podstllwy 
sądom, które są zasa<lnil'Zl'lll i <>lełlll'n
tami myślenia ( ~ .l!y.~lenir). Proeesy 
1nyślowe kierowane są przez i11telige11-
dę ( ~ Inteliyl'ncja), kt6ra przez odpo
wiednie zastosowanie f;igl!iw i JH>ję{o 
prowadzi do wykrycia prawdy oraz 
znalezienia sposobów dostosowania się 
jednostki do w:'.·unków życia. Inteli
gencji pomoc1i jest w jej dzi11ła11in 
n w aµ- a (-~ Tlwaya). 

Przedstawienia i sądy tworzą pod
stnwę WSZPlkiego rodz11jn ll CZ ll r 
( ~ Afl'kt), które według t. zw. biolo
gicz1wj teorji ll<'zn(. odgryw,iją rol<,> 
wsknźników, <'ZY to, <'O działa na orga
nizm, jest dla niego pożytecznP, rzy 
szkodliwl>. lTczu<'ia pozostają zatP111 
w ścisłym związku z potrzebami ezło
wieka, które uświadamiają się pod po
staeią prag·nieri. Pragnil'nia zaś prowa
dzą do postanowień. \Y ten spos<'>b dajP 
znać o sohit> w o I a <'złowiPka ( ~ 
Wola). 

R<lżne dyspozycje psychiki lndzki<•.i 
splatają si\.' ze soh1:1 w pewną całoś{o, 

tworz11r i n d y w i d n a I n oś<: <'zło
wiPka. Ta111. gdzit' ujawnia sit t<'lld<'ll
<',ja do zh:1r111011izowa11ia wszystki<·h 
dyspozyl·yj psy1·hi<'z11yeh wedlug pcw
nei.ro ideału, rn1'1wimy o os ob o w o
ś<' i. Tn l'Z\'Śl: osobowoś<'i, ktt'1rn W)Tll

ża si\' w sferzP woli i 111•zn1~. zali('zana 
bywa do <'harakt<·ru (~Cho
rn ld ,, „) . 

Gałęzie psycholog ii. 
'l'Pl'<'ll zjawisk psy<'hologi<'z11y<'h .il•st 

har<lzo rozlt•gly i tpm się tłum11('zy. iż 
psycholog-ja r·ozpa<la się na cały HZPl'<'g· 
dzialów, zwłasz<'za Ż<' zjawiska psy
<'hiez11e rozpatrywmH' hyć mog·ą z róż
nyeh punktfiw widzP11ia. Działy tP pr·zp
twarzają się zwolna w oddzil'lłlP nauki. 
wy111ag·R.ią<'P spPc,i:tlizal',ii ZP st ro11y po
świ(,'ca.iącyl·h się i1n badaezy. l\I(1wimy 
tn o g 11 ł ę z i ach psyehologji. 

Są r6żnP zasa<l.v, na któryrh podsta
wi\• gałęzi<' tP można od sil·hiP oddziP
la{o. A więc z .il'dnPj strony prze<·iwsta
wia się p1-1yehologji o g {1 l 11 l' .i różnP 
psy<,l10logje s z cz P g ó ł o w l', czyli 
spe P .i a I n e. Psychologja og611111 śle
dzi 1111,iog<'ilniejsze prawa, który111 p(){l
legają wszystkie zjawiska psyehi<'zne. 
Psycholog-je spt'ejalm• ograniczają się 
do pewnego W\.'ŻSZl'g'O tPrenn, np. psy
cholog-ja zwierząt, psychologja mowy, 
religji i t. p. Dnie.i dzieli się psyeho
Jo~dę na czy st ą i st os o w a n ą, 
który to podzinł pokrywa się w przy
bliżeniu z podziałP111 nn te o I' l' tycz
n ą i st os o w a n ą. Psy<'hołogja tP
orety<'zna (czysta) śledzi prawa i za
leżności psy<'hiczrw hez wzgl'<dn na ich 
praktyczrw znnczl'll ie żyriowe, nato
miast psyehologja stosowana śłt,dzi 
prawa psychiczne z punktu widzPnia 
ich prnktyczneg-o zastosowania. Przy
kładem praktycznych gał~zi psyeholo
gji jest psy eh ot ech n i ka, kt6ra 
bada przydatnośr człowiPk:1 do wyko
.nywania różnych zajęe zawodowy{·h. 
Podczas gdy psyehologja dawniejsza 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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starała się śledzić przedewszystkie111 to, 
co jest wsp6lne dln zjawisk psyrhirz
nyeh wszelkit>go rodzaju, nowsza psy: 
rhologja zaj<,;la się ż~·wo zngadn i Pn i Pm 
róż n i r znrhodząr~yrh w żyeiu psyrhicz
Jl<'m mit,'dz~· poszrzcgóln<"mi ,]t-dnos1kami. 
Zaezęto śledzi(. wszrlkiri;i;o ro1lzaju ty
p y ps~·ph iezne, zaznarzają<•P się rzyto 
w sforzr w~·ohrażania, rzyto w sfrrZ<' 
11ezur i woli. \V t<"n spos<lh powstała 
t. zw. psyehologja r 6 ż n i ro w a. Wśril<l 
rMmir, kt<'>n' zainkn•;;owały psyrholo
gów, wysunęła się np. różnica międz~· 
rzłowiekiem dorosłym a dzieckiem, z rz<'
go rozwija się jako o;;ohna gałąź psy
chologji - p;;ychologja dzil'cka. Ps~·
chologja dzisiejsza rozwin\•ła wog{ik wil'
l<" ni1·znanych dnwniej dział11w, któr1· 
bardzo szyhko idi) naprzód i dochodui 
do c•iekaw:vrh i donio;;łvrh rc•zultat6w. 
Takiemi n~wPmi działam\ psyrhologji sii 
np.: psyehologja por{iwnawc•za, spokrz
na, pedagogiczna (wychowa wczn), psy-
1·hologja reklamy, filmu, rad.in i t. d. 

Kierunki psychologji. 

( lałęziom psycholog.ii przeciwstawić 
możnn jej różne kierunki. ,Jeżeli 
wśród psyrholog<lw powstaną r6żni<'<' 
pogląd<lw w odniesieniu do podstawo-
wych założe11 i metod, na któryeh po
winna się opien1r psycholog-ja, daje to 
począt<'k powstaniu odmienny<~h kie
nmków. Te same zagadnienin psyrho· 
logiczne, te same gałęzie psycho}()gji 
111ogą być wolwe teg-o na tle różnyeh 
ki<'runków psyehologicznyeh rozpntry
wmw w sposóh ocimienny. 

Zaczniemy od kiernnku zwa1wgo 
b e h a w i o r y z rn e 111. Tw1)r<'ą jeµ·o 
.iest psycholog nmerykański ,John Wat
son ( ~ R1,h11wioryzm i Odntch .li W<tr1111-

kowr). 
Drugi kicrunek, którym mamy zają(. 

się olwcnie, jest to tak zwana psycho
lop:,ja całości. ,Jest to właściwie nie 
.i eden kierunek, lee z kil ka, pozostają-

cych ze sohą w hliskirm pokrcwirń
stwie. 

l'rzedstawi<'iPle trg:o kierunku prze
<'iwstawiają się t. zw. at o 111 izm o w i 
psychologiernrm11, powszPehnrmu wśr<'>d 
dawniejszyc•h psyP.hołllg·6w. Twierdzą 
oni, iż zjawiska psy<·hi1•zne nie mogą 
być podjęte jako srnnn prostyrh elr
mentów, a wię<' pojedyń1·zy1' h wraże11. 
Doznania psy<'hi1·znl' lllają zawsze cha
rakt<•r pcwny<'h <'ałoś1·i. które nie da
dzą się opisać i w:.·rzp1·pa!- przez wyli
c·zenie ich ezęś<'i. Za przykład taki<'.i 
całości może posłużyl; mPlodja. Melo
dja składa sii; w pewim sposób z to
nów. nie może jcdnak być pojęt11 jako 
ieh suma. <ldyhy melodja była zbio
rem tonów, musiałaby się zmienić, sko-
1·0 zmienią się jej elementy. Tymczasem 
wie111y, że kiedy wszystkie tony danej 
1llt'lodji podwyższymy o cały ton, to 
<>hociaż żaden ton nwlodji może wtedy 
nie pozostać ten sam, melodja pozostn
llle ta sama. Podobne fakty spotyka
my także na terenie wzrokowym. Je
żeli narysujt>my figurę: 

to, jakkolwiPk składit się ona w pcwim 
spos<'>b z punkt6w, nie może hyć po
ji;t a jako irh zhi11r. Odyhyśmy bowiem 
zastąpili kropki gwiazdkami albo in
nemi jeszrze elementarni, mimo to zn
rhownłaby się ta sarna postn<\ t. ,j. po
star kwadrntu. To samo da się powie
diiefo o k11żdy111 dowolnym· kształcie, 
o knżdej postaei, o każdej „struktu
rze". Przedst11wiciele tego kierunku 
twiPrdzą. w związku z tern ogólnie, iż 
to, co ,jest nam dane w spostrzeżeniu, 
są to cało ś ei, ma.ią<•e ehrirakter 
pcwnych post a ei (kształtów, struk
tur), które są rzt•mś więcej nniżPli su
mą element6w. Psyehologowir ci głoszą 

~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~--

szukaj w tomie piątym! 
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zatt•111 p r z e w 11 ii:.,; <' a łoś c· i 11 11 d 
<' z ę ś r i a 111 i w z a k r r s i r ż y e i a 
psych i ez 11 r go. Zr wzg·l.,;du lin ro
lę, którą przypisujr się tu postnciorn. 
hywają 011i nazywani „postaciowrami", 
a kirrunrk, który rrprrzrntują, psy
rholog.i1! post 11 c• i (fi<'.~falt/ls!frlrnlo
yfr). 

W pewnrm pokrrwieństwi(' z psy
('hologją całoś<·i pozosta.i<' p Pr· s o n a
l i z 111 \Villiama Sterna, z trgo wzg·lę

du, iż Stern kładzir nacisk na Ś<•isłą 
jednośf., którą tworzą pierwiastki oso
bowości ludzkit•j. Definjuje Oli osobę 
jako wir 1 oj e dni ę (u.nitns rnulfi
ple:r). Akcentują<• równoczPśn ie potrze
hę rozróżniania warstw w strukt.urzf' 
osobowości, zbliża się 011 w swych po
i.dądach do innego kirrunku, którym 
teraz się zajmiemy, a który na zywn.ią 
psychologją głębi. 

Psych o l o g j a gł ę hi, podolrnir 
jak to widzieliśmy przy psychologji ea
łości, jrst wsp<llną nazwą dla kilku kiP
rnnków o pokrrwnych założt>niach pod
stawowych. Wspólne dla nich jpst to, 
iż traktują onr świadomr życie psy
chiczne jako jedną warstwę życia psy
ehicznrgo, kt<irego rneehanizm nie 1110-
że hyr należycir zrozumiany, jeżrl i 
w analizie zjawisk psychicznych ogra-
11iczać się będziemy jrdynie do tego, 
z czrgo c·złowiek sarn jasno z<laje so
hir sprawę. Należyte zrozumirnie po
stępowania ezłowirka wymaµ:a uwzględ-
11ienia motywów, kt{>re tkwią w głęb
szych warstwaeh psychiki (stąd psy
l'hologja i.dębi), a które mają charak
ter zjawisk psychieznyeh pod św i a
d omy c h, wzg·lędnie n ie św i ad 0-

111 y c• h. Wśród szktił psycholog·ieznych, 
kt{>re zali<•zarn' bywają do omawianrgo 
przez nas oheeniP kierunku, wysuwają 
się na l'zoło dwie szkoły: szkoła psycho
analityczna, na którrj czele stoi Zyg
munt Frc•u<l, i szkoła t. zw. (niecałkiern 
słusznie) psyl'hologji indywidualnej, 

reprrzrntowane.i g·łównir przpz Alfrrda 
Adlera, zwana też krótko „adlrry
Zllł f'lll". 

Dla psy<~ ho a n a I i z y Freuda jPst 
rzeezą C'haraktnystyc•zną, iż opernjP 
ona pojęciem niPświado111ośei. Poję<'iP 
zjawisk psychicznych nieświa<lo111ych 
jC'st poję<'iem spornen1, a lłirkt6-
rzy psychologowie twierdzą nawet, Ż<' 
pojęcie zjawiska psyehicznrgo nirświl:l
domeg·o zawiera w sobie sprzPczność, 
g-dyż istotą zjawiska psyc•hiczJlf'J.!:O jpst 
właśnie świadomośr. J<'rrn<l jednak 
twierdzi, że zjawiska psychi<'zne nie
świndor11e istnieją i że w życiu t•zło
wieka odg-rywają hnrdzo dużą rolę. 
Zwłaszcza hflrdzo duŻ!j rolę o<lgrywa.i11 
niPświfldome pragnienin. Tak np. żad
na omyłka 11 ir jPst. zdaniem l•'reu<la. 
prosty111 „przypadkh•m", IC>ez rna swój 
głębszy sens. związany z prag11ieniami 
działająeemi w sfrrze nieświado111ej. 
!\toś zagaja jako przPWo<lnicząey zt•
hr1rnie i myli się, 11tliwią1~: „nważnm 
zebranie za zamknięte", zamiast powi('
dzief.: „za otwarte". Przp111awiająl'y 
nie chciał oczywiście tak powiedzit'Ć, 
a zapytany o przyezynę, powi<' popro
stu, że się po1Hylił. Bliższe rozpatrze
nie sytuacji wykazujt> j('(lnak, jak 
twierdzi I•'reud, iż t•złowirk ten w grun
cie rzeezy byłby wolał, ażeby to Z<'
hranie wcale się nie odbyło, a wolw<· 
1ego jef.('o pomyłkę nważaf. nah•ży ja
ko wyraz trgo właśnie nieświadoml•g·o 
prag·nienia. Działania podoh1wgo me
chanizmu, jak ten, który prowadzi do 
omyłek, do pat ruje się I•' re ud w ma r·zc
niach sennych. l one są spPłni<'niern 
pewnt>g-o życzenia, tkwiącego w nie
świadomości. Spt'łnienie n1arzt'nia WP 

śnie dokonuje się jednak w for111ir ma
skowa11('j, sym hol iczne j i dopi<>ro llllł i<>
jętna analiza snu prowadzi do wykry
cia poza jawną treścią snu treśei ukry
tej i tern san1em odsłoni nam prawdzi
we źródło snu. •ro samo tyczy się r<'>ż-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nego rodzaju objawów nerwicowych 
(np. h istcrycznych). Odnosi się to także 
do bajrk, mitów i dzieł sztuki. 

Wykrycie utajonych fródeł pewnego 
zjawiska psychicznego, a więc np. pew
nego marzenia sennego lub objawu ner
wicowego, wymaga umiejętnego postę
powania według pewnych zasad. Freud 
i jego szkoła posługują się przytem 
chętnie metodą s w o bo d n e g o ko
j arze n i a, która pole1rn na tern, iż 
osobie badanej każe się do danego zja
wiska, np. do danego fragmentu snu, 
podać wszystko, co nasunie się jej na 
myśl, chociażby nie pozostawało to na 
pierwszy rzut oka w żadnem widocz
nem połączeniu z tym fragmentem. 
Treść ujawnionych w ten sposób sko
jarzeń stanowi materjał pozwalający 
psychoanalitykowi na interpretację, 
„wyłożenie" (Deutung) danego snu czy 
te!- wogóle danef.!'O sym holiczneg'o zja
wiska. 

Nasuwa się teraz pytanie, jaka jest 
!!;eneza zjawisk psychicznych nieświa
domych i dlaczego wszystkie zjawiska 
Psychicznp nie mogą dokonywać się 
w świadomej sferzP. Na to pytanie od
powiada Freud, wprowadzając pojęcie 
st ł u m i Pn i a. NiPrzadko wydarza 
się, iż do świadomości człowieka doro
słego, a zwłaszcza dziecka, dostaje się 
coś, z czem świadomość żadną miarą 
pogodzić się nie może, co stanowi eiężki 
u r a z dla psychiki (dotyczy to prze
dewszyst kiem różnych objawów popę
du płciowego) ; jest ono czemś, czego 
„~ en z ur a" jaźni naszej tolerować' 
nie może. Otóż tego rodzaju treści „nie 
?o. zniesienia" zostają w y p a r t e ze 
sw1adomości. Dany osobnik zapomina 
~ nich zupełnie i zachowuje się tak, 
Jakgdyby one nigdy nie istniały. Mimo 
!o jednak przeżycia takie nie giną bez 
siadu, lecz pozostają w sferze nieświa
domej, jako t. zw. kompleksy. 

Psychoanaliza nie ogranicza się jed-

szukaj w tomie piątym! 

nak tylko do wyrażenia pewnego teo
retycznego poglądu na stosunek sfery 
świadomej w psychice człowieka do 
sfery nieświadomej. Chce ona spełniać 
także pewne praktyczne zadania. Psy
choanaliza bywa rodzajem zabiegu le
karskiego, który ma przynieść pomoc 
ludziom chorym. Jeżeli, jak to już 
o tem była mowa, objawy nerwicowe 
są wyrazem pewnych nieświadomych 
pragnień, to psychoanalityk może, sto
sując odpowiednią taktykę, zinterpre
tować te objawy. Takie dotarcie do 
ich źródła ma jednak nietylko to zna
czenie, iż tłumaczy genezę choroby. 
Wprowadzenie zpowrotem do świado
mości tego, co z niej zostało wyparte, 
może dać efekt leczniczy. Stanowi ono 
jakgdyby pewną katarsę, oczyszczenie 
duszy. Symptom, który został zinter
pretowany przez psychoanalityka, tak 
iż pacjent należycie zrozumiał jego 
sens, znika. 

W psychologji i n d y w i d u a l n e j 
Adlera niesłychanie ważną i doniosłą 
rolę odgrywa dążenie do mocy. 
Każdy człowiek dąży do tego, ażeby 
mieć pewne znaczenie, ażeby czuć się 
silnym. Tendencja ta przenika całe po
stępowanie ezłowieka i działanie jej 
może być wykryte także tam, gdzie 
dany osobnik sam zupełnie nie zdaje 
sobie z tego sprawy. Jednakowoż dą
żeniu do potęgi przeciwstawia się za
wsze p o c z u c i e n i ż s z e j w a r t o
ści własnej. Poczucie to jest tak 
samo powszechne, jak dążenie do mo
cy. Punktem wyjścia tego poczucia mo
że być upośledzenie pewnych organów 
eiała, np. słabsze serce, gorzej funkcjo
nujący przewód pokarmowy, jąkanie 
się, przedewszystkiem jednak niższość 
w stosunku jednego człowieka do dru
giego, często np. bezbronnego dziecka 
wobec starszych. 
Ulegając instynktowi mocy, każdy 

człowiek stara się zwalczyć poczucie 
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mzszosc1, przyczem posługuje się pew
nemi środkami w sposób celowy, a prze
cież często nieprzejrzysty dla niego sa
mego. Każdy człowiek wytycza sobie 
pewną I i n j ę ż y c i o w ą, realizuje 
pewien własny s t y l życia, którego 
odrębność polega na swoistych sposo
bach zabezpieczenia się przed poczu
ciem niższości. St. Baley. 

Najważniejsze podręczniki psychologji, 
obejmujące całość przedmiotu: Wł. Wit
w i ck i: Psychologja, 2 t., Lwów rn:m, oraz 
tegoż autora: Zarys psychologji (podręcz
nik dla szkół średnich i seminarjów nauczy
cielskich), Lwów-,Varszawa rn:n. A. Mi
k u 1 ski: Podręcznik psychologji, Wilno 
1925. I-I. Ro w i d: Psycholog ja pedago
giczna, 'Varszawa 1930. St. Bale y: Za
rys psychologji w związku z rozwojem psy
d1iki dziecka, Lwów-Warszawa 1935. E. B. 
Tit che ner: Podręcznik psychologji (tłum. 
Chojecki), Warszawa 1929. J. Li n d w or
s k y: Psychologja eksperymentalna (tłum. 
ks. dr. Pieehowski), Warsz11wa 1933. 

PUSTYNIE. (TabJ. 31 i 32). Pusty
nią nazywamy obszary pozbawione 
zwarcie występujących przejawów ży
cia, gdzie ilość wilgoci w powietrzu 
i w glebie jest wobec silnego parowa
nia niewystarczająca dla podtrzymania 
trwałego i ciągłego życia roślinnego 
oraz związanego z nią świata zwierzę
cego. Pustyniami (t. zn. przestworami 
pustemi) są także lodem wiecznym skute 
kraje podbiegunowe i szczyty wysokich 
gór. Ale mówiąc o pustyniach, najczę
ściej myślimy o pustyniaeh krain umiar
kowanych i podzwrotnikowych, które 
zajmują największe przestrzenie. 

Pustynie leżą przeważnie we wnętrzu 
kontynentów lub w zamkniętych wy
sokogórskich kotlinach, albo ciągną się 
wąskiemi pasami u zachodnich brzegów 
lądów płd. półkuli, wysuszanych przez 
wpływ chłodnych prądów oceanicznych. 

Obszary te zajmują na ziemi 42 mi-

]jony km2
, czyli prawie jedną czwartą 

powierzchni ziemskiej. 

Pod władzą suchego klimatu. 

Twórcą i władcą pustyni jest klimat, 
sprzyja mu gleba skalista lub skrajnie 
przepuszczalna. Cechują go . znikome 
i bardzo nieregularne opady, ulegające 
parowaniu. 'V oazie Uargfa na Saha
rze przez pięć lat spadło ];~ <leszczów, 
dając średnio 107 mm rocznie. Szybkie 
i znaczne zmiany tPmpcratury pomię
dzy nocą a dniem wywołane są przez 
silne działanie promieni słonecznych 
w pozbawionem wilgoci powietrzu 
i przez szybkie oddawanie ciepła z na
gich skał i gleb pustyni. 

Uiszę bezchmurnei.ro nieba zakłócają 
zrzadka burze nagłe i gwałtowne o po
tężnych wiatrach, przechodzących cza
sem w trąbiy powietrzne. Są to często 
burze pyłowe, groźne dla oaz i kara
wan, jak .ęamum w Arahji, hamsin 
w Egipcie, sirokko na Salrnrzc. Zrzadka 
burzę kończy oberwanie sic chmury 
i wody wypełniają na krótko łożyska 
suchych rzek. 

Zmienne warstwy to rozgrzanego, 
to oziębionego powietrza nad pustynią 
tak załamują i odbijają promienie 
świetlne, że dalekie przedmioty stają 
się nagle widzialne i bliskie. Przed 
oczyma spragnionego wędrowca tworzy 
się. wówczas zh1da optyczna jeziora, 
oazy lub miasta, zwana mirażem luh 
fatamorganą. 

Cmentarzyska dawnych krajobrazów 
i kultur. 

Klimat każdej pustyni jest surowym 
następcą klimatów poprzednich, bar
dziej wilgotnych, w których dzisiejszą 
pustynię przecinały rzeki, pokrywała 
roślinność. stepowa i gospodarował 
w niej człowiek, zakładając często po
tcżne państwa, kwitnące miasta i oży
wione drogi. 

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

Cze o o nie znajdziesz tutaj -
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< ldy klimat stawał się coraz such
szy - ginęły rzeki, znikała roślinność, 
cofał się człowiek. Dziś w sercu nie
jednej pustyni drzemią ślady pobytu 
osiadłej ludności, a nawet ruiny wiel
kich miast (Turkiestan), częste są ko
ści zamieszkujących ją ongiś zwierząt 
(Oobi, Arkanzas) lub rysunki ryte na 
skałach przez dawnych mieszkaficów, 
przedstawiające nieistniejącą dziś zwie
rzynę (strusie, bawoły, lwy, słonie 1111 

~aharze). Czasem sam człowiek był 
przyczyną klęski, mianowicie gdy wojny 
niszczyły misterne urządzenia służąec 
do sztucznego nawadniania, zasypywały 
studnic (Mezopotamja, Ameryka środ
kowa i Południowa). 

Zamarłe rzeki, zatrute jeziora. 

l\rajobraz współczesnej pustyni roz. 
pościera się jak całun na szkielecie 
zamarłych dolin rzecznych i wąwozów, 
zwanych wadi lub ued w Saharze i Ara
bji, creek w Australji i Ameryce Pół
nocnej. Formy terenu mają tu kształty 
inne niż w krajach o ~zekaeh stale 
płynących, wynoszących piasek ze zni
szczonyeh skał swego kraju. 'l'u skały 
kruszy działanie temperatury, gruz po
krywa znaczne obszary, a ponieważ nie 
nie unosi dalej rozkruszone!!:O materja
łu, więc wypełnia on całe kotliny, otuln 
zbocza gór i urwisk potężnemi stożka-
1ni piargów, aż czasem cała forma te
renu zostaje w gruzie jakby zatopiona. 
Samotnic sterczą góry-świadki <-Góry) 
o stromych ścianach i płaskich stoło
wych szczytach. Obnażone skały rzeźb.i, 
drąży i wygładza wiatr. niosący ziarnu 
piasku. 

Z wilgotnych dawnych czasów pozo
stały w dolinach pustynnych skąpe 
Pastwiska, a w głębszych ich częściach 
n~wet duże jeziora. Woda tych jezior 
nie sprzyja życiu ani roślin, ani zwie
rząt; jest słona lub gorzka od zagę
szczonych w niej soli. Takie są .~zotty 

szukaj w tomie piątym! 

Sahary, Jeziora pustyń Azji, jak Lob
i Kuku-nor, bolsony l\1l'lcsyku i Texasu, 
Słone Jeziora (Salt Lakes) w Wielkiej 
Kotlinie w Kordyljcraeh Am. Płn. 

N a miejsce wil!],'oci, parującej na po
wierzchni p;lcby, podsiąka stale wilgoć 
z warstw g-łębszych, niosąc rozpuszczo
ne sole. Sole te wykwitają na po
winzchni, dając poezątek zasolonym 
glebom słonych pustyń, częstych w Sa
harze, w pustyni Kewir w Prrsji. Naj
pi~kniejsza jest słona pustynia Tarr 
przy u,iśriu Indu, gdzie cała powierzch
nia pokryta jest wykwitami soli i lśni 
.ink wielkie sr<'brne zwierciadło. 

Kra.iny śmierci i lęku. 
NajwiQksze ohsznry wśród każdej 

pustyni zajmują nagie płyty skalne, 
spękane i szlifowane przez wiatr i słoń
ce, które nadają im <'zarno-brunatną 
barwę, zwaną lakierem pustyni. Naj
częściej pustynia skalista - czyli z arab
ska hammada - pokryta jest ostrokra
wędzistym gruzem skalnym; hammada 
jest zupełnie bezwodna, trudna do prze
bycia dla miękkostopych wielbłądów. 

Z opisów najbardziej jest znana pu
stynia piaszczysta - erg Sahary, mo
rze piask6w z charakterystyczną syl
wet ką karawany wielbłądów. Piaski te 
wywiał wiatr z dawnych osadów rzek 
i jezior lub ze zwietrzałych skał. Usy
pał z nich pasma wydm, ciągnące się 
łańcuchami, niczem fale. W rzeczywi
stości piaski ergów zajmują stosunkowo 
niewielkie obszary w pustyni, np. na 
Saharze tylko jedną szóstą jej część 
i bynajmniej nie są najstraszniejsze. 
Znamy je lepiej dlatego, że stanowią 
najważniejszy gospodarczy obszar pu
styni. Tylko tędy rno~ą przeciągać ka
rawany po twardszej glebie, wyścieła
jącej korytarze pomiędzy sypkiemi pa
smami wydm, długiemi nieraz na setkę 
kilometrów. 

Dla dawnych karawan, wolno suną-



503 Pustynie. 504 

cych, łatwo błądzących straszne były 
gładkie pustynie żwirowe, zupełnie bez
wodne, zwane przez Beduinów tnnczruft, 
usiane gęsto szkieletami padł~·ch z pra
gnienia wielbłądów i ludzi. 
Również bezwodne są labirynty su

chych wąwozów i dolinek, wyciętych 
przez erozję (--+Erozja) w pustyniarh 
Stanów Zjednoczonych ( bnd lnnds, t. j. 
złe ziemie) i w Oo hi. 

świat roślinny i zwierzęcy w pustyni. 

Tylko tane.wuft są zupełnie pozbawio
ne roślinności. W pustyni skalistej 
i piaszczystej często kryją się niewiel
kie obszary o skąpej, suchej ro8linno
ści ziół, traw i kolczastych krzewów. 
Roślinność ta broni się przed parowa
niem przez zmniejszenie liści, pokrycie 
ich włoskami, a wilgoć czerpie potężnie 
rozwiniętym systemem korzeniowym. 
Znajdujemy tu również rośliny o ży
ciu utajonem, rozkwitające nagle pod 
kroplami przelotnego deszczu. Prnwdzi
wem błogosławieilstwem pustyni afry
kańskiej jest hodowana w oazach pal
ma daktylowa, dostarczająca pożywie
nia, opah1, budulca, materjnłu na ple
cionki. 

Fauna pustyni jest uboga i dostoso
wana barwą do tła. Z pod nóg kar11-
wany uciekają żółte jak piasek, nie
raz olbrzymie jaszczurki, grożą jej 
z pod kamieni jadowite skorpjony lub 
pająki i śmiercionośne węże piaskowe. 
Zdała umyka przed nią stadko gazel, 
a nocą trwoży ją wycie szakali lnb 
szczekanie lisów pustyni. 

Na pastwiskach pustyni Oohi prze
biegają gromady dzikich osłów, 11 w no
rach kryją się świstaki. Zwierzęta pu
styni to najczęściej resztki bogatszej 
niegdyś fauny z czasów poprzedzają
cych nadejście suchego klimntu. 'fak 
np. w głębi Sahary znaleziono w błot
nistych jeziorkach słodkowodnych świat 
ryb, krabów i nawet krokodyle, które 

mogły tu dotrze{> jedynie, idąc pod 
prąd zamarłych dzisiaj rzek. N ajwi(•r
niejsi towarzysze człowieka na pusty
ni: wielbłądy dwugarbne w Azji środ
kowej, dromader w Arab.ii i Saharze, 
jak w Tybecie i lama w pustyniach 
Andów, zostały w nią wprowadzone 
z sąsiednich, suchych stepów. Ptaków 
niewiele jest na pustyni. Tylko w czn
sie wiosennego i jesiennego przelotu 
przeciągają nad nią liczne stada. Po
nad Saharą i Egiptem lecą nasze bo
ciany, jaskółki i żórnwie. 

Oazy. 

N a pustyni jest woda słodka warun
kiem życia. \V nielicznych miejsraeh, 
w zagłębieniu skalnem hammady, czę
Ńciej w piaskach wydm albo w żwi
rach starej doliny rzecznej drzemią 
drobne naturalne zbiorniki wody słod
kiej, czasem odgrzebywane z pod pia
sków kopytami gazel lub przez szakale 
czy lisy. Człowiek prócz tego kopie 
studnie i dociera do ~·łęhoko w skałach 
ukrytych zasobów wód, idących zda
leka, z krajów bardziej wilgotnyrh, lub 
też zgromadzonych i przechowanych 
w dawnych, deszczowych okrPsa<'h, gdy 
na powierzchni nie było jeszcze pustyni. 

U studzien rozkłada swe osiedla-oaz~· 
człowiek, czerpie w nieustającym tru
dzie wodę ze studni, prowadzi ją mi
sternie a oszczędnie kanalikami w sy
stemach sztucznego nawodnienia, zrasza 
ogrody palm daktylowych, skąpe pólka 
.kezmienia, warzyw i sady owoC'owe. 

Oazy rozkładają się zwykle sznurem 
co 100-200 km jedna od drugiej. Cza
sem występują bliżej siebie grupami po 
kilka lub kilkanaście. Domy oaz są k
pione z suszonej gliny lub układane z su
rowego kamienia; leżą wśród ogrodów, 
a otoczone są zawsze obronnemi mura
mi, w obawie przed napadem koczow
ników. Mieszkańcy oaz walrzyć muszq 
z piaskami wydm, które zasypują nit·· 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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raz całe osady, z wyczerpywaniem się 
stu<lzim, z zatruwaniem gleby ogrod6w 
przPz wykwitające z głębi sole. Odcięci 
od świata, przymierają. głodem w lata 
nieurodzaju lub wojen, mrą od chorób, 
zwłaszcza od febry, roznoszonej przez 
komary, mnożące się w kanałach na
wadniających pola. W bogatszych, za
sobniejszych w wodę oazach tworzyły 
się samodzielne QŃrodki kultur i władzy 
państwow<'j. Siłą irh było władanie źró
dłami wody. O posiadanie tego bogac
twa tO<'zyły się zawsze i do dziś dnia 
się toczą zacięte walki, znaczące pola 
bitew bielonemi przPz słońc<' kośćmi lu
dzi i wi<'lbłądów. 

Ludność. 

Podczas wszelkieh ruchów plemion, 
wędrówek pokojowych lub najazdów 
pustynia stanowiła przeszkodę, której 
nic próbowano przebywać, kez obcho
dzono ją dookoła. n nnnowie wzdh1ż 
północnej granicy pustyń Azji doszli 
~tepami do krain Europy. Arabscy na
Jeźdźcy brzegiem Sahary dotarli aż do 
Atlantyku. Murzyńskie państwa Suda
nu przesuwały swe granice to na 
Wschód, to na zaehód, wzdłuż granicy 
pustyni. 
P~stynia jest pcwm•m schronit•niem 

zbi<'gów. W niedostępncm wnętrzu pu
styni, na jej nil'lieznych pastwiskach 
chroniły się rozbite przez nil•przyjaciół 
słabsze ludy, prześladowane grupy reli
gijne lub kulturowe. Tak pomiędzy fa
lami murzyńskich najPźdźchw ocalały 
w pustyni Kalahari i koło jl•ziora Czad 
resztki dawnych micszkańc6w Afryki -
negroidów ( ~ Murzyni). W Hoggarze, 
sercu Sahary, ostał się pomiędzy naci
skiem arabskim na północy a murzyń
skim na południu chamicki lud Tuare
gów. 

Dla koezujących w pustyni nomadów
pa'"'!tcrz~y łakomym kąskiem były zawsze 
zasobne oazy, leżące u źródeł, i kara-

szukaj w tomie piątym! 

wany dążące brzegiem pustyni lub pró
bują.ce ją. przebyć. Pustynia ułatwiała 
zasadzkę, chroniła swą przestrzenią ta
jemnicę ucieczki napastnika z łupem. 
lldy w pastwiskach pustyń i otaczają
cyc.h ją stepów nagromadziło się zbyt 
wiele ludżi, wylewały się plemiona ko
czowników falami potężnych najazdów, 
jak Hunnowie, Tatarzy, Arabowie, Irań
czycy. 

Człowiek współczesny a pustynia. 

Pustynia do dziś jest przeszkodą. w ko
munikacji, chociaż przez pustynie Au
stralji przeciągnięto druty telegrafu, 
Saharę przebywa się bez trudu w spe
cjalnych samochodach, a wkrótce prze
tnie ją. Jinja kolei transsaharyjskiej. 
Jednak do dziś wszystkie te linje ko
munikacyjne muszą. się trzymać źródeł 
wody. Jak ongiś, oazy 'vyznaczają szla
ki karawan i współczesnych dróg. 

W pogoni za rozszerzeniem terenów 
gospodarczych c.złowiek wypowiedział 
walkę pustyni. Przecina ją. drogami sa
mochodowemi, buduje na niej lotniska 
i stacje telegrafu bez drutu. Przede
wszystkicm zaś głębokiemi wierceniami 
dociera do warstw wodonośnych, których 
wody wytryskują nieraz fontanną studni 
artezyjskiej. Wówczas zmienia się krajo
hraz pustyni. Po pustynnym ongiś ste
pie Australji rozproszyły się liczne fer
my hodowców owiec, w piaskach Tur
kiestanu i Sudanu rozwinęły się plan
tacje bawełny, w Saharze rozrosły się 
potężne gaje palm daktylowych. 
Najgwałtowniej wdziera się w głąb pu

styni człowiek tam, gdzie znajdzie w jej 
wnętrzu skarby mineralne: złoto, srebro, 
diamenty, lub <>cnnicjszą dziś nad nie 
naftę. W pustyni A ustralji zachodniej 
wyrosły dziwaczne miasta baraków u zło
tonośnych żył Kalgurli, pełno w niej 
ruin osad dawnych poszukiwaczy złota, 
którzy zamiast przemywać złotonośny 
piasek - dla braku wody - przesiewali 
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go na wietrze. W pustyniach Meksyku, 
Chile i Peru lotnicy odkryli drogi, bie
gnące do dawnych kopalń srebra. W pu
styniach Iraku i Mezopotamji, u wy
brzeży zatoki Perskiej, w Syrji wiją się 
potężne cielska rurociągów, ssących ropę 
naftową z zagubion~1ch w pustyni ko-

palni i rafineryj, prowadząr renny płyn 
do składów portowych. W pustyniach 
Somali i Abisynji wrą krwawe walki 
o posiadanie źródeł wody, które zapew
nić mają zwycięzry władzę nad drzc
miącemi pod piaskami pustyni zasoba
mi ropy naftowej. J. Czekalski. 

R 
RACJONALIZM. 
- Mówisz więe, że Descartes jest 

twórcą nowożytnego racjonalizmu? Co 
przez to rozumieszT Nier.az się z tym wy
razem spotykam, ale nie wiem dobrze, co 
on ozna~za. W tak różnych okoliczno
ściach się go używa. 

- Istotnie, wyraz to wieloznarzny, 
choć różne jego znaczenia są blisko z so
bą związane. Oznarza on przedewszyst
kiem pewien pogląd w obrębie teorji 
poznania (-+ Teorja poznania), lecz tak
że pewne stanowisko w metafizyce, w ety
ce i w innych działach filozofji. Używa
my go zresztą. i poza obrębem filozofji. 

- To powiedz mi najpierw o raejo
nalizmie w teorji poznania. 

- Przechodził on różne koleje i ule
gał wielu zmianom. Można jednak usta
lić szereg twierdzeń charakterystycz
nych dla wszelkich jego odmian. Mówili
śmy niegdyś, że gdy chcemy się czegoś 
dowiedzieć o otaczają.eym nas świecie, to 
musimy się do tego ostatecznie posłu
żyć spostrzeżeniami zmysłowemi : widze
niem, słyszenit>m i t. d. Gdy zaś wykry
wamy lub udowadniamy jakieś twier
dzenie matematyczne, np. że w trójkącie 
równoramiennym wszystkie punkty oso
bliwe leżą. na jednej prostej, to spo-
strzeżenie wzrokowe może nam być przy 
tern najwyżej pomocne dla łatwiejszego 

unaocznienia sobie t. zw. figury geome
tyczncj, ale ani nic jest niezbędnie po
trzebne, ani też nic wystarcza do prze
prowadzenia dowodu, że w k a ż d y m 
trójkącie równoramiennym tak są roz
mieszczone owe punkty. Żeby dowód ta
ki uzyskać, musimy r o z u m o w a ć, 
a w szczególności podać przl'słanki, 
z których to twierdzenie wynika. Otóż 
teoretycy poznania odróżniają w związ
ku z tern dwa rodzaje poznawania: t. zw. 
doświadczenie (-+ Doświadczenie) i po
znawanie rozumowe, a niektórzy z nich 
odróżniają także i dwie władze poznaw
cze : zmysłowość i rozum. Racjonalizm zaś 
głosi, że poznanie rozumowe ma znacz
nie wyższą wartość poznawczą niż po
znanie uzyskane w doświadczeniu, czy
li empiryczne, a co więcej, że jćst ono 
od doświadczenia niezależne. 

- Rozumiem. Wszak nieraz mówiłeś 
mi o tern, że gdy na podstawie pewne
go układu aksjomatów udowodnimy ja
kieś twierdzenie matematyczne, to jest 
ono bezwzględnie pewne i całkiem ogól
ne. Natomiast twierdzenia fizyki są tyl
ko mniej więcej prawdopodobne i może 
się zawsze zdarzyć, że przyszłe doświad
czenie ich nie potwierdzi (-+ Nauka). 
Przytem, spostrzegając rzeczy, ulegamy 
nieraz złudzeniom. Spostrzegamy też 
rzeczy w takich cechach, jakie występu-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ją w doświadczeniu dzięki pewnej budo
wie naszych narząaów zmysłowych. 

-- Masz rację. To też niektórzy rarjo
naliści XVIII w. sądzili, że doświadrze
nie zmysłowe poucza nas tylko o tem, 
jakiemi rzeczy nam się w y d a j ą, na
tomiast poznanie rozumowe jest wiedzą 
o świecie takim, jakim on jest s11m 
w sobie. 

- Tego jeszcze dobrze nie rozumiem. 
Ale powiedz mi wpierw, co ma znaczyć, 
że poznanie rozumowe nic jest zależnr 
od doświadczenia f 

- Różni racjonaliści różnie to poj
mują. Jedni sądzą, że poznawanie rozu
mowe nietylko nie jest wy w o ł y w a
n e przez doświadczenie, ale nawet nie 
musimy go zdobywać p r z y o k a z j i 
doświad~zenia, gdyż jest ono w swych 
podstawowych elementach nam w ro
d z o n e. Np. Descartes przyjmował 
t. zw. ideae innatae (ideje wrodzone). 
W związku z tem nazywa się też nie
raz poznanie rozumowe poznaniem 
a priori. Inni natomiast twierdzą, że 
wprawdzie poznanie rozumowe zdoby
wamy zawsze tylko przy okazji do
świadczenia, ale jest ono w tem zna
czeniu „niezależn,e" od niego, że wyni
ki poznawcze empiryczne nie stanowią, 
ani nie mogą stanowić u z a s ad n i e
n i a dla żadnego poznania rozumo
wego. W pierwszym wypadku mówimy 
o niezależności g e n e t y c z n e j po
znania rozumowego od doświadczenia, 
w drugim o jego niezależności l o g i c z
n ej. 

- Jeżeli chodzi o prawdy matema
ty.czne, to wydaje mi się, że to rozu
nuem. Czy dobrze widzę to, co na tabli
c~ narysowane, gdy udowadniamy ja
ku~ś twierdzenie geometryczne, czy też 
ulegam złudzeniu, to nie ma to żadnego 
wpływu na prawdziwość twierdzenia ma
tematycznego. Wystarczy tu dowód, 
a. ostatecznie wyprowadzenie z aksjoma
tów. Lecz czekaj ! Przychodzi mi teraz 

•zukaj w tomie piqtym! 

coś do głowy, o czem wpierw nie myśla
łem. Wystarczy dowód, jeżeli aksjomaty 
są prawdziwe. Ale skąd wiem, że tak jest T 
Wszak aksjomatów udowadniać nie moż
na T Co gwarantuje mi ich prawdziwość? 
Jak je wykrywam? A może to na pod
stawie doświadczenia T W takim razie ... 

- Nie chciałbym rozważać, jak to 
z tern jest naprawdę, lecz co do racjona
listów, to głoszą oni, że i takie oto 
„prawdy podstawowe" poznajemy rozu
mowo z bezwzględną pewnością, mając 
rozumowo d a n e pojęcia pierwotnych 
tworów matematycznych i pierwszych 
związków między niemi. Kant przed 
ogłoszeniem „Krytyki czystego rozu
mu", gdy jeszcze był racjonalistą, nazy
wał to „realnym użytkiem rozumu". 

- Takby było w matematyce, ale 
wspomniałeś także o rozumowem pozna
niu świata rzeczywistego, a wszak wie
my, że rzeczy nas otaczające lub zjawi
ska, w świecie się rozgrywające, po
z1111jemy w doświ11dczeniu. 

- Zapewne, wiemy. Tak przynaj
mniej wielu z nas sądzi. Ale racjonaliści 
byli innego zdania. Już Platon mówił, 
że spostrzeżenie nie dostarcza nam w i e
d z y o świecie, lecz jedynie pewnego 
mniema n i a o nim. Wiedzy dostar
cza jedynie poznanie idej <- Iclea). 

- Słyszałem o tern. 
- A widzisz. Descartes up. twier-

dził, że rzeczy poznajemy nic w spo
strzeżeniu, lecz w sądzie. Racjonaliści 
zaś XVIII wieku nie ograniczają się do 
uznania rozumowego poznania tylko ta
kich przedmiotów, jak matematyczne. 
.Można - jak sądzą - poznać świat 
realny rozumowo i dopiero to rozumo
we poznanie dostarcza nam rzetelnej, 
ostatecznej wiedzy o nim, i to w tej je
go postaci, w jakiej on jest sam w so
bie. Czysto rozumowo mamy moc roz
strzygać takie zagadnienia, jak np. ist
nienia Boga i jego stosunku do świata, 
zagadnienie nieśmiertelności duszy 
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i t. p. Skrajny racjonalizm twierdzi, że 
wszystko, cokolwiekby tylko istniało, 
można poznać rozumowo. Nietylko więc 
rozum dostarczałby nam najdoskonal
szego poznania, ale zarazem istniałaby 
pewnego rodzaju wszechwładza rozumu. 
Sprzeciwiają się temu zarówno empiry
ści, jak i irracjonaliści. Ci ostatni sądzą 
np., że największe zagadki życia i iiwia
ta można poznać jedynie w mistycznl.'m, 
z miłości zrodzonem ujednicniu się 
intuicyjnem z przedmiotem poznawa
nym (-+Mistyka). 

- Nie rozumiem tego dobrze. .Tak 
jednak mogą myśleć racjonaliści, że 
tak wszystko a wszystko można rozumo
wo poznać f Chyba posuwają się w tl'm 
za daleko! 

- Trudno mi na to tu odpowie
dzieć. Ale racjonalizm poznawczy odwa
ża się na tak daleko idące twierdzenie, 
ponieważ wiąże się zazwyczaj z r a
c j o n a 1 i z m e m m e t a f i z y c z
n y m. Wedle tegoż nietylko tak jest, 
że świat realny tworzy całość do
skonale rozumowo uporządkowaną, 
ale co więcej, że najwyższym pier
wiastkiem wszelkiej rzeczywistości jest 
rozum. Bóg dla racjonalizmu metafi
zycznego to najwyższy, najdoskonalszy 
rozum. A choć nasz ludzki rozum Bo
skiemu nie równy, to jednak w zasadzie 
przynajmniej i dla niego niema w rze
czywistości żadnych granic, których nie 
mógłby przekroczyć w poznawaniu, i to 
właśnie dlatego, że rzeczywistość nie za
wiera żadnych pierwiastków radykalnie 
obcych rozumowi. Może w tem leży naj
skrajniejszy rys racjonalizmu, że odma
wia się istnienia wszystkiemu, co nie da 
się pojąć czysto rozumowo. Metafizyka 
racjonalistyczna łączy się przytem zwy
kle także z r a c j o n a 1 i z m e m 
e t y c z n y m. Charakterystyczną dla 
niego jest teza, że najwyższą wartością 
moralną jest rozum, inne zaś wartości 
dadzą się sprowadzić do tej naczelnej 

wartości. Być <lob.rym więc to to sa1110, 
co być mądrym. „Nikt dobrowolnie nie 
jest zły" - mawiał Sokrates, a chciał 
przez to powiedzieć, że ktokolwiek czy
ni coś moralnie złego, to nie dlatego, Ż<' 
chce lub pożąda zła, lecz że wie<lz11 .i<>go 
jest niedoskonała, że jest głupi. 

- Nieraz myślałem o tern zdaniu 
Sokratesa i zawsze wydawało mi się, Ż<' 
on ogromnie upraszcza życic psychit•z1w 
i nie uświadamia sobie walk wewnętrz
nych, które musimy stoczyć, żeby 
w trudnem położeniu przecież spełnit1 

<'Zyn moralnie dobry. 
- Zapewne, możnaby może tak po

wiedzieć, choć to sprawy nic tak łatwe, 
jak się na pierwszy rzut oka wydaje. 
Ale masz rację, że racjonalizm etycz
ny jest oparty m. i. na r a c j o
n a 1 i z m i e psy c ho 1 o g i c z ny m, 
który albo skłonny jest wogóle prze
oczać istnienie pierwiastków irracjo
nalnych w psychice człowieka, albo 
przynajmniej przypisuje czynnikom 
rozumowym taką rolę i taką prze
wagę nad innemi czynnikami, iż rozum 
byłby w duszy ludzkiej czynnikiem rzą
dzącym. I choć to niezawsze zgadza się 
z rzeczywistością, to jednak pogląd kn 
zrozumiany jako pewien postulat, wedle 
którego należałoby organizować nasze ży
cie wewnętrzne, jest wyrazem głębokiej 
wiary w człowieka jako istotę rozumną. 
Usilne i konsekwentne stosowanie go 
przedewszystkiem we własncm życiu po
zwoliłoby nam może uniknąć wielu nie
szczęść i zmmeJszyć sumę rudzyrh 
krzywd. Z postulatem tym zaś związane 
jest w sposób istotny dążenie, by w każ
dej sprawie, naukowej czy praktycznej, 
starać się przcdewszystkicm o jasne 
i wyraźne pojęcia i tworzyć sądy i!ciśle 
i przejrzyście sformułowane. Usuwanie 
ciemności, mętności, wieloznaczności to 
wyraz przekonania o wartoi!ci jasnego 
myślenia w pracy poznawczej i w działa
niu. To także objaw przci!wiadczcnia, Żl' 
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wszPlkic twory rozumowo przejrzyście 
zbndowanp wkraczają w dzi!•dzinę 
piękna. 

- Poruszasz sprawę piękna. Czyżby 
i w dziedzinie sztuki i l'sktyki można 
było mówić o racjonalizm iP? 

- Z pewnością. Tc tC'orjc csh'ty<'z
ne, które wartość dzieła sztuki widzą 
przC'dcwszystkiem w syml'tryczności j!'
go hndowy, w wyraźnem rozczłonkowa
niu jt'go części, w przC'jrz:vstości j!'go 
konstrukcji, jl'dnem słowem, w zrozu
miałości d7.icła sztuki, powstały z ducha 
racjonalizmu. Skrajny rac j o n a I i z m 
e st ety c z n y uznawałhy t y 1 k o te 
dzieła sztuki za wnrtościowr, które ta
kiemi cechami się odznaczają, a tem sa
lllelll musiałby odmówić wartości już 
nietylko poszczeg6lnym dziełom, ale <'ll

łym epokom twórczości artystyeznej. 
1 w tern poszedłby z pewnością za da
leko. Ho przez to uznawałby tylko niP
które style (np. sztukę renesansu), 
a inneby odrzucnł (np. barok, impre
sjonizlll w malarstwie, całą literaturę 
i muzykę rom1mtyczną i t. p.), n co gor
sza, ujmowałby jednostronni!' i te dziC'
ła sztuki, które za wartościowe uważa. 
Np. muzyka Baehn luh Moznrta znwie
ra w sohie z pewnośeią doskonall1 prze.i
rzystośr hudowy, „rozumowe" uporząd
kowanie cz..:ści, nlP ujmownnn tylko pod 
!Yn1 kątem widzenin utrnciłnhy hnrdzo 
istotne wartości irrac.jonalneg·o pi!,>kna. 
. Tak więc zarówno w tl'j dzirdziniP, 
Jak i w innych, które JlOJ)l'ZPdn io poru
szyłem, racjonalizm zwraea słnsznir 
uwagę na wyst..:pO'wanie czynnika rozn
m?wego w różnyrh dzi(•dzina<'h rzeczy
wistości luh jl'j poznania i na jpgo wiel
ką wart.oś(. i doniosłośr, ak zurazpm 
Przekracza zw~·ldc gran iC!' słuszności, 
staraj11e się wszystko sprowadzi<~ 
do cz~'nnika rozumowPgo i jpmu wy
ł 11 r z n il' wartość przypisar. Pod tym 
wzglf,'.dPm nie różni się zrrsztą wielr od 
dwu swyrh przPeiwników: od l'mpiry-

zmu i irracjonalizmu. Ale o tern chyba 
kiPdy indzil'j pomówim~·. 

- Powiedz mi .i<'dnnk, proszę cię, 
jpszeze jf'<lno: kto prlicz D es c a r
t es a, o którym już mliwiłPś, hył wy
bitnym racjonalistą? 

- Przedf'wszystkiem pamiętaj, że 
wobec wieloznaczności tl•rminu „racjo
nalizlll" należy znwsze z pewnem za
strzeżf'niem przyjmować oświadczeni11, 
Ż<' ten luh ów jest „racjonalistą". bo 
w jednem znnczpniu nim może być, 
11 w innem nie. Przytem im bardziej 
złożone stają się badania filozoficzne 
i im więeej różnicują się zagadnienia 
i związki między niemi, tern trudniej 
powi<'dzirć o całości czyichś po1dą
<lów, że są racjon11listyczne. 

Pierwsze ślady racjonalizmu wystę
pują w filozof.ii greckid u pitagorej
czykl>'w i u eleatów. Najwybitniejszym 
racjo11alistą u flreków był niewątpli
wie Platon (427-347 przed Chr.), 
a ni<' jest wolny od istotnych znamion 
racjonalizmu ani współczesny mu De
m okry t, ani też wielki jego uczeń 
Ary st ot e IP s (:384-:322), choć obaj 
ci filozofowie są przyrodniczo nasta
wieni i więer.i mają od Platona zmysłu 
empirycznego hadania. Nic dziwnego 
przeto, żr prawi<' cała filozofja średnio
wircznn, która stoi pod przemożnym 
wpływem Platona i Arystotelesa, od
znncza się silnemi rysami racj'onali
stycznellli bez względu na takie lub in-
1w rozwiąznnia poszczególnych zagad
nień. W czasach nowożytnych po Des
cartPsil' ( l.'i96-16!i0) najwybitniejszy
mi raejonalistami byli na kontynencie 
<'uropejskim H. Sp i n o z a (Hi32 do 
1677) i O. W'. T, ei b n i z (1646-1716), 
1111 terenie zaś Wirlkie,j Brytan.ii, ktl1-
re.i najwybitniejsi filozofowie stoją na 
stanowisku rmpiryzmu, czynniki racjo
nalistyczn<' z1iznaczają siQ w t. zw. 
„szkole szkoekid". Ołównym jej przrd
stawicielem był Tom as z Re id 

8Z1lkaj w tomie piątym! ----- __ :,..._ ___________________ _ 
świat I t.yeio .... I\'. 17 
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(1710-1796). N a kontynenciP en ro pe j
skim właściwą ojczyzną racjonalizmu 
nowożytrwg·o była Francja. To tPż na
wet wówczas, gdy w w. XVI 11 za cza
sów t. zw. „oświecPnia" ZIH'ZQły oddzia
ływae we F'rancji silne wpływy t>mpi
ryzmu angielskiego, empiryzm ten ni<'
tylko stracił na t<'rPniP francuskim na 
ostroś<'i, al<' nadto i>plótł si~ z wielu mo
lltt>ntami racjonalistyezrl<'mi ( ~ o.~wil'
('('1lil'). Pod kon iee w. XVll l dochodzi 
.it•dnak zar<lwno WP Frnncji, jak 
w Nit>1111•zt'<'h <lo załamania si~ pano
wania rnejonaliz111u. Tam objawia się 
to 111. i. w wyst:ipielliu ,J. ,J. Ro us
s e a u'a (1712-1778), tutaj wtem, co 
nazywamy okr<'SPlll ,. burzy i Ila poru", 
jako h•ż w pew1wj mierze w kryty<'y
zmi<' Kanta (1724-1804). W w. XIX 
ral'jo11aliz111 me odzyskał .iuż nigdy 
dawm·g·o znaezenia, jakkolwi<'k miał 
jeszcz<' nit•raz bardzo wybitnych przed
stawicieli (np. H t> g e 1, 1770-UtH). 
Nie odzyskał g·o znś może nidyle wsku
tek świetnego rozwoju llllllk przyrod
niczych, ile raczej dzi!2ki bardzo wiPl
kiemn zróżnieowanin zarówno sa111yeh 
zagatlnień filozoi'icznyeh, jak t<'Ż id1 
rozwiązań. Zatarły si~ dawn<' ostr<' 
przeciwiPństwa. To tPŻ dziś nit>raz 
w poglądach, zdawałoby się, skrajni<' 
empirystycznych można zualcźe twier
dzenia właściwe ni(•gdyś dawnemu ra
c,j-Onalizmowi. U. Ingarden. 

RADJO. (Tabl. :J:J). Nazwa „rad.io" 
(od słowa łac. radius = promil'ń) lub 
radjoclPktryeznośr. (krmin używany 
w j1;zyku franeuskim radioflcctricitć) -
olwj mujc wszelkie zagadn it>n in związanP 
z falami ekktrycznPmi (ewrnt. pri1dami 
szybkozmicnrn•mi) oraz i<•h zastosowa
niem. Badanirn1 ty<'h zagadnil'ń zajmujP 
się zar{rwno fizyka, jak i radjott>chni
ka. Radjott•<•hnika ohejmujt> rałokształt 
wszelkich zagadnień związanych z prze
syłani1~m na oJ.ległośĆ'. cncrgji elcktrycz-

ncj bez pomory połącwń dla utrzymania 
łą czn oś<· i ( r a d j o k o m u n i k a c j i ) 
pomi~dzy rf>żnPrni punktami ziemi. /".;u
kresy obu tych tcrmin<lw zarhodzą na 
si eh ie. 

\V mowie potoeznej słowt>m „radjo'' 
określamy często aparat odhiorezy luh 
audy<•je nadawane przt•z staejt' radjowe. 
M11wimy np.: „Mam rndjo w domu", 
„słuehałem radja." i 1. 1 l. 

Radjok<'ltnika ]><H'zątkowo stanowiła 
rozdział eh·ktrotc<•hniki, dziś ,jednak ta 
najmłodsza gałąź ch•ktroh'rlmiki rozro
sła sii; do taki<'h rozmiar11w, iż nah•ży 
.ill uważa[. za ()(ldzil'lną naukQ h'<'hniez
ną. Radjot<whnika korzysta w zna<•znie 
wi!2kszym stopniu niż inne gał~zil' teeh
niki z l'ałego szeregu zdohyezy z naj
rozmaitszych dzil'dzin nauki, przPdt·
wszystkiem zaś ze zdohy<'ZY fizyki. Osią
gni~·eia radjott>chniki ezc;sto, zanim .i<•
szczt· i<•h teorety<•znc podstawy zostaną 
wszechstronnie zha<lanc i ustal01w, stają 
si~ własnoś<>iq przPmysłu. .Zagadn icnia 
rad,iote!'hniki opra<'owywa1w si1 tl'Ż nit•
tylko w praeowniaeh nankowyPh wyż
szych uczdni 111h pa1istwowy<'h instyiu
t1)w ba<law<'z~·<'h, k<"z równil'ż i w laho
ratol'jaeh widkil'h firm p1·zpmysłowy<'h. 
'l'o roz1lrolmi<•nic hadai1 oraz pl·wna Jo
rywezośe prac teoretycznych z tej dzie
dziny stanowi poważną trudnośe dla jt)j 
syntctyeznego ujQeia. lstniPje też bar
dzo bogata i r<lżnorodna literatura po
świ~rona prakty<>znym i teort>t y('znym 
proh!Pmom radjotPrhniki. Artykuł ni
n il'jszy stanowi z natury rzPezy jedy
nie syntetyezny rzut oka na t~ rozlPgłą 
<lziPdzinQ i oczywiś('ie eały SZPl'Pg' skąd
inąd hardzo <"iekaw)'('h szczPgliłów pozo
stawia na boku. 

Zasada. radjokomunikacji. 

Z lic•zny<•h badań doświad<>zalny<>h w~·
nika, że: zmi<'llTll' polP Plt>k
tryczne wywołuje zm1cn11<' 
pole magnet. y cz n e, zaś z mi en-

Czego nie znajdziesz tutaj --
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n e p o l c m a g n P t y c z n e w y t w a
r z a z m i r n n e p o l e t' l c k t r y c z
n c. 

Na tych dwóch prawdach opiera się 
w bardzo ogólncm ujęciu istota radjo-
komunikacji. . 

Prqd szyhkozmit•nny ( czQstośe powy
żej 10.000 okrcs./sclc), płynqc w prw
wodn iku (an tcnic n 1Hla wczrj), wywołu
je w jego otoczeniu zmiennr pole ma-
1-,111etyczne, które zn!>w wywołuje powsta
nie pola cll'ktryczncgo, da.i111' w ten spo
sób początek perjodycznym zakł<'>rl'niom 
elektrycznym, które, rozrhodz11c się z1~ 
skmiczoną prędkośei11 we wszystkie stro
ny, przenoszą część cnl'rgji, pohranpj 
~c źródła prądu. Mówimy, iż powsta
Ją wtedy f a l e c l c k t r o m a g n P· 

t Y c z n e, które w dostakcznej odle
głości od źródła zaburzcii składają się 
ze zmit•tmego pola t>lt•ktry<·z1wg-t> i ma
gnetycznego, przyczcm kit>rtmki ich n11-
tężeń oraz kierunek rozeho1łzt•nia siQ 
fali są do siebie wzajemnie pl'Ostopa
dłc. (~ ElPktri1cz110.~ć. II, str. 172 do 
178). . 

Fala taka, natrafia.iii<~ na swl'j drodw 
n~ przewodnik elektryczny (antt>nę o<l
b_1orczą), wywołuje w nim powstanie 
siły elektromotoryeztwj, posiada.i<J<'Cj tę 
samą częstość, co i picrwotnc źródło, 
~ytwarzające zaburzenia ckktrycz1w. 
Zapomocą odpowiednich urz11dzt•11. umie
my stwierdzić. powstanie siły clekt ro
motorycznej w przewcl<lniku, a więc och•
hrać sygnał wysł11ny prZ('Z źródło pirr
Wotnc. 

Rozwój historyczny radjokomunikacji. 

. Już Clerk Maxwell ( 1865 r.), opirra
Jąc się na rozważaniarh matl'matycz
nych, wywnioskował, że istotą światła 
są fale elektromagnetyczne. Jest to jrd
no ~ najwspanialszyrh uogólnic6 fizyki 
Wspołczcsnej, pozwalające objqr zjawi
ska świetlne i elektromagnetyczne jed
ną teorją. Przewidywania teon•tyczne 

~zukaj w tomie piątym! 

'.\Iaxwclla potwierdził Hcrtz szcrcgi<'rn 
świetnych dtlświadczt•ń ( 1887-1888 r.). 
Zdołał on po raz pi('rwszy wytworz~-c~ 
drgania elektrycznr nadzwyezaj szyhkic 
i wykazać, iż wywoh1.i<! one powstaniP 
w otacz,ij11rd przrstrzt•ni fal ckktro
magnrtyrznyeh, które rozehodz11 się, od
hij11ją, załamują i t. d. wrdług tych sa
mych praw, jakie 01ityka wykryła od
dawna dla światła. Hertz swemi świct
nemi odkryciami dał podstawy dla roz
woju radja, poezątkowo jednak nikt 
może nic zdaw11ł sobie z tego sprawy. 
:-.;awPt sam IlPrtz harclzo HCPptyeznit• za
patrywał się na możliwośe praktycznyeh 
zastosow11ń fal elektromagnPtycznych. 

Od doświadrzPń lkrtza historja roz
woju radjokomnnikarji h1rzy się hez
pośrrdnio z haclaniami drgań cil'k
tryrznyeh. Cały szPr<'g wybitnych uczo
nyeh prz~·ezynił sii: do pogłęhirnia tl'o
rrtycznrj i prnkt~·rzm•j znajomośei drgań 
cl!'ktrycznyrh i szc•rPgirm wynalazków 
zbliżał chwilę irh praktyez1wgo zasto
sow11nia. llrzony rosyjski Pop off 
w r. 1895, badając atmosferyczne~ wy
ładowania Pkktryrz1w, hndujr przyrzq
dy, przypominaj11ec współezc•sne ukła
dy odbiorcze radjotrlt•grafu. WreszeiP 
w r. 1S9f> młody Włoeh <1 u i g li P 1 m o 
~1 ar ro n i u;,yskujP połq<'zt•niP radjo
tPkgrafirznP przpz zatokę Brystolsk1i 
w Anglji. Zasługq Marconi 'pgo było ra
cjonalne połączm ie wszystkieh dotyeh
rzasowych wynalazków udowodnie
nie możliwości ieh pra.ktycz1wgo za
stosow11ni11. T>oświadezt>nia l\lareoni 't•go 
zwróriły uwagę na kn nowy środl'ic 
łl1eznośei, 11 zwła.-,zcza na jc•go doniosłl' 
znaC'zenie dla marynarki. i tq chwili! 
zagadnitmie przesyłania sygnałów drog11 
ra<ljową przeszło z la boratorjów nauko
wych do przemysłu. 

l\larconi w swych pierwszych próh11d1 
przesyłania syg1111łów na odległość uży
w11ł fal (~Pala) o długościach rzędu 

1 m, kieruj11e się analogja mi pomiędz~· 

1 7. 
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falami elektryrz1wmi 11 światłl•m. \Vy
korzystanie tyrh pif'rwszyf'h próh do za
stosowań praktyrznyrh n il' dało wyn i
ków zadowalająryrh z powodu istniP
nia dużvrh trudnośei \V opanowaniu 
drgań t:>iektrycznyrh o tak duż~·rl1 <'Z\'
stościach, i skomplikowanych zjawisk 
rozrhodzmia sil? tych fal w przpstrZl'
n i. To łwło przyrz.vrni za rzurPn ia 
w dalszych· pr:warh posługiwania sii; 
analogjami optyrznrmi i przPjś<'il' do 
próh onar<'ia radjokomunikarji na fa
larh o zrnwznie większych długośria<'h, 
rzędu kilometrów, kttire <lały zupdnil' 
niesnodzil'waru• wyniki, kład:)<' podwali
n:• szyhkiPgo rozwoju radjotpp\rniki. 
Dalszym punktl'm przl'łomowym w roz
woju radjokomunikarji hyło w~·nakzil•
niC' trójt•lPktrodO\wj lamp~· katodowej 
oraz zastosowani\' .k.i <lo ntrz~·mywania 
drga!1 nirgasn:1ryrh o dużyrh rzi;sto
śrial•h. Z tą c•hwilq rnlało si\' r{1wnil'Ż 
rozwiązae zagadnif'n il' radjofonj i ( rndjo
trlefonji jednostronnt'j), bi;dqrej dotcid 
w stadjum pr<lh. nalsz~· rozwój rad.io
komunikacji postępuje już w bardzo 
szyhkiem tc>mpie. Ilość- staeyj nadaw
<'Zych stale wzrasta, 1·oznosz11l' po <'alej 
kuli ziemskiej rozmowy, sygnały luh 
dźwięki muzyczne. .J1•dnorześnie i sta
rje o<lbiorrzl' i;tają sil,' <•oraz prost1>zl' 
i łatwit'jszp w ohsłndz1>. 

Prz\'z pt>wiPn rzas przypuszrzano, 
opicrająr się na pam1jąry<'h wilwrzas 
poglądac•h, Ż\' fali• P1Pktr~·<'Zl1l' o długo
~riarh poniżpj 200 m nil' mog~! mil•<'
wi~kszpgo zastosowan in. do radjokomun i
karji. WolH'e tt-go fali• o długośeia<'h 11•
go rzę<hl oraz krtltszp pozwolono uży
wae radjoamatorom. Pomiędz.v radjo
amatorami wsz~·stki<'h krajilw rozwinął 
się w krótkim ezasi<• .iakhy „sport" uz~·
skiwania rekord1lw w odhiPraniu sygna
ł6w z możliwit~ najwii;kszyrh o<lh~głoś<·i. 
l zaszt•tlł eil'kawy j)rzypadck: niefa<·how
<')·-radjoamatorzy uzyskali zapomorą fal 
krótszych od 200 m lieznc połąrz<'nia 

na har<lzo dużyrh odll'gfoś<'iarh i to przy 
użyc•iu nada.in ików o stosunkowo n111-

łyrh nl<l<';l('h. Fakty t1• zmnsił~· sprrja
list<lw do !'\'Wizji po:.d11d{l\v na roz<'ho
dzl'nie się fal Pkktryrznyrh w przPstrze-
11 i oraz do przeprowmlzrn ia hl iższych 
badań nad tPmi falami, kt<lrl' wykazały 
pod 1wwnemi w1.ględami przPwagę nad 
falami długi1'mi, nżywaiwmi clot.vrhrzas 
przrz star.ie nadawcze o rharakt<•rzl' pn
blirznym. \V związku z tt•m krtitkil' fal!' 
znalazły ohl'<'n iP 1 irznr :r.astosowirn ia 
praktyrznc. 

Zagadnienia radjotechniki. 

Znu:adn irn ia ra<ljotP<'hn iki rozpadają 
si~~ na trzy głilwm• grup~· : 

1. Wytwar7.:miP szyhkoz111i<•1111yeh 
drg:u1 PlPktryrzn~·rh (star.i<' nadawrn'). 

2. PromiPniowanil' fal <·lPktry<'zn~·<'h 
i iPh roz<"ho<lzPnil' się w p1·wstrZl'ni. 

:3. Odhiilr ra<l.io<'kktryrzn~·, rz~·li po
<'hłaniani<• PTH'rgji z fal rkktr~·pzn~·rh 
i odpowiPdniP .it'.i w:-·korz~·stanil'. 

Pi<'rwsza i trzPria grupa zag111łniPi1 
mi1·ści si\' w wii;kszym lnh mnil•jszym 
stonniu w ramarh <'lPktrotPPhniki, druga 
zaś znaPzni1• poza nią w.Ykra<'za. D<'<'.V
dn.i:!<'<'tni zjawiskami w ra1ljokomunika
l'.ii, do kt<lr~·rh nall'ż:-· przystosowywa{o 
u rz:J<lzrn ia nadawrzP i odhior<'ZI', i;ą zja
wiska, zwi:)Zllłl<' z własnośriami i roz
<>hodzPni<'m sii; fal w przPstrzPni. 

Wytwarzanie szybkozmiennych drgań elektrycznych 
(stacje nadawcze). 

Podobni<' jak ockh~·lmw wahadło. wk
rzony koniPr i;talowego pręta, nni<•rn
ehomionego z drugil'j strony i t. <l. wy
konu.i<! pPrjody<'znil' po-..vtarza.i<J<'l' sii; rn
eh~', rz~·li drgania (sprężystl') - tak ła
dunki elPktryrzn<', z jakiPjkolwi1•k prz:-·
cz~·n:-· poln1<lzone 1lo rnrhu w ohwodzit', 
skła<lajqrym i;ii; z kondmsatora i rewki, 
poruszają i;ii; naprzPmian w jPdn11 i dru
g11 stronę, w~·twarzająe w ten sposi'1h 
prwl zmiPnny czyli drga11ia Ph•ktr~·eznP. 
Ohw6d taki nazywam~· ohwodPm drga11 

Cuyo nie znajdzfrsz l11t11j --
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lub oscylacyjnym. Np. ładujemy znaj
dujący się w obwodzie elektrycznie' przr
rwanym (r~· c. 53) kondensator, łącząc 
go ze źró<lłem el ektrycznośc i : wtedy na 
jednej okładec (np. górnej) zgromadzi 
się ła.<lun!'k dodatni , na drugirj (doln ej) 

Ryc . . '>~. 

ujemny (ryc. 53 b), pomiędzy zaś płyt
k,ami powstanie pewna różnic~. potencjn
łow. Po zamknięciu ohwodu nastąp i wy
ładowanie kondensatora: poprzez cewkę 
popłynie prąd elektryezny. Wskutek 
tego. różnira potencjałów pomiędzy płyt
ka~1 hędzie mał e~. aż do zera, eo poci11-
gn1e za soh11 znikanie pola elektryezlll'
R'O pomię<lz;v okładkami kondensatora , 
n w eewec powstawanie pola magnet.yrz
ncgu (ryr. 53c). Mam~' tu zamian\~ 
energji rlcktryczn('j na magnetyczną . 
~a ryr . !)3 r wskazano moment, gd~· 
k?ndensator się rozładował i cała C'IH'r
g,Ja jest skonrentrowana w polu magne-

1>z1tlwj 11• lumie piątym! 

tycznC'm cewki. Lerz równowaga nie jest 
jeszeze osiągnięta. Znikające obeenir 
pole magnetyczne wywoła istnienie prą
du elektrycznego, płynąeego w tym sa
mym, co poprzednio, kierunku i ładu
jącego obecnie dolną płytkę kondensa
tora dodatnio, górną zaś ujemnie. Gdy 
pole magnetyczne w eewce całkowicie 
zniknie, kondensator jest naładowany. 
Różnica potencjałów pomiędzy okładka
mi posiada znak przeciwny (ryc. 53d). 
Wskutek tego w obwodzie powtórzą. się 
poprzednie procesy, przebiegając w kie
nmkaeh przeciwnych (rye. 53 f, 53 g). 
Zachodzące w obwodzie straty energji i1a 
ciepło (prawo Joule 'a -+ Ciepło) powo
dują stałe zmniejszanie się cnergji drgaf1, 
aż wreszcie ruch ładunków ustaje. W ten 
sposób wyładowanie kondensatora jest 
następstwem, powstających w obwodzie 
d r g a i1 z a n i ka j ą cyc h. W e.zasie 
drgań elektrycznych zachodzi więc ko
lejna zamiana energji elektrycznej na 
cnergję magnetyczną„ i odwrotnie. Przy
pominamy, że okresem nazywamy czas 
trwania jedn ego drgania, częstością ilość 
drgai'1. w cią.gu j ednej sekundy, ampli
tudą drgań największą wartość natęże
nia prądu w ciągu jedn ego okresu. 
Amplituda drgań w danym przypadku 
h~dzie malała zeza.sem - drgania takie 
nazywamy tłumionemi (zanikają.cemi). 
CzQstość drgań zależy od wartości po
j cmnośei oraz samoindukcji cewki 
i wzrasta ·wraz z ich zmniejszaniem. 
Ażehy w obwodzie elektrycznym uzy

skać szereg drgań zanikających (ryc. 54), 
należy ro pewien czas ładować i rozła
<lowywać kondensato r. \V praktyce usku
tc•rzn ia sic; to przez włączenie do obwo
du iskiernika, t.. j . dw6ch kulek metalo
wyeh, umieszczonych w pewnej odległo
ści od sicbit~ i połączonych przewodni
kami ze źró<lłem clcktryczncm, dająccm 
wysokie zmienne napit;eic (np. cewką 
indukryjną), które ładuj e kondensator. 
Ud~· r6żnira potenrjał1'rw pomięuzy kul -
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kami iskiernika osiągnie dostateczną 
wartość, bije między niemi iskra, za
mykając elektrycznie obwód, co umożli
wi wyładowanie się kondensatora w spo
sób opisany wyżej. Z chwilą zaś, gdy 
wartość różnicy potencjałów pomiędzy 
kulkami obniży się poniżej pewnej war
t.ości, iskra przestanie przebiegać w iskier
··iku i obwód zostanie przerwany -
Kondensator wtedy będzie ładowany 
przez źródło i t. d. Dla otrzymania czę
stych drgań kondensator musi być ła
dowany w odpowiednich odstępach cza
su. Gdyby udało się nam czas ten od
powiednio skrócić tak, iżby oddzielne 
drgania zachodziły na .siebie, oraz do
pływ energji ze źródła tak uregulować, 
iż w każdej chwili byłyby kompenso
wane straty energji w obwodzie, to 
otrzymalibyśmy nieprzerwany ciąg drgań 
o stałej amplitudzie (ryc. 55 a). Istnie
je kilka sposobów wytwarzania takich 
drgań, zwanych drganiami nietłumione
mi. Z pośród tych sposobów rozpatrzy
my tylko jeden, odgrywający we współ
czesnej radjotechniee rolę najważniejszą. 
Mamy tu na myśli tak zwane genera
tory (oscylatory) lampowe. Ich zasto
sowanie datuje się od 1913 r., t. j. od 
chwili opracowania przez Meissnera tak 
zwanego układu ze zwrot.nem sprzęie
niem indukcyjnem (układ Meissnera -
r·yc. 56). 

Ryc. 54 . 

\V układach takich używamy trój
elektrodowej lampy elektronowej. Jest 
to bańka, w której wytworzono wysoką 
próżnię i umieszczono wewnątrz trzy 
elektrody: katodę ( K) w postaci dru
cika, otoczonego dwoma współosiowemi 
('ylin<lrami, z których jeden, najbliżej 
położony, zrobiony jest zazwyczaj z siat-

ki i stanowi drugą elektrodę lampy -
t. zw. siatkę ( S). Trzecią elektrodą jest 
cylinder zewnętrzny, tak zwana anoda 
lampy (A). Przepuszrzając prąd elek
tryczny przez katodę, rozgrzewamy jlJ 
do odpowiedniej temperatury, przy któ
rej wysyła ona elektrony ( ~ Elektron) , 
biegnące poprzez oczka siatki ku ano
dzie, posiadającej dodatni potencjał 
względem katody, wytworzony przez 
napięcie baterji anodowej. Elektrony, 
przenosząc elektryczność ujemną z ka
tody do anody, zamykają obwód batcrji 
anodowej, umożliwiając powstanie prą
du zw. prądem anodowym. Rurh elek
tronów, posiadając?ch - j:tk wit·m~· -

b~ 
ClAS 

'~ CLAS 

~ cl • . 
ClA.t 

Ry~ . . ~5. 

ba rdzo małą bezwładność, może być z ła
twością hamowany lub przyśpieszany 
przez małe napięcia na siatce lampy. 
Umożliwia nam to, przez niewielkie 
zmiany napięć na siatce, regulowanie 
ilości elektronów dobiegających do ano
dy, a więc wywoływanie dość znacznych 
wahań natężenia prądu anodowego. 
Siatka odgrywa tu rolę analogiczną do 
kranu, umieszczonego w przewodzie, 
przez który przepływa np. para wodna 
pod dużem ciśnieniem; przez odpowied
nie nastawienie kranu mamy możność 
regulowania ilości przepływającej pary. 

Lampa trójelektrodowa jest połączona 
z obwod.em drgań (oscylacyjnym) tak, 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Rrr. 56. L - - NC'. h ł't11 alyc~ne przcd~tawitnic lnmpy 
trójt•lc ktrodowoj. 1\ - kBtoda, w 11ostad drnriks 
łub w1i1t ąż ki 7. nwtl~ln t.rudn ot.opliw•~~o (wolfr/\m . 
platyna i t. J>.) . S - siatka liun11r . A - 1tnorla 
lampy . Bż - hntPrjll iarzenis. rlo„tn.rczaj11r3 prądu 
P )ektryrznr~o . kt óry T07.Żarz B katodę. fl - bntcrj• 
anodowa, v.•ytwuzajq c1t potrncjl\ł dodl\tnl na on orlztc . 

Ln . ł.s - cewki. C - kondon•nt.01-. 

.iak wskazano na ryc. !)6. Ohwód siatki 
sprzr;gnmy in<lukr)':jnie z ohwodcm ano
dowym ( La-C ). Baterja B ładuje kcm 
densator C, któr~· rozładowuje się po
przez cewkę La. Prąd elektryczny, prze
pływający przez rewkę La, indukuje 
wskutek sprzężenia napięcie na siatce, 
k~óre ulega zmianom wraz z natęże
niem pr11du w cewce La, wywołując wa
hania natr;żenia prądu anodowego. Przy 
odpowiednim doborze warunków te wa
hania prądu anodowego, dostarczając·ego 
cnergji do obwodu oscylacyjnego, wy
korz~rstane są. do wzbudzenia i podtrzy
mania drgań nietłumionych w obwodzie 
(~yc. 55 a). Obecnie znamy wiele ukła
dow oscylatorów lampowych, odbiegają
c~ch w większym lab mniejszym stop
niu od rozpatrzonego układu. \V głów
nych jednak linjarh zasada ich działa
nia jest podob1HL 
Hoz~atrzony wyżej układ oscylacyjny, 

składaJący się z kondensatora i cewki, 
~harakteryzuje się tern, iż cała encrgja 
Jest skoncentrowana w polu elektrycz
ncm, wytworzonem pomiędzy okładkami 
kondensatora i w polu magn etyczncm, 
wytworzoncm wewnątrz cewki, wskutek 
c~c~o obwód taki nazcwllł}trz promie-
111lłJe bardzo słabo. Już w niewielkiej 

szukaj w tomie piątym! 

odległości wytwarzane pola elektryczne 
i magnetyczne mają małe stosunkowo 
wartości, które ze zwiększeniem odległo
ści bardzo szybko maleją. Obwod.r ta
kie nazywamy obwodami zamkniętemi. 

Inaczej przedstawia się sprawa, gdy 
okładki kondensatora zostaną rozsunięte 
na znaczną odległość. Wtedy bowiem 
linjc sił pola elektrycznego rozchodzą 
się w przestrzeń daleko poza obszar, ob
jęty okładkami kondensatora (ryc. 57 a) . 
Podobnie prąd elektryczny szybko
zmienny, przebiegający nie przez cewkę, 
lcr.z przez wyprostowany drut, wywołu
je pole magnetyczne, którego linjc sił 
będą. si ę rozchodzić daleko w przestrzeń 
lryc. 57 b). Choć układy takie. zwane 

a. b 
Ryc. !>7 . 

ot wa rtt-mi, wrwoh1ją naogół słabsze µo
la elektryczne, ewentualnie magnetycz
ne, to pola te słabną znacznie wolniej 
wraz ze wzrostem odległości, niż w ukła
dach zamkniętych. 'Vywołane w ten spo
sób w przestrzeni zaburzenia. natury 
elektrycznej, czy magnetycznej, stają się, 
zgodnie z dwoma przytoczonemi wyżej 
prawami, źródłem fal elektrycznych -
mówimy, iż podobne układy promieniu
ją energję elektromagnetyczną .. Urządze
nia wysyłające w przestrzeń fale elek
tryczne nazywamy a n t e n a m i. Dzia
łanie anten wynika więc z własności 
obwodów drgających, będąc ich rozwi
nięciem i zastosowaniem praktycznem. 

Najprostszą. anteną jest drut pionowy 
z jednego końca uziemiony, z drugiego 
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odizolowany. Tego typu anteny używa 
się np. na samolotaC'h (m<'talowa masa 
samolotu zastępuje w tym przypadku 
ziemię), przy nadawaniu fal ultrakrót
kich i t. p. Dla odpowiedniego dostrojenia 
anteny włącza się kondensator lub cewkę 
pomiędzy antenę a uziemimie. Zwróćmy 
nwagę, iż taka antena, rozpatrywana 
jako obwód oscylacyjny, posiada pojem
ność i samoindukcję, leC'z n i e s k u
p i o n e, jak w obwodach zamkniętych, 
lecz równomiernie rozłożone wzdłuż swej 
długości. Drgające więc prądy w ank
nie linjowej są to prądy ładowania i wy
ładowania powierzchni prz(•wodnika, wo
bec czego mogą przez nią przcpływar, 
pomimo, że obwód nic jest clcktrycznit• 
zamknięty. Poza t<'m w obwodach takich 
natężenie prądu nie jPst jednakowe 
we wszystkich punktach przewodnika 
w przeriwieństwi<' do obwodów zamkni<,>
tych. 

Anteny dużyC'h stacyj nadawczych s11 
najrozmaitszyrh postari i składają się 
zazwyczaj z większej ilośri przewodni
ków, umieszrzanyC'h na odpowiednirh 
masztach. Dla przykładu na tahl. 33 h 
przedstawiono widok antPn:v Starji rH
szyńskiej. 

Wzbudzenie drgań w antcnh• odby
wa się przez sprzężen it~ jej z ohwockm 
drgań dużej rzęstości. 

Antena wysyła w przestrzeń nieprze
rwany ciąg fal niethunionych (stacyj 
iskrowych, jako obecnie rzadko uży
wanych, nie rozpatrujemy), który na
zywamy falą nośną. Dla przesłania sy
gnah1 za jej pośrednictwem należy falę 
nośną podzielić według pew1wgo rytmu 
na oddzielne impulsy luh też urobi(. ją 
w takt mowy lub muzyki. Nie weho
dząc w szczegóły, podamy zasadę prze
syłania mowy lub muzyki na falaC'h 
elektrycznych. Polega ona na wywoła
niu wahań amplitudy fali nośrwj z ezę
stością drgań akustycznyeh, których 
zakres rozciąga się od kilkunastu do 

kilkunastu tysięcy drgań na sekundę. 
przyczem górna granicn zależy od 
wrażliwości ucha ludzkiego. l);l.więki, 
jak wiemy, polegają na drganiu cz1iste
czek powietrza. (-..Dźwięk). Musimy 
więc ich energję zam ielllC' na e1wr
gJę drgań elektrycznych o tej sa
me.) częstości, którą wykorzystuj(•
my w dalszym ciągu do modulacji 
fali nośnej. Zamiana ta uskutecznia się 
w tak zwanym mikrofonie, w kt6rym 
pod wpływem drgań me111bra11y, wy
wołanych przez fale głosowe, powstają 
zmienne prądy elektryczne małPj <•zę
stości (prądy mikrofonowe). Prądy tP, 
po· odpowie.dniem wzmoC'nieniu, dopro
wadzamy do nadajnika, wykorzystują<· 
je do wywołania wahań amplitudy fali 
nośnej. Na ryc. Sfi a przedstawiono niP
modulowany prąd, powstająey w oh
wodzie oscylacyjnym nadajnika. Na 
ryc. 5fi b mamy prąd mikrofonowy ma
łej częstości, na ryc. zaś !15 c prąd zmo
dulowany, który zostaje lloprowadzony 
do anteny nadawczej. 

Po pobieżnem rozpatrzeniu z11sadni
czych zjawisk występująeyeh przy na
dawaniu, rozpatrzymy jeden z prost
szych układów stacji na<lawczP,j ( ry<". 
fi8). Drgania zostają wzhudz011<' w oh
wodzie L 1 C, pierwszej lampy, przy 
zastosowaniu piezokwarcu Q, umie
szczonego w obwodzie siatki i służącego 
do stabilizacji częstości drgań ( -
Dźwięk). Drgania te zapomocą sprzęże
nia indukcyjnego zostają prz<'niesione 
na siatkę drugiej lampy, co powodu.ii' 
zmiany jej prądu anodow<'go, wywołu
jące powstanie silnirjszych już drgali 
w obwodzie L 3 C.,. Lampa 1 l odgrywa 
tu rolę wzmacniacza. \V nirkt6rych 
przypadkach używ11 się kilku takich 
lamp wzmacniających. Mówimy do 111i

krofonu. Powstały prąd mikrofonowy 
zapornocą odpowiednio dohrant•go trans
formatorka (Tr) i lin.ii przl'wodniktiw 
zostaje prz<'nirsiony na siatkę lampy 

Czego 11fr znajd.:frsz t11t11.i --
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Ryc . 51! . L 1. - hunp11 wytwAr7.&J11c" rlrirnnln c lo•klry•••nc w ob"orliio• L 1, C1• L Il -- lnmpa wzml\c · 
niAjqca t.- dr~aniR. L 111. - lampA wzmAcniA.Jq<'A prłł<ł mikrofonowr i przM1 oszl\CI\ j pgo drtraniA n• 
alatkę ll\mpr 11. (~ - pl ezokwl\l'c, L1, L1, L„ - r•wki. C 1, C2, Cs - konoł1•nsu1or)'. Hi - bl\tnja 
ł.Arz11niA. n - ln1t e rjR l\noilowl\ . Bm - batt-rja w obwochi l' rnikrofonn . Tr -- 1 rRnRformAtor. 

A - antf'nA . 7. -- r.irmil\. 

III, która je wzmacnia i przenosi na 
siatkę lampy IL W obwodzie La C, tej 
lampy uzyskuje się wtedy prąd modu
lowany, który przez sprzężenie induk
cyjne zostaje przeniesiony na 1mte11ę, 
promieniującą fnle elektryczne w prze
strzeń. Na stacjach rndjofonicznych 
mikrofon jest zazwyczaj umieszczony 
w oddzielnem pomieszczeniu -· t. zw. 
studjo, specjalnie urządzonem celem 
usunięcia wszelkich możliwych znie
kształceń dźwięków, chwytanych przez 
mikrofon. Dla uniknięcia odbić fal gło
sowych od ścian i sufitu, wnętrze stu
<lja wybite jest specjalnemi draperjami. 
Widok studja Stacji raszyńskiej, mie
szczącej się w Warszawie, prze>dstawia 
tabl. 33 c. 

Streszczając: na stacji nadawczej 
enerp:ja elektryczna, dostarczona przez 
miejscową elektrownię, ulep:a kolej
nym przen,ianom, przetwarzając się na 
energję elektryczną drgań dużej czę
stości, która zostaje doprowadzona do 
anteny nadawczej i wypromieniowana 
w przestrzeń w postnci fal elektrycz
nych. 

Wlaanołci tal elektrJ'CZn7cb. 

Pnie elektryczne, które używa rad.io
technika, jnk to dziś dobrze wiemy, 
stanowią szczeR"ólny przypadek bardzo 
ogólnep:o zjawiska w nnturze, znnne~o 
Pod nazwą p ro m i en i o w n n i a (-+ 
Promie.niownnie ). 

szuka.j w tomie piątymi 

W obecnej technice rndjokomunika
cyjnej znnjdują zastosowanie fale elek
tronrngnetyczne o długościach od 
30.000 m do kilkunastu cm - są to tak 
zwane fale elektryczn<>, często nazywn-
11~ falnmi rndjowemi. 

Ze wzp:lędu na swe zastosowania ob
szar fal elektrycznych został przez Mię
dzynarodowy Komitet Doradczy Radjo
komunikacji w Hadze w 1929 r. podzie
lony na kilka zakresów, a mianowicie 
fale długie (powyżej 3000 m) , średnie 
(do 200 m), pośrednie (do 50 m), krót
kie (do 10 m) i bardzo krótkie (ultra
krótkie - -poniżej 10 m). W głów
nych zarysach podział ten uwzględnin 
również i różnice we właściwościnch fi
zycznych, znchodzące w spos6b ciąl?ły 
wraz ze zmianą długości fali. 

Liczne badania wykazały, że własno
ści fal elektrycznych bardzo długich 
(dziesiątki kilometrów) znncznie odbie
p:ają od własności światła. Występuje 
to może najjaskrawiej w zjawisku zwn
ncm uginaniem się fal, to jest w odchy
leniu od prostolinjowego rozchodzenia 
się w przestrzeni. Przyczyna tych róż
nic tkwi w tem, że gdy wymiary przed
miot6w, mogących i<ię znaleźć w zwy
kłych warunknch na drodze wiązki 
światła, są duże w stosunku do długo
ści fali (przynnjmniej 100 razy więk
sze), to dla długich fnl elektrycznych 
wszelkie przeszkody terenowe, jak do-
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lllY, góry i t. µ., kt1l1·e na swe.1 dr•>dit' 
fale te napotykają, rzadko są rzt,,'du 
długości fali. Dlatego też odizryw11ją 
one dla długich fal elektrycmych rolę 
analo1óczną do roli ultramikroskopowo 
małych cząsteczek w przypadku pro
mieni świetlnyeh. \V tych warunkach 
uginanie się fal elt>ktrycznych jest tak 
silne, iż obchodzą on<> wsit>lkie przr
szkody terenowt>, nie dając poza nit•rni 
cieni w znaczeniu optycznen1. \Y zwy
kłych wic:e zi<'mskich warunkach trud
no jest mówir o prostolin.iowem roz
chodzeniu sic;, załamywaniu i odbiciu 
dług;ieh fal elektryczny<'h. Dostatt>emit> 
dużym przt>dmiotem dla tyt~h fal. dn.ią
t•ym poza sobą eie11 w r.na<'ZPllin opty<'Z
nrrn. hyłahy kula ziPrnska. W11r1mki 1P 
i111il'niają się wraz Z<' z11111It'.JSZllllł<'Ill 
sic; <lh1gośc>i fali. stopiP1\ 1q.!'i1wni11 ma
leje, własnośei fizy<'ZIH' uhs!'rwow:nw 
w zwykłyrh warnnkaeh r.hliża.i<! si\' do 
własnośei światła. 

Zasa<lnicr.a różniea zarówno pod wzglc;
dem możliwośei zastosowal1 prakt:vri
nyeh, jak i własnośri fizyrznyrh wyst~
puje przy przPjśriu ocl fal krMkirh do 
ultrakrótki(•h. Analog-jP ze światłem sta
ją si~ tu <'oraz wyraźn il'jszl' i dlalq!o 
<'Zl,'sto fak ultrakrótkiP i podrzl'rwo1w 
ohl'jrnuje si~ jedną nnzwą fal quasi
o pt y cz ny c h. Obszar fal ultrakrót
kich można dalej podzieli(. na fale m~
trowe, decymetrowe, <'rntymetr<H\'f' 
i milimetrowe. 

Rozchodzenie się fal elekt17cz11)'ch w przestr~cul. 

Zagadnienie powyższt'. wkraezając·1· 
do zagadnień fizyki najwyższyC'h 
warstw atmosfery ziPmi, stykaj:1re si•: 
poza tem w wielu punktach z meteoro
logją, geofizyką. a nawet astronomją, 
jPst w oizólnem uj~riu nirzmiernie 
skomplikowane. Występuj<' tu taka 
ilość najrozmaitszyeh czynników, wpły
wających •bezpośrednio i pm~rednio 1111 
rozchodzenie się fal, że uzgodnienit> 
wyników różnych obserwaeyj i ustak-

11ie JWW!lyl'h zalPż11ośt'i ilrn'.wiowy<'h jt·st 
prawie nit'wykonal111·. llotydwzasowo 
wysuwmw tPor.i<• f!>go z.iawiska si~ zu
pełni<• ni<>wystart•zająt't'. wolwe ('Zt'f.!o 

zngadnienie to w d1rn<>.i chwili możt• hy<: 
uj~te jedynie jakrn~ciown. <"haraktny
zując w og<llnyeh tylko zarysMh przP
hieg ohserwowany<·h zjawisk. Nit• weho
dzą(~ tri w sz1•zPgóły, sPharaktc>ryzu.k 
poniżrj w zalPż11oś1·i od 1·oz<'hodzPnia 
si~ fol róż1w i<'h obszary. po(la.i1i1~ .i<'d
no1•ześniP i<'h znstosow:Jłlil' w radjolrn
rnnnikacji. 

!·'ale <lhwie - dzi<,'ki małP111u po<'hła-
111am11 i silnP11111 1winnniu roz<'ho(lz:i 
si1_• na zna<'Zll<' odl<·głośri. Za.sin~ i<'h 
mnle.it• wraz z tlłnQ;nŚ<·i:1 f:ili. \\' 11<><')' 

odhi<lr lepszy niż w dzit•!1. Had,inko11111-
11ikac·.i:1 stnła - tl'lqn-af. 

Fak śn·dniP -- 11żywa si~· id1 do ko-
1111111ikarji r:idjotl'lt>ur11 fit·znPj i rad.io
tt>IPfonieznrj oraz w radjofonji. 

Fafo pośr1•dniP - w zasięgu ty<'h fal 
pojawiają sic: przPrwy. tak zw:l!H' obsza
r~· milezrnia (strdy martwi'). Zasic;g 
tveh fal zmiPnia sil' w zakż11ośei oJ 
1;ory Jnia. Fall' IP ~aj:! niPwi1·lkil' ia
stosowan il'. 

Fale krMkie - o dł11goś<•i rz~·dn :rn m 
dają dużl' zasi~·i.ti w 110<'.V, zaś fa 11• rz~·
dn l!i m - w <lzit'i1. Wystc:pu.i:J strd~· 
mnrtwe. )loina uzvskar lnu·dw tln
Żt> zasir;gi przy rnnły<' h mÓc•iw h stacyj 
n:idawezy<'h. Nn.ikriltszp fale triro oh
sz:iru s:ł naoi.:-<lł h11rdzo knpryś1u•. 

Fale ultrakrótkie - z11s:1dniezo za
chowują sit;. jak prom i en ie świt>t lrn', 
rozrhodz;! si\ po lin.inrh prPstyeh; 
pruehodzą prawił' hez osłahirnia przez 
lllf.~ł\, dym i innr za<'iemnit•nia ntrnosfr
ryczne, wywoła11P przpz znwit•siny niP
wielkich rozmiarów. Nnogół wykorzy
stu.k si~ jr przy zaehowaniu t. zw. „g-t'o
metrycznej widzialnośei". Przy i<'h roz
<•hodzenin sic: nad morzem znohsprwo
wano sil11y wzrost znsic:gu tyeh fal. 1•0 

prawdop<Hlohnit• .it'st w związku ze 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Cze u o nit znaj<lzfrsz tutaj 
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wzrostrm stopnia uginania. lstn iPJt' tu 
możnośr uz~·skiwnn ia wi4zPk ki('r\lll ko
wyrh przy uż~·ein rdll'ktorów, podohniP 
,iak dla światła. Sprawa z11stosow1mia 
tyrh fal w urz:1dzt'nial'h prakt~«·zn~·rh 
znaj<lujt' sit; jPSZ<'ZP w tokn opra<·ow~·
wania. 

Odbiór !•I eloktr:rcrn:rch. 

l•'ala t>lektryczna, wysłana przt•z 1111tP
nę nadawezą, rozeho1lząc sit; w przrstrze
ni, dohit•ga tlo ankny odbior<'Zl'j (zasa
da jej działania i budowa s:i podob
ne 1lo a11trny nadawPzl'j), w:.·wołn.i<!<' 
w nit'.i powstnniP pqdu szyhkozmien
nei.ro, posindająpego zazwyezaj hardzo 
111ałą rno<'. Z nntt>lll) lltlhiorezą sprz1,·żo
ny jrst ohwó<l os<'yl:wyjny, kt(1ry zo
staje pobudzony do drgai1. o ilt> z1H1.i
dujt' si~· w r l' z o 11 n n s i t• z falą do
birga,i t)t'<J. to znal'zy, !!dy 1•zęstośt: jpgo 
drgai1 własn~·<'h r1iwna si~' Pzęst ośei fal i. 

Zjnwisko rf'zonnnsn odgrywn wnżnl] 
rolt; w radjoteehniee oraz w wielu cłzin
łarh krhniki i nauki. - Dwa kanwrto
ny, <la,iąre dokładnit' ten sam ton, usta
wiamy w nirdużrj od sirhie odległości; 
przy pohudzPniu (lo <lrgall jNltwizo 
z nich usłyszyrny po pPwnym eznsie 
<lźwięczmit> drugit'go. Zjawisko to ob.in
śnia sir; w sposi'lh nnstępn,iący: pierw
szy kamerton wysyła fn le głosowi', któ
re uderzają o drugi. C'hol'inż tr udnzr
nia są bardzo słalw, to .it'dn11k, ponit>
waż trafinją onP knnwrton w odstt;
Pnch czasu równych okresowi jrizo 
drgań, ich działanin dotlają sit; i wsku
tek tego mogą orn• z hiPgiPm czasu 
P?lmdzir tlo drgall nawrt stosunkowo 
ciężką i sztywną mnst; ramion kamerto
nu. Sł a ho ś {> i m p u l s 6 w w y n a
g rad z a ich liezbn i rytm 
8 t o s o w n i p d o b r a n y. Przy prze
chodzeni u przrz most wisząry oddziah1 
Wojska, idąeC'go rytmieznir, moŻl' zajśr 
~bawa zerwania mostu, gdyby przypntl-

?Wo tnkt krokt1w oJpowintlał waha
niom mostu. 
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Znprłnit- an11lo1ó<·znit' tłum11<·zy sit; 
rrzo11:111s PlPktryez11y. ,Jeśli obw(><l 
drga!1 jest dokładniP dostrojony do 
l'Z('stośl'i fali dohiegaj1Jl'e.i do nnteny, 
to nnwet hnrdzo Ałnlw impulsy mogą 
wystarl•zyr już do wzhudzenin drR"nll. 
Do anteny odhiorrzej dobiegają falf' 
o różnych długośl'iaPh, wysyłmw przez 
stae,iP nadnwezf'. \V 0hwodzir odbior
nika ht;d<ł jNhrnk wzhmlzanP ze znaez
ną stosunkowo siłą tylko tt\ któryl'h 
l'Z\'stośl- r1)w11n sit; ezt;stośei drga11 wł:1-
snyeh ohwodu - dzit,·ki 1PlllU odhiPrn
my jt>d ną ty I ko st m·jt;. Zm itnia.iąe np. 
po,irmnoś1: obwodu drgań, krt;eąc od
powiPdni:! gałką naszpgo odbiornika, 
zllliPniarny l'Z\'Sfośl- dq!ań własnyeh oh
\\"Otlu, wskntPk 1•zt•go usłyszymy w na
s1.ym µ-łośniku a11d:n·.it' innrj .inż stat·,ii. 

I ltr7ylllywa1w drganin szyhkozmit>n-
1w w ohwodzit' os<'ylacyjnym 1111szpgo 
odhiornikn nil' si} słyszahw, pozn tern 
niP rPagujP na nir wobec swej bezwład-
11ośei m rm brana Rłne hn w ki t Plefonirz
IH'.i lub i.rłośnikn. AżPhy wit;c usłyRzeć 
syg-nnł czy trż nntławnną mowi.' luh mn
zykr:, musimy te dqrania prznohil- 1111 
<lri.rania o tnnłC'j <'Zt;stości (w tPehnieP 
1rnzyw11 się to demod_nlat'.ią), rzyli uzy
ski1r t<' dri.rnnia, którrmi mo1lul~wano 
fnlt; nośną staeji nndnwczej. \V tym ce
lu używa sit; tak zwanyC'h detektorów, 
których działanie polega na przepu
pnRzczanin prądu tylko w jednym kie
runku. ('harakter prądu po przejściu 
przez dPtektor, wsknzany jest nn ryc. 
;);) d. Prąd trn w razit• potrz(•hy może-
111y wzmocni\> zapomocą odpowiedni·ej 
liczby lamp katodowych, poczrm do
prowndzamy i.ro do słuchawek telrfo
nicznvch lub głośnika. Tutaj prąd ten 
pohmlzn 11wmhranę cl.o drgań ll_1et'ha
nieznyeh, ro wywołu.1e powstame fal 
głosowyeh, odtwnrzającyrh dźwięki na
dawnne na star.ii nndawczej. 

ZwrMmy j<'szcze uwngt;, i7. energja 
rlektryrzna, którą doprowadzamy do ------- _·:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

szukaj w tomie piątym! 
----~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ 
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Rh1chawPk lub głośnika w lalllpowych 
odbiornikach, jest pobierana z miej
s c o w e go ź r ó d ł a p r ą d u ( bate
rji lub sieci elektrycznej). Energja po
bierana przez antenę odbiorczą służy 
tylko do r e gu 1 o w a n i a dopływu 
do słuchawek lub głośnika merg.ii mit>j
sc>owego źródła. 

Mechanizm stacji odbiorczej polrga 
więc: na chwytaniu energji z pola elek
tromagnetycznego fali elektrycznej, 
wydzielaniu pożądanych sygnałów, 
przekształcaniu odbieranej energji pri!
dów wielkiej częstości na energję prą
d{iw małej częstości i wreszcie na prze
kształcenie tej ostatniej nn ener1e.ię fal 
a kustycznyr h. 

Obecny stan rozwoju radjotecbniki. 

\V tym krótkim przeglądzie zagad
nień radjotechniki chodziło nam prze
dewszystkiem o wyjaśnienie podstaw 
fizycznych tych zjawisk, które umożli
wiają radjokomunikację na falach elek
trycznych. Z konieczności musieliśm~· 
pominąć wiele ciekawych i ważnyeh 
szczegółów. 

W dzisiejszym etapie rozwoju radjo
techniki zauważyć się daje coraz to 
większy wzrost zainteresownń rndjo-in
żynierów falami ultrakrótkiemi. l<'nle 
te (głównie o długościach poniżej 1 m) 
nadają się doskonale do rndjokomuni
kacji kierunkowej nn odkgłościnch 
stosunkowo niedużyrh (kilkadziesiąt 
km), do zastąpienia sygnnlizncji Awietl
nej w portarh lotniczych, morskich 
i t. p. Poza tem znajdą Oil<' praw
dopodobnie bardzo duże zastosowa
nie w telewizji. Z dośi\ licznych już 
obserwacyj wynika dalej, że fale ultra
krótkie działają na komórki i tkanki 
organizmów żyjących. Wydaje się 
przytem, że to działanie nie jest spo
wodowane tylko nagrzewaniem się tka
nek, wywołanem przez zmienne poh' 
elektromagnetyczne, lecz że występuje 

tu również swoisty efekt, wywołujący 
objnwy fizjolog-i<·zm• ezy też hiolog-icz-
ne. 

Z tych WZ!o\'lęd6w sprawa budowy 
oscylatorów o większej mocy ornz od
biorników dla fnl ultrakrótkirh -- któ
rej obecnie nie można jrszcze uważa(. 
:rn cnłkowicie rozwiązaną - staje się 
bardzo aktualną dla radjoteehniki. 

Radjo, mająrc dziś ogromne i roraz 
więkf>zc zastosowanie w najrt>żn it•jsz~·rh 
dziedzinarh żyria, na rałym S\VH'riP 
znajduje się w pdni rozwoju. Cała kula 
ziemska pokrywa się roraz gęstszą si<'
rią stary.i nadawrzych, c~·wilizarji współ
C'zesnpj n ie spos{1h już wyobrazić so
hir b<>z tego w.vnalazku, który w tak 
krótkim czasie zyskał sohic na rał~·m 
8wicrie t11k potężnr pr11w11 i zastoso
wa111r. 

Rozwój radjofonji w Polsce. 

W 1925 r. w lutym została urządzo
na na krańcnch W nrszawy przy uli<'y 
Narhuttn 2:1 pr<'lhna rnd,jostacja o mo
<'Y O,!l kw. Nadawano z niej audycje 
tylko przez dwie godziny dziennie. Za
sięg tej stac>ji był niewielki. Radjostarja 
ta została rozbudowana w drugi<'j poło
wir tegoż roku i je.i moc zwiększono do 
1,fi 1,w, nadnwane audyrje trwały już 
5 ~ndzin dziennie. Pod konie<• roku an
<ly<",ie zostają już rozłożone 1111 eały 
dzie1I. \V 1erudniu 1926 roku rozpoczęto 
hudowę na dawnych terena<'h fortu Mo
kotowskiego nowrj radjostar.ii o llHH'Y 

10 kw. \V riągu zaś Hl:~O roku wylrndo
'Nano i uruchomiono w Raszynit', o<11P
głym o 2:3 km od \Vnrszaw)< radjosta
cję o mory 120 kw - była to w6\\'<•zas 
jedna z najsilniejszy<'h stn<'y.i nadaw
ez;.·<'h na 8wic<'it• (ta hl. :t~ a). Stn<'.ia 
ta swym z:uiię1óem d<>ł<•ktorowym oh!'j
mujP prawie rah1 Polskę. W mi~'dzy
c·znsic powstały ra<ljosta<'j!' prowinr jo
nalnc: w Krakowi<> (l!l27 r.). Knto
wirach (1927 r.), Poznaniu (Hl'.!7 r.). 

Cuyo nit> zn11Jdzi1sz hifa.i 
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Wilnie (1928 r.), Lwowir (1930 r.). 
ł,odzi (19~0 r.) i Toruniu (193fi r.). 

W. /1111jrw.,ki. 

~i1'ktÓr<' poruszonP tu zag-HdniPnin są s7.<'
rz<>i omówion<' w moirh artykułarh: Fal<> 
PIPl~try<'ZllP w przf'strz<>ni · Przyrodn 
i TPrhnikn, ZC>sz. 8, ·(1!1:14 r.), str. :i:l8. Wln
snośPi fizyrznf' fol ultrakrótkieh i i<'h prak
tyez1w 1.R;;t.osnwa11i1t - Przl'g-li1d H.a1l.in
tl'elmiezny, 7.f'SZ. 9-1 O, (1 !):l4 r.), str. 40. 
Ihiałanil' fal krót.ki!'h i ultrnkrótkieh na 
organizmy ży.i!J<'I' - 'V s7.l'l'hświat„ 7,psz. 2, 
(19:l4 r.), str. 42. Działanil' hiolog-irz1w fal 
krótkieh - Nowy Radjoamntor, kwil'C'il'll 
rn:iii, str. 70 i PrZPg-ląd tl'oryj promi1>11io
wnnia. (od N Pwt.ona do Sehriiding-l'rn) -
WswcMwint„ Zl'SZ. fi, (19:1fi r.), str. 14ti. 
Om{1wil'nil' eałokształtu z1tg-ndnil'1\ rndjo
h,chniki znRjdzil' rzytl'lnik w 111tst~pnjqryPh 

dzil'larh: .J. Or os z ko wski: R.nd.in
t.l'chnikn, Wnrsmwn. rn:12 r. (skrnit wykła
dów na Politl'ehni1•p W nrszRwskif'j) ornz K. 
Kr u I is z: ZasRdy rn<l,iotl'<'hniki, Warsza
wa l!l:l2 r. Ihi1·łn t1' sq już hnrdzo spp1•jal-
1w i wynmg-a.i:1 ()(l l'zytl'lnikR. pf'w1wg-o prz~·
g-otowRnin 1. PIPktrotP<·hniki i mntl'mnt~·ki. 

RASA. (Ta hl. :~4). J{nsn jl'st „ied
nPm z najmnil'.i sprPr~·zowanyrh po.kr 
sys!Pmat~·ki (--+ S.11sf1'11111t.11kn) hiologirz
llPj. Zadnni1'm systematyki jl'st uj~riP 
organizmów w grupy osohników najhar
dziPj do si1'hi1' podohnyrh oraz takie 
UporziidkownniP ty<'h grup, ah~- w naj
hliższl'm s;isi!'dztwiP znalazły si\' Zt'społy 
llajhardzi!'j do siPhie podoh1w. Podsta
W(,' systl'matyki stanowi:1 grupy, olwj
muj:)<'l' przPważni1· og-ół osohnik{nv zdol
nyt•h do wytwarzania płod1w!-("o potom
stwa (- 011f11n<'k). Urnpy takit' ozna
t·zamy miarwm gatunków (.~pf'Cics). 
Podg-r11 py wyrtlżn i:rnP w g-ran i<>a<'h g-a
~ unku owarza si~· jako o (1 mi a n~-
1 1· a s y. 

I>awni1'.i używano tyrh krminiiw 1loŃ1: 
(l~~wolni1', rzt,>stokror jako synonim11w. 
N1Pkt!H·zy hadaezl' dażYli wohP<' kg-o do 
0~rani1·z;'nia termint; ·„rasa" do sztucz-

n~·rh odmian hodowlan~·rh. Olwrnie usta
la sii: ten1knrja do oznarzunia słowl'm 
„odmiana" ( 1·nrit>fas) podgr111i:,- wyższP

go rzt,>du, dzirlond na „ras~·". 
OdróżnianiP odmian i ras posiada rhu

raktPr umown~·. opiPra si~ ono howil'm 
na o<·PniP pod o hi eń st w a, l>l'Zl'tk
wsz~·st ki Pm zpwn~t rz1H'go. \V olwr ko
n i1•rzno~l'i r<lwnorzt'SJH'go uwzgl~'dn il'n ia 
bardzo rt'1żnorodnyrh właśeiwośri orga
n izm{1w, s;ply systl'matyków hiologil'z
nyl'h posiadaj11 rharaktPr suhjt>ktywny. 
Opi1'rn.i1J sil,' Olll' howiPm na wt>wn~trz-
1wm przPświa<lezPnin ha\laezy eo do 
wi~kszq,ro luli mn i1'.iszpgo potiohiPństwa 
\HlSZ<'ZPgólnyrh grup organizmów. Trm 
się tłumarzą wiPlkiP rozhit>żno~l'i po
szPZPgt'1lnyrh u_kr. 

Systematyka człowieka. 

Triumf tt>orji Pwolurji w drugiPj po
łowiP XIX wit>ku spowodował ll'krt>wa
żmil' zagadniC'ń systrmatyki. Antropolo
gowie (-+Antropologja) jl'dnak nit• 
przestali się intrrl'sowar tern zagadniP
niem, hardzo ki wrześnie zarzęto tu dą
żyr do oparria s:·stematyki na ohjl'k
tywnyrh podstawarh ilośriow:·rh. Poważ-
111' wyniki tych hada11 oraz fakt lwz
sporn~·, iż organ izml'm najrzt,>śl'ipj przt'Z 
nas ohsl'rwowanym i najh•piej nam zna-
11~-m .kst rzłowil'k, powodu.i:! to, że naj
prostsziJ o<lpowiPdź na pyt an il': <'O to 
jl'st rasa, otrzymamy, zorjl'ntowawszy 
si\' w systPmat~·rp rzłowi1'ka. 

\Yolwe tl'go, ŹI' m<lwimy powsz\•rhnit• 
o rod z a .i u ludzkim, przpz to samo 
wypowiadam~· si(,' już za istnimil'm róż-
11,Yl'h gatunków rzłowil'ka. Rodzaj (gr-
11 n.ę) w s:·strmatyrP rozpada sii: howil'm 
11a gatunki. ,J('dnakowoż wskukk stwier
dzl'nia, że najhardzipj sohie ohrt• ludy, 
przy krz~·żowaniu si<:, wyda.iii mieszań
<'<lW o normahwj płodnośri, nauka ni1• 
w:ił pi już. Ż\' wsz~·sr~· olw<"nit' żyjąry 
ludzi1• stanowią j(•dPn .kdyn~· gatmwk. 
llawnid tak lirzni i ze wzgl~<l<lw spo-

-~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~-
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łt'ezno-polityrznyeh popularni zwoh•nni
c·y tl'zy wil•logatunkowośc•i 1·złowiPka 

ogrnnieza.iiJ sil,' teraz do ohron~· twi<'r
dzt>nia, Żl' ezłowirk kop al n~- <'poki 
lodowrowl'j, rzyli t. zw. ras a n<' a n
<l l' r t. al s k 11, oznarzana tPż ,jako Il omo 
primiuenius, stanowiła g11tmwk odrl,'lm~·. 
Leez i to twiPnlzPnie znaj1lt1.il' poważ
nyc·h, a hodaj i <'oraz li<'znil•jszyeh przl'
<'iwników. A zatrm, g1lyb~· si\' i ten po
ghid n il• utrzymał, 1•złowi<'k st anowiłh.Y 
ro1lzaj systematyc•zny (yrn11s), olwjrn11-
.i11r~· t~·l'ko jPdPn g11tmwk (.~prl'irs). 

Historja prac nad systematyką człowieka. 

Linnens~. 

Pojl,'<'il' „rmlzaju lllllzki1•gv' zawdzil,'
<•zamy wil•lkiPmu szw<'dzkit'mll s~·stl'
mat~·kowi, Linnn1szowi (li07-1 i7~:. 
\V pierwszpm wydaniu 1lzida Limwnsza: 
„SyslPmn natura<'" ograni<'zał si\' on do 
wyróżnit•nia mil'szkańrów znan~·rh mil 
podówrzas <'Zl,'Ś<'i świata, jak to wskazu.iii 
nazwy poszrzl'gólnyeh o <l m i a n ( r·a
rietas) rzłowit>ka: /lomo 1tml'rirnnus, 
llomo e Il ro 1mc us, Jl omo 11si11tie11.~ i Il om 11 

11fer (w zna<'Zl'Hiu Il. 11fri('(/n11s), pomi
jając oezywiś<'il' patdog-ic·zn:i 0<lmia11\' 
lforno f l'l'llS, olwjm11j11e:1 umysłowo dw
ryrh, i godną lil'ro<lota odmian~ ll'/.!"l'łl
darną II omo mor1.~t ro.rns, olwjm11.for11 
alpcjskieh karłów, patag011skirh olhrz,·
mów i t. p. W późnil'jsz~·rh w~·d1mia~h 
marny natomiast już pi1,.·(. odmi1rn. Od
zwil'rril'dla si•; w il'l1l ronrawda uwzgli,'d
nit>nil' w tyc•h <•zasarh odkryty<'h l11<l<lw 
Oc'L':mji i Indotwzji, ważnil'jszt' jPdnak 
jl'st to, iż dawne~ t<'rminy g<'ng1·afirzn<' 
został,,- zastąpiollt' nazw:imi: ff. albus 
(biały), Il. liadius (żtlłty), lf. ni,17<'1· 
(ezarny); Il. c11prc11s (mi<'<lziany) i Il. 
f11sc11.~ (brunatny), prZl'Z c•o uwydatnio
na została rerha tak istotna, jak harwa 
skóry. 

Blumenbach. 

W naszej literaturze pop11larn1•j oraz 
w podr\'<'Zn ikach szkolnyrh ut rzym uje 

się ,jt><lnak 11.i~'<'il' Li1111t•11sza nil' w swo
jPj oryl!inalnPj postaei. Jp1·z \\" r!'dakrji 
na<ln1wj mu przt'z .J. J.'. BI u m l' n
b a <' h a w 1·. 1776-ym. l\lo<lyfikaej:i 
wprowadzon'a przez tq.ro nrzotwgo, nwa
żmwgo Jll'z<'z i\iPmet!w za ojr:1 nn tropo
logji, po!Pga nn zas1ąpil'lliu tPrmin<iw 
11 a u kowyc· h Linneusza n il'konsl'kWl'll tn1•
m i nazwami l'1nografi<'zno-gt'og-rafieznP
mi. \Vsz~·sey znam~· jt'go rasy: kaukaską, 
i>tjopsklj, mongolslq, anwrykat1ską i ma
lajską. które <lo dzisiaj pokutują jt•
szrze ezasami w nnszyrh podr\'cznikaeh 
popularny<'h - którr natomiast mnło, 
nit•stPty, eo wiedzą o poglą<l:wh C 11-
vie r a. 

Cuvier. 

\Vidki !Pn systPma(\"k .ieszl'Zl' w roku 
1800 zdał sohil' spra W\' z kg-o, Żl' w ro
dzaju lwlzkirn nakży przl•<h•wsz~·stkiPtn 
wyn'lżll ir I r z~· .ki.ro gł (l w n (' c• z\'· 
ś 1• i skład o w<': hiał:i, żtiłtą i ezarną. 
\V~·jaśniPnit• stosunku tyeh skłaclnikfrw 
zasadnir·zyrh do różn~·eh podgrup sta
nowi istot n:i t rl'Śl; wysiłkt'lw tlrngit'.i po
łowy XIX w. w dzil'tlzini1• systl'mat~·ki 
1·złowiPka. w~·siłków llo1y<'hezas jl•szrzr 
11 i1'llWiPń1·zon.\·1·h powszp1•łlll it• uznawa
nym wynikit'lll. 

Deniker. 

BPzsporn il' na.i po wa zn H',Jsz11 próbą, 
pod.kią w tym kin11nk11, stanowiło ujt:
ri<' ogłoszonp w roku 1 !lOO przPz fran
c•1iski!'go antropologa ,J. ]) <'n i k Pr a. 
l>Pnikl'!' nil' li<'zył si~· .kszpze <lostatl'<'Z-
11 il' z <lziPdzi<·znośeią ja ko z rzytlll ikiem 
kszt ałtuj:irym proeps różn iPowall ia rn
dza.iu h1dzkiPgo i zh.Yt porhopnil', zwła
suza w stosunku do mnil'j mu znanych 
l ud!iw kolorowy eh, pod \Hirz111 lkowywał 
wyniki antropologirznl' w~·nikom badań 
.i\'zykoznawrzyeh i l'tnografirznyeh. Nie
uwzgll,'dn i Pn iP dziPdzirznośei spowodo
wało, iż przy wyr(iżn i<'n in 1lziC'sif,'<'iH 
składników lu<lnośPi l'll ro1wjskid uznał 
on szPśr za rasy 11 rzt<'ry za il'h typy 
mil'SZHIH', wyt WOl'ZOlll' przl'Z krzyżowu-

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
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Il it'. llopil'ro h.1dan ia :lllt ropolog{1w pnl
skic•h (l!l:!~) w~·jaśniły, Żl' w rzPC'Z,\·wi
stoś<·i stosmwk ras do t ~·111\w mi1•sza
ll.V<'h kształtu.ii' się w EuropiP w spos1'1h 
111Hh•r prost~-. l\lamy w E11ropi1• rzkry 
ras~· i sz<'Ś<: irh typ1\w miPszanyrh. Ci 
mit'sza (wy pil'rwsz1•1.ro stopnia. w~«'Zt'rpn
.i•! ilośc: możliwyd1 komhinar:v.i <'Zll'l'<'<'h 
p\nn1·nt<'>w (ras). ł:1c·zon.v<"h po dwn. 
l 7zgculniono w 1P11 sposi'1h po1.dwl.\· I )p_ 

nik1·ra z pog\;1dami ant1·opologów ogra-

wiadomo, puł:)C'Zl'nia rM,n>·C'h składni
ktlw. ~ll\Wt .i<':ro fr11omt'nalna <'rndyeja 
7.11wodzi tutaj' Przt>ri1·ż ni1· z1lawał on 
sohit· spraw~· z tt>go, Żt• jl'szrzt' w Iss:1 
l'okn składniki 1111\nośri azjatyrkil'j zo
stały poprawni1• u.kil' przt>z L. v. 
Se hr 1' nr ka, a już w lS!lS roku .fo
zt'f S i <' m i r a d z k i ogłosił swoj:1 pra
<'\'. stwi1•rdza.i•1<':! \\yst\'\HlWallil' idt>n
tycznyc~h skhulnik<lw w Am1·r,\«'P i Azji. 

llil'za.i:ic•yrh się 1lo wyr<'1żn i an ia c·zt1·n•c·h Synteza szkoły polskiej. 
gV1wl1,\«'h składnik{1w 1111\nośri 1•11ro1w.i- ł\onsl'kWt'lH',k powyższej krytyki sta-
skie,i. nowi synteza 1lana przPz antropolo:r.i<: 

V.' 1lzit'dzini1• hada1I nad lutlnoś!'ia ko- polsk;1. ( lpi1•ra si1,· ona na pogl;idzie, Żt' 
lorow11 ujęc·iP .J. DPnik1•ra 11i1• ~iałn r<'1ż11i('()wani1• rodzaju ludzkiq.~o post<:po-
równit' doniosh•go znnc·zPnia. Właśni1• dla- wało wsk11t1·k stopnicm1•go ustalania się 
tq~o. Żt' \}(>n ik1•r pod JlOl'Zl)dkow~·wał w~·- form miPsZllll Yf•h. l)alszt' 11zasa1\n il'nia 
niki antropologiPznP w~·nikorn hada11 l't- tt•j s~·nti·z~· st,;nowią: popar<'it' tt'Z.Y trój
llogTafirz11v1·h i lin!!wistwznY<'h. nit• li- dzil'lnoś"i ( 'm·il'ra w:n1ikami hadai1 nad 
~·zył si\• m~ z możli~rnśri;1 W,\:St~·powania właśc·iwośeiami krwi ( F. B1•rnski11 ), 
1tlt•nty!'z11>·c·h składnik<)\\' 1111! ropolo!!'irz- wykazani1·. Żt' liC'zha c·hromos1iw, t. j. mi-
nyrh z .i1·<hwj strony w A fryet> i A ustra- k;oskopijn~-c·h <'Z\'Ści składowyeh j11dra 
lazji, z 1lrugi1·.i zaś w Eurazji i Ami'- komórki, o<l!!TywająC'yl'h zasadniezą ro
l',Y<'<'. l>t>nikpr jako podstawę swt'.i syn- Ję w pro('rsir dzirdziezPnia .. irst krotno
tt>zy wział zatPm rozc·złonkowa11il' !!l'O- śri;1 lic·zhy trzy, oraz stwi1•r<lzl'nie, ŻP przy 
grafic·z111.' rodzaju ludzkit>go, z:whov.:nł zastosowaniu rnPtorl ilo~1·illwyc·h dorho
przytt>m zasad\· tr•\idzi1•l11ośc•i. wprowa- 1lzirny do wyrc'1żniPnia ~1 typ{1w antro
dzon11 prz1·z ( 'm·i1•1·a i 11a mit>.is<'t' na- pologiewy<'h. \\'y11iki h:idań nacl dzi<'· 
1'Zl'll11' \\'\'sllnał hal'WY skbl'\' -- to tPŻ dzic·znośC'i:J ( B. Hosi11ski) wykazały. 
kgo syntt>zę 1;alt>Ż,\' t;w11żar .zn 1wwrn•go iż z 10 typów antropologirznyrh lutlno
r~i<l7:a.i11 kompromis pomiędz~· uj~riami śc·i <·uroppjskit'j c•ztNy należy uznal; zn 
l uv1rra i Li1111rusza-Hhm1rnh11rha. rasv a sześr za ieh typy miPsznnr. Przez 
Kompromis tt>ll ukształtował się przy- an:;loµ:j~· można w11im;kow11l-, iż w <·a
t\'lll 1·0~1 wyraźn.nn wpł>·w1·m pogl11d1iw Jy1n rodzaju ludzkim jrgn 21 typów 
h1·1wsta l lat><'kPla, jak o \1'111 świadC'z~· a

0

ntropologi<·znyr·h rozpada się na I) ras 
wysuni\·<·it> kształtu włosi'1w, jako dru- i ieh l!i form 111i<'sz11nyeh. Przpz wzµ:ll)<i 
g-.ii•j <'t>t•hy systt>mat_vc·znl'.i· J>c~sun;iwszy na to 11asnwn si\' nam 11astc,•pu,i11c•e lla
SI\' w dziPdziniP svst1·mat,·ki c·złowit>ka lfrr prostp u,ięc•iP. Bierzemy za punkt 
hiakgo I a k da li' ko, ·iż wit'l1:1',wi X X przr- wnsrrn t r<ljdzit•hw zróżni<'owan iP. r~i
Jladło tn właśl'iwi1• tvlko 11porani1• si\• dzajn h1dzki1·go; przt>z skrzyżowanie się 
Z .11i1·do(·i111.n1it,.•c•iami. \\;stosunku do rzło- twi1 trzPrh odmian musiały powstać 
Wll'ka kolorow<'"O I >i-n ikl'r nit• zcloln·- t ~·zy formv mil'sZalll' pi1•rwszPgo stopnia. 
wa si\' llawl't ~a' konsckw<'llllH' w.Yo;!- l 'st11lPni1· ·się t>·eh trze<'h mit>szańrów 
fęlmi1·niP skład11ik{1w ant ropologiezn.vdl. 1\ajP nam ł:irznil' szt·śr ra~. Przt>z kr~y
l >1nanieza si1,• on liowil'm 1\ 0 prób~· roz- żowanil' t,·rh szt>~<: ras da,]<' znowu p1ęt
klasyfikowania l11cł<lw, stanowiiiryrh, j11k naśri1· fo~m rnit'szanyC'h. Ras~· i. form>· --·-- ----- - ---- --···---. ------- - " .. --- ------. ·----·-------------
szukaj 11· tom fr l'iąfym ! ---
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mieszane dają nam łącznie 21 składni
ków antropologicznych. Odpowiada to 
liczbie typów wyróżnianych przy badn
niu ilościowem. Naszą syntezi.• u11aocz
m11 załączony diagrnm. 

~ 
@--©-®--e--® 

. ,,~ 

~V~ o 
ltyl'. :\9. l-łitrntetyc~n.,. ustosunkowanie W7.Rj.-1 1in •· 

2 1 ak !111lnik6w rodzrLju lud•kiPl(O. 

" • 
l 
l .,, 
n 

nor<lycznr , północno ·zrL<:hodni 
ałródzi emnomorski 1) dynar•ki 
armenoidaln y !! litoralny 
laponoid„)n)· r subnordyc7.ny 
ark tycz nr /I s11blaponoirla l11 r 
nigryc:ki ro alp•i•ki 

" V"leo1ujatycki 
VJ pa ltlOĄnwrykAńKki 

> pncrficzny 
r c„ntralnoazjatyt•ki 
,„ a1111traloidalny 

JC tnPdit.-rranoidaln~· 
x orjentalny 

<p auatroa frykRń•ki 
" n e~roid1t.lny 

U w "g a. Skł„dnikl bialP mnie8Zczon<' w poln 
l>iałem. ińłt.e - w polu rzadko zAkreAkow1rnf'm. 
f":AATTIP - \V poln jl'ęłltO a11okrr8kJWATIP.nt. 

Mamy tu przedcwszystkiem trójkąt, 
którego wierzchołki reprezentują teraź
niejsze odpowiedniki trzech pierwotnych 
składników Cuviera. Są to formy cha
rakterystyczne trzech odmian, białej, 
żiiłtej i czarnej, rt'fHezentowanc przez 
rasy: nordyczną, laponoidalną i nigryc
ką. Trzy dalsze rasy, powstałe hipote
tycznie przez skrzyżowanie trzech ele
mentów pierwotnych, zostały umicszczo-

nc po środkach boków trójkąt.a. S11 to 
rasr śródziemnomorska, armenoidaln a 
i arktyczna. Umieszczenie rasy śród
ziemnomorskiej między nordyczną. i ni
irrycką wyraża przytem przypuszC'zenic, 
że powstała ona przez połączenie pier
wotnych form odmian białej i czarnej, 
i t. d. Wreszcie piętnastu typom miesza 
nym, powstałym przypuszczalnie przez 
skrzyżowanie tych sze..~ciu ras, odpowia
da piętnaście linij, łąezących sześć punk
tów, reprezentujących nasze rasy. Są to 
zarówno proste, jak i h1ki koła, prze
chodzącego przez wierzchołki trójkąta. 
Połączenie dwu punktów Jinją ~yraża 
przypuszczenie, że typ mieszany, repre
zentowany przez daną linję, powstał z po
łączenia ras reprezentowanych przez k 
punkty. Badania nad dziedziczności <! 
wykazały przytem słuszność przypuszcze
nia, iż w Europie jest sześ~ typów mit•
szanych ludnośc i : ')', 1, <> , <u, fi, (! 

W świetle powyższego ujęcia przy ze
st.awicn iu jasnego Europejczyka z mu
rzynem i żółtoskórym Azjatą. unaocz
niamy sobie różnice między odmianami 
rodzaju ludzkiego. Natomiast przy po
równywaniu rosłego, jasnowłosego i nie
bieskookiego Szweda z niskim śniadym 
Włochem południowym o bardzo wy
dłużonej głowic oraz z Ormianinem 
o płasko śeiętem tyłogłowiu i karyka
turalnym nosie - uświadamiamy sobil' 
rozmiar r«lżnic, zachodzących między ra
sami odmiany białej. (Por. hlkżc art. 
Anfro7wloajn). 

Rasizm. 

Rasizm jest to nazwa poglądu na ży
cie, w którym r a s a odgrywa rolę war
tości najwyższej . W poglądz i e tym zaj
muje ona miejsc<• analogiczne do mid
sea zajmowanego przez rozum w kon 
cepcjaeh teoretyków widkicj rewolucji 
francuskiej. J ej dobro stanowi najw'yż
sze kryterjum etyczne. Przez wzgląd nn 

Czego nie znajdziesz t 11 I aj -
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nie rezygnu.k sii,• z swobód osohist,\·rh, 
gw11rnntow1rn,vrh dot,vrhrzasow<•mi kon
styturjami, a stnnowiąryrh podwaliny 
wsp<lłrz<>s1wj rywiliz11rji <>Urop1•.iskit'j, 
i rzyni się z ezłowit•ka prwdmiot eksrw
rymcntów hodowlanyrh. Rasiśri ni<'
micrry, kt<lrzy od rZflsU oh,kria w Niem
rzcrh władzy przt'z na rodowyrh soPjali
stów, wprowadzają na tPr<'ll i<' ~i<'mi<'<' 
swoje zasady w życie, wierzą, Żl~ .i<'<ly
ną doskonałą postarją człowiPka ,jpst 
rasa nordyczna, jpj miPszańców uważają 
za roś gorszPgo, a inrw rasy za jPSZ<'Zl' 
mniej wartośriowy matPrjał ludzki. ni<'
zdolny nictylko do wytworzenia, lecz 
nawt•t i do zachowania, wyższyrh form 
Ż,\1cia kulturalnego. Odwil'rzna kza na
rodu wyhranego przeistaeza się u nich 
w wiarę w rasę wyhraną, stanowiąc 
oezywiście źródło idPologji imrwrjali
styczncj. 

Jak wiadomo, lingwiśri mian<'m ary .i
e z y k ów ( ~ A r,iowic) oznaczają mie
szkające w Azji wsrhodnirj lud,\· indo
curopcjskir, rozpada.iąrr się na podgru
py irańską i indyjską. Pod względem 
antropologicznym wyrozmaJą się one 
od pozostałyrh ludów indoeuropejskich 
przedewszystkicm tern, że wykazują 
słabsze przymieszki rasy nordyrzncj. 1>111 
rasistów nicmieekirh natomiast aryjezy
kami są przedewszystki1•m ludzie rasy 
nordyrznPj, a w ostat<>rznośri Europej
ezyey wolni od przymieszki krwi ży
d.owskiej. Wymagająr legitymowania 
się trzema pokoleniami, wolrn•mi od 
P:zyi:nieszki krwi żydowskiej, ras1sr1 
~~em1eccy zajmują w stosunku do ży-
~w stanowisko analogiczne do stanowi

s a anglosaskich Amerykanów w sto
sunku do murzynów. Rasizm stanowi 
teoretyczne uzasadnimie niemieckiego 
narodowego socjalizmu i jest skrajną 
formą reakej i przeciwko „humanitar
nym" dogmatom lił)('ralizmu. ( ~ Libe
ralizm) XIX wieku. W imię ogólnego 
dobra uzasadnia on ograniczenie praw 

szukaj w tomie piątym! 

llwlat l t.yrlP. -- TV. 

ohywatPlskich 1ww1wj rzi.·sc1 ludnośri, 
skwalifikowan!'j jako szkodliwa. We 
wspbłezPSnt'.i rzC'rz~·wistośri n iPmieckicj 
powodu.i<' to w~·<>liminowaniP wyższ:\'rh 
warstw miC'szrzański<'h w wiPlkim zakrc
si1· z żydami przPkrzyżownnyc•h. Rasizm 
skazali,\' jpst m1 hPzkompromi!'mwy kon
flikt z kościołt>m k11tqlirkim. 

.!. Czt>h111owski. 

REALIZM. Wyr11z „realizm", po
dohnie .iak i wyraz „realista" może 
m1er rozne znaczenia, zn.leżnie od 
związku, w jakim słown te są używa-
1w. Realizm 111oże oznaczlłć pewien kie
runek filozofiezny w tC'orji poznnnia 
( ~ Teorja poznania). Zasadniczą tezą 
tego kierunku w różnych jego odcie
niach jest to, że świat naogół jest taki, 
jakim na111 się przedstawia. ,Jest to te
za wręcz przeciwna zasadniczej tezie 
idealizmu (~Idea), który twierdzi, że 
dany nlłm obraz świlłta jest jedynie two
rem rzy też przetworPm naszego umy
słu. Realizmem natomilłst w sensie t. zw. 
filozof.ii życia nazywamy postnwę czło
wieka, który bierze trzeźwo życie ta
kiem, jakiem ono jest. Takiego czło.wie
kn nazywnmy realistą. Przeciwieństwem 
realisty jest idealista, który w swojej 
fnntazji czy tPŻ w swoich pra1mieniach 
widzi inny, doskonalszy, bardziej odpo
wiadający jpgo upodobnniom rzy prlł
gniPnio111 obraz świnta. 

Realizm w sztuce. 

Z przPciwieństwem tem sp?t.ykarn!. 
się wreszcie w dziedzinie sztuki I teorJI 
sztuki. Realizm w teorji sztuki, nawią
zując do Arystotelesa, który twierdził, 
iż sztuka jpst nnśladowaniem natury, 
uważa, iż sztuka odtwarza naturę bądź
to zewnętrzną: świat dany przez zmy
sły, bądź też wewnętrzną: świat na
szych doznań psychicznych. Idealizm, 
nawiązując do Platona lub Plotyna, 
uważa, iż sztuka nie jest odbiciem rze-

IM 
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czywistośei, h•<·Z wyrazem jej tajemnej 
treści i jej głębokiego sensu. 

\V estetyce zatem przez realizm ro
zumie się <lążenie do wiernego odtwn
rznnia rzeczywistoś<•i. Obok wyrnzu 
„renlizm" t•zęsto bywa używany także 
term in : ,,natura] izm" ( - N atumlizm), 
który zazwyezaj oznacza 8kn1jny rea
lizm, ale czasami pojęt•in te hywa.ią sto
sownne w odwrotnym porządku albo 
jako równoznarzne. \\' zastosowaniu do 
malarstwa i rzeźby przyjęto 11110J.!ół 
uważać na tu rai izm za pojęcie i;zerszP 
od realizmu. \Y sztuk1wh plastyPznych 
naturnlizm ozn1wza spo86b reagowania 
artysty na zmyRłowy świat zjawisk. Na
turalistami są więc nar6wni włost•y mi
strze odrodzenia. real iśri holenderscy 
i flamnndzry, <'ZY impr('sjoniśei fran
cuscy. 

Dąż<•nie jednak do wicmt•go od.twa
rzania rzeczywistości w sztuce nq~dy 
nie zdoła osiągnąć zupełnie obj('ktyw
nych wyników. Każdy artysta ten salll 
widok natury ujmuje inaezej. Tr indy
widualne różnice mają rozmaite przy
czyny, jak: odrhyleni(' w budowie or
ganu wzrokowego; rodzaj zdolności, 
nieraz rozstrzygający o wyborze tych 
lub owych szczegółów widoku natury, 
które na ohrazie zostały uwydatnione; 
przy jęte w danej epoce konwencje 11 r
tystyczne lub obyczajowe, zwłasz<·zn 
zaś osobowość artysty, w knż<lelll swem 
dziele wyrażającego nietylko to, co ono 
rzeczowo przedstawia, lN·z r1)wnież 
własną duszę i własny styl, po którym 
każdego wybitnego twól'cę łatwo się po
znaje. Jakkolwiek więc historja kul
tury poucza nas, że wszystkie napraw
dę wielkie epoki ·w rozwoju sztuk pla
stycznych opierały się na pilnem stu
djowaniu przez artystów natury, we
wnętrzny do meJ stosunek artysty 
kształtuje się rozmaicie. 

Realizm w literaturze. 

W dziedzinie literatury sµrawa ta 
przedstawia się nieeo odmienni<'. 'l'<'('h
nicznrm narzędziP111 I iteratury .it'st sło
wo, symbol myśli. \\' literatnrz<' trPŚĆ 
i forma są czynnika111i równorzędnc
mi, a temat i idea sta11owi11 nirzhęd1w 
składniki artystycznrj hudowy utwo
ru. l dlatt•go każ<k dzieło litera('ki<' 
opierit<:. się musi o pewi<>n pogląd czło
wieka na świat, ]('piej luh gorz<'.i prz<'-
111yśla11y. ezas1rn1i n:nv<>t nieuświndo
miony, <"zyli wyplywa.i11<'Y z ogl'll1wj 
atmosfery środowiska spoh'<'ZTH'go 
i epoki dziejowej, <'ho<·inż indywi<lual
niP nit•przPtrawiony. Zasa<lniczemi kir
runkalll i twórczośei I itPl'H<' ki<'.i muszą 
hyć zatem realizm i idealizm. okr<>ślają
<'e <lwa przeeiwne hieg-uny umysłowqro 
pojmownnin zagndnie11 żyeiowy<·h. 
W praktyee zn<'hodzą Ol'zywiś<•i<> roz
maite odchylenia i powikłania. u źródła 
.i<·dnak twór<'.zOŚl'i litt•r:H'ki!'j 11mtn.i<> 
zawsz<' .i<'d<>n z ty<'h f.!,'lt'lwnyl'h pn1dl)\\' 
111vśli filozofi<'z1wj: r<'alizm albo i<lca
li;,111. K i1•rmwk zaś natura I ist yezny 
w literaturz(' powstał z rralizlllu, był 
tegoż ostnte<'zn11 kons('kwe1H' ją i zn ra
zem skrajną reakcją przeciw roman-
tycznemu idealizmowi. . 

Literatura, jak wszelka sztuka, J<'St 
odzwierciedleniem życia, nawet w tyeh 
utwornch, które z założenia najdalej 
odbie1xają od jakiegokolwirk podobirl1-
stwa do bezpośrednio przez (~złowidrn 
poznawanych zewnętrznych form rze
czy. Dla krytycznej oceny każdego 
dzieła literackiego znsadnirzem jest 
więc zagadnienie, czy (i w jakim stop
niu wiernie) dzieło to odtwarza przed
stawioną rzeczywistośl>, czy ją zmienia 
i idealizuje. Punktem wy.iś<'ia i ghh~
nrm kryterjum sądu estetycznego w li
teraturze j('st więc zagadniPnie rt'n
lizmu i idealizmu. Przewaga jedm·g? 
z tych kierunków stanowi też o różm
cach dzielących rozmaite szkoły, style 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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i epoki literackil', a wszrlkit' walki lit<'
raekie dadzą się sprowadzić do zasad
niczrgo sporu mi\'dzy rPalizmem i i<lra
li~mem. W rfiżnyeh rpokach z111.rndnir
me to inaczej pojmowallo, ho nirnrnl 
każde pokolellie <lzil' jowr odm ien!lie 
widzi swą prawd\' ży~iową i ze swej 
rz~czywistoś1·i wydobywa nowr warto-

. śc1 kulturalne. Zal<'Żllif' od tego roz
n_iaitr hywały i bywa.il} rrnlizmy i idea
lizmy. l jeśli stwindzir trzeba, że na 
całym znanym nam obszarze dziejów 
k~tltury duehowej tr !laprawd\' wiel
kie dzieła litrrackie, które najlepiej 
przrtrwały, czyli nnj<lłużej zachowały 
swą siłę oddziaływnnin na nast\'PIW po
kolrnia czytelników, zawdzi\'eza.ią to 
przedewszyst kie111 swym wa rtościo111 
realistycznym, to jt'tlnak zauważyć na
le~y, że nie był to lligdy rl'aliz111 pozhn
w10ny idealizmu. A hy zrozumie{>, o eo 
!? chodzi, najlepiej wyjaśni przykład. 
tz trudnoby dopatrzeć si\' podohirń
stwa między rralizmem w twórezości 
Bolesława Prusa, a tym realizmrm. 
o którym wyraził si\' w~półrzrsny kry
~yk rosyjski K. Czukowskij, że „bywa 
I tęponosy, zatęchły realizm stragania-
7zy, realizm samowarów, knraluehów 
I złot6wek; ten renlizm - to kołtuii
~two, drohnomieszrzańska ciasllota my
slowa". Al bowiem rzeczywistoś{• sam n 
pr~ez. si\', w swej prawdzie ohjektyw
lleJ niedostępna zresztą, bo zna11a 11a111 
tylko z naszego o ni<'.i subjektywnego 
wyohrażrnia, stanowi dla twórczości li
~era.ckiej niby surowy materjał, kt6ry 
~p1ero należy ulepić. Trzeba tę rzerzy

wi~t~ść najlepiej poznnf> i zhndnć, ognr
nąc I przezwyciężyć, aby przrz włnści
wy dobór i rozmieszczenie zaobsnwo
w~nych w życiu z.iawisk dać zupełne 
widzenie naszej prnwdy w jej skr!lcie 
ar~ystycznym. Otwirra.ią się tu więr 
:6znorodne 1nożliwośei indywidunlne.i 
~~terpretacji żyrin w dziele liter11c-

1em. Od sposobu zaś, w jaki artysta 

szukaj w tomie piątym! 

ujmuje nietylko swC' widzenie 8winta 
leez i własny do świata 8tosnnek, zale
ży, ezy dzieło jego nazwiemy i1frali
styczt1em lub renlistyC'z1wn1. \\· stosun
ku do literntury zamiast idenlizrnu nnj. 
rzęściej używa się dziś terminu: romnn
tyzm, gdyż w tym prądzie najwybitniej 
się objawił idenlistyczny poiiląd na 
śwint ( __. Romantyzm). 

Realizm jako prąd literacki. 

Pod nazwą realizmu w lit<•rnturze 
występuje zwłaszrza prwien bliżej okre
ślony prąd literarki, który zrodził się 
z renkeji prz('(•iw roma11tyzmowi i buj
nie rozwinął w ciągu XIX stulel'ia. 
Był to jeden z doniosłyeh przejawów 
powszerhnego w kulturze duchowej 
zwrotu przeciw idenliz111owi. Na polu 
filozof.ii zwrot ten zaznarzył się przy
rodniczym poglądem nn świat, sformu
łownnym w Anglji i Frnncji pod na
zwami empiryzmu ,J. St. Milla, ewolu
lucjonizmu H. Spencera i zwłaszcza po
zytywizmu A. Comte 'a (--. Pozyty
wizm). Te prądy filozoficwe wybitnie 
oddzinłały nn rozw6j realizmu w lite
raturze. 

Kierunek renliHtyczny w literntu
rze XIX wieku polega na dążeniu do 
objektywnego i wiernego odtwarzania 
ezłowieka tnkim, jnkim jrst na tle 
swego środowiska społerznrgo. Ody 
romnntyzm stwarzał idealne postaci 
bohaterów na miarę nadludzką, ota
cznł je sferą świata duchowego i potęg 
nadzmysłowyrh, z wyobraźni czerpał 
fantastyczne pomysły i w imię swyrh 
daleko w przyszłość sięgających idea
łów rzucnł gromy na przyziemną rze
rzywistość - realizm poszukuje prawdy 
człowieka w jego doczesnem i po
wszechnem bytowaniu, tematy swe bie
rze najchętnej z najbliższrgo otoczrnia 
i z teraźniejszrj chwili. odrzucn wszel
kie nadzirmskie wzloty, poprzci;tnje 
na konkretnie dostrzegalnych faktaeh 

1 •• 
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żyriowyrh. Ale w praktyce sprawa nie 
przedstawia siQ tak prosto. I jeśli 
w twórczoŚ(•i rornantyk('lw '/, ł:1twościq 

siQ odkrywa czynniki realizmu, to 
i wieley realiści da.iq nadal wyr11z 
tkwiącemu w nich idt'al izmowi i hyna.i-
111niej nif' odrzucają nadzwy1·zajności, 
tylko ją mit>szczą w rnnwch Ży(•iowego 
prawdopodobieństwa. Ten r(•nlizm tre
ści stwarza także realizm styln, wyra
żający siQ dążeniem <lo prostoty i .in
snośei w literaekiem p1·zedstawiani11 
żyl'ia. W przyczynowym skutku tye h 
przemian nastQpuje zwrot od popzji Jo 
prozy. Najwi\'('t>.i uprawianym l'Odza.
je111 literackie111 staje siQ powirś1'. 7-a
miust ulubionej przez romantyków tra
lfedji przeważa komedja, powstnje nad
to nowy rodzaj dramatu poci 1111zw11 
„sztuki", której za1lnniem jPst wierne 
odzwif:'rcif:'dlanif' żyeia i .irgo zngad-
11il'ń, nie wyolhrzymiająe ich do tra
gicznf:'go fatalizmu ani do przrs111lnrgo 
komizmu. Ale ta istniejąca w 11as i ohok 
nas rzeczywistośr przynosi wit>lora kie 
zjawiska, które swą nit>zwykłośeią nie
raz przf:'wyższa.ią roj(•nia hujiwj wyo
braźni. Nauki przyrodni('ZP i ]JOStf{p~· 
rywilizarji rozwijają si<; prz;vh•m z nil'
bywałym rozmaelwm, ro wprowadza do
niosk• przPmiany w społcrznyrh wanm
karh żyria i stwarza roraz nowe za
g-adn im ia i walki id1•owt>. 1 przt>d rP
alizmPm wi<;c otwierają się rozlPgłP za
dania twórcze, którt> swPm napi<;riPm 
wzruszcn iowPm przPrasta.ią wszrlkir orzP
kiwania. 

Pif:'nvszym i µ;łównyrn i przPdst a wi-
eielarn i nowoczt'Sllt>go realizmu w lit('-
1·aturzt> f:'HrOpejskiP.i są Bal z a c• ( -
Balzak i pou·fr.~<; f rm1 rnskri X I X U'.) 

i n i ck(' n s. Dickf:'llS llit>tyle odkrył. 
bo i w powieści angif:'lskiej miał po
przNlników, il!' ostatt>rznit> utrwalił 
w literaturzf:' znaczf:'nit> szar('go, zwy
kłPgo człowit>ka, jako niPwyczt>rpancgo 
7.ródła doświadczf:'ń i spostrzeżei1 żyC'io-

wyeh. Było to przrło111owt> zwyC'it;stwo 
l'e11lizmu. \\'rnz z Halzaki('lll ugrunto
wali .ie in11i powiPściopisarzp t'ra11c•u
s1•y: S t I' n d h a I, :\I ć r i m ~ P i zwła
szeza F la u hl' r t, który w „Madamr 
Bovary" ( I Hill) dał 11 reydziPło wsp6ł-

1•zes1wj powit'ŚC'i rt>alistyeznt>j, odzn11-
('Zll.i1Jl'P si<; narówni drobiazg-ową ob
scrwaeją żyC'iowt>j rzeezywistośC'i, .iako
też świet1111 i doskonalr związaną 
kompozycją artystyezną. W dalszym 
rozwoju powiPśC'i rt>al isty(~z1wj, boga
to rozkwitającej w ('ałe.i Europi<'. do· 
niosłc znarzeni1• mają pisa1'Z<' rosy.i 
sey : I> o s t o .i f:' w s k i i T o ł s t o j 
7.właszcz11 ))osto.i(•wsk i zna kom icir wy 
<los kona l ił 1111a l izi; psyC'hologic~zru1. do
('ierając do dna clusz lndzkid1 i z bez
litosnym rea liz111rm odslania.iq(• enłą 
11rawd<; C'haraktt'rÓw zbrodni('zyeh !nb 
C'horohliwyeh, nhy i na tl',j drodzr po
szukiwar jPdnak gł~hHzyeh wartoś(•i 
istnienia. Właśc·iwy111 howit>111 ('(•Irm 
realizmu w litt'raturz(>, przynaj11111it>.i 
w jqio dzielneh Hzc•zytowyeh, jri;;t zdo
bywanie i rozsznzanil' wi('(lzy o (•zło
wi(•ku .• lt>st to właś11ir g-ł<lwnq zasługą 
rt'alizrnu i .iego najtrwalszą wartością. 

Realizm w literaturze polskiej. 

\Vhl'('W pozorom, stworzonym prz('Z 
wiPlki1• z<loh~·rze porzji romnntyrzn('j 
l\I irkiewirza. i Rłowarkil'go i nPoroman
tyeztwgo dramatu W~·spiaf1skirgo, litr-
1·atura polska w Hwcj og61nrj lin.ii roz
wojowPj posiadała zawszl' wyraźn11 
skłonnośc~ do rrulizmu. \VspomnianP od
rh:vknia od kj lin.ii miały swą w:vjiit
kową przyrzynę w warunkach żyria nn
rodo\\'C'go pod nariHkiPm polityrznC'j nie
woli. Wanmki te sprawiły r<lwniPż, ż..-. 
wła . .'.;riwi realiśri likratury polskiPj: 
P r u s, S i e n k i C' w i r z, <) r z l' s z k o
w a i I) y g a s i ń s k i, w swrj twórrzo
śei niP o~raniczają si<; do lwzinkrPsow-
1w~o poszukiwania prawd~· C'złowiPka, 
l1•rz Hl} nadal nauezy<'il'lami narodu. Na· 
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wpt obaj IHl<'ZPlni kryt~·ry <lziałająry 
w t•por<' rPalizmn polskiq.ro: (1 h m i r-
1 owski i Chlrhowski, brali za
wsz<' po<l uwag<: krytc>r.inm narodowo
spoh•c·znP, jako j<•<kn z głfrwnyrh spraw
dzian<lw oc·PnY dzida litPrac·ki<•go. Zrn1-
miennym jest: kż fakt, Żl' dla doh~· r<'
alizmu w PolsPr przyjęła się powsz<'<'h
nic nazwa pozytywizmu polskiego albo 
t. zw. prar.v org-an irznPj. Poz~·t~„wizm 
polski powstał pod wpływ<'m za<'hodnirh 
prądów filozofirzny<'h, jPdynym .i<'dnak 
konsekwPntnym przedstawiriPlPm rzystP.i 
~ultury pozyt~·wizmu w Pols<'l' stał si~· 
8 w i~ tor ho wski. Powszl'ehny zwrot 
<lo realizmu w tvm okrt>si<' ll\·ł w,·ni
kiPm n h•ty le przy

0

swojc11 ia sohi<: tlok
0

t ry
ny pozyt~"wisty<·z1wj Comt c ·a. i1t> nh.in
wem rezn;marji z' romantyzmu.11•.!ityrz
nego po przPgranyrh próhn<'h odz~·sk:i
nia niepodlPg-łośri w powstaniad1 listu
padowem i zwłaszrza stwzniow<'m. Pu
r. 1863 właśni!' rozwija ~ię d:iżeni<• t. zw. 
J>racy organ irznl'j al ho u podst a w, p rzl'z 
co rozumiano ochroni.; nnrodO\\'l'g-o sta
nu po..-,iada.nia przez podn i<·sit>niP ho;.rac
twa, gospodarrzc•go i krzrwiPnil' oświaty 
wśród ludu. ,Już w lata<•h 1H!i0-tyeh, gdy 
~a <~migrarji panuje nadnl romnnt~·zm, 
literatura polska w kraju po<lnosi pro
gram praey organiPz1wj, mianowi<'iP 
wyst~pują z nim Kor ze n i o w R k i. 
którego „Krewni" wywołnli 1.rłośną po
lemikę Klaczki, oraz w nil·kt1lry<·h 
swych powieścineh Kr as z<' ws k i. 
Kraszewski swoją płodną twórezośl'ią 
PowieściJwą znkłnda też podstawy pod 
rychły rozkwit realizmu w liternturzr 
P_olskiej po r. 1863. (iłówni przedst:mi
ctele realizmu przerhodzą jrdnnk 1111-

stęJ:>nie ewolucję w kierunku nnrod1rn·p
~o idealizmu. Jedynie Sienki ew i<' z. 
aczkolwiek w O"nil'm i mit>ezpm" krz<'-

"ł " ,., 
P1 ducha polskiego i budził zapał mło-
dych pokoleń do myśli o walee zhro.i1wj, 
w swy<•h powieśeiaeh wsp6łc•zpsnyeh da 
znowu wyraz miPszrzańskicj idPologji 
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wzboga<'ania się. Tnk stąd 11nzw11na „po
łaniP<'<'z~·zna·• stani1' si<: Jn'ZPdmiotPm 
atak(iw za 1\1łodrj Polski, gdy nastało 
z11owu odrodzt•nir itlPalizmn romant~·rz
nrgo w litNaturze i w m~·śli polityrz-
1wj. Al<' doświadc•zpnia i zdoh~·rzP, osi1)
g·ni~·1P prz<'z rPalizm, poważni1• wpływa
.ii) na rhnrakter lit<·ratury 1woromn11-
t ,Y<'Zlll'.i. zwłaszrza w t wórl'zośc·i powil'
Ś<'iowrj, dla któr!'j d;1ż1·niP do odzwi<·r
l'iedlania rPnlist)'<'Ztll'.i prawdy żyl'in 
stnło si~· .inż trwak ohowii)zn.i•)<'~·m kii-
llOlH'lll. 

N eo realizm. 

l'onowny rozkwit r<'a l izmu p1·z~·pa<h1. 
1111 doh\' wsp1'>ł<'zPsn;1. I >oświad<•zpn ia rz11-
s11 wojny rn111<·z~·ły PPnir wartoś(. żyri11 

<·odzi<·mwgo i po<ln i osły znarz<'n iP zw~· -
kh•,„o rzłowiPka. ~al)\·ta w dnh•ki<'h 
prZ:·ma rsz11C'h 111 h w od~łalonyl'h ohozarh 
.kń<'ów znajomośr olwy<·h krajów niPpo
rni1•miP zhliżyła rzłowi<•ka z rzłowil'kicm; 
w tnn samY~ kirrnnku w dalszvm rią
g·u .współd;inłają nowP posti.;py. r~·wili
z:wji krhnirznd. zwłaszczn radjo. Do
ko11uj1J<'l' si\• przt'minny ohycz11jowe 
i gruntownl' prz<•ohrnżt•nin ustroju po
lityrznqw wprowadzają za..,adnirzr zmia-
11,,· poglą<l<lw nn prawn c·złowit•ka i oho
wi:1zki spokrz1w. Woir<lh• wzrasta pu-
1\•żni<· poezu<'il' rzPrz~·wistośei, do rzego 
w znarz1wj mi1-rzt• prz~·czynin się po
wszpc•hnY krnn Pkonomiezn~·. Punkt 
<'ivżko:~c·i 1irzc~st~wa się o<l człowieka na 
środowisko i o,1 na rodu nn klas,v spo
ł<·<'ztll'. ~OWl' kit•runki ps~·rhologicznP, 
zwłaszPza fr<'Udyzm ( _.. l'sych ologja), 
u<'za inac•zrj pojmowar mPrha11izm ży
<'ia · duehowpgo rzłowieka, któn' rhor 
ezv~<·iowo staj<• Rię dostępnl' poznaniu 
naukowemu. Te wic>lorakic> rz~·nniki 
stw;~rzaj11 dln realizmu w literaturzl' 
nowe widoki. Kult faktu prowadzi do 
tuk nazvwanl'j „nowej rzcl'zowośri", po
ll'ga.ii)<'<:j na dążmiu do przedstawia
nia naorznej rz<>rzywistośri z najdalej 
posuniętą prostot~ środków literarkil'h. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

szukaj w tomie piątym! 
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Narastająca świadomość więzi społecz
nej zwraca zainteresowanie do tak zwa
nych tematów środowiskowych, w któ
rych życie jednostki stanowi tylko szcze
gół społecznej rzeczywistości. Daje to 
podnietę do podejmowania w powie
ściach naturalistycznej tcorji dokumen
tów życiowych. Działa również coraz 
pogłębiająca się świadomość bezpośred
niej odpowiedzialności człowieka za ży
cie społeczne. W sumie nowy realizm, 
mimo krzyżujące się nieraz sprzeczne 
wskazania i sprawdziany, jest wynikiem 
poglądu na świat opartego na własn!'j 
prac.y i osobistej zasłudze człowieka. 

K. Cznrhnw.-ki. 

Liter at u r a: Opracowania popularm•: 
M. Kr id 1: Główne prądy lit<'ratury <'Ul'O
pejskicj, Warszawa 1931. A. Drogo
s ze wski: Pozytywiw1 polski, \Varszawa 
rn:n. Ohsz<'rniej: St. o Hs owski: lT p0<\
staw estetyki, WarAzawa rn:n. T. o I' a
b owski: Krytyka literacka w Pols<'<' 
w epoce r<'alizmu i modernizmu, \Varszawa 
1934. L. Po mir owski: Walka o nowy 
realizm, \Varszawa 1933. K. Cz ach o w
ski: Obraz współczesnej literatury pol
skiej, T. III. Ekspr<'s.ionizm i N<'OI'<'alizm, 
Lwów l!ł.16. 

REFORMACJA. Słowo r e f o r m a
c j a jest dziś naukowym terminem hi
storycznym. Oznaczamy nim potężny 
ruch religijny, który ogarnął w XVI w. 
widc krajów europejskich. 

Podłoże ideowe. 

Jak każdy rueh ogarniający szPrsze 
masy, reformacja wynikła z szeregu przy
czyn, głęboko tkwiących w życiu ówcze
snem .• Tej podłoże ideowe związane było 
z dziejami życia wewnętrznego ludzi 
średniowiecza i renesansu. Bujność i bo
gactwo przeżyć religijnych jest naczelną 
cechą kultury średniowiecza ( ~ Średnio
wiecze). Narody Europy zachodniej po 

przyjęciu chrzc.4cijaństwa w zaraniu 
średniowiecza nieodrazu mogły się jed
nak zdobyć na wysoki poziom życia re
ligijnego wśród szerszych warstw spo
łeczeństwa. Dopiero w. XI i następne 
są okresem coraz to wspanialej rozwi
jacej się uczuciowości i myśli religijnej. 
Widzimy to w pierwszych wyprawach 
krzyżowych, w działaniu wielkiej ilości 
świętych, w rozkwicie filozofji schola
stycznej i sztuki kościelnej ( ~ Gotycka 
kntedra), wreszcie w zjawiaqiu się ma
sowych ruchów religijnych, a także i sekt. 
Cechą, która zbliża sekty średniowiecz
ne, jak albigensów, katarów czy walden
sów, do późniejszt>go ruchu reformacyj
nego, jest dążenie do „czystości" nauki 
chrześcijańskiej (greckie katharós - czy
sty, stąd późniejsze „kacerz" - sekciarz, 
heretyk) oraz przeciwstawianie się ko
ściołowi, jako organizacji zepsutej mo
ralnie i nie mającej jakoby nic wspól
nego z duchem prawdziwego chrzcści
ja6stwa. Od tych sekt odcina się wy
raźnie inny ruch religijny, który był 
tak samo wyrazem potQżnicjąccj w ma
sach potrzeby głębszego życia wi:;wnętrz
nego, ale szukał oparcia w kościele 
i utrzymał się w ramach tradycyjnej 
doktryny chrześcijańskiej: był nim fran
riszkanizm, wielki i ożywczy prąd odro
dzenia religijnego, zapoczątkowany przez 
św. :B'ranciszka z Asyżu (1182-1226). 
Nowsi historycy stwierdzają decydujące 
znaczenie franciszkanizmu dla powsta
nia wielkiego prądu kulturalnego, zwa
nego renesansem albo odrodzeniem ( ~ 
Renesans). W przeciwieństwie do róż
nych sekt ówczesnych franciszkanizm 
dążył do naprawy kościoła nie przez je
go rozbicie, lecz przez odrodzenie dusz 
jednostkowych. Wywodzące się ze śred
niowiecznych ruchów religijnych dąże
nie do duchowego odrodzenia człowieka 
tkwiło u podłoża renesansu, a jednym 
z objawów tego dążenia była także re
formacja w XVI wieku. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Podłoże polityczne. 

Spokczno-polityrzny ustr6j państw 
śrrdniowiPrznyrh tylko w małym stop
niu opiPrał sii; na podstawa<'h narodo
wcj rzy plPmiPnnpj wsp<llnot)·. ł.arina 
była jc:zyki(•m powszPC'hnym nid.ylko 
jako urzędowy język kośrioła, all' w r6w
nym stopniu władz państwow;i.·ph i mi
nki .• Tęzyki narodowp służyły do poro
zumiPwania się ludzi w żyrin rodzil'11-
1wm, ale nic stanowił)· podstaw~· dla 
kultura In ej i pul ityrz1wj rnlręhnośc·i na
rod6w, jak to się dziPjc olwrnil'. Nnro
d~- rhrzPŚC'ij1n'1skiP stanowił;i.· jakh)· .ii'd
nolitą rodzinę, na kt6rej <'ZPIP stał pa-
1nez. PoC'ZtH'i<' wspólnośC'i, oparte na 
silnej i jednolitej wiPrZ<', zaC'icrało róż
JJiC'l' wynikajl}C'C z przynalPżnośC'i jPdno
stck do r<linyC'h państw i narodów. Ale 
po<l wpływPm zarhwinnia się autoryktn 
papiestwa i stopniowqio hudzt•nia się 
świaclomośC'i narodowl'j poszrzq~ólny<'h 
lml<iw frn znarnipnny dla śr!'dniowiPrzn 
11kład stos1111k6w poC';,11ł się C'hwia<:. T. zw. 
lliewola awinjo11ska papi<'ŻY zapo<'zątko
wała Ppokę stopniowpgo uwalniania się 
pal1st w z pod przmnoż1wj władz~· Rz.r
tnu, jako durhowrj stoliC'y świata. ,Jpd
IJoC'zPśnic można zauwRŻY<; kruszPnie ~dę 
porządku frudahwgo ( ~ Penda7izm) 
i wyrastanie na jpgo µ;ruzarh nowyeh, 
<'oraz to potężnit'.iszyrh org1mizmów pań
stwow,Y('h. ,h,śli doł1)C'Zymy do tt>go wzra
staj1)C'Y wpływ humanizmu ( ~ ll nma
niz111 ), który był wskrz!'szrnil'm nietyl
ku litPratury starożytnrj, all' i rzym
skiego itkału państwa, jako najw:vższpj 
wartośri, otrzymamy ze.sp6ł przyC'zyn, 
1>owoduj11ryrh stopniowe osłahit'llil' po
l'zucia jPdnośPi durhowrj świata rhrz!'
śc·ija1'iskiq~o i wyłamywanie się z l>Od 
zwierzC'lmietwa władzy papie.ski.ej. TP 
odśrodkowe dążenia przygotował~· grunt 
d~1.i piPrwszyc·h pr6h wytwarzania rl'li
~IJllyC'h odręhnośri narodowy<'h w łonit• 
jednolitPgo dotąd rhrześC'ijuństwa. Do
niosłym takŻL' rzynnikiem, sprzyjając;i.·m 

szukaj tv tomie piątym! 

późn il'jszym za pędom reformaC'~·jn~·rn, 
było polityrznc i matPrjalne znaC'zeniP 
durhowieństwa, stojąrl' na przt•szkodzie 
rozwojowi innyeh w~'hijaj11<>yrh się nu 
<'zoło żyeia państwowt>go .stan!>w, np. 
szlachty w Po\sC'<'. 

Poprzednicy reformacji. 

K rajt·m, w kt<irym o pozy ej a przeeiw 
zwi<'l'zrhnirtwu papiPża w imit; przt•wa
~i państwa po raz pirrw.szy przyszła do 
głosu, była Anglja. lIProldPm praw 
krl>la przeC'iw papiPżowi okazał się ,J a n 
W i kl r f (właśriwit• Wyrliffo, 1324 do 
1384), frolog, profrsor 1111iwersytet u 
w ( )xfordzit', a pod konieC' życia pro
boszrz w LuttPrworth. Głosił on zasadę 
prwwaµ;i władzy świN·kirj nad kośeil'l-
1111, zwalezał prymat papieża w kośrielc, 
wrrszrie wyst~pił prz1•eiw r1'>żnym punk
tom nauki kośC'i.clrn•j, np. o transnh
stanC'jacji, o <'zyśr<·u, o modlrniu się za 
umarły<'h i t. p. PogliJdy jego, wyra
żo1w w lirmyrh pismarh, znajdowały 
mimo ofirjalnyrh potępień przrz kościół 
posłurh do.~r wydatny, jak to widzim;i.· 
na przykładzil' Ja n Il n n 8 a (136!1 
do 141:1), kaznoclziri <'zl'skiPµ;o w Prn
<b", kt<lrPgo wystąpiPnia przyniosł,Y jP
mu samemu m~rzPńsk11 śmirrć na sto
sit', a jego ojC'zyźniP dh1giP lata wojen 
i kksk. Tkm jego dział:ilnośri hył ro
snąry sprzl'C'iw narodowy CzPC'hów wo
hee zagrażafocpj im ekspansji ni{'mi(•c·
kil'j i to .kst niezmiernie znamienne dla 
dążel1 tego poprz('dnika reformacji. 
W ięk.szośr l>Ogh1d<lw swyrh na istotę 
kośC'ioła i niektóre dogmaty przcfoł llus 
z pism Wikll'fa, ale najbardziej łąrzy 
irh tmdl'nr,ia do zarwwnienia językowi 
narodowemu oh;i.·watdstwa i przewagi 
w życiu religij1wm. Wikkf przekładał 
Pismo św. na jt;zyk angielski, a Hus 
h:vł autorPm C'zeski<>j postylli, C'zyli wy
kładu ewangdij nil'dzielnyrh. Działal
nośr pisarska Husa, śriśle złąC'zona z jL•
go dążeniami reformator.skiemi, stanowi 
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poważny krok naprzód w rozwoju cze
skiego języka i literatury. ,Jt>st to do
niosła ilustracja faktu, że u podłoża 
antykośC'ielnych ruch6w w okm;;ie p6ź
nego średniowiecza tkwił proC'es budze
nia się narodowej świadomości i ducho
wej odrębnoś<'i PUropl',]ski<'h n11rodów. 

Wystąpienie Lutra. 

Potężny ferment ni<>zadowoh•nia Zl' 
stosunk6w kościelny<'h w !1óźrn~m śrcd
niowie<'ZU osiągnął na przełomie XV 
i XVI w. punkt najw~·ższy. Był to 
okres panowania taki<'h papieży, jak 
Aleksander VI, ,Juljusz 11, Ll'Oll X, 
troszczących się przrdewsz~·stkiem o po
większenie i wzmocnien il' państwa ko
ŚC'ielnego, albo oddanyc·h najzu1włn iej 
świeckim zajęciom i przyjemnośriom. 
Dwór papiPski bywał dla ludzi szez<>rze 
wierzący<'h źródłem widkiq~o zµ;orsze
nia i musiał budzić uzasadnionP W1}tpli
wości, czy papieże pełnią zawszl' Wl' wła
ściwy sposób swą rolę nnrnie~dników 
Chrystusa na ziemi. 

Iskrą, która spowodowała wybuch 
długo tłumionych uczuć oburzenia i tę
sknoty do ulepszonego życia religijnego, 
było wystąpienie Lutra. l\1 a r <' i n L U· 
ter (1483-1546), mnich augustjanin 
z Wittenbergi, był potężmi indywidual
nością, zdolną do władania duszami in
nych ludzi. Wybór stanu zakonneg-o był 
niewątpliwie jego życiową pomyłką, kt<l
ra stała się przyczyną wielu ciężkich 
przejść wewnętrznych, wywołujących 
w ni111 rndykalną zmianę poglądów na 
dotychczasową naukę kościołA. Doszedł
szy do wniosku, że skażenie natury ludz 
kicj przez grzech pierworodny nie po
zwaln człowiekowi nil wydźwignięcie 
się z otchłani grzechu i za<lość.uC'zynic
nie za winy własnym wysiłkiem woli 
ludzkiej, uznał, że człowiek osiąga przed 
Bogiem usprawiedliwienie i zbawienie 
nie przez swe uczynki, ale tylko dzi~ki 
wierze. Okazję do publicznego wypowie-

dzcnia tych poglądów dały mu nadu
życia dominikanina Tctzla, który uprtt
wiał handel odpustami. Luter przybił 
na kościch• w Wittenberdze swój mani
fost w formie 9fi tez, w który<'h prote
stował przcC'iw praktykom Tetzla i .k· 
mu podobny<'h (l!il7). Gdy próby po
go<lzl'n ia jego poglądów z nauką ko
ŚC'ioła o usprawil'dliwieniu spełzły na 
niczcm, a papil'Ż Lc•on X specjalną bullą 
w 1!'>20 roku potępił kzy Lutra tl'll 
spalił pnbliC'znie papieską 'lrnllę i ~ystą
pił z<lPC'ydowanic przl•ciw dotyclwzai:;o
wl'j hi(•rarC'hji kościelnej i dogmatyce, 
głosząc nnwr6t do Pisma św., jako nie
skażonego p<lźniejszemi ludzkicmi wymy
sł11mi źrl\dła nauki chrześcijańskiej. 

Sprawa Lutrn stała się zarzcwil'm 
długiego sz<'rl'gu zaburzdi społecznych 
i wojl'll między państwami RzPszy ;1 it>
miP<>kiC'j, na <'O się złożyły <l<'zywiśeie 
pr.z~czyny rt•ligijrn', ale także politycz
np 1 socjalne. ZdumieniP budzie musi 
.k<lnak niezwykle gwałtowny rozw6j w-:.·
padków, .spowodowanych wystąpieniem 
skromnego mnieha, kt(lry mógł łatwo 
przypła<'ie SW(\ zuchwalstwo śmiercią na 
stosie•. Tajcmnic•a jpgo powodzPnia tkwi
ła n ictylko w potęclzP osobistego oddzia
ływania J,utra, alP i w sposobie posta
wi<'nia zagadnień. Przez wysunięric ży
wej i mo<'nej wiar~· na ezoło przeż~·ć 
religijnych LutPr pociągnął ku sobie 
wszystkich ludzi, którz~· tęsknili do 
prawdziwego życia wewnętrz1wgo, do 
mocnego nurtu do.4wiad<'zc>ń religijnych, 
a jednocześnie zraz il i się do obrzędowo
ści kościoła skutkiem jej bezdusznego 
i formalistycznego wykonywania przez 
zdC'moralizowany albo niewykształcony 
kll•r. Hasła Lutra bvłv dla wielu ludzi 
wskrzeszeniem ducha: ;amej rdigji, pod
<'Zas gdy tradycyjne formy rhrześcijań
stwa wydawały się im zatr1l<'eniem tego 
ducha w praktykaeh, mających na edu 
jedyni<• materjaln<' korzyś<'i dnchowi('ń
stwa. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Rozwój reformacji w krajach europejskich. Chrystusa w t:vm sakramPnriP, twier-
Lnt<'r h,vł słabym tt>oloi.ól'm, ro stwier- dził natomiast, ŻP ohrzi:d ten s1włniać 

dzają dziś nawet tar)· rzołowi· prze<.!- sii: winno t)·lko na pamiątki( mi:ki ,Jezu
stawi<'iPlt• tPologji protPstanekil',j, jak s1i. Du<"howy spadkohiPrra Zwingli 'ego, 
A. Harna<'k. (Tl•rmirwm „protrstan- .Ja n Kal w i n (właś<·iwiP Cauvin, 
tyzm" nazywamy rzi:sto ogół W)'Zn1111 150!J-1!')64 ), Franruz z porhodzPniu, 
powstały<'h w dohil' rl'formarji, poni<•- przywódra n•forma<'ji Wl' franruskirj 
waż jpj zwoll'nnir~· na scjmiP RzPszy Rzwaj<'arji, ;,papi<'ż gl'nPwski", jak go 
nil'mil'<'kiPj w Spirz<' w 1!l29 r. zapro- nazywano, prZl',j11wsz.v gł<'iwnl~ i1l1•(' Lu
trstowali prie(•lw lH'hwak większoś<"i, tra i Zwingli 'l'go, rozwinął naukę o prl'
odrzn<'a.i<!<'l~j pro.it'kt lutPrar'lski1•.i rl'for- 11Pst,vn1wji, czyli przpznarz('niu już zgó-
111~· kośeiPhwj). · Bodzil'<' rdormatorski, ry prz<·z Boga .i<•dnyrh I ndzi do zh11-
któr)' wyszedł od Lutra, miał rharakkr wit>nia, i1111ych na poti:pi1•nil'. 
prz<'<kwszystkiem uczuriowy. Hasło na- Wszys<')' <'i twór<'~· nowy<'h id!'j r<'
wrotn do EwangC'lji i wiar~· pit>rwszy<'h ligijn)·rh orlwoływali sii: do Pisma świę
wi<·k!lw rhrz1•śrijaństwa, przl'krd;Ja,jqrl' tq~o, jako ostatprznl'go arguml'ntu, in
ogromrui pra<'ę szPrq~n stuh·<"i późnil',j- terprl'tn.i1ic· wiPlt• kkstów hihlijnyrh 
sz~·ch na1l rozwinię<'i<'m doktryn~· <'hrze- w sposbh odmil'nn)', niż rała dotyehrza
Ś<'ijaf1skiej, otwh•rało drogę do nowPgo sowi:1 t radyrja rhrzrś<'ijańska. Stqd to 
pojmowania wit>lu rzPrzy, którr wyda- już w pil'rwszym okrl'sil' rdormacji 
wały sic; raz na zawsze ustalone i przy- można zauważ~·{- hardzo dah•ko idą<'e 
.ięte. różni<'c poglącl6w doktrynaln~·rh między 

W Nit'm<'Zl'<·h wziął na sil'llil' tę pra- różnymi zwo]pnnikami tego ru<'hn rrli
'.'ę rozwinię<'ia i u.kria w Jll'Wil'n systl'm gijncgo, a w p<'iźnipjszyrh wil'karh utwo-
1dpj rl'ligijnyl'h Lutra Fi 1 i p l\1 <'- rzyła się niezli<'zona ilość Sl'kt i odła-
1 a nr h t ho n (1497-1!160), właśriwy m6w protestantyzmu, istnicjąrych do 
twórra t. zw. augshurskirgo w~·znania dziś dnia. 
wiary, przyjętq~o odtąd za podstawę Zwolmnicy wyznania augsburskiego 
rdigijnq t~·<'h krajów Rwsz~· niPmil'r- (popularniP zwani lntl'ranami) rozpo
kicj, którP opowiroział~· się za rl'for- wsze<'hnili sii: 11il'tylko w wi<'IU kraja<'h 
macją. nil'miPrkirh, ah• takżt• w pai1stwa<'h 

Nirrbwnir dalej w krytyr~·zmil' wo- skandynawski<'h (Danja, Szwt'<'.ia, Nor
l;ec dot)'t•lwzasowej do1nnatyki <'hrzi•ś<'i- WP!da) i krajarh nadhałtyrkirh (f,otwa. 
Jańskicj poszli rdormatorz)· szwajcar- 8stonja, I<'inlandja). W,vznanir szwaj
S<'y. Jeśli Lutrr i 1'1Planrhthon głosili 1•arskil' (zwam' tl'ż rl'formowanem albo 
~lsprawicdliwimiP Jll'Zl'Z wiarę, odrznra- lwlw<'<'kit•m, pospoli<'ic kalwir'iskiem) zna
Jqr kult święty<'h, nabożeństwo za zmar- lazło rzi:śriowl' rozpowszpc•hnil'ni<' w Ni
łych, wiarę w czyś<'il'r, w odpusty i t. d„ ckrlanda<·h i wr Franrji, gdzie zwolen
to główny inirjator reformarji szwaj<'ar- niry ,jl>go zostali nazwani hugonotami. 
skiej, Ul r y r h Z w i n g li (1484 do Walki hugonotów z katolikami we Fran-
1531), zni6sł mszę, usunqł z<' świątyi1 rji w drugiej połowi<' XVI w. posia
Wszelkic dzieła sztuki, jako przl'dmioty <lały niPtylko poclłożl' rl'ligijnt', ah• 
hałworhwalstwa, odrzn<'ił wszystkie sn- takżt• - i to w wysokim stopniu - po
k~~menty z wyjątkiem <'hrztu i komu- lityrzne; hugonori <lo<':wkali się za pa
nJ1, kt6rej nadał nowe znarzrnit'. Na- nowania krbla Iknr~·ka IV t•dyktn nan
zwawszy ją wie<'zerzą Par'iską, Zwingli h'jskiego (l!i98), głoszq<'ego tolerancję 
zaprze<'zył rl'alncj obernośri Ciała i Krwi w~·z1rnnioWQ, pozostali jl'dnak w znarz-
------------------~· 
szukaj w tomie piqtym! 
---------------·----------------------
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nej nlllll'JSZosc•1 1 nic zmimili <lurhowc
go oblicza Francji, jako kraju katolir
kieg-o. E<lykt nantejski odwołany został 
przez Lu<lwika XIV po<l konicr XVIT 
wic•ku (16Hfl), co skłoniło bardzo wiel11 
hugonotów do opuszrzenia Franeji i osil'
dlenia się w krajarh prołl'stanckirh. 
Anglja opierała się zrazu wpływom rP
formaeyjnym, alc przystąpiła do rudni 
skutkiem osobistyrh perypetyj krMa 
Henryka VIII, który dla uzyskania roz
wodu ze swoją żo111i ogłosił się głow:i 
ko.4rioła anp:idskiego ( 1531). Za pano
wania jego c6rki, Marji Tudor, katoli
cyzm został przywrćirony, ale pod rzą
<lami jej siostry przyro<ln icj i następ
ezyni, kr6lowcj glżbiety, zwyciężyła 
ostakrznie reformarja. Wyznanie angli
kaflskic rozwinęło się w szrzeglilnyrh 
warunkarh histor:vczny<'h i w zestawie
niu z imwmi wyznaniami protcstnn<"kic
mi stosunkowo najmniej oddaliło się od 
katoliryzmu zar6wno pod wzglęckm dok
trynalnym, jak i orgauiza<'yjn)·rn. Poza 
zasi~gicm r1whu rdorma<'y,i1wgo pozo
stały: lliszpanja, Portugalja, paflstwa 
p6łwyspu włoskiego, <'zęśriowo Węgry, 
a z państw Rzeszy nicmil'rkicj: Austrja, 
Bawarja, rzęś<'iowo B11<lPnj11 kra.i<' 
nadreńskie. 

Reformacja w Polsce. 

Nowinki rt'ligijnc zaczęły przenik11<
<lo nas wcześnie dzięki żywemu kontak
towi miast wielkopolskic•h i pomorski('h 
z Niemcami. Ale nieprzejednam• stano
wisko kr6la Zygmunta Starego wolwc 
reformacji powstrzymywało sil n it>jszy 
rozwoJ jej wpływów. Zato po jqio 
śmier<'i (1Ii48) agitacja przl'<'iw doty<'h
rzasowemu poru1dkowi w koś('il'h· stała 
siQ zupełnie jawna. W KrM(•wru ks. Al
brecht pruski, stawszy siQ <lziQki przy
kciu luteranizmu wła<lc:1 świcrkim, za
łożył w 1 G44 roku un iwPrs)·tc>t, kt(m~go 
głównym celPm miała hyr propap:an<la 
luteraflska w Polsce. Z Krókw<'a t<>ż za-

ezQły płyn:1r jesz('ze w latach c•zh•r<lzi1•
sty<"h x\·1 w. r6żne dmki rP!'orma<'~·.i
IH': kak<"h izmy nowowil'r<'Z(', zbiory 
pil'Śll i, pis(•mka pol!'mi<'Zll(', przl'kłady 

Pisma św. i t. p. Nadzil'je protestan
tów polski<'h zwiiizane był~· z osob<J 
kr(>la Zygmunta Aug-usta. 0C'zckiwano, 
że zwoła on sobór narodowy i doprowa
dzi do stworzl'nia narodowl'go kośC'iola. 
Młody kr61 zawic'lllł j(•dnak tl' oczl'kiwa
nia. P<lźniej wprawdziP odnosił sii; z <lu
żą tołeraurj:i do szl'rz:1<·cµ-o się rn<'hll, 
który szybko utraeił w1·w111;t rz11<1 .k<lno
litośr, ale zrazu wyst<wił nawl't z pt>w-
1iemi rcprl•sjami prze('iw rl'form1wji 
( l :i fi O). 

Miasta wielkopolskiP skutkiem dużt>
go pro<'entn ludnośri niPmil'rkiej sprz~·
jały lut('ranizmowi. SzlaC'hta wil'lkopol
'ska okazywała sympatje dla braci <'Zl'
skirh, sPkty, wywodzą<'c.i się jPszc•ze 
z nwhu husy<"kicgo, a w XVI wil'kn sta
nowi:!<'l'j <'OŚ pośredniego między lutl'
ranizmPm i kalwinizml'm; <'Złonkowie 
tej sl•kty, wygnani z Cze<"h, osiedlili si~ 
('ZQSC'IOWO w \Vielkopols<'l', ('ZQS('IOWO 
w Prusa<'h KsiążQcyeh i stąd prowa1lzili 
swoją agitar.iQ religijną w Polsec. Wn•sz
ric szlaeht11 małopolska. po przt>lot1wj 
próhil' opar('ia rl'formarji na koś<'i<'h• 
braci <'Zt'ski<'h, okazała wyra~ne sympa
tjc dla wyznania lwlwe('kiPgo. W latarh 
15fifi-Hi60 zwolPnni<'y tego kit~runkn 
odbyli szPreg synod6w i doprowa<lzili 
do stworzPnia silm•j organizac·ji koś('id
IIl'j. I('h duC'howym wodzem był ,Ja n 
ł1 as ki (14!l!l-lfl60), synowit'<' ar<•y
hiskupa .Jana ł,aski<'Q'O, a sam nit•doszly 
biskup katolieki, kt6ry brał Jll'Zl'Z SZ<'· 

reg lat udział w prary rdormatorskiej 
zagranicą (w Anglji i w Nil'm<'ZP<'h), 
a po<l kon i1•r Ży<'ia zorganizował polski 
kośei<lł rc•formowany. Rozpęd twórczy 
reformacji polskipj zahamowany został 

przPz spory tl'ologiczno-dogmatyrznt:', 
któryrh wynikit>m było powstanit:' sl'kty 
arjai'1skicj (--+ ArjaniP), n wślad zatem 
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zupełna d<'Zorg·anizacja km'.;rioła mało
polskiPµ;o i utrata jego moralnyrh wpł~·
wów na szlaehtę polsk11. \V porzuriu 
swpj słahoś<'i trzy wyznania rrformaryj
ne (luteranizm, kalwinizm i braria cze
scy) zawarły w l!i70 roku t. zw. zgwl~ 
san<lomicrsk11, próbują<' ustali{> wspólne 
wytyczne doktryny religijnej i proµ;ram 
działania nazcw1111trz. Ale i to już niP 
mogło pomÓ<>. Sprawa rdormacji była 
przcµ;rana, katolicyzm, odradzaj11ry si\! 
po soborze try<lenrkim (1!l4!l-l!l63), 
przcrhodził do ofrnsywy i zwoknniey 
reformaeji musieli poprzrst11ć już tylko 
na zapewnieniu im tolrrancji wyznanio
Wl'j w akcie konfo<lrrarji warszawskiej 
(1573). W ostatniej ćwierri XVI wit>ku 
ilo{;ć zwolmnikfrw rdormacji oµ;romnie 
zmalała, a w ci11g11 XVII wieku wy
znaw<•y kalwinizmu stanowili znikom:.· 
odsetek wśród polskiej szl1whty. A rjan 
wygnano w 16GH roku, a luteranizm 
utrzymal sił,! tylko wśr<'>d lwlnośei niP
micckiego pochodzPnia w miastach wil'l
kopolskiPh. 

Skutki polityczne reformacji. 

BczpośrPdnim skutkiem rdormacji by
ły niczlirzonr wojny rl'ligij1w, kt<lre ri11-
~nf,!ły sit,) 1irz<'z cały wil'k XVI: i d11ż11 
częśl- XVII-go. Najwi\!kszą i 11aj(lł11ższ11 
z nirh była t. zw. wojna trzy<lzil'stolet
nia (1618-1648), która straszliwi<' W;'t"
lliszczyła państwa Rzt•sz~· n iPmirc•kil'j 
1>od wzµ;l\!dPm Pkonomieznym i kultu
ralnym. 

,fo<lna z tyrh wojPn domowyeh, jaki) 
toezyły państwa katoli<'kic z państwami 
luterafiskiemi w Rzeszy nil'mil'ekil'j, za
końezyła się poko,jpm, kt<ll'l'go p()(lst a
Wowa zasada hrzmiała : cnins 1·rqio, 
"ius rPligio, ro miało znaezy{>, że wlad
c•a rozstrzyga o w~·znaniu swoieh pod
danych. \V t<'m sformułowaniu widzi
my najdoniośkjszy skutek })()lityrzny 
reformueji: n iesłychanl' wr.nHJŻl'll il' wła
dzy świerki<~.i. kt<lra przywłaszrzyłn so-
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bie dyktaturę na<l sumieniami ludzkit•
m i. lfozwijający się pod konice średnio
wiPcza ideał państwa, jako ezcgoś wyż
szl'go od idcału religijnrµ;o, dzięki rf'
rofma!'ji został wpełni zrealizowany. 

Wo.in>· rt-ligijrw pogrzebał;'t· ustrój 
t'<•ndnlny, wysuwaj11r na czoło· monar
<'h.ii: absolutni). W krajach takieh, jak 
Polska, gdzil' do absolutyzmu ni<' doszło, 
nastąpił upatkk polity<'z1wgo znaczrnia 
ducl10wi1•ńst wa na korzyś{> szlachty, któ
m wzi~·ła władz1; i odpowiedzialnośr za 
dalsz<' los>· kr;iju całkowici<' w swojP 
1'\!Cl'. 

iwy<'it,)stwo i<lPałn paf1stwowego n1Hl 
.kdno<'ztl<'.Ym niq~d>·ś świat rhrześcijań
ski idPah•m rl'ligi,in>·m umożliwiło w póź
nil'jszyrh wil'kach rozw6j narjonalizmn, 
ja ko tf'orji egoiznrn narodowf'go, uspra
wif'lll iwiająef'.i rozwój nnrodów silnif'.i
szy<~h kosztf'rn słahszy1•h. Od tf'go 
wrf'szcie .inż tylko krok do hitlf'row
skit>go rasizmu i prób nawrotu do sta
rogermnńskit',i religji, jako emanacji 
11aro1lowPgo duchn ger111af1skiego, po<l
ezas gdy <'hrzrścijaństwo nawC'ł w swf'j 
postaci protf'stanckiej musiało i;;ię wy
dal- konsekwf'ntnym 11acjo1111listo111 dok
tryrn! narzn<"oną i olwą duehowi rasy 
germn.ł1skit>j. 

Następstwa kulturalne reformacji. 

Heformacja ogromni<' przyśpieszyła 
dokonywa.i11r~· sit;> i przrd nią prores 
rozwoju kultury narodowej poszrzeg6l
nych lndfrw r1uoppjski<'h. Lutl'r poło
żył wiPlkil' zasługi na polu tworzt>nia 
się .i<:z:drn likraeki<•go w Niemezprh 
jako tłumnrz hihlji .• J<.st on tcż auto
r<•m widu piPśni religijnyrh oraz pii;;m 
polt•mi<'znyrh. WidziPliśmy, że podobnc, 
arz w mni<•.isz~·m stopniu, były zash1gi 
WiklPfa i Husa dla litnatury ich naro
dów. U nas za „ojra litl'ratury polskiej" 
uwHża si\! pospolici<• M. Reja, którl•go 
twórc·zość wywołana została w ogrom
nym stopniu inte1wją przysłużenia się 
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sprawie reformarji. Niezmierna ilość 
pism polemirzno-rcligijnyrh, ukazuj11-
rych się w dobie rcformarji, była re
dagowana w językach narodowyrh, po
nieważ rhodziło o zdohvrie mas. Pole
miści katolicry sięg-nęli ~vięc po ten sarn 
oręż i tak się dokonało zwy(•ięstwo .kzy
ków narodowyrh nnd ła<'iną w wielu li
teraturach. 

To jest skutPk reformarj i bezpośred
ni i najłatwiej dostrzcgaln~·. Natomiast 
rozmiary wpływ<'1w pośrednirh na umy
słowoś{> l nd<lw l'Uropejskirh, na naukę, 
sztukę, obyczajowość, wrcszl'i(' na ide
ały moralne i życie społc<'zne nie dadzą 
siQ obliczyć i ująć w sposób uchwytny. 
Reformacja nietylko stworzyła odrębne 
oblicze duchowe ludów, w~·znając~·rh 
protestantyzm w różnych jPgo formarh, 
ale prawl'm reakrji pobudziła ludy ka
tolickie do wydajnej pracy du<'howej 
po zreorganizowaniu i odro<lzt>niu kato
licyzmu dzięki reformom soboru try
dei-ickiego. Ten nowy potrydenrki kato
licyzm, łączący w sobie ekstatyrzną re
li~·ijność ze zdobyczami kultury huma
nistycznej i renl.'sansowej, stał się twór
rą wielkiego prądu kulturalnego, zwa
nego barokiem ( ~ Barok). Słowem, nil•
zależnie od stanowiska, jakil• zajmiemy 
wobe<• religijnej treśri idej reforma<•yj
nych, uznać musim~· reformację za 
jedno z najpotężniejszych zjawisk w hi
storji kultury nowożytnej, za j<>den 
z tych wstrząsów dziejowych, którego 
skutki odczuwamy w~·raźnie we współ-
czes1wm nam żyriu. K m1rnd Górski. 

Bihljografja. L. Ranke: Deut
sche Ge.~chichte im 7,pita/ter der RFforma
tion. J. J a n s Re n: Ge.~chichte de.~ deut
schen Volke8. W. K 1· as i n ski: Zarys 
dziejów powstania i upndku n•formarji 
w Polsce. W. Z akrze wski: Powstanie 
i wzrost n•formac>ji w Polsce. Ks. J. R u
k owski: Dzieje reformacji w Polsce. N. 
Lub o w i cz: l.~torja rieformacji 11· Pol-
11ze. Te n że: Nac>zało katoliczeskoj rieakrji 

iv Pol.-ze. A. Br li e k n 1~ r: Różnowien·y 
polscy. T. W ot s <' h k f': Oe.~rhfrhte dn 
Reformatinn in Po/en. S. Kot: Andrzej 
Fry"z Modrzc>wski. Liczne studja o dzicja<'h 
reformacji polskif',j i jej stosunku do prą
dów religijny<"h na Za<'ho<lzir r.nwiPm l'ZU

sopismo „Reformal·jn w Pols<'l'", wydnwn1~e 
przf'z prof. 8. Kota; dotąd uknznło si~· 
6 roczników w lntR<'h Hl21-l!l:ą 

RENESANS. (Tahl. :3fi-40). Nazw<,: 
,,renesansu" czyli „odrodzenia" zwykło 
się stosować do C'poki, która rozpoi·zy
na nowożytne dzieje Europy. !<jpoka ta 
olwjmuje wiek XV i XVl ; ·włochy był~ 
wówrzas ośrodkiem, a i<•h sztuka naJ
świetn iejszy111 tworem kultury. 

Po upadku kultury stnrożytne.i wir
ki średnie wytworzyły kultnrQ nową. 
z odręhnemi formami ustroju polityez
nego i społeczne~o, nauki. filozof.ii, 
sztuki. Ogół postawiły ponad .i<>dnostki; 
i wieczność ponad doczesność. W ust ro
ju społerznym korporaeja otrzyrnału 
przewagę na<l jednostką, w politycz
nym - ko8ri6ł i pa6stwo nad narodem, 
w filozof.ii -- wiara nad rozumem, 
w nauce - spekulatywne lllyślenie nad 
doświadczeniem, w sztuce - uczurie 
i rharakter nad pięknelll formy. Wzię
ta w karby organizncji średniowil.'cz
nej ludzkość przez tysią<'lecie żyła ta
ką kulturą, wyrzekłszy Rię wszelkiej 
innej ( ~ l~n~dniou:ierze). 

,Jednakże - cho~ kultura średnio
wiecza zachowała do końca Rwą żywot
ność - przyszedł czas, gdy jednostka, 
naród, rozum, doświadrzenie, piękno, 
gdy bogactwo i uroda doczesnego żyeia 
upomniały się o swe prawa. Przyezyni
ło się do tego i to, że znbytki dawnej 
sztuki i nauki Urek6w i Rzymian, od
najdywane stopniowo w ciąg-u śrPdnio
wiecza, ukazały inne możliwości 'życia. 
badania i tw6rezości, niż te. jakie :mali 
Judzie średniowiecza. 

Zaczęło się to dawno. Za Karolingów 
w VJll i IX w. nastąpiło jakby pierw-
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sze odrodzenie starożytności. Drugi(' -
w Xll w. WP Praneji poh1dniowej, ho
gnt<'.i w z11hytki kultury antycznpj. 
Trzecie - w XIII w. W<lwcz11s <'Z(,'ŚĆ 
rzeźbiarzy włoskich, z Nirro1o Pisano 
nn czele, powr11ciła w formie, w techni
<'<', odczuciu do antyku. W tern sanu•m 
stuleciu w nauce i filozofji znalazł go
fl)<'yrh zwole1111ików starożytny spos<lh 
myśleni11; w Paryżu, ośrodku ówcze
s1wj kultury umysłowej, niejeden srho
lustyk hył nim już tylko z formy. z du
cha zaś hył lwzniem Pl11tor111, Plotyna, 
czy A rystotelesn. 

Wszelako wszystkie te pierwsze ob
jawy odrodzenia w sztuce i nauce, te 
„protorerwsansy", jak je nazyw11.ią, po
zostały odosohnionr: za k11żdyrn razrm 
duch śrrdniowierza ok11zyw11ł Rię silniej
Rzy. 

Jnaczej stało się w XV w. N11razie 
w jednym kr11ju, we Włoszerh, ale nn 
wszystki<'h odrazu poliwh nastąpiła 
przemiana. Że stało się to właśnie we 
Włosze<~h. jt'st rzeezą zrozumiałą. Kul
tlll'H średniowiecznn bowiem była wy
tworem półnoey i przyjęła się tylko po
wierzehownie w kraju południa i tra
dy<•yj antycznyeh. Zn byt ki kultury kla
syrznej stały tu przed oczami wszyst
kit·h. Zwrot kn dawnej przeszłośei nie 
był tu zaintercsowanirm antykwarskit>m, 
h•c·z ruchem narodu wyzwalającego się 
z pod ohcej kultury. Gdy w XV wi<'ku 
Pl'zyszNlł 1111 Włochy rozkwit, czas 
wielkich talentów, zamożności i bujne
go życia umysłowego, przemi111111 doko
nała się żywiołowo. 

Hasła odrodzenia. 

1'rzy były najogólniejsze hasła od
rodzenia: wolność, natura i człowiek. 

W o I n o ś r dla wszystkich dziedzin 
ży<•ia, reliµ:ji, nauki i polityki, hy jed
noRt ka mogła żyć, myśleć i wierzyć 
Wt>dle 8Wt•j niitury, potrzeb i przeko
nań. Przemiana była zasadnicza: wieki 
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średnie hyły bowiem przekonane, że 
objawienie Boskie, autorytet najmędr
szych, tradycja odwi1>czna dają jedyną 
pewną fo{W11rancję prnwdy; ternz zaś 
każda jednostka ehciałn sama sądzir 
o prnwdzie. Naród chciał hyć sobą, 
11 nietylko częś<'ią 111onar<'h.ii powszech
nej. J<'dnostka chcinłn być sobą, a nie
tylko <•złonkiem korporacji i kościoła. 
Uczony c•h<'iał hyć indywidualnym hn
daczem, 11 nietylko przedstawicidem 
szkoły, mal11rz czy rzeźbiarz - indywi
dualnyn1 11rtystą. nie b1>zimiennym 
<'złonkiem rechu. 

Natura minbi się stać wzorem. 
W przeciwieństwie do szturznych i za
wiłych sposohów myślenia średnio
wiecznefo{o, ludzie renesansu chcieli dnć 
myśli postać naturalną, zgodną z pro
stym i zdrowym rozsądkiem. Zarazem 
chcieli. by natura. która otacza czło
wieka, stałn się przedmiotem jego ba
dań, by myśl, zagubiona przez wieki 
w pozaświatowych dociekaniach, stała 
się znów realnu. życiowa, praktycznie 
ważna. 

Człowiek sam miał się stać praw
dziwym ośrodkiem życia, myśli, sztuki. 
Dotąd przez tysiąclecie sprawy Boskie 
przesłania.ły ludzkie. Teraz filozof miał 
rnyśler mniej o tajemnicach wiary, 
a więcej o naturze człowieka; artysta 
miał malowar i rz<'Żhir nietylko obrazy 
z żyria świętyrh, ale i zwykł<'go czło
wiPka, rhwa.lir niPtylko piękno duszy, 
11le i ciała. 

Cała poRtnwa reneRansu, jego cele 
i środki, przekonania i upodobania by
ły zerwaniem z bezpośrednią przeszło
śrią. By stworzyć dla nich miejsre, 
musiał zwalrzyć tysiąrletnią tradycję, 
przezwyciężyć wszechwładzę monarchji 
i kościołn, teologji i scholastyki, oby
czajów cechowych, dogmatów życio
wych średniowiecza. To też postawa re
nesansu musiała być bojowa. Sztukę 
średniowiecza, która stworzyła tyle nr-
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cydzieł, potępiał renesn ns w czambuł 
i zwał „gotycką", t. j. harb11rzyfa.1ką. 
·Niejednemu uczonemu renesansu życ•ic.> 
przeszło na walce ze scholastyką, zanim 
coś innego na jej miejsce umiał pm•tn
wić. 

Ludzie odrodzenia. 
Było rzeczą naturalną, że re1ws11ns 

wydał wiele silnych, wszechstronnyeh, 
wspaniałych jednostek. Le o n a r do 
da Vinci (1452-1f>19), wielki rna
larz, uczony i technik, artysta i teore
tyk sztuki. pełen wyohrnźni twórczej. 
a zarazem pionier trzer.wd m?śli na
ukowej; Mich a ł A n i o ł Bu o n a
r ot t i (147f>-1564), gt•njalny malarz, 
rzeźbiarz, arc.>hitckt, poeta; kardynał 
Bess ar i o n (1403-1472), dostojnik 
kościelny, dyplomata i humanista, filo
zof i bibljofil, badacz Platona, mecenas 
nauki ; J a n P i c o d e l 1 a M i r 11 n
d o la (1463-1494), filozof, któremu 
„nic ludzkiego nie było ohce", erudyta, 
któremu nic z ówczesnej wiedzy nie hy
ło nieznane; papieże-humaniści, .in k 
Sykstus IV (pnpież od 1471 do 
1484) lub Jul jus z II (1503-1513); 
książęta-mecenasi sztuki i nauki, jak 
Medyceusze florenccy, - to hyli 
reprezentatywni ludzie odrodzenia. 

Sztuka, poezja, nauka stały wszędzie 
na pierwszym planie. Natomiast u lu
dzi, chcących wyzwolić się z surowych 
reguł życia Firedniowiecznego, nietylko 
asceza religijna, ale surowość i skrupu
latność moralna zeszły na plan ostatni. 
Pełnia życia, władza i potęga, wypo
wiedzenie się indywidualności, wolność 
i piękno - to były cele ówczesnych Ju
dzić. Nie przebierali w środknch, by je 
osiągnąć. 

Kult antyku. 

J;udzie odrodzenia wielbili starożyt
ną naukę, sztukę, poezję. Z zapałem 
szukali rękopisów poetów i filozofów 
greckich, odkopywali rzeźby greckich 
artystów. Ich nauka i sztuka, od-

hiegłszy od średniowiecznych. zbliżyły 
się do antycznych. ,.Natura i antyk" -
to były ieh dwa wzory, dwu hasła. 

lTtarło się wręez przf'konanie, że o<l
rodzf'nie było poprostu odrodzeniem 
antyku, powrotem do kultury starożyt
nej. Przekonanie to jest wszakże błędne 
i to podwójnie: renesans nie hył ani 
skutkiem, 11ni też kopją 11ntyku. Nie 
był niemi ani w nauce, ani w sztuce, 
ani w og·ólnem pojmowaniu życia. Był 
n11tura lnym wynikie111 rozwoju 11ow
szt>j kultury. Przez całe średniowiecze 
najpięknie,jszc ruiny stnrożyt11e stały 
przed ocznmi wszystkich, od Xlll w. 
najważniejsze pisma starożytnych by
ły znane, a jednak ani ruiny, ani ręko
pisy nie zmieniły ówczesnej twórczości. 
Oddziałały dopiero w XV w. -- dopiero 
bowiem wówczas odpowiedziały potrze
bom. Odrodzenie było przemianą po
sta wy artystycznej, naukowej, życio
wej, i dopiero gdy ona się dokonała, 
ludzie renesansowi zwrócili się do an
tyku, odczuwa,jąc swoje z nim pokre
wieństwo. lstotnie znaleźli w nim nie
jeden wzór mądrości i piękna; dzięki tym 
wzorom formowanie kultury rcnesanso
wl'j nastąpiło szybciej i pewniej, niż 
~dyby w <'ałoś<'i trzeba hyło tworzyć jq 
odnowa. 

Filozofja odrodzenia. 

Przemiana, jaka nastąpiła w odro
dzeniu, nie we wszystkich działach kul
tury była równie radykalna i owocna. 
Najogólniej mówiąc, kultura umysło
wa przekształciła się mniej radykalnie 
i mniej pomyślnie niż artystyczna. 

l<'ilozofja średniowiecza, przy całej 
jednostronności, była jednym z naj
wspanialszych i najkonsekwentniej
szych tworów mylili ludzkiej; renesans, 
zdolny raczej do bogatej wyobraźni, 
niż do ścisłego myślenia, nie zdołał 
stworzyć nic równego scholastyce. To, 
co dał największego - system n i or
d a n a Bruna (1548-1600) - był 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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na g-raniey filozof.ii i p!wzji. Pisnrn in
nyeh myślieiPli były tylko warjnntnmi 
systPmów starożytnyeh i to interprPto
wanyeh przez poet6w. 

Na polu nank szczegółowy!'h śred
niowiecze zostawiło mniej hog-atą spn
Ś<·izrn.;, tn było pole dla renesansu -
ale nastrojony artystycznie. iwłen fan
tazji, zhyt śpiesz11cy <lo syntetyczny<'h 
rozwi11zań, tn właśnie zawi1)clł naj;rn
pełniej. NiP posunął n11przód hndm1 
przyrodni<·zy<"h, kt1)rp w ost11tnipj fil. 
ziP wii>k<lw śrPdni<"h zacz~ły 1·ohi!~ 
HzyhkiP post1;py .• Tt•dyniP na polu filolo
gji, odkrywania i interpri>towania pi
śmit>nnietwa starożytneµ:<> „hnm11niści" 
l"l'11Psansowi położyli rzrtehw zasługi. 
Na polu zaś nauk filozoficzn~·<'h i przy
rodni<'z~·c•h n•nrsans pozostał l'r11 przl'.i
śc:iową: dawnr rozbił, ah• now~·rh TIJP 
ilnulował. 

Sztuka odrodzenia. 

11rnc1:<'.i hyło w sztll<'C 1·e1ws1111sowej: 
tn odrnzn osiągnęła nnjwyższy po
ziom. 'fu hujnn ene1·gja renrsansn zu
żyta została nie 1111 krytykę i polemikę, 
le<'z na twórczośr. Dzięki kilku g-enjal
nym artystom, 11 także wzorom staro
żytnym, sztuka od po<•zątku XV w. 
znalazła właściwą drog-ę. Było to nutu
r~lne dla epoki, której siłą była fanta
Z,Ja, nie ścisłośr, tworzenie, nie badanie. 
Przewa~a sztuki w spnś<'iźnie renesan
S~l była tak widoczna. iż wytworzyło 
się bh;<lne przekonani!', jakoby rl'lll'Sans 
był ruehcm wyłąeznic artystyc>znym. 

Sztuka renesansu włoskiego przeszła 
przez dwie fazy: wczesną w XV i doj
rzałą w XVr w. Włosi nazywają je we
dle stuleci: quattrocento i cinquecento. 
Zaczęła się we l<'lorencji, która przez 
całe quattrocento pozostała stoli<'ą arty
styczną (--. Fl.orenc.ia). Cechą quat
trocenta było połąezenie piękna for
malnego z nastroji>m poPtyckim. Rzad
ko kiedy plastyka osiągnęła tyle 
wdzięku i poezji, co w figurach della 

szukaj w tomie piątym! 

Rohhii lnh mndonna<'h Botti<'clli '<'go. 
Wyrosła ona stopniowo z plastyki 
śre<lniowie<"zne.i: liryzm jr.i hył jesz<'ze 
eeehą f,!<>ty<"ką, podohnie jnk renlizm. 
z .in kim tra ktownłn naturę. 

A rtyś!'i cinqucan fa 111 iel i JUz rnne 
nmhieje: zrezy1i:nowali z w<lziękn dla 
monmni>ntnlnoś<'i, z hof,!actwn motywów 
dln doskonałoś!'i, z poezji dla formy, 
z pi1,•k1111 reahwgo dla id('nlnPgo. Zn
t11rli ostntni ślnd duehn ŚrC'<lniowi1>ez-
1w1.ro. Ośrodkirm il•h sztuki była już nie 
Fłorp1wja, ]('CZ Rzym, <lokąd z całyeh 
Wło<'h <"iągni:li nnjświ('tniejsi artyści. 
W WatyknniP praeowali ohok siebie: 
Jiafael (148:~-1520), Miehał Anioł 
i wiPlki ar<'hitekt Hr 11 m a n t e ( 1444 
do 1514). Drugim znś ośrodkiem doj
rzałej sztuki odrodzenia była \VrnPC'ja, 
Jldzie malował Tycjan (1477-1576), 
a Pn l la cl i o (1518-1580) budował 
najhardziej surowP monumentalne 
gmachy o<lrodzenia. 

Cztery były najogólniejsze <'<'<'hy sztu
ki rPncsansowej. Była to sztuka: 1) po
szukują<'a r 6 w n o w ag i i na niej opic
rająea wrażenie ha r mon j i, 2) kła
dą<'a nacisk na f o r.m ę rze<'zy, na jC'j wi
dzialne piękno, 3) jasno i przej
r z y ś ci c C'złonkująca formę, 4) ceniąca 
ponad wszystko konkretne pi ę k
n o n at ur y, a w szczególności po
staci ludzkiej. Cech tych nie posiadała 
ani sztuka gotycka, poprzedzająca re
nesans, ani barokowa, która przyszła 
po niej: te okresy bowiem ceniły życie 
wyżej niż równowagę, wyrazistość wię
<•ej niż piękno, hog-actwo więcej niż 
przejrzystośr, n abstrakcyjne układy 
kształtu wyżej niż organi<'zną budowę 
lllłtUry. 

Renesans urzeczywistnił typ sztuki 
klasycznej (--.Klasycyzm), tak 
samo, .iak niegdyś antyk. Sztuka euro
pejska odhiegła w średniowieczu od 
klasycyzmu, poszukując intensywniej
szego życia, silniejszej ekspresji, więk-

------·~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~-
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szego bogactwa, ale w renesansie 
znów doń powróciła. Wspólne nas1n
wicnie antyku i rerwsansu spowodowało 
pokrewieństwo obu epok i sprawiło, 
że renesans mógł korzystać z form, 
stworzonyrh przez antyk, kolumn i pila
strów, łuków i gzymsów, całych po
rządków architektonirznych i przeró:i.
nych form dekoracyj. 

Odrodzenie na Północy. 

Przez wiek XV renesans hył prawie 
wyłącznie zjawiskiem włoskiem. Nnto
miast w XVI rozsze<lł się po Europie. 
Najwcześniej (jeszcze w XV w.) uka
zał się na \V ęgrzer h za Macieja Kor
wina, potem w Pols<'c za Zyg111unta I, 
we Francji za Pranciszka I, w Hiszp11-
nji za pierwszych Habsburgów. Półnor
ni artyści i szkolarze. jeżdżący na stu
<lja do \'noch, przywieźli <lo swych kra
jów wieść o nowej rnrnre i nowej sztu
ce. Więcej jeszrze roznieśli ją włoscy 
wędrowni humaniści i artyś<'i; w Pol
sce np. Kallimach (14:ri--14!Hi) 
był pionierem humnniznrn, a Fr a n r i
s z e k W ł o c h i B a r t o 1 o m t' o 13 <'
re c ci, twórcy Wawelu (- l\'atl'ef) -· 
pionierami nowej sztuki włoskiej. 

Podczas gdy kultura renesansowa by
ła u \Vłochów wyrazem naturalnym ich 
sposobu myślenia i tworzenia, to w pół
nocnych krajach Europy rzecz miał11 
siP inaczej. One właśnie stworzyły kul
turę średniowieczną, zawiła scholasty
ka i wyrazisty gotyk odpowiadały i111 
najlepiej. To też w nich 111oda renesan
sowa nie zdołała całkowicie usunąć tra
dycyj średniowiecznych, a renesans, ze
spolony z tą tradycją, wydał odmien
ne postaci uczoności i sztuki. 

W przeciwieństwie do włoskiej my
śli renesansowej, poetyckiej i metafi
zycznej, rnyśl północno-europejska za
chowała postawę trzeźwą i racjonalną. 
Nie metafizyrzni filozofowie byli jej 
reprezentatywnymi przedstawicielnmi, 
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lecz przyrodnicy, jak Kop er n i k 
(-Kopernik) lub Kepler (1571 
do 16:30), humaniści-filologowit->, jak 
E r a z n1 R o t t e r d a m s k i ( 1467 do 
1!1:36) luh f<'rancuz Bu de (1467-1!140) 
i statyści, jak Grocjusz (1583 do 
1645) w Niderlandach, Bo <li n us 
(1530--1596) wt> Francji, Ostror6g 
(14:36-1501) luh Modrzewski 
(około 1503-15i2) w Pol!we. 

Na P6łnory w XVI w. postawa umy
słów nie była bynajmniej estetyczna, 
jak we Włoszerh, lecz ety cz 11 a, jak 
w wi<'knrh flrednich. W przt->ciwień
stwie do nawskroś dorzesnej postawy 
\Vłoch renesansowych. tn poRtawa po
została re I i g i j n Il. Ody we Wło
szerh p1mowała oho.ktnośe religijna, tu 
toczyły się krwawe w11lki religijne. Re
formacja, podstawowe z.iawisko owyrh 
<·zasów, wywodziła się z renesansowego 
dą:i.e11ia do autonomji, nie jeszcze wię
l'ej z religijnego dlwhn wieków śred
nieh <- Hcfrmnac,ia). 

Niemnit'j odrębnym okazał się rene
s1111s p<>łnocny w szt u et>. Z wyjąt kielll 
nicktóry<·h dzieł, wykonanyrh przez 
włoskich nrtystów, jak np. Wawel lub 
kaplica Zygmuntowska, wszystkie inne 
są ,jedynie nap6ł renes11nsowe. .,Rene
sans gotycki" to jt>st właściwa dla nirh 
nazwtt. W Polsee czy Hiszpan.ii, Nit>m
!'zech czy Frnncji, a tem hardziej 
w Anglji czy Hzwecji konstrukcjn hu
dowli pozostała średniowieczna, a tyl
ko d<'korncja stała się renesansown. 
Ale nawet dekora<>.ia, przeróżne grote
ski i akanty, wazy i obeliski, były roz
mieszczane nie z renesansową przejrzy
stoflcią i równowagą, lecz często z iście 
gotycką zawiłością i polotem. Mamy 
w Polsce dobitne tego przykłady w ka
mienicach Kazimierza nad Wisłą. (tom 
J, tabl. 14i a), lub w lwowskiej kapli
cy Hoimów. Podobnie było w malar
stwie i rzeźbie: nawet wielcy artyści 
Północy, którzy chcieli upodobnić się 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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do Włot'h{1w, jak niE'1niet'ki n111larz ]) ii
J' t> r (1474-l:J2H, I, tabl. 2S i Ili, tabl. 
122) lub fran<'nski rzt>źhiarz Go n .i o 11 
( li""115-15{)0), zachowali jP<l1111k w p1·0-
por·<'jach i ckspn•sji figur <'OŚ swoiś<·i(' 
Śr(•(lniowi('(~zrwgo i półnol'negn. 

Kcniec odrodzenia. 

W XVI I w. powstały wit>lkil' systt•my 
filozofiezne, wzmogła się rel i ~i.inośf.. 
zapanowała kontrrE'for11Hwj11, w 11m11·E' 
przodująee miej~we po filologach zaję
li matematycy, w szhH'E' formy klasyt•z
ne przeszły w ha rok ( ~ Jforok): l'E'
nesans był skończony. RzE'c można. że 
kultura XVIl w. w osnowiE' swt•j bar
dziej była zhliżona do średniowil'<'znej 
niż do renesansowej. 

Mimo to cała późniejsza kulhna Eu
ropy zachowała liczne motywy l't'IH'

sansu zarówno w nauc~e. jnk w sztn<·e. 
W szczególnośl'i wszystkie style arty
s~yczne przf'd XX w. były modyfika
CJami form renesansowych. Nie hrakło 
też świadomości te~o i uznania <lin rf'
nesnnsn. To włnśnie wiek XVI 11 wy
tworzył tnk1ł koncepeję dzieji>w gnro
py, w których odro<lzenie zostało wy
o<lrl;'.hnione jako jedyny okres doskona
łości między mrokami średniowiN•zn 
a zrpsutym smakirm hnroku. l(ult re
nesarnm trwnł i w XIX w., sznzony 
szcz(•g6lnie przez wirlkiego histor~·ka 
,Jnk<lbn Burckharcłta. 

Krytyka odrodzenia 

J >opiero pod koniec XIX stule<·ia 1rn
stąpił częściowy zwrot w stosunku do 
rE'nesansu. N11jpierw, nie obniżają<• jP
go zasłui.r. uświadom io110 sobie, ŻE' i in-
11~ okresy kultmy Plll'Opf'jskiej. ś1·Nl
lllowiPcze i h11rok. 11111,ją znsługi nie-
111~1iejsz1>, ŻP i 011p posu11ęły naprz<ld 
wiedzę i stworzyły wiPlką sztuki,'. Na
st\•pnil' znś wypadło obniżyć waczenit> 
santef.{o rr1ws1111s11: w świetle h11d1111 
nad śrPd11iowil'<'ZP111 oryA"i1111lność jr~o 

szukaj n· tom ir piq f y 111 ! 

~wiat i życie. - I V 

ok:izała si\' llllliPjsza, 11iż dawniPj przy
puszezano. Ani skie1·owanie hadnri ku 
przyrodzil'. a n i 1tdoskonah•11 i<' fll1'1 od 
11aukowyl'h, ani krvtv1·vw1. nit> hdv 
w fi lozofji dziełP111 ,:P,;Ps~1mm, le<· z h),ł)· 
zaporz1itkow11nP w koń<·owvl'h l'Z:ts:wh 
ŚrN!niowiP<'Zn. l\ultura 1•111'~prjska w.Y
wodzi się niPtylko z prz('SZłośl'i kia~ 
syc·z1H•j. z antyku i rP1wsansn. ho wła
ś11iP jej <'l'l'lrn 11ajistotniejsza, jej spi
ryt na I izm ( pod<!d fi lozofi1·zny. we
<lh1g kt1)rpg·o .i<'dy11it> Kwiat du('howy 
posiada l'Pal1w istniPnit> ), jt'St po!'hodzP-
11ia chrzPśrijaliskieg·o i 8rPdniowie('ZJ1e
g-o. To zaś, <'O hyło włnsnylll twort·m rP-
11Ps1rnsu, spotknło się z krytyką. 
\\' sz<'ZP!!Ólnośl'i „ści1u~11ię<•iP zaintere
sowań z niehn nn ziemię" niPkoniel'wit· 
hyło dodatnim 1·z~·1mikil'T11 kuitury. NiP
ktl>rzy uczt•ni poszli w krytyce> rl'nt'snn
su tnk da)Pko, Ż<' wykr<>ślili wyraz l'PIH'

sarn; z dziejów kultury curopt>jskiej. 
To jednak była przesada. Są<l spra

wiedliwy jt'st dziś dość jasny: rE'ne
s1u1s nie był wyjątkowym wzlotem kul
tury europejskiej, lecz był jedną 
z epok, które stopniowo tę kulturę 
tworzyły. l jak knżdn epoka, ma swe 
jasnE' i c•iernne strony. Wł. Tntnrk1l'll'it'Z. 

Litr r 11 tu r u: Klasy<·znrm Jzirłr111 
o kulturzr rrnesansu jrst: .I. Bur<' k
h nr d t: l\:ulturn odrodzPnin wr \Vłosw«h, 
tłum. M. Krrrzowska, zr wst'>pc111 Z. ł, 1• m
l' i 1• kir g- o, Warszawn 19.10. Główne wiu
dornośri o filozof.ii rrncsansu zrstawił \\'. 
T n t. ark i P w i 1• z w Historji f'ilomfji. t. Il, 
\\ y•l. Il, Lwów ui::i:~. o sztUl'ł' J'('!l('Sftnsu: 
\V. T11t11rkirwi1·z 1 J . .Żarnow
.~ k i w H i,;torji sztuki, wyd. Ossulinl'um, 
t. 11 I, Lwl>w 1 !J:l.!. Zt>st11wil'niP różnuroil
ll,\ rh pu1-rl11tlów na istot\' i zn11rzr11ir l'l'lll'

sansu J11j1,: Z. ł, <' m pi c• ki: HP11cs1111>-, 
oświ1·t'r11i1•, ro11111ntyz111, \Varsznwn-Lwów, 
J !l'.!:l. M. B r n h m r r: T'rohłPlll r<'nPsnn
„u WP \\-ł„,.;1.P<·h WSJltlłc·Zl'SBY<"h, \Var~znwn 

1n:n, omz Z. <'irc•hnnowska: Burzl'
ni<· (pg·<'ndy rrnl's11ns11, w kw11rt. „M11r
<'hołt", r;:i, 1 fl:l!) I'. 

·---·--- -·-·------·- -··--------
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ROLNICTWO. Rolnictwo stanowi 
cały splot zagadnień tak wielki, jak 
wielką jest sprawa wyżywienia ludno
ści całego globu ziemskiego oraz udział 
produktów rolnych w przemyśle i tech
nice. Rolnictwo rozpatrywać można 
z rozmaitych stanowisk, a więc ze stano
wiska technika, ekonomisty, kupca, 
przyrodnika, przemysłowca i t. p. albo 
wreszcie producenta i konsumenta. 

Rolnictwo rozpada się na szereg dzia
łów, które można zgrupować w trzy za
sadnicze, a mianowicie: właściwe rol
nictwo, ogrodnictwo (--+ Ogrodnictwo) 
i leśnictwo (--+Las). Ponadto z rolnic
twem wiąże się przemysł oraz handel 
rolniczy. 

Niniejszy artykuł traktować będzie 
wyłącznie o właściwem rolnictwie. 

Produkcja. rolna jest wynikiem wa
runków naturalnych danego terenu, 
a więc glebowych i klimatycznych oraz 
ekonomicznych, na które wpływa po
daż płodów rolnych i popyt nn nie, 
opłacalność produkcji i t. p. Nie 
bez znaczenia jest i umiejętność prze
prowadzenia tej czy innej produkcji 
przez ludność danego kraju, czy dane,j 
jego dzielnicy oraz poziom kultury 
ogólnej i zawodowej. To też polska 
produkcja rolna bardzo się różni od 
produkcji nietylko krajów dalej poło
żonych, ale nieraz i od produkcji na
szych sąsiadów. 

Wartość i dochodowość gospodarstw 
rolnych. 

W art.ość i dochodowo!lć gospodarstw 
rolnych zależy od różnorodnych czyn
ników, z których za najważniejsze na
leży przyjąć racjonalność organizacji 
oraz postępowość w stosowaniu techni
ki. Zarówno jedno, jak i drugie można 
osiągnąć, o ile robotnicy znajdują się 
na odpowiednim poziomie kultury ogól
nej i zawodowej. 

W związku z różnorodnością warun
ków w różnych krajach i w różnych 
okolicach danego kraju w każdem, 
zwłaszcza postępowo prowadzo.nem go
spodarstwie, wyznacza się kierunek 
produkcji na dłuższy przeciąg czasu, 
odpowiedni do miejscowych warunków, 
zapewniając jednocześnie gospodar
stwu możność dostosowania się w pew
nych granicach do mniej długotrwa
łych konjunktur. 
Wydajność z jednostki powierzchni 

jest nader rozmaita, w naszym zaś kra
ju naogół jeszcze dość niska, chociaż 
stale się podnosi. · W porównaniu z nie
któremi krajami zachodnio-europejskie
mi nasze zbiory stanowią w widu wy
padkach zaledwie 1 

/ 2 do 1 
/ s tego, co pro

dukuje np. Belgja i Holand.ia, a nawet 
Niemcy lub Czechosłowacja. Tylko w ta
kich dzia.łach, jak len, konopie lub 
ziemniaki, zajmujemy poważniejsze 
miejsce. 

Wy!lajność w 1 ha w centnarach metrycznych ważniejszych ziemiopłodów w niekt6-
rych państwach. (Przeciętnie rocznie w latach 1929-1931) : 

Pańatwa P~zenlca Żyto Owlea Ziemniaki Buraki Len 
cukrowe (włókno) 

Belgja . .. 25,0 24,0 24-,6 219,2 299,4 9,0 
Czechosłowacja . 17,5 17,7 17,6 129,8 239,0 4,7 
Francja 15,4 11,6 14,4 110,0 276,6 6,8 
Jugosławja . . . 11,1 -- - - - -
Litwa . - 11,4 - - - . 3,6 
Niemcy 21,6 17,4 19,5 156,1 283,l -
Polska 11,9 11,4 11,6 114,0 208,1 3,6 
Rumunja ..... 9,6 - 9,5 - - -
Stany Zjednoczone A. P. 9,2 - 10,2 72,2 254,0 -
Z. S. R. R .. 6,9 8,5 8.l 80,1 84,2 2,3 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Z wydajnością gospodarstw w1ąze się 
często wysoka nakłndowośr ze strony 
ich włnścieieli. Gospodarstwa takiE' są 
prowndzone, mówiąc językiem E>kono
mistów, i n te n s y w n ie. Starannn 
uprawa i obfite nawożenie pól, starnn
na pielęgnncja roślin oraz zapewnienie 
zwierzętom dużej ilości pasz, t. zw. trE'
ściwych daje w rezult1wie wysokie 
plony. 

ZupE>łniE' inny obraz przedstawiają 
t. zw. gospodarstwa e ks te n s y w n e. 
Charnkterystyczną ich cE'chą jE>st hrak 
nakładów oraz jak największe wyko
rzystanie naturalnyeh sił ziemi i cho
wanych zwiE>rząt. Plony z ta ki eh go
spodarstw są niższe, przy niższych jed
noczt>śnie kosztaeh produkcji. 
Niemożliwe jE>st okrE>śleniP, który 

z tych systemów jest lepszy ezy gorszy. 
W Polsee wybitnie intensywniP jest 
prowadzonych stosunkowo niewiE'lE' go
spodarstw, znajdują Rię one przE>waż
nie w hardziE'j kulturalnyeh okolicach 
kraju. Więk11zo8ć go11podarstw, zwła
Rzezn drohnyeh we wschodnich woje
wództwach, jest prowadzona bardziE'j 
ekstensywnie. 

Rolnictwo światowe. 

Rolnictwo światowe przE'dRtawia się 
nadn różnorodnie, znrówno pod wzglę
dem swej organizac,ii, jak i doboru pro
dukc,ji. ZalE>żniE' od poziomu cywilizacji 
różny bywa i poziom rolnictwa w roz
maitych krajach. Różnica wystąpi po
nadto w różnE'm z11angażowaniu po
szczególnych czynników produkcji, któ
re łąrznie stanowią gospodnrstwo rol
~e, to znnczy: przyrody. kapitnłu 
1 pracy. 

Tak np. w wiE>lki<•h stE>powych ho
dowlnch nrgentyńskich nnjważniej
szym czynnikiem jest przyroda, u chiń
skiego plantatora 

0

ryżu główną rolę o<l
~rywa prnca, dzięki którt>j z mnłego 
kawałka gruntu uzyskać 011 może duże 

szukaj w tomie viątyml 

plony, rolnietwo znchodnio-E'uropejskie 
obraca dużE>mi kapitnłnmi, chociażby 
w poRtac.i kosztownych budynków, do
horowych maszyn i narzędzi i t. p. 
Dość podobniE' do polskiego rolnictwa 

przedstawia się pod względ{'m ogólnE>j 
orgnnizacji oraz doboru roślin i zwie
rząt rolnietwo ni{'których sąsiE>dnich 
krajów, jak np. Ni{'miE'c i Cz('chosłowa
cji. W obu tych krajach znznncza się 
wysokiE' uprz{'mysłowiE>nic> rolnictwn 
i znaczniE' większn niż u nns j{'gO inten
sywność. Zarówno Nit>mey, juk i Czc>
chosłowacja, osiągrn;ły w zu krc>sie pro
dukeji rolnE>j 01rromnE' wyniki. 

Z pośró1l innych nnszy<•h sąsiadów 
Rosja Sowi{'ckn posindn. ZE' wzp:li:du nn 
SW{' wielkiE' obszary oraz różnorodnośr 
klimatu i gl{'h, znnczniE' większą od 
nas roznrnitość produkcji rolnE>j. Znaj
dują się tam z11równo lwzużyteczne pod 
wz1dędE>m rolniczym tundry, jak sto
sunkowo mało jeszcze rolnicza tajga 
leśna, jnk wrE>szcie niE>zwykłej żyzności 
ogromne ohsznry czarnoziemów, nn któ
rych produkuje się masowo tn k wymn
gająee rośliny. jak psz('nicn, buraki 
cukrowe i kukurydza. Ponadto Rosja 
posiada w poh1dniowej swE'j częśei wiel
kie obszary stepów z nawpół pierwot
ną hodowlą koni, owiee i bydła ornz 
znaczne pro<lukeje półE>gzotycznych ro
ślin. jak morele, brzoskwinie, melony, 
kawony, winorośl, tytoń, 11 nawE't zu
pełnie egzotycznych, jak bawełna. Nu 
specjalną uwagę zasługujE' wciąż roz
wijają<~n się produkcja. sadownicu1, 
obliczona na eksport zngrnniczny. 
Z produktów eksportowych z Rosji, 
dla naszego rolnictwa nielwzpi{'eznych, 
należy wymienić żyto i pszenicę. Możli
wości produkcyjn{' Rosji są hnrdzo 
wielkie dzięki niE>zm iernej zasobnośei 
gleby, zwłaszcza, że poza pewnemi spc
ejalnemi uprawami rolnictwo rosyjskie 
było i jE>st prowadzone wyraźnie eks
tensywnie, w związlrn z czem wydaj-
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nosc z jt~dnostki powierzchni jest. mn
hi. n przf'z to i ubożenie glehy w skłnd 
niki odżywcze też nieznncwt>. 

W specjalny sposób przeds1 fi W i a się 
rolnietwo w Stannch Zj ed noczonych 
Ameryki Półn. Właściwym terenem 
rolniczym Stnnów Zjednoczonych jest 
głównie ich wschodnia i środkowa 
część. W innych częściach Stanów nor
rnalna gospodarka rolnn j est. często 
ntrndniona przez brak wody, upały luli 
mroźne zimy. Produkcja północnej czę
fici St. Zjedn. jest w dużym stopniu po
dobna do naszej, w południowej części 
produkuje się ponadto takie roślin y, 
jak bawełna i trzcina cukrowa. 

Wskutek złej konjunktury dla pło-

<l<lw rolny<'h Hprnwn pszenicy, któru 
po wojnie świ11towej osiągnęła swć1j 
l'Ozkwit, została zmn.iejszona, a jedno
cześnie farmerzy amerykańcy poszuku
ją innych b11rdziej rentującyc•.h si ę 
upraw. Umiejęt.nośr. dostosowywan in 
się do konjunktur jest <'hra kteryst.ycz
ną cechą rolnictwa Stanów Zjednoczo
nych. 

Spos6b chownnia zwit>rr.łjt. domowych 
jt>st. w St1111ach bardzo różnorodny , ist-
11 ieje tam how iem, ohok nowoczcsTI?<'h 
rn t>tod hodowl i. również i hodowla na
wp6ł dzika na stepach zar.wyczaj zre
sztą dość suchych i uhog'ich w paszę, po 
których wielkie stada bydła wędrnją, 
sznka;jąc paszy i wodopojów. 

Zbiól' ważniejszych ziemiopłodów przcciętnit\ rocznie w miljonnch q za lnta HJ29-l!J31. 

Państwa Pszenica Żyto Owies Ziemniaki Buraki I.e n 
„ cukrowe (włókno) 

Zbiór Światowy 1.348 474 644 2 03l 608 6,4 
Pohka . 20 66 25 304 33 0,4 
Z. S. R. R. 229 22ł 140 468 96 4,8 
Stany Zjednorzone A. P. . 21:-J !:) 160 93 81 -
Kanada 96 - 53 - - -
Francja 83 8 49 155 75 0,2 
Włochy . . 70 - - - ·27 -
Australja 50 - - - - -
Niemcy 44 'i9 67 444 107 -
Czechosłowacja •. 15 19 15 94 49 0,1 
Jugosławja . 23 - - - - 0,1 

Ilość zwierząt gospodarskich w nie'kt6rych państw1wh . 

Konie Trzocla chlewna Bydło rogate Owce 

Państwa 
.. -----
ogółem na 100 ha ogółem na 100 ha ogółem na 100 ha ogółem na 100 ha 
w tya. pow. w tys. pow. w tys. pow. w tya. pow. 
sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk · sztuk sztuk 11ztuk 

Polska . - 3.762 9,7 7.089 18,2 9.233 23,8 2.534 6,6 
Danja . - - 4.407 102,7 3.059 71,3 - -
Aoglja . 1.154 4,7 3.505 14,3 tl.647 35,2 26.651 108,6 
Francja • ,• e I 2.878 5,3 6.769 12,3 15.830 28,7 9.730 17,7 
Stany Zjedn. A. P. 11.942 J,5 55.976 7,1 7ł'.'ł52 8,6 51.374 6,6 
Australja 1.765 0,2 - - 12.783 1,7 l 12.927 14,7 
Niemcy .. . • . 3.397 7,2 23.890 51,0 19.739 35.8 3.386 7,2 
Czecbos~owacja . 701 5,0 3.430 24,4 4.405 ; ? ·- -
Argentyna • 9.858 3,5 - - 32.312 11,5 44.413 15,9 
Węgry. . 803 8,6 2.502 26,9 - - 1.087 . 11,7 
Szwecja 659 1,5 t.790 4,0 30.86 6,8 - -
Z. S. R. R .• . . . 15.612 0,7 11.364 0,8 - - 51.936 2,4 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Rolnictwo polskie. 

Holnict.wo polskie dostosowuje swoją 
produkcję do warunk{1w klimatyrzn:vrh 
strd.r umiarkowanej. 

Opr6cz klimatu decydujący wpływ na 
produkcji,! rolną w Polsce wywiera wiel
ka rl>imorod11ośe gleb o nierównej war
tośPi użytkowej (~ Oleba, Mel;iorac,ir.) . 

U~ytkowanle gruntów. 

L'rzyjmuj<J C zasadniczy podział ziemi 
na grunty ornC', łąki i pastwiska, sady 
i ogrody, lnsy i nicu:i:ytki - okazuje się, 
że Polska posiada wyraźną. przf'wagę 
gruntów rolnych. 

mniejszych obszarach proso i gryka, arc
~jonalnie kukurydza; rośliny okopowe: 
ziemniaki, buraki pastewne i cukrowe, 
marchC'w oraz regjonalnie cykorja; ro
śliny strączkowe: groch, peluszka, bobik, 
wyka oraz regjonalnie fasola (poza sia
ną. w ogrodzie); rośliny pastewne: ko
niczyna, seradela, mniej często luC'erna 
i koński ząb oraz trawy ; rośliny prze
mysłowe: rzepak, len, konopil' oraz re
gjonaln ie rhmicl i tytoń. 

Z pośró1i zwierząt gospodarskich na
lPży wymienić prz(•dpwszyst.kicm krowy, 
konie, trzodę rhlcwną. , owce, kury, kacz
ki i gęsi. Indyki i perlice nic są tak 

Użytkowanie ziemi w Polsce w 1931 r . w 0 / 0 °/0 powierzchni. 
powszechnie chowane, 
kozy spotyka się głów
nie pod miastami, a kró
liki i gołębic naogół 
mają u nas małe zasto
sowanie jako zwierzęta 
wyraźnie użytkowe (-) 
D·rób, Futel'kowe zwie.- . 
rzętrt i fi odowla. zwie
rząt). 

Grunty uikl Sady 
·orne I 

pastwl&ka ogrody 

Polska 49,0 17 1,5 
Wojew. środkowe 56,1 14 1,1 

" 
wschodnie 56,1 25,5 1,7 

" 
zachodnie 58,1 10,1 1,1 

" 
południowe 50,6 17 1,8 

Najhardziej zatem rolnirzy chai:akter 
mają województwa zachodnie i central
ne. \Vojew«'1dztwa południowe, w związku 
z g{1rzystości1~ teren u, posiadają wielkie 
obszary las6w, łąk i pastwisk (hale, po
łonin y) . Podobny obraz przedstawiają 
wojt~wództwa wsrhodnie. Wyjątkowo 
przedstawia się Podole, gdzie dzięki nie
zwykłej żyznośri ~lchy najbardziej do
minuj1i pola· uprawne. Wła.~ciwc nic
u~ytki to masywy skalne w górarh i ezę
śc1owo błota na Polesiu. 

ChP.r&kter produkcji rolniczej. 

Polska produkcja rolna jest naogół 
<lość typowa dla produkcji rolnej środ
kowej ł~uropy. Większość naszych go
spodarstw prowadzi produkcję mieszan11 
0 dość naogół podobnym do siebie do
borze zasadnicych roślin i zwierząt. Są to 
z pośr«'td roślin: rośliny zbożowe, głów
nie żyto, pszenica, jęrz°mień i owies, . na 

~kaj w tomie piątym! 

Inne 
Lasy irrunty I 

nieut.ytkl 

22· 10,5 
19,1 9,7 
23,2 15,5 
22,2 8,5 
24,8 5,8 

Holnictwo w bilansil~ państwa polskie
go odgrywa bardzo poważni1 rol ę. Naj

. lepiej o km świadez~r poniższe zesta-
wi(•JliC: 

Wywóz z Polski ważniejszyrh towarów 
rolniezyd1 w roku 1934. 

Rodzai towaru Wartość •/o ogólnego 
w milionach zł. wy•·ozu -Drewno . . 177 18,2 

Bekony 47 4,8 
żyto •. 44 4,5 
Jęczmień. 36 3,7 
Nasiona 24 2,5 
.Taja 23 2,4 
Trzoda. 18 1,8 
Pszenica . 14 1,5 
Masło 9 0,9 

Ludność rolnica& w Police. 

Uolnictwo jest w Polsce najbardziej 
rozpowszcchnioncm zajęciem. Większy 
odsetek rolników niż Polska posiadają 



587 Rolnictwo. 588 

jedynie nieliczne kraje, jak np. Rosja -
77,6°/0 lub Bułgarja 74,6°/0 , natomiast 
w ogromnej ilości krajów i.lość osób 
utrzymujący<'h się z rolnictwa jest zna<'z
n ie mniejsza. 
. Polska posiada 65,6°/0 ludności rolni
czej. Najsilniej przeważają rolnicy nad 
innemi zawodami . w województwach 
wschodnich (wojew. wileńskie 88,6°/0 

rolników), a wogóle prawie cały obszar 
ziem położonych na prawym brz('gn Wi
sły jest wybitnie rolni<'zy. 

Struktura go1podarahr roln~ch. 

Cała ta wielka masa ludności rolni
czej nie jest bynajmniej jednolita. Prze
dewszystkiem rozróżnia się właścicieli 
gospodarstw rolnych i pracowników na
jemnych, a poza ten podział ziemi po
między poszczególny<'h rolników jest · 
w Polsce nierównomierny, gdyż obok 
wielkich dóbr, zajmujących tysiące hek
tarów, znajdują się gospodarstwa paro
hektarowe a nawet i mniejszr. 

Według Głównego Urzędu Stł1tystycz11ego 
w 1921 I'. ogółem było w Polsco :-J,262.000 

grn~podl\rstw, I\ w~ród nioh: 
1,109.000 o pnwierMhni pom1.e.1 2 Im 
1,002.000 „ „ 2-5 ha 
1,045.000 '·' „ 5-20 ha 

76.000 „ „ 20-50 ha 
11.000 „ 50-100 hn 
19.000 „ powyżej 100 ha 

Pod względe~ jednak obszaru użyt-
kowanej ziemi większa własność niewiele 
ustępuje drobnym rolnikom, ma bowiem 
w swem posiadaniu około 40°/0 wszyst
kich gruntów w Polsce. 
Powyższe dane uległy w cią.gu kilku- . 

nastu lat ostatnich zmianom na korzyść 
drobnych gospodarstw, wskutek rozpar
<•elowania wielu większych majątków. 

Poza gospodarstwami prywatnemi dol'ić 
duża <'zęść ziemi stanowi własność pań
stwa, instytueyj społe<'znych oraz ko
ścioła. 
Zapewnić rolnikowi utrzymanie mogą 

gospodarstwa mająee co najmniej 5 ha. 
Oczywiście rentowność gospodarstw za
leży w dużym stopniu od gleby i poło
żenia. Tak więc wpobliżu większych 
miast nawet karłowate gospodarstwa mo
gą przy uprawach ogrodniczych dawae 
pełne utrzymanie właścicielowi i jego 
rodzinie. Gospodarstw karłowatych naj
więcej się znajduje w Małopolsce, zwła
szcza środkowej i zachodniej, gdyż za
ludnienie tej części kraju jest bardzo 
znaczne. 

W związku z tern kultura rolna ta
kich gospodarstw nietylko nic mogła się 
podnosić, ale nawet obniżała się. 

Za bardzo dochodowe uważa się go
spodarstwa t. zw. kmiece, znane na Po
morzu jako gburskie, a 'na ~ląsku Cie
szyńskim jako siedlackie, o wielkośc i od 
kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów. 
· W Polsce trzeba skomasować około 
10,000.000 ha, co oczywiście musi się 
rozciągnąć na cały szereg lat. .Jest to 
jedno z najwaźniejszych zadań reformy 
rolnej. 

Z trudnością utrzymania się na pew
nych gospodarstwach rolnych, zwłaszrzn 
w związku z ciągłym przyrostem ludno
ści, wiąże się emigracja ludności wiej
skiej do miast i - zwłaszcza przed woj
ną światową - do obcych krajów. -Obe<'
nie możliwości emigracji do obcych kra
jów są prawie żadne, a do miast bardzo 
małe. 

Reforma rolna. 

Aby ulepszy~ gospodarstwa i zaopa
trzyć małorolną i bezrolną ludność wiej
ską w ziemię, przeprowadza się w Pol
sce i w szeregu innych państw t. zw. 
reformę rolną. Pomiędzy inncmi pozwa
la ona na przymusowe wykupywanie 
części ziemi od właścicieli większych 
majątków, parcelowanie jej i rozsprze
dawanie małorolnym na ulgowych wa
rnnkach. 

Na przymusową parcelację przewidu
je się w Polsce około 5,000.000 ha ziemi. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Zaspokoi ona jednak tylko rzęśriowo 
głód zit•mi. 

Przymusowy wykup ziemi zastosowa
no i w niekt«'iry<'h innych krnjnc•h, 
przedewszyst ki em zaś w tych. gdzie 
chodziło o pozbycie się elementu wro
gie~o danemu państwu; dotyczy to 
krnj<lw, w których wic>lka własnośt- na
leżała do .it•dnostek oheych, np. w Cze
c·hosłowacji cło NieuH•ów. w Rumun.ii 
do Rosjan i t. d. 

Najhardziej rad~·kalw1 n•formę w z11-
kresie własnośri ziemi przeprowadzono 
w Hosji Sowit•rkiej, 11 mianowirie rzę
śriowo upaństwowiono ziemię oraz zor
ganizowano szprcg ~ospodn rst w prowa
dzonych zbiorowo przez l'nłą lndnośr 
danej wsi. 
. Niemnie'j waż11ą spraw11, jak zaspoko
. 1c11ic głodu ziemi, ,]Pst umożliwienie pro
wadzenia rarjonalncj gospodarki w ca
łej masie drolmyrh gospodarstw przpz 
spalanie ich, rzyli komasarję. 

Bardzo wiele drohnyrh i śrPdnirh go
spodarstw składa się u nas z wielu ka
wałków, nil'raz bardzo oddalonyrh od 
siebie. W związku z ri11głcmi działami 
rodzinncmi rozdrobnienie doprowadzało 
do podziału .i<'d1wgo gospodarstwa na 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kawałków. 

W związku z km kultura rolna takich 
~·ospodarstw nietylko nie mogła si~· 
podnosit-, ale nawet obniżyła się. 

"\\' Polsce trzPha skomasownt- około 
10,000.000 ha, l'O orzywiście musi się 
:ozciągnąr na cały szert>g Int. ,Jest to 
Jedno z nnjważniejszych zadań refor
my rolnej. W. Miśkirwu:z. 

ROMANTYZM. Słów „romantyzm", 
„romantyk", „romanty<'znie" używamy 

rzęstu, a nadajemy im - zależnie od 
okolieznośri - różne znaczeni<•. Roman
!.Ykicm nazywam:,· człowieka, w któr1•go 
zyciu irracjonalne funkcje psyehirz1w, 
a więr takie, jak urzucit• i wyohra:f.nia, 

szukaj w tomie piq.tym! 

gl1rują nad rarjonalnPmi, a więr takic
mi, jak sąd i pojęeit', w którego żyriu 
przeważają pit•rwiast ki cm or jonalnc, 
a wi('c instynkt, przerzucie, popęd, nad 
intl'lektualnl'mi, jak uwaga, rozwaga, 
świadomość- eelów. l\tożnahy powic<lzict-, 
ŻP romantykil'm nazywamy takiego czło
wieka, w którpgo życiu wyobrafoia bu
duje jakieś nil'okn·ślom' rek lub wy
tw11rza jakiPś nieokreślone pragnienia; 
do tych celów romantyk dąży przez całe 
życic, zapominająr całkowiril' o wszyst
kicm inncm. Taki rzłowiPk żyj<' w dzil'
dzini1• fikcji i fantazji. Ponieważ zaś 
w tej dziPdzinic poruszaj11 się opowia
dania zw. romansami, więr rzłowiPk ta
ki żyjP .iak w romansit', t•z:,·li jak ho
hat<•r romansu. I stąd właśni<> w:.·wo
dzi się słowo romantyczn:.· i to stanowi 
jl'gO tr<•Ń{o i Sl'ns . 

W tPn sposób poznaliśmy romantyzm 
jako pPwną formę odnoszenia się do 
rzeczywistości i kształtowania żyria, 
z któr11 spotykamy się w różnyeh cza
sac•h i krajaeh. Romantyzmem nazywa
my jednak także pewien prąd kultural
ny, panujący w określonych granicach 
<'Zasu i nadająry temu okresowi cz11su 
swoiste piętno. 

Kształt i temat. 

PrzPchodząr zkoki do okrPślenia ro
mantyzmu jako prądu kulturalnego, 
11 zwłaszrza Jit<'rarki1•go, musimy nawią
zat- również do pojęeia romansu. Ro
mans wystąpił dopil'ro w okrPsic roz
kładu kultur:.· klas:.·ezncj ( __. Il ellenizm). 
Poeta starożytny nit' tworzył sam wąt
ków treściowych, lt•ez przdmował ,il' 
z podań, przckazywanyrh ustnie lub 
ezcrpał jP z innyrh utworów i kształto
wał jl' (- E poprn i epika). Cały wy
siłek jego szl'<lł właśni<' w kierunku 
kształtowania tych wątków w grani
l'arh określonych przez rodzaj poetycki 
( __. l\lasycyzm). \\'prost przeciwnie poe
ta nowożytny. Wielcy twórcy epiki Śrl'd-
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niowiecznf·,i i pó~ni(•jsi autorzy 16żnych 
opowtes('I 1 powieści ( ~ l'owic.~ć) c•ały 

swój wysih•k zwrarali w kierunku wy
najdywania nowyc•h i c·oraz 11owszy('h po
mysłt'>w, a usiłowaniu i<·łi szły pr;r.Pdl'
wszystkicm w tym kit>rnnkn, hy rz~·t.Pl
nika noW<>Śrią tych pomysł<'>w za.iii{> i za
inll'J'l'sowar. Na trm tle zaezi,'ł~· się już 
toczyć., od w. XVI począwszy. walki po
mię<lzy rzecznikami tyeh <lw,)<'h kirnm
ków. Przedstawici('le piPrwszrg·o uwn
żali, że cały wysiłek nah•ży skupi{> na 
kszt::iłtowaniu tematu i to możliwie trzy
mając się wzorów przrknzanyeh przez 
starożytnych. przrdstawiciele drugiego 
sądzili, że właśnie należy puści{> wodzt> 
fant.nzji, dać wyraz uczuciu. zają{o, po
rwne. ezy wzruszy{> czytelnika treścią 
nową i zajmująeą. Walki te toczyły się 
zrazu tylko -- i p<lfoiej niPraz jeszczt> -
wyłącznie pomiędzy teoretykami poP
zji, lecz podłożem ie h okazało się roś 
więcej niż tylko rozbieżność w poglą
dach na zndania poezji - tłem i<•h hy
ły r<Sżnice pogląd<>w na świat. 

Punkt widzenia wzorujący się na poezji 
starożytnej, t. zw. klasycysty<'zn:v (a więr 
powierzchownie tylko naślndujący styl 
poezji antycznej) zwyeiężył w okre
sie oświecenia ( ~ o.~u·iec1' nfr). k iecly 
rozum był uważany za gł<lwny in
strument nietylko zrozumi1mia świata. 
ale i kształtowania żyria. PrzPriwko 
ujmowaniu istoty świata i zagadniPi'1 
życia j sztuki przPz kultur~ oświl'C('
nia budził się op6r w rt'i.żnyrh krajarh 
i na różnych płaszczyznach. Pierwszl.' 
przejawy teKo oporu stanowią to, ('O 

okrt>śl11 się miimt>m prt>romant,\·zmu. 

świt romantyzmu. 

W Auglji najW('ZPŚnicj moŻP za<'zęto 
odczuwać przesyt tą gładką i poprawną 
poezją pst>mloklasyezną oświe<•enia, dla 
kt<>rcj najwyższą zasadą hyło wskazani!' 
porządku i ładu. W yhitu i kr,\•ty('y a11-
giels<',\' XVIII w., hraeia .J 1'i z P f i To-

-·---·-·---·---------

m as z W ur t o n, za<'zęli zwra<·a<- się 
do t wt'm·zośri Śr<'dn iowiPczncj i do fan
t ast ,\'<·zn~·rh o pow i a dań śrC'dn iowief'za. 
1'Pn zwrot do przt>szłośei wyraził się da
k.i w Angl,ji w twilrezoś<'i historyka 
Edmunda Burkt> (172H-1797). 
Burke hył [H'zt>konany o potrzehiP utrz,\·
mywania śeisł~·rh więzilw pomiędzy tP
mŹJJ iPjszośf'ilJ a przi•szłoś<'ilJ i z kj przP
szłoś<·i rzPrpa{o rhriał podnidy dla kul
turaln<'go rozwoju ter11źn1ejszośPi, hył 
więe rzecznikiem t. zw. tradyejou;il i
zmu, kt6ry prz<'ciwstawiał się wywro
towym, w mniPtnan iu trndycjona li
st6w. tendpm•jom rPwoluc,ji fran<'ll
skiej. 

Posiew ungielski trafił w Nit>nwzc<'h 
na gTtmt. bardzo podatny. Znakomity 
krytyk nil·mierki .J. U. 11 l' r d c r (1744 
do 1803) wypracował .iakgdyhy wiPlki 
plan rewolucji kulturahwj przPciwko 
oświ<'<'t'niu, rchahilitująr, podobnie jak 
An:.rliry, ŚrPdniowierzc i wskazufoc, takżt> 
śla<ll'm Anglikt'>w, na poezję ludową (do 
kt6rej zaliczał takż<' HomC'ra i Biblję) 
jako na źródło odrodzPnia twór(•zośri 
pot>tyrkiej. Z HPrd<'rl'm wsp6łdziałał 
młody U o l' t h (' (-+ fiodhe). Było to 
pokolPniP t. zw. ,.burzy i naporu" 
(Stnrm- und Dranuprriode). Z poko
lmia tq~o wyszli przPdstawiril'!P wiPl
ldej i największl',i popzji niPmiC'rkie,i. 
<:odlll' i Hrhill('r (17!l!l-1HO!l), 
kt<lryrh tw<lrrzoŚĆ' określa si~· mimwrn 
klas:vrz1w.i poezji n i Pm i('ckil~j. 

Tw<lrrzoŚ(: UoPthC'go i S('hillera tak 
olśniła młod~·ph kryt~·ków nil•miPrki<'h. 
hra<'i A n gust a - W i I h <'Im a. ( 1767 
do l 84!l) i I<' r -;-.· d P r ~· k a ( 177:!-182!1) 
H c h 1 <' g I ów, Żt> ZłH•hwyra.i11c• się prze-
1lewszystkiPm tw6rrzości11 ( loPt hPg-o, z11-
t•zęli się· zastanawiae zarazPm n11d sta
nem rozwoju t'iwrzPsncj JHl('Zj i, 1111d j<',j 
przyszłośrią i zadaniami. To st11ło się 
zawi<izkiem tPorji romantyzmu w NiPrn
rzerh. Romantyzm jako 1m1d likraeki 
i dll<·how~· n ie jpst spPcjaln it> twon·rn 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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niemieckim, gd:·ż rozwirnił się w Niem
czech pod wpływem r6żnych podniet 
zewnętrznych. W Ni1'mPzeeh jednak do
szedł n ie jako do pcłnl'j świadomośei 
i tam skrystalizował się w formie całe
go szeregu pom:·słów, tworząryeh pod
stawę pewnej swoistej kultury, kultury 
romanty<•znej, wychodzqrcj dal!'ko poza 
twórczość wyłącznie litrrneką. Okres 
rozwoju tej kultury w NiPnwze<'h 
i w innych krajaeh od jej brzasku aż 
do zmierzchu obejmuje Iata mniej wię
eej od 1790 do 1830 a na wet 1848. 

Kultura. roma.ntyczna.. 

Kulturę tę <'l'ehuje przc•dcwszystki1•m 
romantyc;my historyzm, t. j. zwrot do 
przeszłośri, z kt{>rcj romantycy cz1'rpią 
podniety dla kultury wsp<lłezesnej. 
W śrcdniowiPcznd twórrzośei pol't.yc·
kiej o charakkrze fantastyczn~·m szu
kają poeci romantyczni podniet dla wła
~ncj wyobraźni .• Jednocześnie romantycy, 
Jako do skarbca twórczych pomysłów, 
zwracają się do rodzimej twórczośPi lu
dowej. Dziwna, nil'pokojąca dusze ro
lllantyków chęr do wędrówki a <'.horby 
tylko do podróżowan in, znajdnjL' zaspo
kojenie w znamiennym qrzotyzmie ro-
1nantycznym, w tęsklllwic• za dalrkir111i, 
nieznanemi krajami. 

Ten pęd j1~st przejawPm Ol!{>hwj or.it'n
tacji życiowej romantyka, kt{Jrą el'ehu.ii' 
pewna hezplanowośr. 'Vyraża się w niPj 
reakcja przeciwko płaskiPmn i płyt kie
mu kultowi szrzęścia osohist<'go w okrP
sie oświecrnia, reakcja prz<'riwko fili
sterstwu, karjerowiczost wu i dro hia
zgowej :rnpobiegliwośei życiowl'j. l\l iłoś{o 
d!atcgo odgrywała tak wiPlką roli; w ży
ciu romantyków, że widzidi oni w ni<'j 
przejaw jakiejś siły, prz1·nikając<',i 
"'.szechświat i jedno('zą('rj go, ohja w j11-
~1ejś wyższej potęgi. Taj1'mniea miłośei 
l tajemnica śmierci były dla nieh jak 
najściślej ze subą związ111w. Dla roman
tyków wnikanie we własne życic i prze-

szukaj w tomie piątymi 

Świąt I :tycie. - lV. 

żyeia, czemu poświęcali bardzo wiele 
czasu, było niejako tylko kluczem do 
otwarcia zagadki świata. Uważali bo
wiem, że i świat ma duszę, do której 
t rzl'łm dotrzeć poprzez tajemne pismo 
znaków, jakiem jest cała otaczająca nas 
przyroda, zarówno żywa, jak i martwa 
(ten pogląd rozwinął naj~zerzej i uza
sadnił główny filozof romantyzmu nie
mi(•ckiL•go Sc h e 11 i n g, 1775-1854). 
ma romantyków takie siły przyrody, 
jak magnetyzm czy elektryczność, były 
tej duszy przyrody wido('znym przeja
wem. TajL'mnice zaś tej przyrody obja
wiały im się nietyle w pełnem świetle 
słońea, ile w blasku księżycowym lub 
w ciemnościach nocy. Do tajemnic tych 
oczywiśPie dotrzeć można nie przy pomo
cy zmysłów czy rozumu - dostępne są 
one tylko irracjonalnym pierwiastkom 
duszy, uczuciu, wczuciu się i wierze. Te 
fantastyczne spekulacje prędzej czy póź
nej prowadziły romantyków do wiary ka
tolickiej, tern bardziej, że w Opartej na 
prastarej tradycji liturgice katolickiej 
wi<lzit>li też i wzniosły objaw piękna. 

Ten stosunek do rzeezywistości znaj
dował wyraz w twórczości romantycz-
1wj, i to nietylko w doborze tematów, 
ale i w stylu romantyeznym, któremu 
nadawał specjalne piętno. Sztuka, a więc 
prz<·dcwszystki1•m poezja, miała już w sa
ml'j swojej formie, doborze słów i w ukła
dzie kompozycji być wyrazem tej dziw
nej ti.·sknoty ku tl'mu, co tajemne, tego 
wyczucia n ieokreślonośei i nieskońrzono
śei świata. Klas;vcznej więc zasadzie 
kształtowania, opartej na zasadzie har
monji i symetrji, przeciwstawiali ro
mantycy pewn11:: jakgdyby celową bez
kształtność, pewne, jakgdyby celowe 
miesznnie różnych rodzajów poetyckich, 
a nawet i rodzaj6w sztuk (tak np. R. 
W ag1wr dqżył do syntezy muzyki, po
ezji i malarstwa). Ulubionym też „chwy
tem" romantyków było burzenie iluzji 
poetyekiej, a więc wytrącanie czytelni-

20 
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ka z nastroju przez zdemaskowanie się 
poety jakicmś realistyczncm odezwaniem, 
odbicgająccm od tonu cało.4ci. W tcorji 
romantyzmu niemieckiego nazwano to 
ironją romantyczną i widziano w niej 
przejaw mocy twórczej poety, władnego 
niszczyć tworzone przez siebie dzieło 
poetyckie. Dla romantyka świat przed
stawiał się jako pewien rozciągnięty 
w przestworzach, ale zamknięty w sobie 
krąg, wyrazem zaś tego poglądu była 
w zakresie formy romantyczna cyklicz
ność: pisanie utworów składających się 
z części, tworzących pewną zamkniętą 
w sobie całość; cykliczność ta przejawia 
się zarówno w cyklach utworów lirycz
nych, jak i opowiadań i nowel (t. zw. 
opowiadanie w ramach ~Nowela), jak 
wreszcie także i w utworach muzycz
nych, np. cykle pieśni Schuberta oraz 
utwory cykliczne Schumanna i Chopina. 

Romantyzm niemiecki. 

'Ruch romantyrzny ujęty został 
w Niemczerh w karby pewnej tPorji, 
dotyczącej bynajmniej nictylko litera
tury, ale także i życia. Twórcą tej te
orji był Fryderyk Schlegel. On to wy
tyczył drogi nowej poezji romantyrzncj, 
mającej obejmować sobą wszystkie ro
dzaje i kierunki. ł~ryderyk Schlegel 
przeszedł różne fazy rozwoju od libe
ralizmu do skrajnej reakcji i od obro
ny wielkie.i swobody obyczajów aż do 
ascezy katolickiej. Jego brat Wilhelm 
Schlegel, znacznie mniej oryginalny od 
niego, prz<>z wykłady swoje, tłumaczo
ne później na obce języki, przyczynił 
się do propagowania idej romantycz
nych a przez swoje stosunki z literata
mi zagranicznymi utorował drogę ro
mantyzmowi w innych krajach. 

NajwittkHzym poetą romantyzmu nie
mieckiego był N o v a 1 i s ( Ilardcnberg 
1722-1801), poeta miłości i śmierci, 
prawdziwy typ romantyka, który tę
sknotę romantyczną, będącą jego najsil-

niejsz('m przeżyciem, upostaciował w for
mie symbolu niebieskiego kwiatu. T ie ck 
(li73-1853), który jako młodzieniec 
terminował literacko u publit'ystów wie
ku oświecenia, przeszedł przez roman
tyzm, hy utorować później drogę no
woczPsnt'j realistycznej noweli. I naj
większy teolog nicmiet'ki wicku XIX 
Schleiermacher (1768-1834) 
wsp6łdziałał w ruchu romantycznym, 
określając istotę religji zupełnie w du
chu romantycznym jako poczuciu nie
skończoności, i głosząc hasło etyki indy
widualnej, to znaczy uwzgl~dniającej 
odrl,_!lmości charakterów ludzkich. 

Powoli romantyt'zny ruch niemiecki, 
schodząc z płaszczyzny ogólnoludzkich 
rozważań na temat sztuki i żyt'ia, zbli
żał się, nic bez wpływu wielkich przejść 
narodu niemieckiego, wywołanych przez 
wojny napoleońskie, do zagadnień zwią
zanych bardziej z losem i z kulturą na
rodu niemieckiego. W przeszłości naro
du niemiet'kiego, w jego średniowiecz
nej poezji, w jego mitach, legendach, 
podaniach i baśniach szukali romantycy 
niemieccy pokrzepienia duchowego, uwa
żając, iż wszystkie te dzieła poetyckie 
są wytworem „ducha narodu", którego 
trzeba obudzić w tych chwilach upadku 
narodu. Od skrajnego indywidualizmu 
przeszedł romantyzm niemiecki do zro
zumienia istoty zbiorowości narodowej 
i wspólnoty kulturalnej i stworzył przez 
to podwaliny pod powstanie filologji 
germańskiej, której twórcami byli bra
cia ,Jakóh (1785-1863) i Wilhelm 
(1786-1859) Grimm o wie. Pojmo
wali oni właśnie ję~yk i poezję jako 
wytwór dut'ha narodu, nie bez wpływu 
współpracującego z nimi wielkiego praw
nika S a v i g ny, który tak samo poj
mował prawo. 

Romantyzm europejski. 

Kultura romantyczna promieniowała 
w różnych fazach w różne części świata. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Dokonywał si<; w r<iżnyrh literatura~h 
proces jl'j przpjrria, rzyli, jak to sH~ 
zwykło nazywa<\ rPr<'JWji. Nic obywało 
się przyłl•m lwz walk i opor<iw. 

Anglja. 

Fala preromantyzmu angielskieg~ •. k.tó
ra silnie uderzyła w Niemry, odh1JaJąr 
się niejako od irh brzegów, oddziałała 
znowu na Anglję powrotnie. Epokowl'~ 
wydarzmiem dla poezji romantyczneJ 
w Anglji było ukazanie sil,) w r .. 1798 
zbioru wiPrszy W o r d s w o r t h a 1 C o-
1 er i d g c 'a p. t. „Ballady liryrzne'_'. 
Wordsworth wysunął postulat zupełme 
nowego stylu poetyrkiego, mająrPgo 
źródło w bezpośredniPm odrzuriu . prz~
ro<ly, a nie w szturznem zdobmctww 
Poetyrkicm. 

W samej Anglji wielką sławę i pow~
dzenie zdobyli tary poeri romantyczni, 
jak mistyeznie nastrojony liryk W i 1-
1 i am B·lake(l757-1827),jak Per
cy Byshc Shelley (1792-1822), 
wielki liryk obracający się w prze
stworzach mitu i endach przyrody, jak 
Wrcszrie poeta-filozof Jo h n Keats 
(1795-1821) sławę romantyzmu 
angielskiego roznieśli natomiast na ca
ły świat kulturalny prwdewszystkiem 
Walter Scott (1771-1832), au
~or rozgłośnych powieśri historycznyrh 
1 lteorge Byron (1788-1824), 
twórca powieści poetyckirh, owianych 
duchem liryzmu, ale i przppojonych 
ironją. 

Francja. 

W c l<'ran<'j i <lzii.·ki. działalności pani 
de st a el a zwłaszrza późniC'j jrj 
dzieła o Ni~~mrzc•C"h ( 1813) prądy ro
mantyczne wywołały wielkie zainte:e~o
wanie głównie u teoretyków, skupiaJą
cych się w różnych grupach i dyskutu
jących na temat nowrgo prądu. W dra
macie szukał nowych dróg w <lurhu 
Wskazań romantycznych Victor Hu
g o, którq.N przedmowa do dramatu 
„Cromwell" ( 1827) stanowi ważny ma-

szukaj w tomie piątym! -

nifest twórrz<'gO romantyzmu francu
skiego i wskaznjt' drogę franrus~i<'m~1 
dramatowi romantyrzrn'mu. \V dzwdz1-
nie lirvki usiłowali romantycy franrusey 
wydob.vć z pod utartrj frazrologji nową 
t~eśr iyria; w tym kierunku szła twór
ezosc Lam art i n c>'a (1790-1869), 
Alfreda de Vigny (1797-1863), 
u którrgo obsl'rwowae można rl~arakt?
rystyrz1w dla romantyk6w pomwszarne 
rodzajów litrrarkirh. Jcdnak romantyz~ 
nic zapuśrił nigdy głęhszyrh korzeni 
w psyrhire franruskiej, a jako yr~d kul
turalny wyznarzająey fantazJJ 1 uezu
riu naJ~ażnicjsze miejsce w życiu! SJ?Ot
kał się jeszrzc w w. XX z po!ęp1emrm 
wybitnyrh krytyków francusk1rh, upa
trująryrh w nim szkodliwy .dla k~~ltury 
francuskiej objaw i wpływ mwaZJI ger
mańskirj. 

Inne narodJ'. 

Romantyzm oddziaływał i na poezję 
włoską, gdzie w Medjolanie koncentro
wał się ruch zwolenników tego kierunku 
i gdzie też torzyła się walka o nową 
treść poezji. Program romantyczneg~ 
dramatu włoskiego zawarł Ma n z o n 1 
we wstępie do swojego dramatu „Hra
bia Carmagnola" ( 1820). 

Oddziałał tpż romantyzm i na kraje 
skandynawskie kierując twórrzość lite
racką· ku pier~iastkom rodzimy~ ~ te
matom z dawnych dziejów średn10wiecz
nych, prze<lewszystki~·~ ~ednak, budząc 
zamiłowanie dla basm 1 po<lan ludo
wych oraz wogóle dla ludu. , . 

W Ro s j i romantyzm! choc mez.byt 
głęboko zapuśrił korzeme w s.wo1stą 
glebę rosyjską, przy.gotow~ł Jednak 
grunt - i w tem leży Jego w1~k?pomn.~ 
zasługa - pod rozkwit wielkieJ poezJ1 
narodowej. 

Romantyzm polski. 

Homantvzm przenikał do Polski róż
nemi drog~mi. Pierwszymi jl'go zwiastu
nami bvła - jak wszędzie - wzmożona 
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uczuciowość i tak charakterystyczny dla 
schyłku oświcrenia sentymentalizm oraz 
zwrot ku ludowośri. W Polsce jednak 
romantyzm nawet w tej najwcześniej
szej fazie swego rozwoju ma wyraźne 
zabarwienie narodowe i szuka podniet 
twórczych przedewszystkiem w przeszło
śei narodowej (pieśni i dumy Karp i 11-
s k i e go, N i e m c e w i c z a, K n i a ź
n i n a). O poezję narodową wołał też 
i ten krytyk, który uświadomił Polakom 
najpełniej istotę romantyzmu, t. j. K. 
B rod z i ń s k i w swojej rozprawie 
„O klasycznośri romantyczności" 
(1818). 

W głębszem tego słowa znaczeniu sta
ła się cała t. zw. poezja wieszrza speł
nieniem tego programu Brodzińskirgo. 
Poezja ta w przcszłośri narodu znajdo
wała najpotężniejsze źródło natchnienia 
poetyckiego. Z tego natchnimia powsta
ły powieści poetyrkie M i r k i e w i c z a, 
przedewszystkiem za..ą „Pan Tadeusz", 
w którym w cudowny sposób zespoliły 
się pierwiastki romantyczne (zwrot do 
przeszłości w stylu W altera Scotta) i kla
syczne (forma i język) w najwspanial
szą, z ducha narodowego poczętą epo
peję. Ta poezja wieszrza, która w żyriu 
narodu odegrała tak wielką rolę, potę
gą swoich \~zlotów poetyckich przysło
niła utwory utrzymane rałkowicie w sty
lu romantyzmu literackiego, jak Mickie
wicza „Dziadów" cz. IV, młodzieńczp 
utwory poetyckie S ł o w a c k i e g o, pro
zą pisane powieści młodego K r as i ń
s kic go. Przemiana <:ustawa w Kon
rada jest nictylko odbiciem przeżyć oso
bistych Mickiewicza, ale niejako symbo
lem tego przejścia, które pod wpływem 
klęsk narodowych dokonało się w du
chu największych synów ojczyzny i naj
większych poetów. 

Zwi1izek wieszczej poezji z romanty
zmem uwydatnił się najpełniej w twór
czości Słowackiego. Jego „Król Duch" 
łączy w sobie ów charakterystyczny dla 

romantyzmu historyzm, u więr zwrot 
do przl'szłośei narodowe.i, z mistyryzmPrn, 
a więc z dążeniem do zgłębi<'nia tajemnic 
przyrody i świata; id\'C te kształtuje 
poeta w dzi<'le, mająeem typmni dla ro
mantyzmu formę ryklicztU). -rilistycyzm 
Słowarkiego przyohlPka się w formy 
symbol izmu, czyniąr ze Słowackiego po
przednika w Polsre tego ki('runku lit1'
raC'kicgo w wirku XIX. W twórezośl'i 
Słowackiq~o dokonała się w pełni po
ctyrkicgo hlasku synteza romantyzmu 
polskiego. 

światła i cienie romantyzmu. 

Romantyzm <lał kulturze nowożytnej 
wicie ct>nn,rch pierwiastków. Rozszerzył 
we wszvstkirh kierunkarh horyzont du
chowy i umysłowy, a przez buJną swoją 
fantazję postawił nawet i przed nauką 
szereg probh,mów, o których się aż <lo 
owej pory filozofom nie śniło. Roman
tyzm pokazał istotnie, że „mę<lrl'a szkid
ko i oko" nie zdoła wyja..~nić wszystkich 
tajemnir bytu. Hozszcrzał on także za
kres doświadczenia wewnętrznego, ujaw
nia,iąc nieznane, a nawet nicprzeezuwa
nc złoża psychiki ludzkiej. Odrywają<' 
wzrok od teraźniejszości a kierując· go 
do przeszłości, dał romantyzm dopiero 
właśriwic wyczucie przeszłości h ist.orycz
nej i zreha hi! itował wicki średn ie, któ
re uchodziły dotychrzas za wicki ciem
noty. Odrywając się od bliższego i naj
bliższego otoczenia, o<lkrywa,iąc nowe 
piękno krajobrazu oraz budząc zrozu
mienie dla duszy ludu i jego twórczości, 
nauczył romantyzm odczucia tego, co 
się nazywa kolorytem lokalnym, a przez 
obserwowanie i przedstawianie nowych, 
niczauważonyrh szczegółów rzeczywisto
ści przygotował grunt pod realizm 
(--+ Realizm), tak, iż nie bez racji pi
sano wiele o t. zw. realizmie roman
tyzmu. 

Miał romantyzm oczyw1sc1c także 
i pewne skutki ujemne czy też za ujemne 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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uznane. Reakcja przC'ciwko romantyzmo
wi budzi się mnirj więrej od połowy 
wieku XIX i ma ró:i.ne źródła. W róż
nych kraja<'h różne były powody walki 
przeciw romantyzmowi. Wszystkie za
rzuty dają się jednak sprowadzić do te
go, że romantyzm, odrywając od życia, 
narażał na szkodę kulturę państw i na
rodów. W Niemrzt•ch, <'hoć nie zwraca
jąc się hczpo..4rednio przeciw romanty
zmowi, skutki jego najostrzt'j potępił 
N ie t z s c h e, pisz11c o „pożytku i szko
dliwości historji" i stwierdzając, że zaj
mowanie się przC'szłośeią nakłada na 
człowieka więzy, tamująeC' rozwój jego 
kultury. We Francji niPnawiśr. do ro
mantyzmu poszła tak dakko, że zarzu
l'ano mu pośrednio klęskę roku 18i1. 
W Norwcgji I b s c n wykpił w poema
cie dramatycznym „Peer nynt" zgubne 
skutki romantyzmu dla narodu norwe
skiego. W Polsce surowi krytyry, jak Fr. 
K r u p i ń s k i i Z. K a c z k o w s k i 
Upatrywali w romantvzmie winę „sza
le~czego" porywu z r~ku 1863. Pozyty
wizm zwalczał „mrzonki" romantyczne 
(--+Pozytywizm). St. Wyspiański 
W „Wyzwoleniu" i w innych swyeh dzie
łach wystąpił przeciw kultowi wit•szczów 
romantycznyrh i idei narodu prz('eiw
st~wił ideę paf1stwa. W porzynaniach 
zas swoich, idących po tych samych 
szlakach ducha, dał Piłsudski syntl'zę 
romantyrznego mierzenia siłv na zamia
ry i bardzo rt•alncgo ujęri~ rzeczy"wi
stośri. Z. Łempicki. 

Literatura: I. Chrz a n owski: Z epo
ki. romantyzmu, Kraków 1919; Z. f, em
p I~ ki: R.cncsnns, Oświr<'cnic, Romantyzm, 
Lwow-Warszawa 1923; A. f, u<' k i: Roz
~?j teorji romantyzmu we Fran<'ji, Kra-

?W 1919; A. T re t i a k: Litem tura an
gielska w okresie romantyzmu, Lwów 1928; 
R. B r o d z i ń s k i: O klasyczności i ro
~antyczności, wyd. A. Ł u e k i ego ( Biblj. 

ar. SPrju I, nr. 10). 

Bz.ukaj w tomie piątym! 

ROMA:&SKA SZTUKA. (Tabl. zesz. 
„Polska" 15 a i b oraz 41-47). Termi
nem tym określa historja sztuki okres 
twórczośri artystyrznej zamknięty, naj
og6lniej biorąc, ramami XI i XII stu
kcia, aczkolwiek w zależności od granic 
geograficznyrh końrowa data tego okre
su kształtuje się rozmaicie. 

Nowy ten styl nic posiada ściślejszej 
ojczyzny. Poszczególne jego pierwiastki 
sprecyzowały się ostatecznie w ciągu 
X stulecia na dośr szeroko rozrzuconych 
terenach północnych Włoch, Katalonji, 
Franrji i zachodnich Niemiec, terytorja 
zaś porzerza Rodanu i Renu oraz za
chodnie pobrzeże morza śródziemnego 
stały się kolebką, w której narodziły się 
najdoskonalsze i najbardziej oryginalne 
formy tego stylu. Romańszczyzna ogar
nęła nietylko zachodnią i środkową 
Europę, aż po ziemie Polski, Węgier 
i Czech, lecz przedostała się również -
wraz z krzyżowrami do Ziemi świętej 
(Syrja, Palestyna) oruz przekroczyła za
ehodnic granice księstw ruskich, walcząc 
zwy<'ięsko o lepsze z bizantyńską sztuką 
na ziemiach księstwa Halickiego i Wło
dzimiersko-Suzdalskicgo. 

Architektura. 

Trwałą zasługą sztuki romańskiej jest 
wytworzenie nowych form budownictwa 
kościelnego, które znalazło swój wyraz 
w powstaniu bazyliki romańskiej. Punk
tem wyjśeia stała się dla niej bazylika 
starochrześcijańska (-+ Bazylika stara
ch rześcija1l.ęka) oraz doświadczenia bu
downictwa okresu karolińskiego. Do ze
społu tyrh form przyłąrzyły się po
nadto pewne elementy wschodniego po
chodzenia, z pośród których wpływ Sy
rji uwidorznił się przez wprowadzenie 
wież, związanyrh organicznie z fasadą 
zachodnią. 

Z tyrh sprzecznych napozór elemen
tów wytworzył się wszakże stop o bo
gatej wprawdzie skali odmian, ale 
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Ryc. 60 . Kośció ł 
opactwa w Cluny. 

Ryc. 6 1 . Kośció ł 
opactwa w Maria · 

Laach . Plan. 

Ryc. 62. Kośció ł N. P . M. ,.Na K11 · Ryc. 69. Koł e1:i l\t11 w Tumie pod 
pitolu " w Kolonii. P lan . Leciycq. Plan. 

P lan . 

zwarty i logiczny. Znaczną stosun
kowo różnorodność planów kościołów 
romańskich (ryc. 60, 61, 62 i 63) 
uwydatnia najlepiej korzystanie z wzo
rów znanych już uprzednio. Wprowa
dzenie jako reguły syryjskiego motywu 
wieżowej fasady - zróżnicowało w spo
sób jaskrawy bazylikę romańską w sto
sunku do starochrześcijańskiej, w któ
rej wieża wznosiła się osobno. Przede
wszystkiem jednak czujną uwagę zwró
cono na ukształtowanie przestrzenne 
wnętrza, w którcm nowe wartości wy
stąpiły w sposób zdecydowany. Nawa 
główna uległa zwężeniu, zgrubiały nato
miast ściany oddzielające ją od naw 
bocznych. Mur ściany międzynawowej 
wspiera się na rzędach potężnych, pro
stokątnych w przekroju filarów lub 
okrągłych kolumn, częstokroć - zwła
szcza w Niemczech - filar oddzielony 
jest kolumną lub dwiema. Szeregowanie 
tych podpór, połączonych półokrągłemi 
arkadami, jest rzadsze od zbitego, jed
nolitego rytmu smukłych kolumn pierw
szych bazylik chrześcijaństwa, boczne 
zaś nawy wiążą się spoiściej z główną 
i tracą swój korytarzowy charakter. 

Rząd wąskich okien rozświetla skąpo 
wnętrze . Występuje ono z półmroku, ja
ko zespół uszeregowanych rytmicznie 
sześcianów powietrznych, odpowiadają
cych rozbiciu planu na kwadraty, wy
znaczone przez dwa filary lub filar -
dwie kolumny- filar. N a plan pierwszy 
występuje operowanie zwartemi prze
strzennemi sześcianami. Nawa boczna 
ma tu zaledwie połowę szerokości głów
nej, kwadratowemu zaś przęsłu środko
wej nawy odpowiadają dwa odpowied
nio związane przęsła naw bocznych. Te 
ostatnie zamknięte są sklepieniem becz
kowem, później krzyżowem - nawę środ
kową zamyka najczęściej lekka płaszczy
zna drewnianego stropu. Na wzniesio
nem prezbiterjum stał ołtarz, za którym 
(nie przed którym, jak dzisiaj) twarzą 
zwrócony ku wiernym stał odprawiają
cy Mszę ~więtą kapłan . 

Nie odnajdujemy w architekturze ro
mański'ej budowli niejako klasycznej, 
mogącej uchodzić za doskonałą syntezę 
całości istniejących kierunków. Stwier
dzamy natomiast obecność ogromnej 
ilości odcieni i szkół budowlanych, roz
sianych w całej Europie zachodniej. 

· Czego nie znajdziesz tutaj -
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Najbardziej konserwatywną formą od
znacza się architektura Włoch, ze spe
cjalnem zamiłowaniem powtarzająca 
plan bazyliki bez nawy poprzecznej, 
przekładająca drewniane stropy nad 
mury sklepienia i zadawniony na tej 
ziemi typ kolumny ponad filar. Po
nadto rysem charakterystycznym jest 
tutaj brak fasad wieżowych: wieża 
wzorem dawnym stoi opodal budynku. 
Do cech nieznanych w północnej Euro
pie należy użycie barwnego kamienia 
dla wykładania fasad. Katedra w Pizie 
(1063-1250) jest najpełniejszą synte
zą tych kierunków. 
Odrębną grupę tworzą kościoły Lom

bardji, ujawniające bliższy związek 
z architekturą niemiecką. 

Specjalne zaciekawienie doskonało
ścią ogólnej koncepcji i żelazną logiką 
budzi architektura niemiecka, wyjątko
wo jednolita w swych pomysłach. Do 
najbardziej oryginalnych jej ujęć na
leży często napotykane dwuchórowc 
założenie nieraz z podwójną nawą po
przeczną oraz treflowe zakończenia czę
ści wschodniej, co sprawia wrażenie 
skrzyżowania centralnej formy z po
dłużną całością naw. Ciekawą właści
wość tworzy obfitość rozwiązail. wieżo
wych, często występująca pod formą 
trzywieżowej fasady. 

Najbardziej zróżnicowana na szkoły 
Prowincjonalne jest architektura ro
mańskiej I•,rancji, odznaczająca się po
nadto największą pomysłowością w dzie
dzinie konstrukcji i jasnością rozkładu 
lllas architektonicznych. Vv nienapoty
kanych gdzie indziej rozmiarach wystę
puje tu rzeźba figuralna, dekoracyjna, 
o rzadkiej wytworności rysunku. Od
rębnym rysem francuskiego romanizmu 
jest również bogactwo rozwiązali par
tji wschodniej, rozbudowanej szeroko 
Przez dodanie wieńca kaplic dokoła 
Prezbiterjum. 

W Polsce najwybitniejszem dziełem 

szukaj w tomie piątym! 

romanizmu jest kolegjata w Tumie pod 
ł~ę<'zycą, nawiązująca w układzie swe
go planu do wzorów nadreńskich. 

Rzeźba. 

Do <'zynów najbardziej rcwohl<'yj
ny<'h, jakie dokonała sztuka romańska, 
zaliczyć należy hezwątpienia odrodze
nie rzeźby arrhitektonirzrn•j. Rzeźbiarz 
romański zapełnia dzit>łami swPgo dłóta 
znarzne przestrzPnic ZPWIH,)trznyt>h mu
rów kośt'ioła, nit>kit>dy okrywa niPmi ra
łą fasadę, jak to widzimy ehocia:i.by 
w katedrze w Angouleme. Tłum wolno
stojąrych pos11gów, umieszrzonyrh na 
kroksztynarh i wspornikarh, zaludniał 
ponadto mrorztw wnętrze katrdry. Spe
cjalną troską jednakŻl' otarzał kamie
niarz romański <lrkoraryjny wystrój 
portal i, zwłaszrza portalu główtwgo, 
przez który przepływała ro dnia zwarta 
masa wiernych. Dla niej to hyła prze
znarzona owa tłumnośr seen figuralnyeh, 
rozmieszczonyrh wszakże przcjrzysr1e 
i powiązanyrh w określony związek przy
czynowy, przyrzPm dobitna ich wyrazi
stość oraz wzajrm1w ustosunkowanie się 
pourzały malnrzkirh o tajlmmirueh 
stworzenia i odkupimia rzłowiek11. Ohok 
scen ilustrująryeh wydarzenia z histo
rji świętej, n zajmujących poczesne 
miejsce - do ozd<l\J portalll i przyle
gających częśri fasady wplatały się 
równolegle motywy z rzrczywistego 
i fantastycznego świata przyrody, do
łączały swój głos opowieści apokryficz
ne i ilustracje epiki rycerskiej, w skró
conych, napoły symbolicznyeh formach 
opowiadały poszezegól ne scl'llY o tru
dach i zajęciach ludzkiego żywota. Por
tal romański stawał się prawdziwą cn
cyklopedją ówczps1w j wiary, sztuki 
i wiedzy - kutą w kamieniu księgą, 
której czytanie nic wymagało umie
jętnot<ci abeeadłn. miało jPdnakże ten 
sam zbawienny wpływ na czytelnika
widzn, ułatwiając mu przenoszenie się 
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od rzeczywistości do abstrqkcyj oraz 
przyswajanie oderwanych pojęć. 

Właiiciwe narodziny plastyki monu
mentalnej dokonywują się w południo
wej Francji w ciągu XII wieku. Rzeźba 
romańska zastanawia planowem, zacie
kłem w swej sile dążeniem do trój
wymiarowości oraz dynamiki ruchu. 
Pozornie płasko traktowaną rzeźbę 
T .... angwedocji cechuje przecież niesamo
wity nieco w wyrazie, ożywiony kon
tur, ruch pełen drgawek i podrzutów, 
atakujący gwałtownie otaczającą prze
strzeń (portal z Moissac). Równolegle 
na terenie Prowancji rozwija się rzeźba 
ożywiona wspomnieniem rzeźby antycz
nej, jak świadczą o tern dekoracje z St. 
C illes i Arles. Porównanie tych rzeźb 
z dziełami północno-francuskich szkół 
(katedry w Chartres i St. Denis) uwy
datnia odmienny charakter rzeźby pół
nocnej, bardziej spokojnej, pełniejszej 
objętościowo, lepiej związanej z archi
tekturą. Pod ręką romańskiego kamie
niarza kamień nie był tylko arabeską 
dekoracyjną, lecz stawał się samodziel
nym, uduchowionym tworem, innym 
coprawda od otaczającej rzeczywistości. 
Nie dziw więc, że w urzędowych aktach 
tego czasu okreiilano rzeźbiarzy wielo
mówiącem mianem: magister lapidis vi
vi - mistrz żywego kamienia. 

l<'rancuska rzeźba romańska zajmuje 
czołowe miejsce w całości tej sztuki; 
obok niej rozkwitły przecież i wyra
stały w samodzielne organizmy rzeźba 
włoska, hiszpańska i niemiecka. 

Z zabytków rzeźby romańskiej w Pol
sce piastowskiej wymienić należy ju
ko ważniejsze: posąg św. Jana Chrzci
ciela z katedry wrocławskiej (koniec 
XII w.), portal kolegjaty w Tumie 
(około 1161) najbogatszy na ziemiach 
Polski, portal w Czerwińsku oraz rzeź
bione tympanony ze Strzelna (druga 
połowa XII w.). 

Malarstwo. 

O ile za ojczyznę rzeźby romańskieJ 
zwykliśmy uważać Francję, o tyle zie· 
rniom belgijskim i niemieckim przy. 
pada zasługa największego wysiłku 
w zakresie malarstwa minjaturowego. 
\V tym samym czasie jednak utrzy
mane zostało pierwszeństwo Francji 
dla malarstwa sc1ennego, przyczem 
Prancja, narówni z Hiszpanją, a zwła
szcza Katalonja przechowała najstarsze 
i najdoskonalsze bodaj przykłady tej 
twórczości. Z innych krajów wymienić 
należy Anglję i Czechy, jako ośrodki 
licznych szkół minjatorskich o zupeł
nie nieprzeciętnej linji twórczości. 
Cechą wspólną dla całego malarstwa 

okresu romańskiego jest sprecyzowany 
wyraźnie, a odmienny od wielu innych 
kierunków tej gałęzi sztuki - jego 
stosunek wzajemny do roli barwy i pła
szczyzny malowidła. Istotnie dla całe
go ówczesnego średniowiecza „prawo 
ram" - zasada symetrycznego rozbicia 
płaszczyzny w obrębie jej granic we
wnętrznych święri i tutaj swój 
triumf. Malarstwo to zrywa zupełnie 
z wszelkiemi problemami przestrzeni, 
ani nie uznając praw perspPktywicz
nych, ani też nie dążąc do wydobyt'ia 
bryłowatości przedmiotów. światło i ma
larski modelunek są tutaj nieistotne. 
Podobnie jak rzeźba romańska starała 
się dać wizerunek, nie zaś podobień
stwo natury - tak też i malarstwo 
przemawia teraz językiem form sym
bolicznych i dekoracyjnych, śmiało 
przeprowadzonych uproszczeń. Elemen
tami romańskiego malowidła będzie 
niezmiennie logiczna, prężna kreska 
o różnorodnem nasileniu, zamykająca 
w stałe, wyraźnie określone granice 
sylwety postaci i ornamentu. Barwy 
położone płasko, nie modelowane świa
tłem, odgraniczone są jaskrawo nawza
jem od siebie, przyczem kolorowe te 
plamy o delikatnie zróżnicowanym ry-

, Czego nie znajdziesz tutaj -
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sunku prżypominają kolorowe migota
nie szybek witrażowych lub komórek 
emalji. Strona temntowa malarstwa na
wiązuje do sknli tematów ulubionych 
przez rzeźhinrzy, nczkolwiek z większą 
jeszcze pedantycznością ilustruje mi
njaturzysta nnjdrobniejsze nawet frag
menty z Pisma świętego. Tematyka 
malarstwa ściennego związana jest 
zwłaszcza z wizjami Sądu Ostateczne
go i Tnjemnicy Dzieła Odkupienia. 

Najstarsze przykłady malarstwa te
go okresu powstały około 1000 r. Mi
njatury przodującej podówczns szkoły 
rn injatorskiej z Reichenau nasycone są 
grozą i pełne jednocześnie poetyckiego 
obrazowania; od dzieł tej szkoły odbi
jają dzieła innych środowisk niemiec
kich: Kolonji, o silnych tradycjach an
tykizujących i Ratyzbony, której twór
czość kładzie nncisk nietyle na moment 
opowieści, ile raczej na stronę dekora
cyjno-sym hol iczną. Z jej ducha biorą 
swój rodowód poh1dniowo-niem ieckie 
(Salchurg, Tegernsee) i ezeskie pra
cownie. O ile twórczość Francji i Hi
szpnnji stoi wyrnźnie wtyle poza ma
larstwem niemieckiem, o tyle znów peł
nią oryginalności form rozbrzmiewa 
rninjatorstwo angielskie (Szkoła z Win
chester). Napotykamy tu nictylko od
rębną technik~, zbliżoną do freskowe
go luh oł<lwkowego szkicu, lecz prze
dewszystkiem niezwykle ognisty tem
per11me11t nrtystyczny, wyładowujący 

się w rozpędzon~ch Jinjnch i wichro
wych skrętnch szat. 

Jeszcze wi~ksze bodaj znnczenie osią
g-nęło romańskie malarstwo ścienne, 
okrywajfl<'e wielośrią monumentalnie 
ujętych scen ściany świątyni. Do rzę
du najcelniejszych przykładów poli
chromij ściennych należą we Prancji 
dekoracje kościołów w Saint Savin 
i Vie z XI w., w Niemczech - w Hil
desheim, Schwarzrheindorf (XU w. 
i Brunświku (XIII w.), w Hiszpanji -

szukaj w tomie piątym! 

fragmenty z S. Clemente w Tabuli. 
Obok wielkich kompleksów liciennych 
w XIII stuleciu rozwijać się poczy
na malarstwo sztalugowe, przeważnie 
w formie malowanych 11ntependjów. 

Przemysł artystyczny. 

Termin ten niezupełnie dokładnie 
określa c11łokszt11łt dzieł złotnictwa, od
lewnictwa, tkactwa czy sprzętarstwa, 
1rnsuwa bowiem obce sztuce średnio
wiecznej pojęcia dwudziału na rzeczy 
artystyczne i nieartystyczne. Szeroko 
rozlrn<lowane te warsztaty wytwarzały 
ni ety lko dzieła doskonałe technicznie, 
lecz i pełnowarto8ciowe pod względem 
artystycznej formy. Specjalnym rozgło
sem cieszyły się odlewnicze pracownie 
w Dinnnt i Hildesheim oraz liczne, 
niezbadane dotąd bliżej warsztaty lo
t11ryl1skie. W Polsce zachowały się po 
dzi8 dzień wspaniałe drzwi gnieźnień
skie, sprawione zapewne z inicjaty
wy Jakóba ze Żnina około 1127 r., 
a zdradzające szczeg6łami ornamenty
ki wpływy belgijskiego złotnictwa, zaj
mującego podówczas naczelną pozycję. 
()bok praeowni południowo-niemieckich, 
wła8nie kraje nad Mozą leżące były 
p;łównym producentem wyjątkowych 
w swej urodzie dzieł metaloplastyki, 
z kt6rych niejedno zawędrowało do 
Polski (np. diadem płocki i oprawa 
ewangeljarza Anastazji). Rozpowszech
nione emaljerstwo miało swe ośrodki 
w Limoges i Kolonji. 

Sztuka romańska, rozmiłowana w szla
chetnych kruszcach i cennych kamie
niach, kierowana przez twórczą fanta
zję przeważnie nieznanych artystów 
i rękodzielników, założyła podwaliny 
pod niebotyczny tum sztuki zachodnio
europejskiego średniowiecza. Ujawniła 
siQ w niej cała tęsknota ówczesnego 
c·złowieka do form niepoznawalnych 
zmysłami, cała potęga nieustannego ma-
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rzenia o lepszym i piękniejszym od rze
czywistości świecie. Jej rola społeczna 
i dydaktyczna była wręcz niepospoli
ta, jej zaś znaczenie doceniano w całej 
peh1i. Mówi o tern najlepiej zdanie rzu
cone przez jednego z cystersów ów
czesnych, iż sztuka „ponad złoto i klej-
noty jest pierwszą". M. Walicki. 

Piśmiennictwo: M. Gęb ar o w i cz : 
Sztuka średniowieczna . Historja sztuki, 
Ossolineum, t. II, Lwów 1934. R. H a -
ma n n: Historja sztuki, t. I, Warszawa 
1934. M. W a 1 i c k i i J. S t a r z y ń s k i: 
Dzieje sztuki polskiej. Uzupełnienie do 
polskiego przekładu R. Ha.manna., W arsza
wa 1935. J. Starzyński i M. W a
l icki: Malarstwo monumentalne w Pol
sce średniowiecznej, t. I, Warszawa 1929, J. 
S t a r Ż y ń s k i i l\f. W a 1 i c k i: Rzeźba 
architektoniczna w Polsce wieków średnich, 
t. I, Warszawa 1931. 

ROSJA ~ ZWIĄZEK SOCJALI
STYCZNYCH REPUBLIK RAD. 

ROśLIN RUCH I WRA:tLIWOść. 
Pospolicie uważa się roślinę za istotę 
bez ruchu i bez czucia. Takie też było 
zdanie i dawniejszych botaników. Lin
neusz widział na wet różnicę między ro
ślinami a zwierzętami w tern właśnie, że 
„rośliny rosną i żyją", „zwierzęta" zaś 
„rosną, żyją i czują". Dzisiaj wiemy, 
że również i rośliny obdarzone są czu
ciem i posiadają niemniejszą wrażli
wość na bodźce zewnętrzne niż zwierzę
ta. Jeżeli zaś fakt ten nie rzuca się tak 
bardzo w oczy i przez tyle wieków był 
niezauważony, to tylko dlatego, że ro
śliny mają bardziej ograniczoną zdol
ność do ruchów, niż zwierzęta, wsku
tek czego reakcje ich na bodźce są 
o wiele mniej widoczne i nie tak rzuca
jące się w oczy. Gdy jednak obserwo
wać rośliny dostatecznie uważnie, 
a zwłaszcza dostatecznie długo, okazu
je się, że wszystkie rośliny bez wyjątku 

wykonywują ustawicznie mnóstwo naj
rozmaitszych ruchów - prawda, że 
zwykle bardzo powolnych - któremi 
reagują na rozliczne pobudki zewnętrz
ne, na światło, na wychylenie od pionu, · 
na dotyk i na mechaniczne wstrząsy, 
na zmiany temperatury i na podrażnie
nia chemiczne. Ruchy te są dlatego po
wolne, że wykonuje je roślina dzi~ki 
zmianom we wzroście, a mianowicie na
skutek nierównomiernego wzrostu dwu 
stron łodygi, czy innego organu, powo
dującego wygięcie się danego organu 
w kierunku działania bodźca, · 1ub też 
odgięcie się w kierunku przeciwnym. 
Reakcja rośliny na podrażnienie wi
doczna jest więc nie natychmiast, jak 
u zwierząt, ale dopiero po pewnym cza
sie, w miarę jej wzrostu. Ale powol
ność reakcji nie dowodzi wcale mniej
szej wrażliwości: jak zaraz zobaczymy, 
rośliny są na niektóre bodźce niezmier
nie wrażliwe, wcale niemniej niż czło
wiek, lub zwierzę. Co więcej, istnieją 
także rośliny, jak mimoza i rośliny 
owadożerne, posiadające zdolność do 
ruchów szybkich, prawie momental
nych, podobnie jak zwierzęta. Te ru
chy nie odbywają się już zapomocą 
wzrostu, ale zapomocą innego, bardziej 
sprawnego mechanizmu. Są to wszakże 
u roślin wypadki rzadsze, dowodzące 
jednak, że i pod względem zdolności do 
ruchów nie różnią się one zasadniczo 
od zwierząt. Regułą są jednak ruchy 
powolne, wzrostowe. Ruchy tego ro
dzaju, w których roślina wykonuje 
zgięcie czy to łodygi, czy korzenia 
w pewnym kierunku, zależnym od kie
runku działania bodźca, nazywamy 
tropi~mnmi. 

Fototropizm. 

Znany jest pospolicie fakt, że gdy po
stawimy roślinę w pokoju w pewnej 
odległości od okna, to po jednym lub 
dwóch dniach rosnący jej wierzchołek 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wygnie się w stronę światła. Również 
liście zwracają. się swemi powierzchnia
mi w stronę światła. Jest to typowy 
przykład fot otrop izm u (po grec
ku: fos, fot ós, światło). Łodygi mają. zwy
kle fototropizm . dodatni, t. zn. wygina
ją. się w stronę padającego światła, ko
rzenie zaś albo mają. fototropizm ujem
ny, t. j. uciekają. od światła, albo też 
wcale nie są. wrażliwe na światło - co 
jest zrozumiałe, bo żyjąc pod ziemią., 
nie mają. potrzeby · reagowania na 
światło. Na ryc. 64 widzimy Z!!,'ięcia fo
totropiczne młodej roślinki gorczycy: 
dodatnie zgięcie łodyżki i ujemne ko
rzenia. 

Ryc. 114. 

Ruch wykonywa zawsze tylko naj
młodsza, rosną.ca część rośliny. Skoro 
bowiem zgięcie dokonywa się naskutek 
zmiany we wzroście, to nie mogą się 
wyginać części już nie rosnące, a więc 
starsze. Wyrośnięte i zdrewniałe części 
roślin nie są. zatem zdolne do ruchów 
naskutek podrażnień. Najlepiej reagu
ją rosną.ce, wierzchołkowe części gałą.
zek i korzeni, a przedewszystkiem mło
de, kiełkujące rośliny. 
Wrażliwość roślin na światło jest 

ogromna. Wystarczy np. oświetlenie 
kiełka silnem światłem przez 1

/ 1000 część 
sekundy i krócej, aby później, po pozo
stawieniu go w ciemności, nastąpiło 
zgięcie. Jeżeli światło działa dłużej, mo
że być odpowiednio słabsze. Otrzymy-
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wano zgięcia fototropiczne pod wpły
wem niesłychanie słabego światła, od
powiadającego natężeniu światła 1 
świecy w odległości kilometra. Wrażli
wość rośliny na poszczególne barwy 
światła jest taka sama, jak oka ludz
kiego, z tą różnicą., że roślina nie od
czuwa wcale światła czerwonego, nato
miast jest wrażliwa na część promieni 
ultrafioletowych, na które oko ludzkie 
już nie jest wrażliwe. 

Rozchodzenie się podrażnienia. w roślinie. 

Badając zgięcia fototropiczne pędów 
rośliny, albo kiełków, np. owsa, oświe
tlonych zboku, stwierdzamy zawsze, że 
zgięcie zaczyna się najpierw u samego 
wierzchołka, a następnie ogarnia coraz 
to dalsze części łodygi poniżej wierz
chołka, tak daleko, jak sięga strefa 
wzrostu. Dlaczego jednak zgięcie za
czyna się najpierw od wierzchołka, 
skoro nietylko wierzchołek, ale cała ło
dyga została równocześnie i z jednaką. 
siłą oświetlona bocznem światłem T Dla
czego niższe części łodygi zginają. się 
tern później, im leżą dalej od wierzchoł
ka T Czy może wzrost ich jest powol
niejszy i dlatego zgięcie odbywa się co
raz to wolniej 1 W cale nie. W zrost ich 
jest nawet szybszy, niż przy wierzchoł
ku, mogą więc reagować znacznie prę
dzej. Powód tkwi w czem inuem: oto 
łodyga poniżej wierzchołka n i e j est 
w r a ż 1 i w a na światło, nie została 
więc wcale podrażniona, mimo że była 
oświetlona. Wrażliwy · jest tylko sam 
wierzchołek. Z niego dopiero podraż
nienie rozchodzi się wdół do łodygi 
i wywołuje w niej zgięcie - tern póź
niej, im dalej od wierzchołka. Mamy 
więc w roślinie miejsca wrażliwe na 
bodźce, spełniające niejako rolę orga
nów zmysłów (wierzchołek pędu), ma
my dalej części zdolne do ruchu (zgię
cia), w których następuje reakcja, ale 
które są niewrażliwe na bodźce: są to 
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rosnące części łodygi. Mamy wreszcie 
zjawisko rozchodzenia się podrażnień 
od części wrażliwych do części wyko
nywających zgięcie. Odpowiadałoby to 
przewodnictwu nerwowemu u zwierząt, 
przenoszącemu pobudki do mięśni ru
chowych. Hoślina jednak przewodzi 
swe podrażnienia inaczej, gdyż nerwów 
nie posiada; przewodzi je przedewszyst
kiem znacznie powolniej. Na czcmże 
więc polega przewodzenie podrażnień 
u roślin 1 Dawno już stwierdzono, że je
żeli np. kiełek owsa zasłonić euły rurką 
z czarnego papieru, z której będzie wy
stawał tylko sarn wierzchołek długości 
1-2 milimetrów i całość oświetlić zbo
ku, to zgięcie nastąpi - i, jak zwykle, 
zacznie się od naświetlonego wierzchoł
ka, a potem będzie się przenosić do czę
ści niżej leżących, które były zakryte 
i wcale nie były oświetlone. Zginają się 
one jednak naskutek podrażnienia, roz. 
chodzącego się od wierzchołka. Jeżeli 
zaraz po naświetleniu wierzchołek od
ciąć, to zgięcia oczywiście nie będzie, 
bo źródło, skąd rozchodzi się podraż
nienie, zostało usunięte. Zdumienie wy
wołał jednak fakt, że gdy odcięty 
wierzchołek nałożyć na ranę zpowro
tem, zgięcie nastąpi: przecięcie nie 
przeszkadza więc rozchodzeniu się po
drażnienia I Co więcej, jeżeli odcięty 
i podrażniony uprzednio wierzchołck 
nasadzić podobnie na inny zupełnie kie
łek, który wogóle nie był oświetlo~1y 
i znajduje się stale w ciemności, to kie
łek ten także się zegnie pod wpływem 
obcego wierzchołka. \V ostatnich cza
sach udało się te zjawiska zupełnie wy. 
jaśnić. Przenoszenie podrażnienia u ro
ślin odbywa się mianowicie zapomocą 
pewnej substancji, produkowanej przez 
wrażliwy wierzchołek. Substancję tę 
udało się wyosobnić i określić jej skład 
chemiczny. Jest ona rozpuszczona w so
ku roślinnym i dyfunduje z wierzchoł
ka do łodygi. Dlatego przecięcie tkanki 

nic nie szkodzi, gdyż przez wilgotną 
powierzchnię zranienia, na której styka 
się odcięty wierzchołek z łodyżką, sub
stancja ta swobodnie może przenikać. 
Obojętne jest też, czy pochodzi ona 
z własnego, czy też z obcego wierzchoł
ka, nasadzonego na łodyżkę. Hozchodzi 
się ona w większej ilości po tej stronie 
łodygi, która jest odwrócona od świa
tła, a działanie jej pobudzające polega 
na przyśpieszeniu wzrostu z tejże stro
ny, co w konsekwencji prowiulzi do 
zgięcia łodygi. Suhstanc.ia ta otrzymała 
nazwę a u ks y ny. Należy ona do ka
tegorji t. zw. hormonów w z ro
stu. 

Inne tropizmy. 

Poza ruchami, odbywającrmi się pod 
wpływem światła, znamy C'ały szrrPg 
podobnych ruchów, oclhywających się 
pod wpływem innych bodfoów. Korzr
nie, położone poziomo, rosn11c, zaginn.ią 
się ku ziemi. l to jest rurh, odbywają. 
cy się pod wpływem wrażliwości na bo
dziec, którym jest w tym wypadku siła 
ciężkości. Wrażliwy jest znowu tylko 
sam wierzchołek: jeżeli bowiem kmiiu
szek korzenia odetniemy, zgięcia nie bę
dzie i korzeń będzie rósł poziomo, tak 
jak został położony, obojętny na siłę 
ciężkości. Również łodyga, wychylona 
poziomo, reaguje na siłę ciężkości, wy
ginając się pionowo dogóry. Zjawisko 
to nazywamy geotropizmem. Korzcnit> 
posiadają geotropizm dodatni, gdyż 
zginają się do ziemi, zgodnie z siłą cięż
kości, łodygi zaś mają geotropizm ujem
ny, gdyż zginają się dogóry, wbrew si
le ciężkości. U niektórych drzew gałęzie, 
wbrew ogólnej regule, posiadają geotro
piv.m dodatni, rosnąc ku ziemi. Mamy 
wtedy formy „płaczące" drzew, Jak np. 
brzoza płacząca. 

Lodygi i wąsy roślin wijących się 
i czepnych, jak dyni, fasoli i t. p„ po
siadają w skórce komórki niesłychanie 
wrażliwe n.a dotyk. Naskutek podraż-
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nienia, np. przez otarcie się o szorstki 
palik, następuje dosyć nawet szybki 
ruch zgięcia, powodujący owijanie się 
wąsa czepnego dookoła napotkanego 
przedmiotu. Dotknięcie, jakie roślina 
jeszcze może odczuwać, jest tak subtel
ne, że człowiek zapomocą swoich orga
nów dotyku ledwieby je zdołał zauwa
żyć. 

Wszystkie te ruchy „powolne" stają 
się nadzwyczaj wyraźne, gdy je sfilmu
jemy, a następnie puścimy film w przy
śpieszonem tempie. Widzimy wtedy ze 
zdumieniem, że roślina ani chwili nie 
pozostaje w spokoju, ale czujna i wraż
liwa na wszystkie, nawet przelotne 
wpływy zewnętrzne, wykonuje bez
ustannie liczne ruchy, to zginając się 
w jakimś kierunku, to znowu się od 
niego odchylając, reagując w ten spo
sób na wszystkie zmiany warunków oto
czenia. 

Nietylko jednak na kierunek bodź
ców może roślina reagować: znamy 
ruchy, które są reakcją na zmianę natę
żenia bodźca. Do takich należy np. za
mykanie się lub otwieranie kwiatów, 
następujące w miarę zmniejszania się 
siły światła przy zapadającej nocy. 
"\yiększość kwiatów wtedy się zamyka, 
niektóre zaś, jak olbrzymi kaktus 
„królowa nocy'" (Cereus giganteus), jak 
tytoń, wiesiołek i t. p., otwierają się 
na noc, a zamykają się na dzień . Po
dobnie i liście wielu roślin, np. pospo
Jitej akacji, stulają się na noc, przyj
mując przez to zupełnie odrębny wy
gląd. Ruch ten nazwany został „snem 
roślin". 

Ruchy mimozy. 

Odkrycie ruchów mimozy (lllimosn 
P.ndicn) sprowadziło przewrót w poję
ciach botaników o wrażliwości roślin 
i ich zdolności do ruchów. Nie są to bo
wiem już ruchy powolne, jak przy tro
pizmach, ale prawie momentalne. 'l'akże 
wrażliwość mimozy jest wyjątkowo 
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wielka. Gdy jakikolwiek punkt liścia 
mimozy podrażnimy, czy to mechanicz
nie przez dotknięcie, czy chemicznie, 
np. przez położenie na nim kropelki 
kwasu, czy też wreszcie elektrycznie, 
to reaguje on natychmiast stulaniem się 
listków, leżących parami wzdh1ż głów
nego nerwu liściowego. Listki stulają 
się, dotykając się swojemi górnemi po
wierzrhniami (ryc. 65). Ponieważ ta-

Ryc. 65. M I m o a a p u cl I o a pned I po 
poclrnżni cniu . 

kich par listków jest na jednym liściu 
znaczna ilość, możemy z łatwością ob
serwować rozchodzenie się podrażnie
nia, gdyż ruch zaczyna się od tej pary, 
w której jeden listek został podrażnio
ny, a następnie przechodzi do pary le
żącej obok, która również nagle się stu
la, i tak dalej, ogarniając pokolei 
wszystkie pary listków wzdłuż całego 
liścia. Przejście takiej fali podrażnie
nia przez całą długość liścia trwa za
ledwie parę sekund. Gdy podrażnienie 
dojdzie do nasady głównego ogonka li
ściowego, następuje nowy ruch: ogonek 
liściowy przegina się nagle u nasady, 
jakby na zawiasach, i cały liść, jak 
podcięty, pochyla się nadół. Ale i na 
tem proces się nie kończy: podrażnienie 
wędruje dalej, wewnątrz łodygi rośliny 
i po krótkiej chwili , gdy dojdzie do na
sady następnego liścia, wywołuje zno
wu nagłe opuszczenie się tego liścia ku 
dołowi i te same objawy stulania się 
listków, tylko w odwrotnym porządku. 
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W ten sposób podrażnienie rozchodzi 
się po całej roślinie. 

Mechanizm ruchów mimozy jest zu
pełnie inny niż ruchów tropicznych ; 
przedewszystkiem nie odbywa się on 
zapomocą wzrostu. W miejscach, gdzie 
odbywa się przegięcie ogonka liściowe
go, lub listków, znajdujemy tkankę 
jędrną i elastyczną, t. zw. „poduszecz
kę ruchową", funkcjonującą jakby za
wiasy, o których wyżej mówiliśmy. 
Jędrność i sztywność tej tkanki utrzy
mywana jest dzięki wysokiemu ciśnie
niu wody w jej komórkach. Gdy do tej 
tkanki dojdzie podrażnienie, woda na
gle i momentalnie zostaje wydzielona 
z komórek, które się kurczą i więdną, 
cała poduszeczka ruchowa staje się 
nagle wiotka i giętka, a liść cały, umo
cowany na niej, pochyla się ku dołowi. 
Po pewnym czasie, gdy roślina znowu 
przychodzi do siebie po podrażnieniu, 
woda wraca do komórek, ciśnienie 
w nich wzrasta, poduszeczka ruchowa 
sztywnieje i liść podniesiony zostaje 
zpowrotem dogóry, do normalnego po
łożenia. 

Zjawiska wrażliwości mimozy żywo 
przypominają zjawiska wrażliwości 
w świecie zwierzęcym. Obserwnjemy tu 
nietylko podrażnienie i ruch, ale także 
zjawiska zmęczenia. Gdy mimozę draż
nić raz po raz, zmuszając ją do ruchów, 
przestaje ona wreszcie wog6le reago
wać na bodźce. Gdy jednak przez jakiś 
czas odpocznie, wrażliwość jej wraca. 
Podobnie możemy znieczulić ją na 
bodźce zapomocą chloroformu, lub ete
ru. Umieszczona pod kloszem, gdzie po
wietrze nasycone jest parą eteru lub 
chloroformu, staje się zupełnie nieczu
ła na bodźce: można ją wstrząsać 
i drażnić - zupełnie bez skutku. Gdy 
jednak, po · usunięciu klosza, damy jej 
dostęp świeżego powietrza, narkoza 
przechodzi i mimoza znowu staje się 
normalnie wrażliwa i ruchliwa. 

Rośliny owadożerne. 

Najciekawsze bodaj zjawiska wrażli
wości i ruchów u roślin spotykamy 
wśród roślin owadożernych. Taka ro
siczka np. (Drosera rofondifolia), ro
snąca u nas, posiada małe liście, na 
których powierzchni znajduje się mnó
stwo delikatnych włosków, stojących 
pionowo. Na końcu każdego włoska jest 
kropelka lepkiej cieczy, błyszczącej jak 
kropla rosy. Włoski te są niesłychanie 
wrażliwe zarówno na najlżejszy dotyk, 
jak i na bodźce chemiczne. Na podraż
nienie reagują zgięciem w kierunku 
bodźca. Jeżeli muszka, zwabiona świe
żością kropelek, usiądzie na liściu, przy
lepia się do włosków, a trzepocząc się, 
drażni także inne, dalej leżące włoski, 
które wtedy zaginają się w stronę mu
chy, chwytają ją lepkiemi końcami 
i coraz silniej przytrzymują. Wreszcie 
owad zostaje ze wszystkich stron obję-

. ty włoskami i prżyciągnięty mocno do 
powierzchni liścia. Wtedy z włosków 
zaczyna się wydzielać sok trawienny, 
rozpuszczający białko (podobny do so
ku żołądkowego u zwierząt), który za
bija i trawi muchę, pozostawiając tyl
ko szkielet chitynowy. Tutaj więc na
skutek podrażnienia następuje nietylko 
ruch, ale jeszcze pobudzenie gruczołów 
wydzielniczych, produkujących sok tra
wiący (ryc. 66). 

Ryc. 66. LUcl• roalcskl, na 6rodkowym włda~ mo· 
rn•nt achwytanla owada. 

Inna roślina owadożerna, Dionea 
muscipula, posiada duże dosyć, gładkie 
liście z mocnym nerwem środkowym, 
dzielącym liść na dwie połowy. Na każ
dej połowie na powierzchni blaszki 
sterczą sztywnie po trzy delikatne 

Czego nie znajdziesz tutaj -



621 Roślin ruch i wrażliwość - Rozdział dochodu społeczn<'go. 622 

włoski. Są one wrażliwe na najnune J
sze dotknięcie. Brzegi liścia zaopatrzo
ne są w silne ząbki, skierowane prosto
padle do powierzchni. Gdy owad siądzie 
na liściu i dotknie przypadkiem któregoś 
z włosków wrażliwych, liść szybko, ale 
delikatnie i bezszelestnie się zamyka, 
przyczem obydwie połówki blaszki ob
racają się, jakby na zawiasie, na ner
wie środkowym i zbliżają się po
wierzchniami do siebie. Owad w ostat
niej chwili chce uciekat~. Ale już ząbki, 
znajdujące się na brzegach liścia, za
chodzą za siebie i nie dozwalają mu wy
dostać się nazewnątrz. Liść zamyka się 
coraz mocniej, miażdżąc owada, n na
stępnie z gruczołków, znajdujących się 
na powierzchni, wydziela sok trawiący, 
rozpuszcza ciało owada - i tem się 
żywi. 

Takich ruchów, nieraz bardzo wyspe
cjalizowanych i kierowanych podraż
nieniami, wychodzącemi od organów 
wrażliwych na bodźce, znamy w świe
cie roślinnym bardzo wiele. Istnienie 
ich świadczy o tern, że o ile chodzi 
o wrażliwość i zdolność do ruchu, rośli
ny zasadniezo nie różnią się od zwie
rząt. M. Korczewski. 

ROZDZIAŁ DOCHODU SPOŁECZ
NEGO. 

Pojęcie dochodu. 

Każda gospodarcza czynność człowie
ka - wytwórczość, wymiana, przewóz, 
kredyt, usługi, praca - podejmowana 
.iest celem uzyskania dochodu. Suma, ja
ką przedsiębiorca uzyskuje za dostar
czone towary lub usługi, nazywa się d o
ch ode m hr ut to, lub przy cho
d em; suma, jaką przedsiębiorca musi 
wydać, aby daną ilość towaru lub dane 
usłup;i wyprodukować, dostarczyć, czy 
wyświadczyć., nazywa się k o szt am i 
własne 111 i; obejmują one wydatki 
na: surowce i materjały pomocnicze, 

szukaj w tomie piqtym! 

robociznę, energję mechaniczną, RWlll

tło, opał, oprocentowanie zaciągniętych 
kredytów, remont i odtworzenie zuży
tych maszyn, narzędzi, budynków 
(amortyzacja), podatki (oprócz docho
dowego), świadczenia publiczne i t d. 
Przychód (dochód brutto) znleży od 
ilości sprzedanych towarów lub usług 
oraz od ieh eeny. 

Jeśli przychód jest wyższy od ko. 
sztów własnych, wówczas powstaje cl O· 

chód (dochód netto), jeśli na· 
tomiast koszty własne są wyższe od 
przychodu, powstaje strata, zmniejsze. 
nie majątku jednostki gospodarującej. 

Z tego widać, że, aby osiągnąć do
chód, niedość jest wykonać pewne 
czynności, przeprowadzić pewne proee
sy techniczne, w wyniku których po
wstaje nowy przedmiot, choćby bardzo 
użyteczny. 

Niedość jest wykonać pewną pra
cę, oddać jakąś usługę. Trzeba jeszcze, 
aby ten przedmiot, praca czy usługa 
tworzyły nową wartość i to wartość 
gospodarczą. 

Co to znaczy ? 
Wszystko to, eo się kupuje i sprzeda

je, za co się płaci, wszystkie towary, 
przedmioty, praca urzędnika czy ro
botnika, połączona ze specjalnym ta
lentem, wiedzą czy zdolnośe.iami, praca 
artysty, uczone11:0 i t. p. wszystko to 
stanowi wartość gospodarczą ( ~ Ce
na). Czy jednak każda nowa wartość 
gospodarcza jest równoznaczna z przy
rostem dochodu? Nie. Dla wytworzC'nia 
nowej wartości trzeba zużyć szere!! in
nych wartośei: dla wytworzenia ma
szyny trzeba zużyć żelazo, miedź, pra
cę i wiedzę ludzką, węgiel, zniszezyć 
trochę narzędzi i t. d„ i t. d. Otóż tylko 
wtedy, jeśli nowa wartość jest większa, 
aniżeli suma wartości zużytych na jej 
wytworzenie -- powstaje dm•hód. 

Zależy zaś to o<l tego, jak nabywcy 
danego towaru czy usług"i je ocenią. 
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Czy będą mogli i chcieli zapłacić za to 
nowe dobro gospodarcze więcej niż ko
sztowało je@:O wytworzenie, jego do
starczenie na rynek, czy nie 1 Tylko 
w tym pierwszym wypadku będziemy 
mieli przyrost wartości gospodarczych, 
będziemy mieli dochód. W przeciwnym 
wypadku, nastąpi zmniejszenie warto
ści gos·podarczych, strata. 

Specjalnym wypadkiem jest wyna
grodzenie za pracę, czy za usług-ę (np. 
lekarza). W tym wypadku niema po
zornie „kosztów wytworzenia" takiej 
usługi czy pracy. Pozornie. Bo każdy 
człowiek, aby mógł pracować, musi 
mieć środki na utrzymanie własne 
i swojej rodziny. Musiał dokonać pew
nego wysiłku i ponieść znaczne nieraz 
koszty, aby się do danego rodzaju pra
cy przygotować, aby się jej nauczyć. 
To są jego „koszty własne", kt-Ore wy
nagrodzenie za pracę czy usługę musi 
mu zwrócić. 

Z tego widać, że dochód indywidual
ny zależy od istniejących w danem go
spodarstwie warunków produkcji i wy
miany jest w dzisiejszym stanie gospo
darowania zjawiskiem społecznem. za
leżnem nietylko od indywidualnych 
zdolności i pracy jednostki gospodaru
jącej, ale i od rynku, od społecznych 
warunków wytwórczości i wymiany, od 
siły nabywczej konsumentów i t. p. 

Z dochodów indywidualnych po
wstaje dochód społeczny. 

Dochód społeczny jest to 
p r z y r o s t w a r t o ś c i g o s p o-
d a r c zy eh w d a n e m g o s p o-
d a r s t w ie n a r o d o w e m w c i ą
g u o k r e ś I o n e g o o k r e s u c z a
s u. Najczęściej spotykaną formą obli
czania dochodu społecznego jest usta
lenie tego dochodu za okres rorzny dla 
gospodarstwa narodowego, zamknięte
go w granicach jednego państwa. Moż
na, oczywiście, obliczać dochód spo
łeczny i dla części państwa, np. próbo-

wano obliczać dochód społeczny b. Kró
lestwa Kongresowego, natrafia to jed
nak na bardzo duże trudności tech
niczne. 

Jest rzeczą oczywistą, że - jeśli mo
gą być okresy, w któryrh działalność 
g-ospodarcza przynosi straty - to na 
dłuższą metę musi istnieć dochodowośr, 
rentowność działalności gospodarrzej, 
inaczej bowiem dzinłalnośl\ ta ulega 
ograniczeniu, zamiera, 111ajątek narodo
wy maleje, bezrobocie rośnie, zmi1icj
sza się dobrobyt społeezny. 

Zagadnienie dochodu społecznego, je
go najszybszego wzrostu, jest najważ
niejszem zagadnieniem gospodnrczrm, 
jakie stoi przed państwem i społeczPń
stwem. 

Obliczanie dochodu społecznego. 

Jeśli względnie łatwo zdać sobie 
sprawę z tego, co to jest dochód spo
łeczny, to niezmiernie trudno taki do
chód dostatecznie ściśle obliczyć. 

Pomimo prowadzonych statystyk 
rozmiary obrotów gospodarczych mogą 
być ustalone tylko z pewnern przybli
żeniem. Ale, pomijając już tę koniecz
ną niedokładność, stajemy przed ca
łym szeregiem trudności teoretycznych: 
jak obliczać (według jakich norm) 
amortyzację maszyn i. urządzel1, jakie 
ceny wziąć za punkt wyjścia obliczeń, 
hurtowe czy detaliczne, jak obliczać 
wartość usług państwa, samorządów 
i instytucyj ubezpieczeń społecznych, 
czy należy włączać do obliczania ogól
nego dochodu społecznego, t. zw. do
eh6d naturalny (np. wartość pro
duktów rolnych, spożytych przez rol
nika i jego rodzin~), czy też ograniczać 
obliczenia tylko do dochodu, przecho
dzącego przez rynek i t. d„ i t. d. 

Stosowane metody obliczania dol'ho
du społeczneg-o zależą w dużej mierze 
od rozporządzalnych danych staty
stycznych. Metody te polegają bądź na: 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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1) sumowaniu produkcji netto, t. j. 
przyrostu wartości w danej fazie pro
dukcji ponad wartość, otrzymaną z fa
zy poprzedniej (np. w fabryce gwoździ 
w &tosunku do zużytej na gwoździe 
walcówki), bądź na 2) sumowaniu do
chodów z produkcji (a więc np. ro
botników i przedsiębiorców, ale nie np. 
emerytów), bądź na 3) sumowaniu do
chodów wydanych lub zaoszczędzo
nych. 

Przy dostatecznie ścisłych danych 
statystycznych wszystkie te metody po
winny, oczywiście, dać jednakowy wy
nik. 
Trudności tych obliczeń rozwiązywa

ne są z mniejszem lub większem powo
dzeniem, ale zawsze powiedzieć trzeb.a, 
że obliczenia dochodu społecznego są to 
obliczenia przybliżone, dalekie od do
kładności. Ich wartość polega głównie 
na tern, że pozwalają one orjentować 
się po pierwsze w zmianach wysokości 
tego dochodu z roku na rok w danem 
gospodarstwie narodowem, a po wtóre 
umożliwiają porównywanie dochodu 
społecznego poszczególnych krajów 
(z tern, oczywiście, zastrzeżeniem, że za 
tę samą sumę można kupić inne ilości 
towarów w różnych krajach). 

Przytaczamy poniżej dane, dotyczą
~e doćhodu społecznego w różnych kl'a
Jach. 

Kr a I 
Dochód apo· Dochód apo

łecany ogt\lem łeczny na 
w mlljnrdnch 1 mleazk. 
' .słotych w złotych 

W. Brytanja (1928) 
Francja ( 1928) 
Niemcy ·(1928) 
Czechosłowacja ( 1927) 
Polska (1929) 

151,9 3328 
87,3 2120 

145,5 2288 
19,3 1281 
26,0 846 

Jak z tych liczb widać, dochód spo
łeczny Polski, nawet w roku tak po

.. myślnej konjunktury, jak r . . 1929, był 
bardzo niski zwłaszcza, jeśli wziąć pod 
uwagę dochÓd na )ednego mieszkańca. 
szukaj w tomie piątymi 

Awl11t I tycie. - tv. 

Zużycie dochodu społecznego. 

Istniej ą dwie formy zużycia dochodu 
społecznego : przeznaczenia go na spo
życ ie lub na akumulację . 
Jeśli weźmiemy najłatwiejszy do za

obserwowania w praktyce przykład, mia
nowicie dochód z pracy, zarobek pracow
nika umysłowego lub fizycznego, to oka
że się, że ogromną większość swoich do
chodów przeznacza on na opędzenie 
wydatków konsumcyjnych (na spoży
cie), j ak na żywność , odzież, mieszka
nie, opał, światło, kształcenie dzieci 
i t .. d., a stosunkowo niewielką część 
swoich dochodów odkłada, akumuluje, 
oszczędza, np. w postaci wkładu w in
stytucji kredytowej, kupna jakiej ś 
akcji lub obligacji i t. p. 

Bynajmniej też nie można powie
dzieć, że ze wzrostem zarobków, ze 
wzrostem stopy zamożności, wzrasta 
też i część akumulowana dochodu. Czę
sto dzieje się wręcz odwrotnie: ludzie, 
zarabiający mniej, często stosunkowo 
więcej oszczędzają, a to dlatego, że ze 
wzrostem dochodów zawsze rosną po
trzeby, w szczególności potrzeby kul
turalne (teatr, książki, dzienniki) oraz 
potrzeby dóbr t. zw. trwałego spoży
cia, jak meble, samochody i t. d. 

Inaczej nieco przedstawia się zuży
cie dochodu przedsiębiorstwa i przed
siębiorcy. Rzemieślnik czy rolnik może 
również przeznaczyć większą część swego 
dochodu na wydatki konsumcyjne -
i w praktyce najczęściej tak się dzieje. 
Jeśli jednak chodzi o część dochodu 
akumulowaną, to akumulacja ta odby
wa się często inaczej, niż to dzieje się 
przy dochodach z pracy. Mianowic!e 
rolnik kupuje nowe, lepsze narzędzia 
rolnicze, stawia nowe budynki gospo
darcze rzemieślnik robi różne ulepsze-' . nia w swoim warsztacie, kupuJe nowe 
narzędzia i instalacje, kupuje większy 
zapas surowca, spłaca szybciej swe zo
bowiązania i t. d. 

21 
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Podobnie dzieje się w wielkich 
przedsiębiorstwach przemysłowych. Do
chód czysty z takiego przedsiębiorstwa 
może hyć bądź wypłacony akcjonarju
szom lub udziałowcom (dywidenda) 
i w takim wypadku wychodzi z przed
siębiorstwa, albo też zatrzymany jc•st 
w przedsiębiorstwie na zakup nowych 
maszyn, postawienie nowych budyn
ków i t. d. 

Innemi słowy, przedsiębiorca akumu
luje część swego dochodu w postaci 
inwestycyj. Oszczędności - które są 
najczystszą formą akumulacji dochodu 
wśród szerokiej publiczności - służą 
dokonywaniu inwestycyj pm~rednio, 
mianowicie instytucje kredytowe, któ
re te oszczędności gromadzą, bądź ku
kują akcje czy obligacje przedsię
biorstw i w ten sposób dostarczają im 
środków na inwestycje, bądź udziela
ją na ten cel kredytu. 

Dla wzrostu dochodu społecznego 
ma wielkie znaczenie właściwy stosu
nek między dochodem konsumowanym 
a akumulowanym. Jeśli zbyt mała 
część dochodu jest akumulowana, po
wstają trudności ze znalezieniem środ
ków na budowę i rozszerzanie, dosko
nalenie i modernizowanie przemysłu, 
rolnictwa, rzemiosła, kolei - całego 
gospodarstwa narodowego. Jeśli zbyt 
mała część dochodu jest wydawana 
na konsumcję, zanika zapotrzebowanie 
na szereg artykułów nieniezbędnych 
(aparaty radjowe, lepsze meble, samo
chody i t. d.), których wytwórczość da
je zatrudnienie wielkiej ilości ludzi. ( ~ 
Oszczędno.~ć). 

Rozdział dochodu społecznego. 

Kiedy mówiliśmy o zużyciu dochodu 
społecznego, już poruszyliśmy przez to 
sarno pewien sposób jego rozdziału. 
Mówiliśmy o podziale na wydatki kon
sumcyjne i inwestycyjne. Dodajmy, 
że podział ten nie odbywa się -

zwłaszcza dzisiaj - zupełnie samo
czynnie, według odczuwanych przez 
poszczeg6lnych ludzi potrzeb, według 
ich planów i upodobań. Państwo inge
ruje w wieloraki sposób i zmusza lub 
zachęca obywateli do zaspakajania 
tych a nie innych potrzeb, choćby na
wet dany obywatel ich nie rozumiał 
czy nie odczuwał. 
Państwo więc odbiera obywatelom 

znaczną część ich dochodu, dając im 
wzamian obronę kraju, wymiar spra
wiedliwości, oświatę powszechną i szko
ły akademickie, drogi, ochronę bezpie
czeństwa osobistego i t. d. Niezależnie 
od tego, czy dany obywatel z tych 
świadczeń państwa rzeczywiście korzy
sta i w jakim stopniu, musi ponosić -
według określonych przez prawo 
norm - koszt tych świadczeń, musi 
oddać na nie część swego dochodu. 

Ale nawet wówczas, gdy państwo nie 
odbiera obywatelowi części dochodu do 
swoich kas, zmusza go w pewnych wy
padkach do przeznaczenia części swego 
dochodu na pewne określone potrzeby. 
'fak więc państwo zmusza znaczną 
część swych obywateli do ubezpiecza
nia się od skutków materjalnyeh cho
roby, inwalidztwa, starości, utraty pra
cy i zmusza ich i ich pracodawców do 
ponoszenia na ten cel pewnych opłat. 
Są wypadki, kiedy państwo do pew

nych wydatków zachęca. Np. ulgi po
datkowe i ulgowe kredyty dla nowych 
domów zachęcają obywateli do prze
znaczania swoich dochodów na budo
wę domów. Ulgi podatkowe przy kup
nie samochodów, istniejące w niektó
rych państwach, zachęcają do kupna 
samochodów i t. d. 

Oddziaływanie na takie czy inne 
przeznaczenie części dochodu już osią
gni~tego jest bardzo ważnem zagadnie
niem społecznem i gospodarczem, ale 
nie wpływa na wysokość dochodu tej 
jednostki czy grupy społecznej, na 

Czego nie znajdziesz tutaj -



629 lfozdział dochodu społecznego. 630 

udział ich w ogólnym dochodzie spo
łecznym. I tu doeho<lzimy do istoty za
gadnienia rozdziału dochodu społerzne
go, które jest już nietylko zagadnie
niem społeczno-gospodarezem, ale i po
litycznem. 

Pytanie: od czego zależy udział danej 
grupy społecznej w ogólnym dochodzie 
społecznym Y w jaki sposób i w j11kim 
kierunku ten udział zmienić? jak roz
dział dochodu społecznego oddziaływu
je na jego ogólną wysokość 1 - za
przątają oddawna nietylko naukę, ale 
~ polityków, nietylko ekonomistów, 11le 
1 szeroką opinję publiczną. 

Wszystkie te zag-11dnieni11 są nie
zmiernie trudne i teoretycznie i pr11k
tycznie. Już np. wstępne pytanie: od 
czego zależy udział d11nej grupy spo
łecznej w og·ólnym dochodzie społecz
nym wywołuje bardzo wiele kontro
wersyj. Tern więcej, że udział danej 
grupy w ogólnym dochodzie spo
łecznym uważany jest najczęśeiej za 
wystarczający sprawdzian jej sytuacji 
~n~ter,jalnej i staje się punktem wyj
sc1a do dokonywania zmian w rozdzia
le tego dochodu. 

Spróbujemy to wyjaśnić na przy
kładzie. 
Wyobraźmy sobie, że w danem gospo

darstwie narodowem ogólny dochód spo
ł~czny wyniósł w jakimś roku 100 mi
lJardów zł., że dalej w gospodarstwie 
tei_n istnieje dziedzina wytwórczości, któ
reJ wartość wytwórezości wyniosła w <'ią
gu tegoż roku 1 miljard zł., z <'Zego na 
Wszelkie materjały potrzebne do pro
~ukcji. ~ na zniszczenie maszyn wydano 

5 
OO ~I~J. zł., na procenty od pożyezek -
O milJ. zł., na roboriznę praeowników 
umysłowych i fizyeznyeh - 120 milj. zł., 
a . ~oc·hód przedsiębiorstwa wyniósł 30 
milJ .. zł., W tym wypadku udział danej 
ga~ęz1 wytwórczośei w ogólnym docho
dzi~ społecznym będ~ie równy dodatko
WeJ wartości nadanej danym wytworom 

szukaj w tomie piątym! 

w trakcie tej wytwórezośei, a zatem 
150 milj. zł. (1000 milj. - 800 milj. na 
materjały i amortyzarję) - f>O milj. 
(na odsetki), t. zn. w stmmnku do ogól
nego <lorhodu społerznt>go (100 miljar
dów) - 0,15°/ 0 • Z trgo na udział pra
cowników przypadałoby - 120 milj. zł., 
t. j. O,lZo/0 , a na przedsiębiorstwa -
30 milj. zł„ t. j. 0,030fo. 

l\Iożemy teraz powiedzieć, od ezl'go za
leży udział danej grupy społecznej 
w ogólnym dorhodzie społceznym. Ot6ż 
przedewszystkiem: od wysokośei tego 
ogólnego dochodu, powtóre od tyeh 
wszystkich czynników, które wogóle za
wsze wpływają na powstanie doehodu 
w danej grupie. A więc w wypadku 
przrdsiębiorstw : od wysokośei een za 
wytwarzane towary, od rozmiarów zby
tu tych towarów i od wysokośri kosztów 
własnyeh. W wypadku pracowników po
dolmic: od stawek płacy i od ilośri prze
pracowanyeh dni (tygodni, miesięey). 
I zawsze musimy brać pod uwagę te 
wszystkie elementy, jeśli chremy obli
czyć bezwzględną wysokość dochodu, 
przypadającą na daną grupę, a na tej 
podstawie - jej udziału w ogólnym do
chodzie społecznym. 

Czy wysokość tego udziału w docho
dzie społecznym jest wystarezająeym 
sprawdzianem dla oeeny sytuacji danej 
dziedziny gospodarstwa narodowego? 
Nie. Całkowicie niewystarrzającym. 
Wyobraźmy sobie, że grupa robotni

ków rolnych i grupa robotników prze. 
mysłowych wykazała w jakimś okresie 
czasu jednakowy dochód, że liezebność 
tych grup jest jednakowa, że wreszcie 
poszczególni robotnicy mieli w oby
dwóch grupach jednakowe zarobki. 
Udziały tych grup w ogólnym docho
dzie społecznym będą, oczywiśeie, jedna
kowe. Ale ich sytuacja materjalna bę
dzie mimo to różna: albowiem na wsi 
koszt utrzymania (żywność, mieszkanie, 
a częściowo i odzież) jest znacznie mniej-
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8ZY niż w micśc•ie i ta sama suma, która 
robotnikowi przemysłowl'mu, mil'szkają
rcmu w mieśric, pozwoli zalc<lwic na 
minimum cgzystcn<.'ji - robotnikowi 
rolnemu pozwoli na odłożenie oszczęd
nośri. 

Weźmy inny przykład: dwie gałęzie 
wytwórczości osiągnęły w danym roku 
jednakowy dochód, np. 1 milj. zł. Irh 
udziały w ogólnym dochodzie społerz
nym będą jednakowe. Przypuśćmy jf'd
nak, że wartość przedsiębiorstw w jednej 
gałęzi wynosi 25 milj. zł., a w drugiej -
150 milj. zł. W pierwszym wypadku 
dochód stanowi 4°/0 , w drugim - 2

/ 3°/0 • 

W tym drugim wypadku stopa dorhodu 
będzie tak niska, że prawdopodobnie 
przedsiębiorcy zaczną wycofywać z tej 
gałęzi produkcji swoje kapitały (likwi
dować przedsiębiorstwa) i przmosić je 
do innych dziedzin, w których hędą mo
gli uzyskać wyższą stopę dochodu. 

Drugie zagadnienie dotyczy sposobów 
zmiany istniejącego w danem gospodar
stwie narodowem i w danym rzasie roz
działu dochodu społecznego. Poruszy
liśmy już tę sprawę, omawiając oddzia
ływanie państwa na przeznarzenie do
chodu społecznego. To oddziaływanie się
ga jednak znacznie głębiej. 

Państwo pobiera podatki od obywa
teli nieproporcjonalnie do swoich świad
czeń na ich rzecz i nawet nieproporcjo
nalnie do ich dochodów. Państwo pobie
ra nawet st os u n ko w o więcej od 
tych, którzy mają większe dochody, któ
rzy są zamożniejsi, mają większe przed
siębiorstwa lub majątki, a s t o su n ko
w o m n i e j od tych, którzy mają 
mniejsze dochody czy mniejsze majątki. 
Natomiast ze świadczeń państwa wszy
scy obywatele korzystają bądź jednako
wo (np. z dróg, kolei, mostów, wymiaru 
sprawiedliwości, ochrony bezpieczeństwa 
osobistego i t. d.), bądź też świadczenia 
te są obliczone głównie i przedewszyst
kiem dla części ludności, mianowicie 

uboższej, mnirj zarahiająrej (np. oswia
ta powszerhna) .• Jeśli <'hodzi o uhezpir
czenia spokczne - państwo nakłada na 
przcdsięhion•<lw wysokie opłaty, nato
miast świnclezenia instyturyj ubezpie
rzeń społerznyeh Jll'Zl'Znac•zone są wy
łąrznic dla pracownik(>w. Dalej prawo
dawstwo pal18twowe zapewnia pracow
nikom maksymalny rzas pracy dzit•n
nej (np. 8 go<lzin), urlopy, okres wy
mówienia pracy i t. d., innrmi słowy, 
poprawia sytuacji,) warstw ekonomicznie 
słabszych kosztem warstw ekonomicznie 
silniejszyrh, przPnosi rzęśr dochodu od 
warstw ekonomicznie 8ilnicj8zyrh do 
warstw ekonomirznie słab8zych. 

Ingerencja państwa w rozdział do
chodu społecznego nip ogranirza się zre
sztą do tego ogólnego kierunku. Polity
ka państwa wywołuje również - względ
nie usiłuje wywoła(> - zmiany w roz
dziale dorhodu społerznego między po
i;;zrzególne działy gospodarstwa narodo
wego. Jeśli np. państwo wpływa na 
zwyżkę ren rolnyrh, a na zniżkę cen 
przemy8łowych - to stara si9 zwi9ki;;zyć 
udział rolnirtwa w do<'hotlzie społecz
nym, a zmniej8zyć udział przemyshi. 
Podohną akcję prowadzir. może państwo 
w stosunku do poszrzególnych dziedzin 
przemysłu lub rolnictwa: np. obniżając 
cenę węgla, zmniejsza udział przemysłu 
węglowego w dochodzie spokrznym, 
a zwiększa udział tych przemysł<)w, któ
re używają węgla, a które sprzedają swe 
towary po nieobniżonych renach; obni
żając ceny zbóż, a podwyż8zając ceny 
artykułów hodowlanych, państwo zmniej
sza udział w dochodzie społecznym tych 
rolników, którzy produkują głównie zbo
ża, a powiększa udział tych, którzy pro
dukują głównie artykuły hodowlane. 

Jakiemi motywami kieruje się pań
stwo, wpływając na zmiany rozdziału 
dochodu społecznego Y Motywy te są 
dwóch kategoryj : społeczne i gospodar
cze. O społecznych już wspominaliśmy : 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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są li<'zne warstwy społeC'zne, kt6rym pań
stwo <'h<'t' sperjalniP przyjść z pomo<'ą, 
Poprawić irh byt mat<'rjalny i kultu
ralny, oeenia,ił1e, żr warstw)· h• s11 zbyt 
sł~b~ ekonomicznie', ahy sam!' mogły się 
dzw1gnąć na wyższy sz<'zPlwl i nil' do
WiPrzając, aby ~ozw.<lj gospodarstwa na
ro<low!'go sytuację ty<'h warstw samo
(•zynnie poprnwił. 
r Mniej ja~:Jll' St) motywy g-ospodarrw. 
Zakłada się mianowirie, Żt' przy innym, 
lepszym podziah• dorhodn społt•c•znl'go 
nastąpi szyhsz)· og'iiln~· wzrost tc>go do
c•hodu. I )orho<lzimy w kn spos6b do 
bardzo istotrwgo, arz bardzo trudnel!o, 
zagadnit•nia: <'ZY i jaki istniPje związl'k 
przy{'zynowy między roz<lział"m doC'ho
du spok•<•znc>go a jego wysokośri1~? Od
~>owiedź na to pytanit• rozstrzygnlJĆ' mo
ze następne pyta nit• o pil'rwszorzędnem 
znarzC'niu prakt)·<'znPm: ro jpst ważnic>j
szeni zadaniem polit~·ki pai1stwowrj, od 
~·zeg·o trzeba zarz11<\ rzy oddział)·wać na 
Jak najszybszy wzrost doC'hodu spokrz
n~go, ('Zy na najlPpszy jego rozdział 
tn1ędzy poszezC'g<'ihw grupy społc•rzno
gospoda re· u•? 

.Jak w widu zagadnic>niarh gospodar
rz~eh, tak i w tern - ustalenie śrisły<'h 
zw1ązk6w prz~·rzynowyrh jl•st bardzo 
trudne. \V szrzPgMnośri n ie można 
stwiPrdzić, Że> przy dan~·m rozdziale• do
chodu społerznego doch<ld ten rośnie -
Względnie rośniP sz~·h<'id - a przy in
~Y.rn rozdziale mak.il' - wz1dędnie ro
st~Je wolniPj. I>latt.•go zarwwne jrst to 
n1ernożliwe, że udział poszezt•g6h1~·ch 
grul~ społeezno-gospodarczych w two
rzeniu dorhodu spokC'znrgo jc•st zmirn
~Iy. Był <'zas np„ kiedy praea umysłowa 
1 . walory umysłowe miały przy tworze
niu <lochotlu spoh•C'z1wgo nit•r6wnie 
lllniejszp znaczmic niż obcenie; dzisiaj 
hez wynalaz<'ÓW te<'hnik{iw administra-
t , ' ' ,orow nie da się pomyśleć produkcja 
P:zPrnysłowa, ani transport, a nawC't rol
llirtwo w <'oraz większC'j mierze korzy-
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sta Zl' skomplikowany<'h narzędzi, ma
szyn i nrządzt>ń. Zgóry tC'Ż można po
wiNlzit•ć, że wolw<' takiej zmiany w tt.>eh
niel' produkcji musiała nastiwić też 
zmiana w rozdziak dorho<lu społel'Z
nq;ro. 

Można w frm ziq.radnic•niu ustalić na
st~puj11<'l' związki przy<'zynowt': zarów
no powstanit', jak zuży<'ie doehodu musi 
automaty<'zniP wywoływać ,kdnorzesny 
1·ozdział trgo dorhodu. W istorir: jeśli 
wyobrazimy sobit' produkrję maszyny, 
to zanim przrdsięhiorstwo, produkufoce 
maszyn~·, osi11gnil' dochód, musi nastii· 
pir: wyclohyril• odpowiPdnirh iloś<'i wę
gla i rudy Żl'lazIH'.i ( doC'hód ty<'h kopalń 
i iC'h pracownik6w), wnnodukowanie 
stali (dorhód hnt i irh pr11<'ownik6w), 
przPwożl'nie węgla, rudy żelaz1wj, sh1li 
(dorhl>d kolei i irh pracownik6w), wy
produkowanie masz)·ny (dorh6cł prac•ow
nik6w fabryki maszyn) i wrC'szrit.• -
sprzc>daż maszyny ( dcJC'hód fabryki ma
szyn). Otrzymany doeh6d tl' wszystkit• 
przedsiębiorstwa i i<'h pra<'owniry wy
dają, rozdzil'lają dakj : przNlsiębior
stwa albo akrjonarjuszom jako dywi
dendę, albo na noWl' urządzPnia i ma
sz~·ny, prarownicy - na zakup żywno
śri, odzit'Ży, na mit•szkanie i t. d. 

Innl'mi słowy, wszystko, ro jl'st ku
powarw i sprzt.'dawane - kupowan<• jest 
z powstająrc>go i wykorzystywanego do
<'hodn, kupno-sprzedaż (towar6w i usług) 
j!'st rozdziałem doehodu społerznego. 
W)·ohraźmy sobie t!'raz, że istniejl' w da
nej rhwili taki podział dorhodu społcrz
nego, że istnieje nicwit'lka grupa ludzi, 
posiadają<'ych bardzo wysokit• dochody, 
zna<'zna grupa ludzi, posiadająryc•h 
.4rPdnie doC'hody, i wreszeie bardzo licz
na gm pa ludzi, posiadająrych doc•hody 
niezminnie mah•. Wyohraźmy sobie da
lej, Żt~ dzięki r6żnym posunięciom w dzit>
dziniP podatk6w, ustawodawstwtt spo
łeC'znego i t. d. przeprowttdzona została 
zmiana w tym rozdziale dochodu spo-
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łerznego tak, że rozpiętość między po-
8zczcgólnemi grupami dochodów bardzo 
się zmniejszyła, że tylko bardzo niewie
lu ludzi posiadać będzie bardzo wysokie 
dochody, większa za.4 część ludności po
siadać będzie dochody średnie, a bar
dzo nit·wiclu ludzi będzie posiadało do
rhody małe. 

Jakież będą skutki takiej zmiany roz
działu dorhodu społecznego na przezna
<'zt'nic tego dorbodu? Ogólnie biorąc, na
stępujące: zmniejszy się lub zniknie za
potrzPbowanie na przedmioty najdroż
sze i najtańsze (np. zapotrzebowanie na 
pałace, bardzo wykwintne urządzenia 
domowe, luksusowe samochody, dywany, 
obrazy, a z drugiej strony na starzyznę, 
najgorsze izdebki mieszkalne, rzerstwe 
picrzywo i t. d.), wzrośnie zato zapo
trzebowanie na przedmioty i usługi kon
sumowane przez ludzi o średnich dorho
daeh. W konsekwencji zmaleje zapotrze
bowanie na maszyny, urządzenia i pra
cę służące do produkcji przedmiotów 
i usług bardzo drogich i najtańszych, 
wzrośnie zato zapotrzebowanie na te ma
szyny, urządzenia i prace, które służą 
do produkcji dóbr i usług, konsumowa
nych przez ludzi o średnich dochodach. 

Czy ta zmiana w przeznaczeniu do
ehodu społecznego wywoła jego wzrost 
czy spadek' Otóż trzeba powiedzieć, że 
przy zmianie rozdziału dochodu społecz
nego następuje wzrost tego dochodu 
wówczas, jeśli nowe przeznaczenie tego 
dochodu wywoła zwiększoną ilość proce
sów produkcyjnych. Wyjaśnimy to na 
przykładzie. Produkcja samochodu wy
maga o wiele więrcj różnych proresów 
produkcyjnych ani.icli produkcja chleba. 
Dlatego też gospodarstwo narodowe, 
które produkuje samoehody - a.iehy 
produkować samol'iwdy, musi być zapo
trzebowanie na nic - ma większy przy
rost dochodu społecznego niż gospodar
stwo narodowe, które produkuje chleb. 
Tern się tłumaczy, że kraje przemysłowe 

mają wyższy dochód społeczny na jed
nego mieszkańca aniżeli kraje rolnicze. 
To również wskazuje, że oddziaływanie 
na rozdział dochodu spoh•cznego powin
no iść w tym kierunku, aby wzrastało 
zapotrzebowanie na artykuły przemysło
we, i to w jak najszerszej skali. 

Tak się przedstawia zagadnienie kie
rowania rozdziałem doehodu społcrznego 
z gospodarczego punktu widzenia. Ale 
nieraz podkreślaliśmy, że jest to zagad
nienie nictylko gospodarrze, ale i spo
łerzne - ze społerznego zaś punktu wi
dzenia wysuwa się na plan pierwszy 
sprawa sprawiedliwego rozdziału dorho
du społecznego. 

Chodzi tu o dwie rZl'rzy: o to, aby 
możliwie nikt bez własnej winy nie rier
piał nędzy i aby dobrobyt każdego był 
mniej więrej proporrjonalny do odda
nych przezeń usług. Fakt istnienia wiel
kich fortun niczapracowanyrh, a zdoby
tych drogą dziedzirzenia czy szrzęśliwe
go przypadku, naimwa zawsze pytanie: 
dlaczego to kto inny, a nie ja T Albo: 
czy nie lepiej podzielić daną wielką for
tunę między tysiąre ludzi 1 

Jak już mówiliśmy, cała polityka pań
stwa zmierza do tego celu, aby słabszym 
ekonomicznie stworzyć lepsze warunki, 
większy dobrobyt, niżby sami mogli zdo
być. Ale rozdział dochodu społecznego 
musi się tak odbywać, aby nietylko byli 
możliwie sprawiedliwie obdzieleni wszy
sry, ale w równej mierze, aby pobudzał 
do tworzenia nowego dochodu, do jego 
wzrostu, aby wydobywał ze społeczeń
stwa i z jednostek maksymum cnergji 
i twórczości. Na nic bowiem nic przyda 
się najdoskonalszy system rozdziału do
chodu społecznego, jeśli ten dochód nic 
będzie wzrastał. To byłaby i społerznic 
i gospodarczo najgorsza konspkwencja. 
Otóż wzrost dochodu społecznego jest 
najintensywniejszy, jeśli jest oparty na 
indywidualnem władaniu, na indywidu
alnem ryzyku, na prawie przPkazania 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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rezultatów swoim następcom, innemi sło
wy, na prawie indywidualnej własności. 
I wcale nie najbogatsze i najszrzQśliwsze 
są te społeczeństwa, gdzie doprowadzono 
do maksymum niwelar.ię poziomu do
chodów. Bynajmniej. Największy docMd 
społeczny, największy dobrobyt osi1!gnQ
ły kraje, które oparły swój rozwój go
spodarczy właśnie na ustroju indywidu
alnego władania. Zagadnienie zaś pole
ga na tern, aby jak najlepiej zharmoni
zować konieczny zakres swobody jed
nostki z jej obowiązkami społeczncmi. 
Z tego wynika dalej, że nic powinno 
się dążyć bynajmniej ku niwelowaniu do
chodów poszczególnych grup społcczno
gospodai'czyeh na jeden poziom. Nato
miast jest pierwszorzędncrn zagadnir
niem i społecznem i gospodarczcm, aby 
najniższy poziom dochodu na jednego 
mieszkańca był dostatecznie wysoki, ahy 
zapewniał zaspokojenie minimum po
trzeb cywilizacyjnych i kulturalnych, do 
jakich człowiek w danem społeczeństwie 
może sobie rościć prawo. 

T. Slawiń11ki. 
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łeczny Polski, Kwartalnik Statystyczny 
1932 r. Zeszyt 2; Instytut Badania Kon
junktur Gosp. i Cen: Badania nad docho
dem społecznym w Polsce; M. K a l e c k i 
i L. La n d a u: Szacunek dochodu społecz
nego w r. 1929; L. Land a u: Dochody 
z pracy najemnej w r. 1929; J. Wi
ś n i e w s k i: Rozkład dochodów według 
wysokości w r. 1929; M. Kalecki i L. 
La n d a u: Dochód społeczny w r. 1933 
i podstawy badań perjodycznych nad zmia
nami dochodu; L. L a n d a u : Koszt ad
ministracji publicznej i obciążenie podat
kowe w dochodzie społ. Polski; Prace 
Instytutu Badania Konj. Gosp. i Cen. Ze
szyt 3-4; A. II e y d e 1: Teorja dochodu 
społecznego, Kraków 1935 r. 
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ROZMNAtANIE. (Tabl. 48-49). 
Zjawiska rozmnażania, wła.<iciwc wszyst
kim istotom żywym, polegają na wy
twarzaniu przez organizmy potomstwa. 
Z rozmysłem unikamy tu wyrażenia 
„istot sobie podobnych", nie daje się 
ono bowiem zastosować do ogólnej de
finicji procesu rozmnażania, skompliko
wanego w licznych przypadkach przez 
zjawisko przemiany pokoleń; orga
nizmy potomne nie dają wówczas po
wtórzenia form rodzicielskich w naj
bl iższem pokoleniu, lecz dopiero w na
st~pnem. 

Rodzaje rozmnażania dają się naj
ogólniej sprowadzić do dwóch zasadni
cŻo różnych typów, mianowicie roz
mnażania bezpłciowego czyli wrgeta
tywnego, oraz rozmnażania płciowego. 
Rozmaite postacie rozmnażania wege
tatywnego przedstawiają bardzo nie
jednolitą grupę zjawisk. Ich najogól
niejszą cechą wspólną jest to, iż powsta
jąca tą drogą istota potonrna wytwa
rzana zostaje z jakiegoś pojeclyńczego 
elementu (komórki, lub zawiązka wie
lokomórkowego). Przeciwnie, rozmna
żanie płciowe polega na rozwoju no
wego organizmu z produktu poh1czPniu 
dwóch specjalnie zróżnicowanych ko
mórek rozrodczych, t. zw. gamet. 

Rozmnażanie wegetatywne. 

Hozmnażanie wegetatywne, szeroko 
rozpowszechnione zarówno u wyższych, 
jak i niższych roślin, spotykane jest 
również niekiedy w świecie zwierzę
cym. Ten typ rozmnażania daje się po
klasyfikować w sposób nast~pujący: 
] . Rozmnażanie wegetatywne w znat•ze
niu ściślcjszem, 2. Rozmnaż:mie hrz
płciowe przy pomocy specjalnych ko
mórek rozrodczych, zwanych zarodni
kami czyli sporami. W lieznych przy
padkach u roślin wyższych rozmnaża
nie wegetatywne związane jest ze swoi
stem wykształceniem pewnych narzą-
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<lów; pędy, wykształeające siQ jako 
nadziemne rozłogi (np. u poziomki), 
lub podziemne kłącza (np. u konwa
lji), dają początek nowym roślinom, 
które powstają jako nsa111odzielnia.i11ce 
się części jednego organizmu. U niektó
rych gatunków begonji w naciętych 
miejscach liści wyróżnicowują się pącz
ki i korzonki, z których rozwijają się 
nowe osobniki. Przykładów podobnych 
możnaby przytoczyć więcej. 

Jako przykład rozmnażania wegeta
tywnego w świecie zwierz<.Jcym może 
służyć zjawisko wytwarznnia organiz
mów potomnych <lrogą pączkowania, 
znane u jamochłon<lw, np. u hydry 
słodkowodnej (tabl. 48, ryc. 1 a i b). 
Proces pączkowania rozpoczyna ·się 
·wzmożonym wzrostem, zlokalizowanym 
w pewnej okoliry (tabl. 48, ryc. 1 b) 
i połączonym z podziałem obu warstw 
komórek ciała. Uwypuklający się pą
czek rozrasta siQ stopniowo i, po osiągnię
ciu właściwego zróżnicowania, o<ldzida 
się o<l organizmu macierzystego. 
Wspólną cechą wszystkich powyż

szych przykładów jest szczegół, iż oba 
produkty podziału są niejednowarto
ściowe; zawsze wyróżnić tu można roz
mnażający się organizm macierzysty, 
od kt6rego oddzielony zostaje znacznie 
mniejszy osobnik potomny. Tej grupie 
zjawisk przeciwstawić można spos6b 
rozmnażania wegetatyw1wgo, prowa
dzący do wytworzenia produktów jed
nakowych. Występuje on u jednoko
mórkowców, zarówno zwierzęcych, jak 
i roślinnych. Rozmnażające się ameby 
i wymoczki, bakterje, wic•iowce i wiele 
innych organizmów dają w konsekwen
cji podziału komórki rnacie>rzystej dwu 
jednakowe osobniki potomne. 

Jak powiedzieliśmy, rozmnażanie bez
płciowe może też odbywać się przy po
mocy specjalnych komórek rozrod
czy„!i - zarodników, rzyli spor. Różne 
rodzaje zarodników są bardzo rozpo-

wszechnione u roślin niższych. U licz
nych przedstawicieli glonów z klasy 
zielenic (Chlorophyceae) zarodniki takie 
mogą być wytwarzane w każdej komór
c•c ciała. Np. u Oedogonium z komórki, 
powstaje pojedyńcza sporu, u Ulothrix 
za.4 <lwie spory (tabl. 48, ryc. 2 b, c); 
treść wielojądrowej komórki Cladophora 
rozpada się na znaczną ilość spor. Spo
ry takie, zwane pływkami albo zoospo
rami, wydostają się nazewnątrz przez 
otwór, powstający w błonie komórki 
macierzystej. Postać ich wykazuje 
przystosowanie do środowiska wodne
go, które zielenice zamieszkują. Zoo
spory są to jednojądrowe zielone ko
mórki, nieohłonione, kształtu gruszko
watego; na przednim, zwężonym końcu 
posiadają wrażliwą na światło czerwo
ną plamkę oraz rz<.Jski lub biczyki, dzię
ki którym obdarzone są ruchem; przez 
pewien czas krążą one swobodnie 
w środowisku wodnem, następnie zaś 
osiadają i przez wielokrotny podział ko
mórki rozwijają się w roślinę podobną 
do macierzystej. U zie lenie naog·ół każ
da komórka plechy może wytwarzać 
w swojem wnętrzu zoospory, czyli prze
kształcać się w zoosporangium, nato
miast u pewnych grzyb.ów ~lonowców 
o plesze wielojądrowej występuje w ko
mórkach plechy podział pracy: pływki 
są tu wytwarzane w specjalnych szczy
towo umieszczonych zoosporangiach. 
U Sa.prolcgnia, zamieszkującej środowi
sko wodne, w zoosporangium, o<l<lziclo
nem błoną poprzeczną od reszty p!C'chy, 
tworzą się liczne uagie jednojądrowe 
pływki, opatrzone dwoma biczykami. 
Wypływają one przez otwór powstają
cy na szczycie zoosporangium (tabl. 48, 
ryc. 2 a). 
Pływki są komórkami rozrodczemi 

przystosowanemi do rozmnażania orga
nizmów wodnych, lub zamieszku.i<!cych 
środowiska bogate w wilgoć. Inaczej 
zupełnie wykształcone są zarodniki, 

Czego nie znajdziesz tułttj -
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rozsiewające się w środowisku flUChem. 
Mają one zawsze charakter spor trwa
łych: otoczone są grubą błonką, chro
niącą treść komórki przed całkowitem 
wysychaniem. Sposób powstawania mo
że być rozmaity: u lądowych grzybów 
glonowców np. u pleśni białej (Mucor) 
rozwijają się one w specjalnych zarod
niach, powstających na nabr:m1iewają
cych końcach wzniesionych ku górze 
nitek; po oddzieleniu błonką okrągłej 
komórki szezytowej, treść jej rozpada 
się na liczne spory trwałe (tabl. 48, 
ryc. 3 a). Zarodnia taka otwiera się po 
dojrzeniu, a suche spory zostają rozno
szone wraz z pyłem prądami powie
trza. W przeciwieństwie do omawia
nych dotąd spor wewnętrznych, do 
których zaliczyć można i zoospory, 
w licznych przypadkach u grzybów 
spory trwałe mogą być wytwarzane 
również i zewnętrznie. Na kol1cach roz
gałęzio'nych nici grzybni zostają od
dzielane ściankami poprzecznemi szere
gi drobnych, zaokrąglających się komó
rek, które dają początek sporom trwa
łym, zwanym konidjami (tabl. 48, ryc. 
3 b, c). Charakterystyczne zjawisko po
dwójnego przystosowania do rozmna
żania w czasie suszy i wilgoci wystę
puje u zarazy ziemniaczanej. Jest to 
grzyb, paRorzytujący w miękiszu liści 
ziemniaka i wysuwający nazewnątrz 
przez szparki nici grzybni, na których 
rozwijają się narządy rozmnażania. Na 
szczytach nielicznych rozgałęzit•ń tych 
nici powstają owalne twory, które 
w okresie deszczowym różnicują się ja
ko zoosporangia, natomiast podczas su
szy dają początek konidjom. Takie po
dwójne przystosowanie jednak jest zja
wiskiem rzadkiem. 1vV naturze naogół 
nieznaczna część wytwarzanych przez 
rośliny zarodników natrafia na odpo
wiednie warunki rozwoju, ogromna zaś 
większość ich ginie. Utrzymanie gatun
ku jest możliwe dzięki temu, że zarod-
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niki zostają produkowane zawsze 
w ogromnych ilościach. Obserwować 
się to daje zwłaszcza u pasorzytów, któ
rych dalszy rozwój uzależniony jest od 
tego, czy ich komórki rozrodcze zosta
ną przeniesione na właściwego żywi
ciela. 
Odrębną grupę komórek rozrodczych 

stanowią spory wytwarzane przez takie 
rośliny, w których cyklu rozwojowym 
zachodzi przemiana dwóch pokoleń -
pierwsze z nich rozmnaża się płciowo, 
drugie zaś -- przez zarodniki. 

Rozmnażanie płciowe. 

Tą nazwą określamy rozmnażanie 
przy pomocy specjalnych komórek roz
rodczych płciowych (gamet) ; gamety 
różnią się od zarodników tem, że nie 
posiadają zdolności samodzielnego roz
woju dalszego; dopiero wówczas, gdy 
dwie gamety ule11:ną zlaniu, produkt 
ich połączenia uzyskuje możność· roz
woju i wykształca się w organizm po
tomny. Zarówno w stopniu zróżnicowa
nia gamet, jak i w budowie narządów, 
w których komórki płciowe się rozwi
jają, skonstatować się dają znaczne róż
nice u rozmaitych organizmów. Jed
nakże definicja wyżej podana daje się 
najogólniej zastosować do rozmnażania 
płciowego zwierząt i roślin. Proces zla
nia się dwóch komórek rozrodczych -
oto najważnirjszy szczegół, warunkują
cy rozwój organizmu potomnego na 
drodze rozmnażania płciowego. 
Rozmnażanie płciowe występuje ogól

nie u zwierząt oraz u ogromnej wif{k
szości grup roślinnych; wśród or1.rnni
zrnów roślinnych nie zaobserwowano 
dotąd rozmnażania płciowego u sinic. 
bakteryj i wiciowców. 

Komórki płciowe u roślin. 

Na najniższym stopniu rozwoju płcio
wości niema jeszcze wytwarzania spe
cjalnych komórek, różnych od zwy
kłych komórek ciała. Cały jednokomór-
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kowy organizm funkcjonuje wówczas 
jako gameta. J,ączenie jednakowych 
komórek określamy jako kopulację. 
Proces taki zachodzi przy rozmnażaniu 
płciowem sprężnic; u skrętnicy, znane
go glonu słodkowodnego, po równole
głem ułożeniu się dwóch nici plechy na
stępuje kopulacja komórek naprze
ciwko siebie położonych: (tabl. 49, 
ryc. A) ściany obu takich komórek 
uwypuklają się ku sobie, poczem 
w miejscu ich złączenia błony ulegają 
rozpuszczeniu; przez powstały kanalik 
treść jednej komórki przewędrowuje do 
komórki drugiej, poczern następuje zla
nie ich plazmy i jąder; powstający 
twór, zwany zygotą, pokrywa się błoną 
i przebywa okres spoczynkowy. 
Następny etap rozwojowy, spotyka

ny u licznych glonów zielonych, polega 
na wykształcaniu specjalnych komórek 
rozrodczych płciowych, odmiennych od 
zwykłych komórek ciała. Takie game
ty powstają drogą podziału całej tre
sc1 żywej jakiejś komórki plechy; 
z wyglądu swego przypominają one 
opisane poprzednio pływki, czyli zoo
spory, lecz są od nich znacznie drob
niejsze. Po wydostaniu się nazewnątrz 
przez otwór w błonie komórki macie
rzystej, gamety krążą przez jakiś czas 
w wodzie, poruszając się przy pomocy 
biczyków, a następnie kopulują, łącząc 
się po dwie i wytwarzają zygoty. Ten 
typ rozmnażania znajdujemy u licznych 
zielenic (Cladophora, · Ulothrix, tabl. 
49, ryc. B). Zasługuje na podkreślenie 
szczegół, że kopulujące komórki płcio
we są tu jednakowej wielkości i kształ
tu. Jest to przypuszczalnie najbardziej 
pierwotny sposób rozmnażania płcio
wego. Pierwsze zróżnicowanie wielko
ści ruchliwych komórek płciowych da
je się zauważyć u brunatnicy Cutleria 
(tabl. 49, ryc. C), u której jedne gamety 
(żeńskie) są większe i wcześniej prze
stają się poruszać w wodzie, drugie zaś 

(męskie) są mniejsze i dłużej zachowu
ją zdolność ruchu. Najbardziej krańco
wą wreszcie formę zróżnicowania ko
mórek płciowych przedstawiają komór
ki jajowe i plemnikowe. Komórka roz
rodcza żeńska czyli jajowa należy na
ogół do największych komórek dzięki 
obfitej zawartości plazmy i różnych 
substancyj odżywczych, natomiast ko
mórki rozrodcze męskie, czyli plemni
ki, posiadają drobne rozmiary; w więk
szości przypadków są one obdarzone 
ruchem w przeciwieństwie do nierucho
mych komórek jajowych (tabl. 49, ryc. E, 
F, G). Ten sposób rozmnażania wystę
puje w typowej postaci u licznych zie
lenic, grzybów glonowców (Monoble
pharis, tabl. 49, ryc. F) oraz brunatnic. 
U organizmów tych w większo8ei przy
padków duża okrągła komórka jajowa 
rozwija się pojedyńczo w t. zw. lęgni 
(oogonium), plemniki zaś powstają 
w plemniach, rozwijających się zazwy
czaj w sąsiedztwie lęgni. U krasnoro
stów plemniki nie występują w typo
wej postaci; nie posiadają one rzęsek, 
ani też biczyków i zostają h.iernie prze
noszone przez prąd wody do komórki 
jajowej. U glonowców wyjątkowo tyl
ko występują plemniki opatrzone biczy
kami (Monoblepharis, tabl. 49, ryc. P), 
natomiast w większości przypadków 
w plemni leżącej w sąsiedztwie dużej 
okrągłej lęgni rozwijają się jądra 
plemnikowe. Proces zlania się plemnika 
z komórką jajową nazywamy zapłod
nieniem. W większości przypadków ru
chome plemniki docierają do nierucho
mej komórki jajowej, natomiast u grzy
bów glonowców proces zapłodnienia od
bywa się przeważnie w ten sposób, że 
plemnia zostaje przyrHinięta do ściany 
lęgni, przez którą wrasta następnie do 
komórki jajowej plazmatyczne pasmo 
zapładniające z jądrami plemnikowemi 
(Peronospora, tabl. 49, ryc. D, E). 

Wszystkie rośliny wyższe (mchy 
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i .Paprotniki oraz nasienne) rozmnaza.1ą 
się przez jaja, przyczem u mchów i pa
protników oraz niektórych nagonasien
nych rozwijają się obdarzone ruchem 
plemniki (tabl. 48, ryc. 4g). Organy, 
w których powstają komórki rozrodcze 
płciowe, są u roślin stosunkowo mnło 
zróżnicowane; wykazują one, zwłaszrza 
u roślin stojąrych wyżej w hierarchji 
rozwojowej, wyraźną tendencją do 
upraszczania budowy. Do tego zagad
nienia powrócimy w jednym z rozdzia-
łów następnyrh. . 

Komórki płciowe u zwierz„t I Ich rozwój. 

W świecie zwierzęcym wytwarzanie 
jaj i plemników jest typowym sposoht>m 
r~zmnażania, występującym u wszyst
k~ch tkankowców, bądź jako jedyny Rpo
sob rozmnażania, bądź też, jak np. u ja
mochłonów, w połączeniu z rozmnaża
niem hezpłciowcm. Narządy, w któryrh 
wytwarzane są komórki rozrodcze płcio
we, nazywamy najogólniej gonadami. 
Są to twory parzyste, różnirnjące się 
w ciągu rozwoju bądź jako jajniki, 
W których wytwarzane są komórki jajo
we, bądź też jako jądra, wytwarzające 
plemniki. Większość zwierząt przedsta
wia organizmy rozdzielnopłciowe, to jest 
~akie, które posiadają wyłącznie gonady 
Jednej płci: męskie lub żeńskie. Prze
<;iwstawić im możemy zwierzęta rozwija
Jące w jednym organizmie oba typy 
gonad, jajniki i jądra; są to organizmy 
oh.upłciowe czyli hermafrodytyczne; na
lezą do nich np. liczne robaki, mięczaki, 
szkarłupnie. U kręgowców gonady są 
narządami o charakterze gruczołów · 
oprócz produkowania komórek płcio~ 
wych, funkcjonują one jako gruczoły 
wydzielania wewnętrznego, wydzielając 
do krwi pewne substancje (hormony). 
Oprócz gonad w skład organów rozmna
ż~nia zwierząt wchodzą przewody, po
siadające ujście nazewnątrz. Wytwarza
~e przez organizmy żeńskie komórki ja
Jowe zostają przez te przewody wyda-

szukaj w tomie piątym! 

lone z <'iała u licznych niższych zwie
rząt. (np. jeżowców, licznych ryb, pła
zów) jeszrze przed zapłodnieniem. Za
płodnienie (t. zw. zewnętrzne) zostaje 
tu dokonane w środowisku wodnem przez 
obdarzone ruchem plt>mniki. U owadów 
oraz wszystkich wyższych kręgowców od
bywa się zapłodnienie wewnętrzne: plem
niki zostają wprowadzone do narządów 
rozrodrzych organizmu żeńskiego przez 
organizm męski przy pomocy sperjal
ny<'h narządów kopulacyjnych. U owa
dów, gadów i ptaków zapłodnione jaja 
zostają następnie złożone przez samice, 
i rozwój irh odbywa się poza obrębem 
organizmu macierzystego. Natomiast ssa
ki, które są żyworodne, odbywają całko
wity rozwój w ciele matki w specjal
nym odcinku narządów rozrodczych 
(macicy), w której wykształca się t. zw. 
łożysko, łączące układ krwionośny matki 
i organizmów potomnych. 

Komórka jajowa przedstawia typową 
komórkę, złofoną z jądra i plazmy. Po
ezątkowo drobnych rozmiarów, komórka 
jajowa po wstąpieniu w okres wzrosto
wy wydatnie zwiększa swą objętość i zo
staje zaopatrzona w 1mbstancje odżyw
cze. Najczęściej posiada kształt okrągły 
lub owalny i jest pokryta jedną lub 
kilku błonami. Plemnik jest komórką 
drobną, zazwyrzaj wydłużonego kształtu 
(tabl. 48, ryc. 4 a, b, c, d, {). W budowie 
jego odróżnić się daje główka, która jest 
jądrem komórkowem, szyjka czyli pasmo 
środkowe o budowie plazmatycznej oraz 
ogonek. Jak wiadomo, jajo i plemnik 
po zespoleniu (zapłodnieniu) dają po
czątek nowemu organizmowi, są więc 
one materjalnym łącznikiem pomiędzy 
organizmami rodzicielskiemi a potom
stwem. Za ich pośrednictwem zostają 
przekazane osobnikowi potomnemu ce
ehy dziedzirzne form rodzicielskich. Po
mimo istniejącej różniry wielkośri ko
mórek rozrodrzych obu płci, naogół w po
tomstwie nie zaznacza się przewaga cech 
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organizmu macierzystego. Podczas za
płodnienia przenika do komórki jajowej 
tylko główka plemnika, która następnie 
przybiera postać zwykłego jądra, zlewa
jącego się z jądrem komórki jajowej. 
Pozwala to wnosić, że zawiązki dzie
dziczne są zawarte nic w plazmie, lecz 
w jądrze komórkowem. Współczesna na
uka o dziedziczności - genetyka - lo
kalizuje zawiązki dziedziczne w szczegól
nych 'Ystęgowatych tworach, t. zw. chro
mosoma<'h, które podczas podziału j11dra 
komórkowego wyróżnicowują się w okre
ślonej stałej liezbie i postaci, charakt<•
rystycznej dla daneg-o organizmu zwie
rzęcego lub roślinnego. Gdyby komórki 
płciowe zawierały tę samą liczbę chro
mosomów, co wytwarzające je organi
zmy, po proeesie zapłodnienia nastąpi
łoby podwojenie liczby pit'rwotnej chro
mosomów, bezpośrednio jednak przl'd 
dojrzewaniem komórek pł<'iowyeh u zwie
rząt liczba <'hromosomów zostaje obniżo
na do połowy przpz proces, zwany rP
dukcją ehromosom6w. 

Plemniki rozwijają się w jądrueh ze 
spccjalnyeh komórek. Komórki k rosn11. 
a następnie dzieli! się <lwukrotnic. Pierw
szy z tyeh podziałów obniża do połowy 
liczbę chromosom6w, podezas <lrugil'go 
podziału zaś zredukowana liezha clno
mosomów pozostaje bez zmiany. \V tPn 
sposób powstają 4 komórki potonuw, 
różnieujące się jako plemniki. 

Komórki jajowe rozwijają się w ja,i
nika<'h, również na drodze dwukrotnego 
podziału komórek, jednakże z pośród 
powstająeych komórek tylko jedna oka
zuje się zdolna do dalszego rozwoju. 
Pierwszy podział połąezony jt>st z re
dukcją li<'zhy chromosomów; polega on 
na wyrzuceniu t. zw. eiałka kierunko
wego, drobnej, niezdolnej do rozwoju 
komórki siostrzanej. Podezas drugiego 
podziału dojrzewająea komórka jajowa 
oddziela drugie ciałko kierunkowe, pierw
sze za.4 w rzadkich przypadkaeh może 

również jednocześnie ulegać po<lziałowi. 
Duża komórka jajowa oraz, teoretycznie 
biorąc, trzy jej siostrzane komórki nie
zdolne do rozwoju, stanowią tu produkt 
podziału odpowiadaj11ey <'ztercm ph•mn i
kom, powstałym również z jednej ko
mórki. Charakteryst;rczn1i dla gamet 
zredukowaną liczbQ ehromosomów okre
ślam:v jako pojedyńczą. W konsl~kwen<'ji 
procesu zapłodnit•nia, ezyli łą<'zPnia siQ 
dwóeh gamet o pojcdyńezy<'h liezha<'h 
rhromosomów, w rozwijającym się orga
nizmi<' potomnym zosttt.ic odtworzona 
li<•zha ehromosomów podwójna. 

Przemiana pokoleń u roślin. 

Omówiliśmy poprzednio pro<'l'S ł!J<'Zl'
nia się komórek płeiow;\·ch u roślin niż
szyeh, olwcnit• zaś rozpatrzymy, w ja
ki<'h momentaeh eyklu rozwojowc'go u ro
ślin za<'hodzą zmiany w liczhaeh <'hro
mosomńw. Pod tym względem u posz<'ZC
gólny<'h grup roślinnych skonstatować 
można różnirc'. Najprostszy eykl roz
wojowy posiadają rośliny niższe, któryeh 
plt>ehn ma lit·zhQ ehromosomów pojedyń
ezą, 11 produkt połączc•nia komórek płcio
wych - podwójną. Taki eykl rozwojowy 
posiada np. skrętnic•a. Po złąezmiu się 
komlirPk jc•j plc•ehy, niezróżnieowanych 
morfologicznie, h•ez funkrjonujl)C'yeh ja
ko gamety, powstajl' zygota (tabl. 49, 
rye. A) ; podczas jej okresu spoezynko
wego z1whodzi rPdukcja liezhy chromo
somów. 

Podobny w zasadzie rozwój występu
je też u innych sprzężnic oraz u ziPle
nic i grzybów-µ;lonowców. Natomiast 
u wielu innych roślin cykl rozwojowy 
składa się z dwóch odrębnych pokole11, 
r6żni1}eyeh się sposobem rozmnażania 
i liczbą chromosomów. Pierwsze z tyeh 
pokoleń ma pojedyńczą (zredukowaną) 
I iezbQ chromoso111ów i rozmnaża się 
płciowo - dlatego nazywamy je poko
leniem jajonośue111; drugie zaś posiada 
podwójną liczbę ehrornosomów i roz-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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mnaża się przez zarodniki - jest to po
kolenie zarodnikonośne. Przez zapłodnil'
nie jaja, wytwarzane!!O przrz pokoh•nie 
pierwsze, następuje podwojl•nie liczby 
chromosomów; ta liczba podwójna, cha
rakterystyczna dla drugiq~o pokolenia, 
zostaje obniżona bezpośrednio przed wy
twarzaniem zarodników. Taką przemia
nę pokoleń znajdujt>my u lirznych kra
snorostów i brunatnic oraz u grzyh6w 
wyższych (workowców i podstawczaków), 
a nadto u wszystkich roślin wyższych. 
Najłatwiej daje się zaobserwować przr
miana pokoleń u mrhów i paprotnik11\v, 
oba pokolenia są tu howit>m widzialne 
gołem okiem. 

Cykl rozwojowy mrhi\w przNlstawia 
się, jak następuje. Z kicłkującPgo zarod
nika rozwija się pokolenie jajonośne -
zielona ulistniona roślinka, na któ
rej wykształcają się narządy płciowi' : 
plPmnie i rodnie; rodnia posiada kształt 
buteleczkowaty, w jej dolnej, rozszerzo
nej części leży komórka jajowa, do któ
rej przez górną zwężoną częśr, t. zw. 
szyjkę, docierają wytwarzane w plem
niach plemniki. Są to bardzo drobne ko
mórki, opatrzone dwiema długiemi wi
ciami; poruszając się w środowisku ob
fitująccm w wilgoć, dostają się one do 
szyjki rodni, poczcm następuje zapłod
nitmic, dzięki któremu liczba chromoso
mów ulega podwojeniu. Z zapłodnionej 
komórki jajowej rozwija się t. zw. pu
szka, czyli zarodnia, osadzona na dłu
giej cienkiej łodyżce; część dolna jej, 
t. zw. nóżka, wgłębia się w tkankę ro
iiliny macierzystej i czerpie z niej po
karm. W puszce wykształca się specjal
na tkanka zarodnikotwórcza; z każdej 
jej komórki powstają przez dwukrotny 
podział cztery zarodniki o zredukowa
nej - pojedyńczej liczbie chromosomów. 
Pokolenie zarodnikonośne jest u mchów 
i_iiesamodzielne fizjologicznie, pasorzytu
Je ono na roślince ulistnionej ; natomiast 
u paprotników wzajemny stosunek obu 
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pokoleń przedstawia się inaczej. Z kieł
kującego zarodnika rozwija się drobna 
roślinka, t. zw. przedrośle z plemniami 
i rodniami. Powstające z zapłodnionej 
komórki jajowej pokolenie zarodniko
nośnr tylko w pierwszym okresie paso
rzytuje na przedroślu; po wytworzrniu 
korzenia i pierwszych liści usamodziel
nia się całkowicie, przekształcając się 
w dużą, bogato zr6żnirowaną roślinę pa
proci, skrzypu luh widłaka. Narządami 
rozmnażania tyrh roślin s11 zarodnie, 
umieszrzone h11dź na spodniej stronic 
zwykłyrh zidonych liści (np. n papro
ci J, ln1dź tt•ż na s1wdalnie przekształco
nych liśriarh zarodnionośnych. Powsta
.i11cc w zarodniach zarodniki s11 rozsie
wane w suszy. Cykl rozwojowy mch6w 
i puprotnik6w ohejmnjc zatPm dwa na
stępnj11ce po sobie pokolenia: jajonośne, 
którego rozrnnażan ie wymaga środowi
ska wodnl'go, oraz zarodnikonośne, przy
stosowane do suszy. Pomimo zasadniczej 
zgodności rykl6w rozwojowych, jako róż
nicę podkrl'Ślić należy, iż w stosunku 
do mrhów u paprotników pokolenie jajo
nośne uległo pcw1wrnu uwstecznieniu, 
a zarodnikonośne osiągnęło znarznic wyż
sze zróżnicowanie. Ta sarna tendencja 
rozwojowa zaobserwować się daje u ro
ślin nasimnych, u których wraz ze 
znacznie posuniętem uwstecznieniem 
i uniesamodzielnieniem pokolenia jajo
nośnego skonstatować się daje całkowite 
przystosowanie do rozmnażania w iirodo
wisku lądowern. 

lT roślin nasiennych pokolenie zarod
nikonośne jest rośliną wykazującą znacz
ne zróżnicowanie morfologiczne zarówno 
narządów wegetatywnych, jak i narzą
dów rozmnażania. Kwiaty ich są to sku
pit>nia liści zarodnionośnych na skróco
nyrh osiarh pędów. W torebkach pył
kowyrh pręeik6w rozwijają się ziarnka 
pyłku w taki sam sposób, jak spory 
w zarodniach mchów i paprotników, t. j. 
wytwarzanie ich poprzedza redukcja 
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chromosomów. W podobny sposób w za
lążkach, umieszczonych na owocolistkach, 
z jedynej zarodnikotwórczej komórki 
powstają cztery potomne; z nich jed
nakże tylko jedna okazuje się zdolna do 
dalszego rozwoju, rozrastając się ko
sztem trzech komórek siostrzanych. 
Ziarna pyłku i rozwijająca się w za
lążku komórka, kiełkując, dają początek 
rozmnażającym się płciowo organizmom 
pokolenia jajonośnego. Organizmy te są 
u roślin nasiennych bardzo drobne, wi
dzialne tylko pod mikroskopem; wyka
zują one znaczne uwstecznienie budowy 
i uniesamodzielnienie, jednakże nie ule
ga wątpliwości, że przedstawiają one po
kolenie, odpowiadające przedroślom pa- · 
protników. Pokolenie to, rozwijające się 
w zalążku, wytwarza komórkę jajową. 
Przez kiełkowanie ziarna pyłku powsta
je t . zw. łagiewka pyłkowa; rozwija się 
ona u roślin nagonasiennych wprost na 
zalążku, u okrytonasiennych zaś, u któ
rych zalążki zamknięte są w zalążni -
dolnej rozszerzonej części zrastających 
się w słupek owocolistków - pyłek zo
staje przenoszony na znamię, górną 
część słupka i tam odbywa się jego kieł
kowanie. Lagiewka pyłkowa wykształca 
się jako wąska i długa rureczka, która 
wrasta w tkankę słupka, kierując się ku 
zalążkowi (ryc. 67). Lagiewki zawie
rają po dwie gamety męskie, które 
u większości roślin nasiennych są prze
noszone biernie <lo komórki jajowej ; 

Ryc. 67 . Prze krój podłużny ołupka roś liny okryto· 
naolennej : w sał4inl aałąiek 1 1 komórką jajo· 
w11 j; w caęścl górnej anamlę 1n 1 ki ełkującym 

pyłkiem p; I - łagiewka pyłkowa. 

tylko u niższych nagonasiennych spoty
darzone ruchem własnym. Po uskutecz
nionem zapłodnieniu w zalążku rozpo
czyna się rozwój nowego pokolenia ; 
z zapłodnionej komórki jajowej powsta
je po szeregu podziałów zarodek, który 
w nasieniu, powstałem z zalążka, odby
wa przed kiełkowaniem dłuższy okres 
spoczynkowy. 

Przemiana pokoleń u zwierząt. 
Również i wśród organizmów zwie

rzęcych istnieją nieliczne grupy, w któ
rych cykl rozwojowy skomplikowany jest 
przez zjawisko przemiany pokoleń. Wy
stępuje ono np. u hydropolipów: kolo
nja polipów, rozmnażająca się wyłącznie 
bezpłciowo drogą pączkowania, wytwa
rza specjalne pączki, z których powsta
ją meduzy, organizmy wolnopływające; 
te zaś rozmnażają się płciowo, wytwa
rzając jaja i plemniki ; z zapłodnionych 
jaj powstają polipy, rozwijające drogą 
pączkowania nowe kolonje. Przemianę 
pokoleń posiadają też sprzągle, należące 
do osłonic. 

Dzieworództwo. 
W ogromnej większości przypadków 

u zwierząt i roślin komórka jajowa roz
poczyna rozwój dopiero po zapłodnie
niu. Znane są jednak przypadki roz
woju niezapłodnionej komórki jajowej, 
co może być pojmowane jako zjawisko 
uwstecznienia płciowości. Dzieworodny, 
czyli partenogenetyczny rozwój może 
niekiedy występować jako anomalja roz
wojowa, kiedy indziej daje się obserwo
wać jako zjawisko stałe. U pewnych ro
ślin jest ono związane ze stałem nie
odbywaniem się redukcji chromosomów, 
dzięki czemu komórka jajowa niezapłod
niona posiada już podwójną liczbę chro
mosomów. Również u zwierząt występuje 
dzieworództwo stale w pewnych cyklach 
rozwojowych owadów; np. u pszcz6ł 
z jaj zapłodnionych rozwijają się orga
nizmy żeńskie (królowe i robotnice) o po-

Czego nie znajdziesz tutaj 
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dwójnej liczbie chromosomów, natomiast 
niezapłodnione jaja dają początek sam
com (trutniom), posiadającym liczbę 
chromosomów pojedyńczą. 

Znaczenie rozmnażania płciowego. 

Omawiając rozmnażanie płciowe u róż
nych organizmów roślinnych i zwierzę
~ych, zaznaczyliśmy, że jego cechą naj
istotniejszą jest łączenie się dwóch ko
mórek płciowych. W obu łączących się 
gametach zawarte są zawiązki dziedzicz
ne obu organizmów rodzicielskich. Jest 
ogólnie wiadome, że w cechach istot, na
leżących do jednego gatunku, występują 
~zęsto różnice; rozmnażanie płciowe da
Je więc możność powstawania nowych 
~ombinacyj zawiązków dziedzicznych, 
I dzięki temu jest ono źródłem zmien
ności organizmów. Przeciwnie, rozmna
żanie wegetatywne we wszystkich swoich 
Postaciach prowadzi niezmiennie do wier
nego odtworzenia zespołu cech organi
zmu macierzystego. M. Skalińska. 

Literatura: ,J. Kołodziejczyk: Roz
nmażanie się roślin. Wicika przyroda ilustr. 
T. II, 1935. E. Go d Ie wski: Embrjo
logja og6lna. M. S k a I i ń s k a: Matcrjal
ne podstawy dzicdzic1.11ości, Warszawa 1930. 

ROZUMOWANIE. Horyzont ograni
czający to, z czem w bezpośredni wcho
?zimy kontakt, co widzimy, słyszymy 
1 t. P„ jest bardzo ciasny. Nie wykracza 
?n poza szczupłe ramy przestrzenne 
~ czasowe. Możemy widzieć tylko to, co 
Jbest bl~sko, tylko to, co jest teraz; to, co 
. Yło kiedyś w naszem pobliżu, możemy 
Jeszcze pamiętać, tego, co będzie, ani te
g~, c.o jest lub zawsze było daleko, ani 
Widzieć, ani pamiętać nie możemy. Wiel
ce niepewną byłaby też nasza żegluga 
Po oceanie życia, gdyby nasza cała wie
dza w tych ciasnych zamykała się ra
~ach. Dała nam jednak natura władzę 
niesłychanie cenną, dzięki której nasz 
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widnokrąg w czasie i przestrzeni umie
my rozszerzyć. Jest nią zdolność rozu
mowania. 

Rozumowanie polega na tem, że na 
podstawie posiadanych wiadomości, 
obojętnie, na jakiej drodze osiągniętych, 
zdobywamy wiadomości nowe, różne 
od tamtych, które były tylko punktem 
wyj!icia. Dzięki wiedzy rozszerzonej 
przez rozumowanie, nietajne nam są np. 
pory przyszłych zaćmień słońca i księ
życa, które trafnie przewidywać potra
fimy. Rozumowanie pozwoliło nam też 
z tego, co dziś jest i co zobaczyć potra
filiśmy, przeniknąć w daleką prze. 
szłość, podczas której nietylko człowie· 
ka, ani żadnej istoty żyjącej, lecz na
wet Ziemi nie było na świecie. 

Istnieją dwa rodzaje rozumowania, 
każdy o licznych odmianach. Jeden 
pewny i bezpieczny, jak bity gościniec, 
drugi mylny i na manowce zdolny spro
wadzić, niczem ślad w górach, ale zato 
obiecujący o wiele ciekawsze widoki. 
Ten pierwszy rodzaj rozumowania na
zywa się d e d u k c j ą, drugi i n
d u kc ją. 

Rozumowanie polega, jak już powie
dzieliśmy, na zdobywaniu nowych wia
domości na podstawie wiadomości już 
posiadanych. Wiadomości wyraża się 
w zdaniach, a treść zdań nazywa się 
s ą d e m. Przy wszelkiem tedy rozu
mowaniu, wychodząc od pewnych, zgó
ry już jako prawdziwe poznanych są
dów, dochodzimy do wykrycia praw
dziwości pewnych sądów nowych. Sądy 
stanowiące przy rozumowaniu punkt 
wyjścia nazywa się p r z es łan k am i 
r o z u m o w a n i a, sąd zaś, którego 
prawdziwość zostaje przez rozumowa
nie wykryta, nazywa się w n i o ski em 
r o z u m o w a n i a. 

Rozumowa.nie dedukcyjne. 

Dajmy na to, że chemik stoi przed 
próbką cieczy i ma zbadać, czy ciecz ta 
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jest kwasem, czy nie. Chemik ów już 
wie, że, 1) każda ciecz zabarwiająca pa
pierek lakmusowy czerwono jest kwa
sem; przez obserwację nadto przekony
wa się, że 2) ciecz dana mu do zbadania 
zabarwia papierek lakmusowy czerwo
no. Te dwa sądy stanowią dlań prze
słanki, z których wnosi, że ciecz, którą 
bada, jest kwasem. Przesłanki zastoso
wane w tem rozumowaniu są takie, że 
prawdziwość ich z koniecznością pocią
ga za sobą prawdziwość wniosku. Bo 
skoro prawdą jest, że każda ciecz bar
wiąca lakmus czerwono jest kwasem, 
a ta ciecz, którą właśnie badamy, bar
wi lakmus czerwono, to musi też być 
prawdą, że ta ciecz jest kwasem. Ody 
prawdziwość jakichś sądów ·- oznacz
my je literą A - pociąga za sobą z ko
niecznością prawdziwość innego jakie
go.~ sądu - oznaczmy go literą B -
wtedy mówimy, że sądy A stanowią ra
cję dla sądu B, lub że z sądów A wyni
ka sąd B. Sąd B nazywamy też w takim 
wypadku n a s t ę p s t w em sądów A. 
W przytoczonym wyżej przykładzie ro
zumowania przesłanki stanowią rację 
dla wniosku. 

Rozumowanie, którego przesłanki sta
nowią rację dla wniosku, nazywa się ro
zumowaniem dedukcyjnem lub deduk
cją. Wszelkie rozumowanie dedukcyjne 
ma tę zaletę, ża. nie może się przy niem 
zdarzyć, aby ktoś, wychodząc od praw
dziwych przesłanek, doszedł do fałszy
wego wniosku, gdyż, skoro te przesłanki 
stanowią rację dla wniosku, to ich praw
dziwość z koniecznością pociąga też 
prawdziwość wniosku. Rozumowanie de
dukcyjne może więc tylko wtedy do fał
szywego doprowadzić wniosku, gdy 
przesłanki użyte w tern rozumowaniu są 
fałszywe. Z tego względu mówimy, że ro
zumowanie dedukcyjne jest niezawodne, 
gdyż nigdy od prawdy nie może dopro
wadzić do fałszu, nigdy nic zawodzi. 

Rozumowania dedukcyjne występują 

pod niezliczoną liczbą postaci. Należą do 
nich między innemi t. zw. rozumowania 
sylogistyczne. 

Rozumowanie 17lo1t1t7czne. 

Przy rozumowaniach sylogistycznych 
ma się zawsze do czynienia z trzema ja
kiemiś rodzajami przedmiotów: A, B, oraz 
C i ze związku, w jakim dwa z tych ro
dzajów pozostają z trzecim, wnioskuje 
się o związku, w jakim te dwa pierwsze 
rodzaje pozostają między sobą. Chodzi 
zaś tu o związki całkowitego lub czę
ściowego zawierania się, względnie wy
łączania się tych rodzajów. 

Sylogistyczncm jest np. nastfwujące 
rozumowanie: Ponieważ wszystkie czwo
roboki wpisalne w koło należą do czwo
roboków o równych przekątniach, rom
by zaś nic należą do czworoboków o rów
nych przekątniach, przeto romby nic na
leżą do czworoboków wpisalnych w koło. 

W rozumowaniu tern marny do czynie
nia z trzema rodzajami przedmiotów, 
mianowicie: 1. z czworobokami wpisal
nemi w koło, 2. z rombami i 3. z czworo
bokami o równych przekątniach. Z cał
kowitego zawierania się picrwszt>go ro
dzaju w trzecim i z całkowitego wyklu
czania się drugiego z trzecim, wnosimy 
o całkowitem wykluczaniu się pierwsze
go rodzaju z drugim. 

Podany poprzednio przykład rozumo
wania, dotyczący rozpoznawania kwa
sów lakmusem, należy również do rozu
mowań sylogistycznych. 

Rozumowania sylogistyczne stanowią 
tylko małą i nieliczną grupę wśr6d rozu
mowań dedukcyjnych. r„ogika formalna 
podaje w swych twierdzeniach w ogól
nej formie m. i. i to, jakie sądy z jakich 
wynikają. Każdemu tedy z tych twier
dzeń odpowiada osobny rodzaj rozumo
wań dedukcyjnych, które wszakże wystę
pują zawsze tam, gdzie z przesłanek 
wniosek wynika. Podajmy chociaż dwa 
przykłady rozumowań dedukcyjnych, 
lecz nie sylogistycznych. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Załtiżmy, ŻP z zaprzP<'Zl'nia jakiPgoś 
twierdzl'nia 7' wynika pl'wna kon~dnn•n
rja K i że ta k~ns(•kwerwja I\ jl•st fał
szywa; wnioskujemy z tl'µ-o, ŻP twiPl'LliP
nic 7' j(•st prawdziwt• - w ten sposób 
przeprowadzamy też rozumowa n iP Lh'
dukryjnc. Rozumowania dP1lukc·~·j1w 
o powvższvm srh(•maciP nalL'Ża do t. zw. 
dowod.ów ~iPwprost. (ld~· si~ ~tns11jP ja
k<JŚ formuł~ ogólną, np. wzór na kwadrat 
dwumianu: (n + b) 2 C-~~ 11 2 + 211li + h2

, 

podstawiając np. 1t == n + 111, zaś h = 1 
I otrzymuje si~ jako wn iosl'k: ( 11 + 1ll + 
+ 1) 2 = (n + m) 2 + 2 (n + 111) + l2, 
to przeprowadziło Hi~ równiPŻ rozumo
w.anie <ll'dukr~·jnP, alhowiPm z 1n·zpsłan
k1, którą jt•st og6lny wz()r na kw1uhat 
dwumianu, z koniccznośril) wynika po
wyżHzy wniosPk jako jL'.i HZCZPgólny wy
padek. 

Rozumowanie indukcyjne. 

Rozumowa n ie <lP<lnkr~·jnP jest Zl' 
wzgl(,)du na swi! niezawodnoś1• bardzo 
~zanownyrn typem rozumowania. NiP 
.ie~t to jednak jPdyny typ roznmowai1, 
ktory rmirny i którym si~ w prakty<'<' 
posługujt•rnv. Cenirnv rnianowic·iP rów
n !P?: TH~Wn(~ rozu rno~an ia, które n ie ~"! 
niezawodne. Owe rozurnowan ia, jakkol
wiek mogą od prawdziwy<'h 1n·z1•sła1wk 
doprowadzić do fałszywyd1 wniosklrw, 
cenimy <lzi~ki ternu, ii p~zy ich j(•dynic 
Jlo~ory rnożl'my rozwiązać 1ww1w pal<)
cc I <•iekawc za1Cadnil'nia, kt<'irwh jakil'ś 
rozwiązanie tak bardzo jPst · nam po
trzelme, że wolimy je rozwi11za(. z JH'W
ne!11 _ryzykiem porn:vłki, nii ltil• prz~'<'hy
~a<~ s1~ do żadnego rozwiązania. ,Jpdnak
ze, decydująe się na rzeez niepewn(•g-o 
l'~Jzstrzygnięria zamiast powstrzymania 
81 '.) od wszelkiego sądu, winniśmy ha<'z.n', 
ahy owo niPpcwnP rozstrzygni~<·ie nil' 
hyło zh~1 t n iept•wrwm, dPey<ln.i<JC' się na 
1'.Yzyko błędu winniśmy uw11ż·1(. nbv I'Y

zyko to nie ilvło zł;vt · wiPlki: •. ' Tc; t~·ż 
z pośród rozu.mowafi niepcwnyrh (rzyli 
zawodnyrh) te tylko c•t•nimy, przy któ-

szukaj w tomie piątym! 

rych pl'awdziwoś(. J>I'ZPsłarwk, nil' gwa
rantuj11c wprawdzi1• wnioskowi całkowi
k.i pPwnośPi, zapPwnia mu przynajmnil'j 
wysoki stopiPń prawdopodohiPi1stwa. 

I'-iiP zdołano dotyrh<'zas dokona(. sysil'
matyrznPgo ZPstawiPnia wszl'lkirh sposo
hćiw roznmowal1 niqwwnyrh (zawod
nych) a prZP<'iPż ('Pnion)·ch. Logika, 
( ~ Loyika) nauka, kt<'>rPj .iPdtwm 
z gfownyc·h zad1111 jPst h1Hlan iP różnych 
sposoh!>w ro z u mowa n ia, podaje n iekU1rP 
tylko postaei, w ktiir,\'<'h Jll'zl'.iawia.ią sii: 
takiP rozumowimia. O kilku taki<'h po
sta<'ia<'h pon iżP,i h~<lzie mowa. 

Indukcja uogólnia.111ca cz:vli generaliznJłca. 

\ViPrny wszys<'y, it> rnkil'r rozpusz<'za 
się w wodzi<', wiPrny to niPł~'lko o tym 
lub o owym kawałku rukru, all' wil'm~· 
to o każdym. ~k11d ta wiP<lza nasza po
c•hodzi? Oto stwiPrdziliśmy 1wwnq~·o rn
zu o p<'wn,vrn kawałku rukru, ŻP si~ 
w wodzit' rozpuśPił, to samo st wil·rdzili
śm:v o drugim, trz1•rim i o sdn~·m ka
wałku cukru, inni zaś stwil•rdzili to ty
sią<'e i miljon~· razy, a nie spotkano wy
padku, aby si~ rukiPr w wodzil' nie roz
puścił (mowa oczywiś<'ie o f'zystej a nie 
,inż osłodzmwj wodzil'). Ta ogromna 
ilość zgodnych faktów skłania nas do 
wysnucia wniosku og<lltwgo, ŻP każdy <'ll

kiPr rozpusz<'za si~ w wodziL•. 
TwiPrdzPniP powyższP uz~·skane zosta

ło jako wniosl'k z rozumowania, któn· 
doprowu<lza do uznania fH'Wl1Pgo s11clu 
ogóltwgo (każd~· cnkiPr rozpuszrza się 
w wod.ziP) na poclstawil' lirznyeh jpgo 
szrzegMow~·rh przypadków (tl'n, ów, 
tamtPn, sdny, tysi11rzny kawah•k ru~rn 
rozpuszrza siQ w wodzie), gdy nil'znatw 
SI) ( prz~·naj mn ipj dotyf•lwzas) Żn<lne wy
padki z tym ogólnym si)dl'm niPzgodnP. 
Hozurnowania taki1• naz~·wajl) się in
dukd;l uog1)lnia.fo1•11 <'Zyli g <'ner al i
z u .i 11<'11. Hozumowania kgo rodzaju 
ez~sto bywaj<! stosowall(', łatwo jt>dnak 
zauwaiyć, że ni(' s11 onl' niezawodne, t. zn. 
choć przPsłanki takiego rozumowan in 

---·----------------------------------
Awiat I t.ycle. - JY. 
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będą prawdziWl', mimo to wniosPk z nieh 
wyprowadzony możt• hy(. fałszywy. 
WniosPk howil'm jako sąd ogólny, gło
sząc•y, że każdP A jpst B, okaŻl' się już 
wtedy fałszywy, gdy się znajdziP ehor. 
jedno A, którP nie hędzil• R. Fakt, Żl' 
miljony przl•dmiotów rodzaju A posia
dały własność B, nic wyklueza wszakże, 
że kiedyś znajdzie się jakiś przNlmiot ro
dzaju A, który nic będzie miał własno
ilei B. Mimo to nil•któn• 7. takic\h induk
eyj nog61niająeyd1 rc•ni się. Lc•c·z niP
wszystkie są rt>nionc .• kśli nrzcń zauwa
ży, że raz olwrwał dwóję z łaeiny, kiP<ly 
zapomniał wzi11ć Zl' sobą żółty ołówPk, 
że drugi i może nawet trzeci raz zdarzy
ło się to samo, i stąd wnosi, że zaws;c, 
gdy dostaje dwóję z łariny, zapomina 
żółtl•go oł<'iwka, to rozumowanie jego bę
dzie indukcją uogólnia.foeą, ale niPwiek 
będzie ona warta. 

Logiey usiłowali wskazać <'Pchy odr{lż
niająee wartościowl' indukeje od hez
wartośeiowyeh, t. zn. takie, w kt6rych 
przesłanki gwarantują znaezny stopief1 
prawdopodobieństwa wnioskowi, od 
tyeh, w któryeh to nil' zaehodzi. Bada
nia w tym kierunku nit' doprowadziły 
do ostateeznego rezultatu. W każdym ra
zie można powiedzieć, że wn iosck in
dukcyjny, głosuiey, że każde A .il'st B, 
będzie (przez przt>słanki stwierdzaj11re 
o poszczególnych egzemplarzach rodzaju 
A, że są B) tern bardziej uprawdopodob
niony, im większa jest liezha tyeh po
szezeg6lnyeh przedmiotów rodzaju A, 
których dotyezą przc~słanki, i im hardzit'j 
te przedmioty między sobą się różnią. 
A wi~c, gdy stwierdziło się tylko w trzech 
np. wypadkach, że morfina uśmierzyła 
ból, to wniosl'k, iż tak zawsze będzie, 
mnil'jszc będzie miał jeszcze prawdopo
dobieństwo, niż gdy się to stwierdziło 
w miljonic wypadków. Jl'żPli się stwil•r
dziło na tysil)ru kr6lików, że dożylny za
strzyk <'hloroformu powodował śmiPrĆ 
i stąd wys11uło wniosl'k, że dla wszyst-

kieh zwierząt dożylny zastrzyk chloro
formu jl'st śmicrtc>lny, to wniosek kn 
mnit'j jl'st prawdopodobny, niż gdyhy 
się opi(•rał na tysiącu prób, przedsiębra
nyc•h jednak nil•zawszl' z królikami, leez 
na tysiąru prób wykonany<'h na króli
karh, psaeh, kotarh, żaharh, ryharh 

t. d. 
Indukcja a dedukcja. 

J,ogicy zwr6eili wcześ11it'j swą uwagę 
na indukeję gc1wraliz11j:1eą niż na inne 
formy stosowanyrh w praktyce rozumo
wań zawodnyrh. Indukeję generalizują
cą eharakteryzowano zwięźl!', jako rozu
mowanie prowmlzi!<'c od szezegółu do 
ogółu. Równoeześnic uwaga logik6w 
padła na te rozumowania niPzawodne, 
rzyli dcdukeyjnc, które polegają na sto
sowaniu ogólnyrh praw do posz<'ZL'gM
nyrh ieh wypadków, jak to np. ezyni 
przykład rozumowania dPduk<'yjnq.('o 
(dotyrząey rozpoznawania kwasów lak
musem), przytol'zony wyżl'j. Dzięki ll'
mu niesłusznemu zacil'Knil•niu uwagi, 
charakteryzowano rozumowanie dc<luk
ey jnc jako wiod11<'c od ogółu do szczegó
łu .• Jest to jednak n iesłuszrw, allloWiPm 
w wielu wypadka<'h dedukcja nie prowa
dzi wealc od og{Jłu do szezl'gółu. W l'Źmy 
np. pod uwagę rozumowanie, maj<j('l' 
przesłankę następująeą: „jeżeli jakaś 
liczba jest podzil'lna przez 4, to jest ona 
też podzielna przez 2", wniosek zaś: „je
śli jakaś liczba nic jest podzielna przc•z 
2, to nic jest ona podzielna przez 4". 
Rozumowanie to jl•st (kdnkeyjne, gdyż 
z użytej w niem przesłanki wynika jl•go 
wniosek, a jednak trudno clopatrzcr się 
w tem rozumowaniu jakil'goś przpc·l10-
dzenia od ogółu do szczl'gółu. Tylko nic-

. które rozumowania dedukcyjne, czyli 
niezawodne, prowadzą od ogółu do szezc
g6łu, nie są to jednak ani jedyne, ani naj
rzęstsze typy rozumowania dctlukcy j
nego. 

Tak samo i indukc·ja gcncrali:rnj;i!'a, 
o której słusznie rzec można, że prowa-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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~zi od szc•zegółu do ogółu, nie wyrzerpn
Je wszystkich form, jakie przyhiPrać 
mogą rozumowania wprawdzie zawodne, 
ale .cenione. Istnieje wielka rozmaitość 
takich form. Wiele z nich nie polrga 
Wcale na przrehodzenin od szczegółu do 
og6łu. Mimo to jednak utarło się nazy
~ać i pewne inne formy, w jakiej prze
Jawiają się rozumowania zawodne kez 
cenione, formami rozumowania induk
cyjnego. 

Rozumowanie z analogji i rozumowanie 
stat7st7czne. 

Do takich form rozumowania, nazywa
nych indukcyjnemi, zalieza się t. zw. ro
z~mowania z analogji. Stwierdzamy, iż 
Pierwszy, drugi, trzeei, czwarty i t. d. 
n-ty przedmiot rodzaju A posiada wła
sność B, a nic spotkano dotqd przedmio
tu rodzaju A bez własności B; wnosimy 
z tego, że najbliższy 8potkany, nowy 
przedmiot rodzaju A również poRiadać 
będzie własność B. Warunki, od któryeh 
zależy prawdopodobi<'ństwo takiego 
wniosku, są podobne jak przy indukeji 
generalizująrej. 

Zdarza się jl'dnak ezęsto, że ehoć do
tychezasowe doświadezt>nia pokazywały 
nam pewną więk•1zą ilość przedmiotów 
~odzaju A wyposażonych we własność B, 
Jak .również pl~wną ilość przedmiot<'iw ro
~ZaJu A pozbawionyeh tej własnośei, to 
Jednak Jlrzypuszczamy z pl'wnem praw
dopodobieństwPm, że następny spotkany 
przedmiot rodzaju A będzie posiadał 
wła~ność B. Tak np. grający na lotc>rji 
cho~~ wie, że niektóre losy wygrywają 
a lllne przegrywają, jednak przypu
szc~a, że jego los wygra, Rkoro przystę
PUJe do gry. Rozumowania powyższego 
rodzaju należą do t. zw. rozumowań sta
tystycznych. Istnieje osobna nauka, któ
~~ ~ajmuje się oblirzanicm prawdopodo-
~cnstwa wnim;ków statystyeznych; jest 

nią. tcorja statystyki. Nie możemy tu 
w Jej zakres wehodzi{>, gdyż zhyt dalc
kohy nas to zawiodł<i. 
~z1tkaj w tomie piątym! 

Rozumowanie inwers7Jne cz7!1 redukc7Jne. 

Zajmiemy się jednak j(•szeze j(•dnym 
rodzajPm rozumowań indukeyjnyeh, kt<>
ry posiada s1wejalną doniosłość w żyeiu 
a zwłaszeza w nanec. ,frst nim t. zw. ro
zumowanie inwl'rsyjnc ezyli retlukeyjll{'. 

Siedzę przy stole zaji;-ty bardzo <'iPka
wą lPkturą i nie zważam na to, eo się 
dzieje dokoła mnie. W pewnym monwn
eic przPrywam l<·kturę, pod<'hodzę do 
okna i Hpotrzc1wm, ŻP nidio jest po
ehmurne a uliea jPst mokra, lPez deszcz 
nie pada. SpostrzrżPnie to prowadzi 
mnie do wniosku, że widoeznic w ezasie, 
gdy ezytałem ksiiiżkę, padał deszcz. 

W tern rozumowaniu przeHłankq było 
stwierdzPnic, że uliea jcst mokra, w11io
skil'm mnil'manie, że padał deszez. Ja
sną jest rzeezq, że wniosd{ wysnuty z tej 
przesłanki nic wynika z niej z koniPc·z
nością : może wszakże ulica być mokra, 
ehoć dcszez nie padał, np. gdy uli<-·a zo
stała skropiona. Rozumowanie to nil' 
jest więc niezawodne, albowiem wnio
sek ,icgo nic wynika koniecznie z prze
słanki. Zaehodzi jPdnak stosnnPk od
wrotny, prawdziwość wniosku pori1iga 
za sobą prawdziwość. przPsłanki, alho
wil'm z tego, że padał desz<'z (wniosl'k 
rozumowania), wynika, że uliea jpst 
mokra (przesłanka). Co więeej, wynika
nie to jest widoezne dla każdego, komu 
znany jest związek między dl'SZ<'Zcm 

a mokrością ulie. 
Spotykamy się tedy w powyższym 

przykładzie z rozumowan h•m, w które1!1 
przesłanka wynika z wniosku i to wym
ka w sposób widoezny dla osób maj11-
eyeh wyżej wspomnianą wiedz~·. l\la się 
tedy tutaj rzeez odwrotnie, niż przy ro
zumowaniu dedukeyjnem, przy kt<ln•m 
wniosek wynika z przt'słarn~k. Dlatego 
rozumowania, jakie ilustruje przytoC'zo
ny wyżej przykład, nazywa się rozumo
waniami inwersyjncmi, kiPrunek rozu
mowania bicgnil' w nieh bowiPm od 
przesłanki do wniosku, a więc przeciw 

22• 
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kierunkowi wynikania (łac. inverto = 
odwracam). Nazywa się je także rozumo
waniami redukcyjncmi dla przcriwsta
wicnia dedukcyjnym. Ta ostatnia na
zwa częśricj jest używana. Rozumowanie 
redukcyjne jest to tedy rozumowanie, 
w którem przesłanki wynikają z wnio
sku w sposób widoezny dla rozumujqre
go wobec posiadanC'j przezt'ń wiC'dzy. 

Cidy z kope(Jw na łąre wn 'osku.iL•my 
o gospodarstwie kreta, z nagłego zg·a
śnięcia lampy wnioskujemy o przepala
niu się bezpil•rzników, z rozcięcia kartek 
książki domyślamy się, że była czytana, 
rozumuj,emy za każdym razem, wniosku
jąc z następstwa o rarj i. Bo jeśli kret 
gospodaruje, będą koprzyki, ale nic na
odwrót, gdy bezpieczniki się przepalą, 
lampa musi zg·asnąć, ale nic naodwrót, 
gdy książka była czytana, kartki muszą 
być rozciętl', ale n i ekon il•rzn ie naml
wrót. 

Rozumowanie rc•dukcyjne znajduje 
eZQste zastosowanie w nauce, mianowicie 
wtedy, gdy uzasadniamy jakip~ hipotl>zę, 
przyjętą dla wyjaśnienia pewnych fak
tów. Wyjaśnić komuś jakiś fakt znaczy 
tyle, co wskazać mu rację, z której ten 
fakt w sposób dlań widoczny w~·nika. 
Wszystkie prz~·toczone wyżl'j przykłady 
rozumowań rednkcyjn~·rh można pojip:~ 
jako po<laj11ee w swych wnioskach w~·ju
śnicnie faktów stwierdzonych w prze
słankach. ( ldy w fizyee przyjęto, że 
światło jest jakąś falą poprzeczną, wy
wnioskowano to z faktów, Żl' światło od
bija się, załamuje, ulega interforen<'ji 
i polaryzacji. Wszystkie te fakty wyni
kają w spostih widorzny dla tPgo, kto 
zna własności fal poprzceznych, z załoŻl'
nia, że światło jest falą. Wnioskując 
więc z faktów odbijania się, załamywa
nia, interfcn•neji i polaryza('ji światla 
o tern, że światło jest falq, wnioskowano 
z następstw o ich racji, a więc przepro
wadzono rozumowanie redukcyjm>. \Vy
najdując zaś dla tych faktów rację, dla 

której one zachodzą, tern samem fakty 
te wytłumaczono, czyli wyjaśniono. 

Ifozumowania redukcyjne nic są -
jak to już powicdzit•liśmy - niezawod
ne, t. zn. prawdziwość ich przesłanek nic 
gwarantuje prawdziwości wniosku. Sko
ro bowiem wniosek nic wynika z prze
słanek, tylko naodwrót, może się zda
rzyć, że wniosek okaże się fałszywy mi
mo prawdziwości przesłanek. Tak też 
ezęsto się zdarza, że h i p ot ezy -
tak zwykliśmy nazywać twierdzenia, któ
re jedynie są. uzasadnione redukeyj
nie - krótko tylko cieszą się uznaniem. 
\Vystarczy, aby się okazało, że z danej 
hipotezy wynika jedno choćby następ
stwo niezgodne z prawdą, aby hipoteza 
tern sumem upadła, jako fałszywa. Tak 
np. upadła dawna hipoteza Newtona, 
który twierdził, że światło polega na ist
nim iu jakiegoś fluidu doskonale spręży
stego, opil'rajqc się na faktach odhija
n ia się i załamywania się światła, dla 
kttiryrh ta hipoteza hyła jako ich raeja 
wystarczaj1Jrl'rn wyjaśnieniem. Upadła 
ona z ehwil;! odkryria zjawiska intcrfc
renrji, polcgająrcgo na tern, że dwa pro„ 
micnil' światła, hicgnąrc w tym samym 
kierunku, mogą się wzajemnie osłabiać, 
gdy z hipotezy Newtona wynikało, że 
dwa takie promienic nigdy osłabiać się 
nic mog11. 

Nicwszystkic rozumowania rcdukryj
ne są cenione. Odyhy ktoś spragniony, 
spotkawszy w góra<'h źródło, wywnio
skował stąd, że źr(Jdło to zostało umyśl
nie wykopane przez kogoś przewidujące
go, to rozumowanie jego dobierałoby dla 
stwierdzonej przezeń faktyrznej prze
słanki jakl)Ś jej rację, byłoby więc re
<lukry,inc, ale niewidką posiadałoby 
wartość, alhowil•m zbyt nikły stopień 
prawdopodobieństwa zapewniałoby swe
mu wnioskowi. Z teorji prawdopodo
bieństwa wynika, że im bardziej nieo
rzekiwany, t. zn. im mniej prawdopodob
ny wobec dotychczas posiadanej wiedzy 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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h~ł fakt, który wyJasmony został przez 
h~potezę, będącą wnim1kicm rozumowa
nia, tern bardzicj caeteris varibus praw
dopodobną staje się ta hipoteza. 1 m wię
~c~ faktów wyjaśnia więc dana hipott>za 
1 ~m bardziej te fakty są między sobą 
róznorodnc, tern jPst cactcri.~ 7H1rilms 
Prawdopodohn icjsza hi po teza. 
Zdaliśmy tu pokrótce sprawę z kilku 

zaledwie sposoh6w rozumowania in<luk
~yjncgo. Nic jest to jednak hynajmnipj 
ich wykaz wyczt'qrnjący. 

Wartość rozumowania dedukcyjnego 
i indukcyjnego. 

Istniały czasy, w kt6ryrh jedynie ro
Zll!llowania dedukcyjne były ceniotH', 
zas. indukcja była w pogardzie i zapo
m!11eniu. Było to tak w czasaC'h śrt'dnio- · 
W1ccza, w któryC'h nauki przyrodnic·ze, 
Posłu~ującc się głównie indukcją, leżały 
P!a_wie odłogiPm. Ody w wickach poź
nieJszych nauki przyrodnicze doszły do 
rozkwitu, odwr6ciła ·się karta i ni~któ
rzy. Uczeni poczęli wynosić ponad wszyst
~o indukcję, zarzucając dedukcji, że jpst 
Ja.łowa i nic rozszerza bynajmnil'j naszej 
~iedzy. Zarzut ten jest niesłuszny, jak 
~g.o dowodem cała matematyka, posłu

guJll:ca się jedynie i wyłącznic rozumo
~~niem dcdukcyjncm. (Istnieje wpraw-

zie rozumowanie, zwane indukeją ma
tematyczną, w którem stąd, iż pewna 
wł~?ość przysługuje liczbie 1 i że wła
~nosc ta się przenosi z każdej li('zby nu
:ral~cj. na bezpośrednio następ1ijąc11, 
k ~osi. s1_ę, że własność ta przysługuje 
. azdcJ liczbie - rozumowanie takie jt'st 
Jednak nirzawodnc i jako takie jest ro-
zumo · k wa.mem dedukryjncm). ]ilatcmaty-

a bowiem postępuje w taki sposób, iż 
~la czele swych twierdzeń stawia szt•reg 
dez, zwanych aksjomatami, a następnie 

0 grona swych twierdzeń zalicza tylko 
t~, które z owych aksjomatów dedukryj-

d
nie zostaną wvrozumowane. Gdvbv de-

uk · " · · CJa była jałowa i nic rozszC'rzała na-

szukaj w tomie piątymi 

::;zcj wiedzy, natenczas ten, kto zna aksjo
maty, nie potrzebowałby się wysilać nnd 
wyprowadzanit'm dalszych twil'rdzcń, al
bowiem te jako dające się przez sam:1 
dedukcję wywit~ść z aksjomatów, musia
łyby mu być już znane, gdy zna aksjo
maty. Jak bardzo dalPkic to jest od 
prawdy, os:idzi każd~-, kto się przeko
nał, ile w~·siłku kosztuje w makmatycl' 
dowodzenie twierdzeń i jak często nas 
one zdumiewają swą nicoc•zekiwaną tre
ścią (~Matematyka). 

J)cdukrja prowadzi nas w sposób zu
pełnie pewny; możnaby powiedzieć, Żl' 
prowadzi nas do poznaniu tego, ro ma
my pełne prawo poznać. Indukcja 
jt'st rozumowaniem zawodnt'm, niepew
ne są osiągnii;te przt'z nią rt'zultaty. Sto
sując indukcję, sięgamy w poznaniu po
za to poznanie, do którego pełne mamy 
prawo, sięgamy tam, kierowani nieza
spokojonym głodem wiedzy i potrzebami 
ż~·cia, ponosu1c r~·zyko straty, jaką stać 
się może hłąd - ale mamy też szanse 
zdobyczy, jaką jest odkrycie ważnej 
i potrzebnej prawdy. (Por. także art. 
Nauka). K. Ajdukiewicz. 

RUMUNJA. (Tabl. 50-54). 

Geograf ja. 

Kraj rumuński w granirach dzisiej
szego pa11stwa rumuńskiego przedstawia 
się nam, gdy spojrzymy na mapę 1.;uro
py, jako kompleks ziem o kształcie pra
wie okrągłym, stanowiący u boku Pol
ski pomost między Bałtykiem a morzem 
Czarnem. Zgrupowane naokoło Karpat, 
które tworzą niejako ich stos pacierzo
wy, ziemie te obji;te są Dunajem, Dnie
strem i niziną Cisy, a więc należą do 
zlewiska morza Czarnego. 

W środku wznm~i się wielki tr6jkąt 
płaskowyżu Siedmiogrodzkiego (Tran
silvania, Ardt'al), otoczony od p6łnocy 
i wschodu oraz od południa łukiem Kar
pat, a od zachodu szeregiem masywów 
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górskich, ic111cych od północnego wscho
du ku południowemu zachodowi, od Ho
werli aż do Dunaju. Na wschód od Kar
pat schodzimy w teren podgórski, się
gający aż do Seretu (Siret). Dalej na 
wschód między Seretem a Prutem, a czę
ściowo także między Prutem a Dniestrem 
(Nistru) ciągnie się kraina wyżynna 
i pagórkowata. Na południe od Karpat, 
poniżej strefy podgórskiej, następuje ni
zina, idąca przez całą południową część 
Rumunji wzdłuż lewego brzegu Dunaju 
i dalej na wschód przez Seret i Prut 
aż do dolnego biegu Dniestru, opierając 
się o wybrzeże morza Czarnego. Między 
dolnym biegiem Dunaju, jego ujściem 
a morzem Czarnem wznosi się ponad 
mzmę rumuńską, zwaną Biiriiganem, 
„horst" Dobrudży ( Dobrogea), należą
cy do najstarszych formacyj Europy na
równi z płytą Podolską i Sudetami. Za
chodnia granica przebiega prawic równo
legle do Cisy (Tisa) niziną tej rzeki. 

Rzeki Rumunji należą do zlewiska 
morza Czarnego. Wszystkie rumuńskie 
dopływy Dunaju a także i Dniestru ma
ją swoje źródła w Karpatach. Sam Du
naj tylko, drugi obok Karpat podsta
wowy element fizyczno-geograficzny Ru
munji, nie pochodzi z tych gór. 

Rumunja słusznie nazwana została 
krajem Dunaju i Karpat. Niemniej 
trafne jest jej określenie jako kraju 
kresowego, tworzącego przejście między 
Europą a Azją, a będącego ostatnim 
w tej stronic bastjonem Zachodu. Do
wód na to twierdzenie znajdziemy w kli
macie, systemie gór i wód, faunie i flo
rze, a wkol1cu także w ludności i jej 
kulturze. We wszystkich tych czynni
kach krzyżuje się W schód z Zachodem. 
Spotykamy więc częściowo objawy kli
matu śródziemnomorskiego, a częściowo 
kontynentalno-azjatyckicgo. Obok lata 
o temperaturze lombardzkiej panuje zi
ma mroźna z wielką obfitością śniegu 
i zamarzającerni przez kilka miesięcy 

rzekami, a nawet Dunaj i pobrzeże mo
rza Czarnego pokrywają się lodem pocl 
tchnieniem szalejącego od Rosji północno
wschodniego wiatru. łJuk Karpat jest 
murem, na którym wiatr ten się zatrzy
muje. Dlatego płaskowyż Siedmiogrodz
ki i zachodnie ziemie rumuńskie, wysta
wione bardziej na działanie wiatrów po
łudniowo-zachodnich, mają naogół har
dziej umiarkowany klimat n iż reszta 
kraju. Stąd wielka nierówność i znacz
ne skoki temperatury we wszystkich po
rach roku z wyjątkiem jesieni, która .im~t 
najłagodniejszą i najpiękniejszą częścią 
roku, podobnie jak w Polsce. 

Ziemie rumuńskie są krańrowym te
renem spotykania się okazów roślinnyrh 
i zwierzęcych, charakterystycznych dla 
Europy, z pierwszcmi okazami azjatyc
kiemi. W południowo-wschodnim zakąt
ku Rumunji dojrzewają kasztany i figi. 
Nic dziw więc, że naród żyjący na tern 
kresowem terytorjum jednoczy w sobie 
od wicków pierwiastki kultury wschod
niej i zachodniej. 

Historja polityczna. 

Na ziemi tej żyły już na kilkaset lat 
przed naszą erą rozmaite szczepy trac
kie, wśród których przodujące miejsce 
zajmowali Karpowie i Getowie (po grec
ku) lub Dakowie (po łacinie). 

Już w pierwszym wieku po Chrystu
sie zaczyna się powolne wnikanie ży
wiołu rzymskiego na lewy brzeg Dunaju. 
Proces ten znalazł swe ukoronowanie 
w zdobyciu większej części Dacji przez 
Trajana (101 do 106 po nar. Chr.). Od 
tego czasu wpływ rzymski potęguje się 
na tych ziemiach drogą administracji 
rywilnej i wojskowej. Tak więc język 
łaciński stał się językiem urzędowym, 
a później codziennym ludności dackiej, 
która zmieszała się z napływową warstwą 
rzymską. W ten sposób wytworzył się 
w ciągu zgórą półtorawiekowej admini
stracji rzymskiej stop dako--romański, 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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naród o podłożu etniczncm prz{'waznw 
dackil'm i o jt;zyku łacińskim. 

Do czasu pojawienia się pierwszych 
historycznie udokumentowanych trwa
łych i większych tworów państwowych 
rurnuf1skich, t. j. do końca Xlll w. po 
nar. Chr., czyli przez tysiąc lat, ziemi{' 
dzisiejszej Rnmunji były tcrcrn~m har
ców szcrPgu lud6w różnych ras. które 
w swych wędrówkach lub napadach ra
hunkowych krllccj lub dłużd w tych 
okolicach przebywały. Najdłużej gospo
darzyły tu, obok p!Pmion germańskich, 
różne ludy słowiańskie, które też wyci
~nęły bardzo wyraźnie swoje piętno na 
Języku, kulturze i literaturzt' rumuń
skiej. 

I >rohne księstw n rumnńskic na tcry
torjnm dzisicjszcgo Siedmiogrodu i B~1-
natu stały się pod koniec XI wil'ku kra
jami korony 8w. Szczcpana, 11 ludność 
rumuńska, dotyrhczas rządzona patrjar
ehalnie przez swych naczelników, po
padła w niewolę Węg-rów, szlaehta zaś 
ulegfa madjaryzacji. 

Z kof1Cem XIII wil'ku powstaje na 
terytorjum dzisirjszej l\luntenji (po pol
sku: Multnny, \Vołoszczyzna) picrwsze 
udzi~·lne państwo rumuńskie przez połą
ezcn1e kilku mn icjszych księstw. Pań
~two to rozszerza się i zezascm ohejmu
Jl~ eałą dzisiejszą południową Rumunję. 
Od. roku 1416 kraj ten przeszedł po<l 
z~wrzclmietwo tureckie, jako księstwo 
połudzil'lnc. Stan ten trwał przez bli
sko pięć wicków, bo aż do r. 1877 (woj
na rosyjsko-rumuńsko-turecka). Naj
si:iutniejszym okresrm był czas panowa-
1na Fanarjotów ( 1711-1821), wpływo
wyeh . O reków z Konstantynopola, któ
rzy Jneniędzmi i innemi sposobami zdo
bywali u Porty tron książęcy, hy na
stt;pnic bogacić się na ludnośei. 

Drugie państwo rumuńskie, powstałe 
o~oło połowy XIV wicku na tcryto
rJum dzisiejszej Bukowiny i l\iołdawji, 
założone zostało przez księcia pochodzą-

szukaj w tomie piątymi 

<'ego z. półnoeno-wschodnicgo Siedmio
grodu. I to państwo szybko rozszerzvło 
swoje granice, obejmując dzisiejszą l~u
kowinę, Moł<lawję i Besarabję, jako jed
no państwo pod na.zwą l\loldova. Lcez 
i l\loldova w r. 1S04 poddała się suwt'
rmności tureckiej. 

Oba te księstwa wal<'zyły ezęsto ze so
bą, a nierzadkie były także wyprawy 
polskie do tych krajów i wołoskie do 
ziem polskich. Głęboko wryły się w pa
mięć obu narodów, polskiego i rumuń
skiego, nieszczęsne wyprawy królów 
Olbrachta i .Jana Sobit•skiego. Dwa ra
z·;> w ei1igu dziej6w hiczyły się oba te 
księstwa na krótki okres ze sobą, zupeł
ną suwermność odzyskały jPdnak do
piero pod panowaniem księcia Ka rola 
z rodziny llolwnzollt•rn-Sigma ringl'll (li
nja katolicka). Książę kn, powołan;v na 
tron Rumun.ii w r. 1866, otwiera (•rę 
nowoczesną w dziejach tego państwa. 
'V r. 1877 prowadzi on młodą, przez 
siebie zorganizowaną armję rumuńską 
do zwyrięstwa nad Turcją, wyzwalając 
w ten sposób Rumunję w zupełności 
z pod resztek suwert•nności turPekil'j, 
a w 1881 koronuje się na kr<lla. 

Ostateezrn•go połączt•nia wszystkich 
ziem rumuńskieh dokonał król Ferdy
nand I w r. 1918 po zakończeniu wiel
kiej wojny, w której Rumunja brała 
udział u boku koalieji francusko-angiel
skiej. 

Rumunja dzisiejsza. 

Z wojny światowej Rumunja wyszła 
powiększona w dwójnasób i liczy ohrc
nic 295.000 km 2 z przeszło 18 miljonami 
ludnośei, z ezrgo około 14 miljonów 
rdzennych Rum1m6w, a około 4 miljony 
mniejszości (Węgrów, Niemców, Żydów, 
Rusinów, Rosjan, Polaków, Oreków, Buł
garów i innych). Wyznaniowo ludność 
dzieli się na około 13 miljon6w prawo
sławnych, 1330 tys. grecko-kat., 1200 tys. 
rz.-kat., 1180 tys. ewangelików, 1000 tys. 
żydów i 346 tys. różnych. Z tej lud-
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naści ponad 80°/0 trudni się rolnictwem, 
reszta górnictwPm, przcmysłPm, handlPm, 
komunikacją oraz inncmi zawodami. 

Ustrój Rumunji jest monarchiczno
konstytucyjny z kró]pm KarolPm I I 
z dynastji HohenzollPrn-Siµ;maring-l'n na 
czele oraz z dwuizbowym parlamPntem, 
opartym na zasadach demokratyczno
liheralnych. Ohowi11zuj11ca konstyturja 
porhodzi z r. 1923. Wśród szert•gu stron
ni<'t.w dwa są najsilnil'jszp: narodowo
lilwralne i narodowo-chłopskie. 

W polityce zagranirznej Rumunja ,)<>st 
wierną sojuszniczką Francji i Polski 
i pracuje z temi państwami nad konso
lidacją pokoju. Poza tPm jest ona człon
kiem :Małej Ententy, Ententy bałkań
skiej oraz Ligi Narodów. 

Humunja jest krajem bogatym, choć 
bogactwa jej nie są dotychczas w pełni 
wyzyskane. Głównem zatrudnieniem i źró
dłem dochodu ludności jest rolnirtwo. 
Urodzajna gleba czyni z tego kraju jt•d
nego z najpoważniejszych wytwórców 
zbóż; wśród których pszenica ilościowo 
przeważa i stanowi poważny artykuł 
wywozu. Również owore udają się do
skonale, a zwłaszrza winogrona, śliwki, 
orzechy. Wina rumuńskie, bardzo smacz
ne, mało są znane na rynkarh zagra
nicznych z powodu słabej organizarji 
wywozu. Hodowla bydła ilościowo jest 
dość poważna, najwięrcj hoduje się 
owiec. Bogactwo ryb jest ogromne. Kar
paty odznaczają się wielką obfitośrią 
lasów i zwierzyny. Drewno stanowi je
den z głównych artykuł<lw wywozu. 

Kruszce, rudy i minerały posiada Ru
munja w niezwykle wielkiej ilości i róż
norodności. Złoto i srebro wydobywa się 
w dość pokaźnych ilościarh. Największe· 
jednak bogactwo górnirze Rumunji sta
nowi nafta, gaz ziemny i s<ll. Zdrojowi
ska i uzdrowiska są bardzo lirznc, szrze
gólnie w Karpatach i na Podkarpaciu. 
Niektóre z nich budzą prawdziwy za
chwyt swoją pięknością. 

Przemysł przetwórczy z braku rodzi
myrh kapitałów jeszcze mało jest rozwi
nięty w stosunku do wielkirh możliwo
ści naturalnych. Przoduje przemysł naf
towy, drz<•wny, metalurgiczny i żywno
śriowy. Chłopskie tkaniny, hafty. wyroby 
drzewnp i reramirzne, wyróżniające się 
wielkim artyzmem, znane są na świecie. 

Lud rumuński odznacza się dużą po
godą ducha. Tkwi w nim pewien fata
lizm wobec trudności życiowyrh. Przysło
wiowy jest humor i dowcip rhłopa moł
dawskiego. Rumuni, nawet z niższyrh sfer, 
zdradzają znaczną skłonność do wschod
niego przcpyrhu. Stolira kraju Bukareszt 
(Bucuresti), który lirzy obecnie około 
650.000 mieszkańrów, olśniPwa swojemi 
sklepami i lokalami rozrywkowemi. 

W dziedzinie poezji twórczoś~ ludowa 
jest bogata i piękna, stanowi też wiecz
nie i silnie bijące źródło natchnienia 
dla twórczości artystyczno-literackiej. 

Literatura powojenna wzięła w Ru
munji podziwu godny rozmach i płynie 
dwoma głównPmi nurtami: tradycjona
lizmem i modernizmem, które się wza
jemnie zwalczają, ale rzęsto krzyżują 

i uzupełniają. Szrzcgólnie silni<' rozwija 
się powieść i dramat. Pomimo kryzysu 
i dużego procentu analfabetów na wsi, 
nakłady powieści są duże, a wydania 
często się powtarzają. 

Sztuki plastyczne i muzyka, które do
piero w XIX wieku zaczęły się rozwi
jać, są dziś w bujnym rozkwicie dzięki 
licznym prawdziwym talentom. 

Arrhitl'ktura rumuńska, zarówno ko
ścielna jak i świecka, w ciągu wieków 
ulegała równocześnie wpływowi wschod
niemu i zachodniemu, wytworzyła jed
nak pewien swoisty styl rumuński, któ
ry spotykamy nietylko w zabytkach, 
lecz także w budownictwie dzisiejszych 
will, pałacyków i niektórych gmachów 
publicznych. Poza tern szczególnie sto-
1 ica rozbudowuje się szybko w nowocze
snym stylu międzynarodowym. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Rumunja a Polska. 

Styrznośe tyrh dwórh sąsiadująryrh 
ZP sobą narod<lw ma swoją starodawną 
histork Uwydatniała się ona w dzie
dzinie gospodarrzl'j, kulturahwj i poli
tyrzncj. Najstarsze wzmianki o wpływiP 
polskiego żywiołu na rumuński dotyczą 
llr<lpagandy katolicyzmu, uprawianej 
J>rzpz polskirh franeiszkanów jl'szc·zc 
w XIII wiPkn. 

Na podstawie dokumPntt'nv wiadomo, 
że istniały w końru XIV i porzątku 
XV wit>lrn traktaty handlowP międz~· 
Polską a księstwami naddunajski1·mi. 
W tymże rzasie studjują synowie miP
szrzan surzawskirh na un iwl'rsvtcril• 
krakowskim, a równorz1•snie kupry 
z miast polskieh majq swoje składy 
w Su('zawiP i w innyrh miastarh ru
muńskich. Hamkl ilolski, szrz1'gólniP 
Lwowa, na szlaku wołoskim kwitł w wiP
~8:rh XIV, XV, XVI i XVII. Lwów 
I mnc miasta kresowe stają się w wic
ku XVI, a szrzq~ólnic w XVII ogni
sk~mi, skąd promit•niujc humanizm pol
ski na Humunję. 
. ·wyprawy wojenne, związki rodtinne 
I wymiana ludzi oraz towarów między 
oh~1 narodami sprzyjały wzajemnemu 
d~1ałaniu kultury obu narodów na sie
lnc. Punkt szczytowy w tern oddziały
waniu, zwłaszcza ze strony polskiej na 
ru111uńską, stanowiła epoka Sobieskieg·o. 
A~c i w późniejszych czasach (Mirkie
wwz) widzimy podobne objawy. 

l_)ziś pomiędzy Polską a Rumunją pa
nuJą żywe i szczerze przyjazne stosunki. 
Vf ramach zawartych umów sojuszu po
litycznego i wojskowego, traktatów han
dlowych, konsularnych, komunikaryj
~ych i t. p. oba społeczeństwa wymienia
Ją między sobą dobra duchowe i materjal
ne. Rozwija się współpraca naukowa, li
teracka, publicystyczna, gospodarcza. 

Dziś żyje w całej Rumunji około 
80.000 Polaków, z tego większość (około 
60.000) na Bukowinie. Są to przeważnie 
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rolnicy, którzy miejsrami stanowią 100"/ 
mieszkańrów niektórych wsi. Poza te~ 
żyją po miastach rzcmic8lniry polscy, 
kupry, h•karz<', aptekarze i trudni11ry 
się innemi zawodami wolncmi. W sta
n•m królestwie rnmnńskicm potomkowie 
!'migrantów llOlskirh dochodzili czaSl'm 
do najwyższych urzęd6w pailstwowwh. 
\V przrm~·8k szrzcg-ólnic naftowym,· Po
lary od inżyniera do robotnika stano
wili żywioł pionierski. K Biedrz.1icki. 

E. Biedrzycki: Zarys dziPjów litt>rn
tury rumuńskie.i, Lwów HJ:lfi. 

RZEMIOSŁO. Teehnika przc1nysłowa, 
czyli spos<lb, w jaki ludzie przrtwa
rzali płody natury na swój użytek, 
podlegała w ciąg-u dziejów I ieznym 
przeobrażeniom. którym towarzyszyły 
także zmiany w innych dziedzinach ży
cia społecznego. Doniosłe znaczenie 
miał zwłaszcza zmieniający się nakład 
pracy w stosunku do jej wyniku, co 
pozostawało w ścisłym związku z po
sług-iwanicm się narzędziami jako środ
kami pomocniczemi w procesie wytwa
rzania. Nuogół stwierdzamy w rozwoju 
tym stały postęp, dzięki któremu, przy 
mniej8zym wysiłku można było zczasem 
wytwarzać więcej dóbr dla zaspokoje
nia potrzeb ludzkości. 

Początki i rozkwit rzemiosła. 

Uzemiosło jest jedną z form techniki 
przcmysłow<'j; jego początek sięga do 
czasów najdawniejszych. "Wiąże się ono 
z początku z chłopską gospodarką dla 
potrzeb domu i obejmuje sporządzanie 
przy pomocy pracy wyłącznie ręcznej 
przedmiotów z własnych surowców, 
a więc przędzenie płótna, tkanie, szy
cie odzieży, wyrób naczyń i t. p. Ten 
sposób wytwarzania w gospodarstwie 
jednostkowem wcześniejszy jest od rol
nictwa, jak to stwierdzają badania lu
dów myśliwskich. W tej formie utrzy-



675 Rzemiosło. 676 

mało się rzemiosło częsc1owo do dnia 
dzisiejszego w gospodarstwach chłop
skich. Ten sam charakter ma wytwa
rzanie dla zaspokajania potrzeb w ra
mach rozszerzonego gospodarstwa na 
dworach możnych rodów. Opisy tej 
formy działalności przemysłowej spoty
kamy w historji kultury azjatyckiej, 
a także Egiptu, Orecji i Rzymu. Praca 
wytwórcza opierała się w6wczas na pra
cy niewolników, wśród których obok 
wykonawców robót rolnych, służby do
mowej, kucharzy, prządek, tkaczy, 
krawców, cieśli, stolarzy i t. d., były 
także oddziały niewolnych urzędników, 
architektów, malarzy, pisarzy. Na tym 
stopniu rozwoju wytwórczość przemy
słowa jest ,jeszcze niesamodzielna i ni('
wyodrębniona z całokształtu rozszerzo
nego gospodarstwa domowego, pozosta
jącego pod naczehwm kierownictwem 
gfowy rodu. 
\Vytwórczość przemysłowa w średnio

wieczu nie odbiegfa znacznie od form 
gospodarstwa rodowego; gospodarstwa 
panów feudalnych, opactw i klasztorów 
posługują się w tym czasie pracą swo
ich poddanych, którzy zajmują miej
sca dawnych niewolników, cała też go
spodarka przybiera charakter gospo
darki pańszczyźnianej. Poddani są to 
chłopi pozostawieni na swych grun
tach, ale obowiązani do oddawania 
usług i świadczeń swym panom. Wśród 
nich powstają zczasem wykształceni 
rzemieślnicy, zaopatrujący dwory we 
wszelkie wytwory przemysłowe. \Vy
twarzanie obliczone jest zasadniczo na 
zaspokojenie potrzeb tego rozszerzone
go gospodarstwa, ale już wówczas dzia
łalnośr przemysłowa nie zatrzymała się. 
na tym poziomie a zaczęła część wy
tworów, z początku tylko ich nadmiar, 
przeznaczać na sprzedaż. Tworząc tą 

drogą zaczątki gospodarki towarowej, 
dążą gospodarstwa te zarazem do za
miany składanych im dotąd danin w na-

turze na opłaty pie111ęz11e, niezbędne 
już wtiwczas dla l'eltiw wymil•nny<'h. 
Potrzeba pieniądza wciąga powoli tak
że lndnośe wiejską w zakżność od 
rynku zbytu; chłopi zaczynają rozwi
jać drobną wytw<irczośe z własnych 
surowców, 11 więc z drzewa, łyka, gliny, 
lnu, konopi i t. d. w celu sprzedaży 
na targach i jar1nark11ch, wskutek czl'
go cała c•zynność gospodarcza przybie
rać zaczyna charakter zarobkowy. ,Je<l
noczps111e zjawiają się na wsi pierwsi 
niezawiśli rzp111il'ślnicy, którzy pockj-
111ują się robót nie dają<'y<'h się wy
konać w chłopskie111 gospoda r·st wie, jak 
np. kowalstwo. W tym czasie częś{o 
nadliczhowej lmlnośei wiejskiej odry
wa się od ziem i i tworzy osit>dla miej
skie; powstaje w związku z t<•111 ko
niecznoś{o wymiany i pot rzc•lmy ku te-
111u rynek. Na rynku zjawia się zapo
trzebowanie wytworów przc111ysłowych, 
wymienianych na płody rolnieze. Po
trzehie tej czynią zadośr powstające 
rzemiosła, które w miastaeh średnio
wiecza zna lazły najczystszy swój wy
raz; okres wzrostu miast: od XlI do 
XV wieku, zaliczają rzemiosła do cza
i-;ów najświetniejszego rozkwitu; w okn•
sie ty111 osiągają 011<> sa111odzil•lną po
zycję ży<'iową w społ<>czeństwit>. Sprzy
jała temu stanowisku rzemiosł sihrn 
organizacja cechowa (~Cechy), ma
,jąca na celu obronę inter('sów rzPmiosł; 
dzięki niej dochodzili rzemieślnicy nil•
raz do wielkiej zamożności i wpływ<lw, 
tworzących podstawę dla niezawisłrgo, 
otoczonego Rza<'unkiem Rtanu rzrmiPśl
niczego. 
Wytwórczość rzem i('ś] 11 i cza znajdo

wała podatne podłoże w słabym wzro
ście ludności, warunkującym niewiel
kie stosunkowo zapotrzebowanie towa
rów a takżP w stałej, nie ulegającej 

szybkiemu rozwojowi technice. O ni
skim jej poziomie świadczyć może np. 
fakt, że dla sporządzenia dobrego zamka 
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potrzehował ślusarz ówczesny 14 dni. 
\Varunki takie wpływnły na ogranicze
nie podaży towarilw a jednoczt>śnie za
pewniały poszezególny111 rze111it>ślnikom 
zbyt ich wytworów. Zresztą przeważa
jąca w owy111 czasie praca na zamówit>
nie nie znała ryzyka rynkowego, nie 
wymagała nakładu kapitału, nieznana 
t(•Ż była konkurencja związana z dąże
niem do ulepszeń i podniesienia wydaj
ności pra<~Y dla pokonania wsp<iłza
wo<lnika. Wielki!' znaczenie czynnika 
prnl'y wymagało starnnnego kwalifiko
wania tej prney i przygotowania za
wodowego; wiąże się z tern podział 
rzemieślniktiw na ma.istrtiw, czeladni
kl1w i ucznitiw oraz charaktrrystyczny 
dla tych warunktiw stosunrk patrjar
chnlny nwjstrn do czelndnika i lH'Zma. 

Pierwsze oznaki upadku. 

\V rze111ieślniczym ustroju gospodar
czym technika wytwtircza, skrępowana 
przepisami cechowemi, nie pozwalała 
na większą produkcję, 11 przeto nie mo
gła sprostać wzmagającemu się ze 
wzrostem ludności zapotrzebowaniu. 
Rozszerzrniu rynku zbytu od miejskie
go, lokalneg-o do ogl1lnokrnjowego 
a potem rynku światowego, rzemiosło 
sprostać nie mogło, nie mając kapitahl 
niezbędnego dla produkcji masowej. 
Zadanie to podjął kapitalizm ( ~ J(a
pitalizm) z początku w formie nakła
du; nakładca czyli przedsiębiorca-ku
piec skupował wytwory rzemieślnicze 
l sprzedawał je dalej kupującym. Na
kładca przeobraził się następnie w wła
ściciela manufaktury, t. j. zakła<lu, 
~ którym rze111ieśl11icy, skupimi pod 
Jedncm kierownictwem, pracowali dla 
niego. Manufaktura różni się z początku 
od cechowego przemysłu rzemieślnicze
go tylko tern, że zatrudnia równocze
śnie większą liczbę robotników. 

Z wkroczeniem czynnika kapitału do 
procesu wytwarzania zaczyna się upa-
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dek rzemiosła, które przestaje być for
mą panującą w wytwórczości przemy
słowej, miejsce jego zajmuje wielki 
przemysł. Rozwojowi temu towarzyszy 
także upndek cechów, które nie mogą 
przystosować się do nowego porządku 
gospodarczego, Od XVII w. dążą usta
wodawstwa do ograniczenia władzy 
cechów; rewolucja frnncuska znosi 
wreszcie cechy i wprowadza wolność 
przemysłową. W połowie XIX w. wpro
wadzono niemal we wszystkich pań
stwat•h wolność wykonywania rzemiosł 
i zniesiono przymus należenia do ce
chów. Do zaostrzenia się stosunków 
w cechnch przyczyniały się także za
targi pomiędzy majstrami i czeladni
kami. g-dyż niewszyscy wśrtid tych 
ostatnich mogli zdobye samodzielne sta
nowisko. Czt>ladnicy pozostawieni poza 
obrębem cechów, nie mogąc wejść do 
rzemiosła, zaczęli przyjmownć pracę 
u przedsiębiorców jako robotnicy-naj
mici. Ci robotnicy-najmici tworzą więc 
drugi, obok kapitału, czynnik wytwór
czości wielkoprzemysłowej. Jednocze
śnie dokonywują się w rzemiośle zmia
ny zasadnicze; coraz nowe gałęzie usu
wane są z produkcji, albo przechodzą 
do przemysłu wielkiego jako jego dzia
ły pomocnicze, te zaś z rzemiosł, które 
ostają się, zmuszone są przystosować 
się do nowych warunków bytu. Dążyć 
więc muszą rzemieślnicy do powiększe
nia kapitału zakładowego, podejmować 
walkę konkurencyjną i starać się o po
większenie rynku zbytu przez wytwa
rzanie już nietylko na zamówienie, lecz 
na zapas, albo pracować jako chałupni
cy dla wielkich magazynów i kupców, 
co znowu zmniejsza ich samodzielność 
i uzależnia od posiadaczy kapitahl. 
\V szystko to wymaga kalkulacji ku
pieckiej, badania rynku zbytu a także 
nowej techniki oraz nowych zasad or
ganizacji pracy. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
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Proces przetwarzania się rzemiosła. 

Nil zmianę sposobu wytwarzania 
wpłynęły nietyle nowe urządzenia tech
niczne, co nowe kształtowanie się za
potrzebowania. Wielkie skupienia lud
ności, wskutek powstawania różnych 
?.akładów państwowych i samorządo
wych tworzą ośrodki masowego zapo
trzebowania wytworów przemysłowych. 
Dla zaspokojenia tego zapotrzebowa
nia powstają wielkie magazyny i spół
ki handlowe. Tempo życia gospodarcze
go wymaga produkcji łatwo dostępnej, 
szybkiej, przystosowującej się do zmien
nych zapotrzebowań. Skoncentrowane 
zapotrzebowanie wymaga produkcji 
masowej, a więc fabrycznej, dającej 
także możność dowolnego wy horu, cze
mu wytwórczość rzemieślnicza zadość
uczynić nie może. Jaskrawym przy
kładem zmiany zapotrzebowań jest go
spodarstwo domowe, zaopatrujące się 
w niezbędne przedmioty użytku najczę
ściej w sklepach z gotowym towarem, 
coraz rzadziej w drodze zamówienia 
u rzemieślnika. Nowe zapotrzebowania 
dotyczą także przedmiotów nie dają
cych się wykonać w warsztatach rze
mieślniczych, np. maszyn, motorów 
elektrycznych i t. d., wytwarzanych 
w wielkich przedsiębiorstwach fabrycz
nych, gdzie mogą być wykonywane 
częściowo przez wykwalifikowanych 
rzemieślników, ale pod jednolitem kie
rownictwem technicznem i przy nakła
dzie wielkiego kapitału. 

Proces przetwarzania się rzemiosł do
konywa się także w drodze usuwania 
rzemieślniczej produkcji przez fabrykę 
i system nakładowy, chałupniczy, np. 
w tkactwie, fabrykacji obuwia, konfek- · 
cji, kapelusznictwie i t. p. Rzemiosłu 
pozostaje tu tylko dokonywanie napra
wek. Ale i pod tym względem muszą 
warsztaty rzemieślnicze współzawodni
czyć z wielkiemi przedsiębiorstwami, 
sprzedającemi masowo gotowe wytwo-

ry i przyjrnującerni także przeróbki 
i naprawki, wykonywane przez rze
mieślników, zależnych całkowicie od 
przedsiębiorcy. Jest to więc utrzyma
nie rzemiosła nie w jego klasycznej 
formie niezawisłego wytwarzania, lecz 
w ścisłej zależności od kapitału. Po
dolmą zależność stwierdzamy także przy 
połączeniu warsztatu ze sklepem, w któ
rym sprzedaje się nietylko swoje wła
sne wyroby; mamy tu połączenie rze
n1iosła z drobnym handlem. Drobni ci 
przedsiębiorcy nie odpowiadają już 
także pojęciu niezależnego rzemieślni
ka, lecz są zależni od kapitalisty, któ
ry udziela im kredytu na sklep, czę
sto nawet na warsztat, narzędzia i t. d. 

Zwężenie terenu pracy rzemieślniczej. 

Innego rodzaju zwężeniem terenu 
rzemiosła przez wielkie przedsiębior
stwo jest zjednoczenie się kilku zawo
dów rzemieślniczych w jednym zakła
dzie, np. w fabryce mebli, w której 
stolarze, tokarze, tapicerzy, malarze 
i t. cl. wykonywują tylko części pro
dukcji. Są to próby podejmowane na 
polu zrzeszeń spółdzielczych dla celów 
wytwórczych, kredytowych lub ułatwie
nia zbytu. Ale nie jest to już rzemio
sło niezależne a raczej drobnokapitali
styczne przedsiębiorstwo. W innej for
mie usiłują rzemieślnicy, których zbyt 
ograniczyła konkurencja, powiązać 
w warsztatach swoich kilka pokrew
nych zawod<lw, np. ślusarz podejmuje 
się także robót tokarskich, kowal przyj
mujP także roboty ślusarskie, cieśla ro
boty stolarskie i t. p. Często staranie 
o utrzymanie się na powierzchni życia 
gospodarczego dokonywa się już nie 
w formie łączenia zawodów pokrew
nych, ale w drodze przyjmowania za
jęć uborznych, np. gdy w wielkich mia
stach szewc lub ślusarz przyjmuje zaję
cie woźnego lub dozorstwo. Inne 
ograniczenia rzemiosła widzimy w wy-
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padku przechodzenia niektórych czę
ściowych prac rzern ieślniczych do fa
brycznep;o, tańszego i szybszego wyko
nania, albo gdy fah.ryka przygotowuje 
półfabrykaty, które następnie obrabia
ją i wykańczają rze111ieślnicy .• Jasne 
jest, że proces ten czyni zbędnym cały 
szereg czynności, dokonywanyeh przed
tem w warsztatach rzemieślniczyt·h. 
Wsp6łdziałanie produkcji rzemieślniczej 
z fabryką może przesunąe się jeszcze 
bardziej na korzyśl- fabryki, gdy mia
nowicie cała część wytwórcza przecho
dzi do tej ostatniej, a rzemieślnikowi 
pozostaje tylko zastosownnic do użytku 
sporządzonych przedmiot6w, jak np. 
przy zakładaniu telefonów, radja, in
stalacji światła elektrycznego i t. p. 
W tym wypadku rzemieślnik otrzymuje 
tylko wynagrodzenie za pracę, nie zaś 
za wytwór. 
Zwężenie pracy rzcmieślniezej nastę

puje także pod wpływem pojawienia się 
nowych surowców i nowveh metod wy
twarzania masowego, 111;. naczyń al~
minjowyeh na miejsce dawnyeh miedzia
nych lub drewnianych. Inną pod wz1.dę
~cm zależności od przedsiębiorcy kapita
h~tycznego formą wytw(Jrezości rze
mieślniczej jest przemysł chałupniezy, 
w.którym rzemieślniey prurują w swych 
mieszkaniach na zamówiPnic nic swoieh 
klientów, lecz przedsiębiorców, nakład
ców, od kt6ryrh otrzymują surowre do 
przerohiPnia ich na towar, za umówio
ncm wynagrodzenit•m za praeę. \V t~·m 
W~padku występuje najjaskrawiej za
lezność rzemieślników od przedsięhiorey, 
k~óry staje się ich praeodawcą. .Nieza
~1słość rzcminilniez11 stwit>rdzić można 
Jcszeze w grupaeh rzemiosł, w kt<1rych 
}lraea polega na oddawaniu usług osobi
stych, jak np. w zawodzil• fryzjerów, fo
tografów i t. p. 

Pcwn:1 samodzielność wobec widkil'g'O 
Jll'Z<~mysłu wykazują dziedziny wytwór
czości rzemieślniczej nic nadaj11t•c się 
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do produk<'ji masowej. Należą tu tak
że rzemiosła o eharakterze artystycz
nym, jak wyroby metalowe dla rcl(>w 
zdohnirtwa, wyróh m<'hli, tkaetwo ri,·<·z
ne, koronkarstwo, ręrz1w szyric i t. p. 
Ten odłam rzemiosł jl'st jl'dnak, z natu
r)· rzcrzy, ogranirzony, jako ł<'I'l'll prar)· 
wysorc wykwalifikowmwj i zindywidua
lizowanej, dostosowanl'j niPraz do mmhi
styrh wymaga{1 i upodobań; w og-óhi)·m 
proresil~ gospodarrzym rola ,jeg-o jest 
znikoma. 

Na wsi przpdstawia.i11 się stosunki rw
micślnirzl' nic<'o odmiPnnil•; zapotrzdlo
wanic nil' jest tu skonrl'ntrowa1w, leez 
układa się raezd indywidualnie, rhoeiai 
i tutaj podlq:rajQ rzPmiosła wpływom 
przl'obraŻ<'ń, wywołan)·c·h przez widki 
prz<'mysł; ludność rolna zaopatruje się 
już najrzęśriej w wytwory gotowe wiel
kiego przpmysłu i nic zamawia irh, jak 
dawnit>j, n rzPmiPślnika. 

Sytuacja rzemiosła w Polsi:e. 

Sytuacja rzemiosła w Polsec, jego 
możliwośei TH'z<'dstawiają się podobnie, 
jak w innyrh krajarh i wykazują te sa
me og6lnil' panuj:1ee kndmrje rozwojo
we. Ohowiązująra ustawa przpmysłowa 
daje tylko nq.~atyw1w okr<'ślenic pojęcia 
rzemiosła, mówiąr, że za rzemiosło uwa
ża(. nakży 66 zawodów, wehodzącyeh 
w skład siedmiu grup przcmysłowyeh, 
o ile nic SI) prowadzone na sposób fa
hryczn)•. W praktyec życia gospo<lar
ezcgo ustall'nic graniry pomiędzy rzc
miosłl'm a przemysłem okazało się bar
dzo trudne. Jego oznaką szczególną nil• 
jest wiclkrn~e zakładu przemysłowego, od
r6żniająca go od fabryki, ani stosowa
nie masz)·n, rzemiosło bowiem posił)rnj<' 
się obok pracy ręezncj także różncmi ob
rabiarkami i silnikami; nic stanowi od
różniającej ecchy także ilość zatrudnio
nych praeowników, ani przyjmowanie 
uczniów na naukę; wiadomo, że wielko
przemysłowe zakłady mogą udzielać nau-
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ki rzemieślniczej, a wielkim nawet war
sztatom rzemieślniczym niczawsze wol
no przyjmować uczniów na nauk\'. Spra
wa nauki rzemiosła wiąże się ze sprawą 
cechów. Ustawa wprowadza przymw; 
uczęszczania do szkoły dokształcajQcej, 
zawodowej przez cały czas trwania nau
ki, t. j. 3-4 lat, określa warunki roz
wiązania nauki przez urznia, kontrolr; 
warsztatów i obowii!zek majstra przt'
strzegania, ahy uczeń nic był obarrzony 
pracą niezwiązaną z zawodem, albo 
przechodzącą jego sił;~:. 

Opisane wyżej przt•obraŻt'nia rzemiosła 
dokonywują się bardzo powoli; epoki 
rozwoju gospodarczego stanowią dla 
ludzkieh pojęć długie nieraz okresy. Po
woli więc zanikają niektóre formy rze
miof'ł, gdy warunki ż~·cia stają się dla 
nich niepomyślnt', gdy nie mogą przy
stosować się do tendencyj rozwojowych 
kapital iznrn, będącego dziś pa n ującą 
formą gospodarczą. 
Dążenia do podtrzymania v.:rnikają

cych form przy pomocy odpowiedniej 
polityki gospodarczej lub przPpisów usta
wowych, byłyby w gruncie rzt'czy cof
nięciem naszego żyria gospodarczego. 

M. Ral.~·igierowa. 

Por. Sir Will i am Br ag g: Stare rze
miosło a nowa nauka. Z dziedziny nauki 

tcrhniki, t. 7, „Mathesis Pobka". 

RZE~BA. (Tabl. 55-62). Rzeźbą na
zywamy sztukę ujmowania bezkształtnej 
bryły w formi; tr6jwymiarową, okrt'Ślo
ną przez wolę tworząrt'go artysty. 

Sztuka rzeźbiarska odznarza sii; wiel
ką rozmaitością tworzywa : służą jt'j 
w tym charakterze różne gatunki ka~ 
mimia, od zwykłych do najszlarhetnicj
szych, więc np. wapit'ń, piaskowiPc, gra
nit, bazalt, marmur, alabaster, onyks 
i t. d. Nicmnil'j powszcrhnem tworzy
wem rzeźby jest kość słoni owa, wosk, 
glina, drzewo oraz wszt>lakit> metale, jak 

bronz, miedź, żelazo, ryna, złoto lub 
srebro. W zależności od użytego mate
rjału oraz stosownie do różnyrh arty
stycznyeh założeń, zmianom zasadniczym 
ulega teehnika rzrźhiarska oraz sposób 
oprarowania powierzehni. Zgodnie z te
mi odmianami rzeźbiarz formuje, mode
luje lub odlewa swe dzido w mii;kkim 
rzy też upłynnionym matt>rjale, wytła
cza je lub wykuwa w twar<lcm tworzy
wie kamienia lub metalu, bądź wreszcie 
stosuje snycerskie cięcie, np. w drzewie. 

Zadania sztuki rzeźbiarskiej. 

Jako naezclne zadanie szt u re rzeź
hia rskiej w jej wielowiekowym rozwoju 
stawiano odtwarzanie martwych przed
miotów lub żywych organizmów, w pierw
szym zaś rzędzie postaci ludzkiej. Rzeź
ba występować może samodziclnit', np. 
jako wolno stojąry posąg bóstwa, po
mnik bohatera lub popiersie portreto
wr - łnidź trż może pojawiać się w ści
słym zwi:izku z arehitrkturą, np. jako 
figura dt'kora<>yjna przy portalu lub 
kolumnie. \V pierwszym wypadku rzrź
ba winna jest posłuszeństwo tylko swym 
własnym organicznym prawom, wynika
jącym z istoty danej formy oraz wła
Ś<'iwości obranego matcrjału. Natomiast 
związt'k z architl'kturą narzura jeszcze 
ponadto konicrzność lirzcnia się z funk
rją, jaka przypada rzeźbie w ramaeh da
nej budowli, z miejscem i oświetleniem 
zgóry dla niej przcwidzianem. W da
nym wypadku rzeźba winna podporząd
kować się prawom architektury, ponie
kąd uzależniając od niej swą formę, 
układ i rytmy. Ozdoba gmarhów pu
hlirznyeh, dziedzińrów, plaeów lub ogro
dów, pos11g kultowy, pomnik, nagrobek 
luh portret - oto najczęstsze zadania, 
które sztuka rzt>źhiarska otrzymuje od 
spoh'ezeństwa. Postać ludzka bądź to 
oddana z rałą naturalistyezną drobia
zgowośei11 swego codzit•nn(~go wyglądu, 
bądź też zmonumrntalizowana i wyide-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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alizowana - stanowi znkm główny 
przPdm iot JlrZP<lstawiPń rzdhiarskieh. 

W jaki sposób powstaje rzeźba. 

Zanim przej<lzit>my do właściwych 
zagw1n i!•ń formy plast~·rz1wj, trze' ha 
prze!kwszystkirm zda(> sohiP sprawi; 
z kgo, w jaki spos6h rzPźha powstaje. 
ld!'a artysty jPst howiPm jak najśriś!Pj 
ogranirzona możliwośeiami danP,j techni
ki oraz właśriwośriami obranPgo mntP
rjałn. 

Po sporz<jdzmiu szprpgu rysunków 
przygotowawrzyrh art~·sta utrwala za
zwyezaj sw<lj piPrwszy pomysł w n ir
wit•łkim modelu szkieowym, potrakto
wanym ogólnikowo, a wykonanym w gi
psie', glinil' lub wosku. W trm piPrw
szcm stadjum prar:v, w którPm pic'rwotna 
wizja porzyna sii; stawać rzPrzywisto
śrii) UC'hwytniJ w formil' plastyrznej, 
rhodzi przl'dPwsz~·stkicm o uji;rir zn
sadniezl'go zarysu kompozycji. Później 
dopiero powstajP rały szl'n'g dalszyeh 
modeli pomorniezyrh w wii;kszyeh wy
miararh, w kt(irvrh artysta z c•oraz 
to znarznidsz11 y;n•ryzją · wyprarowujP 
wszystkiP szc·zpgóły. \V ostakrznym wy
niku prary przygotowawrzl'j sporządza 
rzt•źhiarz modd wielkości oryginału z gli
ny, gipsu luh wosku na szkielt>eic z drze
wa i żelaza. .host to jnż dziPło rałko-· 
wirie wykończone z wydohyriem wszyst
kich szrzPgółiiw powil:rzrh~i. Tt>raz 

0

po
Z<~st ajc~ samo już tylko nn poły mrrha
n ll'ZIH' prze n iPsil·n ie tak wyprarowarwj 
formy w materjał, najrz~śc•ic•j kamirń 
lub md.al. 

~I armur jt•st najszlachPtn il'jszym k a
m l c n i c m używanym w rzl'źhic. no 
jq~o zald nalc~y p~ze<lPwszystkicm ła
twośc: ohróhki, hognctwo i różnorodnoŚĆ' 
od<'i<'n i harwnych, gi;ste krystalicznP 
warstwowanie i wvtrzvmałość. Ohok wie
lu gatunków grpc•ki<'h

0 

lub włoskich mar
murów o różnych odcil•niaeh hiałoś<'i, 
<'ZQstc zastosowanit~ znajdują równiPż 

kolorowe marmury północne. Inne znów 
artystyrzne pfekty osi11ga się przy uży
ciu twardych gatunków kamimia, jak 
np. bazaltu, granitu lub porfiru, zmu
szających do posługiwania się formą 
uproszczon11, syntrtyrzną. ,Już z sa
mej natury kamienia wynika sposób po
traktowania: miękko lub twardo, z wy
gładzmil•m powiPrzrłmi lub też z pozo
stawil'nicm jpj chropowatości, a eo za 
tern idzie, drobiazµ;owość formy lub po
trzPha uproszczPń. Najhar<lzirj rażąc11 
w rzc•źbie jrst niPszezerośĆ', wynikająca 
w wypadku nil'zgodnośri lub niewspół
mil•rności pomiędzy formii, techniką i na
turą użykgo materjahi. 
Rozróżniamy dwa główne sposohy 

przPnoszPnia formy z modt•lu w mate
rjnł: system punktarji oraz o wiele rza
dzirj stosowany system swobodnego ku
<'ia Wl'dłng moddu. Systrm punktacji 
polega na tPm, iż po oznarzl'niu m<>
talowPmi gwoździami najważniejszyrh 
punktcSw na modelu, zkolci przy pomory 
spccjalnPgo przyrządu lub prostokątiwj 
rnmy wypunktowuje się odpowiedni<' 
micjsra w hloku kamiennym przezna
rzonym na rzl'ŹhQ. Przy ohróhrc kamie
nia używa rzeźbiarz takich narzędzi, 
jak dł<ito, młot, świder, pilnik, posiada 
poza tern spcejalne narzi;dzia do polero
wania powierzchni. 

( ldy materjałl'rn rzeźby jest m et al, 
prores trehniezny przenoszenia formy 
z modelu na materjał jrst niemnirj 
skomplikowany niż w kamimiu, ehoć 
ma on rharaktrr bardziej mcchanirzny. 
R~c·zne wykuwani<~ w mPtalu nie da się 
znstosować do dzieł wii;kszych. Tutaj 
wyłącznie może być użyta technika od
lewu, przyezem jako mPtal naczelne 
miejsre zajmuje bronz, to jest miesza
nina miedzi nnjrzęśeil'j z eyną, rynkiem, 
mosiadzl•m lub ołowic•m. O ik marmur 
nada:ie sii; do odtwarzania zwłaszl'za 
form mii;kkirh i delikatnyc·h. kobieeyeh, 
o tyle bronz w swym wyrazie jest su-

~-~---~~~ 

szukaj w tomie ziiątym ! 
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rowszy, bardziej męski. Odpowiada on 
zwłaszrza zadaniom monumentalm'j rzl'Ź
by pomnikowej; za bronzcm przema
wiają też względy atmosforycznc, szrze
góln ic w krajach półno<'nych. Pusto od
lewany bronz j(•st przytem lżl'jszy od 
marmuru oraz odporniejszy na wstrząsy 
i uderzenia. Poza t<>m dzięki swej ,głiul
ko wypolerowanej powierzC'hni daje on 
silne odbiC'ic promit•ni świetlnych, ZC'za
sem zaś oksydujljc się i zieleniejąc. 
uzyskuje na powi!'l'z<'lmi warstt>wkę 
barwnego nalotu o tonn<'h ziPlono-hron
zowo-niehieskich, (•zyli t. zw. patyuę, 

którą nickiPdy podrabia się. też w spo
sób sztuczny. 
Podług modelu gipsowPgo, dostar<'zo

ncgo przez urt:rntę, sporzą< Iza si<,• wła
ŚC'iwą formę odlewniC'Zl), złożon11 z dw{wh 
dostosowany<'h do siPhie rzęś<'i : trzonu 
wt>wnętrzm•go i zcwnęt rznej powłoki. 
Obydwie te form;\' zdjęte s11 Ś<'iśle z ory
ginalnego modelu, sporządzoneg·o przez 
rzl'źhiarza. Pomiędzy formami pozostajl' 
wąska sz<'zclina, oznarzają<'a właś<'iwq 
grubość odh•wu: w niiJ wlPwa się roz
topiony metal, po stężeniu którl'go for
my się usuwa. \V kn sposób uzyskuje
my rzeźbę w hronzie, a model or~·ginal
ny pozosta.k nienaruszony i może słu
żyć do wykonania paru inny<•h Pgzcm
plarzy tej sanwj figury. Po ukoń<'Z('niu 
odfowu wymaga on jcsz<'zc star1m1wgo 
wycyzclowun ia powicrzchn i. 

wogóle najpiPrwotniPjszy materjał hu
dowlany i rzt'Żbiurski, z kt6n•go dopiPro 
rozwija się hndownirtwo i plastyka ka
mienna. .Już w starożytnoś<•i SZ('rokic 
zastosowanie pod tym wzglt:dt>m znajdo
wało drzewo cedrowe, w średniowieezu 
zaś lipa, d1jh lub bukszpan. Rzeźbi się 
drzewo eięeiami zapollll)('l) noża sny<'er
skiPgo, następni(~ gładzi się j(~ luh spi
łowuje, harwi1ic luh pozostnwiająe na
turalny kolor drzPwa, po powll'C'zc
niu powit-rzehni lwje('m lub politurą. 

\V Śrl'dn iowiP<'ZU sz<'zt•g6l11 i(' była roz
powszcC'hnionu zasada po]iC'hromji: za
<'il)guło siQ drzewo warstwą kn•dy lub 
imprP1.mowanego pł<itna, a na frn ma
larski podkład nanoszono kolory przy 
obfitem zastosowaniu zło<•Pń. 

Trzy seharakteryzownm• główne gru
p~· materjał6w n ie W)'<''7.l'rpują jednak 
wszystkfrh możliwośC'i w tym względzil'. 
Pozostają wyroh)· z glin)·, kośC'i słonio
wt>j, szlaC'hetnyC'h ml'tali lub drogiC'h 
kamiPni. l>la każdt·go z tyeh gatunk<lw 
narznea się odmienny prO<'('(k1· t!•(·hniPz
ny. W zasadzit• jL•dnak można wyróżnić 
dwojakieg:o rodzaju 111aterjały, w zal<>ż
noŚ<'i od tego, jak się j(• opru(•owu,je. 
,h•dne z ni<'h miękkie i mniej odponw, 
111aj11ce <'harakter p1·zejś<'iowy i ponHH'
ll i<'zy, jak glina luh wosk, opra<'owu.k 
si<,; pr~ez nakładanie i lepiPnie. Z tej 
łatwośc·i ohróbki wynika dużl' n il'hezpie
czeństwo wynaturzd1. Inne znów, twar
de i 01>0rne, juk kamit•ń, ohrahia się 
przez ujmowanie i już ta trudność ma
tcrjulna wytycza nakaz konsekwcntm•go 
budowaniu formy. 

Istnieje jesz<'ze inna odmiana tl'chniki 
odlewu, preeyzyjniejsza w S(•nsie odda
nia nujdelikatn iejszyrh odcit•n i, ma.ią<'a 
jednak tę n iedogodnośe., że poc•i1iga za 
sobą zniszezcnic modelu oryginalnego. 
W tym wypadku trzon wewnQtrziw,j for- Zagadnienie. formy rzeźbiarskiej. 
my odlcwniC'zej opracowany jest właśnie Układy rzeźbiarskie wystQpują bądź 
juko modt•l oryginalny o woskowej po- to w pełnej formie okrągłe.i, przezna
wicrzehni, która ulega wytopi(miu w ('Za- czon<'j do oglądania ze wszystkich stron, 
sie odlewu. bądź też w formie p6łokrągłej. 

Poza kamieniem i metalem, jako trzP- W pierwszym wypadku mamy do czy
eic podstawowe tworzywo rzeźbiarskie, me111a z pojedyńezą statuą lub też 
w~maga omówieniu dr z c w o. Jest to z grupą. będącą kompozycyjnem powią-

-----------~------~-·---~---
Czego riie znajdziesz tutaj -

-------·-- -- ·----· 
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za11i!'łll wit:kszPj iloś!'i figur. I>rnµ;i 
z wyszez!•gól11io11y<'h spm1ohów pla
styrznq~·o u,i\'<'in nazywnllly płaskorz!'Ź
h11 luh rpljpfrm; płnsz('zyzna ntrzynrnjt> 
SiQ tu jako tło, z którPgo wydohywn.ią 
siQ półoknig·łp kształty plastyrz11P. 
W wypndku g-<ly ta wypukłośr nie do
(·.hodzi do p<'>łfignry, nazywallły płasko
rzpźh\' n'i.iPfrlll pł~1skillł, gdy zaś przNl
stawiony przPdrniot uwypukla si(,' z pła
szczyzny wio-;('d niż do połowy, w<lw
<~zas mt'iwirny o rPljPfi<' wypnkłyllł. 

Obrany 111att>rjał i zwi:izana z nirn 
technik11, jak to widzil'liśllly, pod wi<'
lo111a wz1„dt:dami prz<·sądzn już pl'Zyszłą 
fonn\' rzdhi1irsk:1. Ni!'załrżni<' .kdnak 
od ty<'h, poni!'kąd z z!'w11t1trz przy<'ho
dząeych prnwidrł, w hudowanin forn1y 
plastyczn!•j ohowi11z11jP rz!'?.hia rza suro
~a dySt~ypłina, ,iPżPli <'hep ntrzyrnywar 
si\'. śc·iśk~ w granic•a<'h SW!'.i sztuki, uni
ka:f/IC zapoży<•ze1! od :m·hitPktnry 7. .kd
IWJ, od malarstwa znś z drugi!'j stro
ny. Brył n <·zy h I o k karnirnny jPst 
P~mktPrn wyjścia wszPlkipj for111y rz<'Ź
h1nrskiPj. Ohjl•tośc: hryły luh !'it-;inr 1.rn
tunkowy 1natP1',jału .i<•st tą piPrwol ną 
podstawą, o którrj nigdy rz<•źhiarzowi 
zaporn ina(. nir wolno. Bezkształtna hry
ła luh ni!'oeiosany blok poezyna jrdnak 
stawać si\' rzt•źh11 dopiPro z tą rhwih1, gdy 
lllu nadamy zdPeydowan1~ o ś k i r
r u n ko w o - rytm i r z n q. a przrz to 
ruch i ży('i!'. W dalszym <'iąg·u, w mia-
1'\'. })OSfl,'pują<'ej pnwy rz<'źhiarza i eoraz 
WJ(,'kszych zróżnil'ownń kształtu pl11-
stycz1wg·o wzliog-aeają się p ro fi Ie. 
T.ak nazywamy sylwety daiwj fig-nry, 
nieustannie zmienne, zal<'żnie od tPgo, 
<'zy patrzymy na niiJ nawprost, zg-6ry, 
zbo~u, zdołu i t. d„ urozmaicające się 
~ IHPskońc~onośe w minrę, jak zmie
niamy nasze stanowisko. Cheąc znnlrź(. 
n~jwłaściwszy stosunek ilośeiowy po
między poszezPgólnrmi (~zęściarni swe
go ~kładu plastycznego, rzeźb.iarz z nnj
wy?.szą starannością musi opraeować 

szukaj w tom ie pią t y111 ! ---· ŚWl&t I Żyd, •. -~ I\'. 

pro Jl or r j I'. \Vn•szeiP przvz mod P

l u n P k w ostnfl'(•znl'm w.vkoi'H•zpnin 
wydobywa artysta µ:ri; świat<·ł i rozkład 
('irniów na powi<>1°z(·h11i sw<'.i rz<•źhy. 

Poji;l'ia takir, jak: hryła, oś, profil. 
proporeja luh tll<Hl!•lmwk, stanowi11 
podstawowi' krytrrja w okrt>ślPniu for
my rzPźhiarskiPj, waż1w w odninii<'niu 
do kai11P,j rzPźhy. Zdarza się .iPdnak, ŻP 
postulaty, wynikaj:)('<' z ty!·h zasadni
ezy('h, wzajemnie si~· uzupPh1iająC'y<'h 
poję1~. w .kdrwj rzPźhi1• zaspokaja1w s:) 
w spost1h 11 it>rów1101ll i(•rny. !':ja wisko to 
ezrsto zachodzi w rpok1wh. w ktt1ry1·h 
rzeź ha, wykazn.i:i(~ niPdosl at!•c·f.11:) świa
do1nośe swyl'h odr1;hny('h zadar1 i prnw 
kon1pozyc•yjnyl'h, ulpg·a w11l1niPrrw.i za
lrżnnśl'i od inny(·h sztuk. I tak np. rzPŹ· 
ha podporz4dkowana nr<'hitddurzt> 11111 
skłon noś(. do szcz1•gól n<•g·o pod k rPślPni11 
linij kiPrunkowo-rytu1il'z11yC'h z ni<'ko
rzyś1·ią dla ty<'h wszystki<'h istotny<'h 
pierwiastków swPj własrw.i for111y, ktl>
re zkolPi niPZllpPłn il• odpowiadają suro
wrj dys<·ypliniP form 1m·hit<•ktoniez
nyeh (np. w ro ma 11 izm ie a poniPkąd 
i w gotyku). W in11yd1 z11t1w Ppoka<·h 
przy zdN•ydowam•j przpw:Hlz<> mal ur
stwa rzPźhiarze ni<'raz dają się uwodzie 
urokom powi<>rzrhni, nadrniPrniP wzbo
gacając profil<> i usiłując przpz wyrafi
nowany modPlunt>k uzyskae już poza 
granil'\' czysh'.i formy rzeźbiarskiej wy
chod?.ąee rf Pkty światłocienia i koloru 
(barok, impn•sjonizm). no wydohyria 
efektów malarskil'h nadaje się zwła
szcza płaskorzf'źba„ Prawdziwa ,jednak 
rzeźba w pełnem trgo słowa znaczf'niu 
musi miP!: zwnrtą i niezależną bu<lowi; 
wewni;trzm), opartą na doskonałd har
monji i równowadze wszystkich swyl'h 
podstawowych czynników forn1alnyd1: 
bryły, osi, profilów, proporcji i modc•
lunku. HzadkiP stosunkowo hywaly 
w eiąi.ru dziejów tP okresy, w ciągu 
kt6rych s?.tuka rzeźbiarska osi4gała ta
k!! pełnię i doskonałośe swpj formy. 



691 Rzeźba - Rzym. 692 

\V starożytności rzeźba grccka V i IV w. 
prz. nar. Chr., w C'zasaC'h nowożytn:vc~h 
renesans włoski w dzirłach Donatrlla, 
Verrocchia i Michała Anioła -- oto 
szczytowe, klasyezne momenty w roz
woju tak pojętej formy rzeźbiarskiej. 

Stosunek sztuki rzeźbiarskiej do natury. 

Jedno .i<•szeze zngadniC'nie specjnlne 
w sztuce rzeźbiarskiej domaga si1< poru
szenia na tem miejscu: oto sprawa sto
sunku do natury, pytanie, na ile rzeź
biarz w pracy swej zmuszony jC'st do 
powodowania się naturalistyczną wier
nością względem odtwnrznnych istot 
lub prz('(lmiotów, na ile zaś ma 111ożnośf. 
swobodnego kształtowania wyłącznie 
w myśl nakazów swl'j wizji wcw111:trzncj. 
W tym względzie stwierdzić należy, że już 
sama technika rz<•źbiarska, zmuszająra 
artyst~ nieraz do walki z twardym 
i opornym materjałrm, nie dającym się 
łatwo opanować, w odtwarzaniu natury 
narzuca mu znaC'zm• uproszezcnia, nie 
pozwala na zbytnią drobiazgowośf. 
szczegółów. Nadmiar naturalistycznych 
szczegółów może tylko zaszkodzić 
w ogólnym wyrazie rzeźby, nadając jej 
piętno zdawkowej codzienności w prze
ciwieństwie do tego charakteru powa
gi i wiecznotrwałości, na którego uzy
skanie pozwala forma uproszczona, kla
syczna. Rzeźbiarz zatem nigdy nie po
winien naśladować zewnętrznego pozo
ru zjawisk, wgłębiać się natomiast 
musi w samą istotę proccsu twórczego, 
jaki zachodzi w naturze. Zadaniem ,je
go jest przedcwszystkiem uchwycif. 
strukturę rzcczy. 

Sztuka rzeźbiarska w swym wielo- · 
wiekowym rozwoju przrszła prze>z sze
reg przeobrażeń: od jednolitych, bloko
wych, nieśmiało, ledwo kształt swój za
znaczających przedhistorycznyC'h ido
lów - poprzez monumentalnie w naj
twardszych materjałaC'h budowane blo-

ki rzeźby l'gipskiej - aż do wszerh
stronnego wyzwolenia i uczłowiecz(·nia 
formy plastycznej w <lrecji. Na id<>al
nej równowadze pierwiastka ciel<>s1wgo 
i duehowego oparte kanony piękności 
męskiej i kobiecej, kt6re stworzyła 
rzeźba greC'ka w V i IV wieku, Z('Zll

sem stały się powszechnie obowiązują
ePm prawem, któremu dopil•ro średnio
wiecze przeciwstawiło swój z gruntu 
odmit•imie zorjentowany idC'nł piękno
ści duchowej, wrogiej cielesnej matcrji, 
w plastyce wyrażający się przC'wagą 
strzelistego rytmu osi pionowej lub fa
listem, lirycznem wygięciem w kształ
cie litery S. Prawo architektury było 
bliższe tej sztuce niż prawa pełni rzeź
biarskiej. I dalej w ezasaeh nowo
żytnyrh była rzeźba jednym z naj('zul
szych mierników artystycznego rozwo
ju: w niej się najpełniej odbija r('llC'
sansowy indywidualizm i kult osobo
wości, podobnie jak barokowa wszech
moc władzy i uwidhienie autorytettnv. 
W niej wreszcie u schyłku XIX wic•lrn 
najmocniC'j przejawiło się rozprzężrnie 
wszelkich zasad konstrukcyjnych, jak
kolwiek połączone z wielkim wdziękic•m 
przerafinowanej kultury malarskiego im
presjonizmu. I znów chwila dzisiejsza 
wraz z powszechnem dążeniem do 
ksztnłtowania wielkiego stylu życia -
stawia i rzeźbie nowe zadania monu
mentalne, wiążące się również z rozkwi
tem wsp6łczesnej architektury. 

J. Starzyński. 

RZYM. (Tabl. 63-72). Nic będzie to 
hanalnem porównaniem, jeśli powie
my, że Rzym w swoim rozwoju jC'st 
podobny do dębu. Taki sarn bowiem ta
jemniczy proces, który drobną żoł11dź 
przekształca w ciągu wieków w potęż
ne i majestatyczne drzewo, widzimy 
w historji rzymskiej. Zakiełkowała 
ona, według podania, w r. 753 przed 
Chr., 21 kwietnia, który to dzień do 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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dziś Rzym święci jako rocznicę swego 
założenia. Ta dokładność jest fanta
styczna, ale prawda leży zapewne 
wpobliżu tej daty. 

Najdawniejszy Rzym rnieś<'ił się na 
wzg-órzu Palatyński<>rn, jak pierwsze 
Ateny na skal<• Akropoli. \V niedalc>
kiem sąsiedztwie było jeszcze kilka ta
ki<'h wzgórz, na których powstawały 
podobne osady. Tworzyła je rolnicza 
przeważnie ludnośr, kt(Jrej pola grani
czyły ze sobą w dolinach między wzgó
rzami, a bydło wypasnło się na łąkach 
nad 'l'ybn•rn, wirlką rzrką zdążając1! 
do niedalt'ki<'A"O morza. Była to lud
ność z dwóch pokrt'wnych szczepów 
z rodziny ary jskirj, a mianoww1e 
~ pewnej drolmr,j części podobno sa
bińska, przeważnie jednak latyilska. 
Spory tych szczc>p6w o miedzę na tym 
s~czupłym skrawku zit>mi zakończyły 
się sojuszem i połączenietn dwóch gmin 
w jedno miasto. 

Ten fakt przeszedł, oczywiście, bez 
~rażenia na szerokim świeeie. Działy 
się ważniejsze rzeczy. Gdzieś koło tych 
czasów, kiedy Rzym powstawał i krzep
n~ł, Tiglat Pil eser l II podbijał Bahilo
llJę i zakładał nowe państwo asyryj
skie, w Egipcie ustanawiała swe rządy 
zdobywcza dynastja etjopska, Kartagi
na, młoda kolonja fenicka, rosła nad
sp.odziewanie, Grecy odbywali igrzyska 
olunpijskie i rozsiewali swoje kolon.ie 
po calem morzu śródziemnem. Nikt 
W t~ch państwach nie domyślał się, że 
rodzi się potęga, która je przewyższy, 
rawet ~ samej Italji podobna myśl by. 
aby niedorzeczna. \Vszystko raczej 
wskazywało, że Italją po wiek wieków 
rządzić będą E t rusko w i e. 

W niewoli etruskiej. 

p Ten lud jest bardzo zagadkowy. 
rzywędrował zapewne gdzirś z Azji 

Mn., a osiedliwszy się w ItalJ"i wszedł 
w ir k" ' > is ie stosunki z kolonjami grec-

kierni i sarn stnł się wkrótce jakby ko
lonją ducha gTel'kirgo. Przyjął alfahrt 
µ:recki, w kt(Jrym rnożna czytae do dziś 
zachowanr wszelkirgo rodzaju napisy 
rtruskie, - można je czytae, ale nir
podohna roiumirć, co do roipnczy do
prowadza uczonych. Język howi<•m 
etruski jest zupełnie odrębny od wszyst
kich innyeh, tak jak i sam 11ar6d nir 
ma wyraź1wgo pokrewiel1stwa z inne
!lli. Od VII w. sięgnęli Etruskowie pod
bojami daleko poza właściwą Etrurji:, 
bo aż do Kampnnji na południu. a na 
równinę nadpadańską i wybrieże 
Adrjatyku na północy. ~lieli silną flo
tę na morzu 8ródiicmnrm; ieh okręty 
docierały do Azji l\ln. i Afryki, prowa
dząc handel z Urekami i z Kartaginą. 
Byli doskonałymi rolnikami, a ich prz<>
mysł złotniczy i bronwwniczy był wy
soko ct'niony. 
. Oni byli właściwymi panami tego 
wczesnego skromnt'go Riymu, który le
żał zbyt blisko ich terytorjów, aby m(Jg-ł 
utrzymać swą niepodległość. Dali mu 
królów, oświatę, nawet trochę własne.i 
religji. Podania rzymskie nie wypina
ją się te.i niewoli etruskiej, alt' mówi:1 
jednocześnie, że z k011ct1 m wieku VI 
wypędzono ostatnirgo króla. Etrusko
wie byli słabsi, niż się zdawało, brakło 
im spoistej organizncji pni!stwowe j, 
!llłody, bitny nnród strząsnął zr siPhc 
ich władzę. Pozostał jednak pod uro
kiem ich kultury i ten urok trwał je
szcze, gdy już niemal ślad przepadł po 
JMruskach. Zwłaszcza nie wyzwolili się 
Hzymianie z priesądów wróżbiarskich, 
któremi ich obdarzyli Etruskowie w za
mierzchłych czasach. 

Rzym pa.nuje nad światem. 

Wzrost potęA"i riymskiej nalrży do 
najdziwnit'jszych ijawisk w historji, 
dlatego przedewszyst kiP111, żr wydaj!' 
się taki naturalny, prosty i równy. 
Niema tu oswłamiająey<'h podbojów 

szukaj w tomie piątym! 
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w porywaeh fanatycznego zapału, jak 
u Arabów w Vll wieku, albo gigan
tyrZllyeh ruchów, jak w zalewie Mon
µ-ołów w XII i XIII wieku, ale jakby 
konieczny rozw{lj. \Vszystko idzie nie
uniknionemi etapami. Najpierw roz
sz(•rzanie granic najbliższych, łamanie 
Jmlilw s11siednich, Etrusków ezy Sarnni
tów, potem unicestwienie 1\artag'iuy 
i za.i\'cic jej posiadłości, potem l\la(·Pdo-
11ja, Grecja, Azja Mn. Niezwykle z11a
mie1my i zresztą bezprzykładny jest 
fakt, że całe państwa otrzymuje Rzym 
drogą zapisu. Attalos zapisuje Rzymo
wi królestwo Pergamu, Nikome<les od
daje im testamentem swoją Bitynj!J. 
król Cyrenaiki czyni Rzym swoim spad
kobiercą. \V ludziach ugruntowała się 
myśl, że przeznaczeniem R7.ynrn jest 
panować nad światem i że trz(•ha ra
czej dobrowolnie pomaga(. niż opirrać 
się tym wyższym loso1n. 

Ideał obywatela. 

Siłą Rzymu hył du<'h jego obywate
li. Jl:'śli w opowiadaniaeh o jrgo lll\'Ż
nych wodzach i niezachwianych poi i
tykach jl:'st sporo legendy, ta reszta 
~m1w<ly, która jest niewątpliwa, wy
starczy, aby ich podziwia<-. Ml,'stwo, 
prostota a nawet surowość ohyczaj{\w, 
kult tradycji, prawość eharakteru, in
stynkt społeczny, patrjotyzm -- to by
ły cechy, które tworzyły ideał Rzymia
nina. W tym ideale wychowywały siQ
pokolenia i przez pierwsze wieki re
publiki wypełniały go z zadziwiaj11cą 
stanowczością. Ale nadszrdł czas, kie
dy ów idrał coraz hardziej odrywał się 
od rzeczywistości, aż wkońcu istniał 
tylko niby przypowieść moralna, tak 
mało było Ju<lzi, którzyby mu odpowia
dali. Pożarły go wielkie przestrzenir, 
zdobyte mit>czrm legjonilw. 

Bogacze I motłoch miej ski. 

Pod koni N~ I [ wieku przed Chr. wi
dzimy niebywałe zjawisko. Hzym po-

siada właściwie tylko dwie warstwy: 
bogaczy i Ill,'dzarzy, stan średni jest 
zrujnowany. Stanem średnim do wojen 
punickich był ehłop w najsznszem te
go słowa znaczt'11iu, od gospodarza sie
dząceg·o na niewic•lkiPj roli do skrom
nego zie111ia11ina. Był to (iw obywatel, 
świado111y swych praw i wolnoś<'i, któ
ry przez 200 lat użrrał sii: z patrycju
sza111i o r{lwność w godnościach i rzą
dzPniu państwP111. Osi11gnąwszy ją, bił 
si\' za wielkość ojczyz11y w !taiji, lli
szpnnji, Afryce, Azji. Tymczasem go
spodarstwo, które opuścił, marniało 
i prz<'C'hodziło w oh('t' r\'C('. Na mirjscu 
drobny<~h zagT(id powstawa.ły rozlegle 
latyfond.ia, opart<' na pr:iey 11iewol11i
k6w, kt(iryeh wojny dostar·r.zały w nie
zmiernrj ilości. Dawny chłop ezy drob
ny zie111ianin allio pozostawał 111t za
wsze w wojsku alho wyrho<lził na hruk 
Rzymu. Było nil:'powetowaną stratą, że 
upadała i 111arniała ta uparta, cnotliwa 
warstwa ludności rolniczl:'j, kt{ira 
Rzym niegdyś odżywiała najszlachet
niejszym gatunkiem ohywatrli. Odtąd 
istnieją obok siebie dwie złowrogie si
ły: drapieżne bogactwo i motłoeh miej
ski, łatwy do użycia we wszrlkiego ro
dzaju awnnturach polityeznych. 

Drapieżni bogacze. 

Zdolność szkodzmia tych dwóch sił 
była ba rdzo nierówna. Motłoch, sku
piający się w samej stolicy, był groźny 
i dokuczliwy na niewielkil:'j przestrze
ni, drapieżność zaś klasy rządzącej na
pastowała najodleglejsze ludy i kraje. 
Ta poti:żna republika miała kilkanaście 
prowincyj, któremi rządzili ludzie ze 
stanu senatorskiego. Co rok zjeżdżał do 
.Hiszpan.ii, 8ycylji, Syrji i t. d. jakiś 
czynny lub też były konsul czy pretor, 
który zawczasu sobie układał, jaką su
mr; pieniędzy powinien· stamtąd wy
wieźć po roku urzędowania. Nie przy
chodziło mu to z trudem, albowiem 
w swej prowincji był zupełnym auto-
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kratą. Jeśli jq~o na<lużycia i zdzit•r
stwa przekraczały mian:, uciskany kraj 
mógł go zaskarży<'. w Rzymil'. Ale są
<lził g;o trybunnł sądowy, w ktlH'ylll za
siadali senatorowi<', a wi1;c h1<1ziP mu 
najbliżsi i rodem, i klasą spokezną, 
i tern, że sami 111it•li podobn<• sprawy na 
sumieniu, alho spo<lziPwali si1;, ŻP miPĆ' 
je będą za parę lat. Taki sąd 11ie był 
skłonny do spra wi<•dl i woś1•i. l'rowi lll',jl' 
cierpiały niPtylko 011 wi<•lkorząd('6w 
ale i od dzierżawc<lw podatk1)w. I:yli 
nimi rycprze, drugi stopiPń a1·ystokra
cji rzymskiPj. Rzym wyzrnll'zał każdpj 
prowi11cji pewną sum<; do zapła<"1'nia 
1 tę sumę wpłiwało do skarbu pn11stwa 
towarzystwo owy<'h 1lzierżaw('(>w po
datków. (Były to piPrwszP towarzy
stwa akeyjne na świe<•ip !) ZkolPi dzil'l'
żawcy zajmowali sit; śeiqgani!•m po
datków od sampj prowineji, -- 111iast, 
portów, wsi. Nie poprzPstawali na su
mie, którą sarni opłaeili skarbowi, l1•t•z 
starali się ją odehrnr z największą rnHl
wyżką. Przeciw ich nadużyciom można 
było wnicśe skargę do wielkorzą<lt·y 
Prowincji i tlo sPnatn, 11](• i tu r!'g·ułą 
b?ło przysłowit', że kruk krukowi oka 
llle wykole. Prowinc,jP iyły w niPsły
chanym ucisku. Nic hyło na to rndy, 

. chociaż w 'samym Rzy111 i!' zdarzały si\· 
su1nienia, niezdolne znieś<'. t<<i 11ipg·odzi
W!~ści. Ili:.itoryk Li wjusz pisze: „ Wszę
d~H\ gdzie wejdzir dzit•rża wl'a podat
kow, nie111a już rniPjsea dla sprawiPdli
wości ani wolności"·. 

'.1'~, UlPgło zmianir w nowym okrrsi1• 
dz1e.1ow rzy111skich, za ct'Sarstwa. 

Rzym za cesarstwa. 
Państwo rzylllskie wzrosło znaczniP 

za cesarstwa. \V 11 w. po Chr. zajmo
~ało obszar, na którym dziś znajdują 

81S następujące pal1stwa: \Yłochy, <:re
C,Ja, .Hiszpanja, Portugalja, Francja, 
Sz~aJcarja, Belgja, llolan<lja, Au
strJa, Alhanja, Jugosławja, Bułgarja, 

szukaj w tomie piątym! 

Rumun,ja, A11glja (hez Szkoeji), s1101·1• 
<·zęsc1 Nirn1i1'!', Rosji i Węgier. To 
w Europ i!>. A jP8Z!'Z!': eała Azja l\I n. 
z Cypr!'llt, Syrja, Palestyna, p1'1łwy8Pp 
Synajski; w Afr.\·<•t•: l'~gipt, l\larokko. 
,\ lg·!•1·, Tuni8 i n·szt a 11(1łnot·w·g·o '' y
hrz!'Ża. Było to najwi\·ksze 111ot•arstwo, 
jak il' świat znał dot yt·hezas, jeśli 111 i P

rzy<; .i<' nidylko rozl<•g·łoś<·ią. alt• 111·z1•
dPwsz;vstkiP111 wa1·tośl'i11 kult 111·alną 
hajt'>w, z kt(>ryt·h si\• skłmlało. W gra-
11iea<·h i111pprjurn 111il'Śl'iła Si\• ('ała 1·y
wilizat•ja Zal'hod11ia. J'oza 11it•n1i były 
ni1•p1·zt-b:·tp lasy ( lt•r111m1ji i zi!·111 sło
wia11skit·h, wi1·lka i nil'zna11a pustka 
r<'>w11i111H•j, s!l•powt•j Hosji, dall'lrn 
,\zja, a na południu p11sty11iP Afryki 
osła n i a ly .i<·sz1·z1· h1ll'llzi1·j przPpaŚt·ist ą 
gł:ih ('za1·11l'go L:idn. świat 11asz!•.i <'Y"i
lizaeji nigdy nil' hył hardzi1·.i zjpd110-
<·zony. 

Spokój, bezpiecze11stwo, dobrobyt. 

J m1wrjwn rzymskit', w por6wna11i11 
z doty<·lwzasow:1 historją 11101·za Śr1łd
zit•111nPgo, zakrawało na niPSJ)(Hlziany 
i<l<'ał. Przyniosło pok(>j, b1•zpi1•1·zp(1-
stwo i dobrobyt. \VszystkiP spory na
rodowP znikły, nir było lllowy, żPhy 
np. J<;gipt eheiał podhir Syr",ję, albo 
Ateny 111iały rnszyr na Spart\•. To 
11111t>stwo r(>żnorodnyeh naro<l<>w pny
wykło nważal- się za ,iPtlno społt•cz!•i'1-
stwo. Ten świat ezuł się jak Jllocny so„ 
I i dny <10111. kt(H't•go brai11om, drzwio111 
i za111kom można w zupt•łnośt~i zaufnl-. 
Na <'ałyrn obwodzif' f.!,'l'anie stały świl't
nie wyrwiezo1w legjo11y w wal'ownyd1 
obozaeh, świl't 11 ie za opat rzonP, żywy 
i groźny mur, zdolny odeprzee każdy 
atak. Mieszkaniec Rzymu, Aten albo 
Aleksarnlrji nie widział wojny przez 
dwi!'śeie zg!>rą lat. Takie sa1110 było 
bezpiPezeństwo Wf'Wllętrz1w, nad kt6-
rem ezuwały władze i poi icja. Podr6ż. 
kt<ira dawniej wymagała znacznej 011-
wagi, kt!>ra była wyprawą w nieprze
widziane, nietylko ze względu na roz-

----------- ·------------------------------·----------
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hojl', all' i wojny, mog-ą<'e człowieka 
zaskoczy<~ w sąsiednim kraju - stała 

się tnaz czrmś tak powszech1wm, że 
nirmal banalnem. Po raz pil'rwszy 
w dziejad1 pojawia się turystyka, lu
dzie jrżdżą dla przyjemności, dla zwie
dzania <'i<•kawyeh krajów, starożytno
sc1, zabytków. „Kolosy Ml•nmona" 
w Eg·ip<'il' do dziś są pokryte podpisa-
111 i i frazrsami turystów z czasów cesar
stwa. 'l'o dajr mia rf{ lwzpiecr.Piistwa 
szlak<'iw wodnych, na których wytępio
no korsarstwo, oraz dróg lądowych. 

Irnperjurn tworay zwartlł całość ekonornic2n1ł. 

świat starożytny nigdy nie widział 
tak g-ęstl'j sirci dróg, założonych plano
wo, zlm<lowanych solidnie, równych 
i przpstro1111ych, zdolnych sprostać naj
żywszr111u ruchowi. Tylko prwna ilość 
g-oŚ<·iii<'<'iw w daw1wj Persji i te, które 
wytkn:ił All'ksan<ler W., mogoł~· się 
z nit•rni r{Jwnać, wszystko inne - to 
hyły po]np drog·i, Żllludne i źle utrzy
llla!H' oraz zwyezajne śeirżki. Droga 
rzy1nska jPst siostrą dzisiejszej szosy. 
'l'r <lrog·i nie znały przeszk<'i<ł, szły przez 
g·<'iry i bagna, do najdalszych kraiiców 
imperjum, i n10ż1rn sobie wyobrazić 
zdumienie np. dzikieh Germanów na 
widok takiej hiałPj równej wstęgi, do
eierającrj aż do ich lasów, a obrębionej 
słupami milowerni, wskazująeemi odle
p;łość od Rzymu. Osiiui;nięto szybko8ć 
komunikacji, którą przewyższyła do
piero kolej żelazna, kurjerzy wieźli 
po<'ztę cesarską, podr6żny miał na swe 
usług-i zajazdy i gospody. 

Ale prze1lewszystkirn1 były to arte
r.i<' handlu. Poktij, ht>zpit>ezriistwo i ła
twoś<~ konnmikacji podniosły dobrobyt 
krajów nalt•żąeych do irn1wrjm11. Nit•
g<łyś rnzdzil'lone wrogiP1ni grnni<'arni, 
tworzyły teraz zwartą <'ałość ekono-
111iczną. Każdy produkt i każdy wytwór 
przemysłu rniał zbyt na olbrzymich 
ohszarad1. To zaś, <'zego brakło w sa
llll'Jn impt>r jm11, sprowadzano z dale-

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

kich stron, jak wonności z Arab.ii, prr
ły z Indyj, jrdwab z Chin. <>wczpsnr 
statki clocirrały do ;l,anziharu, CPjlo
nn, bywały w zat1wc Beng-alskiP.i i ni<' 
były to wyjątkowe. awanturnicze wy
prawy, lt>ez nirrnal stała komunika
c,Ja. 
Uporządkowanie spraw 111011Ptarnych 

w impPrjum rzy111skiPm było potf{ż11y111 
ezynnikiem dobrobytu. Wiemy z wła
snPgo doświadezenia, jaką kll,'ską są 
r<lżniee walutowr i jak wyraźne jest 
dziś marzPnie o wsp<'ilnrj wal11eit• eałP
g·o świata. To 111arzrnie zrealizowało 

ct>sarstwo dla tt>go obszaru, kt6ry 
w oczarh ówczt>snego Europejczyka 
był „całym światem". Przt>dtt>m istniał 
ehaos wszelkich pieniędzy lokalny<'h, 
kt6ryeh. stopy były najrozmaitsze i by
ły powodem niezasłużonych strat i nie
godziwy<'h zysków. Odkąd zaś jednakie 
krążki złota, srebra i brollZn, z wize
nmkiem <'<'sarza lub symbolami Rzy
lllll, o stałl',j wartości, obiq!;ały po 
trzt>ch konty1wntac•h, życie gospodar
cze pozbyło się jNlnrgo z najdotkliw
szych kłopot<lw. Była to era wielkirg-o 
dostatku, stopa życiowa podniosła si~ 
znacznie. świadczą o trm do dziś ruiny 
miast dobrze zbudowanych, o urządze
niach i wygodach, jakichby im poza
zdrościło niejedno nasze miasto. 

„Niedziela hlstorji". 

Kraje wchodzące w skład imperjum 
straciły niPpowetowanie tę część wol
ności, która się zawiera w samodzielnej 
polityce zagTanicznej; inne rodzaje 
wolności w wielkiej mierze zachowały. 
Hzym nikomu nie odbierał ani języka, 
ani narodowości, ani relig-ji, ani trady
eji. Nikt nie doznawał uszczerbku 
w prawach ze wzgli;du na swe pocho
dzrnie. Nietylko istniał niemal po
wsze!'hny samorząd miast i gmin, ale 
niektóre tradycyjne właściwości ustro
jowe dawnych samoistnych paiistw za
chowywano w granicach administracji 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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rzymskiej. Ta administracja posługi
wała się łaciną jako językiem urzędo
wym, ale w całe.i wschodniej połowie 
l'l'Sarstwa panował język grecki, wspól
ny zresztą język wszystkich ludzi wy
kształeonyeh. Rzymianom nie było zna
ne harharzyiiskie tępienie mowy i kul
tury ojezystPj, jak teł!'o np. dośwind
c·zyliś111y w zaborze nie111ieckim i rosy j
skim. I>o kol1ea starożvtnośei zaehował 
się. np. język staroży.tnych l•'eniejan. 
Oezywiście narody słabsze kulturah1ie 
wyzbywały się sa111e, nawp{ił nit>świa
domie, nawpół dobrowolnie swt•go ję
zyka (~ /,arina). 

H7.ądzili tern7. prowincjami urzędni
cy odpowiedzialni przNl eesar.zem i je
go kancPłarjq; wsu•lkie 1111dużyeia by
ły surowo k11ra1w. Ci na111iestnicy byli 
wyt~awni, rozumni, tolprancyjni, lihe
rah11 ~ można zaeytownr dług-i szrrrg 
nazwisk, kt{>rr zachowała historja lin 
ch~nłę administrarji rzymskie.i, na 
Wzor dla innych systemów politycz-
11!t·h, . nazwisk powtarzanych z szacllll
~1e1H 1 wclzit,'l'Znością przrz powiPrzonc 
;111 , kr:t.ie. Ciężar podatków przt>stał 
>yc. lll<>znośny. Powszechny obowiązek 
Hłuzhy wojskowej istHiał w teorji, 
~ rzeP7.ywistośei armjr uzuprłniały się 
k;ogą werbunku. Miljony rodzin prz<>z 

1 ka pokoleń n ie w iPdziały, <'O to zna
<·zy oddać syna lub ojea na służbę woj
skową. 

.- :)o głównych wad teµ-o ustroju nale

.z~.° uprzywilejowanie obywatela rzym
s It>go. w stosunku do reszty ludności 
o~az Illewolnictwo. Ale i tu ersarstwo 
~ azał? się dobroczynne i post~powr 
f porownaniu z republiką. Cesarze sza
'ko~ali praw(•lll obywatelstwa rzym-
s wgo ku · <l k · h R . zgorszenm orto o syJnye 
k zyrnian, aż wkońcu Karakalla w ro-

ll 212 nadał to prawo wszystkim wol-
11~111 lndziom w imperjum. Był to akt 
;

1elkiej doniosłości, nowe spoidło dla 
ego olhrzy111ieg-o społerzeństwa, nie-

szu kaJ· w t · . omie piątym! 

stety, przyszło zbyt późno, w początknl·h 
epoki za1111;tu. Los ni<•wolnik<iw za ce
sarstwa poprawił się znacznit', ustawy 
chroniły ieh od surowości i tyran.ii pa
rn'iw. Mimo to Rzy111 hył dla nirh wro
gą i ugniata.ią<•ą siłą. •l bnrharzyńsey 
naj<>źdźcy mogli się ok11zae wybawi<"ie
la111i; niewolnicy byli jakby zamknię
tymi w pa11stwie nit>przy.iari6łmi. Inną 
.irszeze wadą i111perju111 hyła pewna ja
łowoŚ(~ ży<·ia, pozhawio11!'g-o ty<'h impul
s(>w, które daje ezynny udział w spra
waeh państwa. Hodzi się szczególny ga
tut1!'k apatji, µ-dy obywatel czuje się 
tylko rz11dzo11y111, a w żadnym stopniu 
kierownikiem losów swego państwa. 

Ni<> da się jednak zaprzeezyr, że pa
nowało wtedy głębokie i powszeehne 
zmlowolrni<', że świat jest taki spokoj
ny, dosti;imy i syty. Była to jnkhy nie
dziela historji, odpoczynek po trudnyeh 
czasaeh. Zasługa now<>go porządku rz<>
czy miała swój symbol w osoha<·h ce
zarów ( ~ Ce.wrou•ie). Cześ<- hoska, ja
ką ich otac7.ano w<> wszystki<"h pro
wincjach, miała akcPnty żywe i r:>zt•ze
re. Dla prowincy,j nie było „złych" ee
zarów. \Vszystko, c·o złego mówiono 
o NPronie lub Do111iejanie, obracało się 
wśr<'><l sprnw dalPkich, rzymsko-sto
łecznyrh, i w grurwie rzpezy ohojęt
nyl'li. 

Rzym - mia.sto świata.. 

Raz<>m z państwem rz.ymskiem rósł 
Rzym. I dla niego z cesarstwem zaczę
ła się era świetności. Do końca repu
bliki było to miasto raezej zaniedha1w, 
dh1go i z trudem otrz11sało się .ze swych 
skromnych pocz11tków. August podno
si je do okazałości stoli<'y; znane jest 
powiedzf>ni<>, że od niego zal'zyna się 
Rzym marmurowy. Bogactwo prywnt
llf> idzi<> wśład za przepyehem budowli 
puhlieznych. Rzym staje się pierwszf>m 
miastem 8wiata, przPtl111iotem podziwu. 
Dochodzi do 111iljonn mi<>s.zkańców 
i wygląda tak. jakby wszytkie ludy 
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zit•111 i t 11 11az11a('zyły sohi<> spot ka 11 iP. 
,Jpst ni1•sły1·hani<• p<H'il)g·a.iący. Tu się 
wi<' o wszystkit>111 najw<'zc>ś11iej, tu na.i· 
)ppit'j można si1; hawif., igTzyska 
i prz<>dstawic•nia tPntrnlnr są 11iP111al 
1•odzi<•nnp i tak wspa11iał<'. jak żadrw 
in1H•, sa1na 11li('a z1·psztą ,jl>st l'iPl<aw<'lll 
i lllalowni1·z<•111 widowiskit•111. Wystawy 
sklt•p6w zawiPrają 1•ał:1 roz111aitośf. zi<•
lll i. ('o g'llzit> i ndzic•j jc•st tylko wygwlcj, 
tu z111i<•nia się w kr{i]pwski zhytPk, np. 
kąpi<•I w tl•1·111a('h lub spa<·<•r· w ktt'i
ryłllś z ogTod1'iw cPsarski<'h, j1•śli .it' 
otwał'to dla publiez110Ś<'i. lT<'zony łlliał 
doskonałl' hibljotc>ki, pisarz koła li1<>
J'a('ki<• i sal<> od<'zytowP, artys1a 11111zPa. 
( 'ał_\· Rzyłll był wit'lkiP111 111uzt>11111; 1ia 

uli('a('h i pl;wa('h Rtało ponad IO.OOO po
sąg{,w, w t<•111 połowa -- to ar('ydzi!'ła, 
zabrnn<• z 1:1'<'<·.ii. ,\z.ii l\111., Eg·ip111. Ar
('hit<>kturn świl)tyń, pała('<>w i g1na1·l11',w 
p11hli1•z11y1·h 11asy('ała miasto pi\•k11p111 
i okazałośC'ilJ. 

Przy 11 ipj dzi1·l 11 i('P za budowa 111• do
rna rn i c·zy11szowt>1ni wyµ:l:1dały okropni<'. 
J >orny nriPwały ponad siPd1•n1 pivtr. 
( 'złowil'k o wrażliwy1·h łl<'l'Wa<'h 1•zuł sit,• 
tu tak sa1110 z11użo11y, jak w 11aszych 
wiPlki('h 111iastal'h. Za dnia panował 

ha1'111idt•1" alt> tylko ludzki<'h g'łosi'iw, 
gdyż od świtu do za('hod11 sło11c·a nit> 
wolno było .iPździ1~ wozo111. kh pon1 by
ła 1101• i przPz ('ałą no<• słyszało się tur
kot. woz1hv ('it,•Żat'OV(\'c•h. l'\or hyła 1°iPm1rn, 
tn i {iwdzi<• pojawiały sil{ p1H'hod11ic po
li<"ji mi1•jski1·j albo la1arki 11i1•woh1iktm-, 
niosąl'yeh swoil' h pa 11{1\\0

• 

Ludy i kraje•. kt 61·p za wdzięc·zały 
1łzyrnowi zg·Ół'<! dwa stulP('ia po1nyśl110-
ś1~i. przpszły z 11i111 okr<•s .it'i..:-o upadku. 
Błędy ust roju <·<·sa rst wa rzylllskiq.~·o 
pogTIJŻyły .i<> w okrut11.v111 i krwawylll 
zalllę<'i<', z kt<>r<'WJ t<•n spokojny świat 
wyszl'tlł zdl'ptany, puszal'pa11y, wylud
niony i nędzny. Fpad<•k starożyt110H<'i 
<'ofnął qwilizaeję l'Urop<'.iską o kilkn 
wit'ków. 

Rzym średniowieczny. 

Hzym ŚrPdniowit•<•zny hył smutny 
i jakby wyrnarły (--> /{o/osrum). Lu
dzi<> <·zuli woktił si(•hit• wi<•lką utraco
ną przpszłośf., kt(ira 1rnw(•t straszyła ich 
po JlO<'a<•h. lst11i<'.i<' m11(istwo opowit'Ś<'i 
o wyhitlly('h posta<•.ia<·h starożytnośei, 
kt6r!' łlliały wówczas wi<•śf. żywot upio
rów. ,Jak dalt•ep zatarła się w urnysła('h 
prawdziwa historja, !li<'<·h świad<'z,Y to, 
<·o pisa110 w ÓW<'Z<'Sllyc•h książk:l<'h 
o Kapitolu. l\liał to hyf.. wspaniały 
g-111a<'h o wysoki('h i silny1·h rnura<•h, 
wykładany<'h szkł<·111 i złotc•111, ahy były 
„zwit•rl'iadłt>n1 wszystki<'h narod(iw". 
Wf'w11:1t1·z stały posągi wszystki<·h kr6-
](iw i t•Psarzy z<' złota, Sl'<'hra, hro11zu 
i drog·i1·h kallli<'lli. <:nrn<'h trn posia11ał 
wysoką wiPżę, kt6rą w llO<'Y oświ!'tlała 
złota larnpa o takilll blasku, ŻP statki 
na rnol'zU widziały, g·dzi<' llliPŚ<'i się sto
li<'a świata. Było to .i<'dno<·zPŚlli<' zwi1•r
<~iadło 111ag·i<·zll<'. w kt<'irPn1 w każd<'.i 
l'hwili odbijało si\' <·ałP ży<·it> i11qwrj11111. 
W tym J\apitoln p1H'ta-1·zarodzi<•.i \\'l'r
g·iljusz ustawił pos11gi wszystki!'h lu
d1hv podhity<'h, a lrnżdy posąg· llliał 

1lzwo1wk. Udy kt{il'yŚ Ind sil{ h1111tował, 
dzwo1wk Ila .i<'g'O pos1p.!;ll dzwonił i ka
pła 11 o hw it>szcza ł to 1·t•sa 1·zow i. 

Oto, jak wyobrażano sohi!'. po1ęg·ę 

Rzy111u i <'hwałę l\apitoh1 w <·zasach, 
k i('dy {1w I\ a pitol był ruiną z rPszt ka-
111 i stary1·h świątyń, w kt{iry<'h 111it>ś<'i
ły się koś('ioły i klasztory. 

Rzym w okresie renesansu. 

lłzyrn S<'hyłku ŚrPdniowiPt•za 1o inny 
świat, ul(• zn{iw o olhrzyłlli111 zakroju. 
Pośr<'id rni11 i 11t,•dzy 1·osła potęg«t papi(•
stwa, a z nią wit>lka i1h•a z.iPdnoezo1wgo 
!'hrześrij11ństwa. Ta idea ni<' zdołała 
się 11rzPczywistnif., !!'cz na swc>j Żlllud
m•.i drodz(>, przpz wieki walk, klęsk 
i triulllfliw, wysuwała Rzym w sarn 
środek spraw lc'Uropejskich. \V okrc>sie 
l'<'ll<'SllllSU Hzym odzyskuj<' ezęść dnw-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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IH•go hlasku i przrz paręset lat stoi 
w rzędzil' 11ajświl'tniPjszyr h stoi ie. Ar
c·h itrktura, rzP7.ha i malarstwo naprł-
11in.i11 g·o nowr111 pięk1wrn. Rrnesans. 
hnrok, rokoko wbudowały si9 w starą 
zirmię srtkallli pał:lC'6w i koś<"iołllw, 
których wspaniałoś(. .if'dnak przyin1irnła 
Ila tir wyhoistyeh i lirndnych nlil'. na 
tle pl:1<·bw zarnsłyeh 1rawą. Taki wi
<lok pr:wdstawia Rzym na staryeh szty
chach: 11irsk11zitrlny zarys kościoła luh 
Pałac~u. wif'lkopań~ka karda, 111Hljt>ż
~lż1~.iąc·a t•zwbrką koni, a dookołn kupy 
~llll<'ci i gruzc.'>w, wałęsając•(' się hy<lło 
1 zawszr jakiś fragrnrnt starożyt11r.i rui
ny, porosły c•hwastami. Taki Hzvrn 
wzięło w r.' lHiO z r11k pnpiPŻY młc;<IP 
kr<llt•stwo WłoC'h i dopirro 1~it>daw110 
doprowadziło go do porządku. 

prz<'tka1w wszystkil'm, ro to miasto prz!'
żyło w ri11gu 2000 lat. E11 rop<·.i<·z~·k <'Zll
jl' sic w nit•m jak arvstokrata w starym 
zamku. pt>łnym rrlik:.Vij swrg·o rodu. 

0

Ta 
niPZW,\-'lda atmosfrra potęguje urok Hzy
mu i .i<•go pejzażu z majC'st at yrz11ym 
T~·hrt'm, rozh·głą zidon11 Kampa11j11 i gó
rami l>ł,\·szc·z111•emi w sło11<·u na hor,\'
z01wi<'. Szml'r tysi11<·a fo11ta1111 <'Z,\'lli 
z 11ory rz~·mskie.i nwloclyjny wic•rsz.„ 

Spadek duchowy Rzymu starożytnego. 

lłzym, zdoh,\·wra świata, hył w k111t11-
l'Zl' prowinrj:) pod ohr!'rni rz:)dami. Ar
c·h i t Pkc·i !'t rusr.v zhudowal i pic·rwszc· 
świ1)t,\·nic· w Hz,\·mic', a Ptrwwy 1·zpźhia

l'ZI' '')·kona! i dla n i<"h posąµ:i hogi'l\v. 
Sławna wil<·z.vra z hronz11, symholiC'ZIH' 
zwi<'rz~ Rzymu, ,ic>st dzit•łt•m l'1 ruskiPm. 
,\li' Wr,\·rhh• wrhodzi do Rz,\·mn sztuka 

Rzym współczesny. g'l'Prkn i zosta.i<' tam do km1ra starożyt-
Zcl11mic>waj:J<'<' to miasto. Jd:i<· .i<'g•l noś<"i. \V l'llrhn art,\'styrznym Rzym jpst 

lllirami, kt{)rp zgic•łk aut i autohusbw zawszr środowiskirm, rzndko źrbdh•rn. 
l!Jlo<lalmia <lo wszystkirh uliP wsptiłrzP- On daj<' pi<'ni:idz!' na świątynie, pnłnrc·, 
sn,v<'h, powoli poznajl'my ,jpgo rzarufo- hudowl!' użytPrznośC'i puhlirznl'j, potrz<'
<•ą o<lrr,_'lmrn~f.. Z otwnrt:1 pami~c·ii) moż- ha mu wil'lkipj ilośri rzt'Źh, malowidd, 
na tam ż,vf. jak WP śni<'. WszvstkiP stu- sprzętc'>w artystyrznyrh. Trudno powil'
]p1·ia splataj:) si9 Z!' sohą. s·., kośriol)· dzic•f., jaki h,\'ł wlział samyc·h Rz,\·mian 
\\~hudowant• w świ11 tyniP pn!!ański<', są w te.i praey; znprwnr nikły. llistorja 
lnnra do dziś c·zvn1w w twh samv<'h plastyki zanotowała tuzin nazwisk 
skl<'pi<·niaC"h, gdzi<' si!'dzi!'li 11rzi;d1~i<',\' rzyrnskiPh. nlr ż:id1w z llil'h ni(•llla 
1',7'.,\:rns:.v, s11 szkoły w murarh ohro1rn,\'('h. wirlkit•!!'O hlaslrn. 
11Ju s1i; wodę z akwPduktu, można wP,iśr Bardzit•j ory!!'inalny .i<•st Rzym w ar
do ~·iniami, mil'SZ<'Zl)C'l'j sii; w stoku rhitt-kturzc>. Daje on jej skl!'pil'ni<' i ko
wzg:>rza, któn• powstało z usypiska na- pułl;, dwil' wspnn iah' zdoh,\·rz<', z ktc'i
<·zyn 1„dini1111vrh. wvrz11<•anvrh tu od l'yrh korzystaj11 wszystkit• pbźnil'jsz<• 
nieparniętny<•h rz11s1)~" Gdzit~kolwit•k siQ wit·ki. Da.i<', - ale rzy je sam tworzy 1 
r~tszyć, w <'il)g'll kwalłransa przc•rhodzi Raezej nir. I sklrpil'llir i kopułę przy
si~ llrzez obszary historji, wśr{1d zahyt- j11ł Rz,\-·rn ml Etrusk<lw, ale rozwi1111ł je 
kow, h•g<'!Hl, imion, kt<)n' spy<'hają się n11 wiPlką skalę. Sklepienie baz;vliki 
ll~w.za.i<'m, jakhy nie miało starrzy(. im Konstantyna opodal Fonon Romanum 
lll,ll'Jsc·a na km zatło<'zo1wm boisku wiP- i kopuła Pankonu - \o najwyhitnid-
ko"' N. I · k • J · k ·' 1 t I . t 1 l . t kt' ",„ "· ll'rna <ma. w torym 1v Ja ·1s szt• za iy o l'g'O Hl< ownw wa, • orl' ... ·. -
ko' . 'ł . . . ' '1 l . I . <l , I k ~<· 1 0 n ie oJzwan iał własn<•go świ~ta, C'howało mys arr nil' domrzrni o srl'< -

ton•go ohrzęd sięva dakko i sPnkeznil' 11iowit•rza do naszveh czas6w. Tuk samo 
w <lzit\k ehrzPśrijaństwa. Ob,rrzaje, oryg-inalnośrią R~ymu jest amfikatr, 
Przysłowia, zwroty mowy potorz1wj są łuk triumfalny i kolumna, stojąra sa-

s:~~_!_omie piątym! --------·-------
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motnie i owinięta wstęgą płaskorzPźh. 
'l'a ostatnia nie zrobiła w historji wiel
kiej karjer:v, ale łuk triumfalny do dziś 
jl'st jednym z najpiękniejszy<>h pomy
słów dekoratywnych, amfitt>at r zaś bu
dzi podziw umidętnością operowania 
olbrzymią masą. W og<'>lc sztuka, którą 
Rzym tworzy lub fawor~·znj(', ndPrza 
rozmachem i kolosalnością. 

Rzymianie byli dumni ze swpj kana
lizacji i swych wo<lo<>i:igów, stawiając jP 
wyżej od piramid egipskich i innych 
„cudów świata". Przemawiał w tern dneh 
praktyczny, znamienna cecha ich umy
słowości. Nietwórczy w sztuce, słabi w na
uce i filozofji, stworzyli monumentalne 
prawodawstwo. Z wyraźną namiętnością 
oddawali się badaniom, w których ode
rwane pojęcia słuszności i sprawicdli
wości wchodziły w konflikt z nieprze
liczonemi wypadkami codziennego życia. 
Nikt im w tern nie sprostał. .Jeden 
Rzym miał uczonych prawników i kody
fikatorów w naszem pojęciu. Prawo 
rzymskie nawarstwiało się wiPkami, 
w nieskończonym szpregu ustaw, <lL•kn•
tów, opinij sądowniezy<>h, hy wreszcie 
w chwili, gdy starożytność ustępowała 
miejsca nowym czasom, zamknąć się 
w wielkim kodeksie Justynjana. Trudno 

dziś poruszyć jakiPkol wiek zagadnimil' 
prawni<>zc, żd1y nie znall'ŹĆ w niem śla
du myśli rzymskiej, która je picrwsza 
podjęła, a ezęsto rozwi11zała tak, że do 
dziś, nic wiedząc o tPm, jesteśmy po
sh1szni wyrokom zapomnianych preto
rów. 

Spadek Rzymu, z którego do dziś ko
rzysta cywilizarja, jest olbrzymi (~La
cina). Warto jPszczc tylko wspomnieć 
o znaczPniu wychowawcz(•m ideałów 
rzymskich. \VypowiPdziane z widki1 siłą 
przez pisarzy, poparte przykładami u hi
storyków, te ideały bohaterstwa, <lu<'ha 
obywatelskiPgo, cnoty, patrjotyzmu i wol
ności republikańskiej kształciły eharak
tery ludzkie w różnyeh epokach i od
<lziaływały wręcz na politykę. Ilora
raejusz Kokles, l\lucjusz Scpwola, Cin
einnatus, Korjolan ... , nic starcr.yłoby 
mit'jsca, aby ieh wszystkich wyliezyć, 
tych n11;żów podań i uwielbicnia, z kt<l
ryeh brano wzór i stwarzano dusr.e istot
nie na ieh podobieństwo! Albo Brutus. 
Jleż razy jPgo imię stawało się hasłl'm 
do walki przceiw tyranom! Nigdy nie
wiadomo, kiedy te starc historjl', 1włnc 
żaru i patosu, powróe:i, aby znów ror.
palać, burzyć i wskrzpszać. 

J. Parmuloir.,ki. 

s 
SAMOCHÓD I MOTORYZACJA. 

(Tabl. 73-74). Dawno już ludzie inte
resowali się zagadnieniem pojazdu po- . 
ruszającego się bez pomocy r.wicrząt 
pociągowych. 

Dzieje samochodu. 

Słynny fizyk Newton (XVIC w.) 
próbował podobno zbudować coś w ro
dzaju samochodu. Wiadomo dalej, że 

w r. 1644 niejaki 'l'hćson skonstruował 
pojazd poruszany przez dwu ludzi, sit>
dr.ących w środku. Pomysł nie przyjął 
się. Dopiero w 104 lata później inny 
wynalar.ca, Vaucasson, popisywał Rię 
przed Ludwikit•m XV oryginaln:i lw11-
strukcją, wprawianą w ruch olbrzy
miemi sprężynami, jak w zegarach. 
,Jednakże dopiero po wynalcr.ieniu tna
szyny parowej pojawiać się zacr.ynają 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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konkretne próby realizacji idei samo
chodu. Pierwszy próbował zbudować 
taki samochód Cugnot w r. 1769 (ryc. 
68). Pełnego powodzenia nie osiągnął. 

llye. 68 . Samochó d Cugno1a. 

Następnie zjawił się w r . 1781 parowy 
samochód Murdocka, ale i ten wynala
zek spalił na panewce. Wynalazczy 
umysł ludzki zatriumfował dopiero 
w r. 1802, kiedy to Trevitic opatento
wał i zbudował parową maszynę, po
ruszającą się z szybkością 10 mil ang„ 
czyli 16 krn na godzinę. Maszyna ta 
Wpadła podczas próbnych jazd na par
k~n, wobec czego wynalazcom zabro
niono zajmowania się tak niebezpieczną 
zabawą. Sprawa samochodu utknęła 
Po raz pierwszy. 

Po raz drugi zahamowano rozwój 
techniki samochodu w r. 1831 i latach 
następnych. Powstały wówczas pierw
s~e lokomotywy drogowe, dzieła tech-

d
ników i wynalazców, może jeszcze nie
oskonałe, ale będące zapowiedzią dal

~zego rozwoju. I natychmiast w Anglji 
1 Francji, gdzie te maszyny powstały, 
?hłożono je tnk wielkiemi podatkami 
1 ograniczono ich używanie taką liczbą 
surowych przepisów, że rychło posia
dacze tych maszyn obrzydzili sobie ko
rzystanie z nich. A wobec braku po
pytu na samochody - nie mieli nie do 
roboty i wynalazcy. 

szukaj w tomie piątymi 

Punktem zwrotnym w rozwoju samo
chodu stał się wynalazek Thomsona, któ
ry w r. 1845 opatentował pierwszą oponę 
z kauczuku, umożliwiającą jazdę po ów
czesnych wyboistych drogach. Drugiem 
ważnem zdarzeniem było wynalezienie 
przez T....enoira w r. 1860 pierwszego 
motoru gazowego. Następnie zjawiły 
się motory naft.owe, benzynowe i napę
dzane z akumulatorów, czyli bateryj, 
motory elektryczne. Twórczy umysł 
ludzki usiłował zresztą jeszcze przed 
wynalezieniem opony przystosować na
wet i parowy samochód do jazdy po 
złej drodze, lub w terenie. Oto w r. 1821 
próbowano budować pojazdy o kołach 
zaopatrzonych jakby w prymitywną 
gąs i enicę: w drewniane, okute łapy, lub 
opasujące koła łańcuchy z płyt. Z tych 
to prób wyłonił się zczasem, po niezli
czonych ulepszeniach, dokonywanych 
przez tysiące techników, ciągnik rolni
czy i artyleryjski oraz czołg - w ich 
nowoczesnej postaci. Ryc. 69 przedsta-

wia właśnie taki parowy ciągnik Boy
della, przeznaczony do jazdy w tere
nie, a zbudowany w r. 1846. Koła za. 
opatrzone są w luźno umocowane łapy, 
opierające się o grunt na podobień
stwo podeszew. Ciągnik tei1 funkcjo
nował regularnie i niezawodnie przez 
parę dziesiątków lat. 

W r. 1885 „ojciec automobilizmu" 
Oottlieb Daimler patentuje pierwszy 
pojazd dwukołowy napędzany przez 
silnik spalinowy. Słynny niemiecki 
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Ryc . 70. Podwo•le Blllnoohodn Mercedes z r . 1912. 

konstruktor Benz coraz to ulepsza bu
dowę silnika. Powstają pierwsze samo
chody, pędzone najczęściej mieszanką 
ropy i nafty, posiadające z początku 
urządzenia kierownicze w postaci drąż
ka poziomego, lub korby. Wehikuły te 
zaopatrzone są w niepewne i często za
wodzące silniki; opony . mają wpraw
dzie kauczukowe - ale pełne. 'vV ósmem 
i dziewiątem dziesięcioleciu XlX w. 
można było od czasu do czasu widzieć 
i w Warszawie wielkie tłumy publicz
ności obser.wujące taką wolno posuwa
jącą się a hałaśliwą maszynę, która co 
kilkanaście minut stawała, suche bo
wiem b.aterje, używane do zapłonu, wy
czerpywały się. Automobilista siadał 
więc na najbliższej ławce i czekał, aż 
baterje „odpoczną" i znów dadzą. do
statecznie silny prąd. Na tabl. 73 wi
dzimy samochody niemieckie i amery
kfi,ńskie z tych czasów. Na ryc. 70 wi
dzimy podwozie Mercedesa z r. 1912, 
w ogólnym zarysie przypominające już 
podwozia dzisiejsze. 

Praca samochodu. 

Samochód składa się z podwozia 
nadwozia. 
N ad w o z i e, czyli karoserja, służy 

do rozmieszczenia pasażerów, względ
nie ładunków. Rozróżniamy więc nad
wozia specjal.ne, oraz nadwozia cięża-

ro we, półciężarowe i pasa·żerskie. N ad· 
wozie pasażerskie służy bądź dla prze. 
wożenia większej liczby osób (autobus, 
autokar), bądź dla 2-6 osób. Wśr<ld 
tych ostatnich karoseryj najbardziej 
rozpowszechnione są: otwarte torpedo, 
kareta czyli limuzyna, taksówka, kabrjo
let i karoserje turystyczne oraz spor
towe. 
Główną częsc 1 ą samochodu jest 

po d w o z i e. W . zasadzie podwozie 
jest ramą, ustawioną elastycznie za po
średnictwem resorów na osiach z koła
mi. Spotyka się już wprawdzie samo
chody bezramowe i samochody o nie
zależnem resorowaniu każdego koła, 
my jednakże, dla wyjaśnienia zasad 
pracy samochodu, zajmiemy się pod
woziem klasycznem, posiadającem ra
mę, silnik na przedzie, a napęd na tylne 
koła (bywają samochody o innym ukła
dzie, np. z silnikiem ztyłu, lub też z sil
nikiem na przedzie, napędzającym 
przednie koła i t. p.). 
Fabryką siły jest w samochodzie sil

nik (ryc. 71). Silnik spalinowy, który 
zjawieniem się swojem w postaciach 
coraz bardzie.i udoskonalonych zasad
niczo umożliwia powstanie samochodu 
i samolotu, funkcjonuje przy pomocy 
płynnego materjału pędnego, np. spiry
tusu, benzyny. Paliwo to musi posiadać 
odpowiedni ciężar gatunkowy, (benzyna 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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SIL N I K 

Ryr. 7i . 

0,_750). W przyrządzie zwanym gazm
k1em (karburatorem) benzyna jest mie
sza~a z powietrzem w stosunku 20 gr 
(obJętościowo 15 litrów) powietrza na 
l gr benzyny. Ta benzyna rozpylona 
W powietrzu nazywa się mieszanką. 

.Mieszanka dostaje się przez odpo
wiednie przewody do wnętrza cylin
drów. Na ryc. 71 pokazany jest silnik 
czterocylindrowy W każdym z cylin
drów przesuwa się tłok . Na ryc. 71 dwa 
śd·rodkowe tłoki znajdują się w położeniu 
. ol~em, dwa zaś inne tłoki - w poło
zemu górnem. Te cztery tłoki, każdy 
Połączony korbowodem z wałem kor; 
howym - obracają go, podczas gdy 
same odbywają swój nieustanny ruch 
w c.ylindrach wgórę i wd6ł. 
R~ch tłoków powodowany jest przez 

koleJn.e wybuchy mieszanki, doprowa
dzoneJ do cylindrów. Mieszanka ta ule
g~, ~a~pierw wessaniu .do cylindrów, 
Pozm~J ściśnięciu czyli kompresji, a na
stępme zapaleniu przy pomocy iskry 
~lektrycznej. Iskra elektryczna powsta
Je w świecach; wkręconych w cylinder, 
a Prą~ do świec doprowadzony jest od 
~ozdz1elacza. Wreszcie następuje wy-

rnuch z cylindrów zużytych gazów. 

szukaj w tomie piątym! 

Dzięki spalaniu się, przy wybuchu 
mieszanki węgiel (C) i wodór (H) hen
zyny łączą się z tlenem (O) powietrza 
i wyzwalają energję cieplną (około 
10.000 kaloryj na kilogram materjału 
pędnego). Natychmiast po wybuchu 
tłok jest siłą rozprężających sii; gazów 
odrzucony energicznie wdół. Na ryc. 71 
odoywa się właśnie taki wybuch ko
lejny w cylindrach pierwszym i czwar
tym, tłoki w tych cylindrach odrzuco
ne będą przez siłę wybuchu nadół, gdy 
tymczasem tłoki w cylindrach drugim 
i trzecim posuną się wgórę, aby zkolei 
wykonać swoją pracę ściśnięcia mie
szanki, a potem, po zapaleniu się jej, 
ulec również .odrzuceniu. Tak więc pio
nowy nieustanny ruch tłoków w cy
lindrach przekazywany jest ·przy po
mocy korbowodów na wał korbowy, 
który z wielką szybkością obraca się 
dookoła swej poziomej osi. 

Cała ta praca odbywa się z wielką 
szybkością i przy nader wysokiej tem
peraturze. Wobec tego silnik musi być 
chłodzony. W silniku naszyrn chłodze
nie silnika odbywa się przy pomocy 
wody, która przebiega przez chłodnicę 
i ścianki cylindrów. Zakropkowane 
miejsca i strzałki pokazują ruch wody . 
Ruch ten wynika z tego, że woda ogrza
na wznosi się wgórę, a ochłodzona 
w chłodnicy - opada nadół. Wiatra
czek, napędzany przez wał korbowy, 
dopomaga wodzie do szybszego chło
dzenia się. Istnieją także inne sposoby 
chłodzenia silnika, np. powietrzem. Aby 
silnik dobrze funkcjonował, należy 
ustawicznie wszystkie jego części sma
rować olejem, który musi być wytrzy
mały na wysokie temperatury i ciśnie
nia. Dla ·uszczelnienia tłoków zaopa
trzone są one w pierście_nie tłokowe, 
ściśle a elastycznie przylegające do 
wewnętrznych ścianek cylindrów. 
Cóż jednak dzieje się dalej Y Oto 

obraca się wał kor.bowy. Trzeba prze-
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PRZEl<AZVWANIE N~PĘOU KOlOM 

kazać jego obroty kołom tylnym, któ
re poruszają wóz. Przekazywanie napę
du od silnika do kół pokazane jest na 
ryc . . 72. 

Obroty wału korbowego zależne są 
od nas. Gdy siedząc w samochodzie, 
naciskamy pedał przyśpiesznika, wów
czas silnik otrzymuje więcej mieszanki, 
obroty silnika zwiększają się, nasza 
fabryka siły jest w pełnym ruchu. 
Urządzenie, zwane sprzęgłem, pozwala 
tę siłę włączać i wyłączać (ryc. 73). Przy 
wyłączonem sprzęgle silnik pracuje sam 
dla siebie, przy włączonem· natomiast -
uruchamia wał kardanowy, który zko
lei przekazuje ruch kołom. 
. Są jeszcze dwa ważne elementy, 
uczestniczące w · tern przekazaniu ruchu 
(ryc. 72). Te elementy, to skrzynka bie
gów czyli przekładnia i dyferencjał. 

Skrzynka biegów, posiadająca dźwi
gnię zmiany biegów, pozwala kierowcy 
zachować całą moc silnika. Rzecz po
lega na tern, że silnik przedstawia po
tęgę tylko wtedy, gdy obraca się z wiel
ką szybkością, t. j. gdy posiada do
stateczne obroty. Nieraz zaś podczas 
jazdy wynikają takie warunki, że samo~ 
chód musi jechać wolno (zła droga, mgła). 
Gdyby nie skrzynka biegów, to i po
łączony z kołami silnik zacząłby się 
w takim wypadku obracać wolno, a za
tem utraciłby swoją moc. Posługując 
się odpowiednio biegami, jedziemy wol-

SILNIK 

Ryc. 73 . 

niej lub szybciej, ale zawsze zapewnia
my silnikowi potrzebną dla jego mocy 
wymaganą ilość obrotów. Ruszamy np. 
z miejsca, to znaczy szybkość samocho
du jest prawie żadna. żeby pokonać 
bezwład maszyny, silnik musi właśnie 
teraz dawać jak największą moc, bo 
niełatwo jest poruszyć z miejsca cięż
ką masę. Pierwszy bieg, używany do 
ruszania z miejsca, zamienia wielką 
moc szybko obracającego się silnika na 
dużą siłę wolno obracających się tyl
nych kół samochodu. Następnie włą
cza się kolejno dalsze biegi - aż <lo 
biegu bezpośredniego, przy którym wy
sokie obroty silnika przekazywane są 
bezpośrednio - tak samo szybko obra
cającym się kołom tylnym. Silnik ma 
wysokie obroty, koła obracają się od
powiednio szybko, mkniemy, regulując 
szybkość naciskaniem przyśpiesznika. 

Dyferencjał wreszcie służy do wza
jemnego różnicowania obrotów kół 

KA:~~:i u---
oo.i"W. -
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Ryc . 74. Instalacja elektrycana. 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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- tylnych, gdyż na łukach nie mogą się 
one obracać z jednakową szybkością. 
Przy łuku np., który powstaje przy 
skręcie w lewo, tylne koło lewe ma do 
przebycia odcinek mniejszy, niż tylne 
koło prawe; dlatego też przy wsz~lkich 
łukach obroty kół (wewnętrznego i ze
wnętrznego) muszą być różnicowan<:. : 
koło wewnętrzne przebiega po łuku 
drogę krótszą, niż koło zewnętrzne, 
n więc musi obracać się nieco wolniej. 

ciętną 54 km/godz., a Chassel na elek
trycznym wozie Jeantaud i Jenatzy na 
swojej również elektrycznie napędza
nej konstrukcji na dystansie kilometra 
ustalają pierwsze rekordy ( 63 i 66 
km/godz.), walcząc w latach następnych 
zawzięcie ze sobą, a ówczesny świat 
przygląda się ze zdumieniem ich walce. 
Wkońcu w r. 1902 bije ich obu na swym 
wozie Serpollet, który ma już szybkość 
120,805 km na. godz. W szybkości na 

Ryc. 7.S. Nowocz e•na konstrukcja samochod owa. 

dystansie kilometra ustalają 
potem rekordy różni kierowcy 
(m. i. Vanderbilt, de Caters, 
Rigolly, Hemery) na wozach 
Mors, Gobron, Mercedes, Dar
racq, Napier, Benz. Są to już 
szybkie i sprawne wozy, napę
dzane silnikiem spalinowym. 

Do instalacji elektrycznej samochodu 
należą (ryc. 74) : prądnica czyli dyna
mo, napędzana przez silnik, a będąca 
wy~wórnią prądu, akumulator czyli ba
te.~Ja, spełniająca rolę zbiornika ener
gJ1 el ektrycznej, wreszcie iskrownik lub 
delko z rozdzielaczem. Dla uruchomie
nia silnika używany jest prócz ręczne
go także i elektryczny rozrusznik. 

Sport i turystyka. 

W r. 1894 dziennik paryski „Petit 
Journal" wyznacza po raz pierwszy 
P.remję wysokości 60.000 fr. dla zwy
ci~zcy zawodów samochodowych. Od 
~eJ chwili różnego rodzaju zawody 
1 k?nkursy, będące probierzem war
tości konstrukcji samochodowych, są 
?ez przerwy organizowane w Europie 
1 Ameryce. Można śmiało twierdzić, że 
olbrzymi a szybki postęp techniki sa
~ochodowej zawdzięczać należy głów
nie zawodom sportowym i turystycz
nrm. w najogólniejszym Żarysie histo
r.1~ tych zawodów i związanego z nie-
1111 postępu jest następująca: 

W roku 1899 samochodowe „ Tour 
de Prance" przynosi już szybkość prze-

szukaj w tomie piątym! 

W raidach samochodowych Fournier 
osiąga w r. 1901 szereg sukcesów, mię
dzy innemi przejeżdżając z Paryża do 
Berlina (1200 km) w 17 godzin; 
w r. 1902 Renault na swojej maszynie, 
jadąc z Paryża do Wiednia przez Alpy, 
przy bardzo złej pogodzie, posiada fe
nomenalną szybkość podróżną - 69 km 
na godz. Raid z Paryża do Madrytu 
w r. 1903 był przerwany ż powodu 
szeregu ciężkich katastrof, jednak kie
rowca Gabriel dojechał do Bordeaux, 
gdzie raid przerwano, z szybkością aż 
105 km na godz. Były to naprawdę 
szaleńcze jazdy, jeśli się zważy zły stan 
ówczesnych dróg, przeszkody na dro
gach w postaci płoszących się koni, no 
i sprzęt motorowy w porównaniu z na
szemi wymaganiami dzisiejszemi zupeł
nie już archaiczny. Z pasją walczi1 
o lepsze Francuzi z Niemcami i Angli
kami, ale i Amerykanie nie pozosta
ją wtyle: Amerykanin Bowden prze
bywa kilometr z szybkością przeszło 
176 km na godz. Rotszyld wyjeżdża 
w samochodzie na Saharę, Cantacuzen 
przybywa z Paryża do Bukaresztu, roz
poczyna się szereg konkursów i zawo-
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dów: górskich, na wytrzy111ałośr, na 
regularnośr, na komfort. W szlachet
nej emulacji sportowcy i konstrukto
rzy prą do zwyci<:stwa, do zlrndowa
nia możliwie najdoskonalszego wozu, 
aż wreszcie w praktycznej Ameryce -
zaczyna się walka o potanienie samo
chodu i jego eksploatacji, o populary
zację 1rntomobilizmu. 

Ale tymczasem Hemery na Benzu 
przekracza w r. 1909 szybkość. 202 km 
na godz., a po wojnie, która także 
pchnęła naprzód technikę samochodo
wą, walczą o szybkośr i zwyciężają 
kolejno: Thomas na Del age 'u, Eldridge 
na Fiacie, Thomas na swej maszynie, 
Campbell na Napierze, Segrave na 
Sunbcamic (przeBzło 327 km na godz., 
rok 1927), potem ustalają rekordy 
światowe Keech na Liberty, znów 
Segrave, aż wreszcie Campbell na swym 
specjalnie zbudowany111 olbrzy111im Nie
bieskim Ptaku bije kolejno w latach 
19:łl-1935 swoje własne rekordy, roz
pędzając bolid do 437,9 km na godz. 
(rok 19:33) i 445,396 km na godz. 
w r. 19:35. Próby te odbywały się na 
plaży w Daytona Beach na ł<'lorydzie 
wobec setek tysięcy widzów. Motor dla 
Niebieskiego Ptaka wykonała słynna 
angielska wytwórnia Rolls-Royce'a. 
Campbell ustalił jednocześnie, prócz 
rekordu na dystansie mili ang., rekord 
na dystansie 5 km ( 431,97 4 km na go
dzu1ę). 
Uświadon11ć sobie trzeba przytem 

doskonałość nowoczesnego seryjnego 
sprzętu samochodowego. Doskonałość 
ta wyraża się w nieprzerwanych ja
zdach z szybkością przeszło 100 km 
na godz., które trwają całemi tygod
niami podczas prób na specjalnych 
autodromach francuskich mem iec
kich. 

Przemysł samochodowy. 

Samochód wciskać się począł w życie 
coraz bardziej, aż stał się jednym z je-

go najważniejszych elementów. Tyczy 
się to głównie Stanów Zjednoczonych, 
które z rozmachem kroczą na <'ZPle cy
wilizacji, wyprzedzając o dziesiątki lat 
Europę. W r. 1930 produkcja Stanów 
i Kanady wyniosła już 3 i pół miljona 
wozów. Sam podatek od benzyny przy
niósł w tym roku skarbowi około 
O,!J miljarda dolarów, łącznie znś z opła
tami innemi - 26,5 111iljona pojnzdów 
mechanicznyeh dnło skarbowi p,rzcszło 
miljnrd dolarów dochodu. 5!>.000 kup
ców posiadało składy i sklepy samo
chodowe, przeszło 5 miljonów robotni
ków pracowało w przemyśle i handlu 
samochodowym, a na potrzeby tego 
przemysłu szło 85° / 0 ogólnego spożycia 
ropy, 82°/ 0 kauczuku, 68,7°/0 szkła na 
szyby, 53°/ 0 żelaza, 15,5°/ 0 stali, 17,4°/ 0 

aluminjum, 14,8°/0 bawełny, 51,4°/ 0 ga
lanteryjnej skóry, 14,1°/0 bla<'hy, 18"/0 

drzewa obrobionego i t. p. 
\V roku 193!) Stany Zjednoczone wy

produkowały 4 miljony samochodów! 
Z liczb tych wynika, że prze1nysł sa-

111ochodowy jest jeszcze hardziej niż 
przemysł budowlany - przemysłem 
centralnym, spożywającym masowo fa
brykaty i wyroby kopalń rudy i ko
palń nafty, hut żelaznych i szklanych, 
stalowni i rafineryj, plantacyj i wytwór
ni kauczuku i bawełny. Mnóstwo więk
szych i mniejszych przemysłów rolni
czych i technicznych zainteresowanych 
jest w automobilizmie, rozwijającym 
się wspaniale dzięki naukowo opraco
wanym metodom seryjnej, masowej, ta
niej fabrykacji słynnego Forda, dalej 
koncernu Oeneral Motors Corp., Chry
slera i innych. 

We ł<~rancji, gdzie Citroen stworzył 
swoją olbrzymią wytwórnię, w końcu 
roku 19:3!) pracowało w przemyśle samo
chodowym 780.000 robotników, 

0

200.000 
sprzedawców, 340.000 mechaników. 
Przemysł ten reprezentuje kapitał 80 
miljardów franków. Liczba wyprodu-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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kowanych wozów spadła w r. t 9:l5 do 
177.000 (r. 1929 - 253.000), ale pomi
mo to wpłata z przemysłu samochodo
wego i automobilizmu do skarbu fran
cuskiego wynosiła 7 miljardów fran
ków, to jest akurat tyle, ile wynosi 
budżet Rzeczypospolitl'j Polskiej na rok 
1936/1937. 

Dwa wielkie mocarstwa, sąsiadujące 
z Polską, t. j. Niemcy i Rosja, rozpo
częły w r. 1930 prace motoryzacyjne 
na olbrzymią skalę. Hosja stała się sa
mowystarczalna po oparciu swego prz<>
łllysłu samochodoweiio na wzorze J•'or
da, a następnie rozwinąwszy i przysto
s~wawszy jego konstrukcje odpowied
nio do warunk6w własnych. W Niem
czech najważniejszą akcją gospodarczą 
kancl. Hitlera była· akcja motoryzacyj
na. Budowa gęstej sieci wspaniałych 
dróg i autostrad oraz powstanie miljo
nowej produkcji wszelkiego typu samo
chodów stworzyły potężny przełom, 
w s~utkach nie dujący się jeszcze obli
czyc: Niemcy stają się dzięki niemu 
P?tęgą gospodarczą i militarną. Palma 
P~erwszeństwa pod względem rozm i a
r~~ produkcji samochodowej i wyso
kie,] wartości przeszła na kontynencie 
od l<'rancuzów i Włochów - do Niem
ców. Niemiecka produkcja w roku 1935 
Wynosiła 215.000 wozów. Benzyna i kau
~~uk produkowane są tam sztucznie. 

Niemczech robiono też pierwsze 
U?ane próby z gazogeneratorami na WQ

giel drzewny lub drzewo; próby te 
Ulllożliwiają normalnemu samochodowi 
P?dróże kalkulujące się niezmiernie ta
nio. Stosuje sic; też do samochodu bar
dzo oszczędne i trwałe silniki Dicsla 
na Paliwo ciężkie. 

Samochód a wojna. 

kl W .r. 1914 l<'rancja uratowała się od 
, ęsk1, zarekwirowawszy wszystkie tak

so.w~i J?aryskie dla pośpiesznego prze
wiez1e1ua odwodów na zagrożony front 

1tzukaj w tomie piątym! 

Awtat I tycie. - IV. 

nad Marne'ą. Polska ofensywa na Ukra
inę w r. 19~0 była możliwa tylko dzięki 
wyzyskaniu kolumn samochodowych, 
które szybko przewiozły piechotę da
leko w głąb terenu nieprzyjacielskiego. 
Niemcy dzisiejsze przez rozbudowę sieci 
doskonałych dróg i przez motoryzację 
<lą:i.ą do tego, żeby móc w razie potrzeby 
szybko przerzura(; wielkie masy wojsk 
z jedneiio teatru wojennego na drugi. 

Droi.ó i samochody dla transportu 
sprawneiio a pośpieszneg·o podczas woj
ny mają więc znaczenie olbrzymie. Sa
ll\ochód stał się jednak nietylko narzę
dziem wojPnne111, ale bronią w postaci 
wozu pancerncgo i czołiiu. Wielkie zwy
cięstwa francuskie w październiku i li
stopadzie 1917 r., oraz czerwcowe, lip
cowe i wrześniowe ofensywy marszałka 
J•'ocha, które w roku 1918 ostatecznie 
przełamały ufortyfikowane fronty nie
mirckie - stały się możliwe tylko dzię
ki zastosowaniu setek i tysięcy czołgów 
wirlkieh i średnich, przydzielonych gru
pami do każdej atakującej dywizji. 
Dnia 18 lipca pod Belloy razem z pie
chotą atakowały jednocześnie 292 czoł
gi cic;żkie i 480 czołg-ów średnich. Sa
lllochody pancerne i szybkobieżne dzi
siejsze czołgi są bronią, której umie
jętne stosowanie jest całkowicie zgod
ne z naczelnemi zasadami taktyki, t. zn. 
z zasadą dążenia do . zaskoczenia nie
przyjaciela, z zasadą manewru, jako 
podstawy działania i z zasadą wyzy
skania powodzenia przez szybkość i cią
iiłość w połączeniu z metodą. 

Znaczenie motoryzacji dla Polski. 

Zagadnienie motoryzacyjne stało się 
zatem jednrm z najpoważniejszych za
gadnień gospodarczych i państwowych. 
Motoryzacja jest ważna i niezbędna dla 
życia gospodarczcgo i dla obrony pań
stwa. Jest to rozległy kompleks spraw, 
sięgający głęboko w podstawy bytu 
społecznego. Rolnicza Polska, pro<luku-
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jąca masowo nieopłacający się kartofel, 
stałahy się bogatsza, gdyby kartofel 
przerabiano na spirytus, dający w po
łączeniu z benzyną doskonałe paliwo 
samochodowe. Od motoryzacji zależy 
zatem nietylko istnienie i rozwój po
szczególnych gałęzi przemysłu, ale tak
że dobrobyt rolnika. Każdy będący 
w ruchu Sa!llochód zatrudnia od 3 do 4 
pracowników: w fabrykacji, w war
sztatach naprawy, w stacjach obsługi, 
w przemysłach pomocniczych, przy na
prawie dróg i t. d. Tak więc zmotory
zowanie naszego kraju oznaczałoby 
także zakończenie bezrobocia. Na przy
kładzie francuskim widzieliśmy, że auto
mobilizm przyniósł skarbowi Francji 
7 miljardów fr. dochodu. N a budowę 
dróg wydatkowano z tego 4 miljardy. 
Skarb francuski zarobił więc na czysto 
3 miljardy fr. A zatem motoryzacja 
oznaczałaby i dla nas koniec różnora
kich kłopotów, bo ponadto postawiłaby 
na nogi chwiejący się przemysł nafto
wy i wpłynęłaby na powstanie, względ
nie na rozwój wielu placówek przemy
słowych i handlowych. 

Niewszyscy w Polsce zdają soli.ie spra
wę z tego, że sa!llochód przeistoczył 
całkowicie życie społeczeństw w szere
gu państw świata. Udoskonalił i przy
śpieszył komunikację pasażerską i tu
rystyczną, wpłynął ogromnie na spraw
ność i taniość transportu towarów, umoż
liwił docieranie kultury do najdalszych 
zakątków, zasadniczo przeobraził sto
sunki w armjach, zatrudnił w szeregu 
państw miljony robotników w fabry
kach samochodowych oraz 111iljony 
osób, obsługujących samochód lub 
przedsiębiorstwa samochodowe. Prze-· 
mysł samochodowy zużywa przytem 
tak olbrzymie ilości surowców i fabry
katów, że zaważyło to zasadniczo na 
wielkich rynkach świata. Tak więc sa
mochód z m o t o r y z o w a ł życie go
spodarcze krajów, przyczyniając się do 

ogólnego wzrostu dobrobytu, do wzmo
żenia tempa pracy i do rozwoju szere
gu przemysłów. 

Samochód nie jest zatem jeżdżącym 
dowodem bogactwa jego właściciela, 
samochód stał się jednym z ważnych 
czynników dobrobytu ludności w tych 
państwach, gdzie zrozumiano wielką 
rolę niotoryzacji pod względem gospo
darczym i politycznym. <Hównemi wa
runkami rozwoju motoryzacji są oczy
wiście: możliwie wydatna rozbudowa 
dróg i jak najtańsze ukształtowanie ce
ny sprzedażnej benzyny. 

W końcu r. 1935 pod względem ilo
ści samochodów przodowały w całym 
świecie Stany Zjednoczone, gdzie jeden 
samochód przypadał na 5 mieszkańców. 
Kursowało tam około 26 miljonów po
jazdów mechanicznych. Francja posia
dała w 1934 r. 2 miljony samorhodów 
i półmiljona motocykli. Następne miej
sca pod względem liczebności taboru 
samochodowego zajmowały: Anglja, 
Kanada, Niemcy. Rosja znajdowała się 
wówczas na miejscu 1 O-em ( 180.000 sa
mochodów). Polska zajmowała w ta
beli światowej miejsce 36-te, posiada
jąc 25. 712 samochodów i 8546 moto
cykli. Jeden samochód przypadał na 
1290 mieszkańców. Stan automobilizmu 
był lepszy nawet na Litwie i w Alba
nji. Tylko w Bułgarji na jeden samo
chód przypadało 2850 osób. 

W r. 1935 stan motoryzacji Polski 
pogorszył się jeszcze bardziej. 

Stan sieci drogowej w r. 19:35 niN~o 
się w Polsce poprawił, urągał jednak 
jeszcze elementarnym wymaganiom ży
cia gospodarczego i był powodem do 
niepokoju o stan obronności granic, 
zależny od gQstości i jakośei dr6g. 

'V r. 1935 powstała w Polsce własna 
produkcja samochodowa, budująca oko
ło 4 tysięcy sztuk rocznie. Oczywiście 
nie odpowiada to nawet w najmniejszej 
mierze prawdziwym potrzebom Polski. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Zwycięski pochód samochodu od nie
bezpiecznej zabawki Cugnota, poprzez 
przedmiot ogólnego podziwu, do po
wszechnego środka lokomocji - nie 
zakończył się jeszcze. Samochód staje 
się niezbędnym czynnikiem gospodar
czym, narzi;dziem walki o byt, elemen
tem nowoczesnego układu stosm}ków. 
Motoryzacja jest dziś sama w sobie 
wielkim i głównym programem gospo
darczym, zagadniei1ie zaś ~otoryzacyj
ne w swym całokształcie - domaga 
się wielkiej armji fachowych pracow
ników i sztabu wytrawnych polityków, 
pojmujących całą doniosłość te.i spra
wy. Hamowanie automobilizmu przez 
Prohibicyjne opłaty, cła i zbyt ostre 
Przepisy jest dziś daleko bardziej szko
dliwe, niż 100 lat temu, szkodzi bowiem 
całemu społeczeństwu i państwu. 

St. Strumph Wojtkiewicz. 

SAMORZĄD. W działalności państwa 
możemy odróżnić trzy kierunki: ust a
w od a w st w o, czyli władzę prawo
dawczą, które polega na wydawaniu 
nowych praw, nowych przepisów praw
nych; s ą do w n i c two, polegające 
na rozstrzyganiu sporów prawnych i na 
karaniu za naruszenie obowiązujących 
Praw, i wreszcie - adm i n is tra c j ę, 
czyli władzę wykonawczą, która obej
muje całą pozostałą działalność pań
stwa, a więc wszystko to, co nie jest 
ani ustawodawstwem ani sądownic
twem. Administracja jest żywą dzia
łalnością państwa; szkoły, koleje, pocz
t~ i telegraf, drogi i mosty, zwalcza
hle chorób i inne sprawy zdrowia pu
blicznego, wojsko, policja i t. d. - to 
~szystko są niektóre dziedziny admi
nistracji. Administracja jest więc zwią
zana jak najsilniej z całem codzien
nem życiem współczesnego społeczeń
stwa. Administracja znaczy tyle, co 
z:_u·zą<l. W przeciwstawieniu do admi
nistracji państwowej, czyli publicznej, 

szukaj w tomie piątymi 

możemy mowie o administracji pry
watnej, czyli zarządzie swoich spraw 
prywatnych przez jednostki. 

Samorząd a władze rządowe. 
Państwo może rozwijać. swoją dzia

łalność w dziedzinie administracji 
w sposób dwojaki: albo w ten sposób, 
że działają władze rządowe, a więc 
właściwe władze państwowe, albo też 
w taki sposób, że państwo przekazuje 
część swoich uprawniel1 rialom, od wła
ściwych władz państwowych odrębnym, 
sprawującym jednak władzę z upo
ważnienia państwa. Np. jeżeli chodzi 
o działalność ministerstw, wojewodów, 
starostów, kuratorów okręgów szkol
nych, inspektorów szkolnych, urzędów 
skarbowych i t. d., to są to właściwe 
władze państwowe, czyli władze rządo
we. Ale np. gmina wiejska sprawuje 
wprawdzie swoją władzę z upoważnie
nia państwa, ale nie należy do władz 
rządowych. 
Otóż te ciała w administracji pu

blicznej, które nie należą do organiza
cji władz rządowych, nazywamy samo
rządem. W ten sposób, jeżeli wszystkie 
władze administracyjne nazywamy wła
dzami administracji państwowej w ob
szerniejszem znaczeniu czyli władzami. 
publicznemi, administracją publiczną, 
to w ich obrębie możemy odróżnić: 
1) władze państwowe w znaczeniu ści
ślejszem, właściwem, czyli władze rzą
dowe (przykłady ich podaliśmy powy
żej), 2) władze samorządowe, samo
rząd. 

Różne rodzaje samorządów. 
Mówiąc w życiu codziennern o samo

rządzie, marl1y na myśli zwykle i prze
dewszystkiem taki samorząd, który 
działalnością swoją obejmuje na pew
nym obszarze wszystkich mieszkańców 
tego obszaru. Zaliczamy tutaj samorząd 
gromady wiejskiej, samorząd gminy 
wiejskiej, samorząd miejski, samorząd 
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powiatowy, samorząd wojewódzki. Ta
ki samorząd nazywamy s a m o r z ą
d e m t e r y t o r j a 1 n y m, czyli sa
morządem p o w s z e c h n y m, ponie
waż obejmuje on wszystkich („po
wszechny") mieszkańców danego ob
sz11ru („terytorjalny"), a także komu
nalnym. 

Ale obok samorządu powszechnego 
czyli terytorjalnego istnieje także sa
morząd innego typu, zwany rozmaicie: 
ogólnie - sam or z ą dcm n ie t c r y
t o r j a l n y m, a ze względu na jego 
specjalny charakter - sam or z ą dem 
z a w od o wym albo gosp o d ar
e z y m. Taki samorząd jest wpraw
dzie także do pewnego stopnia samo
rządem terytorj11lnym, gdyż zawsze 
istnieje dla pewnego obszaru, pewnego 
terytorjum, - dlatego jednak nazywa
my go nieterytorjalnym, ponieważ dzia
łalnością swoją na tym obszarze nie 
obejmuje wszystkich jego mieszkań
ców, lecz tylko pewne osoby. Samorzą
dem zawodowym, albo gospodarczym 
nazywamy go dlatego, ponieważ obej
muje on osoby należące do pewnego 
zawodu, względnie, ponieważ służy on 
specjalnym interesom gospodarczym, 
które ma reprezentować. Takim samo
rządem są izby lekarskie (należą do 
nich lekarze, a mają one za zadanie 
reprezentowanie interesów i fachowej 
opinji zawodu lekarskiego oraz dbanie 
o etykę i godność lekarzy przy wyko
nywaniu przez nich swojego zawodu), 
izby przemysłowo-handlowe ( reprezen
tują interesy i fachową opinję sfer 
przemysłowych i handlowych), izby 
rolnicze, izby rzemieślnicze, izby adwo
kackie i t. d. 

Nadzór władz rządowych nad samorządem. 

Ponieważ każdy samorząd, jak po
wyżej powiedzieliśmy, działa z upo
ważnienia państwa, wynika z tego, że 
samorząd nie może się państwu prze-

ciwstawiać, lecz musi przestrzegać gra
nic udzielonych mu upoważnień. Dla
tego też każdy samorząd pozostaje pod 
nadzorem władz rządowych, którym 
dla wykonywania tego nadzoru przy
sh1guje szereg uprawnień i środków. 
Uprawnienia nadzorczych władz rządo
wych dają się sprowadzić do prawa 
przestrzegania, aby samorządy: 1) swo
je zadania rzeczyw1sc1e spełniały 
2} swojego zakresu działania nie prze 
kruczały i :3) obowiązujących ustaw ni4 
naruszały. środkami przysługująeem 
nadzorczym władzom rządowym dli 
realizacji powyższych uprawniei1 są 
prawo inspekcji urzędów i przedsię 
biorstw samorządowych, udzidanie sa
morządom odpowiednich wskazówek 
i pouczeń, rozstrzyganie odwołań od ich 
decyzyj, prawo zatwierdzania pewnych 
uchwał ciał samorządowych, zawiei>za
me i uchylanie ich decyzyj; składa
nie z urzędu członków zarządzających 
organów samorządowych - a nawet -
jako środek ostateczny - rozwiązywa
nie odnośnych organów samorządo
wych i zarządzanie nowych wyborów. 
Np. jeżeli rada miejska jakiegoś mia
sta podejmuje uchwały sprzeczne z pra
wem, lub nie spełnia swoich zadań, to 
jako ostateczny środek przysługuje 
władzy nadzorczej prawo rozwiązania 
tej rady miejskiej i zarządzenie no
wych wyborów, przyczern aż do no
wych wyborów władza nadzorcza usta
nawia tymczasowy zarząd miejski. 

Znaczenie samorządu w życiu państwowem. 

Samorząd posiada w życiu państwo
wem wielkie znaczenie. Przedewszyst
kiem stanowi on wielką pomoc dla 
władz rządowych, wyręczając je w speł
nianiu zadań administracji publicznej. 
Np. samorząd miejski zajmuje się uli
cami, oświetleniem miasta, kanalizacją, 
tramwajami miejskiemi i t. d„ wobec 
czego nie potrzebują tern już zajmo-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wać się władze rządowe. Podobnie też 
Przedstawia się sprawa, gdy chodzi 
o działalność samorządu gminnego, 
wiejskiego, powiatowego i wojewódz
kiego, z których każdy spełnia różne 
zadania, odciążając w ten sposób rzą
dowe władze administracyjne. 
Samorząd jest poza tern znakomitą 

szkołą życia publicznego dla obywateli, 
wiążącą ich silniej z państwem i przy
g?towującą ich do działalności na tere
n~e szerszym. Obywatele miejscowi, 
biorąc udział w pracy samorządu, 
a więc np. b~dąc członkami rady gmin
nej, rady miejskiej lub rady powiato
":ej, czują się czynnymi wsp6łpracow
nikami administracji publicznej, a więc 
Uczestnikami rządzenia państwem. Bar
dzo ważny jest tutaj moment bezpo
średniości. Obywatele biorący udział 
w pracy samorządu widzą odrazu re 
zu~taty tej pracy na miejscu, co wię
~eJ - rezultaty te widzą także wszyscy 
in!li mieszkańcy danej gminy wie,jskiej, 
?1~asta, czy powiatu ; zespala to ich 
sc1śle z pracą administracji publicznej. 

Organizacja samorządu. 
W każdym samorządzie terytorjal

?Ym rozróżniamy oq~an stanowiący 
1 kontrolujący oraz organ zarządzają
cy. i wykonawczy. 'V gminach wiej
~k~ch ori1:anem stanowiącym i kontro
UJącym jest r a d a gm i n n a, orga-

nem zarządzającym i wykonawczym -
z a~ z ą d gm i n ny. W miastach or
?anem stanowiącym i kontrolującym 
Jest r a d a m i e j s k a, organem za
rządzającym i wykonawczym - z a
r ~ ą <l m i e j s k i. W samorządach po
wiatowych organem stanowiącym i kon
trolującym jest r ad a po w i at o w a, 
a organem zarządzającym i wykonaw
czym - wyd ział po wiat owy. 

WJ'bOrJ' umoratdowe . 

. Prawo wybierania do organ6w mitro
Jowych związków samorządowych', je-

szukaj w tomie piątymi 
~ 

żeli wybory do tych organów są bezpo
średnie, przysługuje każdemu obywate
lowi polskiemu, bez różnicy płci, który 
ukończył do dnia zarządzenia wyborów 
24 lata, przynajmniej od roku mieszka 
na obszarze danego związku samorządo
wego i nie utracił prawa wybierania do 
sejmu, w myśl obowiązujących przepi
sów. 'Vybrany zaś do organów związ
ków samorządowych może być każdy 
obywatel polski, bez różnicy płci, któ
ry ukończył do dnia zarządzenia wyho
rów 30 lat i ma prawo wybierania do po
wyższych organów. Do rady miejskiej 
i rady powiatowej, jak również na sta
nowiska ławnika miejskiego, mogą być 
wybrani tylko ci obywatele polscy, któ
rzy obok warunków wybieralności wy
żej wymienionych władają językiem 
polskim w słowie i piśmie (minister 
spraw wewnętrznych może czasowo do
zwalać na wyjątki). Wybrany do wy
działu powiatowego może być tylko 
obywatel polski, który obok wyżej okre
ślonych warunków posiada nadto przy
gotowanie praktyczne, które określa 

rozporządzenie ministra spraw we
wnętrznych. N ad to są specjalne przepi
sy dotyezące kwalifikacyj wójtów w gmi
nach wiejskich, tudzież prezydentów 
i wiceprezydentów, burmistrzów i wiee
burmistrzów w miastach. 

Gmina 'łriejalca. 

Do obszaru gminy wiejskiej wchodzi 
jedna lub więcej miejscowości (osad, 
miasteczek, wsi, siół, osiedli, przysiół
ków, kolonij, zaścianków, folwarków 
i t. p.). Wielkość obszaru gminy po
winna odpowiadać naturalnemu, o ile 
możności, zasięgowi wspólnego zaintere
sowania mieszkańców połączonych miej
scowości. lokalnemi sprawami publicz
nemi ; powinna również zapewnić gmi
nie zdolność wykonywania ciążących 

na niej zadań. Rada gminna składa się 
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z wójta, jako przewodniczącego, pod
wójciego, ławników oraz radnych. 
Zarząd gminy składa się z wójta, 

podwójciego oraz dwóch ławników, 
(w gminach liczących ponad 10.000 
mieszkańców trzech ławników). 

Jeżeli obszar gminy wiejskiej stano
wi jedną miejscowość, to jest ona 
ostatniem u dołu ogniwem administra
cji samorządowej. Jeżeli natomiast 
obszar gminy wiejskiej nie stanowi 
jednej miejscowości, dzieli się on na 
gromady. 
Gromadę wiejską stanowi z reguły 

każda miejscowość (osiedle, wieś, sioło, 
kolonja, osada, miasteczko, zaścianek, 
folwark i t. p.) ; miejscowości te jecl
nak mogą być połączone i mogą two
rzyć wspólną gromadę. Zakres działa
nia gromady obejmuje zarząd mająt
kiem i dobrem gromadzkiem tudzież 
rozporządzanie dochodami z tych źró
deł; ponadto gromada współdziała 
z gminą wiejską w wykonywaniu j('j 
zadań. 

Organem uchwalającym w groma
dach jest rada gromadzka albo -zebra
nie gromadzkie. Mianowicie w mniej
szych gromadach istnieje zebranie gro
madzkie, obejmujące wszystkich mie
szkańców gromady mających upraw
nienia wyborcze. W gromadach liczą
cych ponad 200 mieszkańców wybiera 
się radę gromadzką. Organem wyko
nawczym gromady jest sołtys lub jego 
zastępca (pod sołtys). 

Mla1ta. 

W miastach, jak powiedzieliśmy, or
ganem stanowiącym i kontrolującym 
jest rada miejska. Na posiedzeniach 
rady miejskiej przewodniczy burmistrz 
(lub w jego zastępstwie wiceburmistrz), 
albo prezydent miasta (lub w jego za
stępstwie - wiceprezydent). 
Zarząd miejski składa się z 1) bur

mistrza i wiceb.urmistrza - w miastach 
mniejszych, lub prezydenta miasta 

i jednego lub więcej wiceprezyden
tów - w miastach większych, 2) od
powiedniej liczby ławników. Z reguły 
jest w mieście jeden wiceprezydent, 
ale w miastach liczących ponad 50.000 
mieszkańców rada miejska może uchwa
lić, że ilość stanowisk wiceprezyden
tów się powiększa, przyezem w War
szawie może być ich najwyżej 5-ciu, 
w Krakowie, Lwowie, Lodzi, Poznani11 

i Wilnie - 3-ch, a w innych miastach -
2-ch, wyjątkowo 3-ch. 

Rady miejskie w miastach, tak zr< 
sztą, jak i rady gminne w gminac 
wiejskich jako organy stanowiące i kor 
trolujące, wybierają zarządy miejski 
i gminne, sprawują kontrolę nad icn 
działalnością i ustanawiają normy i za
sady, dotyczące zarządu sprawami mia
sta, względnie gminy wiejskiej. Np. do 
zakresu działania tych rad należy: 
ustanawianie rodzaju i ilości stanowisk 
służbowych oraz wysokości uposażeń 
urzędników, uchwalanie przep1sow 
o obowiązkach i prawach funkcjonarju
szów miejskich czy gminnych, uchwn
lanie miejscowych przepisów prawnych 
w tych dziedzinach, w których im 
to prawo przysługuje, podejmowanie 
uchwał w sprawach nabycia lub sprze
daży nieruchomości prZ<'Z miasto lub 
gminę, uchwalanie budżetu, kontrola 
nad działalno!lcią zarządu miejskiego 
czy gminy wiejskiej, a w szczególno
ści zatwierdzanie sprawozdań z wyko
nania budżetu (to znaczy przyjęcie do 
wiadomości, że gospodarka finansowa 
w roku ubiegłym była zgodna z uchwa
lonym poprzednio budżetem) i t. d. 

Samorz•d powlatoW7. 

Samorząd powiatowy jest wyższym 
stopniem samorząclu; obejmuje on ob
szar powiatu. Organem stanowiącym 
i kontrolującym w samorząclzie powia
towym jest rada powiatowa, złożona 
z radnych i członków wydziału powia
towego. Członków (radnych) rad po-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wiatowych wybierają kolegja wybor
cze, złożone z radnych i członków za
rządów gmin wiejskich i tych miast, 
które nie są wydzielone z powiatowych 
samorządów. Wyjaśniamy tutaj, że sa
morząd powiatowy obejmuje wszystkie 
gminy wiejskie w powiecie, a także 
miasta w powiecie, ale tylko mniejsze, 
gdyż miasta wiQksze, liczące ponad 
25.000 mieszkai1ców, są wydzielone z po
wiatowych związków samorządowych 
czyli samorządów powiatowych i sta
nowią same dla siebie jednostki samo
rządowe, równorzędne z samorzą<larn i 
powiatowemi. 

Rady powiatowe wybierają członków 
Wydziałów powiatowych, które w samo
rządach powiatowych są oq~annmi za
rządzająccmi i wykonawczrmi. 
. Przewodniczii.cym rady powiatowej 
1 wydziału powiatowego jest starosta 
Powiatowy. Ponieważ starosta powiato
wy jest organem rządowym, przeto 
W samorządzie powiatowym mamy do 
czynienia z taką formą, że organ rzą
d.owy jest zarazem przewodniczącym 
c1ała samorządowego, czego nie spoty
ka.my w samorządzie gminnym ani miej
skim. Powiat administracyjny rządo
wy jest zarazem jednostką samorządo
~ą i powiat administracyjny rządowy 
1 terytorjum samorządu powiatowego 
stanowią więc w każdym powiecie ten 
sam obszar. 

Zakres działania samorządu powiato
wego obejmuje interesy gospodarcze, 
zdrowotne i kulturalne powiatu. Te za
dania samorządu powiatowego mają 
głównie charakter uzupełniający, to 
znaczy, że samorządy powiatowe przy
stępują do ich realizacji tylko w tym 
wypadku, o ile ich nie mogą zrealizo
wać gminy; obok tego charakteru uzu
pełniającego samorząd powiatowy ma 
także specjalne obowiązki, określone 
Przez ustawy. 

szukaj w tomie piątym! 

Samorzlłd woJewódzlti. 

Samorząd wojewódzki, obejmujący 
teren całego województwa, istnieje 
w województwach poznańskiem i po
morskiem. \V ten sposób województwa 
te są nietylko terenami administracji 
rządowej, podlegającemi wojewodom, 
ale zarazem terenami samorządu woje
wódzkiego. Organami samorządu woje
wódzkiego są: sejmik wojewódzki -
jako organ uchwalający i kontrolują
cy, wydział wojewódzki - jako organ 
zarządzający i starosta krajowy, który 
zarządza sprawami bieżącemi. 

Województwo śląskie posiada t. zw. 
autonomję, to znaczy ma swój własny 
sejm śląski, który sprawuje ustawo
dawstwo. Autonomja polega na tem 
(dosłownie „autonomja" znaczy tyle, 
co „własne ustawodawstwo"), że sejm 
śląski uchwala w pewnych dziedzinach 
osobne ustawy (przepisy prawne), obo
wiązujące tylko na obszarze wojewódz
twa śląskiego. 

Finanse komunalne. 

Samorządy czerpią doch{){Iy przcde
wszystkicm z podatków. Podatki samo
rz11dowe dzielą się na: 1) samoistne po
datki samorządowe, które są wymierza
ne i pobierane przez związki samorządo
we we własnym zakresie, 2) udział w po
datkach państwowych, 3) dodatki samo
rządowe do podatków państwowych. 
Oprócz tt'go do źródeł dochodu samorzą
dów należą opłaty i dopłaty samorządo
we. Opłaty są pobierane przez związki 
samorządowe od poszczególnych swoich 
członków za świadczenia na ich rzecz. 
Dopłaty mają charakter przyczynienia 
się zainteresowanych członków związku 
samorządowego do kosztów budowy 
i utrzymania zakładów i urządzeń samo
rządowych. Podatkiem samoistnym jest 
np. podatek hotelowy, od zbytku mie
szkaniowego, od publicznych zabaw, roz
rywek i widowisk, od psów, zasadniczy 
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podatek wojskowy, od szyldów i t. d. Po
wiatowe związki samorządowe i miasta 
mają udział w państwowym podatku do
chodowym (przykład udziału w podatku 
państwowym). Dodatkami komunalnem i 
do podatków państwowyrh są np. doda
tek do państwowych opłat stcmplowyrh 
od pism, stwierdzających przcnicsi(m ie 
własności rzeczy nieruchomych, dodatek 
do państwowego podatku gruntowego, 
do państwowego podatku od nierucho
mości (budynkowcgo). Opłaty dzielimy 
na kilka rodzajów, jak opłaty admini
stracyjne (np. za wydawanie zezwoleń), 
opłaty specjalne (np. drogowe), opłaty 
za korzystanie z pewnych urządzeń (np. 
opłaty za badanie zwierząt rzeźnych 
mięsa, opłaty targowe). 

Związki międzykomunalne. 

Samorządy różnych stopni mogą siQ 
łączyć w związki międzykomunalne dla 
przeprowadzenia poszczególnych zadań. 
Instytucja związków miQdzykomunal
nych posiada szczególne znaczenie, gdy 
chodzi o stworzenie i utrzymywanie 
pewnego urządzenia (np. szpitala) 
wspólnemi siłami szeregu samorządów, 
które - każdy zosobna - nie miałyby 
odpowiednich na to środków. 

T. Hi/arowicz. 

Literatura: B. W as i uty ń ski: Ustrój 
władz administracyjnych rządowych i sa
morządowych, Poznań, 1933; A. W e r e
l!Z czyń ski: Wiadomości o Polsce Współ
czesnej, Część I - Ustrój i Administracja 
Państwa Polskiego, Lwów 19:1.5. 

SEN. Mniej więcej trzecią część na
szego życia przebywamy w dziwnym 
stanie półżycia, półśmierci, który nazy
wamy snem. Oddawna uczeni całego 
świata usiłują zgłębić istotę i przyczy
ny tego zagadkowego zjawiska. 

Widzenia senne. 
Psychologowie badają widzenia sen

ne i nawiązują je do naszych przeżyć 

w stanic czuwania. Przeżycia te, jak 
wie to każdy z własnego doświadrze
nia, układają siQ we śnie i rozwijają 
w nieco inny sposób, niż na jawie: we 
śnie występują przeżycia dawno minio
ne, a związki pomiędzy faktami bywa
ją dziwaczne i przypadkowe. \Ve śnie 
może ukazać się fakt, który nas mocno 
wzruszył i przejął na jawie, ale także 
ukazują się rzeczy obojętne, na które 
zwykle nie zwracamy uwagi. 

Widzenia senne i ich tłumaczenie 
odgrywają wielką rolę w znanej teo
rji uczonego wiedeńskiego, l•'reuda ( ~ 
Psychologja, t. IV, str. 495-8), poza 
tern istnieją inne jeszcze tcorjc widzel1 
sennych, jak np. tcorja t. zw. somatycz
na, która wiąże treść widzeń ze stanem 
różnych narządów naszego ciała pod
czas snu. Jednak psychologowie, bada
jąc tylko zjawiska widzeń sennych, nie 
interesują się, czem jest właściwie sen, 
jakie czynniki go powodują i jakie 
zmiany zachodzą podczas snu w orga
nizmie. Na te pytania szuka odpowie
dzi przyrodnik. 

Zasypianie i budzenie się. 

Cokolwiek robi człowiek w ciągu 
dnia, jakiekolwiek są jego zaintereso
wania lub jego wytrzymałość, zawsze 
w pewnym momencie zaczyna go mo
rzyć sen. Otaczający go świat działa 
nań coraz słabiej, człowiek obojętnieje 
coraz bardziej na zachodzące dokoła 
zjawiska, nie reaguje na prowadzoną 
obok rozmowę, myśli jego plączą siQ, 
powieki stają się ciężkie, oczy zamyka
ją się, mięśnie słabną, wreszcie czło
wiek zasypia. Podczas samego snu za
chodzi jeszcze głębsze obniżenie czyn
ności narządów ciała, zwłaszcza tyeh, 
które są związane z mózgiem, a więc 
przedewszystkiem narządów zmysłów. 
Stan snu jest związany z bardzo znacz
nem osłabieniem wszelkich podrażnień, 
dopływających do mózgu. Przygoto-

Czego nie zniijdziesz t!Ltaj -
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wując się do snu, człowiek bezwiednie 
stara się stworzyć takie warunki, któ
re możliwie ochraniają mózg od wpły
wów świata zewnętrznego. Gasimy 
więc światło i zamykamy oczy, aby nie 
dochodziły nas wrażenia świetlne. Kła
dziemy się na czemś miękkiem i w wy
godnej pozycji, aby osłabić wrażenia 
dotykowe. Dbamy o ciszę, obawiając 
się podrażnień dźwiękowych. Okrywa
my się kołdrą, starając się dobrać naj
mniej nas drażniące warunki cieplne. 
Zdejmujemy ubranie, ahy uniknąć 
drażniącego ucisku. Słowem, staramy się 
unieruchomić wszystkie środki, które 
w życiu na jawie służą nam do pozna
nia i odczuwania otaczającego nas 
świata. 

Skoro jednak sen już nastąpił, wraż
liwość narządów zmysłów spada tak 
znacznie, że wogóle podrażnienia ze
wnętrzne nie wywołują u śpiącego nor
~alnej odpowiedzi. Znany jest fakt, że 
zołnierz może spać podczas ogłuszającej 
k!lnonady, ale budzi się odrazu, gdy się 
cicho zawoła nań po imieniu. Matkę prę
dzej obudzi ciche kwilenie dziecka ani
żeli szum burzy i łoskot piorunów. Moż
ność obudzenia śpiącego zależy najwi
~oczniej nietyle od siły podrażnienia, 
Ile od specjalnego „znaczenia", jakie 
d~a człowieka posiada dane podrażnie
nie. 

Sen jest wypoczynkiem organizmu. 
Podczas snu obniżona jest czynność 

h.ardzo wielu narządów. Po obudzeniu 
się zjawia się np. zwykle potrzeba prze
ta~c_ia oczu, co pobudza osłabioną czyn
il?s? gruczołów łzowych. Katar zwykle 
gm1e podczas nocy, gdyż zmniejsza się 
czynność gruczołów śluzowych nosa. 
S~rce podczas snu bije rzadziej. Naczy
nia krwionośne rozszerzają się, co po
wo_duje wzmożenie dopływu krwi do 
s~ory, podniesienie temperatury po
wierzchni ciała· i zaróżowienie twarzy 
Śpiącego. ' 

szukaj w tomie piątym! 

Zmiany w rozkładzie krwi w orga
nizmie obserwować możemy nawet je
szcze przed nastąpieniem snu. Fizjolog 
włoski Mosso badał je zapomocą specjal
nie w tym celu skonstruowanej wagi. 
W aga jego jest to pozioma deska, pod
parta pośrodku i zrównoważona. Czło
wiek kładzie się na desce i zasypia na 
niej. W chwili zasypiania widzimy, iż 
koniec deski, na którym spoczywają no
gi, opuszcza się ku dołowi, co oznacza, 
iż do kończyn dolnych napływają wte
dy większe ilości krwi. Natomiast prze
budzenie się pociąga za sobą przypływ 
krwi do głowy i przeważanie głowo
wego końca deski. 

Podczas snu oddychanie jest wolniej
sze, spada natężenie pro<'esów spalania 
i procesów rozpadowych, wzmagają się 
zaś procesy odbudowy części zużytych 
podczas czuwania. Dlatego właśnie sen 
jest odpoczynkiem organizmu. Wresz
cie, podczas snu opniża się temperatura 
ciała. 

Warunki zasypiania. 

Zdolność zasypiania różnych ludzi 
jest bardzo rozmaita. Jedni zasypiają 
szybko i śpią bardzo mocno, inni zno
wuż zasypiają z trudem i mają sen czuj
ny, reagują na każdy szmer. Jest rzeczą 
bardzo ciekawą, że człowiek wcale nie
zmęczony i nieśpiący może zasnąć wsku
tek niedostatecznej ilości podrażnień 
zewnętrznych. Podczas snu zostaje bar
dzo znacznie osłabiona łączność mózgu 
ze zjawiskami świata otaczającego, nie
wiele tylko podrażnień dosięga ośrod
ków nerwowych. Otóż stan ten można 
do pewnego stopnia naśladować sztucz
nie, stwarzając takie warunki, w któ
rych mózg oti'zymuje możliwie mało 
podrażnień. Wtedy znajduje się on 
w tym stanie, jaki cechuje sen, a w wy
niku następuje sen rzeczywisty. Przy
słowiowe „zasypianie z nudów" należy 
właśnie do tego rodzaju zjawisk. Nudzi
my się, gdy brak podrażnień zmysło-
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wych, gdy nic na nas nic oddziaływa. 
Znany jest przypadek pewnego mło
dzieńca, pozbawionego wskutek choroby 
czucia skórnego. Ody zatykano mu uszy 
i zamykano oczy, przez które jedynie 
dochodziły doń wpływy świata ze
wnętrznego, pacjent natychmiast zasy
piał. Często skupienie uwagi na czcmś 
jcdnem lub odbieranie wrażeń monoton
nych może spowodować sen. Niańki 
i mamki całego świata od niepamiętnych 
czasów znają i stosują skutecznie ten 
sposób. Kołysanki, śpiewane dzieciom do 
snu, odznaczają się zawsze prostotą sta
le powtarzającej się melodji i jednostaj
nym, monotonnym rytmem, który dzia
ła usypiająco. Kołysanie dzieci z tego 
samego powodu przyśpiesza nastąpienie 
snu. Na tej samej zasadzie oparte są me
tody hipnotyzerów (--+ Hipnotyzm). 

Senne zamroczenie świadomości 
i próby jego wyt.łumaczenia. 

Wszelkie podrażnienie zewnętrzne za 
pośrednictwem nerwów czuciowych zo
staje przeniesione do ośrodków nerwo
wych, specjalnie do mózgu, który przez 
nerw ruchowy wysyła nakaz do narzqdu 
ruchu. Jeśli w tej drodze podrażnienia 
zostają pobudzone pewne ośrodki kory 
mózgowej, których czynność powoduje 
powstanie wrażeń, odruch nietylko zo
staje wykonany, ale dochodzi do naszej 
świadomości. Otóż w stanie snu czyn
ność właśnie tych specjalnych ośrodków 
kory zostaje zahamowana i głębokość 
snu zależy od stopnia tego zahamowania. 
Wtedy podrażnienie zewnętrzne wędru
je zwykłą drogą i powoduje ostatecznie 
wykonanie odruchu, ale odruch nie 
przerywa snu i nie pobudza wcale świa
domości. Ody mucha siada śpiącemu na 
twarzy, spędzi on ją ręką, ale nic obu
dzi się i nie odczuje tego. Jeśli po
łechtamy jego nogę, noga cofnie się, ale 
nie dojdzie to do jego świadomości. 
Powstaje pytanie, z jakiego powodu na-

stępuje to senne zamroczenie świado
mości. 

Przypuszczano dawniej, że wypustki 
komórek nerwowych, łączące się z sohi!, 
kurczą się podczas snu, przerywając 
w ten sposób łączność wzajemną, a za
tem i łączność pomiędzy mózgiem a świa
tem zewnętrznym. Jednak 8ciślejszc ba
dania zaprzeczyły tej możliwości i dziś 
wiemy, że tak nic jest. 

Inna tcorja przypisuje senność zatru. 
ciu organizmu przez szkodliwe substan. 
cjc, gromadzące się w ustroju podczm 
czuwania. Podczas snu miały one być 
wydalane z organizmu, co wła.~nie po
woduje obudzenie. Próbowano nie po
zwalać psu spać przez dziesięć dni. 
W komórkach nerwowych jego mózgu 
znaleziono następnie zmiany chorobo
we, podobne do zmian, spowodowanych 
zatruciem jadem. Jc8li surowicę krwi 
psa wyczerpanego bezsennością zastrzyk
nie się psu wyspanemu, ten ostatni na
tychmiast wpada w sen. Jednakże fakty 
zaprzeczyły i tej teorji. Okazało się bo
wiem, że takie same własności usy
piające posiada i surowira krwi psa 
wyspanego. Widocznie wprowadzenie
nic do krwiobiegu jakiejkolwiek sub
stancji białkowej powoduje pojawie
nie się senności. Zresztą teorjn za
trucia nie tłumaczyła wielu zjawisk. 
Dlaczego niemowlęta śpią prawic cią
gle? Dlaczego zrośnięte z sobą bliźnięta 
(bracia syjamscy) zasypiają niejedno
cześnie, choć ich naczynia krwionośne 
łączą się z sobą i substancje trufoce mu
szą krążyć w obu jednakowo? 

Najnowsze teorje snu. 

'V nowszych czasach zagadnieniem 
snu zajęła się nauka o odruchach wa
runkowych (--+ Odl'uchy warunkowe). 
Odruchem warunkowym nazywamy od
ruch spowodowany podrażnieniem 
ośrodka, który znajduje się tylko 
w chwilowym i przypadkowym związku 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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z danym ruchem. Np. gruczoły ślinowe 
psa wydzielają ślinę nictylko podczas 
jedzenia, ale i na sam widok pokarmu, 
lub nawet na odgłos dźwięków towarzy
szących podawaniu do stołu w sąsied
nim pokoju. Całe nasze zachowanie się 
jest niezmiernie zawiłym systemem ta
kich nabytych odruchów warunkowych. 
Jest charakterystyczną cechą tego ro
dzaju odruchów, że kilkakrotnie zrzędu 
powtarzany bodziec, który wywołuje 
dany odruch, powoduje wkof1cu zaha
mowanie odpowiedniego o.4rodka nerwo
wego i wstrzymanie, zahamowanie sa
mego odruchu. Jeśli zahamowanie jest 
silne, promieniuje ono na ośrodki są
siednie i ogarnia wkońcu całą korę 
mózgową, co . właśnie powoduje sen. 
Z tego stanowiska sen niczem inncm nie 
jest, jak wewnętrznem zahamowaniem 
odruchów warunkowych. W tym sta
nic, który odpowiada stanowi głębokie
go snu, żadne podrażnienie zewnętrzne 
nie może dosięgnąć mózgu, odgrodzone

. go procesem hamowania, jak pance-
rzem, od całego świata. Takicm rozlewa
niem się wielokrotnego podrażnienia na 
całą korę mózgową tłumaczy Pa w
ł o w, twórca teorji odruchów warun
~owych, następowanie snu jako skutek 
J~dnostajnych, powtarzających się pod
niet. Jednak znamy inne przypadki ha
mowania. Różnorodna działalność mó
zgu może powodować słabe hamowanie 
różnych ośrodków nerwowych. Jeśli 
liczba tych ośrodków jest znaczna, po
s~cz~gólne procesy hamowania sumują 
się 1 ogarniają znowuż całą korę mózgo
wą. Dlatego właśnie różnorodna dzia
łalność nasza w dągu dnia pociąga za 
sobą nieznaczne zahamowanie coraz no
wycl~ ośrodków, co wreszcie przekształ
ca się w sen. 

.Jesteśmy zaledwie na progu naszych 
~1adomości o istocie zjawiska snu. Tco
rJa odruchów warunkowych nie rozwią-

szukaj w tomie piątymi 

zuje wprawdzie całkowicie tego zagad
nienia, ma jednak tę wyższość, że wska
zuje na związek pomiędzy snem a nie
wątpliwie istniejąccmi procesami hamo
wania mózgowego. W tej dziedzinie da
ją się przewidzieć doniosłe możliwości, 
jak np. wynalezienie sposobów sztucz
nego usypiania, skrócrnic czasu snu hcz 
szkody dla ustroju, zastąpienie zwykłe
go snu o innej u każdego człowieka głę
bokości przez sen sztuczny, posiadający 
stały i wymierzony stopie11 zahamowa
nia. Kilka godzin takiego snu może wy
starczyć do całkowitego wypoczynku. 
Tymczasem oczywiście są to tylko teore
tyczne możliwości, które są jednak opar
te na silnym fundamencie faktów. · 

J. Dembowski. 

SERCE I UKŁAD KRĄ1:ENIA. 
(Tabl. I). Jcdnem z prawdziwie głębo
kich przeżyć w życiu Arystotelesa był 
moment, kiedy ten znakomity badacz 
i myśliciel grecki zobaczył w rozbitem 
jaju kurzem, zabranem z pod wysia
dującej je kwoki, „punkt drgający" 
( punctum saJiens). Było to serce rozwi
jającego się, a ledwo widocznego jeszcze 
zarodka, rozpoczynające swą nicustają-· 
cą pracę już w drugiej dobie wylęgu. 

Podobny obraz samodzielnego jakby 
życia tego narządu ujrzeli późniejsi ba
dacze, gdy żabie, uśpionej eterem lub 
chloroformem, wycięli ostrożnie serce 
i umieścili je na szkiełku zegarkowem, 
zawierającem odpowiedni roztwór soli 
kuchennej. 

Przedziwny widok przedstawia serce 
zdała od organizmu, wijące i kurczące 
się, a nawet reagujące na różnicę tem
peratury otoczenia, zmieniające miano
wicie rytm swych skurczów, kiedy się 
je przeniesie z ciepłej podstawki na 
kawałek lodu. Nawet po ustaniu wszel
kich czynno§ci ośrodków mózgowych, 
serce, wyjęte ze zwłok ludzkich, bić 
jeszcze może. 
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Wiemy dziś, że i odwrotnie, już za
mierające serce ożyć może, czyto przez 
umiejętne mięsienie (masaż), czy też 
przez przepuszczenie ciepłego, o odpo
wiedniej koncentracji (0,9°/ 0 ) roztwo
ru soli kuchennej, przy dodaniu zwła
szcza do tego płynu soli potasu, wap
nia, i t. d., w iloś<>iach zbliżony<>h pod 
względem składu do osocza krwi (płyn 
Ringer-Locke 'go). 

Osłabłe chwilowo serce powraca do 
swej czynności również i naskutek dzia
łania swoistych leków oraz ciał bodźco
wych o charakterze hormonalnym, np. 
adrenaliny (--+ Hormony). 

Praca serca odbywa się w specjal
nie korzystnych dla tego narządu wa
runkach. Serce chronione jest nietylko 
kośćmi klatki piersiowej (por. tabl. 
I, B), lecz także otoczone jest podwój
ną błoną, zw. os i e r d z i e m, zawie
rającą szczelinę, wypełnioną pewną ilo
ścią płynu. Wszelkie uszkodzenia klat
ki piersiowej (złamanie żeber, głębsze 
rany), nie uszkadzające samej tkanki 
serca, o ile jednak nadwerężają ścia
nę osierdzia, spowodować mogą groźne 
dla życia powikłania (zapalenie osier
dzia). 

Położenie serca u człowieka, w odróż
nieniu od płuc, nie jest symetryczne. 
Serce jest przechylone ku stronie le
wej, co wpływa na kształt sąsiadują
cego z niem płuca. 

Rozwój serca. 

Piet-wszy zawiązek serca zjawia się 
u kręgowców bardzo wcześnie. U za
rodków płazów (np. żaby) pierwszy 
materjał sercowy składa się początko" 
wo z komórek, nie wykazujących je
szcze charakteru tkanki mięsnej. 

W rozwoju człowieka serce tworzy 
się z dwóch zawiązków i ma po złą
czeniu początkowo postać prostej rur
ki, różniącej się jednak stopniem roz-

woju mięśni od innych częśei układu 
krwionośnego. 

Cewka sercowa, początkowo prosta, 
wygina się w kształt litery S i wkrót
ce rozpada się na trzy odcinki (przed
sionkowy, komorowy i tworzący t. zw. 
pień tętniczy). Następnie tworzą się 
przegrody, dzielące (u ssaków i czło
wieka) serce na połowę lewą i prawą, 
poczem pień tętniczy rozdwaja się na 
dwa naczynia: tętnicę płucną i tętnicę 
główną (aortę). 

Budowa serca i jego praca. 
Serce ludzkie jest to wór mięśniowy, 

leżący w przedniej części klatki pier
siowej w ten sposób, że podstawą szer
szą zwrócone jest ku górze, a wierzchoł
kiem ku dołowi. Wielkość serca równa 
jest ściśniętej pięści. Zbudowane jest 
serce z czterech warstw (nabłonkowej, 
wsierdzia, śródsierdzia i nasierdzia), 
z których najistotniejszą jest warstwa 
mięśni poprzecznie-prążkowanych, two
rzących śródsierdzie, a składających 
się z zespołu komórek, połączonych ze 
sobą charakterystycznemi wstawkami 
(--+ Tkanki). 
\Vnętrze serca stanowi dużą jamę, 

przedzieloną zapomocą przegrody na 
stronę Ie wą i prawą (por. tabl. 
I, A). Każda połowa serca jest po
nadto przedzielona u człowieka oraz 
u wyższych kręgowców (gadów, pta
ków, ssaków) przegrodą poprzeczną 
na kom o r ę i znacznie mmeJszy 
p r z e ds i o n e k, oddzielone od siebie 
zapomocą zastawek (ryc. 76). Po stro
nic prawej serca istnieje t. zw. zastawka 
trójdzielna, po lewej zaś dwudzielna. 
Połączenie między przedsionkami a le
żącemi pod niemi komorami umożliwia 
przechodzenie krwi z prawego przed
sionka do prawej komory i odpowied
nio z lewego przedsionka. do lewej ko
mory. Dzieje się to naskutek kolej
nych, rytmicznych skurczów przedsion-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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~YC. 76. Zachowanie s i ę zaot„wek 1orc11 w sk urczu 
rozkurczu. a - akurcz przedaionka ł rozkurcz 

komory. b - rozkurcz przedalonka I akurcz komory 
(schemat) . 

k6w i rozkurcz6w kom6r. W momen
. cie następnym, gdy komory kurczą się, 
krew nie może się już cofnąć (w pra
~idłowo zbudowaiiem sercu) do przed
sionków, gdyż wejścia do nich bronią 
zastawki sercowe, otwierające się tyl
~o ku dołowi. Krew wypchnięta zosta
Je wtedy do gł6wnych naczyń krwio
nośnych, mających swój początek w ko
?•orach sercowych (tętnicy głównej 
l tętnicy płucnej). I tak, z lewej stro
ny wychodzi a o r ta czyli tętn i ca 
głów n a (tabl. I A, A), dająca począ
te~ całemu szeregowi n a c z y ń t ę t
n l c z y c h, dzielących się na coraz to 
drobniejsze rozgałęzienia tętnicze, prze
chodzące wreszcie w naczynia włosko
W~te, czyli włośniczki. Te zaś, 
zbierając się w szersze rurki, dają po
czą~ek żył om, które odprowadzają 
z ciała krew zużytą (pozbawioną tle
nu) i za pośrednictwem żył p róż
~ Y c h albo czczych (tabl. I A, 26 
1 27) doprowadzają ją do prawego 
Prz.edsionka, skąd przenika już do pra
WeJ komory . . Krew obfitującą w tlen 
0 barwie jasnoczerwonej nazywamy 
~wykle krwią tętniczą, krew zaś zawiera
J~cą mało tlenu, a obfitującą w bezwod
~ik węglowy, znacz1iie ciemniejszą -
rwią żylną. . 

. Warto zaznaczyć, że substancje od
zywcze, wchłonięte przez ścianę na-

szukaj w tomie piątymi 

błonkową kosmków, t. j. małych wy
rostk6w palcowatych na błonie śluzo
wej jelit, dostają się do ogólnego 
krwiobiegu po przejściu przez wątro
bę. Do tego gruczołu, obfitującego 
w siatki drobnych naczyń włoskowa
tych, dochodzi krew, zawierająca wessa
ne ciała odżywcze, za pośrednictwem 
żyły w ro t n ej, czyli b ram n ej 
(tabl. I A, ż W). Wątroba odgrywa rolę 
jakby barjery celnej ustroju : niekt6n· 
ciała szkodliwe ulegają w niej od
truciu, inne zostają zatrzymane, a je
szcze inne przepuszczone dalej. Krew 
z wątroby odpływa za pośrednictwem 
żył wątrobowych, które uchodzą do żyły 
czczej dolnej. Droga, którą krąży krew 
po opuszczeniu lewej komory, aż do 
przedsionka prawego poprzez większość 
naczyń krwionośnych ciała, stanowi 
t. zw. k r w i o bi e g duży, którego 
uzupełnieniem czynnosc1owem jest 
kr w i ob ie g mały, rozpoczynający 
się w prawej komorze, a kończący 
w lewym przedsionku. 

Z prawej komory wychodzi ' krew, 
uboga w tlen, do t ę t n i c y p ł u e
n e j, aby w płucach oddać nadmiar 
dwutlenku węgla i pobrać nowy zapas 
tlenu. W ten spos6b odnowiona krew 
płynie żyłami płucnemi do lewego 
przedsionka, aby rozpocząć ponowny 
obieg krwi. W małym krwiobiegu (od- · 
wrotnie niż w dużym) w tętnicach pły
nie· więc krew uboga w tlen, w żyłach 
zaś krew utleniona. 
Odkrywcą krążenia krwi w ustroju 

ludzkim był genjalny lekarz angielski 
W. Harvey (1578-1657), który po
łożył olbrzymie zasługi dla rozwoju 
współczesnej wiedzy lekarskiej ( ~ Fi-
zjologja). Mimo pewnych, w latach 
ostatnich wypowiedzianych zastrzeżeń, 
w dalszynt ciągu przyjmujemy pogląd 
Harvey 'a, porównywujący serce z pom
pą tłoczącą. 

Serce wykonywa olbrzymią pracę 
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(praca dzienna serca człowieka w spo
czynku = 10.000 kg/m), przyczem 
główna rola przypada 1 e w e j k o m o
r ze, posiadającej ścianę mięsną wielo
krotnie silniejszą od ściany przedsion
ków. Każdy skurcz tej komory wyrzu
ca pewną ilość krwi do tętnicy głów
nej (aorty), która w tym momencie 
rozszerza swe ściany. Choć w samej 
aorcie jest ruch krwi przerywany -
w naczyniach odżywiających tkanki jest 
ciągły i falujący. 

Jednostajności ruchu krwi w tętni
cach przeczy (jednak tylko pozornie) 
fakt strzykania krwi po ich nacięciu 
lub uszkodzeniu. Wyjaśnić to możemy 
brakiem w tych specjalnych warun
kach normalnego oporu oraz wielką 
siłą krwi napływającej. 

W poszczególnych częściach układu 
krwionośnego istnieją znaczne ro z
n i ce ciśnie n i a, będące przyczy
ną przepływania krwi z tętnic do na
czyń włosowatych, a z tych do żył 
i przedsionków serca. Tętnicami, o ścia
nach grubych i sprężystych, krew wy
pływa z serca, żyłami zaś powraca. 

Ciśnienie krwi w dużych tętnicach 
wynosi średnio 120 mm słupa rtęci, 
podczas gdy w naczyniach włoskowa
tych od 24 do 3,3 mm (średnio 10 mm). 
Najniższe ciśnienie spotykamy w du
żych żyłach w bliskości przedsionków 
serca, do których, jak mówiliśmy wy
żej, krew napływa. Ciśnienie w naczy
niach tętniczych można łatwo zmierzyć 
przy pomocy specjalnego przyrządu 

(sfigmomanometru). Zależy ono nictylko 
od częstości i siły skurczów serca, ale 
także i od stanu naczyń krwionośnych'. 

Tony serca. 

Jeżeli do klatki piersiowej przyłoży
my ucho w okolicy serca, usłyszymy 
dwa szybko po sobie następujące szme
ry, nazywane tonami serca. Zjawiają
ce się prawidłowo, dźwięki te powstają 

naskutek drgań, wykonywanych przez 
zastawki sercowe i ścianę serca. 
Przyczyną pierwszego tonu jest 

skurcz włókienek mięśnia sercowego, 
wytrącający z ró\\;nowagi sprężyste za
stawki serca i wprawiający je w drga
nia, którym towarzyszą i drgania sa
mego mięśnia. 

Ton drugi, krótszy, bardziej jasny 
i wyższy, powstaje wskutek drgania 
zastawek półksiężycowatych, znajdują
cych się u wyjścia tętnicy głównej z ko
mory lewej, a zamykających się na po
czątku rozkurczu komór pod wpływem 
uderzenia powrotnej fali krwi tętni-
czej. 

Przyczyny skurczu serca. 
Przyczyn wybitnie miarowych i sko

ordynowanych czynności serca szukać 
należy w samem sercu (w t. zw. ukła
dzie przewodzącym), a nie w ukła
dzie nerwowym ośrodkowym. Pod tym 
względem mięsień sercowy różni się 
wybitnie od mięśni szkieletowych, kur
czących się jedynie naskutek bodźców, 
dochodzących z zewnątrz. 

Ostatnie badania wykazały, że w wa
runkach prawidłowych praca serca za
leży od bodźców, powstających wt. zw. 
w ę ź 1 e z a t o k o w y m, leżącym po 
prawej stronie serca, w okolicy ujścia 
górnej żyły głównej do przedsionka. 
Z miejsca tego bodziec biegnie dalej 
do węzła następnego, leżącego na gra
nicy przedsionkowo-komorowej. Tu roz
poczyna się pęczek włókien mięsnych, 
nazwanych na cześć odkrywcy włók
nami P u r k i n j e g o, łączących się 
z główną masą m1ęsma sercowego. 
W warunkach prawidłowych bodźce 
zatokowe nie dopuszczają do powsta
wania bodźców samodzielnych w in
nych częściach układu przewodzącego 
scr<'a, a więc pozazatokowych. \V przy
padkach, kiedy bodźce rodzą się nad
miernie, a istnieje wybitna pobudli
wość pozazatokowa, następuje przy-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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śpieszenie czynności serca, znane choć
by w kołataniu napadowem serca. 
Podstawą miarowej czynności serca 

są okresy odrętwienia, występujące po 
każdym skurczu serca. 

Unerwienie zewnętrzne serca i naczyń. 

\Viadomo, i to nawet z życia codzien
nego, że charakter skurczów serca 
zmieniać się może pod wpływem róż
nych stanów uczuciowych. Badania ana
tomiczne wykazały, że do serca docho
dzą gałązki nerwu błędnego oraz ner
wów współczulnych. Nerw błędny dzia
ła hamująco na skurcze serca, a po 
~r~ecięciu obu nerwów błędnych powy
ZeJ serca (np. na szyi) stwierdzić moż
na u zwierząt doświadczalnych znn<~z
niejszc przyśpicRzcnie rytmu. 

. Nerwy współczulne działają odwrot
nie, niż nerw ·błędny, gdyż przyśpie
szają bicie serra. W ten sposób, bardzo 
subtelny, reguluje sam organizm akcję, 
Umożliwiającą przepływanie życiodaj
nej krwi w obrębie całego ciała. 

Normalny rytm serca i związany 
z nim pul s, wyczuwalny w tętnicach, 
wynosi u człowieka dorosłego 70-80 
8~urczów na minutę, u dzieci nieco 
więcej, bo 80-90, u noworodków zaś 
do 130. 

Mimo że serce jest pewnego rodzaju 
motorem, wprawiającym siebie samego 
w ruch, ponieważ jest jednak włączone 
W całość organizmu, podlega pośrednio 
~pływom układu nerwowego. Sprawu
Je . on do pewnego stopnia nadzór nad 
0 ?iegiem krwi w rozmaitych punktach 
ci?ł~. Taką powszechnie znaną zmianą 
1n1eJ.scową ilości krążącej krwi jest np. 
ru1nienienie się, podczas którego, pod 
Wpływem silniejszego wzruszenia -
~szystko jedno, przyjemnego, czy przy-

rego -· odczuwamy na twarzy gorą
c~,. raptowny rumieniec, rozprzestrze
niaJący się często aż po szyję, a na
wet i dalej. Jakaż jest przyczyna tego 

•zukaj w tomie piątym! 

wyjątkowego, choć Szybko mIJaJącego 
stanu? Pod wpływem bodźca psychicz
nego naczynia włosowate, rozszerzając 
się, otrzymują więcej, niż zazwyczaj 
krwi, a do tkanki podskórnej dopły
wa zwiększona ilość krwi, zaczerwie
niając skórę i powodując uczucie go
rąca. Odwrotnością tego stanu jest wy
stępująca nagle bladość, także pod 
wpływem jakiegoś silnego wzruszenia 
(przestrach). W tym przypadku· do
pływ krwi do drobnych naczyń pod
skórnych zmniejsza się znacznie wsku
tek silniejszego podrażnienia nerwów, 
które zmniejszają lub zamykają ścia
ny naczyń, a tern samem powstrzy
mują normalny dopływ krwi. 
Możemy tego rodzaju rumieniec wy

wołać doświadczalnie u zwykle nieru
mieniących się zwierząt, np. u królika, 
przez przecięcie na szyi nerwu współ
czulnego, unerwiającego naczynia gło
wy. Zobaczymy wtedy, że ucho króli
ka, pokryte skórą b. cienką, zaczerwie
ni się tak mocno, że z łatwością za
obserwujemy nawet zmiany zachodzące 
w naczyniach krwionośnych ucha: za
czynają się one rozszerzać i napełniać 
krwią, tak, że ucho, przedtem białe, 
staje się czerwone i gorące. 

Te nerwy, które wpływają na roz
szerzanie i kurczenie się naczyit krwio
nośnych, nazywamy n e r w a m i n a
c z y n i o r u c h o w e m i. A więc na
czynia krwionośne (podobnie jak ser
ce), poddane są regulacyjnemu wpły
wowi nerwów, bądźto rozszerzających 
(n. vasodilatatores), bądź też zwężają
cych naczynia (n. vasoconstrictores). 
Jest to rzecz niezmiernej wagi, gdyż 
w ten sposób następuje odpowiedni du 
zapotrzebowania poszczególnych narzą
dów przydział krwi, której obficiej po
trzebuje narząd podczas pracy, niżeli 
w spokoju. Stosownie do tego widzi
my, jak np. przy pracy mięśni, czy 
podczas procesów trawienia w żołądku 
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i t. p., rozszerzają się silniej drobne 
naczyńka odpowiednich, pracujących 
w danej chwili narządów, do których 
spływa większa ilość krwi; moglibyśmy 
zaryzykować nawet powiedzenie, że na
rządy „rumienią się wewnętrznie", 
a wszystko to naskutek mechanizmów 
naczynioruchowych, które kierują od
powiednim rozdziałem krwi, wysyłając 
większą jej ilość bądź do jedneJ, bądź 
też do drugiej części ciała, wzgl. na
rządu. 

Męczenie się serca. 

Tylko zdrowe serce zapewnia siłę po
trzebną do pracy i daje radość odczu
wania piękna życia. Należy więc pa
miętać, że o ile ruch i praca, rozsądnie 
stosowane, są podstawą zdrowego i moc
nego serca, o tyle każde przepracowa
nie wywołuje jego zmęczenie, które 
często prowadzi do rozmaitych uciążli
wych, a nawet i niebezpiecznych scho
rzeń. Dlatego zarówno w pracy fizycz
nej, jak i w ćwiczeniach cielesnych 
i sporcie należy stosować umiar i za
pobiegać przemęczeniu serca. 

Choroby układu krążenia. 

Choroby układu krążenia rozwijają 
się w ustroju bądźto naskutek czynni
ków wewnętrznych, bądź też licznych 
spraw zewnętrznego pochodzenia. 

Do czynników wewnętrznych należą 
choroby na tle zaburzeń przemiany ma
terji, jak cukrzyca, nadmierna otyłość, 
różne skazy, dalej zakłócenia w regu
lacji hormonalnej ( ~ II ormony, Prze
miana materji), następnie zmiany w bu
dowie naczyń i samego serca. Wydaj
na i regularna praca serca jest bowiem 
możliwa tylko przy prawidłowej budo
wie zastawek serca. Wszelkie zapalenia 
błony wewnętrznej serca (wsierdzia) 
prowadzą zwykle do anatomicznych 
zmian zastawek, odbijających się na
stępnie niekorzystnie na czynności te
go ważnego narządu. Bardzo szkodli-

wie dla serca, a nawet grozn1e dla ży
cia przebiegać może ostry gościec sta
wowy (reumatyzm), ujmowany prze i 
najwybitniejszych klinicystów jako 
ostre zakażenie ustroju. Znany jest po
nadto puws:technie ujemny wpływ cho
rób zakaźnych, np. płonicy, duru pla
mistego, na serce. 

Wpływ alkoholu i tytoniu na serce. 

Badania, przeprowadzone przez wie
lu uczonych w różnych krajach, wyka
zały, że układ krwionośny wraz ze 
swym centralnym motorem - serc<'m -
ulegać może szk od 1 i w em u w p ł y
w o w i alkoholu (~Alkoholizm). 

Obok picia w.ódki, drugim nałogiem 
szkodliwie wpływającym na ustrój, 
zwłaszcza rosnący, jest p al e n i e ty
t o n i u, a to z powodu zawartej w nim 
trucizny, n i koty ny. 

Do najpospolitszych objawów zatru
cia organizmu nikotyną należą ciężkie 
schorzenia serca i naczyń krwionoś
nych, a także i nerwów, objawiające 
się niepokojem, biciem serca, a nawet 
omdleniem. Dlatego wskazanem j<'st, 
aby ten, kto zaczął palić, jak najprę
dzej odzwyczaił się od tego nałogu, 
zanim w młodym organizmie tytoń nie 
uczyni niebezpiecznych spustoszeń. 

Układ chłonny czyli limfatyczny. 

Układ krążenia (w szerszem znacze
niu) u człowieka i wyższych kręgow
ców składa się nietylko z serca i na
czyń krwionośnych, tworzących t. zw. 
u k ł ad krąż en i a kr w i, ale tak
że z układ u chłonnego, czyli 
1 im fa ty c z n e go, odprowadzające
go chłonkę, czyli limfQ z tkanek. Jest 
to ciecz zbliżona pod względem składu 
chemicznego do osocza krwi, pozbawio
na jednak pod wzglQdcm składników 
komórkowych czerwonych ciałek krwi 
i ich komórek macierzystych ( ~ /(rew). 
Układ limfatyczny składa się z na-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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czyń limfatycznych i gruczołów chłon
nych. Pierwsze są to jakby rureczki 
o nader cienkich ściankach, przebieg«1-
jące najczęściej wzdłuż naczyń krwio
nośnych, choć nie łączące się z niemi. 
Naczyńka te łączą się w cor.az to więk
sze rurki, które tworzą wreszcie gł ó W· 

n Y pień limf at y cz ny, otwiera
jący się do żył w szyjnej okolicy cia
ła. Zawartość tych naczyń limfatycz
nych, wykazująca duże ilości wchłonię
tego w jelitach tłuszczu, dostaje się 
'!" ten sposób do ogólnego krwiobiegu 
l uzupełnia materjały pokarmowe, do
starczone za pośrednictwem naczyń 
Przechodzących przez wątrobę. W prze
biegu swym przechodzą naczynia chłon
ne przez szereg g r u c z o ł ó w c h ł o n
n Y c h (limfatycznych), wielkości gro
?hu, czy fasoli. Gruczoły te zatrzymują 
Jakby na sączku (filtrze) niektóre 
~robnoustroje, wnikają<'e do organizmu, 
1 Przeciwdziałają możliwości zakażeniu 
całego ustroju. Z tego powodu obrzmie
wają najczęściej przy zranieniu nogi 
gruczoły w pachwinie, a przy zranie
niu i zakażeniu ręki gruczoły pod pa
chą, i t. d. Sł . P. ' onimskt. 

Piśmiennictwo: -+ Krew ( t. III, z. 2) 
~az T. Bok: Choroby serca młodzieży, 

ow. Społ. lek„ nr. 4, 1936. W. Ł uczyń
s ki: Czy i jak można zapobiec chorobie 
serca (Bibl. Higjcn., z. II, Lwów 192-1-). 

t
W. Kos ko wski: O nikotynie i paleniu 
ytoniu ( B'bl II' · IX L ' l 1 . igJcn„ zesz. , wow 
925). Z. Grodziński: Mechanika roz

wojowa serca kręgowców. Kosmos I, 56, 
~· 1'..1931. A. KI is ie ck i: Prnwdziwość 
Por.11 Harvey'a w świetle doświadcz<'ń. 

olska Gaz. Lek., r. XV, nr. 2, 193<i. 

SILNIKI. (Tabl. 75-82). W zaraniu 
dziejów ludzkości przy wykonywaniu 
W~zelkiej pracy korzystano tylko z ener
gJ1. zawartej w mic;śniach ludzkich lub 
zwierzęcych. Zczasem nauczono się sto
sować pracę mięśni w zespołach : stwo-

szukaj w tomie piątym! 

rzono umiejętność koordynacji wysiłku 
mięśniowego, którą stosowano np. przy 
budowlach staroegipskich. 

Ilość jednak tego rodzaju energji 
jest nader ograniczona: moc np. którą 
może rozwinąć człowiek, nie przekra
cza O, 1 KM (-+ Narzędzia i maszyny). 
To też człowiek oddawna starał się 
o opanowanie i wyzyskanie sił przy
rody, które są źródłem olbrzymich ilo
ści energ,ji. 
Ponieważ najłatwiej można wyzyskać 

energję wiatru i wody, w tym głównie 
kierunku szły wysiłki człowieka. Przez 
długie wieki nie umiała jednak ludz
kość wykorzystać energji sił przyrody. 
Dopiero w ostatnich dwu stuleciach 
sprawa ta posunęła się bardzo znacz
nie naprzód; przypisać to należy 
w pierwszym rzędzie zastosowaniu pa
ry, jako medjum pozwalającPgo prze
kształcić energję paliwa na energję 
mechaniczną. ruchu obrotowego. Nau
czono się też bezpośrednio, bez pomocy 
pary, wyzyskiwać energję paliwa płyn
nego, u obecnie nawet czynione są ana
logiczne próby z paliwem stałem. 

Wyzyskanie energ-ji sił przyrody od
bywa się zwykle tak, iż najpierw prze
kształca się ją w pracę mechaniczną 
ruchu obrotowego, którą albo zamienia 
się zapomocą. innych maszyn na rozma
ite inne rodzaje energji, a więc elek
tryczną, c•.herniczną i t. d„ albo też zu
żywa się ją bezpośrednio do napędu 
t. zw. robników (-+Narzędzia i ma
szyny). 
Zamianę energji czerpanej z sił przy

rody na mechaniczną uskuteczniamy 
zapomocą t. zw. silników. Zajmują one 
poczesne miejsce wśród maszyn. 

Silniki odgrywają olbrzymią rolę 
w cywilizacji dzisiejszej. Stopień cywi
lizacji państwa ocenia się według ilo
ści jednostek mocy silników (w t. zw. 
koniach mechanicznych), przypadają
cych na jednego jego mieszkańca. 

25 
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Za.sada działa.nia silników. 

Ponieważ wszystkie niemal maszyny 
robocze potrzebują do wykonania swej 
pracy ruchu obrotowego, każdy więc 
silnik powinien przekształcić dostarczo
ną doń energję na energję obrotu 
głównego wału silnika. 
Energję do silnika dostarczamy zwy

kle zapomocą t. zw. „czynnika napędo
wego" - bądź pary wodnej, która roz
prężając się, oddaje zawarte w .iiej 
ciepło; bądź wody, która przepływając 
z poziomu wyższego do niższego, za
mienia energję potencjalną (położenia) 
na energję kinetyczną (ruchu), bądź 
wreszcie benzyny, nafty i t. d., które 
spalając się, zamieniają zawartą w nich 
energję chemiczną na energję cieplną. 

Z wału głównego silnika przekazuje
my energję na wał robnika zapomocą 
przekładni: pasowej, linowej, zębatej 
i t. d. 
Według sposobu działania wszystkie 

silniki tworzą dwie grupy: 1) silniki 
tłokowe, 2) silniki rotacyjne. 

Zasada pracy s i 1 n i k a t ł o k o w e
go jest znana powszechnie: dzięki po
wstającemu w cylindrze ciśnieniu, po
wodowanemu przez czynnik napędowy, 
tłok wykonuje okresowe ruchy posu
wiste kolejno w prawo i w lewo. Na
stępnie dzięki t. zw. mechanizmowi kor
bowemu ten posuwisty ruch zamienio
ny zostaje .na ruch obrotowy głównego 
wału silnika, z którego robniki czerpią 
energję. Na ruch tego mechanizmu 
z konieczności traci się część energji 
zawartej w czynniku napędowym. 

Praca każdego silnika tłokowego jest 
okresowa; czynnik napędowy zostaje 
doprowadzony okresowo - jest to więc 
proces pulsujący. Dzięki temu praca sil
nika tłokowego zakłócana jest dodatko
wemi obciążeniami dynamicznemi, . co 
jest zwłaszcza szkodliwe dla silników 
szybkobieżnych o dużych ilościach obro
tów. 

S i 1 n i k i rot a e y j n e pracują na 
zasadzie odmiennej - tu energję do
prowadzamy na wał główny silnika za 
pośrednictwem t. zw. wirnika, t. j. ko
ła osadzonego na wale głównym silni
ka. Doprowadzony na łopatki wirnika 
czynnik napędowy przekształcony zo
staje bezpośrednio na moment obroto
wy, który powoduje obrót wirnika. 

N aj większy rozwój jako silniki rota
cyjne osiągnęły t. zw. turbiny. Za
sadniczą ich cechą jest to, że doprowa· 
dzoną na łopatki wirnika energję po· 
łożenia (potencjalną) najpierw za. 
mienia się na energjc kinetyczną lotu 
czynnika, a nastcpnie ten pośredni ro· 
dzaj energji - na energję mechanicz. 
ną, powodującą obrót turbiny. 
Przykładem zamiany energji poten

cjalnej na kinetyczną może być np. 
spływ wody w wodospadzie. Tu woda 
przed spłynięciem ma zasób energji 
położenia. Energja tej ilości wody, 
w miarę przesuwania się strugi ku po
ziomowi dolnemu, zamienia się nu cner· 
gję (kinetyczną) lotu. Ta energja ki
netyczna strugi może być użyta jako 
źródło pracy, np. do napędu koła wod
nego. 

Praca silników rotacyjnych, w od
różnieniu od pracy silników tłokowych, 
jest procesem ciągłym, naskutek cią
głego doprowadzenia czynnika napędo
wego na łopatki wirnika. Ta stałość 
pracy powoduje zmniejszenie wpływu 
czynników zakłócających, jest więc 
zjawiskiem korzystnem. 

Elementy zasadnicze, urządzenia 
pomocnicze i napęd silników. 

Każdy silnik składa się z elementów 
zasadniczych, przekazujących wytwo
rzoną pracę na wał główny silnika oraz 
z najrozmaitszych urządzeń pomocni
czych, służących do usprawnienia dzia
łania tych elementów głównych. 

Temi elementami zasadniczemi dla 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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silnika tłokowego są: cylinder, tłok, 
mechanizm korbowy, wał główny silni
ka oraz przekładnia, przenosząca ener- • 
gję z wału głównego na robnik. Zespół 
tych elementów nazywamy inaczej me
chanizmem roboczym. 

Dla silnika rotacyjnego jest to: wir
nik i wał główny z przekładnią. W sil
niku rotacyjnym występuje więc znacz
na redukcja elementów pośrednich. 

Przeznaczenie urządzef1 pomocni
czych jest bardzo urozmaicone i zależ
ne od rodzaju użytego czynnika napę
dowego oraz sposobu przekształcania 
zawartej w nim energji na energję me
c!1aniczną. Encrgja doprowadzona do 
silnika zostaje częsc10wo stracona 
~ postaci energji cieplnej; ta energja 
cieplna powstaje w trakcie procesu za
miany energji cieplnej na mechanicz
ną lub z wzajemnego tarcia o siebie 
części silnika. Ciepło to może być przy
czyną nadmiernego i tak szkodliwego 
ogrzania elementów silnika, należy 
~ięc je odprowadzić, dlatego też nale
zy silnik chłodzić zapomocą płynów lub 
Powietrza. 

Wszelkiemi siłami dążymy również 
do zmniejszenia tak niepożądanego 
W ·pracy silnika tarcia. Osiągamy to 
albo na drodze ulepszeń konstrukcyj
nych (zamiana tarcia posuwistego na 
Potoczyste), albo przez obfite smaro
~anie silnika - dlatego też stosujemy 
nieraz bardzo skomplikowane systemy 
sr_narowania poszczególnych części sil
nika. 

.°? urządzeń pomocniczych należą 
tez 1 urządzenia najrozmaitsze, takie 
np. urządzenia rozruchowe, służące do 
Puszczania silnika w ruch, urządzenia 
rkegulujące stałość obrotów silni-

a, i t. d. 
~o napędu silnika może być użyta 

kazda substancja, która pozwoli w da
nych warunkach część zawartej w niej 
energji zamienić na pracę mechaniczną. 

szukaj w tomie piątymi 

Nadaje się więc do tego celu energja 
potencjalna wody, kinetyczna wiatru, 
cnergja zawarta w parze wodnej, w pa
liwach płynnych a nawet, do bezpo
średniego użytku, "' paliwach stałych. 

Silniki wietrzne. 

Najprostszym przykładem silnika 
wietrznego jest wiatrak. Silniki wietrz
ne nawet dziś, w dobie silników ciepl
nych, nic nie straciły na aktualności. 
Główną ich lmletą jest to, iż energja 
do ich poruszania nic nie kosztuje, wa
dą natomiast, że niezawsze można tę 
energję uzyskać. Dla naszego kraju 
silniki wietrzne mogą mieć duże zna
czenie zwłaszcza na kresach, gdzie 
brak elektrowni. Do najbardziej roz
powszechnionych należą w Polsce wia
traki wiejskie, (około 10000 wiatra
ków, ogólnej mocy około 50000 KM). 
Używane są one jako młyny. Wiatraki 
wiejskie są silnikami mało wydajnemi, 
gdyż są źle skonstruowane. Nowocze
sne silniki wietrzne, t. zw. turbiny 
wietrzne i wiatraki szybkobieżne, zasa
dą działania nie różnią się przeważnie 
od wiatraków wiejskich. Różnica głów
nie polega na celowem rozwil!zaniu 
każdego szczegółu konstrukcyjnego. 
Wiatraki pozwalają osiągnąć moc od 
kilku do kilkunastu KM (u nas w Pol
sce przeciętnie 4-5 KM), współczesne 
silniki wietrzne do kilkudziesięciu, 
a współczesne siłownie wietrzne nawet 
do 1000 KM. 

Silniki wietrzne stosuje się przeważ
nie do urządzeń wodociągowych, do na
wodniania, odwadniania i t. d., a więc 
wszędzie tam, gdzie nieregularności 
działania wiatrów nie stanowi zasad
niczej przeszkody. 

Silniki wodno (hydrauliczne). 

Podobnie jak silniki wiCtrzl}e, są sil
niki wodne znane oddawna. Pozwalają 
one wyzyskać energję spadku wód. 

25* 
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Spad taki albo istnieje w naturze, albo 
stwarzamy sobie go sztueznil', stawiają<' 
na rzekach tamy wodne. Pozwalają one 
spiętrzać wodę. Część tamy zajmujemy 
przez silnik, przez który przepuszcza
my wodę rzeki. Wodę do silnika i od 
niego zwykle kierujemy kanałami. Ca
łośr urządzenia nazywamy zakładem 
wodnym. \Voda, przepływając przez 
silnik, powoduje jego obrót, a więc sil
nik daje pracę mechaniczną obrotu. 

Pierwotne silniki wodne - t. zw. ko
ła wodne - stosowane są i obecnie do 
młynów wodnych. Rozwój elektryczno
ści popchnął wynalazczość w tym kie
runku. Energja bowiem spadku wód, 
t. zw. biały węgiel, pozwala uzyskać 
tanim kosztem energję elektryezną, któ
rą w następstwie dzięki silnikowi elek
trycznemu możemy przekształcić na 
pracę mcchanirzną. ( ~ Elektryfikncja). 
Naogół jednak zakłady wodne wyma
gają większych wkładów kapitału, ani
żeli siłownie cieplne (opalane np. wę
glem), opłacają się więc przewazme 
przy instalacjach na dużą moc. 

Ilość zasobów energji wodnej na ca
łej ziemi jest olbrzymia: oceniają ją 
na blisko 450 miljonów KM, i to przy 
najniekorzystniejszym stanie spadku 
wód. Wody polskie mogą być źródłem 
pokaźnej mocy 3,7 miljonów KM, 
z których najlepszej kategorji - 2,2 
miljona. Niestety, moc wyzyskana wy
nosi zaledwie 100 tysięcy KM. Są kra
je, w których ilość wyzyskanych sił 
wodnych sięga ponad 2 miljony TU.i. 
Również jako czynnik napędowy do 

turbiny może być użyta energja kine
tyczna wody. Turbinę taką nazywamy 
turbiną wodną. Lopatki wirnika turbi
ny mają wówczas kształt kanału, przy
czem doprowadzenie wody na obwó<l 
wirnika odbywa się zapomocą koła 
z wylotami zwanego kierownicą. Zada
niem kierownicy jest odpowiednie skie
rowanie wody na łopatki wirnika. Ze-

spół wirnika z kierownicą stanowi wła
śnie turbinę; w skład tego Zl'społu 
wchodzą poza tem r<lżne urządzenia po
moC"ni!·ze (por. tabl. 75, a, h, c). 

Moce turbin wodnych dla jedne11;0 
Zl'Społu sięgają ohe<"nie dziesiątków tys. 
KM. Turbiny wodne należą do maszyn 
najhardziej <lługowie<"znyeh i zwykle 
usuwane są nie z powodu zużycia, lecz 
naskutek znstqpienia ich przez nowo
czes1w, a więc bardziej ekonomiczne 
typy. Okres praey - przeciętnie 20 do 
:m lat. Turbiny wodne posiadają dużą 
sprawność, dcwhodz11eą do o,~}. 

Przen1ysl turbinowy najwięcej roz
winięty jest obecnie w Szwajcar.ii, Sta
nach Zjedn. A. P„ w NienH'zech, 
a ostatnio w Szwecji. 
Współczesne turbiny wodne na duże 

rnoee robią imponująee wrażenie: przy 
tak dużych ilościach wytwarzanej 
energji pracują niemal bez szmeru, 
przy minimalnej obsłudze, a nawet 
wcale bez niej. W Stanach ZjPdn. A. P. 
uruchomiono zakład wodny, o mory 
62 tys. KM, działająey snmoc•zynniP, t. j. 
bez ludzkiej obsługi. 
Potężne zakłady wodne mają szrze

gólnie ważne znaczenie dla elektryfi
kacji kraju, z tego więc punktu widze
nia budowa ich jest szczególnie waż
nem zagadnieniem gospodarczem. 

Silniki parowe. 

Silniki wietrzne i wodne 11ie mogły 
rozwiązać radykalnie zagadnienia do
starczania energji dla rozwijającego 
się w ostatnich stuleciach przemysłu. 
Przemysł dla swego rozwoju wymagał 
stworzenia silnika, który odpowiadałby 
następującym wymaganiom. 

1) wytwarzanie energji musi się od
bywać w dowolnych miejscach; 

2) silnik musi być o dowolnej mocy; 
3) działanie jego musi być niezależ

ne od pory roku; 
4) silnik musi być uniwersalny, 

Czego nie zncij<lziesz tutaj -
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t. j. nadawać się do napędu każdej ma
szyny. Moc silnika powinna poddawać 
się regulacji. 

Warunki te spełnia w zupełności sil
nik parowy ; tern się też tłumaczy jego 
szybki rozwój. 

Silnikiem parowym nazywamy urzą
dzenie, które zamienia część ciepła do
pływającego doń z parą wodną - na 
Pracę mechaniczną. Zamiana ta odby-

. Wać się może przy pomocy silnika tło
kowego - . wówczas mamy do czynie
nia z maszyną parową - albo też zapo
cą turbiny - wtedy mamy do czynie
nia z turbiną parową. 

Zasada dEialania silnika parowego. 

. Para wodna (a zresztą i pary innych 
cieczy), rozprzężając się, wykonywa 
Pracę. Ilość przytem zawartego w pa
rze ciepła po rozprzężeniu się jej zmniej
sza się. Mówimy więc, że para wyko·· 
nywuje pracę mechaniczną kosztem 
części ciepła w niej zawartego. Zatem 
sama para jest tylko czynnikiem po
ś1·ednim, pozwalającym zamienić cie
pło paliwa na pracę mechaniczną. 
. Wytwarzanie pary wodnej odbywa 

ks1ę w specjalnem naczyniu, zwanem 
·otłem parowym. 

Zasada działania maszyny parowej. 

Przypomnijmy tu pokrótce działanie 
. llla~zyny parowej. Na ryc. 77 mamy 
crhnder C, wewnątrz którego porusza 
się. tłok T. Jeżeli kanałem I doprowa
<lzuny pewną ilość pary wodnej o ci-

n' 

1 
Ryc. 77. 
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śnieniu wyższem od atmosferycznego, 
to para, rozprzężając się, posuwa tłok 
w kierunku strzałki 1, albowiem ciśnie
nie pary na tłok będzie większe aniżeli 
ciśnienie atmosferyczne po stronie 
przeciwnej. Im większa będzie różnica 
tych ciśnień, tem większą pracę może 
wykonać przesuwający się tłok. Zwy
kle doprowadzamy taką ilość pary, 
aby tłok osiągnął skrajne położenie, 
w naszym wypadku - prawe; jeżeli 
teraz parę w przestrzeni lewej połą
czymy z atmosferą (zapomocą kanału 
I'), a nową porcję pary (t. zw. świe
żej) doprowadzimy od strony przeciw
nej cylindra przez kanał II, to tłok 
wykona suw powrotny, przyczem wy
pchnie do atmosfery parę, która po
przednio wykonała suw w prawo. Pa
rę tę, w odróżnieniu od świeżej, na
zwiemy wylotową. Odległość uzyska
nych skrajnych położeń tłoka nazywa
my jego skokiem. Powtarzając kolejno 
opisane sposoby wpuszczania i wypu
szczania pary, otrzymamy stały ruch 
tłoka, którego szybkość oceniamy jako 
ilość skoków na minutę. Dalej, dzięki 
tak powszechnie znanemu mechanizmo
wi korbowemu, możemy przekształcić 
uzyskany ruch posuwisty tłoka na 
ruch obrotowy wału głównego maszy
ny parowej . 

0117 maszyna parowa pracuje ekonomicznie'1 

Maszynę parową, nawet przy współ
czesnym wysokim poziomie jej kon
strukcji, uważać należy za silnik nie
ekonomiczny: sprawność jej (którą 
oceniamy jako stosunek ciepła zamie
nionego z 1 kg paliwa na pracę efek
tywną - do całej ilości ciepła, którą 
może wydać przy spalaniu ta ilość pali
wa) wynosi zaledwie 15-20°/0 • Reszta 
ciepła odchodzi w postaci strat. Na 
straty te składają się straty w kotle 
i inne, a przedewszystkiem najważniej
szą jest strata w postaci ciepła, które 
uchodzi w parze odlotowej. Ilość cie-
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pła zawartego w parze odlotowej jest 
kilkakrotnie większa od ilości ciepła 
zużytkowanego z niej na pracę - stąd 
sprawność ogólna jako stosunek ciepła 
zamienianego na pracę do ciepła do
starczanego - jest niska. 

Wykorzystanie ciepła zawartego 
w parze możemy znacznie powiększyć 
przez zużycie pary odlotowej do ogrze
wania budynków lub dla celów pro
dukcyjnych. Ten sposób wyzyskania 
ciepła pary staje się coraz bardziej roz
powszechniony, w tym też kierunku 
idą usiłowania kierownictwa najwięk
szych zakładów przemysłowych. 

Maszyny parowe budują przeważnie 
na ciśnienia kilku do kilkunastu atmo
sfer, obecnie jednak spotykamy i na 
wyższe. Moc maszyn parowych zmienia 
się w bardzo szerokich granicach: od 
ułamka KM do kilku tys. K.M. 

Na jednego KM zużywa się przy tem 
od 4-ch do 10 kg pary na godzinę: Ilość 
obrotów zazwyczaj nie jest zbyt wielka 
i waha się w granicach od stu do kilku
set. 

Zastosowanie maszyn parowych. 

Niepodzielne panowanie maszyn pa
rowych już się obecnie skończyło; ma
ją one coraz wit;,cej groźnych rywali 
w postaci turbiny parowej dla instala
cyj o dużych mocach, silników spali
nowych dla średniej mocy i t. d. Mimo 
to nawet obecnie maszyna parowa ma 
szerokie zastosowanie w fabrykach, 
w kolejnictwie zwłaszcza, na okrętach, 
oraz jako silnik do specjalnych typów 
maszyn, np. lokomobil, żórawi kolejo
wych, maszyn górniczych, w walcow
nictwie i t. d. 

Z dużych elektrowni cieplnych ma
szyna parowa została zupełnie wyparta 
przez turbiny parowe. Natomiast w przy
padkach, gdy ciepło pary odlotowej zo
staje wyzyskane w dalszym ciągu w urzą
dzeniach cieplnych oraz w małych elek
trowniach fabrycznych (w granicach 

mocy np. 750-1000 KM) maszyna 
parowa dotychczas jeszcze utrzymała 
się. 

Główną wadą maszyn parowych jest 
uiezhędność zainstalowania kolta paro
wego do wytwarzania pary; zajmuje 
on dużo rnirjsca dla silników stałych, 
dla silników komunikacyjnych stwa
rza, nndomiar złego, nieprodukcyjny 
ciężar. Tern się tłumaczy przedewszyst
ldem trudność zastosowania maszyn 
parowyeh dla samochodów, a zwłaszcza 
dla samolotów. Dla tych ostatnieh 
lekkość silnika jest warunkiem pod
stawowym jego przydatności. Ostat
nio dało się stworzyć typ kotła składa
jącego się z systemu rurek, pozwalają
cego z niewielkiej instalacji otrzymy
wać znaczną ilość pary - nadaje się 
on właśnie do samochodów. 
Drugą wadą maszyny parowej jest 

niemożność natychmiastowego puszcze
nia jej w ruch; aby mieć parę - trze
ba ogrzać kocioł parowy, co wymaga 
nieraz (zależnie od konstrukcji kotła) 
nawet kilku godzin, Silniki spalinowe, 
jak wiadomo, nie mają tej wady. 
Wspomniany kocioł rurowy wymaga 
bardzo krótkiego czasu na przygotowa
nie pary do użytku. 

Maszyna parowa do chwili obecnej 
prawie niepodzielnie utrzymała się 
w jednej dziedzinie, t. j. w parowo
zach. Komunikacja kolejowa przeżywa 
obecnie kryzys, wynikły na tle rywali
zacji z automobilizmem. Poza tern 
zgodnie z wymaganiami czasu, koleje 
zastosowały u siebie trakcję elektrycz
ną - jednak w stopniu nieznacznym 
(w USA - 2°/ 0 kolei zelektryfikowa
nych, w Niemczech - 3-0/0 , we Wło
szech 13°/0 , tylko w Szwajcarji 70°/0 • 

Widoczne jest odrazu, że elektryfi
kację chętnie stosują kraje ubogie 
w węgiel, mające natomiast zapas 
t. zw. „węgla białego"). Ostatecznie jed
nak dla masowych zwłaszcza przewo-

Czego nie znajdziesz tut<ij -
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zów trakcja parówa do dziś jest jeszcze 
całkowicie aktualnem zagadnieniem, 

Turbiny parowe. 

Turbiny parowe w zasadzie działają 
w sposób analogiczny, jak i turbiny 
wodne, różnica głównie polega na za
stosowanym czynniku - parze wodnej. 
Rozprzężanie się pary w turbinach od
bywa się w kilku po sobie następują
cych wirnikach. Naogół turbiny paro
we mają większą sprawność od analo
gicznych maszyn parowych i zajmują 
mniej miejsca. 

Zastosowanie turhin parowych jest 
o?ecnie bardzo szerokie. Przedewszyst
ktem stosują je w elektrowniach do 
Wytwarzania prądu elektrycznego. 
Chętnie również stosują obecnie turbi
ny na statkach i okrętach. Tu moce 
turbin wynoszą zwvkle kilka tysięcy 
I~M - dla statków oraz od kilku ty
sięcy do kilkudziesięciu tysięcy KM -
?la okrętów. W tych instalacjach dba
Ją przedewszystkiem o możliwe zmniej
szenie ciężaru turbiny; occnmJą go 
zwykle w kg ciężaru na 1 KM efek
tywnego. 

Ostatnio zaczęto też stosować turbi
n! we F'rancji na kolejach, zastępując 
niemi maszyny parowe; powstał w ten 
spo~6b t. zw. „turbowóz". Nie znalazł 
0? J~szcze zbyt szerokiego rozpowszech
nienia. 

. W ogóle turbiny parowe należą obec
nie do najbardziej rozpowszechnionych 
~YPów silników, nietylko stałych, lecz 
1 komunikacyjnych (na okrętach). 

Silniki spalinowe. 

Miejsce silników parowych zajmują 
obecnie coraz częściej inne silniki ciepl
ne, nie posiadające tych wad, co silniki 
P
1
.arowe, a mianowicie t. zw. silniki spa-
1nowe. 

k Si.lniki spalinowe są w większości silni
ami o ustroju tłokowym, bardzo podob-
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nym do tłokowych maszyn parowych. 
Różnią się one zasadniczo użytym czynni
kiem napędowym: w silnikach spalino
wych do cylindra doprowadzamy pali
wo płynne (ropa, benzyna) wraz z po
wietrzem i po uprzcdniem sprzężeniu tej 
mieszaniny w jakiś sposób powoduje
my zapalenie się jej. Dzięki temu ci
srnenie tak wzrasta, że spaliny są 
w stanie poruszyć tłok, a więc wyko
nać pracę mechaniczną. 

Ze względu na sposób doprowadze
nia paliwa i sposób zapalania go dzie
limy silniki spalinowe na dwie grupy: 

1) na t. zw. silniki wybuchowe, do 
któryeh eylindrów doprowadzamy pa
liwo w postaci t. zw. mieszanki, t. j. 
mieszaniny powietrza z paliwem płyn
nem, przetworzonem w stan gazowy. 
Sprzężoną mieszaninę zapala się przy 
pomocy iskry elektrycznej, dzięki cze
mu następuje spalanie się jej w bardzo 
krótkim czasie, podobne do wybu
chu - stąd nazwa silników tej grupy; 

2) na t. zw. silniki wstrzy:kowe, 
w których najpierw sprzężamy samo po
wietrze tak znacznie, by osiągnięta 
dzięki temu wysoka temperatura po
wietrza wystarczyła do samozapalenia 
się wstrzykniętej następnie bezpośred
nio do cylindra dawki paliwa płynne
go. Spalanie paliwa odbywa się w tym 
wypadku znacznie łagodniej. Silniki te 
nazywamy częściej silnikami Diesla . 

Silniki spalinowe mogą pracować ja
ko t. zw. czterotaktowe i dwutaktowe. 
Należy to rozumieć w ten sposób, iż na 
cztery, względnie na dwa suwy, t. j. 
przesunięcia obustronne tłoka, tylko 
jeden jest roboczy, a więc taki, w trak
cie którego spala się mieszanka paliwa 
z powietrzem, inne suwy (lub ich czę
ści) użyte są na usunięcie spalin, do
prowadzenie powietrza oraz jego sprzę
żenie. 

Silniki spalinowe zamieniają więc 
bezpośrednio energję chemiczną pali-
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wa na pracę mechaniczną. W dodatku 
paliwa płynne, jak ropa naftowa, nale
żą do najbardziej wydajnych pod 
względem ilości ciepła, które oddają 
przy spalaniu. I tak z 1 kg ropy otrzy
mujemy do 10000 kaloryj, z benzyny 
nawet do l 1000, gdy tymczasem węgiel 
wydaje tylko do 7000 kaloryj. no opa
lania silników ruchomych, np. samolo 
towych, możemy dzięki temu użyć wa
gowo mniej paliwa, mniejszą więc moc 
wydatkujemy na jego przewożenie. Silni
ki spalinowe wymagają przytem bar
dzo krótkiego czasu do rozruchu i mają 
sprawność naogół wyższą od parowych. 

Typowym przykładem silników wy
buchowych są silniki samochodów oso
bowych <~Samochód). Do ich napędu 
używa się benzyny, nafty, benzolu, 
obecnie już nawet stosują mieszanki 
spirytusowe (np. 70°/0 benzyny, 30°/0 

alkoholu). .Jest to zagadnienie bardzo 
ważne z polskiego punktu widzenia; 
ponieważ u nas wydobycie benzyny 
jest nieznaczne, przy ewentualnym 
więc rozwoju ruchu samochodowego 
musimy ją zastąpić paliwem, które mo
żemy sami produkować - jest niem spi
rytus. 

Do grupy silników wybuchowych na
leżą też i silniki lotnicze, wymagają one 
jednak jeszcze czystszego i lżejszego 
paliwa, aniżeli samochodowe, przytem 
moce ich są znacznie większe, sięgają
ce kilkuset KM, przy ilości obrotów 

. około 2000 przy ilości kg ciężaru sil
nika na 1 KM - do 0,5 kg/KM 
( ~ Lotnictwo). 

Silnik Diesla ma tę wyższość nad sil
nikiem wybuchowym, że do napędzania 
zużywa bezpośrednio ropę naftową, któ
rej wartość kaloryczna niewiele odbie
ga od benzyny ( 10000 kal.), a która 
dzięki niestosowaniu rafinacji jest 
znacznie tańsza. 

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że 
każdy kraj stara się stworzyć taki typ 

silnika, któryby mógł korzystać z po
siadanych w danym kraju zasobów pa
liwa. To też w różnych krajach produ
kuje się rozmaite typy silników o bez
pośredniem spalaniu paliwa w cylin
drze. Powstał np. typ silnika pracują
cego zapomocą gazu otrzymanego 
z drzewa lub węgla drzewnego. Próbo
wany jest też obecnie silnik Diesla na 
pył węglowy. Koszt energji uzyskanej 
z tego silnika jest znacznie mniejszy, 
aniżeli w wypadku użycia pary lub ro
py. Oto porównanie (procentowe) jed
nej kilowatgodziny uzyskanej przy za
stosowaniu tych trzech czynników (da
ne niemieckie). 

para 100°/0 

silnik Diesla 148°/0 

„ pyłowy 7 4° / 0 

Istnieją jeszcze inne typy silników 
o bezpośredniem spafaniu w cylindrze, 
np. silniki gazowe. 

Silniki gazowe. 

Ubocznym produktem w przemyśle 
hutniczym jest t. zw. gaz wielkopieco
wy, gaz palny, ale naogół dosyć ubogi 
pod · względem kalorycznym (950 
kal./m3

). Dawniej gaz ten wypuszczano 
w powietrze, obecnie jednak nauczono 
się już zyżytkować go do celów na
pędowych w t. zw. „silnikach gazo
wych". \V zasadzie niczem nie różnią 
się one od silników wybuchowych, chy
ba jedynie tern, że zamiast mieszanki 
wprowadzamy gaz. Są to silniki stałe, 
co wynika z warunków pobrania paliwa. 

Usiłowania stworzenia t. zw. „turbin 
spalinowych", pracujących analogicz
nie jak turbiny parowe lub wodne, nie 
pozwoliły narazie zrealizować typu ta
kiej turbiny o pewnem działaniu i wy
starczającej do eksploatacji sprawno
ści. Udało się jedynie zbudować turbi
ny spalinowe na małe moce, pracujące 
zapomocą spalin z silników spalino
wych. 

Czego nie znajdziesz tuta.j -
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Silniki elektryczne. 
Zasada działania pr'4nlc7 t ll.lnika. 

Jeżeli będziemy poruszać w polu 
magnetycznem przewodnik (np. odci
nek drutu) w ten sposób, żeby przeci
nał linje sił magnetycznych, powstaje 
w nim t. zw. siła elektromotoryczna. 
O. ile końce tego przewodnika połączy
my ze sobą zapomocą drutu łączniko
wego, to siła elektromotoryczna spo
woduje, że w obwodzie zamkniętym bę
dzie płynąć prąd elektryczny tak dłu
go, dopóki odbywać się będzie przeci
nanie linij sił. Kierunek przepływu 
prądu możemy wówczas określić na za
sadzie t. zw. „reguły prawej ręki", wiel
kość zaś jego będzie proporcjonalna do 
ilości przeciętych w równy~ . odstę
pach czasu linij sił. (Reguła prawej rę
ki: jeżeli ustawimy trzy pierwsze pal
ce prawej ręki w tr.zech wzajemnie 
prostopadłych do siebie kierunkach 
i skierujemy palec wielki w kierunku 
ruchu przewodnika, palec wskazują
cy - w kierunku linij sił magnetycz
nych - to palec średni wskaże kieru
nek powstającego w przewodniku prą
du indukowanego, płynącego w przewo
dzie). 

Przewodnikowi możemy nadać kształt 
ramki, jak na ryc. 78. Wówczas 
Przez obrót ramki dokoła osi . a - b 
'!' jednostajnem polu magnetycznem 
I ze stałą szybkością kątową - otrzy
mamy w wyniku zmienność natężenia 
Prądu płynącego, gdyż, jak łatwo 
zoorjentować się, ilość przecinanych 

: Przez ramkę linij sił (w równych od
stępach czasu) będzie zmieniać się za
l eżnie od położenia ramki, a kierunek 
Prądu ulegnie dwukrotnej zmianie 
w ciągu obrotu zgodnie z regułą pra
wej ręki. 

Tak powstaje w przewodniku prąd 
zmienny. Urządzenia służące do wy
t~arzania prądu nazywamy prądnica
n11. 

szukaj w tomie piątymi 

Ry c. 78. 

Wprowadzając pewną zmianę w spo
sobie odprowadzenia z ramki prądu, 
możemy osiągnąć, że wartość siły elek
tromotorycznej nie będzie zmieniać kie
runku i może być niemal stała, a więc 
i natężenie prądu będzie niemal stałe. 
Prąd taki nazywamy stałym. 

Opisane zjawisko powstawania prą
du możemy odwrócić - mianowicie, 
gdy przez przewodnik, znajdujący się 
w polu magnetycznem, będziemy prze
puszczać prąd, powstaje wówczas siła 
dążąca do przesunięcia przewodnika pro
stopadle do strumienia magnetycznego. 
Zjawisko to jest wyzyskane w silnikach 
elektrycznych. 

Główne uołci 1kladowe 1ilnika elektąc.1ne10. 

Silnik elektryczny składa się 
z dwóch części: l) ruchomej - wirni
ka; jest to zwykle walec metalowy 
uzwojony, oraz 2) nieruchomej - sto
jana; jest to kadłub silnika, przymoco
wany do fundamentu i posiadający 
podparcia (łożyska) dla wału wirnika. 
Zwykle w stojanie są wmontowane 
uzwojenia, przez które przepływa prąd 
stwarzający pole magnetyczne, w wir
niku zaś znajdują się uzwojenia, przez 
które też przepływa prąd. Współdzia-
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łanie pola magnetycznego stojana i prą
du w wirniku pozwala uzyskać t. zw. 
„moment obrotowy", a więc i pracę 
obracania wirnika, t. j. efekt mechanicz
ny. 

W silnikach na prąd stały przez obie 
części przepływa prąd z tego samego 
źródła; dla silników na prąd zmienny 
sprawa przedstawia się inaczej - tu 
często stojan otrzymuje prąd zmienny, 
natomiast wirnik - stały. Ten typ sil
ników prądu zmiennego nazywamy 
s y n c h r o n i c z n e m i. 

Inne znowuż silniki na prąd zmienny 
mają doprowadzony prąd jedynie do 
stojana, natomiast wirnik wcale nie 
otrzymuje prądu z zewnątrz, lecz w je
go uzwojeniu powstają jedynie prądy 
indukowane. 

Użycie elektr;rcznośct do napędu. 

Elektryczności do napędu użyto mniej 
więcej około 1880 r. - mianowicie Sie
mens zbudował w tym czasie pierwszą 
kolejkę elektryczną. Od tego czasu tram
waje elektryczne stopniowo zaczynają 
obsługiwać coraz to dłuższe linje, 
ostatnio zaś i linje międzymiastowe. 
Jednocześnie coraz częściej używa 
się silników elektrycznych do napę
dów najrozmaitszych urządzeń. Encr
gję elektryczną do silnika można również 
przesyłać z odległego źródła prądu. 
( ~ Elektryfikacja). 

Od końca XIX w. silniki elektryczne 
poczyniły bardzo znaczne postępy. Na
leży tu zwrócić uwagę, iż między sil
nikiem elektrycznym a większością opi
sanych uprzednio rodzajów silników 
istnieje zasadnicza różnica. Silnik elek
tryczny do swego napędu zużywa ener
gję elektryczną, dostarczoną mu przez 
prądnicę. Zatem przekształcanie ener
gji wygląda tu tak: energja pierwotna 
(paliwo, spiętrzenie wody i t. d.) na
pędza prądnicę, ta wytwarza prąd, któ
ry zkolei silnik zamienia na pracę me
chaniczną. Elektryczność jest tu nie-

jako pośrednikiem, podobnie jak para 
pomiędzy kotłem a silnikiem parowym. 
Ma ona jednak tę przewagę nad parą, 
iż może być transportowana zapomocą 
przewodów elektrycznych na bardzo 
znaczne odległości, przy znacznie mniej
szych stratach, aniżeli daje para. Przy
tem koszt przewodów elektrycznych 
jest znacznie niższy. Do takich linij 
dalekonośnych zwykle używa się prą
du o bardzo wysokiem napięciu, idącem 
w dziesiątki tysięcy woltów. Dzięki 
tym zaletom transportowym prądu sil
nik elektryczny może być stmwwany 
w najbardziej odludnych okolicach 
kraju. 

Moc silników elektrycznych ulega 
bardzo szerokim wahaniom i zależy od 
przeznaczenia silnika: od setek tysię
cy KM zmieniać się ona może nawet 
do ułamków KM. Na silniki o bardzo 
małej mocy jest obecnie coraz większy 
popyt, ze względu na bardzo rozległe 
ich przeznaczenia. Napęd elektryczny 
jest niewątpliwie najprostszy w użyciu. 
Silnik elektryczny możemy przystoso
wać w bardzo szerokich granicach do 
wymagań maszyny napędzanej. Daw
niej stosowano liczne przekładnie, dziś 
staramy się tak rozwiązać konstrukcję 
maszyny i silnika, aby tego uniknąć. 
Możemy np. tak konstruować te zespo
ły, żeby wał maszyny był jednocześnie 
wałem silnika. 

Współczesne dążenia w dziedzinie rozwoju 
silników. 

Aczkolwiek formy konstrukcyjne naj
rozmaitszych typów silników osiągnęły 
dziś wysoki poziom, to jednak praca 
w tym kierunku trwa nieprzerwanie, 
przyczem częstokroć poszczególni kon
struktorowie idą zupełnie odmiennemi 
drogami. 

Przedewszystkiem dąży się obecnie 
do usprawnienia działania silnika, ezy
to drogą usprawnienia samego procesu 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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przetwarzania danej energji na pracę 
mechaniczną, czy przez zmniejszenie 
wydatku energji na mechanizmy po
mocnicze i t. d. 
Jednocześnie idą starania w kierun

ku powiększenia pewności działania 
silnika; ważne to jest zwłaszcza w lot
nictwie, uzbrojeniu i t. d. 

Niemniejszą uwagę zwraca się na 
zmniejszenie ciężaru silnika, gdyż w ten 
sposób zmniejsza się ciężar nieproduk
cyjny, a więc tern samem uzyskuje się 
możliwość powiększenia ciężaru ładun
ku. Osiąga się to głównie na drodze 
~większcnia obrotów, wtedy bowiem 
llość pracy, przenoszonej przy jednym 
obrocie wah1 silnika, przy tej samej 
P.racy na sekundę (mocy) - zmniejszy 
się, co w konsekwencji pozwala na za
stosowanie słabszych wytrzymałościowo 
elementów silnika. Ten fakt właśnie 
jest przedewszystkiem przyczyną po
wstawania silników o ilości obrotów do
chodzącej do kilku tysięcy na minutę. 

Wszystkie państwa dążą do usamo
dzielnienia się pod względem środków 
napędowych do silników, starając się 
zużytkować do tego paliwo tańsze -
dzięki temu powstają właśnie silniki 
na pył węglowy, gaz drzewny, najroz
maitsze mieszanki i t. d. 
Poważnym sprzymierzeńcem w walce 

o przyszłość silnika jest metalurgja; 
właśnie jej postępom zawdzięczamy 
możność stosowania specjalnych stopów, 
zależnie od stawianych wymagań, a więc 
np. stopów o dużej wytrzymałości i jed
nocześnie ciągliwości, stopów odpor
n!c.h na ścieranie, na działanie wyso
k1eJ temperatury i t. d. 
Dąży się również za wszelką cenę do 

Uproszczenia działania silnika. Niestety, 
sprawa ta nie jest łatwa, gdyż silni
kom stawia się coraz to większe wy
magania, które w konsekwencji zmu
~zają konstruktorów do powiększania 
ilości urządzeń pomocniczych. 

szukaj w tomie piątym! 

'V pracy nad udoskonaleniem silni
ka dochodzą konstruktorzy dzisiejsi 
do coraz ciekawszych i oryginalniej
szych rezultatów. l\onstruktor francu
ski, inż. G. Claude poważnie zastana
wia się (a nawet już swój pomysł 
zrealizował, nad sposołwm np. uzyska
nia pracy merhanirznej kosztem róż
nicy temperatur wody na powiPrzehni 
i w głębi mórz podzwrotnikowych: 
ternpcrntura na powierzchni wynosi 
około 30° C, gdy w głębi jest bliższa 
zeru - istnieją więc możliwości zain
stalowania turbiny dla pary o niższej 
temperaturze. 

Sprawność silników. Bilans cieplny silnika. 

Sprawność silników współczesnych 
jest naogół nieznaczna. Najniższą spraw
ność posiadają silniki parowe, JUZ 

znacznie wyższą - silniki spalinowe, 
a najwyższą wodne i elektryczne. Dla 
zorjentowania się, na co zostaje zużyta 
energja doprowadzona w postaci pali
wa, sporządza się zwykle t. zw. „bilans 
cieplny silnika". 

Oto przykład t. zw. „bilansu cieplne
go" dla silnika Diesla. Ze stu pro
cent ciepła doprowadzonego w paliwie, 
idzie na: 
1) pracę pożyteczną . 32,7° / 0 

2) straty w wodzie chłodzącej 25,1°/0 

3) straty w spalinach . 26,8°/0 

4) straty na promieniowanie 6,2°/0 

5) straty na tarcie mechanizmów 6,3° / 0 

6) straty na napęd pompy paliwa 2,9°/0 

S. Żukowski. 

E. P o r ę b s k i: Motory i ich obsługa, 
Lwów-Warszawa. 

SKANDYNAWJA. (Tabl. 83-86}. 
Tylko 9 miljonów ludzi zamieszkuje ol
brzymi, bo około 800.000 km obejmu
jący półwysep Skandynawski, rozciąga
jący się na północy .Europy i sąsiadu
jący z Polską przez Bałtyk. Półwy
sep zajmują królestwa N o r we g j i 
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i S z w e c ji, choć mówiąc o państwach 
skandynawskich rozumiemy przez tę 
nazwę także i małą, ale kulturalnie 
ważną D a n j ę (-+ Dan ja). Mówiąc 
zaś o kulturze skandynawskiej, włącza
my do tego pojęcia z jednej strony tak
że i odległą I s land j ę, skolonizowa
ną przez Norwegów w wieku IX, z clru
giej zaś I<' i n land j ę, pozostaj11cą 
przez wiele setek lat pod przemożnym 
wpływem kultury szwedzkiej i za111 ie
szkałą po dziś dzień przez 340.000 Szwe
dów finlandzkich, tworzących 10°/0 

ogółu ludności, rasowo i językowo zu
pełnie odrębnej. 

Warunki geograficzne. 

Jak stos pacierzowy, ciągnie się przez 
środek półwyspu Skanclynawskicgo 
największy w Europie masyw górski, 
dochodzący na południu do 2500 m wy
sokości. Kraje skan dyna wskie odzna
czają się surową i monumentalną pięk
nością przyrody, która i na ludności 
wycisnęła swoje piętno. Po ustępują
cych lodowcach pozostały w Skandy
nawji kręte rzeki, poprzerywane często 
jeziorami i wodospadami, clostarcz11ją
cemi krajom tym ogromnych ilości 
energji elektrycznej. Wszędzie, gdzie 
grunt nie jest zbyt skalisty, aż wysoko 
na północ, las iglasty pokrywa olbrzy
mie połaci kraju ( 52° / 0 powierzchni 
Szwecji, 12°/0 Norwegji, 70°/0 Finlan
dji), porastając nawet wysepki na licz
nych jeziorach i zatokach. Pozbawiona 
natomiast lasu jest południowa część 
Szwecji - Skanja, słynąca ze swojej 
urodzajności i wysoko postawionej 
uprawy roli (od Skanji poszła zresztą 
nazwa całej Skandynawji). Dziko i ma
lowniczo przedstawiają się wybrzeża 
szczególnie zachodnio-norweskie, po
strzępione często w bardzo głi;ibokie 
fiordy. Bałtyckie brzegi Szwecji i Fin
landji odznaczają się natomiast wiel
ką ilością wysepek przybrzeżnych, zwa-

nych szerami, które najczęscie,1 poro
słe są lasem, a u brzegów świecą nago
ścią skał. Jeśli zważymy, że kraje 
Skandynawji są jednak przedewszyst
kiem krajami rolniczemi i jeśli przyj
rzymy się bodaj z okna wagonu, jak 
nieomal każdy hektar ziemi uprawnej 
wydarty jest tu skale i kamieniom, 
zrozumiemy ogrom wysiłku pracy cy
wilizacyjnej włożony przez te narody 
w walki,) z wrogą przyrodą. 

Klimat Skandynawji, na zachodzie 
łagodny, oceaniczny, ku wschodowi 
przechodzący w bardziej kontynental
ny, sprzyja zresztą uprawie roli i we
getacji, dawniej jednak podlegał z11aez-
11ym katastrofalnym wahaniom. Mie
szkaniec Skandynawji, a w szezególno
ści Norweg na zachodzie, czerpie swoje 
pożywienie nietylko z roli, ale i z mo
rza: połów ryb stanowi w pewnych 
częśeiach Norwegji podstawi,) egzysten
cji licznych rzesz ubogich rybaków, jak 
to niejednokrotnir opisywał wielki 
Knut Hamsun w swoich powie8ciaeh. 

Woda ma jednak w Skandynaw.ii je
szcze inną ważną rolę do spełnienia: 
jest ona oczywistym szlakiem komuni
kacyjnym, którym clotrzeć można nie
raz daleko w głąb lądu; tak np. sły1my 
kanał (fota łączy Sztokholm z odle
głym Giiteborgiem, wykorzystując cały 
system jezior środkowo-skandynaw
skich. Na północy kraju częsty brak 
kolei zastępuje znakom i cie utrzymana 
sieć bitych dróg, po których autobusy 
docierają do najbardziej zapadłych za
kątków kraju; znakomite szosy pełne 
są poza tern samochodów prywatnych, 
osobowych i ciężarowych. Luźne zahn
dowanie kraju zagrodami (w Skandy
nawji podstawę budownictwa wiejskie
go tworzy gaard - zagroda, a nic wic•8, 
w naszem tego słowa znaczeniu) zjed
nej strony, a stosunkowy dobrobyt wie
śniaka z drugiej umożliwia także nie
zmierne rozgałęzienie sieci telefonicz-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nej, którą Skandynaw posługuje się 
chętnie, nawet na wielkie odległości. 

Miasta Skandynaw.ii, a przynajmnit'.i 
mniejsze z nich, budowane są przeważ
nie z drzewa. I tak było od wicków. Nic 
dziwnego więc, że paliły się raz po raz 
i że z pomników przcRzło{IC'i niewiele tu 
pozostało. Miasta, przeważnie ła!lnic 
i starannie zabudowane, odznaczają sii; 
wielką czystością. Koncentruje sii; 
w nich często życie kulturalne danej 
prowincji. 'V kaidem niemal większcm 
miaRteczku prowincjonalnem znajdzie 
się na pewno np. muzeum regjonalne, 
koło literatów, malarzy i rzeźbiarzy. 
Wielkich miast Skandynawja posiada 
niewiele, są one jednak mimo stosunko
wo niskiej ilości mieszkańców miasta
mi o pokroju nawskroś wielkoświato
wym. W Szwecji wymienić nnleży 
Sztokholm i Oliteborg, główny port 
szwedzki, w Norwe~di Oslo (dawniej 
Kristiania) i dawną stollcę Bergen, 
rozłożoną nad malowniczym fiordem. 

Wspólnota skandynawska. 

Szwedzi (G,19 milj.) i Norwegowie 
~2,184 milj.) są nnrodami niezmiernie 
Jednolitemi, pochodzenia germańskie
go, zamieszkującemi może już od okre
su kamiennego półwysep Skandynaw
s~i, A choć obyezaje tych narodów róż
nią się w niejednem pomiędzy sohq, 
tworzą one wraz z Duńczykami zwartą 
masę wobec otaczającego świata. no 
tej jedności zaliczać można i Islandję 
a nawet i szwedzką Finlandję. Jednym 
z najważniejszyeh łączników między 
narodami skandynawskiemi jei't język. 

Pierwotna wspólnota języków skan
dynawskich ustępuje ok. r. 800 zróżni
cowaniu się na dwie grupy: zachodnio
:iordyjską z językami norweskim, 
islandzkim i freroerskim oraz wschod
ni?-nordyjską z szwedzkim, gutuij
~n? ~na wyspie Gotland) i duńskim. 

unsknn i norweskim mówiono w cią-

szukaj w tomie piątym! 

gu średniowiecza także w Szkocji, 
półn. Anglji i Irlandji, szwedzkim 
w Rosji. Dziś poza właściwą Skandy
nawją i Danją mówią językami skandy
nawskiemi na Islandji, na Wyspach 
Owczych, w Finland.ii (obok fińskiego) 
i na kilku wyspach estof1skich. Języki 
skandynawskie, zróżnirowanc na wiele 
narzerzy, prócz islandzkiego z łatwo
sCJą są rozumiane w poszczególnych 
krajach Skandynawji. Na uwagę za
sługują stosunki językowe w Norwe
gji: językiem miast norweskich jest 
duński, wymawiany specjalnym nor
weskim akcentem, różniący się jednak 
obecnie już także pod względem dobo
ru słów od duńskil'go; wieś jednak dą
ży do odnowienia dawnego języka 
(land.~miil), wypartego przez dui1ski, ro 
stwarza faktyczną dwoistość językową 
w obecne.i Norwegji. Nieomal cała nor
weska literatura klasyczna pisana jest 
językiem miasta (bym1il). Najstarsze po
mniki piśmiennictwa skandynawskiego 
pisane są alfabetem runicznym, wzoro
wanym przeważnie na greckiej kursy
wie. 

Podobnie jak języki skandynawskie 
i kultura skandynawska posiada obli
cze dość jednolite. Wspólna religja 
ezcząca boga Odina, Thora, !<'reję i i. 
ustąpiła chrześcijaństwu najpóźniej 
w Szwerji (wiek XI). Za reformacji za
panował w eałej Skandynawji pro
testantyzm, który zkolei rozszczepił się 
na wielką ilość sekt istniejących obok 
kościoła państwowego. W stary.eh 
tekstach, pisanych w językach narodo
wych (nie zaś po łacinie), znajdujemy 
w rałej Skandynawji analogiczne 
prawa, świadczące o wspólnem dla 
Skandynawów wysokiem poczuciu war
tości jednostki. Wreszcie podobne zwy
czaje i obyczaje, jak np. Jul (Boże Na
rodzenie), pieśń ludowa i taniec 
(w nowszych czasach nastąpiła w całej 
Skandynawji inwazja tańca polskiego) 
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i wogóle mało zrozmcowana na całym 
terenie Skandynawji sztuka ludowa 
czynią ze Skandynawji teren o obliczu 
jednolitem. Łączy poza tern Skandy
nawów zdrowy realizm, wyrosły z wal
ki przodków o byt w ciężkich warun
kach klimatycznych, specjalny rddzaj 
inteligencji, wyrażającej się w umie
jętności organizowania ludzkich zajęć 
i techniki, mocne upodobanie do wła
sności prywatnej i przyziemna, mało 
wybujała fantazja. Zwiedzającemu 
rzuca się też w oczy m. i. doskonałość 
wszelkich urządzeń technicznych i wy
soka kultura ciała. 

Tego rodzaju kulturalna wspólnota 
musiała oczywista spowodować i poli
tyczne ciążenie państw skandynaw
skich ku sobie - nie w tym jednak 
stopniu, jakby się tego można spodzie
wać. We wczesnem średniowieczu skan
dynawskie związki państwowe wielo
krotnie łączyły się i rozpadały; dopie
ro dzięki genjuszowi politycznemu dul1-
skiej królowej Małgorzaty doszło w ro
ku 1397 w Kalmarze do unji państw 
skandynawskich. Po długotrwałych 
walkach udało się Szwecji uwolnić się 
z pod władzy duńskiej (1523), pod 
którą Norwegja pozostawała aż do ro
ku 1814. Bezpośrednio potem łączy się 
Norwegja i Szwecja unją, która zosta
ła rozwiązana w r. 1905. W związku 
z tern połączeniem dwóch państw 
skandynawskich powstał w XIX wieku 
wśród wykształconych, a szczególnie 
akademickich warstw Skandynawji 
ruch kulturalny, którego celem była pra
ca nad stworzeniem politycznej i kul
turalnej jednoty. Ruch ten znany jest 
w historji pod nazwą „skandynawi
zmu". Ideały skandynawizmu zostały 
rozbite skutkiem klęski Duńczyków 
w walce z Prusami (1864), kiedy to 
dał się poznać wyraźny brak solidarno
ści ze strony reszty państw skandynaw
skich. Ruch ten następnie powoli prze-

kształcił się w pokojową współpracę 
w różnych dziedzinach kultury; głów
nym ośrodkiem tej współpracy jest na 
północy dosyć rozgałęzione stowarzy
szenie „N ordcn ", obejmujące prócz 
trzech państw skandynawskich także 
Islandję i Finlandję 

Finlandja. 

Pinlandja zaludniona jest w 90°/ 0 

elementem rasowym nic wspólnego nie 
mającym z Germanami. Finnowie (w od
różnieniu od ludności szwedzkiej, za
mieszkującej Finlandję, czyli t. zw. 
Pinlandczyków) należą do grupy fin
no-ugryjskiej i nie są t. zw. indo-euro
pejczykami. Mimo to sąsiedztwo od 
czasów pradawnych z Germanami a tak
że przynależność I<'inlandji do Szwecji 
do l'. 1809 (kiedy Pinlandja przyłączo
na została do Rosji) wciągnęło ją w krąg 
kultury skandynawskiej. Dlatego też 
mówimy czasami o Finlandji jako 
o kraju skandynawskim. 
Człowiek wykonał w Finlandji po

dobnie ciężką i owocną pracę cywiliza
cyjną, jak w Skandynawji. Już sam 
zewnętrzny obraz kraju przypomina 
Szwecję: mnóstwo wody w ramie lasów 
i skał. To też przemysł finlandzki znaj
duje swoje podstawy przedcwszyst
kiem w drzewie i w jego przetworach, 
a spadki wód dostarczają tartakom po
trzebnej energji elektrycznej. Od ro
ku 1835 datuje się, niedawno uroczy
ście obchodzone, powstanie narodowej 
literatury fińskiej. W roku tym 
E 1 j a s z IJ i.i n n r o t wydał zebrane 
przez siebie prastare pieśni ludowe, „Ka
levalę" ; stało się to bodźcem do narodo
wego przebudzenia się Finnów. Naród 
ten dokonał we wszelkich dziedzinach 
w przeciągu ostatnich lat stu dzieła 
zaiste zadziwiającego. 

Demokratyczna republika finlandz
ka jest państwem dwujęzycznem: 
szwedzki i fiński istnieją tam obok sie-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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bie jako języki równouprawnione, je
dynie w wojsku językiem urzędowym 
jest fiński. W ostatnich czasach język 
fiński, dzięki swej liczebnej przewadze 
próbuje wypierać szwedzki z różnych 
dziedzin życia publicznego. Nazwa 
F'ennomanów określa właśnie najgo
rętszych zwolenników monopolu kultu
ry fińskiej wobec Szwedów w Finlan
dji CB'inlandczyków). Nadmienić nale
ży, że element szwedzki w Finlandji 
uważa się za przynależny do narodowo
ści i państwa finlandzkiego, czego do
wiódł w latach wojny z Rosją, walcząc 
ramię przy ramieniu wespół ze swoimi 
fińskimi współobywatelami. 

Skomplikowanie sytuacji ilustruje 
może najlepiej fakt, że jednym z naj.. 
większych poetów i patrjotów fin
landzkich był Ru n e ber g (1804 do 
1877), piszący po szwedzku. Najwięk
szemi nazwiskami literatury fińskiej 
obok L o n nr ot a (1802--1884) są 
Alexis Kivi (1834-1872) („Sied
miu braci") i Si 11 a np ii ii (urodzony 
1888), znakomity powieściopisarz do
by obecnej. W dziedzinie sztuk pla
stycznych stworzyli Finnowie niezmier
nie surową rzeźbę i architekturę monu
mentalną, co występuje bardzo wyrazi
ście w gmachu parlamentu w Helsinki 
(szw. Helsingfors). Pośród malarzy 
wymienić wypada choćby tylko Ga 1-
1 en - Kalle l ę (ur. 1865), ilustrato
ra „Kalevali". Także i w nauce u Fin
nów wysuwa się na pierwszy plan stu
djum literatury narodowej, równo
znacznej tu z ludową. 

Dzieje Szwecji i Norwegji. 

Szwedzi podkreślają chętnie wobec cu
d~oziemców, że chłop szwedzki od zara
nia dziejów był wolny i takim pozostał. 
J~st w tern wiele. racji. W dziejach Szwe
CJ1 z wielką konsekwencją przewija się 
wyraźna linja stopniowej emancypacji 
chłopa. Już w średniowieczu wytworzył 

szukaj w tomie piątymi 

się stan chłopski ( allmoge), który wy
syła niebawem swoich reprezentantów 
do powstającego w tym okresie parla
mentu. Politycznie odegrali chłopi po
ważną rolę w ciągu walk o niezależność 
w okresie unji kalmarskiej. Chłopi 
szwedzcy odegrali czynną rolę i w no
woczesnej historji szwedzkiej, wnosząc 
twórcze i żywotne pierwiastki do poli
tyki, kultury i literatury szwedzkiej. 

Szwecja jest krajem protestanckim. 
Reformację wprowadził do Szwecji Gu
staw Waza, napełniając pusty skarb pań
stwa skonfiskowancmi dobrami kościoła. 
Małżeństwo Jana III z Katarzyną Ja
giellonką powoduje jeszcze przejściową 
reakcję katolicyzmu, trwającą za krót
kich rządów Zygmunta III Wazy 
w Szwecji, protestantyzm jednak ustala 
się za Karola IX (1550-1611) i Gusta
wa Adolfa (1594-1632), tego najwięk
szego z narodowych bohaterów szwedz
kich. Od panowania Gustawa Adolfa, 
który poległ młodo w bitwie pod Liitzen, 
rozpoczyna się era wielkomocarstwowa 
Szwecji. W okresie tym zdobyli Szwe
dzi na Duńczykach obecne prowincje 
południowo-szwedzkie i prowadzili woj
ny z Polską. Na terenie wewnętrznym 
postępuje dalsza demokratyzacja kraju, 
która wyraża się przedewszystkiem kon
fiskatą wielkich dóbr szlacheckich za Ka
rola XI. Na bohaterskim Karolu XII 
(1682-1718) kończy się okres mocar
stwowy kraju, wyczerpanego niespokoj
ną przedsiębiorczością młodego króla. 
Następuje teraz okres „wolnościowy", 
pełen korupcji i rozprzężenia partyjne
go. że Szwecja nie uległa podówczas 
losowi Polski, tłumaczy się m. i. dobrym 
stanem równowagi klas społecznych, któ
rym liberalna polityka Gustawa III 
(1748~1772) dopomogła tylko do odro
dzenia się politycznego. Po utracie Fin
iandji Szwecja zyskuje Norwegję, z któ
rą pozostaje w unji do r. 1905. 

W czasie wojny światowej Szwecja 
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mimo silnych sympatyj niemieckich po
została neutralna, jak Danja i Norwe
gja (choć tu sympatjc szły w przeciw
nym kierunku), co przyczyniło się do 
niezwykłego dobrobytu tych państw. Od 
r. 1919 istnieje w Szwecji, która jest 
monarchją konstytucyjną i krajem nie
zmiernie demokratycznym, ogólne prawo 
wyborcze, kobiety są jednak z wyższej 
izby parlamentu wykluczone. 

Tragiczne dzieje Norwegji nie są pozba
wione pewnych punktów analogicznych 
do dziejów Polski. W narodzie tym war
stwy najwyższe szczególnym trafem oko
liczności wyginęły w średniowieczu. Naj
możniejsze rody chłopskie wywędrowały 
na Islandję, gdy Harald Pięknowłosy 
twardą ręką jednoczył w IX w. państwo 
norweskie. Szlachta wymordowała się 
wzajemnie w ciągłych utarczkach i bojach. 
Reszty dokonały zarazy i zmonopolizo
wanie handlu w portach przez niemiec
kich hanzeatów. Z świetnej kultury 
norweskiej nie pozostał prawie kamień 
na kamieniu, a chłop nie był jeszcze po
wołany do przejęcia władzy na siebie. 
Norwegja dostała się więc pod panowa
nie obce, duńskie, pod którem pozostała 
do r. 1809. Warstwy wykształcone ule
gły kompletnie wpływom duńskim, za
tracając nawet własny język, który za
chowała do naszych czasów jedynie wieś. 
W czasie współżycia z Danją Norwegja 
dostarcza Danji wielu wybitnych jedno
stek, jak np. komedjopisarza Holber
ga czy admirała Tordenskjolda. Dopie
ro XIX wiek jest świadkiem wielkiego 
przebudzenia się narodowego społeczeń
stwa norweskiego, które cechuje zupeł
na demokracja. 

Oświata - fundament. 

Twarde warunki przyrody przyczyni
ły się niemało do wychowania Skandy
nawa na człowieka o zdrowem spojrze
niu na świat zewnętrzny. Znakomici ci 
organizatorzy, świadomi swoich celów, 

uczynili z krajów skandynawskich, z na
tury dość ubogich, państwa bogate i sie
dliska wysokiej cywilizacji. Już refor
macja nauczyła Skandynawów czytać, 
wkładając im do ręki Pismo św. jako 
często jedyną, ale zato obowiązkową lek
turę. Kościół protestancki przyczynił się 
wogóle bardzo wydatnie do szerzenia 
oświaty wśród narodów skandynawskich. 
Grundtvig np.<~ Chłop), właściwy ide
olog i twórca t. zw. uniwersytetów lu
dowych, które miały za cel uświadomie
nie narodowe i oświecenie szerokich mas 
wiejskich w Danji, był duchownym. Ce
lem tych uniwersytetów było przede
wszystkiem budzenie ducha i zaintereso
wań a dopiero w dalszym rzędzie do
starczanie wiadomości. Ideały i oświata 
wychodzące z tych uniwersytetów umoż
liwiły wreszcie zorganizowanie jedynej 
na świecie współdzielczości wiejskiej, 
która jest fundamentem olbrzymiego 
duńskiego eksportu masła, jaj i mięsa. 
Uniwersytety ludowe przekroczyły gra
nice duńskie, rozprzestrzeniając się po 
całej Skandynawji, a także, choć w słab
szym stopniu w innych krajach ( ~ Da
nja). Dzisiaj uniwersytet ludowy nie 
jest już jedyną instytucją pracującą nad 
oświatą ludu. Przedewszystkiem rozsze
rzył on swoje działanie na rzesze robot
nicze, a poza nim pokryły Skandyna
wję gęstą siecią szkoły ludowe ze świet
nie wykształconem i doskonale płatnem 
nauczycielstwem. Istnieje poza tern wśród 
szerokich mas społeczeństwa cały szereg 
związków samokształcących. Przy tak 
intensywnie prowadzonej pracy oświato
wej analfabetyzm nie istnieje już w kra
jach skandynawskich, politycznie zaś 
narody te dojrzały do panującej tam 
demokracji. 

Kultura skandynawska. 

Narody skandynawskie są naogół bar
dzo postępowe i interesują się żywo 
wszelkiemi najnowszemi zdobyczami cy-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wilizacyjnPmi. l\limo to pozostało ska, kriulziPŻP zdarza.iii sit,' naprawdQ 
w Skandvnawaeh wil'lkiP zamiłowanie niezmiPrniP rzadko. Stwarza to swoistą 
do własnpj przpszłoś(•i. NawPt l11<lzie zmo- atmosfer~ Ży(•ia spoh·c·znPgo, opartą na 
toryzowa1wgo miasta przywi11zani s11 sPr- wzajpmnem zaufaniu ludzi do sil'hie. 
derznie do staryrh tradyeyj lnclowyeh, \V;.·razrm bujrn•go ż~·eia lrnltnralnq:?;o 
najhardziPj jrdnak z natury rzec•zy uwy- Skarnl;.·nawji jl'st dorolwk kulturalny 
datnia si~ przywiązanie do trndyC'ji na Skandynawów w dziPclzinil' du<'ha. Szrzf'
Wsi, wyda.iw~ tam obfity plon w postaci gólnic ·bogata jest litc•ratnra norwc·slm. 
kultu i zainteresowania sit,' wszdkiemi Dramaty lhsPJHl (1826-l!HlG) i Bjiim
zahytkami hliższcj i dalszrj okolicy. N ie sona (1832-1!l10), powic·ś<'i KiPllarnla 
tak dawno temu pc•wic•n prosty ehłop (1849-1906), Lie'a (1833-1!)()8), Sy
szwedzki został mianowany honorowym grydy Undsc•t (ur. 1882) i Knuta Ham
dokton•m uniwersytetu w Uppsali za suna (ur. 1860) zrnnw s11 na eałym świP
WiPloldnią prae~ nad słownikiPm swojej cip narówni z utworami muz;.·c·znemi 
rodzimwj gwary. To też <"hłop skandy- Edwarda Oriega ( IH4:l-1907), N. Alwl 
nawski, przC'ni<lsłszy si~ do miasta, rhoć- (1802-182!1) jest jPclnym z najwiQk
hy nawet ztlohył wszl'chświatową sław(,', szy<'h matematyk!lw, jakieh wydał świat. 
1.1ic wstydzi si~ ;1igdy swego poehodzc•nia, Naród norwPski posiada swoją włas1111 
Jak to bywa w innyrh krajaeh: najwy- fizjognomj~, różni11cą się nHwno od rC'
bitniejsi tw<lrcy szwedzcy chłopskiego szty narod6w skan<lynawskieh: Norwc
pochodzenia wra<"ali nieraz w swoje ro- gowic łączą w sohic 1wwną lwzpośrC'd
dzime strony i przeżywali tam wśród niość młodości ze skłonnośC'it) do prohle
k:cwnyrh i znajomych całe lata, <"zer- mowego ujmowania rzl'rz;."wistoś<"i. Cc
piąc z ziemi nowe nat<"hnienie do pra<"y. chą ich sztuki nie jest zntcm formalna 

Kreśląc obraz spokczeństwa skandy- doskonałość Duńrzyków, ll'rz raezcj fan
nawskiego, niesposób pominąć tak waż- tastyczna dynamika. 
nego ezynnika, jak nastawienie. społccz- Także i szwedzka literatura w;.'szła da
ne całej ludności skandynawskiej. W ca- lcko poza grani<"e swego kraju. Dramato
łej Skandynawji podziwiać można luk- pisarz i prozaik Strindberg (1849-1912) 
su~owe niemal gmaehy dla starc<>w i lu- dostarezył swego <"zasu wil'lu r(il popi
<lz1 nil'zdolnyeh do praey. Instynkt mą- sowyeh i naszym aktorom ( „Ojeiec•", 
drości spokcz1wj kazał Norwegowi „Pa'nna .lulja" ), a nazwiska Sc·lmy La
Amun<lscnowi udać się na tragiezny lot gerlOf (nr. 18!iH) i wiPlkiPgo podr<lini
ratowniczy do stref hiegunowy<"h, ahy ka SvPna lfc•dina (ur. 1S6ri) szt•rolrn 
n!?ść pomoc <"zł on kom włoskiej· eks1w<ly- zna1w sH na świP<'iP. Szwedzi dokonali 
CJJ generała Nohikgo. Tcn sam mądry takżP wi.Plki<•h dzid w clzil'clzinil' wyna
al~r~1izm kazał SzwPdom wysłać znako- lazk{1w i nauki. Dość wspomniPć o ho
nHew zaopatrzony amhulans sanitarny taniku Linnl'uszu (1707-1778), po któ
do Abisynji. rym każdy d1yha Szwed odziedzi<"zył 

, Instynkt mą1lrośei społecznej jest wo- głęhokil' zaintcrl'sowanie dla życia roślin. 
gole potQżnym <'zynnikil'm rc•gulująeym Szwreja (i l>anja) są kolPhką całej no
~~ł:, ~ycie społt·c·z1w Ska1.1dynaw.ii: Sp'.l- worzc•snrj prPhistor,ii. 
tczcnstwa skanclvnawskie c·liluhia się \Vil'lka fundaeja założona przl'Z naf
słnsznie HiPsłych;rnie w~·sokim 1'iozio- riarza Nobla <'Ol'OC'Zllic• wiC'l'l<'z:v nagrodą 
nie1;1 ogólnpj <'tyki. Li<"zha JH'Zl'stępstw najwyhitniPj!lze <lzil'ła z zakrPSU litera
w Skandynawji jcst w porównaniu z in- tury, fizjologji, nwdye;,·ny, fizyki i elw
~:mi krajami europejskicmi bardzo ni- mji. Nagrody te uchodzą za najwyższr -------------------- --------· ----------
~tkaj w to111ie piątym! 

Awiat I Życl•. - IV. 2() 
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międzynarodowe odznaezcnie naukowe 
i litt>ra<'kic; norweski komitet Nobla wy
znaeza eo roku wysoką. nagrodę za naj
hardziej wydatną działalność na rZC'<'Z 
pokoju. Szwedów ct•chuje spokojny tem
perament, wielkie opanowanie i nasta
wienie badawezc wobec świata otaezają
eego. Mało stosunkowo interesują się oni 
spckulaeją filozofiezną i żyeicm psy
chicznem jednostki. Odznaezają się wid
kiem zamiłowaniem do porządku i zdol
nościami organizaeyjnemi. Arehitcktura 
szwedzka odznacza się prostą monumen
talnością, która najlepil'j odpowiada ieh 
psychice. Różnią się tern Szwedzi od 
Duńczyków, któryeh mały i pogodny 
kraj nastraja raczej do idylli, znanl'j 
nam tak dobrze z baśni Andersena. 

Wysoka cywilizacja. 

Wszystkie te ccehy w poł11cz<'niu z nie
zwykłą przcdsięhiorezością Skandyna
wów, znaną o<l ezasów Wikingów, wy
prawiająeych się na dalekie lądy i za. 
kładających państwa (Rosja, Norman
dja, południowe Włochy, Anglja i Islan
dja), dopomogły stworzyć z krajów skan
dynawskich ośrodki znakomil'ic zagospo
darowane. Imponującym przykładt•m 
przystmmwania się do naturalnych wa
runków ubogiego kraju jest Norwegja. 
Mimo wielkiej ilości nieużytków (70°/ 0 ) 

rolnictwo odgrywa dla tego kraju nie
małą rolę. Wielkie bogactwo stanowią 
ryby i przemysł rybny (konst>rwy i tran, 
po kt6ry Norwegowie wyprawiają się 
aż do południ owych mórz podhi1•guno
wych), oraz lasy, kt6re umożliwiają 
wielki przemysł pap iem i ezy ( edulmm 
etc.). Spadek wód wykorzystany jest ja
ko przebogate źródło cncrgji. Jako waż-
1w pozycje dol'hodowe wymicnir nah•ży 
także produkcję aluminjum, nawoz<'\w 
sztueznyl'h i największą stosunkowo na 
świt•eic flotę handlową. 

Z grnntu inne oblicze posiada Szwc
t•ja. Nit•ma tu potrzeby codziennego bo-

hatcrstwa w walec o byt, jak na wicl
kieh obszarach Norwcgji. Ziemi tu wię
cej, to też rolni<'two i hodowla bydła 
odgrywają dużą rolę. Widki przPmysł 
drzewny, produkcja znakomitego papie
ru i przemysł metalowy, wyrabiaj11cy 
najlepszą na świecie stal, stanowi pod
stawę bogactwa narodowego. ·wspomnieć 
nalt>ży tu także o teldona<'h i zapałkach, 
któryrh ojezyzną .kst Szwecja. 

Polska a Skandynawja. 

Polska od czasów śrcdniowicrznyeh 
znajdowała się niejednokrotnie w związ
kach dynastyrznyeh z Danją i Szwecją. 
W p<lźnicjszyeh eza~mch stosunki mię
dzy Polską a Szweeją zacieśniały się eo
raz hardziej (klasztory hrygich,k, mał
żeństwo króla szwedzkiego ,Jana III 
z Katarzyną Jagiellonką; w tym okresie 
architPktura polska oddziaływała silnie 
na szwedzką) aż do nieszczęsnych wo
jen, trwająeych przez cały wiPk XVII. 
\V czasie vowstań narodowych w r. 1830 
i 1863 r. wszystkir państwa skandynaw
skie okazywały wyrafoiP sympatję dla 
Polski. Bliskie stosunki nawi11zała Pol
ska z Skandynawfo po odzyskaniu nie
podległości. Duńczycy brali udział w bu
dowie portu gdyńskiego, do portu tego 
zawijają najezęściej okręty pod bande
rą szwedzką. Polska jest jednak mniej 
znana w Skandynawji, niż Skandyna
wja w Polsce. W opinji Skandynawów 
Polska jest jeszcze ciągle kra.km nawp{>ł 
cgzotyeznym. Największym znaweą Pol
ski hył Duńezyk O. BrandPs. Literatura 
polska znana jest w Skandynawji dzięki 
lieznym tłumaczeniom coraz lcpirj. U nas 
pisarze skandynawscy, jak li. C. An
dersen, S. Uncl'let, K. Hamsun i Selma 
LagcrlOf, należą do najbardziej czyta
nyeh. Stosunki gospodarezc między 
Skarnlynawją a Polską są dośr ożywio
ne: wzamian za węgiel wywożony do 
Skandynawji kujrnjcmy ryby w Norwe
gji, maszyny i rudy metali w Szwecji. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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W Danji na wychodztwie żyje około 
12.000 Polaków. St. S<w:icki. 

Bibljografja. G. A. s hr i n k: Szwecjo, 
\Varsznwa HJ30. W. Engestrom: Obraz
ki z podr6ży: Szwecja, Kraków 1870. 
L. D ę b i ck i: Z północy i południa, W nr
szawa l!l26. n. Ca 11 cm a n: LitPratura 
f_inlandzkn, norwpskn, szwcdzka w Ilistor ji 
~1tcratury światowPj, wyd. Trzaski, EwPrta 
l Miehalskicgo. S. K o łac 1. ko wski: Ili
storja literatury du1h;kicj. 

SKARBOWOŚĆ. Państwo zbiera do
e~ody, a JlOtem je wydaje na spełnie
nie swoich zadań. Zbieranie dochodów 
i. wydatkowanie pieniędzy nie odbywa 
s!ę dowolnie, zależnie od swobodnej wo
h każdoczesnego prezydmta lub mini
strów. W długoletnim rozwoju, po mniej
szych luh większych walkaC'h, ustala 
każde państwo dla siebie w swojrj kon
~t;Ytucji, kto ma prawo deryzji, na ro 
1 ile będzie państwo wydatkowało, w jaki 
~posóh ta decyzja przychodzi do skutku 
1 w jaki sposób jest wykonywana. Poza 
k?nstytucją przcpisują inne ustawy, ja
kie i o<l kogo będzie państwo w tym 
cd_u zbierało dochody, jakie przyh'm bę
dzie obowiązywało postę1>owanie i jakie 
stwo:zone zostaną władze do tej gospo
dar_k1. Do gospodarki tej należy uchwa
~anie budżetu i jego kontrola ( ~ Bud
~e~), należy też działalność władz i kas, 
d torych :mdaniem są wymiar i pobór 

0 rho<l6w państwa, ich przt>rhowanit', 
I>:a~idłowe wydatkowanit', raehunkowe 
llJ<;cie i sprawozdan ir. \\' spomnianc 
Przepisy i władze, wogóle <'ały aparat 
~rzysyarzaj1icy państwu dochody i do
-~llllJ<1_cy wydatków oraz rejestrujący 
~ ?ne I drugie - nazywa się skarbowo
sci~ ~ego państwa. ~V ciągu lat, prze
w,a~n 1c <lzii._,ki temu aparatowi, staje się 
Pctnstwo właścicieh'm budvn ków szkol
?-Ych i koszar, hihljotl>k i r"tiuzeów, kolei 
~ Poczt, lasów, przedsiębiorstw monopo
owych i t. cl. Ten majątek, a nadto 

szukaj w tomie piątym! 

i wszystkie uprawnienia finansowe, któ
re pafatwu w tym. względzie przysłu
guj:), nazywają się skarbem pa11stwa, 
a nauka o nich skarbowośeią. 

Władze i urzędy skarbowe. 

Władze i urzędy, które prowadzą go
spodarkę skarbową są to: w pierwszej 
instancji urz~'d.V skarbowe tlo wymie
rzania podatk<lw z kasami do il'l1 po
boru; n rzędy akcyz do wymierzania i po
boru akcyz z kontrolą skarbową do pil
nowania porządku przy wytwarzaniu 
i obrocie obcią:i.on ye.h akcyzą i monopo
lowych· towarów; ·urzędy· celne do wy
mierzania i poboru cła, przyczcm straż 
graniczna i Korpus Ochrony Pogran i
cza pilnują granic przed przemytem. 
W drugiej instancji sprawują nadzór 
i wykonują kontrolę wymiarów podat
kowych i akcyzowych izby skarbowe 
oraz komisje odwoławcze; dyn'kcje ceł 
nadzorują urzędy celne. Natl wszystkie
mi władzami i urzędami skurbowemi 
sprawuje najwyższy natlzór i zarząd mi
nistt'r skarbu z Ministen;t.wcm Skarbu 
oraz swojemi ciałami doradl·zcmi, jak 
Radą Finansową, Spółdzil'l<·z:i, Uhczpil'
czcniową i t. d. i s1wl'jalncmi zaruidami, 
jak dyrekcjami Monopolu Spirytusowl'
go, Tyto n i owego, Solnego, Lotcry jncgu, 
Komisarjatem Bankowym, Urzędem Dłu
gów, Urzędem Kontroli nad Asekuracja
mi i Komisarjatem Likwidacyjnym do li
kwidacji stosunk6w wywołanych wojną. 

Wydatki i dochody państw. 

Wydatki 111u1stwa rosili) z hiegiL'm lat, 
albowiem w miarę rozwoju gospodar
czego i kulturalnego rosl!I). potrzeby pań
stwa, wspólne dla wszystkich obywateli, 
jak obrona przed nit'przyjaciclcm, 
ochrona życia, miPnia i spokoju nawe
wnątrz, szkoły, drogi, poczta, sądy, hi
gjena i t. <l. Pai1stwo wydaje pimią<lzc 
nietylko na zbudowanie zakładtiw, gma
chów, <lrói.r, fortyfikacyj i na inne trwa-

26* 
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łe potrzeby - zg6rą 40°/ 0 wszystkich wy
datków państwowych idzie na uposaże
nie tych osób, które zatrudnione są 
w gosJ>odaree państwa. \V Polsce naj
wyższą kwotę osiągnęły wydatki w roku 
budżetowym 1929/1930 i wynosiły około 
3 miljardów złotydi. Od tego czasu 
kwota ta zaczyna spadać i w prelimi
narzu na 1936/37 wynosiła sumę 2,3 mi
ljarda złotych. Czy Polskę stać na tak 
dużą kwotę wydatków i rzy rororznc 
ściąganie tej kwoty nic wpływa szkodli
wie na gospodarstwo narodowe, o to 
toczy się dyskusja. W każdym razie 
wątpliwość ta jest jedną z przyczyn ro
bienia oszrzędności budżetowych i re
dukcyj. Z wydatków idzie w ostatnicłi 
latach niemal co roku r6wnomiernie 
około: 30°1o na wojsko, 15°/0 na oświatę, 
20°1o na długi, emerytury i renty inwa
lidzkie, 10°/0 na policję i Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, a pozostałe 25°/ 0 

na wszystkie inne cele państwowe. 
Dochody na zaspokojenie tych potrzeb 

czerpie państwo w bardzo znarznej czę
ści (około 60° / ~) z dan in, na 1 ud n ość na
łożonych, t. zn. z podatków, opłat, ceł 
i akcyz, 30° / 0 przypada na czysty do
chód z monopoli skarbowych, resztę do
starczają pożyrzki zaciągnięte, bilon 
przez państwo wypuszczony ( ~ Pie
niądz), czyste zyski przedsiębiorstw pań
stwowych i t. d. Daniny powiązane są ze 
sobą w jeden system; są one ciężarem 
dla ludności, a gdy ciężar ten staje się, 
jak obecnie, bardzo duży, daniny wy
ciągają z gospodarstwa płatników kapi
tał obrotowy, czasami oszczędności, a nie
raz doprowadzają przedsiębiorstwa i lu
dzi do ruiny. Mniej przykre s11 cła 
i akcyzy, nałożone na towary zhędae 
lub zhytkowe, tak samo też i monopole, 
gdyż tu od płatnika i od jego spożycia 
zależy, czy chce te ciężary ponosić. 

Równowaga między wydatkami a do
chodami w gospodarstwie państwowem 
powinna być zachowana, tak samo jak 

i w gospodarstwie prywatnem. Przy 
większych od dorhodów wydatkach, to 
znarzy przy deficycie budżetowym mu
si państwo, w braku innych wystarcza
jąeyrh źródeł dochodowych, drukować 
papierowe pieniądze na pokrycie swoich 
wydatków ( ~ Pieniądz). Rozprzęga się 
wtedy gospodarstwo narodowe na dłu
gie lata wskutek powodzi (inflarji) pie
ni!{dzy papierowych drukowanych przez 
państwo. Zgubnyrh slrntków braku rów
nowagi można uniknąć przcdewszystkicm 
przez stosowną w całej gospodarce bud
żetowej oszrz~duość, przez prowadzenie 
gospodarki podług uchwalonq~o planu 
t. j. budżetu, przy stosowaniu ścisłem 
przepisów, prowadzeniu surowej kontroli 
wewnątrz każdego działu gospodarki 
oraz kontroli finansowej wszystkich 
działów przez Najwyższą Izbę Kontroli 
Państwa. Równocześnie musi być troską 
ministra skarbu, by kwoty potrzebne 
i wystarczające dla państwa odgarnąć 
przcdewszystkicm z płynącego dorhodu 
w poszczególnych gospodarstwach pry
watnych, z ich obrotu i konsumcji, a tyl
ko w razie potrzl•by także z ich ma
jątku; jego staraniem musi być, by od
bywało się to z najmnicjszem niezado
woleniem płatników, a potem, by pie
niądze te były wydawane tylko na 
uehwalone budżetem wydatki. 

Pożyczki zaciąga państwo w chwili, 
gdy przewiduje, że daniny i monopole 
nie dopiszą w dostatcrzncj mierze, albo 
gdy chodzi o szybkie zaspokojenie ko
niecznych potrzeb. Pożyczki zaciągnęła 
Polska bąd~ zagranicą w rzasie wojny 
i bezpośrednio po niej u państw koali
cji przcciwnicmicckiej •na pierwsze za
gospodarowanie się, a pokm już prawi
dłowo, jak inne państwa, w Stanach 
Zjednoczonych A. P. (1920, 1925, 1927), 
we Włoszech i we l•'rancji (1924) 
i w Szwecji (1931). Przeznaczone były 
te pożyczki na uzbrojenie, inwestycje, 
stabilizację waluty, żywienie ludności 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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po woJmc i t. d. W kraju zaciągano 
równocześnie pożyczki r6wnit'Ż na pierw
sze potrzeby państwa, zwłaszrza na to
czące siQ jeszcze wojny w pierwszyrh 
latach niepodh•głośri, na koszty plt>hi
scyt6w, na c•Ple reformy rolnPj, na in
westycje i na pokryrie ddicytu hudże
towq~o. Obci11żają j!'szrze PolskQ zobo
wiązania za ezQŚĆ długów poaustrjac
kich, które wykupiono, dająr przeważ
nie za nic obligacje pożyczki konwersyj
nej. Cyfry zadłużenia skarbu sii;-gają 
przy kor1cu 1935 r. około 4,7 miljarda 
złotyc·h, z rzcgo 3,3 na długi zagranicz
ne. Wynosi to około 150 zł na głowQ 
mieszkańca, eo nil' jest dużo w porów
naniu np. z Czechosłowacją (627 zł na 
głowę micszkańra), Jugosławją ( 450 zł) 
i l<'rancj1~ (2425 zł). 

Podatki i opłaty. 

Podatki są w sumie najpowazmeJszą 
pozycją doehodów państwowyeh. Obeiq
ża niemi państwo tego, kto ma doehó<l, 
majątek, albo grunt, a w mieście budy
nek, plac lub lokal, albo kapitał lub 
rentę, albo przC"dsięhiorstwo lub zarobek 
z wolnego zawodu. Podatki są z reguły 
obciążeniem stakm, t. j. osoby niC"mi 
obciążone powtarzają się w spisach nie. 
mal co roku. Im większe komorne od 
lokalu, im większa wartość placu, im 
większy obrót przedsiębiorstwa, tern 
większy podatrk, ro?mie on proporcjo
nalnie. Niektóre jednak podatki rosną 
progrC"sywnie: przy dwa razy większym 
dochodzie nie płari się dwa razy więcl'j 
Podatku, ale znaeznit> więc<'j, tak samo 
ma się rzC"cz przy posiadaniu gruntu 
lub majątku rohwgo, alho przy otrzy
maniu spadku. 

Postępowanie przy wymiarZl', przy 
odwołaniu i przy karaniu jest unormo
wane w osobnej ustuwit', zwanej ordy
narją podatkow11. Poh6r, ściąganie i ra
ehunkowość są znowu odrębnie unormo
wane. Podatki wymierza urz11d skarbo-

szukaj w tomie piątym! 

wy. Odwołanie od wymiaru rozstrzyga 
izba skarbowa, tylko prz~- podatku do
chodowym i podatku od obrotu - ko
misja podatkowa, złożona w połowie 
z płatników tyrhżc podatków. Wyjlitko
wo (przy snółkach akc~·jnych i t. p.) wy
mierza podakk w pierwszcj instancji 
izba skarbowa. odwołanie zaś rozstrzyga 
l\I in isterstwo Skarhn. Orzeezenie odwo
ła wrze może hyr. zaskarżone do Najwyż
szego Trylnmału ,\dministraeyjnego 
z powodu nid<'galnego olwi1)Żcnia po
datkiPm lub niPformalnego post~powa
nia przy \Vymiarzt'. Wyrok NT A może 
skasować wszystkie orzerzenia odwoław
<•ze; po wyroku NT A musi hyc~ wydane 
now(' orzPezcnit' na podstawie wypowie
dzianych przpz NT A zasad. Ani odwo
łanie, ani skarga nic odraezają uiszcze
nia podatku; musi on zostać zapłaeony 
po orzt•ezt•niu pit>rwszej instaneji, chyba, 
że władza zezwoli na wstrzymani<' lub 
na raty. Przy podatku <lorhodowym 
i podatku od obrotu płaci się część po
datku przed wymiar<'m, w postaci przed
płat i zaliczek. 

P o d a t e k g r u n t o w y opłaca się 
według dawnyeh zaborczyrh jeszrze prze
pisów.· Wysokość- ,jpgo zależna jest od 
rodzaju gruntów (rola, ogród, las i t. d.), 
o<l jego jakości (pierwszej, drugiej kla
sy i t. d.), a w b. zaborze rosyjskim 
jeszezc o<l kgo, czy grunt jest dworski, 
czy wiejski, czy ;>ałożony w osadzie. 
W b. dziPlniey pruskiej i austrjackicj 
opodatkowanie opiera siQ na osobnym 
dla każch•j gminy katastrze, t. j. urzę
dowym zbiorze map z wykrnślonemi par
eclami i ze spisami posia<laczy. W r. 1935 
rozpoc·z~to klasy fikarję gruntów w ca
łem paóstwie, jako wstc:P do wprowa
dzenia nowych polskieh przepis6w. Po
datek wvnosi w rałem państwie prze
ciętnie 20 iiroszy do 5 złotych od morgi, 
do ezego dochodzą dodatki samorządo
we; nadto zaś progresja dla większych 
obszarów. 

~~- ·~~~~-~~~~~ 
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Podatek od nieruchomości 
m i c j s k i c h płaci właściciel budynku; 
podatek ten wynosi z reguły 12°/0 ze
szłororzrwgo rzynszu z całego budynku 
z dodatkiem samorządowym; małe bu
dynki płarą tylko 8°/0 czynszu, place 
niezabudowane 3° / 0 wartości. Nowobu
<lowanc domy zwolnione są na przeciąg 
µit,.'tnastu lat od wszelkich podatków. 

P o d a t c k o d 1 o k a 1 i płaci posia
darz lokalu j podatek ten wynosi 8°/o od 
czynszu płaconego z micszkimia trzy
izbowego, 12<> / 0 z dodatkami samorządo
we mi od mieszkania większego. \Vpływy 
z tego podatku idą nic na rzecz państwa, 
afo na rzecz gminy, funduszu budowla
nego i funduszu kwaterunkowego, bu
dująr<'g'O domy oficerskie. 

Pod at ck przemysłowy uiszrza
ją przedsiębiorstwa przemysłowe i han
dlowe. Wykupują w tym rclu z końcem 
roku w kasie urzędu skarbowego na rok 
nast~pny t. zw. patenty lub świadertwa 
przl'mysłowe. Irh cena zależy od rodza
ju przcdsi~biorstwa, jego wielkości i od 
rnicjscowośri, w której jest położone. 
Skomplikowana taryfa decyduje o tern; 
cena waha się od 10 zł do 6000 zł, do 
czego dochodzą dodatki na inne cele, 
aż. do 1/10 ceny. Coroczna lustracja, 
przez urząd skarbowy przeprowadzana, 
pilnuje, czy przedsiębiorstwo wykupiło 
należne świadectwo i czy przedsiębiorca 
wywiesił je w lokalu. Niewykupienie 
świadectwa albo wykupienie ta•.:_:zego 
pociąga za sobą wysoką grzywnę. Obok 
świadectwa płacą te przedsiębiorstwa 
ponadto podatek od obrotu. Obrót taki 
odbywa towar, przechodząc od produ
centa do hurtownika, następny obrót. 
przechodząc od hurtownika do detalisty 
a wreszcie od tego do spożywcy. Poda
tek wynosi 0,5 do 3°/0 osiągniętego każdo
razowego obrotu, t. j. przychodu brutto, 
jaki otrzymuje producent, hurtownik 
lub detalista. O ile opodatkowany ma 
być komisant, spedytor, przewoźnik lub 

pośrednik, to podatek wynosi 6 lub 
21

/2 ° / 0 zarobku. Przy małych przedsię
biorstwach niema postępowania wymia
rowego, a władza przyjmuje, że obrót 
wynosi określoną ryczałtową sumę (jest 
to podatek zryczałtowany); przy nie
których zaś towarach (cukier, cement, 
i t. d.) podatek ten płaci tylko produ
cent, zamiast tych wszystkich, którzy 
ten towar będą w hurcie, a potem w de
talu sprzedawali. Jest to t. zw. podatek 
scalony, albowiem zwiększona kwota po
datku, zapłacona u pro<luccnta, obejmu
je C'ałość wszystkich późniejszych obro
tów. Do podatku o<l obrotu dochodzą 
dodatki dla gminy w wysokości 25°/0 

podatku państwowego. \Vymicrza ten 
P,O<latck urząd skarbowy, odwołania roz
strzyga komisja odwoławeza przy izbic 
skarbowej, a skargi idą do Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego. 

P o d a t e k d o c h o d o w y wymie
rzany jest z dochodu, osiąganego ze 
wszystkich źródeł dochodowych danej 
osoby. Spadek jednak, wygrana, zwrot 
długu i' t. p. nie są dochodem. Opodat
kowany jest zatem np. dochód łącznic 
z warsztatu krawieckiego i z kamienicy, 
którą krawiec posiada. Przytcm krawiec 
płaci jeszcze, oprócz podatku dochodo
wego, podatek od nieruchomości i osobno 
od lokalu, który w kamienicy zajmuje. 
Podatek dochodowy wymierza się od do
chodu czystego, t. j. po potrąceniu z przy
chodu surowego (brutto) kosztów uzy
skania tego dochodu (kosztów produk
cji i t. d.).W miarę wysokości dochodu 
rocznego, rośnie podatek progresywnie, 
nie proporcjonalnie. Od dochodu w kwo
cie 1500 zł płaci się 44 zł, od 6000 zł : 
397 zł, od 12.000 zł: 1074 zł, od 
120.000 zł: 34.048 zł. Dodatków do tego 
podatku nie wolno pobierać nigdzie 
z ,wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej. Upo
sażc11 i emerytur nic dołącza się do su
my dochodów i podatek od nich oblicza 
potrąca służbodawca, odsyłając potrą-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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eonc kwoty do kasy skarbowej. Spółki 
akryjne i podobni podatniey płacą ten 
podatek od zysku, obliczonego specjal
nie przez izbę skarbową na podstawie 
corocznego bilansu i ksiąg handlowych. 
Wymierza ten podatek urząd skarbowy, 
ma.iąc do tego celu coroczne zeznanie 
płatnika i prawo żądania informacyj od 
sądów i władz, od rejentów, adwokatów, 
kupc<iw, wog-ólc z ksiąg, listów, doku
ment6w, byle dojść prawdy, jaki był 
istotny dochód. Odwołanie rozstrzyga 
komisja odwoławcza przy izbic; wyjąt
kowo l\liniskrstwo Skarbu, gdy odwo
łuje się spółka akcyjna i t. p. Orzeczenie 
komisji odwoławezej lub ministerstwa 
może hyć zaskarżone do Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego. 

Podatek od kapitałów i rrnt 
jPst wymierzany w rzadki<'h przypad
kaeh. 

Pod at e k majątkowy, uchwa
lany i ściągany był jako danina jedno
razowa kilkakrotnie; ostatnio w roku 
J.932. Trn podatek ma być jeszcze ścią
gany ratami do roku 1937. 

J> o d a t e k s p a d k o w y płaci się 
od wartośei spadku, pomntl'Jszonej 
o długi i ciężary. l\lałe spadki tego po
ąatku nic płacą, większe płacą progre
sywnie więcl'j. Zwiększony jest podatek, 
gdy pokrewieństwo dziedzica ze zmar
łym jest dalsze. Wymierza podatek 
~rząd skarbowy, odwołanie rozstrzyga 
izba skarbowa, a skargę Najwyższy Try
~unał Administraryjny. Postępowanie 
Jest w }rnżdrj dzielnicy inaczej dotąd 
uregulowane. Tak samo i w tc-j samej 
Wysokości Urt'gulowany jest podatek od 
.darowizn, w tym celu, by uniemożliwić 
obejście darowizną podatku spadkowego. 

O p ł a t y s t e m p 1 o w c płaci się 
od J)isemnych umów o kupno i sprzedaż, 
o najem, o ubezpieczenie i t. d.; taką 
opłatę w formie stempla winien uiścić 
Wystawiający weksel, pełnomocnictwo, 
Pokwitowanie i t. d., wreszcie ten, kto 

szukaj w tomie piątym! 

wnosi podanir do władzy lub wystawia 
świadectwo. Nicopłacl'nie skmpla pocią
ga za sobą podwyżkę, t. j. obowiązt·k 
zapłac!'nia kilkakrotnl'j sumy skmpla; 
niezapłacenie strmpla przy wnoszC'niu 
podania powoduje niC'załatwimie poda
nia. Wysokość stempla jest różna, i po
dana jC'st w ustawie. 
Opłaty administracyjne' są 

to taksy w szkołach, opłaty za paszporty 
zagraniczne, za karty łowiC'ckie, karty 
na prawo rybołówstwa, za dozór kotłów, 
za badanie' żywności, za dozór nad par
rclac.ią, za ekshumacji; zwłok, przy kup
nie ra1lja i t. d. 

OsohnC' o płaty są d o w C' płaci się 
za przrprowadzC'nil' JffOCl'Sll cywilnego 
i karnego, za prz<'prowadzl'niP rgzl'kll
cji, przy wpisil' do hipoteki i do n•jpstru 
handlowcg-o i w procPsarh przl'd Naj
wyższym TryhnnałPm Administracyj
nym. 

Cło. 

Cło opłaca się w zasadzie o<l każdego 
towaru, który przewozi się przez gra
nicę do Polski, wyjątkowo od towaru 
wywożonego (__.Cło). nrani<'<; od prze
mytu chroni straż graniczna, kt(ira prze
ważnie składa si<; z byłyeh wojsko
wych i podlega tylko samemu ministro
wi skarbu i swojemu komendantowi. 
Wschodnil'j granicy państwa strzeże' 
Korpus Ochrony Pogranicza, zorganizo
wany w sposób wojskowy a podleiz;ły mi
nistrowi spraw wewnętrznych. W obrę
bie granic znajdują się strzdone przez 
władze skarbowe wolne' obszary cPlne, 
do których można bez cła przywozić to
wary z zagrani<·y i gdzie przez pcwit>n 
czas można je JffZPchowywać i nawet 
przerabiać. Cło wymiPrzają albo urzędy 
celne, położone na p:raniey, albo urzędy 
celne, położone wewnątrz kraju, do któ
rych do clenia skil•rowany jl'st towar 
od granicy. Zażalmia na wymiar roz
strzyga Ministerstwo Skarbu, inne za
żalenia Dyrekcja Ceł. Skargi na orze-
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czcnia tych wła<lz wnosi się do Najwyż
sz<•go Trybunału Administracyjnego. 
Urzędy eelne z mniejszym zakn'sem 
działania nazywają się <~kspozyturami 
celnemi lub postcrunkami. Cło przywo
zowe wymierza się podług taryfy (~I, 
str. 1033), obniżonej <lla towarów 
z pa6stw, z którcmi Polska zawarła trak
taty handlowe ( ~ I, str. 1034). 

Dochód z cła wynosił w 1928/29 roku 
425, a w r. 1934f35 spadł do 80 milj. zł. 
Do zmian w taryfie lub przepisach ed
nych nie jest wymagana ustawa, wy
starczy rozporządzenie Rady l\linistrów. 
lub ministra skarbu. Naruszenia przepi
sów karane są tak samo, jak przy akcy
zach i monopolach, według osobnej skar
bowej ustawy karnej przez władze 
skarbowe albo przez sąd. 

Oda6sk włączony jest do granic ecl
nych Polski. Taryfy i przepisy wyda
waric przez polską Hadę l\linistrów i pol
skiego ministra skarbu, również i eclne 
ustawy polskie obowiązują także w Gdał1-• 
sku. Celnicy w 8 urzę<laeh celnych gda6-
skich i urzędnicy gdańskiej władzy nad
zorczej celnej są gdańszczanami, podle
gają jednak polskiemu Ministerstwu 
Skarbu. O gospodarczem znaczeniu cła 
~ t. I, str. 1032 do 1039. 

Akcyzy. 

Akcyzy są daniną, którą państwo po
biera w związku ze spożywaniem lub 
używaniem określonych przedmiotów. 
Akcyza nic jest pobierana wprost u obcią
żonego nią spożywey, ale u wytwórcy, 
który ją zgóry uiszcza, a następnie do
piero dolicza odpowiednią ezęść, na to
war przypadająeą, do c<'ny policzonej 
hurtownikowi; ten dolicza ją detaliście, 
a ten wkońcu spożywcy. Stąd akcyzy 
nazywają się też podatkami pośrcd
niemi, w przcriwstawicniu do podat
ków bezpośrcdnirh, które państwo ścią
ga bczpośrcdnio od tego, kto jest 
obciążony podatkiem. Wymiaru akcyz 

dokonuje urząd akcyz, odwołania roz
strzyga izba skarbowa, skargi Naj
wyższy Trybunał Administracyjny. 
Porządku w tej dziedzinie pilnuje 
osobno zorganizowany organ, kontrola 
skarbowa, której urzędnicy używani są 
także do stałego dozoru cukrowni, bro
warów, piwnic winnych, rafineryj ole
jów mineralnych, i t. d. Wykryte naru
szenia ustaw akcyzowy<'h (tak samo mo
nopolowyrh i C'clnych) karane są sto
sownie do przepisów osobnej ustawy 
karnej skarbowej ; kary orzekają albo 
władze skarbowe albo sądy. 

(~<lańsk ma własne przepisy akcyzowe ; 
wysokość tam pobieranyeh akryz jest 
inna; to jest też przyrzyną utrudnień 
przy przewozie towarów do <Mańska 
i z O<lai'1ska. 
Wysokość obcii1żcnia razem z dodat

kami wynosi w Polsce: cukier 37 1 
/ 2 gro

sza o<l 1 kg (w kostkach i głowach 41 
groszy) przy cenie 1 zł za 1 kg. Cukier 
skrobjowy <lo karmelków 17 groszy za 
1 kg. Piwo zwyrzajnc około 12 do 13 
groszy od litra, zależnie od wiPlkości 
browaru przy cenie około 70 groszy, pi
wo dubeltowe obciążone jest o połowę 
wicccj, piwo mocne o drugie tyle. Ben
zyna płaci ·17 groszy o<l litra, kosztują
cego około 70 groszy; według innej ta
ryfy płaci nafta, parafina, wasclina, sma
ry i t. d. Drożdże opłaeają 2,31 zł od 1 kg. 
Wino musujące (szampan) płaci 5,60 zł 
od h4telki, inne wina, moszcz i miód 35 
groszy do 2,80 zł od litra, zależnie od ro
dzaju i gatunku napoju i od zawartego 
w nim alkoholu. Oprócz tego opła<'a się 
akcyzę według taryfy od kwasu octo
wego i węglo\n'go, od tłuszczu, mięsa, 
zapalniczek złotych i srebrnych, (od 
zwyczajnych, p. niżej), od samochodów, 
autobusów i reklam drogowych. 

Monopole. 

M o n o p o I s p i r y t u s o w y daje 
państwu znaczny dochód - najwyższy 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wynosił na rzysto w ostatnirh latarh 
około 430 milj. zł (1928/29), najniższy 
około 200 milj. zł (1932/33). Spirytus 
wytwarzają g-orzelnic rolnirze i przpmy
słowc pod kontrolą władz skarhowyeh, 
które ohlirzają wytwarzaną ilość i pilnu
ją, by spirytus nic wydostał się niPle1rnl
nic z g"orzPlni. Zakupywać z f.!OrzPlni spi
rytus oraz po jcg"o orzyszrzrn iu sprzt-
dawać hurtowo może tylko monopol. To 
wyhirzenic prywatnyrh konkurent/Jw jest 
podstawą prawną monopolu. l\lononol 
ma obok tego wyłączne prawo wytwa
rzania i hurtowego sprzedawania czy
stych wódek, t. j. spirytusu rozricńczo
nego wodą i butdkowanl'go. Nadto tylko 
monopolowi wolno wytw11rzać spirytus 
do palenia i hurtownie go sprzpdawa{o. 
Orzyszezają spirytus rafinerjc prywat
ne, z rPguły nie należące do monopolu. 
Hównież prywatne fabryki wytwarzają 
W{Jdki gotunkowe ze spirytusu, zakupio
?cgo w monopolu; wywozl•m spirytusu 
I wódek trudni się prywatne zrzeszenie 
Produrcntów, a rała sprzPd11ż dctalirzna 
także leży w rękarh nie monopolu, lerz 
handlu prywatnego. l\linistcr skarbu wy
znarza rt•nę, po jakiej wolno sprzcda
~ać spożywcom spirytus, wódki rzystc 
I spirytus do palPnia. Ograniczenia 
sprzedaży zawiera ustawa antyalkoholo
wa: w sąsiedztwie kośrioła, szkoły, ko
szar nic wolno sprzedawać spirytusu ani 
nieletnim, ani na kredyt, ani pod za
staw i t. d. Naruszl'nia przepis<lw karane 
są bądź przez sąd, bądź przez władze 
skarbowe według osohnt'j skarbowej 
ustawy karnl'j. 

Mo n o p o 1 ty to n i o w y da.il' paf1-
st~u. dorhód równic znarzny, lecz b11r
dz1ej równomh'rny jak spirytusowy. 
Przynosi on stale w ostatnirh latarh na 
rzysto około 350 mil.i. zł roeznil'. Do 
~!Jrawy rośliny tytoniowej wyma1rnnc 
Jest zezwolenie władz skarhowyeh, 
a plantator zohowiązany jest sprzedać 
swoje liśeie tytoniowe . monopolowi po 
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renach przt'Z monopol wyznaezonyrh. 
Rc'1wnil'ż nit' wolno nikomu prtiez mono
polowi lwz zezwoh•n ia sprowadza<-. z za
gran iry ani tytoniu, ani papiPros{Jw lub 
cy!!ar. Przt•róh krajowyeh i sprowadza
nyrh z zagraniry liśei na papiProsy i ry
gara i tytoń krajan.\· jl'st wył:1eznie za
strzt>Żony monopolowi. Przerób kn od
bywa się w fahrykaeh monopolow_\1rh. 
Sprzedaż hurtową prowadz:i hurtownie.\·, 
z którymi monopol zawiera osobne umo
wy, a sprzedażą detaliezną po renarh, 
przez ministra skarbu oznarzonyeh, trud
ni się wolny prywatny handd. 

M o n op o l s o 1 i daje państwu 
w ostatnif·h lataeh od 40 do iiO milj. zł 
rorzniP. Z natury rzl'<'Z,\. jpst on dorho
dem 1wwnym, skoro nałożony jest na 
przedmiot pierwszej i koniPeznej po
trzdiy. Produkrja soli leży w rękaeh 
państwa z jednym wyjątkiem kopalni 
w \Vapnil\ należącej do prywatnej spół
ki akcyjnej. Prawnie jednak ohowił~zujc 
monopol produkcji tylko w byłym zabo
rze austrjarkim. W f'ałem natomiast pań
stwie zastrzeżona jest monopolowi hur
towa sprzedaż soli z pailstwowyrh żup 
i salin oraz zakupionrj z prywatnych 
kopalni. S<ll tę sprzedaje monopol hur
townikom po renie przez ministra skar
bu ustalonej, a ri dopiero sprzedają ją 
detalistom lub spożywrom. Si'il do relów 
rolniezych, hodowlanych, przemysło
wych i na wywóz jest tailsza. 

l\l o n o p o 1 z a p a ł e k daje pań
stwu prawo wytwarzania i sprzedawania 
zapałek i zapalnirzek z wyłarzenirm od 
tych interesów każdego prywatnego 
przcsięhiorry. TPn monopol został prwz 
palistwo wydzierżawiony prywatnej spół
rc akcyjnej do roku 1963. Zato udzie: 
liła ta spółka Połset• OJll'oecntowaneJ 
poż~·rzki w kwoeic około 300 milj. zł, 
płari rzynsz dzierżawny, zależny od 
sprzedanych zapah•k a nadto dopuszeza 
państwo do udziału w zyskaeh. Hoc·znil' 
wynosi dochód państwa z tego mono-
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polu 15 do 20 milj. zł. Na cenę zapałek 
ma wpływ minister skarbu. Zapalni<'zki 
wytwarza monopol, każda niewytworzo
na przez monopol zapalniczka musi mieć 
na sobie znaczek z uiszczonej nalcżnośei 
dla monopolu. 

Lot e r j a państwowa przynosi rocz
nego zysku od 15 do 20 milj. zł. Tylko 
państwu wolno urządzać lotcrję, osoby 
inne muszą uzyskać zezwolenie z urzędu 
akcyz i monopolów. Coroeznie urządza 
paf1stwo kilka loteryj klasowych, któ
rych losy sprzedają za wynagrodzeniem 
procentowem kolektorzy. Zebrane za lo
sy kwoty idą na wygrane, a z wygra
nych potrąea 1'iaństwo jako swój docht'id 
jednę piątą. 

Majątki i przedsiębiorstwa. 

l\fa,jątki i przedsiębiorstwa otrzyma
ła Polska po rządach zahor<'zyeh, nie
które po odzyskaniu nicpodległośei zdo
łała sama stworzyć lub nabyć. Obszar 
majątków rolnych, należących do pai1-
stwa wynosił w r. 1918 około pół miljo
na ha; majątki te spareelowało państwo 
między 120 tys. osadników; niesparce
lowana reszta, koło 114 tys. ha, jPst 
wydzierżawiona. Obszar lasów państwo
wych wynosi koło 3 milj. ha, t. j. jedną 
trzecią lasów wogóle w Polsce ; oszaco
wane na sunę 2,7 miljarda zł, przyno
szą dochodu kilkanaście lub kilkadzie
siąt miljonów zł rocznie. Kolej jest 
olbrzymiem przedsiębiorstwem, oszaco
wanem na 7,2 miljarda zł, zatrudniają
cem koło 150 tys. pracowników; daje 
narazie małe zyski, bo dużo kosztuje od
budowa po wojnic, budowa nowych li
nij i przystosowanie się do nowych gra
nic państwa; zyski z kolei wogóle nic 
mogą być bardzo duże, bo przy układa
niu taryf kolej musi uwzględniać sto
sunki gospodarcze. 

Poczta z tcleg"tafem i telefonem ma 
przywilej, wyłączający wszelkich kon
kurentów; uważana jest za przedsiębior-

stwo, lPcz służąc przedewsz~·stkicm po
trzebom ogólnym, przynosi skutkiPm te
go mały zysk paf1stwu. Banki najwięk
sze w Polsre (Bank <:ospodarstwa Kra
jowrgo, Bank Rolny i Pocztowa Kasa 
Oszrzędności) z wielkimi zasobami i sze
roką działalnością są również własnością 
państwa. Nadto posiada państwo ko
palnię węgla (Brzeszcze), fabryh 
związków azotowyrh (Chorzów i Mości
ce), fabrykę olejów mineralnych (Pol
min), wytwórnie wojskowe, mennicę, 
drukarnie, wydawnictwa i t. d. War
tość wszystkich majątków i przedsię
biorstw podają na 13 miljardów zł, t. j. 
dziesiątą część całego majątku narodo
wego. Zyski natomiast dają hardzo małe, 
pokrywaj11rc przcri(,'tnie 2 do 7 pro<~('nt 
og<'>łn roeznych wpływ<'>w pał1stwa. Od 
po<'z11tku wskrwszPnia Polski zrniPrzają 
rządy do sprawnose1 i zyskownośc~i 
przedsiębiorstw. Duży wysiłek okazuje 
się jednak mało skutN•zny, co spowodo
wało walkę opinji puhlicznl'j z t. zw. 
etatyzmem, t. j. kit>runkiem, który dąży 
do dużl'j działalnośri przemysłowl'j i han
dlowej państwa, zamiast tP dziedziny 
zostawiać przedsiębiorczości prywatrwj. 

T. WPinf Plrl. 

Literatura: S. Głąbiński: Nnukn 
sk11-rhowości, wydanie trzecie, 1911. E. T a y-
1 or: Polityka sknrhown Polski, l!l2!l. 
T. G ro dy ń s k i: Gospodarstwo budżeto
we, Hl32. R. R y h nr ski: Nnukn sknrho
wości, 19:15. I. We i n f c 1 d: Skarbowość 
polska, wydanie czwarte, rn:15. 

SKóRA. (Tabl. 87, 88). Skóra to nie
tylko płaszcz, chroniący nasz ustrój za
równo przed chłodem, wilgocią, jak 
i przed palącemi promieniami słońca, 
ale także jeden z ważniejszych narzą
d6w, bez którego niemożliwem byłoby 
samo życie. 

U wszystkich zarodków kręgowców 
skóra składa się początkowo z jednej 
tylko warstwy komórek nabłonkowych, 
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tworzących nnstr;pnic n as k ó r ck, do 
którego dołącza się pófoiej druga war
stwa skóry, głębsza, zbudowana z tkanki 
łącznej, zwana s k ó r ą w ł a ś c i w ą. 
Za pośrednictwem zaś tkanki ł ą ez
n e j p o d s k 6 r n e j łączy się skó
ra z warstwami głębszemi (mięśniami, 
ko8ćmi). Naskórek zawierać może jed
no- lub też wielokomórkowe gruczo
ły ( ~ Gruczoły), przyczcm powierz
chowne jego warstwy ulega{>. mogą pro
cesom rogowacenia. \Vytwormni dodat
kowemi naskórka są rogowe łuski, po
krywające ciało gadów, pióra ptaków, 
włosy, paznokcie, rogi, pazury lub ko
pyta u ssaków. Nietylko w naskórku, 
ale i w skórze właściwej powstawać mo
~ą pewne twarde twory, jak h1ski 
l zęby skórne u ryb lub tan•zp kostne, 
spotykane zwłaszcza u krokodyli i żMwi. 

Skórn ss11,k6w i człowieka. 

W odróżnieniu od delikatnego n a
s k ó r ka, widocznego wtedy, gdy opa
rzona skóra utworzy na ciele t. zw. 
bąble, s k ó r a w łaś c i w a człowie
ka stanowi pokład znacznie grubszy, 
składający się z warstwy wierzchniej, 
zwanej częścią brodawkową (por. tabl. 
87, 7 i 10) oraz części głębszej, prze
chodzącej w tkankę łączną podskórną. 
k' Dzięki obecności znacznej ilości włó
d l~n sprężystych obok włókien klejo-

aJnych ( ~ Tkanki), posiada skóra 
ssaków ogromną elastyczność i wytrzy
Inałość, co umożliwia wyprawianie jej 
dla celów garbarskich. Znane są też przy
fadki niezwykłej elastycznośei skóry 
U~zl~iej, wyposażonej w wielką ilość 
Włok1cn sprr;żystych. 

Pod skórą właściwą mieści się warstwa 
~odskórna, obfitująca w komórki tłu
szczowe, której grubość do<'hodzić może 
~ lu~zi tłustych i zwierząt tuczonych 

.0 Wielkich rozmiarów. Dzięki temu, że 
siatka naczyń krwionośnych gęsto jest 
rozpostarta w tkance podskórnej, może 

szukaj w tomie piątym! 

ust.rój w dniaeh „dobrohytn" odkładać 
w niej wszelki nadmiar, ezcrpi11e z nie
go znowu wtc>dy, gdy „ehudc" dni na
dejdą (por. tahl. F.7, !l). 

Stąd możnahy tkankę podskórną na
zwać jakby śpi<'hlerzem organizmu, 
z którego ezcrpic on zapasy w dniaeh 
forsownyeh wysiłków fizycznych luh 
choroby. 

Naskutck rozmicszezcnia nadmiernej 
ilośei tłuszezu pod powierzehnią skóry 
rozszerza się ogromnie sirć naczyń krwio
nośnych, gromadz:ie ez('sto pokaźną ezęść 
og6hwj ilości krwi C'ałPgo ustroju. Sta
nowi to ogromne obciążenie dla czyn
ności serca, gdyż nakła<la nm1 często pra
cę, wprost pon all siły, THZcprowadzan ia 
krwi wzdłuż ł;iczn ie o kiloml't.ry dłuż
SZl'.i drogi naczyń krwionośnyeh ( ~ 
Sc rcc). Stą<l rozum ie my, że rozwój ob
fity .tkanki podskórnej jest tern samem 
i oheil)żeniem serea. W wieku podeszłym 
dążyć należy do unikania nadmiernej 
otyłości, gdyż wraz z mniejszą ilością 
tkanki tłuszczowej serce ma ułatwione 
zadanie w przeprowadzeniu ogólnej ma
sy krwi. 

Wrażliwość skóry. 

U niższyeh kręgowców i w młodych 
zarodkach ludzkich naskórek przylega 
gładko do skóry właściwej. W miarę 
jednak rozwoju wierzehnie jej war
stwy tworzą uwypulenia, zwane br o
d a w k am i, przygważdżając jakby 
naskórek do skóry właściwej. Przez te
go rodzaju wzniesienia osiągnięte zo
stają korzyści nietylko natury mecha
nicznej, ale także i czynnościowej. Na
skórek składa się bowiem z szeregu 
warstw komórek nabłonkowych, ale 
me posiada z reguły własnych, droh
nych choćby naczyń krwionośnych 
(por. tabl. 87, A, 1, 2). Dzięki tym wła
śnie brodawkom, mieszeząeym pętle na
ezyń krwionośnyeh włosowatyeh (tabl. 
87, 7), krew docierać może znaeznie wy
żej i odżywiać warstwę naskórkową. 
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Poza tem brodawki zaopatrzone są 
w nerwowe ciałka końcowe, zwane 
ciałkami dotykowe mi Meiss
n e r a (tabl. 87, 10). Ilość swoistych 
tych zakończeń, przypadających na da
ną jednostkę powierzchni ciała, decy
duje o wrażliwości dotykowej skóry. 
Występują one liczniej na koniuszkach 
palców w okolicy warg, końca nosa, czo
ła, aniżeli na plecach, karku, szyi i t. d. 

Brodawki dotykowe mieszczą się 
w obrębie t. zw. 1 is te wek skór
n y c h, które dostrzec możemy na skó
rze naszej dłoni lub stopy nawet golem 
okiem. Wykazują one zupełnie stały 
i niezmienny przebieg dla danej jed
nostki. Nawet po skaleczeniu czy też 
oparzeniu w odrodzonej części skóry 
układ listewek nie ulega zmianom. 
W skórze możemy ponadto doszukać 
się miejsc wrażliwych na ciepło, in
nych znowu na zimno, wreszcie i ta
kich, które umożliwiają odczuwanie bó
lu. O ich stosunkach ilościowych w obrę
bie skóry mówi nam tablica 88. 

Listewki skórne w kryminalistyce. 
Ze względu na swą stałość, listewki 

skórne odgrywają ogromną rolę we 
współczesnej antropologji kryminalnej, 
umożliwiając identyfikację osobników 
znacznie pewniej, aniżeli wszelkie inne 
znane metody. Nowoczesna kryminali
styka opracowała metody pozwalające 
na odcinku palca uchwycić około stu 
cech pomiarowych. Zgodność dziesię
ciu z nich u dwóch osób różnych spo
tyka się zaledwie raz na 1,000.000 lu
dzi. Dlatego też w praktyce z tej setki 
cech wyodrębniono 12 najbardziej cha
rakterystycznych, a w celu uniknięcia 
ewentualnej pomyłki zastosowano od
ciski już nie z jednego palca, ale 
z wszystkich dziesięciu. Dzięki temu 
dokładna analiza odcisków palców 
( d a k t y 1 o s k o p j a) oddaje krymi
nalistyce wspaniałe usługi. 

Włosy. 

Włosy (tabl. 87, 4) są to wytwory 
naskórka, rozmieszczone na całej prawie 
powierzchni uaszego ciała, z wyją
tkiem podeszwy, dłoni i hrz<>gu różo
wego warg. Człowiek, należąc do istot 
małouwłosionych, najbardziej gęste 
włosy posiada na głowie. Na zasadzie 
danych naukowych możemy przy
puścić, że skóra człowieka pierwotneg<' 
była o wiele obficiej pokryta uwłosie 
niem; mogła więc pełnić rolę natural 
nej ochrony przeciwko chłodowi oto 
czenia. ślad tego przyrodzonego „fu 
tra" znajdujemy w życiu płodowem 
począwszy od 5-go miesiąca życia za 
rodkowego. „I<'utib" to pokrywa całe 
ciało i zanika na krótko przed urodze
niem. 

Uwłosienie w stanie embrjonalnym 
jest u wszystkich ras jednakowe; róż
nicowanie następuje dopiero u nowo
rodków, które, zależnie od stopnia sze
rokości czy długości geograficznej, wy
posażon~ zostają w odpowiedni charak
ter włosów. Włosy są, podobnie jak 
i skóra. jednem z oczywistych znamion 
rasy. Dzielimy więc mieszkańców kuli 
ziein:skiej na takich, którzy mają pro
ste włosy (Mongo li i Indjanie), faliste 
(Europejczycy), lekko kręcone (Au
stralczycy, Nubijczycy i niektóre białe 
rasy) i wreszcie silnie skręcone (Busz
meni i niektórzy mieszkańcy Poline
zji). Dziś już wymierająca rasa .Ajno
sów posiada niezwykle obfite uwłosie
nie nietylko na brodzie, ale i na całelll 
ciele, co usprawiedliwia przy jętą dla 
nich nazwę „kosmatych ludzi". 

Część włosa, zwana k o r z e n i e 111, 

tkwi w skórze, przechodząc na swym 
końcu dolnym w ce bu 1 kę włos o
wą. Cebulka ta posiada wgłęhienie, 
w które wnikają naczynia krwionośne, 
doprowadzające do niej substancje od
żywcze i tlen. Górny koniec włosa wraz 
z łodygą wyrasta swobodnie ponad po-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wierzchnię skóry. Zdrowy włos morno 
tkwi w skórze i tylko z trudem daje 
się wyrwać; włosy, które łatwo wypa
dają, należą bądź do wysłużowyeh, 
bądź też do zmienionych chorobowo. 
Włosy rosną bezustannie, przeciętnie 

w ciągu miesiąra o 1 cm. Stwierdzono, 
że włosy mogą rosnąć jeszcze w riągu 
kilku godzin po śmierci ustroju, a to 
?zięki wybitnej energji podziałowej 
ich komórek. 

Najdłuższe włosy posiadają lndja
nie, najkrótsze Buszmeni. Pojedyńczy 
zdrowy włos ludzki jest w stanie 
Udźwignąć znaczny ciężar: do znanyeh 
Punktów w programach cyrkowych na
leżą Chińczycy, popisujący się różne.mi 
wyczynami gimnastycznemi po zawi
śnięciu na swych włosach. 

i stanowiące źródło pożywienia dla 
młodych osobników, wylęgających się 
z jaj: zlizują one z tyrh włosków 
tłuszcz, żywiąc siQ nim, niezl'm młode 
ssaki mlekiem swej matki. 

Rola skóry w regulowaniu ciepłoty ciała. 

Sk6rze człowiekn przypndła rola re
gulntora ciepłoty cinła. W skórze ludz
kiej istnieje bowiem ogromnie obfita 
sieć naczyń krwionośnych, nirohsrrwo
wanych zupełnie w takiej ohfitośei 
i subtelności u niższych kręgowców; 
kot'1rowe jej rozgałęzirnia sięgają tuż 
pod sam naskórrk (por. tabl.87,7).Udy 
do rozszerzonych naczyń tyeh dopłynie 
więrej krwi, zwiększa się wypromie
niowanie cirpła do oto<•zenia. Poza tem 
na usługi regulacji cirpłoty ciała od
daje skóra swe g r u c z o ł y p ot o-

Gruczoły łojowe. we, które wydalają łatwo parującą 
Na całej prawie powierzchni skóry cie<>z, wywołując obniżenie ciepłoty 

rozrzucone są gruczoły łojowe. Zwykle ogólnej powierzrhni ciała i wrażPnir 
towarzyszą one włosom (tabl. 87, 5), chłodu. O ile łój, wytwarzany przez 
~tylko wyjątkowo znajdujemy je w oko- gruczoły łojowe, umieszczone również 
hc~ch nieuwłosionyrh. Nigdy nie wystę- w skórze, jest rodzajem ochrony przed 
PUJą w skórze podeszwy i dłoni. zimnem, gdyż zabezpiecza skórę przed 
Oruczoły łojowe wydzielają tłuszcz, zbytniem promieniowaniem ciepła, o ty

k~óry utrzymuje skórę w potrzebnej le pot stanowi ochroni,) przed nadmier
!l,'IQtkości i miękkości. Dla ludzi półno- nem ciepłem. 
cy spełniają one jeszczr jedno ważne Podczas ciężkiej prary fizycznej, 
~adanie: pokrywają <'ałą skórę rodz11- wykonywanrj przy wysokiej tempera
.leni ochronnej wnrstwy, która wytwa- turze zewnętrznej, wzmaga się ilośr 
:za się pośrednio z wielkich ilości spo- wydalanego potu. Może ona dojść aż 
zywanego przez te ludy tranu i innyeh do kilkunastu litrów dzienne, co zo
tłuszczów zwierzęcych. stało stwierdzone odpowiedniemi po-

ł,ój skórny jest to płyn oleisty, ła- miarami. Jak ważną jest możność wy
two. krzepnący i umożliwiający przyle- dalania potu. przekonywamy się na 
ganie do skóry kurzu - tem samem osohnikarh, którzy są jej pozbawieni. 
staje siQ skóra podatnem podłożem dla Nie są oni zdolni do żadnej ciężkiej 
rozwoju rozmaitych drobnoustrojów. pra(•y, a nirznaczny już nawet wysi-

Z grurzoł(>w skórnych rozwija.i<! się łek wywołuje przejściową gorączki,). 
U ssaków gruczoły ml e cz n e Sprawdzanie kandydatów pod wzglę
(-. Mleko). Ży)0 1•cv dziś J0 t•sz<•ze w Au- dem ich uzdolnie11 kolonizacyjnych na 
st l" · • • · · ra Jl stckowiPr, pierwotny ssak, zwa- ziemiach tropikalnych przez komisje 
~y dziobakiem, posiada zamiast sutek angielskie i holenderskie odbywa się 
Ylko włoski, ohfiric zaopatrzone w Mj głównie pod hasłem zdolności do poce-
---------------------------------------
szukaj w tornie piątym! ------- ------------------
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nia się. Osobnik, nie posiadający tej 
zdolności, nie może być ani żołnierzC'rn, 
ani urzędnikiem w kolonjach. 

Gruczoły potowe. 

Poza człowiekiem, zdolnością do po
cenia się na całern ciele odznaczają się 
ze ssaków jeszcze tylko koń i owca. Już 
małpa poci się tylko na rękach, nogach 
i nosie, wół i świnia tylko na pysku. 
Hipopotam wydala na końcach uszu, 
sterczących z wody i na zgrubieniach 
nosa czerwonawy pot. Koty znowu po
cą się tylko na poduszeczkach swoich 
nóg; stąd np. lęk kota poznać można 
po wilgotnych śladach, jakie odciskają 
jego stopy na podłodze. 

Skóra człowieka zawiera przeszło 
2 miljony gruczołów potnych, a gdy
byśmy je wszystkie razem zestawili, 
otrzymaliśmy rurę długości 10 km ! 
Nie są one równomiernie rozm it•szczo
ne na całej powierzchni sk<'iry; na 
przestrzeni tej wielkości, co dziesięcio
złotówka, mamy w okolicy pleców 400 
gruczołów, na dłoni 2500. Dlatego też 
najsilniej pocimy się (podobnie jak 
i małpy) w okolicach dłoni, co pomaga 
w chwytaniu różnych przedmiotów. 
Dziś jeszcze sposobu zastępczego: plu
cia na dłoń, używają marynarze w cza
się wspinania się na maszt, jak również 
robotnicy przy ujmowaniu ciężkich na
rzędzi. 

Naturalnym bod:l.<'em, wzmacniająeym 
czynność grn<~zołów potnych, ,jPst pod
wyższenie <'iPpła Wl!Wllęt rz1wgo krwi. 
NajdrolmiPjsze nawet jpj przegTzanie 
powoduje 1·ozszel'Zl'll ie się na<'zyil 
krwionrn~nych skt,ry, kt<'ire poh1czorw 
jest z równo<"zesnern wydalaniem po
tu. Ten znowu, parując, zabiera cie
pło, a tern same111 ochładza skór<,\ wy
wołując uczucie ulgi dla zgrza11Pgo or
ganizmu. Ochłodzona w ten spostJh 
krew odpływa <lalej, ornywajqc układ 
ne~·wowy ośrodkowy i tam <lziała ha-

mująco na ośrodki wydalania potu, tak 
żr w rezulta<'iC' przesta.icłlly się pocić. 
Zrozumiałem .i<'st teraz, że najsilniej 
pobudzamy ośrodPk, pijąc gorące na
poje, gdy tymczasem zimne napoje, bez 
równoczesnej wy sok ie j tern peratury 
otoczpnia, potu nie wywołuj1!. 

Niektórn środki chemiczne z grupy 
t. zw. napotnyl·h, jak kwas salicylowy 
i jl'go pod10d1w, 11 p. aspiryna, pyrami
don i najsilnit>jszy z nieh, pilokarpina, 
działają pobudzając9 na ośrodek poce
nia się i dlatego stosowane są w lecz
nictwie. 

T. zw. sueha łaźnia <lziała w tym 
kierunku skuteczniej od łaźni parowej, 
a to dlatego, że wiC'lka ilość pary, znaj
dująca się w powietrzu, wpływa ha
mu.iąco na samo parowanie organi
zmu. Dlatego też i powietrze, pełne wil
goci a gorące, jest dąleko uciążliwsze. 
aniżt~li suche, umożliwiające organi
zmowi łatwość parowania. Stąd klimat 
tropików, a zwłaszcza Konga, znany 
nietylko z upałów, ale i z powietrza 
przesyconego parą, jest niezmiernie 
męczący, a nawet wprost niebezpieczny 
dla Europejczyków. 

Ludzie otyli pocą się daleko więcej 
od szczupłych, a to dlatego właśnie, że 
tłuszcz okrywa ich ciało jakby war
stwą izolacyjną, szybciej podnoszącą 
tełllpcraturę ciała, a tern samem pobu
dzającą mechanizm wydalniczy. 

Poza swą czynnością w regulowaniu 
ciC'płoty ciała i usuwaniu substancyj 
już zużyty<'h, będących' produktami 
przPmiany matrrji, skóra nasza bierze, 
choć tylko w nieznacznym stopniu, 
udział i w proeesie od<lychania, poma
gając płucom w it~h niezastąpionej 
czynności. 

Właściwości potu. 

l>o stałyt•h składników potu należą 
związki nieorganiczne, jak chlorki, fo
sforany i siarczany potasowców. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Z pośród składników organicznych, 
spotykanych w pocie, wymienić należy 
przedewszystkie111 m o c z n i k. Stąd 
w pewnym stopniu usprawiedliwiona 
jest nazwa skóry, jako trzeciej nerki. 
Podczas niektórych chorób, jak np. 
cholery, ilość wydalanego prwz gru
czoły potne mocznika jest tak obfita, 
że tworzyr się mogą całe kryształki na 
powiPrzchni skóry. 

Pot koński zawiera białko, które ła
two daje pianę. 

Zapach skóry. 

OkrPs dojrzewania płciowego połą
czony jest ze zjawianiem się spPcjalne
go rodzaju uwłosienia ( ~ llormony), 
przycze111, wraz z dojrzewaniem, skóra 
wydziela sprcyficzny zapach. U zwie
rząt ma to ogromne znaczenie, jako je
den z głównych środków znajdowania 
si\) wzajemMgo przedstawicieli roz
nych płci, u ludzi należy do cech często 
bardzo krępujących. Jak silnym jed
nak jest ten swoisty zapach skóry, 
1uówi nam nietylko węch psa, umieją
cego po śladach swego pana iść zn nim 
w trop, ale także np. i sposoby tubyl
ców na archipelagu Malajskim, rozpo
znających bidizDI.) swoich panów, już 
po wypraniu, po swoistym zapachu 
właścicieli. Zapach ten jest zależny 
nietylko od rasy, ale także od sposobu 
odżywiania się. I tak, wegetarjanie 
lllają naogół zapach ł11godniejszy od 
żywią<'ych się mięsem, rasy ciemnl~ 

i moeno pigmentowanych osobników 
czuć ostrzej od blondynów. Charakte
rystycznem ponadto jest i fo, że przed
stawiciele jednej rasy nieczuli są prze
ważnie na własny zapach, a wrażliwość 
potęguje się w miarę różnic rasowych. 
Możnaby zaryzykować powiedzenie, że 
nienawiś(o do murzynów w Ameryce 
wiąże się poniekąd ze sprawą węchu, 
tak bowi('lll dla nosa „białego" Ame
rykanina przykrym jest odór, jaki wy-

sziikaj w tomie piątym! 

dziela z siebie skóra murzyna. Istnieje 
naturalnie i odwrotność tej sprawy; 
wystarczy zacytować tylko powiedze
nie japońskie, które określa zapach 
Europejczyka, jako „trupi", aby nie 
być zbyt dumnym z własnego, do tej 
pory uprzywilejowanego stanowiska 
rasy białej na świecie. 

światło a skóra. 

Lecznicze działanie promieni sło
necznych znane było dobrze oddawna 
niezawsze jednak zdawano sobie spra: 
wę z tego, na czem polega to działanie. 
Obecnie wiadomo już, że te lecznicze 
właściwości posiadają przedewszyst
kiem promienie krótkofalowe czy
li pozafiołkowe ( ~ Promieniowanie). 
Działanie biologiczne światła nie jest 
bezpośrednie, lecz działa poprzez ogól
ną przemianę materji ustroju. (~Prze
miana nwterji). Dzięki wysiłkom, głów
nie amerykańskich, a częściowo i nie
mieckich uczonych, udało się poznać 
pod względem chemicznym substancje 
produkowane w skórze pod wpływem 
ultrafioletowych promieni i wydziela
ue następnie do krwi. \Vraz z tyrozyną 
odkłada krew w skórze ciało tłuszczo
wate, zawierająee fosfór, zwane chole
steryną. Znajduje się w niem w małych 
ilościach drugi rodzaj związku z grupy 
ciał tłuszczowych, ergosteryna. Otóż 
ta właśnie ergosteryna pod wpływem 
promieni pozafiołkowych przemienia 
się w związek o bardzo silnych fizjo
logicznych właściwościach, zgodnych 
w swoich skutkach z przeciwkrzywi
cową witaminą (t. zw. witaminą D), 
znajdującą się obficie w tranie. ( _.,.1Vi
fominy). 

Higjena skóry. 

Z tych przykładów rozumiemy, jak 
ważną ogromnie sprawą dla zdrowia 
organizmu ludzkiego jest zrozumienie 
i przestrzeganie odpowiedniej higjeny 
skóry. Znały ją w wysokim stopniu lu-
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dy starożytne południa Buropy, zatra
ciły ją jednak całkowicie w okresie 
średniowiecza i renesansu, a nawet 
bliższy nam wiek XVII i XVIIL trak
towały ją, jak prawdziwego kopciu
szka. Wystarczy zaznaczyć, że słynny 
z przepychu dwór Katarzyny 11Iedycej
skiej miał na swoje potrzehy jednego 
tylko dostarczyciela wody na użytek 
kilkµ setek ludzi. 

Najważniejsze znaczenie dla higjeny 
skćiry posiada czystość, osiągana drogą 
codziennego mycia całego ciała. Sama 
woda, nawet ciepła, nie jest w stanie 
usunąć warstwy powierzchownej, skła
dającej się ze złuszczonych komórek, 
tłuszczu, resztek potu i kurzu. Pod 
wpływem mydła i wody oczyszczają się 
ujścia gruczołów potowych i łojowych 
(t. zw. pory skóry), a sam brud łatwiej 
ulega usunięciu. Czystość ciała - to 
podstawa zdrowia, przyczem regular
ne, ciepłe kąpiele (25-:30° C) dają naj
większą gwarancję czystości naszego 
ciała. 

Z codziennem myciem należy połą
czyć, zwłaszcza latem, celowe ćwiczenia 
na wolnem powietrzu, gdyż przez nie 
zmniejszamy wrażliwość skóry na dzia
łanie różnic ciepłoty otoczenia, a więc 
hartujemy organizm. 

Choroby skóry. 

Skóra w świetle danych nauki współ
czesnej jest jednym z najważniejszych 
narządów naszego ciała, stojącym 
w bezpośrednim związku nietylko z na
rządami wewnętrznemi, jak wątroba, 
trzustka, nadnercze i t. d., ale także 
i z całym układem nerwowym. \V sku
tek tego różne sprawy chorobowe i to 
nietylko pochodzenia zapalnego, mogą 
wpływać i być poniekąd przyczyną 

zmian podstawowych w skórze. Dla
tego też z wyglądu skóry, jej zabar
wienia, jej elastyczności, czy wiotkości 

często wnmnc może doświadczony le
karz o rodzaju rhoroby, nurtująct>j da
ny organizm. \Vłaściwe choroby skóry 
ustala lekarz na zasadzie zmian dostęp
nych dla wzroku i dotyku, a występu
jących bądźto w samych warstwach 
skóry, bądź też we włosach lub gruczo
łach. ?. Słonimski. 

SŁOŃCE. (Tabl. 89-92). Badania 
Słońca odgrywają bardzo poważną rolę 
w noworzesnl'j astronomji nic dlall'go 
jednak, że Słońce jest źródłem naszego 
istnienia. Astronom widzi w Słof1cu prze
dewszystkiem gwiazdę, taką sam11, 
jak te tysiące punktów świetlnych ozda
biających niebo nocne. Słońce dla astro
noma jest najbliższą gwiazdą, jedyną, 
którą widzi on jako tarczę i dzięki temu 
badać może zjawiska zachodzące na jej 
powierzchni. Ponieważ zaś Słońce oka
zało się gwiazdą zupełnie przeciętną, ani 
zbyt wielką, ani zbyt małą, przeto ba
dania słoneczne stanowią klucz do po
znania istoty gwiazd ( ~ Gwiazdy). 

średnia odległość Słońca od Ziemi 
wynosi 14!1 500 OOO km. światło przebie
ga tę drogę w ciągu 8 min. 18 sek., 
podczas gdy od innych gwiazd biegnie 
do nas co najmniej kilka lat. Znając 
odległość Słońca i średnicę kątową jego 
tarczy, obliczamy, że średnica linjowa 
globu słonecznego wynosi 1 390 OOO km, 
czyli jest 109 razy większa od średnicy 
Ziemi, a więc objętość Słońca jest 
1 300 OOO razy większa od objętości glo
bu ziemskiego. Wielkiej objętości Słoń
<'a odpowiada oczywiście ogromna jego 
masa, która przewyższa 740 razy masę 
wszystkich planet razPm wziętych. Masc; 
tę obliczamy z siły przyciągania, jakq 
wywiera Słońce na planety ( ~ Ciążenie 
7>0w.~zcchne) ; z tego rodzaju hatlań zna.i
d ujemy, że masa Słońca jest :3:32 OOO ra
zy wic;ksza od masy Ziemi, wynosziJ<' 
1985.102

• tonn. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Powierzchnia Słońca. 

\Vidok Słońca w lunecie pourza nas, 
że na jego powierzchni muszą działać 
potężne siły, powicrzchn ia ta how iem, 
zwana f o to s f c r ą, wygląda jak bu
rzące się nieustannie morze płom ic•n i, 
wśr6d któryrh dostrzegamy rzęsto nic
regularne ciem1w plamy. Najmniej
sze z tych plam mają około tysi11ra km 
w śrcdniry, natomiast śrcdnirc najwięk
szych dochodzą do 80 OOO km, kilka
krotnie przewyższając śrcdnirę Ziemi. 
Są to ohjckty nidrwałc, czas ich istnienia 
bowiem liczy się zazwyczaj na niewidc 
tygodni, wyjątkowo na pan;; mi<>sięey. 
Wnętrza plam wydają się czarne tylko 
przez kontrast z bardzo jasną fotosferą; 
gdybyśmy moµ;li oglądać plamy słonecz
ne na ciemnem tle, blask irh hyłhy tak 
wielki, że przewyższyłby znacznie wszc·l
kic ziemskie źr{i<lła światła. 

Mamy tu do ezynicnia, najprawdopo
dobniej, z pot~·Żn<>mi wirami naładowa
nej dektrycznośC'ią matcrji, ktiira przy 
wypływie nawwnątrz rozpr(,'Ża sit: 
i ochładza. Stąd pochodzi mniejszy blask 
plam w porównaniu z fotosfrrą. 

Jeżeli będziemy obserwowali jakqkol
wick plamę słoneczną w ciągu szerq~u 
dni, to zauważymy, że plama ta przPsu
wa się na tarrzy Słońra ze WSC'hodu na 
zachcld. Jt>st to dowód ruchu ohrotowP
go Słm1ca dokoła osi, odhywająrego się 
W tym samym kierunku, w kt{irym pla
nety biegną dokoła Słońra. Sł011cc, jako 
kula gazowa, nic wiruje ze stałą prQd
kością kątową we wszystkich micjsraeh. 
Na równiku słonecznym prędkość ohro
tu jest największa z okresem 24 dni; 
Wpohliżu biegunów powicrzchn ia Słof1ca 
Wolniej obraca się dokoła osi, zużywając 
na jeden obr6t około 35 tlni. 

Ilość plam na Sło(1cu hywa zmiPnna. 
Są lata, podczas kt6rvch plamy wyst<;
pują w bardzo widld~j ilości, w innyrh 
znów latach oglądamy Słońce prawic 
zupełnie pozhawionc plam. Przed dzic-

więćdzil'si(,'Piu przeszło laty stwierdzono, 
Żl' ilość plam na Sł011ru zm1mia się 
okrl'sowo w ryklach przcciętnil' ,iPde
nastold.n ich, to znarzy, że przl'f'it,'tn ie 
eo 11 lat pov.1arza.iii się maksyma i mi
li ima iloś<·i plam. Ostatnie maksym urn 
przypadło w 1928 r„ następuj:)<'!' zaś 
po nic~m minimum w 1933 r. Plamy, 
jako pot(,'ŻIH' wiry cll'ktromagnl'tyrz1w, 
są objawem wzmożon!'j działalnośri sło
ncrznl'j, ktfira odhija się równid na zja
wiskarh ziPmskieh. Do tych zjawisk na
leżą Jll'Zl'<kwszystkicm zorze polar1w, 
występując•c najobficiej w Ppoka<'h ma
ksymum plam, oraz magnt'tyzm ziemski, 
wykazu.i<l<'Y zahurzl'nia wtedy, gdy na 
środku tarrzy słoncrzncj widoczne s11 du
że plnmy. Zmil'nna działalność 8łoi'1ra 
wywiera prawdopodobnie pewien wpływ 
na zmiany pogody i na wzrost roślin, 
nil' udało się jc•dnak z całkowitą pc•wno
ścią m~tal ić w tyc·h dziedzinarh jcdPna
stoletn ic•go okresu zm il'lllH>Śc•i. 

Atmosfera. Słońca. 

Nad fotosferą kżi) 1n·zpzroc•zystc gazy, 
ktiirc nazywamy a t m os f c r 11 sł o
n e c z n ą przc•z analogję do powłoki ga
zowpj, otarzaj11erj Ziemię. Atmosfery 
sło1wrznd nie moµ-lihyśmy bezpośrednio 
ogli)dac\ gdyby nic tt>n szrzęśliwy zbieg 
okoli<·znośC'i, że nasz Ksit,>żye może pod
c·zas całkowit_vrh zarrniPń Słońra zasło
n i(. ztqwłn ie · jl'go jasną tarrzQ, ukazu
jąc na riemnem tl<' niPba świcrąrą aure
olę atmosfery okalającej Rłońec. Zasto
sowanie s1wktroskopn do hadań Słońca 
umożliwiło poznanie zarówno składu 
atmosfel'y, jnk i ki rozmiar6w. W ten 
spos{ih stwic•rdzono, że ht>zpośre<lnio nad 
fotosfrrą leży gruha na kilkaset kilo
metrów w ars twa od w rara ją ca, 
złożona gMwnie z licznyeh ml•tali w sta
nic gazowym, nad ni11 zaś rozciąga się 
na wiele tysięry kilometrów purpurowa 
c h r o m o s f c r a, ktiira barwę swą za
wdżięcza obecności w niej wil'lkic.i ilo-

--------------------- ·--------·- ------------------
szukaj w tomie piątym! 
---------------------------·----------
Awlat I tycie. - IV. 27 
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ści wodoru. W skład chromosfery wcho
dzą obok wodoru jeszcze .wapń i hel; 
gazy te bywają wyrzucane z wielką 
prędkością nazewnątrz, tworząc efek
towne wyskok i, czyli p rot ub e
r a n c j e, odbiegające niekiedy od Słoń
ca na odległość aż 900 OOO km. Wypada 
wspomnieć, że hel znany był przez dłuż
szy czas tylko z widma słonecznego, za
nim zdołano ten niezmiernie ważny pier
wiastek wykryć na Ziemi. 

Korona słoneczna 

Nad ehromosfcrą widzimy podczas 
całkowitych zaćmień Słońca srcbrzyst~ 
koronę, która promit•nisto na odlq~łość 
kilku miljonów kilometrów odbiega ·od 
Słońea. Doniedawna korona słoneezna 
była dostępna do hadaft jedynie podezas 
całkowitych zaćmień słonecznych i do
piero w 1931 r. w obserwatorjum gór
skicm w Pircnejarh na Pic du Midi zdo
łano w przejrzystt•m powietrzu zaobser
wować najjaśnicjszl' warstwy korony, 
pokonywująe w ten sposób 1n·zpszkodę, 
jaką stawiało rozproszone w naszej atmo
sferze światło słoneczne. Skład korony 
nie jest jeszcze znany; być może, naj
ważniejszą rolę w niej odgrywają elek
trony, wyrzucone przt-z Słońce <-Elek
tron). 

Widmo Słońca. Analiza spektralna. 

Najistotniejsze wiadomości o Słońcu 
zdobywamy, analizując rozszczepione 
promieniowanie słoneczne, czyli wid
m o. Wiemy, że światło słoneczne jest 
mieszaniną wszelkich możliwych barw, 
które widzimy oddzielnie w widmie po· 
przepuszczeniu tego światła przez pry
zmaty, w naturze zaś oglądać je może
my w pięknem zjawisku tęczy. Gdy na 
początku XIX w. przystąpiono do szezc
g{Jowcgo badania widma słonecznego, 
dostrzeżono, że wielobarwna wstęga wid
ma słonecznego poprzecinana jest mnó
stwem ciemnych prążków, których obce-

nic zarejestrowano już przeszło 20 OOO. 
Każdy z takich pri1żków powsta.k przez 
pochłanianie promieniowania fotosfory 
w chłodniejszych od niej gazach atmo
sfery słonecznej. Z doświadrzeń labora
toryjnych wiemy, że każdy pierwiastek 
w stanie gazowym, rozżarzony do pt>\\ -
nej temperatury, daje rharakkrystycznc 
dla tego pierwiastka widmo, zło)wne 
z szeregu jasnyrh pr:iików, których po
łożenie w widmie jest dla danego pit'l 
wiastka niezmienne. \Vidmo to jPst u 
lc•żne o<l warunków fizycznych, szcz( 
gólnie zaś od tego, czy mamy do ez) 
nienia z atomami gazu normalrwmi, pe 
siatlającemi pełną liczbę Pll'ktronóv 
czy też z atomami zjonizowarwmi, t. .1· 
częściowo tych elektronów pozhawimw
mi (-Atom), atomy zjonizowanl' bo
wiem dają widmo całkowicip odmimnc 
od widma gazu niezjonizowam•go, po
mimo że pierwiastek pozostaje ten sam. 
W lahoratorjarh mamy możność wytwa
rzania widm gazów w rozmnity(•h wa
runkach fizyeznych, a więc prz<•z po
równanie widma słonecznego z odpo
wicdnit>mi widmami laboratoryj1wmi mo
ŻL'my orzer, jakie pit>rwiastki występują 
w atmosferze słonr<'zncj i jaki jPst stan 
atomów tych pierwiastków. Z tego ro
dzaju badań okazało się, ie te same 
pierwiastki, które są bardzo pospolite 
na Ziemi, obficie występują również na 
Słońcu, to znaczy widzimy tam wodór, 
sód, wapń, żelazo i wiele innych pier
wiastków. 

Aparatura astronomiczna tak się obec
nie udoskonaliła, że możemy oglądać 
Słońce w widmie jednego prążka jakie
goś pierwiastka, czyli odtworzyć taki 
obraz Słońca, jakiby ono posiadało, gdy
by całe promieniowanie znikło, prócz 
jednego prążka. Otrzymane w kn spo
sób fotografje Słońca noszą nazwę 

spektr ohel jog ram ów, aparaty 
zaś, służące do tego rodzaju zdjęć„ na
zywamy s p e k t r o h c l j o g r a f a m i. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Zwykle przyrządy te łączymy z wielkie
mi długoogniskowcmi lunetami, aby 
otrzymać na zdjQciach możliwie najwięk
szy obraz tarczy słonecznej. NajpotQŻ
niejszy taki teleskop ustawiono w amc
rykańskicm obscrwatorjum na Mount 
Wihion. Wznosi siQ on ponad powierzch
ni<: góry na 46 m w postaci wieży me
talowej i dlatego nosi nazwę te 1 esko
p u w i e ż o w e g o. U szczytu wieży 
umieszczono objcktyw, do którego pro
mienie słoneczne są kierowane zapomo
cą systemu ruchomych zwierciadeł, apa
ratura zaś spektroskopowa znajduje się 
w piwnicy głQhokiej na 24 m, gdzie pa
nuje prawie niezmienna temperatura 
w ciągu roku. Różne prążki dają roz
maite obrazy słoneczne: spektrohcljo
gramy więc wapniowe wykazują jasne 
chmury świecące, unoszące się w chro
mosferze, zaś spektroheljogramy wodo
rowe dają obrazy wirów, powstających 
dokoła plam słonecznych. 

Promieniowanie Słońca. 

Analiza widma słonecznego doprowa
dza nietylko do stwierdzenia obecności 
Pewnych pierwiastków w atmosferze 
S~ońca, lecz ponadto umożliwia zbada
nie ich stanu fizycznego, ciśnienia 
w różnych warstwach atmosferycznych 
oraz najważniejszego czynnika fizyczne
go - temperatury Słońca. O tempera
turze Słońca wnioskujemy b:idź na pod
stawie rozkładu energji. w widmie sło
neczncm, bądź też na podstawie pomia
ró.w ilości encrgji, jaką otrzymuje Zic
~Ia od Słoiica w jednostce czasu. Spe
CJalnemi metodami stwierdzamy, że 1 cm2 

na .granicy atmosfery ziemskiej otrzy
mu.1e od Słońca w ri11gu minuty 2 ka
lorje ciepła, to jest tyle, ile potrzeba do 
ogrzania 1 g wody o 2°, cała zaś Ziemia 
otrzymuje tyle ciepła w ciągu roku, ile
by Potrzeba na stopienie warstwy lodu 
0 . grubości 35 m, zalegającej na całej 
Ziemi, Na podstawie tej wielkiej ilości 
szukaj w tomie piątym! 

cnergji, otrzymywanej bezustannie przez 
Ziemię od Słońra, odrazu wnioskujemy, 
że temperatura Słońca musi być bardzo 
wysoka. Z rozkładu rnergji w widmie 
słonecznem oraz z pomiarów ilości ener
gji promienistej, otrzymywanej na Zie
mi ze Słońca, obliczamy zgodnie, że tem
peratura fotosfery wynosi 6000° C. 
Oczywiście, w temperaturze 6000° C. ma
terja może istnieć tylko w stanic gazo
wym, fizyka zaś poucza nas, że położone 
głębiej warstwy muszą posiadać tempe
raturę wyższą, niż fotosfera, a więc tern 
bardziej wnętrze Słońca nic może być 
ani ciekłe ani stałe, lecz musi być ga-
zowc. 

Słońce jako kula gazowa. 

W ten sposób otrzymaliśmy odpowiedź 
na pytanie, czem jest Słońce i czem jest 
wogóle każda gwiazda. Stwierdzamy 
wiQc, że Słońce i każda inna gwiazda 
są to ogromne promieniujące kule ga
zowe, które trzymają się razem dzięki 
siłom grawitacyjnym, 1irzyciągającym 
ich warstwy gazowe ku środkowi. Aby 
taka kula mogła istnieć w stanie równo
wagi, nie opadając ku środkowi i nie 
rozdymając się,. musi temperatura wraz 
z gęstością stopniowo wzrastać ku środ
kowi kuli. Z tego wynika, że świecąca 
powierzchnia jako coś ostro odgraniczo
nego od warstw sąsiednich w rzeczywi
stości nic istnieje, to zaś, co nazywamy 
fotosferą, jest tylko warstwą, w której 
gazy stają się nieprzezroczyste dla pro
mieniowania, pochodzącego z warstw 
głębszych. Warstwa ta posiada grubość 
kilkudziesięciu km, grubość jednak ta 
jest taka znikoma wobec odległości Słoi'1-
ca że wydaje się, jakoby tarcza słonecz
n~ posiadała zupełnie ostre ograniczenie. 

Z praw fizyki, odnoszących się do kul 
gazowych, obliczamy, że im głQbiej po
łożone są ich warstwy, tern wyższa jest. 
ich temperatura. Tą drogą znajdujemy, 
że wpobliżu środka Słońca panuje tem
peratura około 40 OOO 000° C. Jest to 

27* 
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tak olbrzymia liczba, że przekracza zdol
ności naszej wyohrafoi, łatwo jednak 
zrozumiemy jej sms, skoro zważymy, ie 
temperatura każdego gazu jest określa
na przez energję ruchu jego cząsteczek. 
Im temperatura jest większa, tem czą
steczki gazu prędzej się l)Qruszają. Czą
steczki powietrza w temperaturze oko
ło + 15° C posiadają prędkość około 
500 m/sek., gdybyśmy zaś to powietrze 
ogrzali do temperatury 40 OOO 000°, śred
nia prędkość wzrosłaby <lo 150 km/sek. 

Nowoc:.iesna fizyka poucza nas, że ato
my w temperaturze wielu miljonów stop
ni nie mogą istnieć w stanie normal
nym, lecz bywają pozbawione znacznej 
części elektronów, otaczających fodro 
atomowe (~Atom, Elektron). Jedno
cześnie atomy w takiej wysokiej tempe
raturze wysyłają wielkie ilości energ-ji 
promienistej, w tern jednak rozp<,)dzcniu 
i wielkiej ciasnocie, jaka panuje we
wnątrz Słońca, promieniowanie, wysłane 
przez jeden atom, bywa zaraz schwyta
ne przez drugi, który potrącany przez 
inne atomy, energji tej utrzymać nic 
może i zaraz prawic schwytane promie
niowanie sam z siebie wysyła. Energja 
promienista odbywa więc bezustanne 
wędrówki, jak piłka nożna wśród graczy 
na boisku, przedzierając się ku zewnętrz
nym warstwom słonecznym, do których 
jednak dochodzi już tylko znikoma 
~ząstka wyprodukowanej wewnątrz Słoń
ca energji i ta znikoma cząstka energji, 
zawartej wewnątrz Słońca, wystarcza 
na pokrycie strat, ponoszonych przez 
Słońce wskutek wysyłania promieniowa
nia nazewnątrz. 

tródła promieniowania Słońca. 

Wiedząc, że każdy ctn2 w odległości 
Ziemi od Słońca otrzymuje w ci!mu mi
nuty blisko 2 kalorje ciepła, łatwo obli
czamy, ile tego ciepła wysyła Słońce 
we wszystkich kierunkach, mnożąc po
wierzchnię kuli o promieniu 149 500 OOO 

kilometrów, wyrażoną w cm2 , przez <lwa. 
Otrzymamy olbrzymią liczbę kaloryj, na 
której napisanie musielibyśmy użyć aż 
27 cyfr, a gdybyśmy chcieli kalorjc za
mienić na ergi, to całkowita ilość ener
gji wysłanej przez Słońce we wszystkich 
kierunkach w ciągu jednej sekundy wy
raziłaby się liczbą 33-cyfrową. Energja 
ta stanic się dla nas zrozumialsza, gdy 
ją wyrazimy w tonnach. W c,dług bo
wiem nowoczesnej fizyki promieniowanie 
niesie z sobą pewną masę, wywiera one 
przytem pewne ciśnienie na spotykane 
przedmioty. Masę cncrgji promieniste; 
w gramach otrzymujemy, dzieląc t1 
energję, wyrażoną w ergach, przez kwa 
<lrat prędkości światła w cm. Wypadi. 
stąd na gram promieniowania olbrzy
mia ilość energji w ergach lub kalorjach. 
Np. latarnia morska o sile 40 koni, świc
r.ąc przez sto lat bez przerwy, wysłałaby 
zaledwie jeden gram energji promieni
stPj, a jeden. kilogram promieniowania 
wystarczyłby do ogrzania 40 miljonów 
tonn skały do temperatury 2500° C, czyli 
do zamiany jej na rozżarzoną lawę. 
Słońce zaś wysyła w każdej sekundzie 
4 200 OOO tonn promieniowania, z czego 
2 kg pada na Ziemię, utrzymując na 
niej- życie we wszystkich przejawach. 
Możemy poważnie zaniepokoić się tą 

rozrzutnością naszej gwiazdy dziennej 
i zapytać się, czy to nie grozi katastrofą 
zagaśnięcia Słońca wskutek wyczerpa
nia się zapasów ciepła na Słońcu -
a więc i zagładą życia na Ziemi. Gdyby 
bowiem Słońce nie czerpało znikąd ener
gji, tylko wysyłało ją z zapasów pro
mieniowania, ukrytych w swem wnę
trzu, to zagasłoby w ciągu niewielu ty
sięcy lat. Z badań geologicznych wie
my wszakże, że ewolucja organizmów, 
które podczas swego rozwoju korzystały 
przecież z ciepła słonecznego, trwa przy
najmniej od 100 miljonów lat. Przez 
cały ten czas Słońce zasilało Ziemię 
energją w takiej samej ilości, jak 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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i obecnie, skoro zaś założymy, że plane
ty wziQły porz11tek ze Słoiica, wiek jego 
musimy liczyć nie na miljony, !Prz na 
miljardy lat. 

Wiele próh <'zyniono w uhiegły<·h la
tach, ahy rozwiqzać zuga<lnil•nie, skl)d 
Słońce ezl~rpiP encrgjQ, wszystkie te pr(J
hy jednak zawodziły, gdyż znajdywa1w 
źródła okazywały siQ za mało wy<lajnc
mi. Dopiero nowoczcstia fizyka wHkaza
ła, że tych olbrzymich zapasów cnergji 
szukać należy w jądrach atomów, W<'ho
dzących w skład Słońca. ( :łówna ma:-:a 
atomu jest skoncentrowana w jądrze, 
według zaś nowoczesnyeh pojQĆ maHa 
jest przejawem encrgji, podobnie jak 
i promieniowanie (~Promieniowanie). 
Niema tPorctycznyeh przeszkód, którehy 
nie pozwoliły masie zamienić siQ na in
ny rodzaj encrgj i, np. przekształ<'ić siQ 
na promieniowanie. W lal>oratorjum 
wprawdzie takiej przemiany dokonać 
nie możemy, lecz hyć może dzieje siQ to 
wewnątrz Słońcu w temperaturze dzie
siątk<iw miljonów stopni. Odyby wiQc 
źródłem promieniowania słonecznego by
ła zamiana masy na energjQ promieni
stą, to w każdej sekundzie w Słoilcu 
znikałoby 4 200 OOO tonn matcrji, ucie
kając bezpowrotnie w przestrzeń pod 
postacią promieniowania. Słońce w il'n 
sposób zmniPjszałoby swą masQ i musia
łoby stygnąć. Bogata jednak nasza gwia
zda dziPnna może sobie na taką rozrzut
ność pozwolić, łatwo bowiem ohli<'zymy, 
że trac:ic we wspomniancm tempie ma
SQ, straciłaby w ciąp;u dwóeh miljaruliw 
lat zah•dwic jedną JzicsięeiotysiQ<'zn:i 
całkowitej swej masy, a wi<,>c taką zni
komll ilość, że za dwa miljardy lat ludz
kość, o ile będzie jeszcze istniała na na
szym globie, cieszyć siQ h<,>Jzic prawic 
takictn- samnn ciepłem, jakie my obec
nie otrzymujemy od Słoilca. 

Taki to wielki i potQżny jest central
ny gloh naszego systl'IllU planetarnego, 
nie zapominajmy jednak, że jest to tyI-

szukaj w tomie piątym! 

ko jedna z wielu miljardliw gwiazd, 
z których zbudowany jest wszPehświat. 

E. Ryhka. 

W litPrnt11rzP polskid brak jPst <lziPł, 
kt6r<•hy ujmowały w sposób 11owocz!'s11y 7.a
g-a<ln i Pnie h11<lowy 8łońrn. Poza po<h·~cz-
11 i kiem kosmog-raf.i1 O a <i omski cg o 
i H, v h ki 11a uwag-~· zasł11g-nje tu tylko 
ksiid.°P<'Zkn M. Er 11 st a: Energ,ia 8łor'i
<'a, · Lw{nv. Por. też .1 .. 1Pa11 s: l'0<lrM. 
w C7.nsie i przPst 1"7.<'lli, „MathPsis Pol
sku", \Vurszawu Hl:l6. 

SŁOWIANIE. Słowianie, najbliżsi 
krewniacy lnJliw litewskieh, przez 
wzgląd na sw<ij ,i<,>zyk należ<} do pół
nocnej grupy ludów indoeuropejskich 
(.Język, Il, 10Hl-10H2). 

Olbrzym ie tl•rytorjum, zam it>szkiw ane 
olw<'nie przez Słowian, si<,>ga od Bałty
ku i A<lrjatyku aż po Pacyfik i ocean 
Arktyczny. Stanowi ono dorobek po
t<,>ż1wj i długotrwałej ekspansji, rozpo
czętej w pierwszych stuleciach naszej 
ery i trwającej aż do dzisiaj. Przeni
kanie Rosjan do Mong·olji i Turkiesta
nu, wojna hałkailska, połączona z roz
biorem Turc,ji PnropejskiPj, rozbiór 
A ust ro-W Qf.!°ier i ponowne złączenie 
z Polską zaboru pruskiego i ezęści ślą
ska, czemu towarzyszył masowy od
pływ lud n ości nit•mieckit•j na zachód, 
są najświt•ższ<>mi aktami tego wielkie
go prO<'<'su dzie,jowego. 

Praojczyzna Słowian. 

lhni<>jS<'owiC'11ie pierwotnych siedzib 
lu<lów słowia1!skich stanowi dotychczas 
przetlniiot naukowej dyskusji, niepo
zbawionej zabarwienia politycznego. 
Nauka niemiecka dążyła zawsze do uj
łllowania Słowian jako późnych azja
tyckil'h przybyszów i dążyła w ten spo
sób do „naukowego" uzasadnienia po
lityki antysłowiailskiej, stanowiącej tra
dycyjną wytyczną polityki wszystkich 
Hicłllit•ckich państw i państewek od cza-
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sów Karola Wielkiego. Jako argumen
ty, przemawiające za późnem azjatyc
kiem pochodzeniem Słowian, podnoszo
no w tej dyskusji późne ich wystąpie
nie na widowni dziejowej oraz, słabe 
zresztą, ślady współżycia z ludami za
mieszkującemi dawniej Europę wschod
nią. Nie liczono się przytem jednak 
z faktem, że wystąpienie na widowni 
dziejowej jest równoznaczne z zetknię
ciem się z cywilizowarwrni ludami, mie
szkającemi nad morzem śródziemnem, 
dla których wschodnia część Europy 
środkowej stanowiła jedną z najmniej 
dostępnych i najbardziej odległych, 
a. wskutek tego prawie zupełnie nie
znanych krańców ówczesnego świata. 
Przeciwko tym azjatyckim teorjom 
świadczą natomiast bardzo wymownie 
ścisłe pokrewieństwo Słowian z ludami 
litewskiemi (Bałtami) i Germanami 
oraz og·ólnosłowiańskie nazwy roślin 
i zapożyczenia językowe. · 

Wielkiej wagi argumenty botaniczne 
w postaci nazw drzew i krzewów, za
chowanych we wszystkich językach sło
wiańskich, a więc używanych jeszcze 
w ich praojczyźnie, zmuszają nas do 
umiejscowienia tej praojczyzny w do
r ze cz u Wisły, w czasach około 
narodzenia Chrystusa. Tam jedynie ro
sną bowiem całym zespołem drzewa 
i krzewy o nazwach wspólnych wszyst
kim Słowianom i tylko na rubieży te
go terytorjum , stanowiącego zarazem 
wśchodnią granicę zasięgu huka, mo
gli Słowianie za czasów Cezara od Ger
manów zapożyczyć jego nazwę, jak to 
wykazuje postać tego zapożyczenia. 
To wspólne wszystkim Słowianom za
pożyczenie świadczy przytem, że mu
sieli oni wówczas jeszcze zamieszkiwać 
stosunkowo niewielkie terytorjum a ich 
olbrzymia ekspansja przypada dopiero 
na czasy późniejsze. 

Uzgodnienie wyników lingwistycz
nych z wynikami badań prehistorycz-

nych i etnograficznych zmusza nas na
tomiast do wnioskowania, że jeszcze 
dawniejsza praojczyzna Słowian mo
gła się znajdować tylko nieco dalej na 
południowym zachodzie, a nic zaś na 
wschodzie. Okazało się bowiem, że wschod
nia granica zasięgu tak zwanej k ul tu
r y łużycki c j, z początku I tysiąc
lecia przed naszą l'rą, utrzymuje się do
tychc7'as w postari graniry zasięgu narzę
dzi i sprzętów, używanych przez na
szych włościan. Obszar t<>.i kultury 
znajdował się na pólnoeo-wschó<l od 
podgórza saskiego i Sud<>tów. Zasięg 
tych narzędzi i sprzętów świadczy prze
dewszyst kiem o niezmiernej stałości 
stosunków i ciągłości zaludnienia w do
rzeczu 'Visły w ciągu ostatnich trzech 
tysięcy lat. Wskutek tego należy od-. 
rzucić wszelkie teorje oparte na wy
ludni<>niach i ponownych zaludnieniach, 
wysuwane przez naukę niemiecką. Je
śli się ponadto zważy, że wielka ta od
wieczna rubi<>ż, przecinająca Polskę na 
północny wsrhód od Wisły, była gra
nicą oddzielającą ludy indoPuropejskie 
od świata fińskiego, jak o tern świad
czą zgodnie prehistorja i etnografja, to 
staje się oczywiste, iż jeszcze dawniej
sz<>j praojczyzny Słowian tylko na te
rytorjum kultury łużyckiej szukać na
leży. 

Wyodrębnienie się Słowian i zróżnicowanie 
się ni' grupy plemienne. 

Przynależność plemienna ludności, 
która wytworzyła tak zwaną kulturę 
łużycką, stanowi dotychczas przedmiot 
namiętnych sporów. Według wszelkie
go prawdopodobieństwa była to kul
tura wspólna ludom północnej grupy 
indoeuropejskiej, po wyodrębnieniu się 
od Germanów. Za ujęciem tern prze
mawiają coraz wymowniej wzajemnie 
się uzupełniające wyniki badań języko
znawczych i prehistorycznych. Nauka 
niemiecka, po wysunięciu różnych przy-
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puszczeń, zawsze jednak konsekwentnie 
wykluczających możliwość słowiańskie
go charakteru kultury łużyckiej, bro
ni obecnie tezy, że była to kultura 
pierwotnych Ilirów, prawdopodobnie 
przodków dzisiejszych Albańczyków. 
Nauka polska, a ezęściowo i czeska, 
nie odrzucając tej tezy, wypowiedziały 
się jednak stanowezo za łużyckiem po
chodzeniem Słowian. Widzimy zatem, 
że wyniki badali najnowszych znalazły 
kompromisowe rozwiązanie tej, zdawa
łoby się, beznadziejnej dyskusji, wy
powiadając się za tezą, że ludem zn
gaclkowym, po którym pozostała pre
historyczna kultura łużycka, byli to 
p r z od ko w i c tak 11 i rów, .i a k 
8 ł o w i a n, j a k t e ż w r e s z c i e 
i Bałtów. 

W św i et le powyższego ujęcia staje 
się wi<•lce prawdopo<lolnw, że ten 
w okresie kultury hlżyekiej jednolity 
lud różnicował się stopniowo, w miarę 
zajmowania nowych obszarów. \V pro
cesie tym przekraczanie wielkiej rubie
ży etnograficznej, o której mowa była 
poprz<'dnio, przecinającej Polskę na 
półnoeny-wsehód od Wisły, oraz dalszy 
rozwój na starem fińskiem podłożu 
powodowało wyodrębnianie się nowych 
grup plemiennych. I tak pierwszy etap 
stanowiłoby rozpadnięcie się zespołu 
bałto-słowiańskiego na Słowian, pozo
stałych na dawnym terenie kultury łu
życkiej, oraz na Bałtów, czyli ludy li
tewskie, stanowiących pierwszą falę 
ekspansji północno-wschodniej i rozwi
jającyeh się na dawnym •fińskim tere
nie. Drugim etapem byłoby analogiczne 
Przekroczenie tej samej dawnej indo
europejsko-fińskiej rubieży przez przod
ków Słowian wschodnich i południo
wych i ich oddzielenie się od Słowian 
zachodnich, potomków ludności pozo
stałej w odwiecznych siedzibach. Trze
ci wreszcie etap, to wyodrębnienie się 
Słowian południowych, spowodowane 

szukaj w tomie piątym! 

przesunięciem się części tej fali wschod
niej ku południowi i dalszy jej rozwój 
na dawnem terytorjum ludów trackich, 
na podgórzu Karpat wschodnich i środ
kowych. 

Dziejo Słowian. 

])zie je Słowiańszczyzny kształtowały 
się w ogniu nieustająeych walk z Ger
manami, napierającymi z północnego 
zacho<lu, i koczowniczemi ludami, zale
wającemi coraz to nowerni falami ste
py Europy wschodnie.i. Były to w sta
rożytności ludy irańskie, oznaczane 
przez Greków mianem Scytów i Sanna
tów, a w średniowieczu różne ludy tu
reckie, oraz ·w ęgrzy i Mongołowie. 

Uporanie się z ludami azjatyckiemi 
na terenach Europy wschodniej otwo
rzyło Słowianom wschodnim olbrzymie 
obszary Azji północnej i środkowej 
Na zachodzie natomiast cofali się oni 
stale. Dopiero wielka wo.ina, mimo 
druzgocącej kl{'.ski poniesionej przez 
lfosję, stworzyła nową sytuację, odbu
dowując Polskę. tworząc Czecho-Słowa
cję i wcielając nustrO-WQgierskich Sło
wian południowych do Jugosławji. 

Obecnie Słowianie są zorganizowani 
w pięć państw niezależnych (Rosja, Pol
ska, Czechosłowacja, Jugosławja i Buł
garja), obejmujących 22 miljony km 
kwadratowych z 235 miljonami mie
szkańców. Na Słowian przypada z tej 
liczby 180 miljonów, gdy poza granica
mi tych państw mieszka zaledwie około 
10 miljonów Słowian. Jeśli się przy
.tern zważy, iż przeważna część tych 10 
miljonów mieszka w Ameryce i że je
dynie Polacy zajmują zwarte terytorja 
poza granicami swojego państwa, eman
cypację polityczną Słowinu można uwa
żać za znajdującą się w ostatniej swo
jej fazie. Tworząc masę ustępującą je
dynie Germanom połączonym z Anglo
Sasami, nie dorównują im jednak je
szcze pod względem cywilizacyjnym 
i nie są równie jednolici, mimo znacz-
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nie bliższego pokrewieństwa językowe
go. Słowiańszczyznę rozbija przede
wszystkiem to, iż zachodnia jej część 
rozwijała się pod wpływem cywilizacji 
łacińskiej, gdy nad całą Słowiailszczy
zną wschodnią i przeważną częścią po
h1dniowej zaciężył wpływ Bizancjum. 
Do tych wielkich przeciwi<>ństw, tak 
jaskrawo występuj11cyeh u S<>rbo-Chor
watów, dołączają się konflikty różnych 
nacjonalizmów, powodujących wrogie 
stosunki między państwami słowiań
skiemi, oraz poważne napięcia wewnątrz 
państw dążącyeh do wynaradawiania 
krewniaczyeh mniejszrn'.;ei słowiańskieh. 

Antropologja Słowian. 

Pod względem antropologicznym Sło
wianie są bardzo ni<>jednolici. Olbrzy
u1 ie różnice terytorjalno-antropologicz
ne są u nich spowodowane wielką róż
norodnością prz<>z nich wchłoniętej lud
ności tubylczej. Znając Słowian pier
wotnych z mogił wczesnohistorycznych, 
możemy stwierdzić, że w postaci nie
zmienionej dochowali się oni dotych
czas na znacznych przestrzeniach Pol
ski północnej, a częściowo i w Rosji, 
zwłaszcza u sekciarzy nie mieszających 
się z innowiercami. Obecnie nie ulega 
już wątpliwości, jak to podni6sł I,u
hor Nicdcrlc jcszezc z końcem zeszłego 
stulecia, że Słowianie pierwotni byli 
111 ieszaniną o przewadze rasy nordycz
nej. Od dawnych <ler111anów różnili się 
oni jednak tt>m, że drugim co do swej 
siły lirzdmcj składnikiem był szeroko
licy krótkogłowiec, tak zwana rasa lapo
noidalna. U <:crrnan6w północnych 
i wschodnich miejsce to zajmowała na
tomiast rasa śródzi(•111nou10rska. Wi
dzimy więc, że posiadali oni bar
dziej kontynentalny, środkowo-europej
ski charakter, gdy (lermanie różnili 
się od nich swoim b1mlzicj północno
zachodnim przybrzeżnym charakterem 
antropologicznym. 

Kultura Słowian. 

Nasze poglądy na kulturę Słowian 
pierwotnych ukształtowały się w okre
sie wczesnoromantycznym i dały nam 
sielankowy, lecz zato zupełnie fałszy
wy obiraz tej podaniowej prieszłości. 
W ujęciu sentymentu! nych słowiano
filów przodkowie nasi są narodem p11-
trjarchalnych ;,pcjzanóW", oddających 
się 11Jarzeniom o szczęściu ludzkości 
przy miodzie w cieniu lip; głównern 
zajęciem Słowian miała być gra na li
rze i śpiewanie tęsknych pieśni, opła
kujących najazdy lutych sąsiadów. 
W dziedzinie badań historycznych od
zwierciedliło się to dążeniem do wyka
zania, że ongi, od czasów najdawniej
szych, całą Europę, aż poza Ren i Du
naj, zaludniali Słowianie, którym ich 
wysokie walory etyczne nie pozwoliły 
na skuteczne przeciwstawienie się gwał
tom germańskich, madziarskich i tu
reckich najeźdźców oraz chytrościom 
greckich i żydowskich kupców. 

W rzeczywistości Słowianie należą 
do liczby narodów, które wykazały naj
gwałtowniejszą ekspansję, jak o tem 
świadczy ich sięgnięcie od Laby, Adrja
tyku i morza Egejskiego, poprzez Azję, 
aż po Kalifornję, a jak brutalny był 
ten najazd, o tern zachowały się wy
mowne świadectwa w spuściźnie bizan
tyi1skich pisarzy. Ogarnięcie tak wiel
kiego terytorjum spowodowało tak 
wielkie zróżnicowanie kulturalne, jak 
w żadnej innej grupie europejskiej. 
Dlatego też rekonstruowanie ich pier
wotnej kultury nastręcza tak wielkie 
trudności. Wiemy bowiem, że nawet 
przed tą wielką ekspansją, w swej 
ojczyźnie w dorzeczu Wisły Słqwianie 
nie byli już jednolici. Stwierdzamy tu 
bowi<>m ślady głębokich różnic, przeja
wiających się jeszcze ob<>cnie w sprzę
tach i narzędziach używanych przez 
nasz lud. W zasięgach tych wytworów 
dochowały się dotychczas granice 
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z przed 3000 lat, znane nam z prchisto
rji jako granice kultur łużyckiej i trac
kiej. Oczywiście znamy już obecnie sze
reg elementów kulturowych wspólnych 
Słowianom, które w tej nadwiślat'iskiej 
ojczyźnie istnieć musiały. Do ich licz
by należy napr:i:ykład „izba", wyposa
żona w piec do pieczenia chleba, sta
nowiąca przypuszczalnie nabytek z cza
sów około początku naszej ery. Nieste
ty, te fragmenty nie pozwalają nam 
jeszcze na danie dostatecznie naukowo 
uzasadnionego obrazu kultury Słowian 
pierwotnych. Tradycja ludowa zawo
dzi tu bowiem, g·dyż nawet Długosz 
przed pięciu prawie wiekami nie był 
już w stanie podać zadowalających 
wiadomości o wierzeniach okresu po
gańskiego. 

Słowiańszczyzna dzisiejsza. 

Przez swoich germańskich i łaciń
skich sąsiadów Słowianie są uważani 
za obywateli drugiej klasy w wielkiej 
wspólnocie narodów europe,jskich. Pew
nego rodzaju wyjątek stanowią Niem
cy, przyznający się chętnie do polskich 
szlacheckich przodków (Nietzsche). Ten 
stosunek do Słowian jest oczywiście 
konsekwencją późnej ich emancypacji 
politycznej oraz zacofanej struktury 
społecznej. 

Na Słowianach mści się przedews:i:yst
kiem fakt, że po upadku Polski jedy
nem niezależnem państwem słowiań
skiem była Rosja, rządzona w dodatku 
Przez Niemców. Przeeież jrszcze za cza
s<lw Alrksandra l l trzy ćwirrci rosyj
skiej gmcralirji i najwyższP,j biurokra
cji stanowili Nit>mcy, a rusyfikacja or
ganów kierowniczych przybrała na sile 
dopiero z końcem zrszlrg·o stulecia, 
w konsekwencji rt'for111 dP111okratycz
nych tego panującego. 

Uprzywilejowanie obcych powodowa
ło w Rosji oddawna zupełnie zrozu-
1nialą niechęć do cudzoziemców, podsy-
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caną poczuciem niższoś<'i słowiańskich 
autochtonów. Tem siQ też tłumaczy 
wielka popularność p a n s l a w i z m u, 
kierunku politycznego, stworzonego 
w okresie wczcsnoromantyeznym a sta
wiającego sobie za zadanie zjednocze
nie wszystkich Słowian w ramach pań
stwowości rosyjskiej (Puszkin). Idea 
ta znajdowała żywy olkHwif,'k na 
wszystkich zi<~miach słowiafo.;kich po
zostających pod ohce111 panowaniem 
i budziła pewne echa nawet w Pol
sce, mimo zasadniczych zastrzeżeń 
w swsunku do polityki rosyjskiej. 
Praktyczną konsekw<'nc,ii.; tej itlrolo
gj i stanowił z jP<lne j strony czynny 
udział Rosji w walce ,o wyzwolenie 
poi i tyczne Słowian bałkańskich oraz 
popicran ie Słowian austro-w<:gierskich 
w ich dążeniu do społeczno-politycznej 
emancypacji, z drugiej zaś początkowe 
uprzywilejowanie Polaków w Austrji 
oraz stworzPnie ruchu ukrail1skiego, 
godzącrg·o w jrdność Rosji. \V ten spo
sób Austrja starała się stQpić ostrze 
rosyjskiego ataku. r~111ancypac.iQ poli
tyczną Słowian zrenlizowała dopiero 
konferencja paryska po wielkiej woj
nic w chwili, gdy Rosja, po przewrocie 
bolszewickim, opanowana przrz swoje 
mniejszości, dawny panslawi:i:m w im
perjalistycznej polityce zagranicznej 
zastąpiła hasłami komunistycznej mię
dzynarodówki, a wyzwolona Słowiań
szczyzna ugrz~zła w drolmych konflik
tach, rozdzierających n aj hl iżs:i:e sobie 
narody. Oczywiśeie nie podniosło to 
autorytetu 8łowian w oczach ich grr
mańskich i łacińskieh sąsiadów. 

Zal'ofanic strukt.ury społt'cznej Sło
wian przejawia siQ w niespotykanej na 
Zachodzir przcwa<lzc ilościowej war
stwy chłopskiP,j oraz sła.hcm jej zespo
IPniu z innemi warstwami społrcznrrni. 
Jest to konsekwencja słabego rozwoju 
i niedostatecznego zróżnicowania ro
dzimego miejskiego st anu średnirgo. 
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Jedyny wyjątek stanowią pod tym 
względem Czesi, posiadający liczne 
mieszczaństwo, a którym brak nato
miast historycznej warstwy wyższej, 
zniszczonej w wojnie trzydziestoletniej. 
Słabość stanu średniego powoduje te 
jaskrawe kontrasty społeczne, które tak 
bardzo uderzały cudzoziemców, nietyl
ko w Rosji, lecz też i u nas, przede
wszystkiem na wschodzie. Ohecnie spo
łeczeństwa słowiańskie, podobnie jak 
z końcem średniowiecza, wesdy ponow
nie w fazę intensywnej pracy nad wy
tworzeniem rodzimego stanu miej
skiego. .T. Czekmww"ki. 

Literatura. Czek a n owski .T.: Wsti;p 
do historji Słowian. Lwów 192..J.. K. H . .Ja
kubowski. Moszyński K.: Kultura lu
dowa Słowian. Kruków 19:.!9. Polsku Aka
demja Umiej~tności. N ie der 1 e L.: Slo
vanske starozitnosti. Praha 1902, 190..J., 1 !JOG, 
1910, 1919. Bursik i Kohout; tenże: Żivot 
starych Slovanu. Praha rnn, 191:1, 191G. 
Bursik i Kohout; tenże: Manuel rle l 'anti
quite Slave. Paris 1923. Champion. 

SOCJALIZM. Nazwę „socjalizm" 
odnosimy do wszystkich tych kierun
ków, które stoją na stanowisku, że spra
wiedliwość społeczna zostanie osiągnięta 
tylko w takiej postaci wsp6łżycia ludz
kiego, w której wytwórczość, a przede
wszystkiem narzędzia wytwarzania (fa
bryki, ziemia i t. d.) zostaną przejęte 
przez zbiorowość (państwo, społeczeń
stwo). W ustroju takim celem wytwa
rzania będzie nie osiąganie zysku przez 
jednostki, lecz zaspokajanie potrzeb 
wszystkich członków społeczeństwa. Nie 
znając jednostkowego władania narzę
dziami pracy, społeczeństwo socjalistycz
ne tern samem uniemożliwi wszelkie for
my wyzysku człowieka przez człowieka. 
W gospodarce socjalistycznej zapanuje 
planowa współpraca wszystkich elemen
.tów społecznych; zniknie ślepe wsp6ł
zawodnictwo, właściwe gospodarce kapi-

talistycznej, a wytwórczość będzie słu
żyć ogółowi. Będzie to więc urzcezy
wistn ienie zasady sprawiedliwości spo
łecznej. W większości poglądów socjali
stycznyeh występuje przeświadczenie, że 
taka przebudowa życia społcezncgo bę
dzie dziełem proletarjatu, który, wyzwa
lając siehic z pod zah'Żności makrjalncj 
i duehowPj, da wyzwokn ie i innym 
warstwom spofoeznym, t>icrpiąeym 
w ohcC'Iiym ustroju spoh'rzno-gospodar
ezym. 

Niekiedy nazwę „socjalizm" o<lnmii się 
do samego ustroju, opartego na zasa
dach powyżej wyłuszezonych (ustrój so
cjalistyczny), a bardzo często wiąże się 
ją ze wszystkiemi zorganizowan(•mi zhio
rowemi wysiłkami, kt6re mają na celu 
urzeczywistnienie podobnego ustroju 
(ruch socjalistyezny). Wspólnym dla 
wszystkich tyeh znaczeń jest ohraz 
określonej postaei wsp6łiyeia ludzkiego 
(ustrój socjalistyezny). 

Powstanie i kształtowanie sie idei 
socjalistycznej. 

Poglądy socjalistyczne wywodzą się 
z ideałów komunistyeznych ( ~ Komn
nizm), które od starożytności aż po cza
sy dzisiejsze C'Zerwoną nieią przcehodzą 
przez dzieje ludzkości. Jednakże dopiPro 
rewolucjQ francuską należy uznać za 
moment powstania i kształtowania siQ 
nowoczesnych poglądów socjalistycznyeh. 
Ideały rewolucji francuskiej, hasła wol
ności, równości i braterstwa, odegrały 
wybitną rolQ pobudzająeą dla rozwoju 
myśli filozoficzno-społecznej i były prze
noszone do sfery stosunków gospodar
czych. Rozwój ruchu socjalistycznego 
jako zjawiska masowego jest dziełem 
czasów późniejszyc·h i pozostaje w naj
ściślejszym związku z wiPlkiemi prze
obrażeniami tcchnicznemi i gospodar
czcmi wicku XIX. 
Już w dobie rewolucji francuskiej 

spotykamy się z poglądami, w których 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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odnaleźć można pierwiastki soejalistyrz
ne. Najjaskrawiej zaznaczyły się one 
w t. zw. „sprzysiężeniu równych", kie
rowanem przez F r a n c i s z k a B a
b e uf a. Urupa ta głosiła zasadę rów
ności, domagała się dla wszystkich tego 
samego wykształcenia i tego samego po
żywienia, przyczem wierzyła, że uda się 
to osiągrnić przl'Z zmianę stosunków 
własnościowych. Sprzysiężenie to jednak 
poważniejszego wpływu na swą epokę 
nie wywarło. 

I dopiero wiek XIX przyniósł szereg 
poglądów, głoszących w sposób bardziej 
stanowczy i wyraźny socjalistyczną prze
budowę społeczeństwa, przyczem pof!lą
dy te zostawiły po sobie bardziej trwałe 
ślady. Niejednokrotnie zaznaczały one 
swój związek z rewolucją francuską, al
bowiem, jak mówił wybitny przedstawi
ciel tej epoki Proudhon, wielka rewolu
cja, urzeczywistniając zasadę równości 
politycznej, spełniła tylko pierwszą po
łowę swego zadania, nowe zaś czasy przy
niosą rałkowitc spełnienie zadail rewo
lucji - sprawiedliwość społerzną, rów
no..~ć w dziedzinie stosunków gospodar
czych. 

Socjalizm utopijny. 

M.yśl o sprawicdliwrn~ci społecznej jcs.t 
niezmiernie znamienna dla t. zw. socja
lizmu utopijnego, wyznawanego głównie 
W pierwszej połowic wicku XIX przez 
wielu myślicieli, jak F o u r i e r a, O w e
n a, T h o m p s o n a, I, e r o u x a, t. zw. 
saint-simonistów i wielu innych. 

Nic możemy się tu wdawać w szcze
gółowe omawianie wszystkich tych po
glądów. Zatrzymamy się jedynie nad 
pcwnemi ich charakterystycznemi cecha
mi. Pojawiły się te poglądy w .trj epoce, 
kiedy w Europie zachodniej wystę
pują wyraźniejsze oznaki wielkiej prze
miany gospodarczej, powołującej do ży
cia potężny przemysł fabryczny, a wraz 
z nim masy proletarjackie, dotknięte 
przez nędzę i bezrobocie. Socjaliści uto-
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p1Jm, zdając sobie sprawę z zachodzą
rych zmian, marzą o stworzeniu takiego 
stanu rzeczy, przy którym nowe formy 
wytwarzania nic będą łączyły się z ubó
stwem mas, ale zapewnią im możność 
sprawiedliwego korzystania z dobro
dziejstw postępującego uprzemysłowie
nia. Zarazem jednak sorjaliści utopijni 
ulegają wpływom racjonalistycznych po
glądów w. XVIII z jego wiarą w moc 
twórczą myśli ludzkiej, z przeświadcze
niem, że genjalna jednostka, świadoma 
praw natury, zdolna jest przez pokaza
nie bliźnim obrazu idealnego społeczeń
stwa zjednać ich dla jego urzeczywist
nienia. Stąd płynęło dążenie do budo
wania nowego ustroju już ·odrazu, bez 
lirzenia się z warunkami podówczas iRt
nicjącemi i próby powoływania do życia 
różnyrh organizacyj, opartych na zasa
dach socjalistj;cznych, próby, które z re
guły kończ~·ły się niepowodzeniem. Inne
mi słowy, były to plany realizacji utopij 
spokcznych. 

Tak Robert Owen dążył do stworzenia 
„naturalnego" współżycia ludzi, oparte
go na wolnyeh zrzeszeniach, przyczem 
chriał usunąć współzawodnictwo oddziel
nych jednostek gospodarczyrh oraz zysk 
z przedsiębiorstwa. Fourier starał się or
ganizować t. zw. falanstery, t. j. wielkie 
organizacje współżycia ludzkieg·o, oparte 
na wspólnem wytwarzaniu i spożywaniu 
wszystkich środków zaspokajania po
trzeb ludzkich. Pominiemy tu inne po
mysły. Zaznaczamy jedynie, że choć czę
sto fantastyczne i naiwne, odegrały one 
poważną rolę zapładniającą. Tak np. 
Owen i Fourier oddziałali silnie na roz
wój ruchu spółdzielczego. ( ~ S póldziel
czość). Jednakże żadna z tych utopij nie 
stała się punktem wyjścia dla jakiegoś 
szerszego ruchu społecznego, a najczę
ściej wpływ jej ograniczał się do ciasne
go grona adeptów, przybierającego ce
chy sekciarskie. 
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Wpływ haseł socjalistycznych na stosunki 
polityczne, społeczne i moralne. 

Dopiero od połowy wieku XIX spo
tykać się będziemy z poglądami socja
listyczncmi, które stały się wyrazem 
przekonań szerokich mas społecznych. 
Od tego czasu stajemy wobec faktu ru
chu socjalistycznego jako zjawiska spo
łecznego, zajmującego miejsce pierwszo
rzędne w życiu epoki, o wielkim wpły
wie na jej dzieje polityczne, społcrzne 
i moralne. Postępujące przeobrażenia go
spodarcze nietylko mnożyły liczebnie 
warstwę robotniczą, ale wpływały na bu
dzenie się w niej dążeń politycznych 
i społecznych, na kształtowanie się ide
ałów. W masach proletarjackich bu
dziły się przeświadczenia o konieczności 
przebudowy społecznej i stworzenia 
w przyszłości sprawiedliwego porządku 
rzeczy. Podłożem dla tych pragnień była 
wrogość wobec stosunków, wytworzonych 
przez system gospodarczy, jaki w Euro
pie zapanował. Tym nienawiściom, na
dziejom i oczekiwaniom postać zwartych 
poglądów i wyraźnych haseł nadawali 
myśliciele i działacze, którzy umieli znaj
dować wspólny język z masami prole
tarjackicmi. Zasadniczą przesłanką ich 
myśli i działalności był pogląd, że stary 
ustrój da się zwalczyć, a nowy osiągnąć 
drogą zrzeszenia się robotników w po
tężne organizacje polityczne i zawodo
we, wiązące proletarjuszy w jedną soli
darną całość. 

Ruch socjalistyczny. 

Rok 1848 jest datą zwrotną w dzie
jach współczesnego socjalizmu. Wypadki 
rewolucyjne we l<'rancji miały zabarwie
nie wyraźnie społeczne i w tym czasie 
spotykamy sit: tam z silncm oddziaływa
n icm haseł socjalistycznych na masy ro
botnicze. l.1 ud w i k Blanc i t. zw. 
komisja luksemburska usiłują przepro
wadzić - zresztą bezskutecznie - pew
ne reformy o zabarwieniu wyraźnie so-

cjalistyczncm. Ale i dla rozwoju ruchu 
socjalistycznego w innych krajach jest 
„wiosna ludów'' epoką przełomową. Ka
r o I Marx i Fryderyk l<Jngcls 
ogłaszają swój słynny „Manifest komu
nistyczny", który potężnie oddziałał na 
budzący się do życia ruch robotniczy 
w Niemczech, a wkrótce potem i w in
nych krajach. Również i w Anglji za
czyna się coraz intensywniej r~zwijać 
ruch robotniczy, w którym zczascm co
raz większą popularnością cieszą się ha
sła socjalistyczne. W drugiej połowie 
wicku XIX w krajach uprzemysłowio
nych świata, a przcdcwszystkicm oczy
wiście Europy, zaczyna się rozwijać 
ruch robotniczy, który w ogromnej swej 
części idzie za ideałami socjalistyczncmi. 
Powstaje szereg socjalistycznych stron
nictw politycznych, które w swych pro
gramach i dążeniach idą za poglądami 
twórców t. zw. naukowego socjalizmu: 
Marxa i Engelsa. Sam ruch polityczny 
nosi najczęściej nazwę socjalno-demo
kratycznego i socjalno-demokratycznemi 
nazywa się w różnych krajach wiele 
stronnictw stojących na gruncie teoryj 
Marxa i Engelsa. Wpływ tych dwóch 
myślicieli był najsilniejszy, chociaż obok 
nich nie bez wpływu byli i inni (zwła
szcza we Francji i w krajach południo
wo-europejskich), jak. np. Proudhon, 
Bakunin, Sorcl. 

Nic będziemy tu omawiali ruchu socja
listycznego w poszczególnych krajach 
europejskich. Zaznaczymy tylko, że pod 
względem ideologicznym ruch socjali
styczny przedstawiał dość znaczne bogac
two treści i zabarwicf1. W c Francji po
woływał się chętnie na tradycje wielkiej 
rewolucji, nie był wolny od zabarwienia 
romantycznego i indywidualistycznego, 
w Niemczech natomiast oraz w Rosji 
uległ najsilniej poglądom marksowskim. 
W Anglji ruch socjalistyczny wyrósł na 
podłożu związków zawodowych i t. zw. 
Partja Pracy jest po dzień dzisiejszy 
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bardzo silnie uzależniona od organizacyj 
zawodowych. Dodamy jeszcze, że we 
wszystkich prawie krajach europejskich 
natrafiał socjalizm na silne przeszkody 
ze strony czynników państwowych, że 
przeszkody te zdołał przezwyciężyć i że 
wraz z rozwojem swych wpływów odgry
wał coraz większą rolę w całokształcie 
życia państwowego. 

Socjalizm naukowy. 

Do czego dążył ów ruch i jak starał 
się osiągnąć swe cele? Partje socjali
styczne uważają się za przedstawicielki 
klasy robotniczej, twierdzą, że bronią 
jej interesów, a jako cel zakładają zdo
bycie władzy politycznej w państwie 
oraz przebudowę ustroju społcczrn'go 
w duchu socjalistycznym. Podstawą tego 
stanowiska jest t. zw. socjalizm nauko
wy, wyłożony w pismach Karola Marxa 
i l<'ryderyka Bngclsa ( „Manifest komu
nistyczny"', „Wstęp do ekonomji", „Ka
pitał" i inne). W podstawowem swem 
dziele „Kapitał" rozwinął Marx poglądy 
ekonomiczne, odnoszące się zwłaszcza do 
zagadnienia wartości. Zdaniem Marxa 
wartość dóbr gospodarczych polega na 
ilości pracy zużytej dla ich otrzymania. 
W społeczeństwach dzisiejszych ludzie, 
którzy tę pracę wkładają, niczawsże są 
jednocześnie. posiadaczami narzędzi pra
cy, które służą do wytwarzania tych 
dóbr. W przemyśle, a przedewszystkicm 
w wielkim przemyśle, istnieje wyraźny 
rozdział pomiędzy tymi, którzy mają 
!1arzędzia pracy (maszyny, fabryki 
l t. d.), a tymi, którzy rozporządzają je
dynie siłą swych mięśni. Robotnicy stwa
rzają dobra, których wartość równa się 
ilości pracy przez nich włożonej. Ale do
brami tcmi rozporządzają właściciele 
Warsztatów pracy, dla których jedynym 
~cłem jest sprzedaż wytworzonych dóbr 
i osiągnięcie zysku. Chcąc mieć zysk, nie 
mogą zwracać robotnikom pełnej warto
ści wytwarzanych dóbr. Płaca robotni-
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cza jest mniejsza od pracy, jaką wydają 
z siebie robotnicy. Różnica, czyli t. zw. 
n ad w art ość idzie do kieszeni przed
siębiorcy, który powołuje się na to, że 
musi mieć dochód z posiadanych narzę
dzi pracy. Ale te narzędzia pracy są 
również dobrami gospodarczemi, w któ
rych zawarta jest praca wytwarzających 
je robotników. 

Przedsiębiorcy dążą do osiągnięcia jak 
najwyższej nadwartości. Idzie to w pa
rze z krzywdzeniem robotników, którzy 
część rezultatów swej pracy tracą na 
rzecz posiadaczy. Jednakże w masaeh ro
botniczych budzić się zaczyna świado
mość krzywdy społecznej i rozwija się 
dążenie do zmiany istniejących stosun
ków. W miarę rozwoju gospodarczego 
dążenie to staje się coraz potężniejsze. 
Ale jednocze!inic rozwój gospodarczy 
pomnaża czesze robotnicze, a zarazem 
podnosi potęgę wielkich przedsiębiorstw 
przemysłowych. Wzrost uprzemysłowie
nia oraz postępy liczebne i moralne kla
sy robotniczej prowadzą w sposób nie; 
unikniony do nowego okresu rozwoju 
ludzkości, w którym narzędzia pracy bę
dą służyły ogółowi, zniknie nadwartość 
i nie będzie podziału na wyzyskujących 
i wyzyskiwanych. 

Programy minimalne. 

Widząc w ustroju socjalistycznym cel 
ostateczny zarówno rozwoju społeczno
gospodarczego, jak i ruchu robotniczego, 
partje socjalistyczne wysunęły w swych 
programach szereg żądań, które starały 
się osiągnąć jeszcze w obecnym ustroju 
kapitalistycznym, a które miały być 
przygotowaniem do przyszłej przebudo
wy socjalistycznej. Żądania te, określa
ne w t. zw. programach minimalnych, 
sprowadzały· się do zapewnienia klasie 
robotniczej swobód demokratycznych, za
prowadzenia urządzeń republikańskich, 
opieki ze strony państwa nad pracą, 
zniesienia ucisku narodowościowego i t. d. 
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Międzynarodówka. 

Ruch socjalistyczny rozwijał sii.\ jak 
mówiliśmy, we wszystkich krajach 
uprzemysłowionych. Powołując się na 
coraz silnłejsze związki gospodarcze ca
łego świata, na wspólność położenia pro
lctarjatu we wszystkich krajach, wysu
nął on też hasło międzynarodowej soli
darności proletarjatu. Interesy prolcta
rjuszy we wszystkich krajach są jedna
kowe, ponieważ wszędzie są oni wyzyski
wani przez warstwy posiadające, i dla
tego, chcąc się wyzwolić, winni działać 
solidarnie i wspólnym wysiłkiem budo
wać nowy ład, oparty na braterstwie lu
dów i sprawiedliwości. Partje socjali
styczne poszczególnych krajów utworzy
ły związek międzynarodowy (Międzyna
rodówka), który jest jakby wspólnym 
organem kierowniczym dla socjalizmu 
całego świata. 

Kryzys socjalizmu. 

Aż do wojny światowej ruch socjali
styczny wykazywał wszędzie potężny 
rozkwit. Wybuch wojny zadał mu silny 
cios. Wbrew głoszonym hasłom pokoju 
i międzynarodowej solidarności nie po
trafił on zaprotestować przeciwko woj
nie, a w wielu krajach, jak np. w Niem
czech, partje socjalistyczne całkowicie 
poparły politykę wojenną rządów. Ten 
stosunek do wojny stał się przyczyną 
poważnego kryzysu moralnego, jaki do
tknął ruch socjalistyczny. Na tern tle za
znaczył się szereg rozłamów organiza
cyjnych, z których najdonioillejszem 
w skutkach było powstanie rosyjskiej 
partji bolszewickiej. 

Socjalizm powojenny. 

Jednakże po wojnie nastąpiło odro
dzenie socjalizmu, a to w związku z wicl
kiemi wstrząsami politycznemi i społccz
nemi, których widownią był szereg 
państw europejskich. Zwłaszcza w Niem
czech i w Austrji rządy nowopowsta-

łych republik znalazły się w rękach so
cjalistycznych. Jednakże rozkwit ten był 
krótkotrwały. Socjaliści położyli główny 

· nacisk na rozbudowę urządzeń demokra
tycznych, nie podjęli jednak poważniej
szych reform gospodarczych, czem roz
czarowali do siebie radykalizowane przez 
kryzys i bezrobocie elementy robotnicze. 
Nie umieli też czynnie przeciwstawić się 
wrogim sobie kierunkom, a szczególnie 
wobec grup prawicowych wykazywali 
znaczną bierność. Niemieccy socjaliści 
nie byli wolni od nastrojów nacjonali
stycznych i w dużym stopniu przyczynili 
się do wzmożmia się prądów szowini
stycznych w społeczeństwie niemieckicm. 
Zwycięstwo faszyzmu we Włoszech, hitle
ryzmu w Niemczech, przemiany w Au
strji i w innych krajach, stały się wido
mcmi znakami klęsk socjalizmu. Mimo 
to jest on silny we l•'rancji, Anglji 
a w Bclgji i w krajach skandynawskich 
socjaliści bądź biorą udział w rządach, 
bądź są partjami rządząccmi. 

Poglądy socjalistyczne występowały 
w takicm czy inncm rozumieniu rów
nież i poza ruchem . socjalistycznym, 
skupionym w stronnictwach socjali
stycznych. Cały szereg kierunków 
przyznawał się i przyznaje do myśli 
socjalistycznej, odbiegając niekiedy 
znacznie zarówno od poglądów Marxa, 
jak i od programów, głoszonych przez 
socjalną demokrację. Wymienić tu moż
na: anarchizm, dążący również do ustro
ju socjalistycznego, ale odrzucający 
wszelkie formy przymusu, a przede
wszystkiem państwo; religijny socjalizm, 
opierający się na przesłankach moralno
religijnych ; syndykalizm, narodowy so
cjalizm (-..Socjalizm narodowy) i sze
reg innych. Na uwagi.) zasługuje t. zw. 
socjalizm państwowy, który jest pewną 
formą polityki gospodarczej państwa. 
Rozumie się przez to przejmowanie przez 
państwo procesów wytwarzania lub roz
ciąganie przez nic ścisłej kontroli nad 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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życiem gospodarczem. Czasami system 
ten nazywany jest etatyzmem, a niekie
dy kapitalizmem państwowym. Nie jest 
to więc jakiś ruch społeczny, ale pewien 
pogląd i system rządzenia, przyczem od 
SOcjalizmu w szerokiem tego słowa zna" 
czeniu różni się tern, że nie wprowadza 
~a<lnyrh treści społecznych, właściwych 
ideałom socjalisty,eznym, ale pojmuje ro-· 
~ę państwa bez względu na jego ustrój 
Jako rolę organizatora proresów wytwa
rzania i podziah1. 

Socjalizm w Polsce. 

N a zakońrzm ie ni<'co o socjalizmie 
w Polsce. Początki jego łąrzą się z dzie
jami wielkiej emigracji. Tu przez ze
tknięri~ się z soejalizmem utopijnym za
częły się zaznaezać w kołaeh demokraeji 
polskiej tendencje socjalistyczne. Tak 
hyło ze Stanisławem Worcellem, który 
J~róhował powołać do życia gminę socja

. hstyczną „Gromadę Orudziądz". Zwo-
lennikami ideałów sorjalistycznych byli 
·również Adam MirkiC'wirz (Trybuna 
~,udów) oraz Joachim Lelewel. Jednak
ze rurh socjalistyczny w sensie współ
czesnym mógł u nas powstać dopiero 
z rozwojem przemysłu. Najwłaściwszym 
Po temu terenem była Kongresówka, 
gdzie po powstaniu styczniowcm zaczę
ły się szybko rozwijać wielkie ośrodki ro
botnicze. Tu też socjalizm miał najwię
cej do zdziałania, jakkolwiek natrafiał 
na potężne przeszkody w postaci repre
~yj rządu carskiego. Niewola narodowa 
I niedola społeczna wiązały się przy
tem tak ściśle ze sobą, iż socjalizm polski 
Wypisał na swych sztandarach obok 
hasła przebudowy społeczno-gospodar
czej równolegle i hasło niepodległości 
Polski. Prześladowany przez rząd zabor
czy, kryjący się w podziemiach, umiał 
skupiać dokoła swych hru.-cł liczne rzesze 
ofiarne, a często i bohaterskie. Powsta
wały więc grupy socjalistyczne, utrzy
mująCTe związki z organizacjami w in-

szukaj w tomie piątymi 

nych dzielnicach 'Oraz ze środowiskami 
socjalistów polskich na emigracji. Z tych 
wczesnych poczynań socjalistycznych 
najbardziej pamiętne są dzieje obu 
„Proletarjatów". Dopiero jednak w r. 
1892 oddzielne grupy socjalistyczne za
boru rosyjskiego połączyły się w jedną 
całość, dając życie P.olskiej Partji So
cjalistycznej (P. P. S). Partja ta ode
grała wiekopomną rolę w <lzicjach walk 
o niepodległość. ł~ącząe w jedną całość 
dążenie do wyzwolenia społecznego mas 
pracujących z ideałem wywalczenia wol
nego bytu narodowego, stawała si._ ona 
ośrodkiem skupiającym wszystkich tych, 
ktlirzy nie chcieli się pogodzić z niewolą 
narodową i z niewolą społeczną. Czoło
wą postacią tej partji był Józef Piłsud
ski. Z innych jej wodzów należy wymie
nić: Bolesława I,imanowskiego, l•'eliksa 
Perla, Witolda Jodkę-Narkiewicza i in
nych. Do niej też· przez wiele lat nale
żał Ignacy Mościcki. 

:Mniejsze znaczenie od P. P. S. miała 
współzawodnicząca z nia Socjaldemokra
cja Królestwa Polskiego i Litwy, która 
odrzl,\cała program niepodległościowy. 

Z innych zaborów najpełniej rozwijał 
się ruch socjalistyczny w zaborze au
strjackim, gdzie swobody polityczne da
wały szerokie możliwości organizowania 
się. Działała tu Socjalna Demokracja 
Galicji i ~ląska, kt6ra wyznawała pro
gram bardzo zbliżony do P. P. S. Naj
wybitniejszymi jej przywódcami byli 
Ignacy Daszyński i Herman Diamand. 
Stronnictwo to w niepodległej Polsce 
połączyło się z P. P. S. A. Ilertz. 

L i t e r a t u r a. G i d e, R i s t: Histo
r ja doktryn ekonomicznych. A. Hertz: 
Główne kierunki społeczno-polityczne a ruch 
oświatowwy. F. Pe d: Dzieje ruchu so
cjalistycznego w zaborze rosyjskim. W. Po
b ó g - M al i n o w s ki: J ózcf Piłsudski. 
Księga Jubileuszowa P. P. S. 1892-1932. 
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SOCJALIZM NARODOWY. 'vV ogól
ncrn znaczeniu przez „socjalizm naro
dowy" rozumie się poglądy wyznawa
ne przez kierunki socjalistyczne, które 
w swych programach starały się obok 
haseł społecznych i gospodarczych sil
nie podkreślić momenty narodowe. Ze 
względu na to niektóre grupy soc,jali
styczne wprowadzały do swej nazwy 
przymiotnik „narodowy". 

Socjalizm narodowy a niemiecki narodowy 
socjalizm. 

W wypadku specjalnym przez socja
lizm narodowy, czy - częściej - naro
dowy socjalizm, rozumiemy poglądy, 
wyznawane przez Niemiecką Narodo
wo-Socjalistyczną Partję Robotniczą 
(N ational-Sozialistische De ut se he A rbei
terpartei, NSDAP) oraz sam ruch, re
prezentowany przez tę partję. 

Trudno jest mówić o socjalizmie na
rodowym w znaczeniu ogólnem jako 
o czemś jcdnolitern i dającem się wy
raźnie odgraniczyć od innych odłamów 
socjalistycznych. Marny tu raczej do 
czynienia z wieloma kierunkami, z któ
rych znaczna część mieści się w ra
mach myśli socjalistycznej i ruchu so
cjalistycznego wogóle. 

Tak więc np. w dziewiątym dzie
siątku wieku XIX powstała wśród emi
gracji polskiej w Paryżu „gmina na
ro-łowo-socjalistyczna", na której czele 
stali Bolesław Limanowski, Antoni Lan
ge, Jan I~orentowicz i inni. Grupa ta 
określiła swój program jako dążenie 
do zdobycia niepodległości Polski, jed
nocześnie jednak domagała się przepro
wadżenia radykalnej przebudowy· spo
łecznej, zniesienia stosunków „opartych 
na wolnym najmie i własności prywat
nej". Grupa ta weszła następnie do Pol
skiej Partji Socjalistycznej. 
Przykładów podobnych grup narodo

wo-socjalistycznych można znaleźć wię
cej, zarówno u nas, jak i zagranicą. 

Naogół nic odgrywały one samodziel
nej roli i nic wykazywały się bytem 
bardziej długotrwałym. 'V ruchu so
cjalistycznym t\vorzyły one skrzydło 
umiarkowane, a niekiedy zbliżały się 
raczej do obozów radykalnyeh, a nie 
socjalistycznych. Takim umiarkowanie 
socjalistycznym kierunkiem jest istnie
jące obe~nic w Czechosłowacji potęż
ne stronnictwo narodowo-socjalistyczne 
(jeden z przywódców: prezydent Be
nesz). 

Narodowy socjalizm w Niemczech 
oraz pokrewne mu ruchy w innych kra
jach odbiegają zasadniczo od powyż
szych kierunków i poza nazwą niewiele 
mają z niemi wspólnego. Mamy tu do 
czynienia z wytworem stosunków po
wojennych, z poglądami i z ruchem, 
które powstały w atmosferze wielkich 
wstrząsów politycznych, kulturalnych 
i gospodarczych, właściwych cza.som 
powo,jennym. Decydujące znaczenie 
miała tu sytuac,ja, jaka wytworzyła się 
w Niemczech powojennych; Niemcy też 
stały się nietylko kolebką tego ruchu, 
.ale i krajem, gdzie doszedł on do wła
dzy. Z Niemiec szło promieniowanie ha· 
seł narodowo-socjalistyczt1ych i na inne 
kraje, gdzie powstawały kierunki wzo
rujące się na niemieckim i zazwyczaj 
posługujące się tą samą nazwą. Z wy
jątkiem jednak Austrji wpływ tych 
grup jest najzupełniej znikomy i dla
tego, chcąc mówić o współczesnym na
rodowym socjalizmie, wystarczy ogra~ 
niczyć się wyłącznie do Niemiec. 

Powstanie NSDAP i jej program 
monachijski. 

Rozgoryczenie, spowodowane prze
graną wojną, upadek polityczny i mi
litarny Niemiec, kryzys gospodarczy, 
dotykający zwłaszcza t. zw. warstwy 
średnie, utrata widoków na przyszłość 
wśród młodzieży - to główne, choć nie 
jedyne, czynniki, które złożyły się na 

Czego nie znajdziesz tutaj ~ 
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powstanie i rozwój ruchu narodowo
socjalistycznego. Dochodzi tu jeszcze 
słabość wewnętrzna ustroju rPpubli
kaf1sko-dcrnokratyczncgo, jak i Niem
com nadała konstytucja wPirnarska 
(~Niemcy), nieudolność k<'>ł rządzą
cych, brak wyraźnych i z<kcydowanych 
programów gospodarczych, wreszcie po
lityka kół wojskowych i pewnej czę
ści sfer posiadających, które popierały 
wszelkie ruchy wymiC'rzone przeciwko 
ustrojowi dPrnokratyczncmu i lewi<'o
wym obozom robotniczym. 

Wyrazicielka ruchu narodowo-socja
listycznego, Niemiecka Narodowo-So
cjalistyczna Partja ·1{obotnicza, ki('ro
wana przez Adolfa Hitlera - powsta
ła tuż po wojnic jako drobna grupka; 
w r. 1920 w Monachjum ogłosiła swój 
program, a przechodząc następnie róż
ne koleje, rozwinęła się w potężne 
stronnictwo, które w r. 193:3 objęło 
Pełnię władzy w państwie niemieckiem. 

Program monachijski NSDAP, skła
dający się z 25 punktów, domagał 
się zjednoczenia wszystkich Niemców 
W jednem państwie niemieckiem, znie
sienia traktatów pokojowych, zwrotu 
kolonij. Pełnię praw politycznych przy
znawał jedynie Niemcom czystej krwi, 
a Żydów odsuwał od udziału w życiu 
Politycznem, kulturalnern i gospodar
czem. Wogóle jaskrawy i fanatyczny 
antysemityzm cechuje ów program. 
~astępnie narodowi socjnliści występu
.lą przeciwko „skorumpowanej gospo
<la~ce parlamentarnej" i wysuwają dof;ć 
og~ilnikowe hasło podporządkowania 
działalności jednostek interesom ogółu. 
'!' dziedzinie stosunk6w gospo<larczyc h 
z~<lają upafistwowienia wielkich przed
si:hiorstw akcyjnych, udziału robotni
kow w zyskach, reformy rolnej, kar 
dla spekulantów, podnosząc zarazem 
konieczno.4ć stworzenia silnej warstwy 
stanu trzeciego. N ajbezwzglQdniej wy
stępuje program przeciwko korzysta-

szukaj w tomie piątym! ~ 

niu z dochodów bez pracy, przez co ro
zumie usunięcie oprocentowania od ka
pitałów ruchomych, rent i t. d. Jako 
nar·zelną zasa<lit wysuniitto w progra
mie monachijskim: „J>ohro ogółu przed 
dohrt>lll jednostkowem". 

Nawi11zując w ten sposób w pewnym 
stopniu do gospodarczych haseł socja
l izmu, zastrzegał się jednak program 
monachijski prz('ciw wszelkiej ideolo
g.ii marksistowskiej. Zwalczanie mark
sizmu - jako koncepcji antynarodo
wej i antyrnoralnej - stało się jednym 
z naczc•lnych haseł socjalizmu narodo
wego, który do realizacji swych haseł 
gospodarczo-społecznych dążyć chce nie 
poprzez walkę klas, lecz poprzez wspól
ny i solidarny wysiłek całego narodu. 

Program a życie. 

Program monachijski uważany jest 
przez stronnictwo narodowo-socjali
styczne za oficjalnie obowiązujący. 
Mimo to jednak ogólnikowość wielu 
,jego punktów zrodziła liczne dyskusje 
i rozbieżności, kt6rych następstwem 
było powstanie w stronnictwie ściera
jących siQ prądów: umiarkowanego 
i i;krnjncgo. Jeszcze poważniejsze zna
czenie miała i ta okolicznośe, że rady
kalne hasła społc~czno-gospodarczc pro
gT1u11u w praktyce nic zostały wpro
wadzone "\V życie, a nawet w wielu 
wypadkach hyły odrzucane przez kie
rownictwo stronnictwa. Tak np. stało 
się z hasłem upafistwowienia wielkich 
przedsiitbiorstw akcyjnych. 

W rzeczywistości dla poglądów ru
chu naro<lowo-socjalistycznep;o o wiele 
większe znaezenie, niż program mona
chijski, mają najrozmidtsze teorje na
cjonalistyczne, wypowiedziane głównie 
w książce Adolfa Hitlera p. t. „l\loja 
walka" (Afcin Knmpf) oraz w pracach 
i działalności wielu jego zwolmników. 
W poglądach tych zaznaczył się dość 
wyraźnie wpływ faszyzmu ( ~ Faszyzm) 

Awiat I tycie. - IV. 28 
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włoskirg·o, a obok niego niezmiernie 
silniP wyst11piły różne przekonania wy
rosłe na podłożu szowinistyczno-rrncjo
nal istycznp111. 'frzeha zrpsztą zaznaczy<'., 
że poglądy i.doszone przpz narodowych 
socjalistów nie skrystalizowały się 
w formę jakiejś ostatecznej doktryny, 
tC'm hardziej, że narodowi soc>jal iśc~i 
przypisują o widc wi~ksze znarz<'ll ie 
praktyce życiowC'j, niż progran1om i tP
orjom. Mimo to jrdnak rychło zazna
czyły się zarysy doktryny, która stnjc 
się podstawą narodowo-socjalistyczn<'go 
poglądu na świat. 

Narodowo-socjalistyczne państwo totalne. 

Przedewszystkicm nalt'ŻY tu po<lkrr
ślić wypowiedzenie się, przeciwko de-
111okrncji i parlamentaryzmowi. .:\1 iC'j
S<'e dPmokracji parlamentarnej winna 
zająć dyktatura jednostki, działa.i:ird 
w imieniu narodu, obdarzonej pełnem 
jego zaufaniem i h<;-<l11rPj jakby .i<'
go uosobieniem. Jednostka rządząl'a 
(Wódz-Fiil!rer) posługuje się osobami, 
które obdarza zaufaniem i od kt{>ryl'h 
wymaga wzajemnego zaufania i całko
witego oddania. W ten sposób pows1 a
je aparat rządzenia pafistwem, przy
czem główną cechą tt'j oq.ranizacji .i<'st 
ślepe poddanie się autorytetowi wo
dza - skąd wywodzi się teor ja patl.
stwa autorytatywnego - i hierarchicz
na zaleinośt- jednych osób od drugich. 
Wyisi posługują się tu niższymi rnt 
podstawie zaufania, jakiem ich obda
rzają. Niżsi ze swC'j strony muszą ufa(. 
wyższym i nie mają prawa kontrolo
wania i krytykowania ich działahwśl'i, 
chyba, że są do tego przt'z wyższych 
upoważnie11i.· Zasadniczo czynnik kon-
1 roli public·znej, tak istotny dla ustro
jów demokratycznych, j(•st w rozumie
n i u narodowego socjalizmu uznany za 
zbędny i szkodliwy. 8tojąc na stano
wisku całkowitego podporządkowania 
życia jednostkowego i grupowego ra-

cjom narodowo-pafistwowym, odrzuca 
narodowy socjalizm prawo do swobod
nej krytyki, wolność polityczną, wol
ność słowa i myśli. Tak ważna dla 
ustrojów liberalnych wolność jednostki 
jest tu przekreślona na rzecz roli pań
stwa, wnikającego w sfer~ stosunków 
nawet Śl'iśle prywatnych (pafistwo to
talnP ). 'ra ingert>ncja państwa narodo
wo-socjalistycznego obejmuje w Niern
<~zcch wszystkie dziedziny życia. Naj
ściślejszemu kierownictwu pafistwa pod
lega więc przedewszystkicm całe życic 
kulturalne (nauka, literatura, teatr, 
muzyka i t. d.), pafistwo nada.ie też 
styl i charakter życiu prywatnemu 
N iem ca współczC'snego. N a rodowy so
cjalizm dąży do umocnienia instytucji 
rodziny, niechętny jest przytem eman
cypacji kobiet i ich samodzielnemu za
robkowaniu, propaguje zwi(,'!kszenie licz
by potomstwa, niesłychanie żywo i ener
gicznie zajmuje się zagadnieniami wy
chowawczemi. wciągając całą młodzież 
do specjalnych organizacyj narodowo
socjalistycznych. Ula usprawnienia ca
łPj olbrzymiej działalności pailstwowl'.i 
stworzono też w Niemczech specjalną 
potężną organizację, Ministerjum Pro
pagandy, którego zakres działania 
i kompetencje są ogromne. Celem dzia
łalności tt•go ministerjum jest zarówno 
urabianie poglądów zagranicy, jak i -
przcdewszystkiem - oświecanie, nawra
canie i utrzymanie w wierze narodowo
socjalistycznej obywateli niemieckich 
( ~ l'ciiistwo). 

Mit o Trzeciej Rzeszy. 

Podstawowym momentem w niemiec
kim narodowym socjalizmie jest swo
isty pogląd ua naród. Jest on pojmo
wany jako całość organiczna, związa
na wspólnością krwi. Narodowy socja
lizm przyjął tu teorję t. zw. rasizmu 
( ~ Rasizm), głosząc ścisły związek po
między właściwościami antropologicz-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nemi i psychicznemi człowieka oraz 
wyższość jednych ras nad innemi. 
Nirmcem, t. j. człowiekiem o duszy nie
miPckiej, może być tylko Aryjczyk 
(~Arjowie). Obok podstawowego czyn
nika krwi i rasy wprowadza narodowy 
socjalizm cały szereg poglądów, będą
cych wyrazem głębokiej wiary w mi
sję dziPjową i sprcjalne posłannictwo 
narodu niemieckiego. Na tem podłożu 
Powstał w Niemcz<>ch narodowo-socja
listycznych prawdziwy mit o t. zw. 
Trzeciej Rzeszy, a wyznawcy tego mitu 
wysuwają nawet postulat rodzimej re
ligji niemieckiej, nawiązującej do tra
?Ycyj staro-germańskich. Twórcą tej 
ideologji czy też mitologji jest Alfred 
Rosenberg. (Jego wyznaniem wiary Jest 
słynna książka „Mit XX Wicku"). 
. Naród niemi!'cki jest - zgodnie z tą 
1deologją - narodem przodującym, 
a chcąc spełnić swą rolę przodowniczą 
na świecie, musi uwolnić się od wszel
kich łVPływów rasowo obcych, a prze
dewszystkiem od wpływów kultural
nych ras innych. Teorja ta jest nie
zmiernie znamienna dla nastrojów na
cjonalistycznych narodowl'go socjali
z111u. W duchu dobra narodu, jako ca
łości organicznej i rasowej, winna iść 
P.raca wychowawcza, kładąca cały na
~1sk na rozwinięcie ducha karności 
1 cnót wojskowych. Do wartości umy
słowych odnosi siQ ten system wycho
:vawczy wzgardliwie, a naukę traktuje 
Juko narzędzie dla celów politycznych 
Ila rodu. 

Organizacja. pa.rtji. 

Wszystkie te poglądy znalazły swe 
odbicie i w samej organizacji partji. 
Przeciwstawiając się demokracji parla
~<'~tarnej, partja odrzuciła i te zało
ze~1a organizacyjne, na których opie
ra~ą się stronnictwa polityczne, dzia
~aJące na płaszczyźnie demokracji par-
am.<'ntarnej. Stronnictwa takie, przyj
muJąc, że jedyną drogą dojścia do 

szukaj w tomie piątym! 

władzy jest zdobycie większości w par
lamencie, przystosowują swą organiza
cjQ do okoliczności stale powtarzają
cych się wyborów. Dlatego też kładą 
cały nacisk na akcję propagandystycz
ną, na przekonywanie swych przeciw
ników i zj!'dnywanie zwolenników. 
Partja narodowo-socjalistyczna, podob
nie zresztą jak faszystowska we Wło
szech i komunistyczna w Sowietach, 
dążyła do zdobycia władzy na stałe, 
nie ch('iała się nią z nikim dzielić, 
a w działaniach swych posługiwała się 
terorem. 'Vspółzawodniczące z nią 
stronnictwa inne niszczyła z całą bez
wzi.dędnością, a po zdobyciu władzy 
uznała się za jedyny kierunek repre
zentujący naród niemiecki. Nic też 
dziwnego, że organizacja tej partji mu
si być nawskroś militarna, że członków 
jej obowiązuje dyscyplina wojskowa, 
a nieraz nawet i strój wojskowy. Waż
ną częścią partji stały się też oddziały 
ochronne i bojowe (S. S. Schutzstapcl, 
oddziały ochronne, t. zw. czarny korpus, 
stanowiący elitę ruchu i S. A„ Sturm
abteilung, oddziały bojowe), które ode
grały wybitną rolę w okresie zdoby
wania władzy, w sposób często okrut
ny rozprawiając się z przeciwnikami. 
Na coNcznym zjeździe partyjnym 
w Norymberdze odbywa się przegląd 
tych sił narodowo-socjalistycznych, 
przyczem z najwyższą uwagą Ladają 
przywódcy partyjni nietylko usposo
bienie i liczebność członków dorosłych 
partji, ale przedewszystkiem szeregi 
napływającej do partji młodzieży, któ
rej wychowanie jest największą ich 
troską. 

A. Jlertz. 

Literatura: A. II e r t z: Główne kierun
ki społeczno-polityczne n ruch oświatowy, 
wyd. Powsz<>chncgo Uniwersyt<>tu Kore
spondencyjnego r. l 935. .T. W y p I e r: 
Idcologja d;i;isicjszych Niem ie<', „N eofilolog" 
1936, Vll. 
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SOCJOLOGJA. Poglądy i teorje na 
temat życia społecznego istniały już 
oddawiendawna (Platon, Arystoteles, 
Macchiavelli, Hobbes, Mandeville, H.ous
seau i inni). Poglądy i teorje te stano
wiły jednak albo część filozofji, histo
rji czy nauki o państwie, albo też wy
stępowały w formie aforystycznych 
wypowiedzi. Socjologja natomiast jako 
odrębna, systematyczna n a u k a o z j a
w i s k a c h s p o ł e c z n y c h powsta
ła dopiero w XIX wieku. Twórcą na
ukowej socjologji jest francuski uczo
ny Auguste Comte (1 i98-1857), który 
również wprowadził, językowo zresztą 
barbarzyński, łacińsko-grecki termin 
„socjologja" (łac. societas - społeczeń
stwo i greckie lógos). 

Jak każda empiryczna (opierająca 
się na faktach) nauka, usiłuje również 
socjologja opisywać, analizować i kla
syfikować zjawiska, które są jej przed
miotem, usiłuje ustalać z~iązki zacho
dzące pomiędzy niemi oraz, o ile moż-· 
ności, formułować prawa, którym pod
legają. Natomiast ocena zjawisk, które 
są jej przedmiotem, a więc wydawanie 
sądu, czy pewne zjawiska społeczne są 
„dobre" lub „złe" - nie jest, a przy-
11ajmniej nie powinna wchodzić w za
kres naukowej socjologji. Socjologja 
bowiem, jak wszystkie inne nauki em
piryczne, nie zajmuje się tem, co „po
winno być", lecz wyłącznie tem, co „jest 
rzeczywiście". Ocenę wartości tych czy 
innych zjawisk społecznych oraz inter
pretację ich ostatecznego sensu i zna
czenia pozostawia socjologja jako za
danie filozofji społecznej. 
Mówiąc o socjologji, ma się naogół 

na myśli naukę o współżyciu ludzi; 
istnieje oczywiście rówmez - nawet 
bardzo ciekawa - socjologja zwierząt 
i socjologja roślin. Tematem niniejsze
go artykułu jednak jest wyłącznie so
cjologja ludzi. 

Zadania socjologji. 

Ze względu na zasadniczo odmienne 
ujęcie zagadnień i zadai1 socjologicz
nych należy prze<lewszystkiem rozróżnić: 

1. Soejologję jako naukę e n cykl o
p e dy c z n ą i socjologję jako naukę 
odrębną. Przedstawiciele socjolog.ii 
etwyklopedyczncj uważają za zadanie 
socjolog.ii syntezę wyników innych 
nank społecznych ( ekonomji politycz
nej, nauki o państwie, nauk prawni
czych, kryminologji i t. d.) ; socjologja 
w tern ujęciu nie posiadałaby własne
go, odrębnego przedmiotu, lecz ograni
czałaby się do systematycznego porząd
kowania, względnie uogólniania wyni
ków innych nauk społecznych. Przed
stawiciele typu socjologji jako nauki 
odrębnej stoją natomiast na stanowi
sku, że socjologja jest nauką posiada
jącą swój własny, odrębny przedmiot, 
odmienny od przedmiotów innych nauk 
społecznych - przyczem co do istoty 
tego specyficznego przedmiotu socjolo
gji istnieje wielka rozbieżność zdań. 
Należy dalej rozróżnić: 
2. Socjologję h isto r y cz n ą i so

cjologję s y st e m at y c z n ą. Przed
miotem socjologji historycznej jest roz
wój społeczeństw, a różnica pomiędzy 
zwykłą historją a socjologją historycz
ną polega na tern, że podczas gdy pierw
sza usiłuje ustalić jednorazowy prze
bieg wydarzeń oraz konkretne związki 
zachodzące pomiędzy niemi, to druga 
usiłuje wydobyć najaw ogólne i powta
rzające się prawa współżycia ludzi, 
które przejawiają się w owych jedno
razowych, historycznych wydarzeniach. 
Socjologja systematyczna natomiast 
usiłuje dać przekrój pewnych określo
nych społeczeństw, starając się zrozu
mieć ich wewnętrzną budowę. Faktycz
nie socjologja systematyczna kieruje 
swoje zainteresowania przeważnie na 
współczesne życie społeczne. 
Rozróżniamy dalej : 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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3. Socjologję t e o r e t y c z n ą i so
cjologję st o s o w a n ą. Stosunek so
cjologji stosowanej do socjolog.ii teore
tycznej jest w zasadzie ten sam, co sto
sunek wszelkich nauk technicznych do 
nauk czysto teoretycznych. Czy i w ja
kiej mierze dotychczasowe osiągnięcia 
socjolog.ii jako nauki teoretycznej 
umożliwiają już dzisiaj ich praktyczne 
stosowanie - na to pytanie nic może
my tutaj dać jednoznacznej odpowiedzi. 

Wreszcie należy odróżnić: 
4. Socjologję o g ó l n ą i socjologję 

s P e c j a 1 n ą. Socjologja ogólna usi
łuje określić zasadnicze warunki i for
my współżycia, zasadnicze tendencje 
rozwojowe i t. d. Dociekania socjolo
gji specjalnej natomiast dotyczą pew
nych ściśle określonych, konkretnych 
zjawisk społecznych, jak np. prasa, 
?Pinja publiczna, emigracja, ideologja 
l t. d. 

Prądy socjologji. 

. Różnorodność p r ą d ów socjolo-
gicznych, występująca w socjologji 
dzisiejszej, jest naogół bądź wyrazem 
rozbieżności poglądów dotyczących sa
mej i s t o t y z j a w i s k s p o ł e c z
n Y r h ; hądźto wyrazem tego, że róż
ne szkoły socjologiczne traktują różne 
str o ny ż y c i a sp o ł e c z n e go ja
ko najważniejsze dla jpgo rałokształtu; 
bądź też różnorodność ta jest następ
stwem posługiwania się zasadniczo od
mienne111i 111 et od am i i po j ę
c i a łll i. 

Niektórzy socjologowie (zwłaszcza 
francuska szkoła Durkheima) twierdzą, 
że zjawiska spoforzne ( f aits sociaux) 
n~leży traktować jako „rzeczy", tak 
więc, jak się traktuje objektywną rze
czywistość - pogląd, który budzi wie
le zastrzeżeń. 1 nni socjologowie znów 
dopatr-ują się istoty zjawisk społecz
nych w formach współżycia, w oddzia
ływaniu wzajemnem ludzi na siebie, 
W stosunkach zachodząpych pomiędzy 

szukaj w tomie piątym! 

jednostkami (jak przyjaźń, obcość, 
współpraca, konkurencja, walka i t. d.); 
takie postawienie zagadnienia rozpo
wszechnione jest zwłaszcza wśród współ
czesnych socjologów niemieckich. Inna 
możliwość określenia istoty zjawisk spo
łecznych polega na tern, że jako zja
wiska specyficznie społeczne traktuje 
się postępowanie jednostek oraz kon
sekwencje wynikające stąd dla innych 
ludzi; w tem ujęciu socjologja przy
biera charakter zbliżony do psycholo
gji społecznej. 

O ile chodzi o podstawowe pojęcia, 
względnie metody, to szczególną rolę, 
w tej czy innej formie, odgrywa tu
taj spór pomiędzy i n dy w i du a 1 i
z m e m a u n i w e r s a 1 i z m e m. So
cjo l ogj a indywidualistycznn twierdzi, 
że pierwotny charakter posiadają jed
nostki, z których się składa społeczeń
stwo; w stosunku do tych jednostek 
posiada społeczeństwo charakter po
chodny: tylko jednostka jest, według 
tej tezy, rzeczywistością, społeczeństwo 
natomiast jest fikcją. Socjologja uni
wersalistyczna natomiast -· która prze
jawia się w najróżnorodniejszych for
mach - neguje istnienie samodzielnych 
jednostek, neguje, że społeczeństwo 
z nich się „składa" i że jest poniekąd 
tylko fikcją, natomiast twierdzi, że 
właśnie społeczeństwo jest zjawiskiem 
pierwotnem, podstawowem, jednostka 
zaś tylko niesamodzielnym jej czło
nem. 

\V pewnym związku ze sporną kwe
stją uniwersalizmu, względnie indywi
dualizmu, pozostaje sprawa posługiwa
nia się przy kształtowaniu teoryj so
cjologicznych pojęciem o r gan izm u 
względnie m e c h n n i z m u. Zwłaszcza 
socjologowie XIX wieku traktowali 
częstokroć społeczeństwo jako organizm, 
przenosząc tem samem biologiczne me
tody myślenia na teren zjawisk spo
łecznych. Analogje tego rodzaju jed-
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nak, które raczej zasłaniają aniżeli roz
wiązują zagadnienia socjologji, nie cie
szą się obecnie wielkiem uznaniem. In
ni socjologowie znów skłonni są trak
tować społeczeństwo jako mechanizm, 
usiłując przeszczepić matematyczno-fi
zykalne metody na teren socjologji. 
Zaznaczyliśmy powyżej, że różnorod

ność prądów i poglądów socjologicz
nych jest niejednokrotnie również wy
razem tego, że wedh1g różnych szkół 
socjologicznych pewne określone czyn
niki posiadają dla całokształtu życia 
społecznego szczególne i decydujące 
znaczenie. Oto kilka zasadniczych przy
kładów: 

Istnieją socjologiczne teorje, wedle 
których czynnikiem społecznie decydu
jącym jest w alk a ras. Dzieje ludz
kości mogą więc być - według tej te
orji -· należycie zrozumiane tylko pod 
tym kątem widzenia. 

'V edług innej teorji socjologicznej, 
mianowicie materjalizmu dziejowego, 
czynnikiem decydującym są fa k ty 
e ko n o m i c z n e. One to stanowią 
właściwą strukturę społeczną, one -
w myśl tej teorji - decydują o losach 
każdego społeczeństwa; wobec tych 
faktów ekonomicznych wszystkie inne 
zjawiska społeczne posiadają charakter 
tylko pochodny. Zwłaszcza poglądy, 
wytwory kultury i t. d. są tylko spo
łeczną „nadbudową", a znaczenie ich 
jest w stosunku do tamtych faktów 
podstawowych tylko drugorzędne. 

Wedle psychologicznego kierunku so
cjoloµji faktem podstawowym są pew
ne psy c h i c z n e po st a w y, in
stynkty, dążności jednostek (np; in
stynkt naśladowania, albo instynkt pa
nowania, czy też podporządkowania się 
i t. d.), które to postawy kształtują 
formy współżycia. W tego rodzaju ten
dencjach socjologicznych wyraża się 
w gruncie rzeczy przekonanie, że poza 
pozornie odmiennemi przejawami histo-

rycznemi życia społecznego tkwi zawsze 
ta sama, niezmienna struktura postaw, 
instynktów, dążności ludzkich. 

Gałęzie socjologji. 

Zadania socjologji nie wyczerpują 
się jednak na bezpośredniem poznawa
niu zjawisk społecznych; socjologja 
usiłuje również ująć i określić zależ
ność wsz<'lkich wytworów kultury ludz
ldej od czynników specyficznie społecz
nych. Przy zagadnieniach tego typu 
powstaje zatem p<'wnego rodzaju „so
cjologiczny ·kąt widzenia". Przesadne 
posh1giwanie się tym „socjologicznym 
kątem widzenia" bywa określane jako 
soc jol o g izm; termin socjologizm 
jest więc wyrazem polemicznej posta
wy wobec pewnych, rzekomo zbyt da
leko idących, teoretyczny<·h roszczeń 
socjologji. 

Istnieje zatem socjologja wszelkich 
wytworów kultury ludzkiej : s o c j o-
1 o g j a s z t u k i, s o c j o 1 o g j a w i e
d z y, socjologja techniki 
i t. d. 
Cóż więc jest np. zadaniem i przed

miotem socjolog.ii sztuki 1 Podczas gdy 
estetyka rozpatruje dzieła sztuki po
niekąd same w sobie, usiłuje socjolo
gja sztuki wykazać ich - niejedno
krotnie ukrytą, mimo to jednak bar
dzo istotną - zależność od warunków 
społecznych, wśród których powstają, 
oraz naodwrót, ich oddziaływanie na 
te warunki społeczne. Zależność ta jest 
mianowicie zazwyczaj o wiele większa, 
aniżeli człowiek, patr7A)CY na te sprawy 
naiwnie, skłonny jest przypuścić. Nic 
je!lt np. bynajmniej rzeczą obojętną, 
lecz decyduje w znacznej micrze o for
mie i treści sztuki, które warstwy spo
łeczne pełnią wobec niej funkcję od
biorców. Produkcja artystyczna dosto
sowuje się zawsze w pewnym stopniu, 
świadomie czy nieświadomie, do wy
magali tych wnrstw społecznych, które 
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ją „konsumują". Zasadniczo inny cha
rakter bQdzie posiadała sztuka, której 
właściwym odbiorcą jest dwór królew
ski, aniżeli sztuka, której wła.4ciwym 
odbiorcą jest anonimowa masa szarych 
czytelników, słuchaczów, czy widzów. 
Ta zależność produkcji artystycznej od 
ró.żnych typów odbiorców oraz przeja
wianie siQ tej zależności w formie i tre
ści dzieł sztuki - oto więc np. jedno 
z charakterystycznych zagadnień socjo
logji sztuki. A dalej: dzieła sztuki nie
tylko zależą od pewnych warunków 
s1:ołecznyeh, lecz przyczyniając się rów
llleż, świadomie czy też bezwiednie, do 
kształtowania pewnych postaw życio
wych, oddziaływują w sposób mniej 
lub bardziej doniosły na owe warunki 
społeczne, - oto więc drugi podstawo
wy zakres zagadnień socjologji sztuki. 

Podobnie jak sztuka - i jak zresztą 
wszystkie inne zjawiska kultury ludz
ki.ej - może być również nauka przed
~10tem badali socjologicznych. Rów
n~eż nauka bowiem nie jest zupełnie 
niezależna od warunków społecznych. 
O trafności lub nietrafności teoryj na
ukowych decydują wprawdzie kryterja 
czysto rzeczowe i logiczne, ale np. za
kres i kierunek zainteresowań nauko
wych jest w pewnej mierze zależny od 
Panujących warunków społecznych, któ
re sprawiają, że właśnie te, a nie inne 
grupy faktów stają się „problemem". 
Ta zależność wiedzy od warunków spo
łecznych jest wedle wszelkiego prawdo
Podo bieństwa znikoma w zakresie ta
kich nauk, jak matematyka, fizyka lub 
che111ja, natomiast prawdopodobnie do
syć znaczna w zakresie nauk, których 
Przedmiotem jest sam człowiek oraz 
Wytwory jego kultury: w psychologji, 
ekonomji politycznej i t. d. 

Zbiorowe poglądy, wierzenia, mnie
lllania, panujące w grupach społecz
nych, nazywa się w socjologji i de o-
1 ° g j ą. Pojęcie ideologji nie jest cał-
szukaj w tomie piątym! 

kiem jednoznaczne. Należy jednak za
znaczyć, że naogół w socjologicznem po
.kciu ideologji dochodzi do głosu prze
świadczenie, że owe zbiorowe poglądy, 
wierzenia, mniemania nie są wyrazem 
samej rzeczywistości, że więc pomiędzy 
„społeczną rzeczywistością" a „społecz
ną ideologją" zachodzi zawsze, w tej 
lub innej formie, pewna sprzeczność. 
Zagadnienie ideologji odgrywa w so
cjologji współczesnej bardzo wielką ro
lę; istnieją nawet liczne - od siebie 
niezależne - prądy, które w analizie 
stosunku zachodzącego pomiędzy „rze
czywistością społeczną" a „ideologją 
społeczną" dopatrują się jednego z głów
nych, jeśli nie wręcz głównego zada
nia socjologji. 

Nakoniec należy jeszcze zaznaczyć, 
że w ostatnich dziesiątkach lat rozwija 
się bardzo intensywnie - zwłaszcza 
w krajach anglo-saskich - psy c h o-
1 o g j a społeczna, stanowiąca po
niekąd pomost pomiędzy socjologją 
11 psychologją. Granice pomiędzy so
cjologją, psychologją społeczną a psy
chologją jednostki należy określić jako 
narazie jeszcze wielce płynne. 

G. I chheiser. 

Lit<>raturn: .J. St. Bystroń: Socjolo
gja, wstęp informacyjny i bibljograficzny, 
Warszawa 1936. L. Krzyw icki: Studja 
socjologiczne, 'Varszawa 1924. F. Z n a
n i c c k i: Socjologia wychowania, W arsza
w'a 1928-1930. 

SPOŁECZEŃSTWO. Wyraz „społe
czeństwo" należy do słownika nazw po
tocznych. W pochodzeniu swojem nie 
jest to termin naukowy, jak np. atom 
lub elektron. I jak wiele nazw potocz
nego języka, używany jest bez troski 
o jednoznaczne i 1foisłe określenie jego 
treści. 

W potocznym języku „społeczeilstwo" 
oznacza swoistą całość zhiorową. którą 
przeciwstawia si~ ,.jednostl•t•". 
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Ten potoczny pogląd na społeczeń
stwo ujęli w formę systemu filozoficzno
społecznego f i 1 o z o f o w i e s p o
ł e c z n i w. XIX, w szczrgólności 
Comte i Spencer. Według ich filozofji 
społecznej, społeczeństwo to zbiorowość 
ludzka we wszystkich przejawach swo
jego życia zbiorowego; przyczem różne 
dziedziny tego życia zbiorowego są nie
tylko powiązane wzajemnie, lecz sta
nowią zorganizowaną, organiczną ca
łość, zbudowaną harmonijnie na pod
łożu biologicznego organizmu człowie-
1\a. Całość ta w budowie swojej po
dobna jest do organizmu biologicznego 
i, podobnie jak biologiczny gatunek, 
przeszła i przechodzi swoją ewolucję, 
której kierunek i etapy są dla wszyst
kich społeczeństw jednakowe. Ogromną 
zasługą tej filozofji społecznej było spo
pularyzowanie idei rozwoju społecznego. 

„Społeczeństwo" w dzisiejszem ujęciu 
naukowem. 

Tak pojęte „społeczeństwo" jest jed
nak dowolną zupełnie konstrukcją, na
ukowo zupełnie bezużyteczną, która zo
stała odrzucona przez socjologję współ
czesną. 

W naukowej literaturze socjologicz
nej nazwa „społeczeństwo" zachowuje 
się wszakże nadal w dwóch głównych 
znaczeniach. W szerszem znaczeniu ro
zumie się przez nią te stosunki i związ
ki, które łączą ludzi· w grupy społecz
ne; rozumie się przez nią współżycie 
ludzi w grupach. W tem znaczeniu mó
wi się np. o „społeczeństwach dziecię
cych", mając na myśli współżycie dzie
ci w tworzonych przez nie grupach. 
W tern samem znaczeniu mówi się 
o „społeczeństwach zwierzęcych". 

\V ciaśniejszem znaczeniu przez spo
łeczeństwo rozumie się tylko wielkie 
zbiorowości ludzkie, zróżnicowane na 
mniejsze grupy społeczne. \V tem zna
czeniu społeczeństwo jest nazwą dla 

całego zespołu grup i instytucyj spo
łecznych, związanych ze sobą w pewien 
sposób. Rzadko więc mówi się np. 
o społeczeństwie rodzinnem w znacze
niu społeczeństwa jednej małej rodziny; 
częściej przez społeczeństwo rodzinne 
(al Lo społeczei1stwo typu rodzinnego) 
rozumie się większą zbiorowość, w któ
rej rodzina jest dominującą instytu
cją społeczną, ekonomiczną i politycz
ną. W tern ciaśniejszem znaczeniu mówi 
się również o społeczeństwie rolniczem 
lub przemysłowem, kapitalistycznem lub 
przedkapitalistycznem, ujmując w ten 
sposób pewien trwały zespół grup spo
łecznych ze stanowiska dominującej 
formy produkcji. Mówi się o społeczeń
stwie narodowem, ujmując współżycie 
ludzi i grup ludzkich ze stanowiska ich 
świadomości narodowej (czyli ze sta
nowiska poczucia stanowienia jednego 
narodu). Mówi się o społeczeństwach 
cywilizowanych i niecywilizowanych, 
mając na myśli różnice poziomu kul
tury, głównie technicznej; mówi się 
o społeczeństwach arystokratycznych, 
stanowych, demokratycznych i t. p., ma· 
jąc na względzie podział zbiorowości 
współżyjącej na mniejsze grupy o róż
nych przywilejach i różnem znaczeniu 
politycznem; w odniesieniu do ludów 
pierwotnych mówi się o społeczeń
stwach matrylinealnych lub patryline
alnych, mając na myśli przyjęty sy
stem liczenia pokrewieństwa (po mat
ce lub po ojcu). 

Nazw a „społeczeńst wo", w ten spo
sób użyta, służy nam jedynie do bar
dzo ogólnego oznaczenia pewnych ze
społów zjawisk społecznych (czyli zja
wisk współżycia ludzi), pewnych zespo
łów grup i instytucyj społecznych. Nic 
nam ona nie mówi o charakterze po
wiązania wzajemnego różnych dziedzin 
życia zbiorowego: życia ekonomiczne
go, politycznego, religijnego, umysło
wego i t. p. Wiadomo, że takie wza-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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jemne zależności istnieją i badanie ich 
nu leży do zadań socjologji; dziedziny 
te .kdnak nie są zorganizowane w jed
ną organiczną całość, jak to pojmowa
ła <lawna filozof.in społeczna. 

Czy istnieje ewolucja społeczna '1 

Odrzucając pojęcie społeczeństwa ja
ko zorganizowanej całości wszelkich 
przrjawów życia zbiorowego, odrzuca
my tem samem dawne pojmowanie ewo
lucji społecznej. Jeżeli bowiem społe
czrństwo nie jest oqrnniczną całością, 
lecz zespołem różnych instytucyj i grup, 
to nie można mówić o ewolucji społe
czeństwa jako całości w tem samem zna
czeniu, w jakiem mówi się o ewolucji 
gatunku biologicznego. W każdcrn jed
nak społeczeństwie zachodzą bezustan
ne zmiany w charakterze poszczegól
nych grup społecznych. Grupy, przed
tem samowystarczalne i tern samem wy
konywujące bardzo szeroki zakres funk
cyj społecznych, okazują się zczasem 
niewystarczalne, rozmcują się więc 
i spcejalizują w swych czynnościach, 
względnie łączą się dla wykonywania 
tych funkcyj z innerni grupami społecz
llcllli. Dla oznaczenia takiego procesu 
różnieowania się i specjalizowania czyn
ności grup społecznych używamy czę
sto określenia ewolucji społecznej. 
W tem znaczeniu mówi się o ewolucji 
rodziny lub wsi, które z samowystar
czalnych g-rup stały się częściami szer
szych zbiorowości, straciły wiele swoich 
pierwotnych funkcyj, a zachowały tyl
ko pewne specjalne funkcje. Równo
cześnie wzrosła zależność rodziny i wsi 
od całrgo nowoczesnego społeczeństwa 
ekonomicznego. Tak pojętą ewolucję 
społeezną należy odróżnić od postępu 
społecznego (--+ Postęp). 

Jednostka i społeczeństwo. 

Z pojmowaniem społeczeństwa jako 
ogólnej nazwy dla zjawisk współżycia 

szukaj w tomie piątym! 

ludzi w grupach (a nie jakiejś swoi
stej orirnnicznej całości, będącej syn
tezą jednostek) zmieniło się pojmowa
nie przeciwstawności jednostki i społe
czeństwa. Jednostka. i społeczeństwo, to 
nie są dwie różne rzeczywistości, lecz 
dwie strony życia ludzi, dwa punkty 
widzenia. ~połeczeństwo nie jest swo
istylll organizmem zbiorowym i nie po
siada swoirh organów myślenia, odczu
wania i doświadczania czegokolwiek. 
Tyl ko jednostki mają zdolność odczu
wania i myślenia, ale ich odczuwanie 
i myślenie, ich mowa, która jest pod
stawowem narzędziem ich myślenia, 
rozwijają się tylko we współżyciu z in
nymi ludźmi i inaczej rozwinąćby się 
nie mogły. We współżyciu z innymi 
ludźmi kształtuje się osobowość jed
nostki, jej poczucie wartości i jej cele 
życiowe. W sp6łżycie jest również nie
zbędnym warunkiem rozwoju indywi
dualności człowieka. Tylko we współ
życiu przez przeciwstawienie sil,.) inne
mu „ja" rozwija się w jednostce świa
domość odrębności jej własnego „ja". 
Tylko w społecze'ństwie można być od
rębną indywidualnością i naodwrót spo
łeczeństwo jest nie do pomyślenia bez 
indywidualnych odrębności. Gdyby 
wszyscy ludzie byli identyczni pod każ
dym względem, przestaliby się wzajem
nie potrzebować. 

Podobnie wolność lub równość mają 
sens tylko jako określenie stosunku 
wzajemnego jednostek lub grup w spo
łeczeństwie. Demokratyczna doktryna 
X V I II stulecia, według której człowiek 
rodzi się „ wolny i równy'' jest, jako 
twierdzenie o pewnym stanie rzeczy 
(a nie jako ideologja rewolucyjna) tak 
samo pozbawione sensu, jak twierdze
nie, że człowiek rodzi się „bogaty" lub 
„ustosunkowany". Wolność, tak samo 
jak bogactwo lub protekcja, nie ma 
żadnego związku z biologicznym fak
tem urodzenia. Przyjście na świat w ro-



867 SpołPczeńHtwo - Sport. 868 

dz inie niewolnika czyni jednostkę nie
wolnikiem, w rodzinie wolnej - wol
nym, w rodzinie bogacza - bogaczem, 
a nędzarza - nędzarzem. Pojęcie wol
ności zmieniało się w rozwoju historycz
nym. Stai·ożytność rozumiała przez nie 
udział we władzy politycznej, wiek 
XIX - sferę życia prywatnego, wolną 
od wpływu władzy. Wolność dla ary
stokracji rolniczej oznaczała korzysta
nie z jej przywilejów ekonomicznych, 
społecznych i politycznyd1, a dla rozwi
jające~o się mieszczai'tstwa z zakresu re
wolucji francuskiej - właśnie ograni
czPnic tych przywilejów arystokracji. 

Społeczeństwo a państwo. 
Tak jak z jednej strony społeczeń

stwo prz<•ciwstawiane jest jednostce, 
tak z drug·iej -· często przeciwstawia 
się je państwu. Przez przeciwstawienie 
to pragnie się podkreślić, że społeczeń
stwo jest to całość naturalna, która wy
rasta z naturalnej potrzeby współżyeia 
ludzi ze sobą i nie opiera się, tak jak 
państwo, na przymusie zewnętrznym. 

U nas to przeciwstawienie występowa
ło szczególnie ostro w okresie zaborów, 

. kiedy to „spoh•cze11stwo polskie" było 
w walce z narzuconą mu obcą władzą 
paiistwową. W dziejach zaś społeczno
politycznych wogóle przeciwstawienie 
to łączy się z df'mokratyzowaniem się 
ustrojów polity(':t.nych; wiąże się ono 
z dążeniem do ograniczenia władzy 
państwowej i do podporządkowania tej 
władzy „woli społeczef1Stwa". 'V prze
ciwstawieniu tem jednak idzie się czę
sto zbyt daleko. We wsxelkiem trwa
łem wsp6łżyciu ludzi, czyto w rodzi
nie, czy w plemieniu, czy grupach mło
dzieży, - a nawet w stadach zwie
rząt - zawiera się istotny element or
ganizacji państwowej, mianowicie pew
na forma władztwa; z drugiej zaś stro
ny, żadne państwo nie mogłob~ się 
utrzymać, opierając się wyłącznie na 

przymusie fizycznym. Zastosowanie 
przymusu fizycznego przerywa wszelkie 
stosunki społeczne pomiędzy tymi, któ
rzy przymus stosują, a tymi, w sto
sunku do których jest on stosowany. 
Nie można sobie wyobrazić władcy, któ
ryby rządził społeczeństwem całkowicie 
wbrew jego woli, bez oparcia się na 
jakiejś mniejszej czy większej grupie 
społecznej, uznającej go dobrowolnie. 

Przeciwstawienie społeczeństwa pań
stwu jest wynikiem historji stosunków 
społeczno-poi itycznyeh. Przeei wstaw ie
n i a tego nie znały starożytne rniasta
pal1stwa; nie znało go greckie polis. 
Obecnie znowu silnie wyst<;puje tenden
cja do zacierania różnicy pomiQdzy pań
stwem a społeczeństwem. Z jednej więc 
strony mówi się o uspołecznil•Hiu pal1-
stwa i systemu ekonomicznego, t. j. 
o konieczności podporządkowania ich 
organizacji i funkcjonowania celom 
społeeznym i potrzebom społeczeństwa; 
z drugiej zaś strony, dąży się do roz
toczenia państwowej kontroli nad 
wszystkicmi niemal przejawami życia 
społccxeństwa, co znalazło wyraz naj
bardziej jaskrawy w koncepcji „pai1-
stwa totalnego" (por. także art. l'a{i
stwo). J. Chałasiński. 

SPORT. Twórca nowożytnych olim
pjad, de Coubertin, określa sport jako 
„dobrowolny kult intensyw1wgo ('W 1-

czenia mięśniowego·". A wiQc s p o r t 
t o k u 1 t w y s i ł k u. 

Istotną cechą sportu, poza kultem 
wysiłku, jest pokonywanie przrstrzeni, 
a potwierdzenie tego stanowi historja 
wyrazu „sport". Wyraz „sport" w dzi
siejszej postaci poehodzi z Anglji i za
cz11ł tam hyć używany pod koniPc 
XVH w. na oznaczenie zabaw poza 
miastem, poświęeonyeh zawodom 
w sprawnościach fizycznych. Do An
glji przyszedł z l•'rancji, gdzie w posta
ci „desport" w XVI i XVII w. oznaczał 

Czego nic znajdziesz t11taj -
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podobnież zabawy poza murami miasta. 
Anglicy odrzucili prefiks de i zacz~li 
używać wyrazu „sport". 

Klasyfikacja rodzajów sportu. 
Pokonywanie przestrzeni, jako bai:dzo 

istotna cecha sportu, słusznie może nam 
słUżyć jako podstawa klasyfikacji. Mie
libyśmy więc sp o r ty· 1 ą d owe, 
w o d n e i p o w i e t r z n e, przyczem 
każdy z terenów może stanowić albo 
obszar ograniczony i specjalnie przy
gotowany dla uprawiania spoi-tów bo
iskowych, np. boisko lekkoatletyczne, 
basen pływacki, szybowisko i t. p., al
bo teren naturalny dla sportów tury
stycznych. Poruszanie się w terenie -
pokonywanie przestrzeni - odbywać 

się może o s i 1 e w ł a s n y c h m i ę
ś n i bez użycia przyrządów (bieg, pły
wanie, skok) i z użyciem przyrządów 
(jazda na rowerze, kajakowanie); 
stopniem ewolucyjnym . jest wyk o
r zys t a n i e sił p r z y rody, jak 
wiatru, wyporności gazów lżejszych 
od powietrza i t. p. (jachting lodowy, 
żeglarstwo, baloniarstwo, szybownic
two). Dalszym etapem jest wreszcie ma
gazynowanie sił przyrody w postaci 
materjałów pędnych i zastosowanie s i 1-
n i k a, jak np. w samochodzie, moto
rówce, samolocie. Dla lepszego zobra
zowania przedstawimy ten podział 
w następującej tabliczce, nie wyczer
pującej zresztą wszystkich rodzajów 
sportu. 

Napęd. 

Mięśnie 
Siły prz.yrody Siły zmajlazyn. 

bez przyrządu z utyciem przyrz. (silnik) 

a> 
s:I Skok z utyciem Szybownictwo Loty samolotowe, 
~ ... Skok trampoliny Baloniarstwo rakietowe 
a> 

i Jam ping Loty sterowcowe o 
Q., -
a> Jazda na rowerze, Jazda na ślizgu 
~ na nartach teglowym Jazda na motocy-o Chód, bieg Rzut "C klu, samochodzie 
.! Skok narciarski na skoczni 

a> Wiosłowanie 
Żeglarstwo Jachting 

s:I Rower wodny "C Pływanie 
motorowy 

o Narty wodne 
~ Kajak z tagiem Żeglowanie z pomocą silnika 

Analizując przytoczoną tabelkę, doj
dziemy do paru ciekawych wniosków, 
a mianowicie: 1) mamy szereg form 
sportów · pośrednich, gdzie występują 
dwojakie sposoby lokomocji (jam ping: 
odbicie się nogami i nośność balonu ; 
wiosłowanie z równoczesnem zastoso
waniem żagla, nośność sterowca i na-

szukaj w tomie piątymi 
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pęd silnikowy i t. p.); 2) im wyższy 
stopień ewolucyjny sposobu lokomocji, 
tem większy udział sfery psychicznej 
w czasie uprawiania danego rodzaju 
sportu, a mniejszy - wysiłku mięśnio
wego (np. chód i prowadzenie samo
chodu). 
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Pobudki uprawiania sportu. 

Z punktu widzenia pobudek, które 
skłaniają nas do uprawiania sportów 
lub też polecania go innym, rozróżnia
my szereg rodzajów sportu. które okre
ślamy odpowiednim przymiotnikiem. 

Sp o r t wy c h o w a w c z y ma za 
zadanie kształtowanie nietylko fizycz
nej strony człowieka, ale i jego życia 
duchowego, dlatego trż w sporcie wy
chowawczym współzawodnictwo dru
żynowe ma picrwsze11.stwo nad in
dywidualnem, zawody ograniczone są 
do pewnego środowiska (szkoły, ldu
bu), wreszcie wszechstronność wyćwi
czenia przez uzyskiwanie wielu wyni
ków przeciętnych uważane jest w tej 
dziedzinie za ważniejsze niż osiąganie 
wysiłków maksymalnych. Może też 
być sport podporządkowany jakiejś 
idei aktualnej w danym czasie i w da
nem państwie, jak np. sp o r t p r z y
g o t o w u j ą c y d o o b r o n y k r a
j u, który na pierwszy plan wysuwa 
formy bojowe, lub do walki użyteczne 
(walka wręcz, szermierka, strzelectwo, 
szybownictwo, spadochroniarstwo). 

Sport rozrywkowy, jak sama 
nazwa wskazuje, służy przyjemnemu 
spędzaniu czasu. C:wiczenia sportowe 
wpływają dodatnio na zdrowie, wobec 
czego bardzo wiele osób uprawia je 
z tych względów, a sport taki nosi 
charakter sportu z d ro w ot n e go. 
Marszałek Piłsudski nazwał sport roz
rywkowy, w odróżnieniu od sportu 
zawodniczego, „spartowaniem", które 
wszystkim polecał. Najpopularniejszą 
kategorją sportu, którą pochopnie 
utożsamia się z pojęciem sportu wo
góle, jest sport z a w od n i czy. 
Istotę jego stanowi osiąganie wyników 
maksymalnych w szlachetnej walce 
(fair play). W czystej postaci sportu 
zawodniczego nie spotyka się prawie 
wcale. Przeważnie bowiem zawodnik 
nie zadawała się stwierdzeniem swej 

sprawności, ale szuka poklasku, stara 
się ustanowić rekord światowy, krajo
wy lub okręgowy, ale w każdym bądź 
razie notowany na „giełdzie sporto
wej" ; wtedy musi brać. udział w zawo
dach widowiskowych. Tę popularniej
szą kategorję sportu ze. względu na 
obecność widzów nazwiemy sp o r
t e m w i d o w i s ko w y m, a najbar
dziej typowym przykładem tego ro
clzaju sportu są olimpjady, których ha
sło brzmi: „szybciej, wyżej, dalej". 
Sport widowiskowy przybiera często 
postać s p o r t u z a w o d o w e g o, 
a mianowicie wtedy, kiedy popisujący 
się przed publicznością zawodnicy po
bierają za to umówione zgóry wyna
grodzenie (profesjonalizm w sporeie). 

Sport w Polsce. 

Każda gałęź sportu ma swoją orga
nizację pod nazwą Polski Związek ... 
(Narciarski, Piłki Nożnej i t. p.), któ
ry należy do Międzynarodowego Zwią
zlm danego sportu, a w kraju dzieli się 
tcrytorjalnic na okręgi. Wszystkie 
związki sportowe połączyły sit; w Zwią
zek Związków Sportowych (r. 1922). 
Poza tern istnieje Polski Komitet Olim
pijski (odr. 1919), specjalnie do spraw 
olimpijskich. Oprócz stowarzyszeń 
sportowych istnieje szereg takich, 
w których sport nie stanowi jedynego 
celu, a jest przedmiotem uhocżnym, 
jak np. Związek Harcerstwa Polskiego, 
Związek Strzelecki, Polski Związek So
koli i t. d. 

Wszystkie te prace i wysiłki zespala, 
otacza opieką oraz zasila funduszami 
Państwowy Urząd Wychowania F'i
zycznego i Przysposobienia Wojskowe
go, powołany do życia w r. 1927. 

Cel sportu polskiego został określony 
wyraźnie przez Marszałka Piłs.udskie
go w ramach wychowania fizycznego: 
„Wychowanie fizyczne uczy opanowa
nia organizmu dla celów innych. Wy-
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chowanie fizyczne człowieka nie ino.że 
mieć celu innego, jak używanie swego 
organizmu, swej fizycznej konstrukcji 
dla celów postawionych wy.żej. Trzeba 
uczyć człowieka opanowania swego or
ganizmu". 
Państwo polskie wymaga od swoich 

obywateli pracy pożytecznej społ('CZ
nie, a do pracy tej zaprz<;>ga i sport. 
w rozumieniu P. U. W. !<'. i P. W. 
„sport musi kształcić, wyehowywać, 

tworzyć i budować, a nie demoralizo
wać, zniekształcać, osłabiać, i niszczyć". 
Z powyższych postulatów wynika ja
sno, że jakkolwiek pożyteczną jest 
propaganda barw polskich na terenie 
miQ<lzynarodowym przez asów sportu, 
naczelną zasadą powinna być jeµ-o po
wszechność. Zasadzie tej służy Pań
stwowa Odznaka Sportowa ( ~ por. 
także art. Wychowanic fizyczne). 

T. Z.11,qler. 

Bib I jog raf .i a poszczególnych ro-
dzajów sportów: L a s k o w s k i K.: Boks. 
Warszawa 1932. C h r up c z a ł o w s k a
ż y t ko w i cz o w a S.: Gimnastyka (dla 
kobiet). Warszawa 1935. Gubatta A.: 
Zarys gry w golfa. Warszawa 1932. Pi a
s c ck i E.: Zabawy i gry ruchowr, wyd. 
III. Lwów 1922. G r a b o w ski .T.: Piłka 
nożna. Warszawa 1935. Bar a n .T., Si
k orski W., W ó j ci ck i A.: Piłka ko
szykowa. Warszawa 19:35. Kw as t W., 
Baran .T.: Piłka siatkowa. \Varszawu 
1934. Kryg i c r W.: Hokej nu Jodzic. 
Warszawa 1935. Pac z ko wski T.: Ho
kej na trawie. Warszawa 1928. S z c w
e z y ko wski ,J.: Higjcna zaprawy spor
towej i pomoc doraźna w sporcie. \Vnrsza
wa 1 !t~4. Żcglarstwo w zimic. ślizgi Jodo
we i śniegowe-żaglr do jazdy na łyżwach 
i nartnch. Warszawa 1934. ś I as ki K: 
Zasady zaprawy i sportowej jazdy konnrj. 
\Varszawu 19:31. II ci nr ich A.: Podręcz
nik kajakowca. .\Varszawa 193:3. S z y m
e z y k l''.: Kolarstwo. Warszawa 1931. 
M i c r z ej c• w s k i Cz., B a r a n .T., li u
lll c n W.: Zasady nauezania lrkkiej atle
tyki. Wyd. II. Warszawa 1936. Me is s n c r 
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.l.: Nnuka pilotażu. \Varszawa Hl:i:.~. 
Krawczvński W.: Lowic•<'two. l!l24. 
ł ... ot o ck (Z.: ł,ucznictwo. \Vnrsznwa 19:34. 
N c hr i n g E.: Zasady łyżwiarstwa. War
szawa ] 9:!4. Kapitan i a k L.: Działanie 
i obsługa motocykla, wyd. II, \Vnrszawa 
1935. Tegoż: - Znsady działania i ob
sługa samochodu. \V n rszawa 1 !):ll. .l ę -
d r z<' .i r ws k a-.T nb ł czy 11 ska li.: N ar
einrstwo. \Varszawn rn:l5. .To d ł owski 
H.: Ping-pong". \Vnrszawa 1D:l4. Z a 1 eski 
A.: Krbtki potlręrznik pływania. \Varsza
wn rn:1:l. lt o I a 11 d B.: Podręcznik do gry 
w piłkę konną. \Vnrszawa HJ:.!7. Pu{1stwo
wa Odznaka Sportowa, wytl. V. \Vurszawa 
1 !J35. Pod osk i ,T.: 8trzrlnnic•. W nrszawa 
l!l34. M a {1 ko ws k i \V.: Szrrrnirrlrn na 
szable. \Vnrszawa 19W. 13 ach em E.: 
Praktyezny podr~'eznik pilota szybowcowe
go, przckł. Starho{1 B. Warszawa 193:~. 

Pu I 8 t \V.: ~au ka gry w lnwn-tennisa, 
wyd. II. \Varszawa rn:rn. Pągowska .T.: 
W o ł o ws k 11 Z., żółto wska II.: Tu
rystyka g6rska i nizinna. \Vnrsznwn 193.'l. 
Try 1 ski Z.: Mały podręcznik obozowa
nia, wyd. II. \Vnrszawa 1!134. L n s ko w
s k i K.: Samoobrona w 17 chwytnrh. \Var
sznwa 19:l4. Dług os ze ws k i Wł.: 
Wioślarstwo. Warszawa 19:~5. Pyt I as i ń
s ki W.: Tajniki walki zapnśni~zrj. War
szawa 19:!5. 8 z w v ko ws k i L.: Krótki 
podręcznik żeglnrski. W nrszawa 1929. 

SPóŁDZIELCZOść. żeby zrozumieć 
wyraz „spółdziPlrzośe.", ust~lmy przcdl'
wszystkiem, ezem jPst spółdzielnia. ,Jej 
istotne znarzm ie najłatwiej okrPślić 
w przPriwst;iwicniu do zwykł!'j spółki 
handlowt>j lub akryjnej. Ta przcciwstaw
nośr mało si<;>, roprawdn, ujawnia ze
wn<;>trznie. ,Jeżeli weźmiemy jako przy
kład miejską spółdzielnię spożywców 
i obok istniejqry sklep spożywczy spół
ki prywatnej, musimy stwindzić, że 
ohie te organizacje sprzedają te same 
prawie towary, po ty<'h samych mniej 
więcej rena<'h, prowadzą podobne księ
~i handlowr, posługują siQ tak samo 
prarą najemnyrh sklepowych i płacą 
naog<lł te same podatki. Obie nadto, 
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zanim rozpoczną swoją działalność, mu
szą zgromadzi{> kapitał zakładowy, za 
który nabywają pierwsze towary 
i sprzęty oraz wynajmują lokal na 
sklep, i obie sprzedają towary po ce
nach wyższych, aniżeli je nabywają, 
osiągając w ten spos<lh na<lwyżke do
chodów nad rozchodami. Ale na· trm 
już kończą się podobieństwa i wystę
pują większe od nich różnice. 

Spółdzielnia - zrzeszenie nie kapitałów, 
lecz ludzi. 

Różnice te uwidoczniają się od sa
mego początku, od momentu zbiera
nia kapitału zakładowego. Tu i tam 
kapitał ten powstaje przez wpłacanie 
przez członków udziałów, ale w spół
kach prywatnych udziały te są znacz
nie większe niż w spółdzielni. Dru
gą, jcszezc waz111cJsz11 rozlllf·ą jest 
to, że w spółce prywatnej ilość posia
danych przez członków udziałów, czyli 
wielkość wniesionego kapitału, nie jest 
niczcm ograniczona (oprócz wzajPmnej 
umowy), wo bee czego jeden ezłone k 
może np. posiadać sto złoty<•h udziału, 
inny zaś sto tysięcy złotyeh, podczas 
gdy w spółdzielni ustawa państwowa 
i prawo wewnętrzne organizacji, czyli 
statut, zakazują zwykle zapisywania 
się na większą od określonej normy 
ilość udziałów; norma ta najcztściej 
jest bardzo niska, to też różnice wpła
conych przez członków na kapitał za
kładowy sum są bardzo nieznaczne, 
a w praktyce większość członków po
siada zwykle tylko po jednym udziale. 
W polskich spółdzielniach spożywców 
udział taki wynosi zwykle 25 zł. i moż
na posiadać najwyżej dziesięć udzia
łów. 

Odyby nawet ustawy i statuty nie 
zabraniały tego członkom spółdzielni, 
wątpliwe jest, czy dążyliby oni do sku
piania w swojem ręku większej ilości 
udziałów. W spółkach prywatnych po-

siadanie znaczmeJszej częsc1 kapitału 
zakładowego daje nietylko większe zy
ski, ale i większy wpływ na prowadze
nie przeclsi~biorstwa. W spółkach ak
~yjnych, gdzie ta sprawa najbardziej 
Jest oczywista, przy przedsiębraniu 
~szelkieg-o rodzaju decyzyj, a wic:c 
1 przy wyborze zarządu, który kieruje 
przedsiębiorstwem, liczy się A"łosy człon
ków wc'clług ilośri posiadanych przez 
nich udziałów. W spółdzielni na wal
nem zgromadzeniu członków, które jest 
najwyższą władzą w stowarzyszeniu, 
wszyscy mają równy głos, niezależnie 
od ilości posiadanych udziałów: ehoć
by kto posiadał połowę wszystkich 
udziałów, głos jego równy będzie gło
sowi członka, który wpłacił tylko je
d.en udział. Jest to najdalej idące w ży
cm gospodarczem urzeczywistnienie za
sad demokracji, w której wszyscy są 
równi, podczas gdy w spółkach pry
watnych rządzą w istocie rzeczy posia
dacze wielkich ilości udziałów, u drobni 
wspólnicy, posiadujący po jednym czy 
po kilka udziałów, są zaledwie tolero
wani. Możnuby też bez obawy nieści
słości powiedzieć., że rządzą tam nie lu
<lzie, lecz kapitały. W spółdzielni jest 
odwrotnie i dlatego mówimy, że jest 
ona zrzeszeniem nie kapitałów, lecz lu
dzi. Wprawdzie kapitał istnieje i w spół
dzielni w postaci pieniędzy, towarów, 
ruchomości i czasami nieruchomości, ho 
bez kapitału nie mogłoby istnieć żadne 
przedsiębiorstwo, ale gdy g-łównym ce
lem spółki prywatnej jf:'st przynosze
nie zysku od kapitału, celelll sp(lłdziel
ni jest zaspokajanie potrzeb zrzeszo
nych w niej ludzi. Potrzeby te wysu
wają się na plan pierwszy, a kapitału 
używa się tylko jako narzędzia do osią
gnięcia swojego celu. 
Stąd wynikają dalsze różnice. W spM

kach prywatnych kapitał j<>st wielko
ścią stałą, niezmienną, trzeba bowiem 
dokonać pewnych aktów prawnych, 
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ażeby go zmniejszyć lub zwi{'kszyć. 
\V spółdzic·lniaeh jest on wielkością 
zmienną, wpłacenie bowiem udziału 
przez każdego nowego członka zwi<:k
sza kapitał zakładowy, wycofanie zaś 
udziału zmniejsza go. Spółki prywatne 
muszą przestrzegać stałości swoich ka
pitałów, od zwiększc11ia bowiem udzia
łu wsp6lnika zależy jego wpływ na 
prowadzenie przedsiębiorstwa. Spół
dzielnie, w których prawo rządzenia 
przedsiębiorstwem nie jest zależne od 
wielkości udziału, mogą w każdej chwi
li przyciągać lub pozbywać się człon
ków. Dlatego też spółdzielnie nazywa
no dawniej spółkami ze zmiennym ka
pitałem, co zresztą jest określeniem 
niedość ścisłcrn, bo istnieją cechy spół
dzielni bardziej istotne niż zmienność 
kapitału. 

Spółdzielnia nie dąży do osiągnięcia zysku. 

Taką cechą najbardziej istotną jest 
w spółdzielni podział nadwyżek docho
dów nad wydatkami. Nadwyżki te są 
naturalnym skutkiem dzinłań każdego 
dobrze prowadzonego przedsiębiorstwa. 
Powstają one stąd, że przedsi{'hiorstwo 
sprzedaje towary po wyższych cenach, 
aniżeli je nabywa. Spółdzielnia, która 
jest także przedsiębiorstwem, musi czy
nić to samo, musi, sprzedając towary, 
doliczar. do ceny kupna pewne sumy 
na prowadzenie przedsiębiorstwa - na 
kmizty lokalu, płace pracowników, po
datki, straty na psuciu się towarów 
i t. p. Gdyby sprzedawała towary po 
cenneh kupna, doliczając kosity utrzy
mania przedsiębiorstwa, jej wpływy 
równałyby się w końcu roku poniesio
nym wydatkom, dochód zaś równałby 
się zeru. Ale oprócz wydatków zwy
kłych, które się dadią zgóry ustalić, 
spółdzi<>lnia może mieć nie dające się 
Przewidzieć wydatki nadzwyczajne: 
straty wskutek kradzieży, pożaru, 
gwałtownej zniżki cen, wskutek której 
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musiałaby sprzedawać towary taniej, 
niż je nabyła. Dla uniknięcia tych strat 
spółdzielnia musi doliczać .i('Szcze pew
ną kwotę do koszt6w własnych towaru 
plus kosity prowadzenia przedsiębior
stwa. W praktyee spółdzielnie spożyw
ców przyjęły zasadę sprzedawania po 
eenach rynkowych, ezyli po cenach, ja
kich żądają kupcy prywatni. Spół
dzielnie rolnicze, np. nileezarnie, sero
warnie, wytwórnie przetworów owoco
wych, płacą wprawdzie swym człon
kom za surowiec ceny nieco wyższe, 
niżby otrzymali od kupców, ale niższe 
od cen, po których ostatecznie gotowy 
produkt sprzedają. Stąd powstają nad
wyżki dochodów nad wydatkami, tak 
samo jak w spółkach prywatnych. 

Oczywiście, podział tych nadwyżek 
pomiędzy wspólników musi się w każ
dym rodzaju przedsi<,>biorstwa odby
w11ć zgodnie z jego 7.11sadą naczelną, 
iuaezr.i HHlWil!C, z celem, dla którego 
zostało stworzone. W spółce kapit<1 li
stycznej ,je<ly11yrn eelem jej istnienia 
jest osiągnięeie zysków przez kapitał 
w nią włożony .• Jeżc~li ten kapitał skła
da się z udziałów, ogólną sum<,> zysku 
dzieli się między nie w stosunku do ich 
wielko8ri, wszystkie bowiem części są 
jednorodne i różnią się między sobą 
tylko wielkością. W spółdzielni, jak 
wyżej wspomniano, kapitał jest tylko 
narzędziem, nie posiadającem żadnych 
praw własnych, najmniej już zaś pra
wa do zysku. Spółdzielnia nie powsta
je dla osiągania zysku, nie zna tego 
słowa, nie używa go, jej bezpośrednim 
celem bowiem jest zaspokajanie potrzeb 
swych członków. To też jej nadwyżki 
dochodów nad rozchodami mają zgoła 
inny eharaktcr niż w spółce kapitali
stycznej: kupiee, sprzedając towary po 
eenie wyższej nad koszt włnsny, zgóry 
już myśli o zysku, jakiego się i tej 
transakcji spodziewa; spółdzielnia, 
sprzedając czy kupując po tej samej, 
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co kupiec, cenie, uważa nadpłaconą 
przez członka albo niedopłaconą człon
kowi sumę za jego własność, którą mu 
zwróci po zakończeniu roku, kiedy już 
żadne niespodzianki nie będą mogły 
zmniejszyć osiągniętej nadwyżki. Zwro
ty te wypłaca spółdzielnia tylko tym, 
którzy się przyczynili do ich powsta
nia i w tym stosunku, w jakim się 
przyczynili do powstania nadwyżki. 
Wypłacając zwroty, spółdzielnia sta

je się czemś w rodzaju kasy oszczęd
ności, nawet wtedy, gdy to nie jest 
jej bezpośredniem zadaniem, członko
wie bowiem, załatwiający wszystkie 
swoje potrzeby gospodarcze przez spół
dzielnię, otrzymują przy końcu roku 
dosyć poważne sumy. W obce tego za
gadnienie cen traci na ostrości w do
brze i oszczędnie prowadzonej spół
dzielni. W angielskich i belgijskich 
spółdzielniach spożywców członkowie 
w okresie większego dobrobytu chętnie 
płacili wyższe ceny, wiedząc, że przy 
końcu roku otrzymają zwroty, docho
dzące nieraz do kilkunastu procent od 
sumy rocznych zakupów w spółdziel
ni. W okresie małych zarobków, ci 
sami członkowie wolą zadowolić się 
kilkoma procentami zwrotów, byleby 
ceny były niższe i doraźny wydatek 
mniejszy. Zasada jednak pozostała bez 
zmiany : co nadpłacisz ponad wartość 
towaru, pozostanie twoją własnością. 

Ograniczenie wielkich udziałów, rów
ność głosów i zwroty od dokonanych 
ze spółdzielnią obrotów łączą się w jed
ną wyraźną linję, nadającą charakter 
całemu ruchowi spółdzielczemu - w li
nję antykapitalistyczną. Trzeba zdać 
sobie sprawę z przyczyn, dla których 
ideologja i formy organizacyjne ruchu 
tak się ukształtowały. Ale w tym celu 
trzeba się cofnąć do pierwocin ruchu, 
kiedy motywy działania ludzi tworzą
cych pierwsze organizacje spółdzielcze 
były najbardziej widoczne. 

Pierwsze angielskie spółdzielnie spożywców. 

Te pierwsze organizacje zaczęły po
wstawać w postaci spółdzielni spożyw
ców w Anglji pod koniec XVIII w. 
Był to okres t. zw. rewolucji przemy
słowej, kiedy na miejsce drobnych war
sztatów rzemieślniczych wysuwać się 
na pierwszy plan zaczęły wielkie zakła
dy fabryczne, rozporządzające ogrom
ncmi kapitałami, pracujące na udosko
nalonych maszynach i gromadzące 
w swych murach setki i tysiące robot
ników. Położenie tych robotników było 
okropne. Za pracę, trwającą 14 do 18 
godzin dziennie, otrzymywali oni tak 
nędzną płacę, iż trzeba było pracy 
wszystkich członków rodziny, aby ją 
utrzymać przy życiu. Pracowały nawC't 
czteroletnie dzieci. Do krzywdy pracow
nika dołączały się krzywdy spożywcy, 
robotnik bowiem, zadłużony u skkpi
karza, skazany był na potrójny wy
zysk: zbyt wysokiej ceny, niesumiennej 
wagi i fałszowanego gatunku. O żad
nem ustawodawstwie robotniezem, pra
wie strajku i wiązania się dla obrony 
spraw w związki zawodowe nie było 
jeszcze mowy. 

To położenie klasy robotniczej bu
dziło w sercach bardziej czułych współ
czucie. Sądzono jednak powszechnie, 
że jest ono nieuniknioną konsekwen
cją ustroju kapitalistycznego, którego 
gwałtowne postępy budziły wówczas 
powszechny zachwyt (~Kapitalizm). 

Dopiero w początku XIX w. ten stan 
rzeczy zaczął wywoływać zdecydowa
ny opór: robotnicy coraz częściej ur.zą
c;lzali strajki, tłumione zwykle siłą, 
w świecie myśli zaś budziła się coraz 
ostrzejsza krytyka, sięgająca do sa
mych podwalin ustroju. Z krytyków 
tych wyróżniał się uważany za ojca spół
dzielczości Robert O w c n (Oen), 
współwłaściciel wielkiej przędzalni 
w Lanark. Istotą zła wedh1g Owena 
był zysk, osiągany w systemie kapita-
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listycznym kosztem niedostatecznie 
opłaconego robotnika. Usunąć tę krzyw
dę chciał Owen, zakładając swoim ko. 
sztem wielką spólnotę, czyli osadę-kolo
nję, której członkowie mieli własną pra
cą fizyczną wytwarzać wszystko, co im 
było potrzebne do życia, bez pomocy 
pracy na.iemnej. Próba ta, zarówno jak 
inne podobne, nie udała się. Wynikiem 
jednak długoletniej propagandy było 
obudzenie ducha mas pracujących, szu
kających już teraz bardziej świadomie 
polepszenia swojego bytu. Ponieważ 
byt ten był zły wskutek wad istnieją
cego systemu gospodarczego, siłą rze
czy ruch wyzwoleńczy musiał zwrócić 
się przeciw ko kapitalizmowi jako ca
łości. Uosobieniem zła dla ówczesnego 
robotnika był fabrykant, który mu pła
cił zbyt mało za pracę, i kupiec, któ
ry go obdzierał na dostarczanych to
warach. Stąd popularne podówczas ha
sło: „Chcemy być własnymi kupcami 
i fabrykantami". 
Dążąc do tego, tworzyli spółdzielnie. 

Powstawały one samorzutnie, Owen bo
wiem nie miał dla nich zrozumienia 
i poprostu lekceważył je nawd, wów
czas, kiedy już dały dowód zdolności 
do życia. Coprawda, nastąpiło to nie
PrQdko. W 1830 roku było już w A11-
glji około siedemset spókhielni spo
żywców. \V dwa lata później zostało 
ich zaledwie kilka. Przyczyną upadku 
były: wadliwa organizaeja i brak zro
zumienia istotnego relu spółdzielni. 
Jedne z nich zakładane były na mo
dłę przedsiębiorstw kapitalistycznych, 
nadwyżki dzieliły w stosunku do udzia
łów, poszukiwały pomocy filantropów 
i wkońcu przekształcały się w spółki 
Prywatne albo ginęły. Inne uważały 
się za etap do wyższej formy społcez
nej i całą nadwyżkę przekazywały na 
fundusz społeczny, za który kiedyś 
llliała być założona spólnota. Jedne 
i te same spółdzielnie sprzedawały 
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swoim członkom artykuły spożywcze 
i jednocześnie przyjmowały od człon
ków rzemieślników ich produkcję do 
rozprzedaży, co wytwarzało niezwy
kły chaos i podważało byt organizacji. 

„Spółdzielnia Sprawiedliwych Pionierów". 

Dopiero w 1844 r. w małem mieście 
fabrycznem Rochdale ( Roczdel) udało 
się robotnikom tamtejszym, przeważnit> 
tkaczom, założyć „Spółdzie l nię Spra
wiedliwych Pionierów", która siQ, osta
ła po dziś dzień i którą można śmiało 
nazwać matką olbrzymiego tlziś ruchu 
spożywców. Statut, na którego mocy 
zorganizowano tę spółdzielnię, jest 
dziś - po wprowadzeniu nieznacznych 
tylko zmian - typowym statutem 
wszystkich spółdzielni spożywców. By
ło w nim już to wszystko, co dziś uwa
żamy za podstawowe cechy spółdziel
czośei: małe, zbierane drobnemi cząst
kami udziały, równośr głosów i praw, 
zwroty w stosunku do obrotów, sprze
daż wył:tcznie za got6wkę. \Vprawdzie 
była w tym statucie i spólnota, jako 
cel ostatrczny, a dążPnir do społeeznd 
rrformy uwidoczniło si1,~ w nazwie sp6ł
dzil'!ni „SprawiPdliwi Pionicrz~·", 
air w praktyer na plan pierwszy wy
smą'ła sit; doraźnn obrona t•złonków 
przed wyzyski('lll handlarzy. Hasła, 
któryeh używnno, może nieco zszarzały, 
stworzono natomiast narzi;>clzie prze
dziwnie doskonałe i cE>Yowe w swojej 
prostocie, 1rnrzQdzie do budowania ży
cia, opartego na zgoła już innych pod
stawach. 

Spółdzielnie rolnicze. 

Zupełnie niezależnie od angielskieh 
spółdzielni spożywców typu roczdt'l
skiego rozwinął się drugi wielki odłam 
ruchu spółdzielczego - spółdzielnie 
rolnicze. Twórcą i dośmiertnym przy
wódcą ruchu był Ra i ff e i se n, bur
mistrz kolejno kilku niemieckich mia
steczek nadreńskich. Były to pierwot-
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nie kasy pożyczkowo-oszcz~dnościowe, 
zbierające oszczędności drobnych rolni
ków i udzielające im pożyczek na ulep
szenie gospodarstwa albo 1111 wyrwanir 
się z sideł lichwy. Jedno i drugie było 
niezbędnie potrzebne ówczesnej wsi nic
mieckiej, wyszłej już z poddańRtwa, 
ale ubogiej i ciemnej. RaiffciRen nie 
myślał bynajmniej o zmianie ustroju, 
tylko o dopomożeniu rn:dzy, kt!'\ra wy
niszczała ludzi nietylko materjalnie, 
lecz i moralnie. Nie chodziło mu o wid
ki rozwój swoich spółdzielni, uważał 
je raczej za samopomoc sąsiedzką. l\1 i
mo to ten typ rozwinął Rię poti,:żnic, 
ogarniając cały świat i stając pod 
względem liczebności na pierwszern 
miejscu w ruchu. Oddawna zresztą 
prócz pierwotnych spółdzielni kredy
towych rozwinęły się na wsi spółdziel
nie przetwórcze (mleczarnie, rzeźnie 
i t. p.), spółdzielnie zbytu płodów rol
nych i zakupu potrzebnych w rolnic
twie przedmiotów. U nas kasy kredy
towe Raiffeisena nazywają się kasami 
8tefczyka od nazwiska zasłużonego na 
tem polu działacza polskiego. 

Spółdzielczość t. zw. kl?.a średnich. 

Trzecim wielkim odłamem ruchu 
spółdzielczego jest spółdzielczość t. zw. 
klas średnich. Klasy te, obejmujące 
rzemieślników i drobnych handlarzy, 
nie mogły wytrzymać współzawodnic
twa przedsiębiorstw opartych na wiel
kim kapitale i coraz bardziej marnia
ły. Nie chcąc dopuścić do zupełnego 
upadku, trzeba je było związać w moc
ną organizację, dając im niRko ppro
centowany kapitał, któr<'go im było 
brak, ułatwiając im wRpólne nabywa
nie po niższych cenach surowca i zhyt 
własnych produktów na bardziej ko
rzystnych warunkach. Uczynił to w po
łowie zeszłego stulC'cia również na te
rPnic niemieckirn Sc hu l t ze - De
l i t s c h, tworząc pierwszą spółdzielniQ 

krNlytową dla rzf'mieślników. Zrzf'sza
jąc w swoich organizacjach ludzi sto
sunkowo nieco hardziej zamożnych niż 
rolnicy i robotnicy, nadał im Schul
tze charakter bardzie.i dostosowany do ich 
potrzeb i możliwości: udziały były dużt', 
zarówno jak pożyczki, spółdzielnie pro
wadzone były przez płatnych pracowni
ków (u Raiffeiscna darmo przez człon
ków), zakres działań zbliżony był do 
działań banku prywatnego. Żadnych dą
żeń światoburczych; spółdzielnie te nic 
wa.lczyły z ustrojem, starając siQ jedynie 
o podniesienie swoich członków na wyż
szy szczebel zamożności. To też wiele 
z nich przekształciło się później na czy
sto kapitalistyczne spółki akcyjne. 

Inne formy spółdzielczości. 

To są trzy główne odmiany ruchu 
spółdzielczego. Ponieważ celem spół
dzielczości jest zaspokajanie potrzeb 
swych członków, a potrzeby ludzkie są 
wielorakie, istnieje oczywiście wiele in
nych typów spółdzielni i ilość nowych 
typów ciągle się zwiększa. Naog6ł ma
ją one mniejsze znaczenia, prócz może 
szeroko po wojnie rozpowszechnionych 
spółdzielni budowlanych i mieszkanio
wych (budowanie domów na własność 
albo wynajmowanie mieszkań prze;; 
spółdzielnie we własnych domach). 
Wspomnieć może jeszcze należałoby 
o spółdzielniach pracy, których człon
kowie wspólnie wynajmują siQ do wy
konania pewnych prac przedsiębiorcom 
prywatnym, państwu lub samorządowi. 
Spółdzielnie wytwórcze, w których ro
botnicy wykonywają pewne prace we 
wspólnym warsztacie, nie rozwinęły siQ 
szerzej, pomimo, iż budziły niegdyś 
wielkie nadzieje i otrzymywały znacz
ną pomoc od państw. 

Rozwój spółdzielczości. 

Z tych wątłych płonek oddawna wy
rósł już las, imponujący swemi rozmia-
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rami. Niema już dzisiaj kraju, w któ
rym spółdzielczość byłaby nieznaną 
formą samopomocy społecznej. Nawet 
w krajach napółdzikich spotykamy 
spółdzielnie rolnicze, rybackie, planta
torów owoców i t. p. Ogólna ilość spół
dzielni we wszystkich częściach świata 
wynosiła w 1933 roku 731.256 organi
zacyj z 166 miljonami członków, z cze
go, coprawda, na Z. S. R. R., w którym 
ze względu na brak prywatnego prze
mysłu i handlu warunki są całkiem od
mienne, wypadało 325.895 spółdzielni 
z 96 miljonami członków. Największa 
ilość spółdzielni przypada na spółdziel
nie rolników, było ich bowiem 518.611, 
z tego w Sowietach 210.000. Największą 
ilość członków zrzeszają spółdzielnie 
spożywców, rnianow1c1e 94 miljony, 
z tego w Sowietach 76 miljonów. Naj
większe też są obroty w spółdzielniach 
spożywców - blisko 98 miljardów zło
tych, z czego 77 miljardów wypada na 
Sowiety. Hurtownia angielskich spół
dzielni spożywców jest jednem z naj
większych przedsiębiorstw świata; po
siada ona przeszło 100 własnych fa
bryk, obroty jej zaś sięgają przeszło 
2 miljardów zł. rocznie. Liczba człon
ków samych spółdzielni spożywców 
w Anglji przekroczyła już 7 miljonów 
na ogólną liczbę 48 miljonów ludności. 

Nasz polski ruch, jakkolwiek już li
czy przeszło pół wieku, jest bezporów
nania skromniejszy, częściowo wsku
tek stosunkowo mało kulturalnych wa
runków handlu w kraju, głównie sła
bego instynktu gospodarczrgo ludno
ści. Ilośr spółdzielni zrzrszonych 
w związkach rewizyjnych, które nad
zorują ich działalność, sięga wpraw
dzie 11.762, poza tern istnieje kilka 
tysięcy spółdzielni „dzikich", nic nale
żących do związków, ale liczba człon
ków, wynosząca 2,770.600 osób w sa
mych spółdzielniach związkowych, jest 
stosunkowo mała. I u nas jednak bur-
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townia „Społem", obsługująca spół
d::iclnie spożywców, jest największem 
z pośród handlowych, a trzccicm zrzędu 
wogólc co do wielkości przedsiębior
stwem w kraju. 

Spółdzielczość buduje nowy świat. 

Ruch spółdzielczy, mimo iż ogarnia 
tyle krajów o tak różnym poziomie 
kulturalnym i tyle grup społrcznych 
o tak różnych intrrrsach, jest w orga
nizacji swej dość jrdnolity. Wszędzie 
niemal obowiązuje równość głosów na 
walnych zgromadzeniach i podział nad
wyżki w stosunku do dokonanych ze 
spółdzielnią obrotów, a wi<:c te dwie 
rzeczy, które stanowią istotę ruchu. 
Oczywiście, są i różnice, wyrażające się 
przcdewszyst ki em w odmiennych me
todach propag-andy i kształcenia człon
ków. 

nłębszą, istotną różnicą, co do któ
rej trudnoby znaleźć jednolity pogląd 
nawet w obrębie jednego odłamu ru
chu, są jego cele ostateczne. ~wietnie 
prowadzący swoje organizacje Szwedzi 
są np. bardzo wstrzemięźliwi w swojej 
propagandzie, nie sięgając żadnych 
dalszych celów, nie używając żarlnych 
ostrzejszych zwrotów, przestrzegając 
najściślej neutralności politycznej 
w swojem działaniu, podczas gdy po
tężny ruch angielski nietylko tworzy 
własną partję polityczn:!, ale wkracza 
coraz wyraźniej na drogę t. zw. socja
lizmu spółdzielczego, a Belgowie wprost 
łąrzą działalność swoich spółdzielni, 
związków zawodowyrh i partji socja
listyeznrj w je1l11ą org-aniczną całośr. 

W praktyce nie odgrywa to wszystko 
zbyt wielkiej roli. Ruch. sp?ł?zielcz)'. 
nie zwracał nigdy zbyt w1elk1eJ uwagi 
na uzasadnianie swoich poczynań, kła
dąc główny nacisk na pow.iększanie 
swojej budowy i doskonaleme metod 
organizacyjnych. Jest zresztą inny je
szcze wzgląd, nakazują.cy nie przywią-

29• 
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zywać zbyt wielkiej wagi do tych roz
bieżności poglądów: ważniejszą w da
nym wypadku od wspólnych czy od
rębnych celów jest jednolitość działań 
i zwłaszcza jednolitość skutków tych 
działań. Każda dobrze rozwijająca się 
spółdzielnia, choćby jej członkowie 
i kierownicy hołdowali najbardziej 
konserwatywnym poglądom, buduje 
nowy świat, nowe stosunki społeczne 
i gospodarcze o od1niennych już cał
kiem założeniach i innej moralności. 
Różnica poglądów na cele jest tylko 
różnicą uświadomienia społecznego 
działaczy albo odmiennym językiem, 
używanym do propagandy. Jeden znaj
świetniejszych ideolof.l,'ÓW ruchu, zmar
ły w roku 1932 Charles Gide, przeciw
stawiał się przez całe swoje długie ży
cie wszelkiej „rewolucyjności" ruchu. 
Ale to, co on uważał za najistotniejszy 
jego cel: zniesienie zysków w stosun
kach gospodarczych pomiędzy ludź
mi - byłoby jedną z największych do
konanych dotychczas rewolucyj. 

Coprawda, zwycięstwo spółdzielczo
ści możnaby nazwać rewolucją tylko 
w znaczeniu głębokości dokonanych 
zmian ustrojowych, metody jej walki 
bowiem były zawsze najbardziej poko
jowe i pozostaną takiemi zapewne 
w przyszłości. Zarówno Gide, jak i naj
świetniejszy z polskich teoretyków ru
chu, Edward Abramowski, chcieli do
konać przewrotu w najbardziej nawet 
radykalnej społecznie spółdzielczości 
spożywców zapomocą „koszyka do za
kupów", mówiąc inaczej, za pomocą 
zorganizowania siły kupczej najszer
szych warstw spożywców. Sądzili oni, 
że ten odłam spółdzielczości, ogarniając 
coraz szersze warstwy, wciągając 
wkońcu w swoje szeregi całe społe
czeństwo, a przynajmniej jego część 
pracującą, stwarzając nowe placówki 
życia gospodarczego, tem samem usu
wać będzie stare formy, dopóki nie 

nastąpi całkowite przekształcenie u
stroju. 

W ostatnich czasach poglądy te za
czynają ulegać zmianie. Szerokie masy 
spółdzielców, a za nimi ideolodzy za
czynają zdawać sobie sprawę, że cał
kowite nasycenie gospodarki społecz
nej spółdzielczością nie jest bynaj
mniej sprawą tak prostą, jak się to 
uprzednio zdawało. Przedewszystkiem, 
jak kol wiek hurtownie spółdzielcze po
siadają już dzisiaj bardzo poważne wy
twórnie, cały szereg gałęzi przemysłu 
jest do dziś dnia jeszcze i zostanie za
pewne na długo poza działaniem orga
nizacji spółdzielczej; do takich należą 
np. fabryki maszyn, przedmioty zbytku 
i mody, środki komunikacyjne. Poza 
tem, co ważniejsze, ustrój dotychcza
sowy, ściślej mówiąc, posiadacze przed
siębiorstw opartych na zasadach do
tychczasowego ustroju nic myślą by
najmniej ustąpić z zajmowanych sta
nowisk bez walki. 

Niepodobna przewidzieć dziś, jaki bę
dzie ostateczny wynik tej walki. 
W każdym razie w dziedzinie gospo
darki planowej spółdzielczość zawsze 
stać będzie wyżej, właśnie dlatego, że 
produkuje nie dla zysku, ale dla za
spoko.ienia potrzeb ludzkich, do któ
rych dostosowuje swoją produkcję. 

Poza tem, jeżeli kapitalizm opiera 
się na wrodzonej człowiekowi chęci za
robku, spółdzielczość jest wyrazem nie
mniej wiecznej cechy charakteru ludz
kiego - potrzeby wzajemnej pomo
cy wśród słabych, będącej podłożem 
rozwoju kultury. Niewątpliwie kapita~ 
lizm rozwija w duszach swoich zwolen
ników przedsiębiorczość, energję i po
mysłowość, ale zalety te graniczą aż 
dość często z bezwzględnością dla sła
bych i brakiem skrupułów w osiąga
niu swych celów. Bardziej idealistycz
na spółdzielczość czerpie swoje siły 
z miłości człowieka i samoobrony sła-
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hych, rozw1.1a wiarę w siebie u ty<·h, 
którzy i11aczC'j nie rnoi.diby stawiać 
oporu uciskowi, buduje mniej świetny 
lllOŻ<.', all> na hardziC'j sprawiPdliwy<'h 
zasadach oparty świat. St. Tlrngutt. 

SPRA WIEDLIWOśCI WYMIAR. 
Od zarania h istorji kształtowało siQ 
w lu<lzkieh społl'<'Zl'ństwaeh poezucil' 
prawa (~Prawo), które znajdowało 
wyraz takż<.' w wymiarze sprawiedliwo
ści, w rozstrzyganiu nieuniknionych 
konfliktów przrz czynnik możliwie naj
bardziej objektywny: sądy. 

Rozwój historyczny. 

. W pierwotnych gromadaeh, szezqnl<'h 
1 rodaeh do pcłni<'nia wymiaru sprawie
dliwośei powołana była eała spokezność, 
lub też ojeowic rodzin ezy WOJ. ownic"'· 
k 

' ' . „, 
torzy stali na jej ezele. ( ldv luźne 

zwiqzki społeeznc okrzl'pły w z'wartyeh 
fo_rmaeh państwowośei, s11downictwo po
wwrzono wybrańcom, którymi z poeząt
ku byli wyłiieznie kapłani, biegli w pi
śmie i zawiłych formach prawa, ściśle 
wówczas zespolo1wgo z rdigji). Kapła
na.mi byli członkowie trybunału <'gip
sk1ego, szaty duchowne nosili r(iwn ież 
członkowie najwyższpgo siidu .krozoli
~1y - Synhedrjonu, n dopiero <lrecja 
I I~zym przeprowadziły zmmdQ rcwolu
CYJną, oddzielając prawo od rl'ligji, 
cz~?ności kapłańskie od czynności S\'
d~1ow. Lecz nawet w J>Ot\'Żnym i zu1wł
n1e laickim gmachu prawodawstwa 
~zJ'.m.s_kicgo znajdujemy ślad~· wpł~·wów 
<;hgiJ_nyrh, np. znany ohyrzaj, iż skaz11-

?1er, idąry na śmiere, odzyskiwał życie 
1 wolność, j<'śli na swej ostatniej drodze 
spotykał westalkę. 
Cerhą rharakterystyezną prawo-

dawst.:v starożytnyrh jl'st bruk tokn in
stanrJ1, hl,.'dąeej fundammtl'm współ
ezesnego ustroju sądowl'go; sumienie lu
du, t•ox 1JOp1tli odgrywa rolę najwyż-
sze ' · · · .go trybunału, dzierżącego ostateczne 
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prawo łaski i prawo śmil'rci. \V Rzymie 
rrzarów prawo łaski przysługiwało reza
rowi i on ferował wyroki ,iako sQdzia 
1111,iwyższy. Starożytnośr znała" jednak 
inną podstawowi) zasadę współ<•zpsJH•go 
pro<'esu: jawnośr. Pro<'es w Egip<'ie, 
<lrPrji, Rzymie był pnhlirzny, odh~·wał 
się pod gołem niebem przy udziale sze
roki<'h tłumów. 

średniowicrzc natomiast wprowadza 
nieznarn1 przedtl'm, a zaezerpniętą z są
dów inkwizycji zasa<lę tajnośei. Wez<'
sne średn iowi<'rze zarzuriło wypraeowa
ne wzory grcrkil' i rz~·mskie, nastąpił 
powrót do sądów patrjarchalnyeh, prze
kształconych z biegiem wieków w feu
dalne; wyroki feudałów były przeważnie 
ostateczne i dopiero wiek XI I [-ty czy11i 
wyłom w tej zasadzil', wprowadzając od
woła nie od sądu femlałl>w do sadu kró
lewskiego. W okr<'sie późnidszpgo Śl'<~d
niowierza oraz w l'])()<'e nowożytnd roz
porzyna się organizarja s11downirtwa na 
zasadzie wi<>lostopniowl'j instanryjnośei, 
pojmowan<'j nic jako wyj11tek, lerz jako 
podstawowa zasada, tak jak my to dzi
siaj pojmujl'my. Zarysowuje się pojęcie 
sądu kmmr~·jnl'g"O. Tak np. franeuska 
Wielka Rada, zasiadająca 1111 królew
skim dworzr, miała za zadanie rozstrzy
p;anie spraw pod względem formalnym, 
i jako taka miała charakter nnjwyższej 
instancji sądowej. 

Polska przedrozbiorowa. 

Sądownictwo dawnPj Polski było bar
dzo różnorodn<'; niemal każdy rodzaj 
spraw był s11dzony przpz inny trybunał. 
Np. s11d grodzki, któremu przewodniczył 
starosta, rozpatrywał sprawy niecierpią
ce zwłoki, zarówno cywilne, jak karne; 
sądy ziemskie, wybierane przez ogół 
szlachty ziemi rzy województwa, roz
strzygały sprawy eywilne; sąd marszał
kowski miał za zadanie śriganie prze
stępstw popełnionych w miejscu pobytu 
króla i t. p. Dobry wymiar sprawicdli-
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wości zapewniało istnienie Sl)dów a1wla
eyjny<~h, z których na.iwyższy był 

Trybunał < lłówny, obradu.iw·y naprz<~
mian w Piotrkowic i Lnhlinil', utworzo
ny w 1578 r. ,Jako pierwsza inst1111l'ja 
Trybunał Koronny s:idził sprawy prz('
ciwko starostom i urzQ<lnikom grodzkim 
o pogwałcenie luh zanil'dhanil• obowiąz
ków przy wymiarw sprawil'dliwości. 
Sprawy wielkiej wagi, zbrodnie ohrazy 
majestatu, przcstc:pstwa ministrów i se
natorów rozpatrywał sąd sejmowy, bę

dąey jcdnoczl'śnie instanrją odwoławl'zą 
od wyroku Trybunah1 Koronnep;o i od
grywający rolę sądu kasacyjnego. 

Obok sądów zwykłych istniały sądy 
nadzwyczajne, np. sąd kapturowy i wy
jątkowe, np. sąd hetmal1Ski, rozstrzy
gający spory między wojskowymi i prz<'
ciw wojskowym. 

W sposobie powoływania sędziów ście
rały się zasady nominarji i wybiNalno
śc•i; w średniowieczu mianowanie sę
llziów 11ald_v wyhicznie do uprawnień 
kr<llcwskil•h, w c·zasa<'h pbźnit>.iszyeh 
przl'waża zasada wybil•ralności na JW
wicn określony czas, co jl•st zgodne z de
mokratycznemi pn1dami, przenikające
mi rzeczpospolitą szlachecką. 

Rozpoznanie prawa i wymiar 
sprawiedliwości w sądownictwie 

wspólczesnem. 

W działalności sądu wielu znawców 
prawa wyodrębnia dwa rodzaje: wykry
eic prawa, t. zn. O<'l'nę, czy dany czyn 
jl'st prz<'stęp:-;twem lub po czyjej stronic 
jest słuszność, oraz wymiar sprawiedli
wości. Pierwszy rodzaj dostępny j<'st dla 
wszystkich obywateli powodująeych się 
t. zw. naturalnem poezuciem prawa, na
tomiast zadaniPm sądu jest nietylko wy
krycie prawa, lecz również i wymiar 
sprawiedliwości. Sądy wymierzają spra
wiedliwość na zasadzie posiadanego im
perium - władzy określonej ustawami, 
która powoduje, że pogląd sądów na 

sprawę j1•st rozkaz<'m, a pogl:id obywa
teli niewuiz;i<'ą nikogo OJllłl.l<!. Wy
miar sprawie1lliwośei nastQpu,k zarówno 
w wypadkaeh, gdy naruszony j<'st in
terl's i porz:~(lck społ<'<'zny, a w imiPniu 
zaµ;rożo1wj spoh•c·znoś<'i wy st <;>]lll,k oska r
Ży<'i<'l puhlieiny (prokurator), jak 
i w6wczas, g·1ly :l<'zkolwil'k żadne 1lohro 
społcezne nic zostało na sz\rnnk nara
żone, kcz stnła się krzywda ohywa1Plowi 
w jego osohisll'm mnil'maniu (oskarŻ\~
nic prywatne, np. w wypadku z11i1•wa
gi, kkkiego uszko1lz1•11ia !'iała, n<lerzP
nia i t. p.). 

Udział czynnika obywatelskiego 
w sądownictwie współczesnem. 

W toku dzicjbw ohywatl'h~ r{iżnyPh 
krajów brali szeroki udział w wnniarzc 
sprawiedliwości, co zwic:kszało 'wartość 
i popularność działalnośei s:id6w. Stąd 
wywodzi się zasada wyhil•ralnoś<'i SQ
<lziów, kt6ra prz1•z <lłngi<' widd h~·ła .i<'
dyn:1 po<lstawą two1·z1·nia sądzw·~·d1 ko
legj{Jw, a do dziś dnia utrzymała się 
zwycic:sko, pomimo, iż w ezasaeh now
szych zaczęła sic: ujawniać tcndeneja po
woływania sędziów z nominacji. 

Podezas wielkiej rewolucji francuskiej 
ustaliło się przekonanie, iż wyhi<'ralność 
sędziów przez ludność państwa jPst gwa
rancją równości i swobody obywatel
skiej. Zasada ta utrzymywała się do
tychczas w najczystszej formie w An
glji, Stan. Zjcdn. A. P„ gdzie obok sę
dziów związkowych, mianowanyeh prz('Z 
pr<'zycknta, spotykamy sQdziów wybie
ranych przez ogół obywateli stanu, oraz 
w Szwajearji, gdzie do wyborów powo
ływani są miPszkańcy kantonu. W Pol
sce przeważa zasada nominacji, przy
czem sędzii\w ze względu na ieh wysoką 
godność mianuje prezydmt R. P. 

Najbardziej plastycznym wyrazem 
udziału obywateli w wymiarze spra
wiedliwości są s ą d y p r z y s i ę
g łych, które powoływane są do wyro-

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

Czego nie znajdziesz tutaj -
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kowania w najcięższy<'h przestępstwach 
kryminalnych lnh polityrznyrh, przy
czem orzckają tylko o winie>, nic zaś 
o karze. S11dy przysięg-łych mają swyrh 
gorących zwoknników, ma.ją jPdnnk 
i nirmmeJ surowych przc'l'iwników; 
przcciwniry ri podnoszą, że s:idy przy
sięgłyrh poddają się nadmil'rn ie pobud
kom lH'ZlH'iowym i sug-cstjom krasomów
stwa. W Polsec działają s:idy przysię
głyrh na ohszarzl' b. zab. austr. i mimo, 
że są przewitlziam• w proeedurzc karnej, 
nie rozszerzono ich działalności na re
sztę państwa. Sąd przysii;głyeh składa się 
z ławy przysięgłych i trybunału prze
wodniczącego trzech sędziów paf1stwo
wych, który orzeka o wyminrz<' kary. 
Skład sądu przysięgłych jest wynikiem 
współpracy organów samorządu gmin
nego z władzą sądową. Zarząd gminy 
'układa corocznie pierwotną listę przy
sięgłych, z której specjalna komisja są
du okr<:gowego układa roczne listy 
główne i dodatkowe przysi~'!dych. 
Z tych dopiero list prezes sądu okri:go
wcgo przed rozpoczęciem każdych „ro
ków" sądowych wylosowuje odpowied
nią liczbę przysięgłych (30 z listy g-łów
nej i 15 z dodatkowej). Z tej liczby wy
losowanych trybunał przewodniczący 
sądowi przysięgłych wyznacza właściwą 
ławę przysięgłych, złożoną z dwunastu 
członków. Od wyroku niema apelacji, 
lecz tylko kasacja do Sądu Najwyż
szego. 

Gwarancja dobrego wymiaru 
spr a wiedli w ości. 

Jak uniknąć omyłek sądowyrh i jak 
zapewnić sądzonemu możliwie najhar
dziej objektywny pogląd na sprawQ -
oto podstawowe i najważniejsze pytanie 
w dziejach sądownictwa. Dziś mamy już 
Pewne wytyezne, których przestrzegają 
Ustawodawstwa wszystkich kulturalnych 
krajów. Są niemi a) niezawisłość sę
dziowska, głosząca, iż sędzia jest związa-

szukaj w tomie piątym! 

ny tylko ustawą i w żadnym wypadku 
nic podlega rozkazom władzy admini
stra<'y.inrj, kirrującrj się celami poli
tycznrm i oraz b) tok inst anrji t. zn. wie
lostopniowość sądów, która sprawia, iż 
błąd popełniony w wyrokowaniu może 
być naprawiony, OC(•na bowiem sprawy, 
orena winy j('st inarzt'j ujmowana przez 
sąd odwoławczy, aniżeli przez sąd pierw
szej instancji. Obok tyC'h zasa<lnirzyeh 
filarów wymiaru sprawiedliwości waż
nym rzynnikil'm sądownirtwa karnego 
jl'st działalność prokuratora. Prokurator 
bowiem jest powołany nictylko do oskar
żania; rzuwa on wprawdzie przede
wszystkiem nad dobrem i interesami 
państwa, ściga przestępstwa, godzące 
w zasady społPrznego wsp6łżycia, obok 
tego jednak bada wszelkie materjały, 
mogąec wpłynąć na uniewinnimie oskar
żonego. Narzelncm zadaniem oskarży
riela puhliezncgo jest wykrycie istotnej 
prawdy. 

Wyświetlenie istotnej prawdy jest 
również ech~m sądowego proeesu, który 
jako wyraz działalności paf1stwa musi 
być dostępny jak najszerszym sferom 
społecznym. To td najważniejszą zasa
dą s11downietwa dzisiejszego jest jaw
ność rozprawy. Każdy może siQ zaintere
sować przebiegiem rozprawy, prz<'rzytać 
w prasie szrzegółowe sprawozdania 
z różnorodnych procesów. Zasada jaw-
110śri może być ograniczona tylko wte
dy, kiedy wymaga tego dobro społeczne. 
Drugą podstawową zasadą sądownirtwa 
współrzesn<'go - jest równość stron; 
nikt nic może być pokrzywdzony: oskar
żony czy pozwany nic może się znajdo
wać w gorszej sytuarji, aniżeli oskarży
ciel lub powód. Strona pociągana do od
powiedzialności karnrj lub cywilnej 
może używać wszelkirh dopuszczalnych 
prawnie środków w relu obrony (~Ad
wokat) i ma zawsze ostatnie słowo w cza
sie przewodu sądowego. Trzecią wreszcie 
zasadą jest ustność proresu, która po-
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zwala stronom poznać wzajemne preten
sje i zapobiega podstępom i fałszowi. 

Ustrój sądownictwa. 

S!id7 powszechne. 

Epoka nowoczesna przy n i osła ujcdno
stajn ienie wymiaru sprawiedliwości we 
wszystkich niemal krajach bii-. .j rasy. 
Wprowadzenie trzystopniowyeh trybu
nałów stworzyło konieczność rozdziału 
ich działalności rzeczowej t. j. określe
nia, jakiego rodzaju sprawy mogą być 
rozpatrywane przez poszczególne sądy. 
Sądami o najwęższej kompetencji są 
istniejąee w niektórych krajach s:idy po
koju, które są pr.zcwidzianc i w Polsce. 
Rozpatrywałyby one drobne sprawy cy
wilne, obejmujące pretensje pieniężne 
do zł. 300. Następnym stopniem są sądy 
grodzkie, francuskie trybunały polieyj
nc i poprawcze. Do ich zakresu należą 
zarówno sprawy cywilne, jak i karne. 
Według polskiego prawa o ustroju są
dów powsze<·hnych, sądy grodzkie wyro
kują z reguły co do przestępstw zagro
żonych karą 2 lat więzienia i co Jo spraw 
cywilnych, których wartoś<~ nie przekra
cza 1000 zł. W wypadkach wyszczegól
nionych ustawą kompetencja są<lów 
grodzkich obejmuje i inne przestępstwa, 
np. kradzież, oszustwo oraz sprawy cy
wilne nawet ponad 1.000 zł. 'l'rybunały 
1-szej instancji, u nas sądy okręgowe, 
rozpatrują wszelkie inne sprawy zarów
no cywilne, jak i karne, a także środki 
odwoławcze od niższej instancji. Jeśli 
strona przegrywająea jest nieza<lowolo
na z wyroku, ma prawo złożyć apelację 
do Sądu Apelacyjnego, w którym się 
ostatecznie ważą losy samego czynu 
i faktów z nim związanych. Dalej już 
przysługuje droga, gdzie nictylc wcho
dzi w rachubę ezyn, ile uehybienie for
mom procedury, lub niedostateezne zro
zumienie istniejącego prawa. Ostateczne 
orzeczenie wydaje Sąd Najwyższy (fran
cuska Conr de cassntion, w carskiej Ho-

sji - Senat, w Z. S. S. R. - Wierchrnd, 
angielska - Izba Lordów), którego za. 
daniem jest wyjaśnianie ustaw, wykład
nia prawa, oświetlanie' zawiłych przepi
sów. Instancja kasacyjna eieszy się 
w każdym kraju ogromną powagą. 

Nowe prądy społeczne, przenikająec 
ustawodawstwo XX-go wi<'ku, oraz roz. 
wój psychologji i filozofji prawa, róż
niczkującej subtelnie zagadnienie odpo
wicdzialno.4ci, stały się przyezyną utwo
rzenia specjalnych sądów d 1 a n i c
l c t n i c h, a zawiłe stosunki gospodar
cze i eoraz bardziej wzrastająca troska 
pailstwa o byt pracowników stały się 
powodem do zorganizowania sądów 
pracy, w których pracownicy mogą 
dochodzić roszczcil wynikających z umo
wy o pracę. Zawiłość współczesnego ży. 
cia gospodarczego i społeezncgo zrodzi
ła konieczność stworzenia dodatkowych 
instytucyj, pełniących czynności wy
miaru sprawiedliwości, jak np. kom i· 
s j c rozjemcze dla załatwiania zatar
gów w r o 1 n i c t w i e, u r z ą d r o z. 
.i e m c z y d o s p r a w n a j m u i t. d. 
W skład tych komisyj czy urzędów nic 
wchodzą zawodowi sędziowie: wchodzą 
zwykli obywatele, wyróżniający się zna. 
jomością określonej grupy zagadnicil. 
Nad słusznością i prawnością rozstrzy. 
gail czuwają sądy okręgowe, do których 
Śtrona niezadowolona z orzcezenia może 
złożyć odwołanie. 

Niezależnie od sądów pailstwowych 
istnieją we wszystkich pailstwach są dy 
p o 1 ub o w n e: osoby mające do siebie 
pretensje cywilne mogą powierzyć roz
strzygnięcie sporu komuś trzeciemu, 
cieszącemu się ich zaufaniem ; wg. pol
skiego prawodawstwa wyrok sądu polu
bownego jest ostateczny i może być za
skarżony jedynie ze względów formal
nych. 

Jeżeli pewne przestępstwa szerzą się 
w sposób nagminny i zagrażają porząd
kowi społecznemu, państwo może się 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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uciec do najostrzejszych środków walki 
i wprowadzić s ą d y d o r a ź n e, ka
rzące śmiercią lub dożywotniPm więzie
niem. \Vyrok sądu doraźtwgo jest osta
teczny, a skazańcowi przysługuje jedy
nie prawo odwołania się do łaski głowy 
państwa. 

Naczelną władzę sprawującą nadzór 
nad sądami powszechtwmi jest minister 
sprawiedliwości. 

S!ldY szczególne. 

Nietylko obywatele mogą być między 
sobą w sporze, lub łamać obowiqzującc 
normy prawne; zdarza się również, iż 
obywatel popada w konflikt z władzą 
administracyjną i zarzuca jej nielegal
ność postępowania. W ówrzas spór jest 
rozstrzygany przez s ą d o w n i c t w o 
adm i n is tra cy j n e t. j. przez od
powiednie trybunały, u nas Najwyższy 
Trybunał Administraryjny, który orze
ka o legalnośri aktów władzy admini
stracyjm•j i którego wyrok jest dla tejże 
władzy wiąż11ey. S11downirtwo admini
straryjnc chroni społeczeństwo przed 
możliwemi nadużyciami władzy ze stro
ny administracji państwowej. 

Inną gałęź s11dów szczególnych stano
wi s ą d o w n i c t w o k o m p c t e n
c y j n e, które rozstrzyga konflikty mię
dzy władzami sądowemi i administracyj
nemi; konflikty takie mogą wyniknąć 
w wypadku, kiedy np. obydwie władze 
są zdania, iż sprawa podlega ieh kompe
tencji (konflikt pozytywny), lub też 
kiedy obydwie uważają, że nic są powo
łane do orzekania (konflikt negatywny). 
W Polsre w sprawach tego rodzaju de
cyduje Trybunał Kompetencyjny, zło
żony z sędziów Sądu Najwyższego i Naj
wyższego Trybunału Administracyjne
go. Takim konfliktem kompetencyjnym 
może być kwestja, jaka władza powinna 
rozstrzygnąć spór, czy magistrat był 
w prawie zabrać obywatelowi drogę, bę
dąrą jego własnością i przeznaczyć ją 
użytkowaniu publicznemu. 

szukaj w tomie piątym! 

Szcwgólną instanrją sądową o założe
niach politycznyeh jrst Tryb u n a ł 
St a n u. Zadaniem jPgo jest sądzenie 
prezydenta Rzeczypospolitej, ministrów, 
członków parlamentu, prezesa Najwyż
szpj Izby Kontroli Państwa za złamanie. 
konstyturji i dziRłanie na szkodę pań
stwa. W Nlług konstyturji polskiej z ro
ku 1935-t'go rzłonków Trybunału Stanu 
powołuje prezydent Rzeczypospolitej 
z pośród sędziów sądów powszechnych, 
a przewodniczy im pierwszy prezes Są
du Najwyższrgo. 

S ą d y w o j s k o w e wreszcie orze
kają o przestępstwach popełnionych 
przez osoby wojskowe i poza zwykłym 
kodeksem karnym stosują karny kodeks 
wojskowy. 

Odrębny wymiar sprawiedliwości 
w niektórych krajach. 

Obok zarysowanej;\'o poprzednio ustro
ju sądownictwa w niektórych krajach 
Europy istnieją ciekawe odrębności. 

N i e m c y w s p ó ł c z c s n e, Trze
cia Rzesza, dą.żą do całkowitego zreor
ganizowania wymiaru sprawiedliwości 
i w miejsre ustalonej wickami zasady 
objektywnośei wysuwają zasadę celowo
ści, zmienną. i zależną od wypadków na
tury politycznej. Zasada relowości pole
ga na dostosowaniu wymiaru sprawiedli
wości do aktualnych zagadnień państwa. 
W imię tej zasady np. sądy niemieckie, 
stojąc na stanowisku teorji o czystości 
rasy, starają się unieważniać mieszane 
małżeństwa niemiecko-żydowskie. Jakie 
będą formy przyszłego sądownirtwa Rze
szy, trudno jest dziś przewidzieć, w każ
dym razie są tam wysuwane projekty 
bardzo odbicga,iąre od znanyrh typów 
i podważająee dotyrhczasowe założenia, 
np. zasadę toku instancji i niezawisłości 
sędziowskiej. 

W Ros j i Sowiecki c j, aczkol
wiek zachowano zewnętrzną szatę ustro
ju sądowego, obalono fundamentalną za-
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sadę wymiaru sprawiPdliwoś<'i, niezawi
słość S\'dziowską i wprowadzono również 
zasadę celowości. W Z. 8. 8. R. sędzia, 
kt6ry wydał wyrok nirzgodny z klasową 
polityką i z klasowem porzuriem spra
wiedliwośri, może być każdl'j <'hwili od
wołany ze swego stanowiska, a na\n>t 
postawiony w stan oskarżPnia za szko
dzenie interesom proh~tarjatu. Ciekawą 
i nigdzie indziej nipspotykaną instytnrjl). 
są t. zw. s11dy kolcżei1skil•, powstałe 
w fabrykach, kołchozach, kooperatywach 
mieszkaniowych, złożone z przedstawi
cieli pracującyrh, którym te czynności 
powierzono w drodze wyboru. Zadaniem 
sądów koleżeńskich jest podniesienie po
ziomu kulturalnego i wychowania klasy 
pracującej. 

Na innych zupełnie podstawaeh 
kształtował Rię wymiar sprawicdliwośf'i 
w A n g 1 j i, gdzie wolność obywatelska 
jest najświętszą sprawą ( ~ Wielka Bry
tanjci). A. Fidler. 

Literatura. Z. Cy bi cho wski: Pol»kic 
prawo p1u'1stwowe, Warszawa 1925-Hl::W. 
Prawo międzynarodowe publiczne i pry-
watiw, \V arsza wa 1928; A. K r a u s-
h nr: Cznsv sądownictwa rosyjskiP~O 
w Warsznwi~, \Var,.;zawn 1916; II. A. 
Koh n: Sądy Elekcyjne, Warszawa l!JHi. 
Prawa Wyjątkowe; O. Bal zer: Prz<'wód 
sądowy polski w zarysie, Lwów 19:1.5 r. ; 
J. Raf ac z: Dawny proces polski, 1925 r.; 
S. Kutrzeba: Dawne polskie pra
wo w zarysie, Kraków 1927 r.; S. La
d ie r: Proces karny w Talmudzi<', Lwów 
19:!5 r.; K. \V i n a w c r: Postępowanie do
raźne, Warszawa 1!l:l4 r.; Markiewicz: 
Rys postępowania przed Sl}dami przysię
głych w Anglji, WRr,.,zawn 1862 r.; 
S. Wrób Ie wski: Sądy polubowne w hi
storji prawa, Kraków 1928 r.; A. Mo
g i I n i c k i: Sądownictwo w Polsce w okre
sie przedwojennym, Warsznwa 1917 r.; 
L. N ag 6 r ski: Prawo o ustroju sądów 
powszechnych z dnia 16. II. 1928 wg. jedno
litego tekstu z dnia 15. XI. 1932 r., War
szawa 1933; J.Makarewicz: Komen
tarz do polskiego postępowania karnego, 

wydanie IV; J. Ru 11dstci11: Wojsko
wość w świetle kodeksu postępowania karne
go i prawo o ustroju sąd<)w powszechnych, 
\Varszawa l!l2!lr.; J. J. Litaucr: Frag
nwnty z dziejów polskiPgo sądownictwa po
ro:r.biorc>w<'go, \Vnrszawa l!ll5 r. Sąd kasa
cyjny Księstwa \V arszawski<'go, 'Var8:t.nwa 
l!l15 r.; M. A 11 c r ha n d: 811downi<"two 
handlowe, Wnrs7.awn 1!J2!l r. Głm1 Hą
downictwa, rocznik l!l35 r.: Rosja Sowiecka. 

STANY ZJEDNOCZONE AMERY
KI. Stany Zjednoczone, podobnie jak 
czi;ść świata (~Ameryka P<lłnorna), 
kt6rej są synonimem, są krajem naj
skrajniejszych przeciwieństw i niezwy
kłych osobliwości. 

Sama nazwa kraju „Stany Zjedno
czone Ameryki" jest osobliwością. Na
zwę tę stworzyła garstka kolonistów, 
osiadła na obszarze nie większym niż 
3° / 0 powierzchni Ameryki Północnej, 
a obwieśeiła go światu dnia 4. VII 
1776, w akcie niepodległości - w za
raniu walki o nią z potęgą państwa 
wielko-brytyjski('g-o. 

Poczęta wówczas nazwa, pełna alll hi
cji i sobkostwa, obiegła i zwyciężyła 
świat cały. 

N a to wielkie zwycięstwo złożyły się 
dwa czynniki. 

Pierwszy i najważniejszy był natury 
psychicznej. Późniejsi „Amerykanie" 
opuścili „świat stary" w poszukiwaniu 
wolności wyznania i zbawienia duszy. 
W głębi ich s<>rc tkwił głęboki antago
nizm do starej, feuJalnej, swobodę jed
nostki pętającej Emopy. Z t<>go to 
przeciwieństwa i mesjanizmu ducho
wego zrodziła się głęboka wiara, która 
rozstrzygnęła losy wulki o niepodle
głość Stanów Zjednoczonych. 

"' takich to nastrojach mesjanizm 
duchowy skojarzył się z mesjanizrneu1 
politycznym; w tych nastrojach zro
dziła się bezbrzeżna wola pomyślności, 
której wyrazem był też akt z 4. VII. 
1776 r. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Drugim czynnikiem, który przy
znał rację aktowi z 4-go lipca, był splot 
wypadków dziejowych. 

Nie ulega wątpliwości, że wola po
myślności narodu przetrwała wieki tyl
ko dlat<'go, że wypadki dziejowe nie
ustannie utwierdzały go w poczuciu 
słuszności pierwotnej wiary. 

Rozwój terytorjalny. 

Miecz w historji Stanów Z,iednoczo
nyeh nie odegrał żadnej roli. Z chwilą 
og'łoszenia ni<'podległości mierzyła po
wierzchnia zorganizowanych Stanów 
około 3

/ 4 miljona km 2
• Prawa jednak 

terytorjalne Stanów, odziedziczone po 
angielskich władcach, się~ały już wów
czas do Mississippi, t. j. obejmowały 
kraj o powierzchni przeszło 2 miljo
ny km2

• Zaledwie jednak zaczęli nowi 
koloniści zstępować w doły niziny Mis
sissippi, a już w r. 1803 powi~kszył się 
obszar Stanów znowu w dwójnasób. 
Oto wówczas otrzymały Stnny od Fran
cji Luizjanę Zachodnią, kraj położony 
na zachód od Mississippi, a sięgający 
częściowo aż po góry Skaliste. Hojno
ścią Prancji powodowała przedewszyst
kiem obawa, aby obszary te, przrz 
F'rancuzów niedostatecznie chronione, 
nie wpadły w ręce Anglików! 

\V dalszym ciągu epopei napoleo(1-
skiej pada w gruzy wielkie hiszpańskie 
J?aństwo w Ameryce. Wtedy ujawnia
Ją się jednak w sposób osobliwy wpły
wy dawnych, przedkolumbijskich dzie
jów. Oto z gruzów państ~a hiszuań
skiego dźwigają się liczne wolne - re
pu bliki, ale tylko tam, gdzie powstała 
i sięgała staroindjańska kultura. Cały 
obszar, nietknięty przez nią, wpada 
w ręce Stanów Zjednoczonych: Flory
da już w r. 1821, Texas 1835 r., reszta 
dawnych posiadłości hiszpa!1skich 
w Kordyljerach i nad Pacyfikiem już 
w latach 1846-48. Ostatecznie drogą 
korzystnego kupna uzyskują Stany 

szukaj w tomie piątymi 

w r. 1848 od Anglji odkryty przez Dra
kego „Nowy Albjon" (stan Orrgon). 
Znacznie później (186i) odkupują 
Amerykanie od Rosjan Alaskę... za 
bezcen. 

Granice wewnętrzne. 

W kraju, zajętym takiemi skokami, 
w kraju niemal pustym, sprawa granic 
prywatnych, czy politycznych jest bar
dzo prosta. Brak czasu na zżycie się 
człowieka z ziemią, którą posiada, 
sprawia, że system granic przyjmuje 
charakter tkanki linij prostych, kwa
dratów lub prostokątów, których boki 
przebiegają często wzdłuż umówionych 
zgóry południków i równoleżników. 

Taki system granic jest charaktery
styczny dla wszystkich kolonij euro
pejskich w innych częściach świata. Ta
ki system granic był wog6le niegdyś po
spolitszy. Dowodzą tego np. prostolinij
ne odcinki granic wsi polskich w obrę
bie puszcz leśnych, a zwłaszcza bagien, 
resztki dawnego obrazu granic, zni
szczonego przez zżycie się człowieka 
z ziemią. Dlatego to i µTaniec poszcze
gólnych stan6w i powiatów wyglądają 
także inaczej na wschodzie Stanów, 
gdzie kolonizacja dokonywała się po
wolniej, a inaczej na dalekim zacho
dzie. (T. I. str. 186, ryc. 33). 

Trwałość tego systemu granic w Sta
nach jest też dowodem, że przebieg 
wewnętrznych granic w państwie jest 
dziełem historji, a w życiu jest rzeczą 
podrz('dnego znaczenia. 

W chwili, kiedy Amerykanie z małe
go, przybrzeżnego, atlantyckiego pań
stewka posiedli kontynentalne prze
strzenie, nietylko niemi nie władali, 
ale ich zgoła nie znali. Jakże łatwo 
można było to bezmierne, ale też puste 
i bezdrożne dziedzictwo doszczętnie 
zmarnować! Czy emigracja, sącząca 
się nikłą wówczas strugą, zdoła je po
siąść i opanować Y 
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Niespodzianka kalifornijska. 

Podczas takiej to spokojnej zrazu 
wędrówki zaszedł jednak w kraju po
myślności wypadek zgoła nieprzewi
dziany. Oto zaledwie został przez Mek
syk podpisany traktat oddający Sta
nom obszar hiszpańskich Kordyljerów, 
przypadek powoduje odkrycie naj
większych pól złota w Kalifornji. 

A jednak Stany pacyficzne, zrodzo
ne w „gorączce złota", przeszły rychło 
w hodowlę, rolnictwo, ogrodnictwo, za
czem poszedł i przemysł. l•'antastyczna 
w swem bogactwie roślinność stała się 
pobudką tego rozwoju. Także i klimat 
wczesnej wiosny działał sprzyjająco, 
należało jednak zwalczyć jego nad
mierną suszę. Dokonano i tego. Praca 
dokonała cudów. Ba, ale te Stany pa
cyficzne rozporządzają 42°/0 rnpasów 
sił wodnych całych Stanów Zjednoczo
nych i to otwierała zup<'łnie nowe dla 
ich rozwoju perspektywy. 

Nad Stanami zawisło wtedy niebez
pieczeństwo rozbicia na dwie połacie: 
atlantycką i pacyficzmi. Wtenczas oka
zało się jednak, że Amerykanie z głę
boką wiarą w swą pomyślność wzbu
dzili też w sobie poczucie woli i mocy 
spełnienia tych zadań, które serja nie
przewidzianych pomyślności na nie na
rzucała. 

„Stalowe wstążki". 

Od początku dziejów Stanów Zjed. 
stał się im szereg okoliczności lekcją 
kultury. Przeprowadzenie w r. 1824 
kanah1: Erie-Hudson, łączącego „wiel
kie jeziora" z Nowym Jorkiem, posta
wiło odrazu Stany na szczycie państw 
eksploatujących drogi wodne. Troska 
o Kalifornję wywiodła na równe szczy
ty kolejnictwo amerykaf1skie. W la
tach 1862-69 wybudowano pierwsz11 
kolej transkontynentalną, zwaną pacy
ficzną, łączącą Nowy Jork przez Chi
cago i Omaha z San Francisco, mającą 
długości 5.450 km. Odcinek na zachód 

od Omaha, wykonany wówczas, ma 
3.112 km. Miarą rozmachu, z jakim do
konano opasanie Ameryki Północnej 
pierwszą „stalową wstążką", jest fakt, 
że w owym czasie nie przeprowadzono 
w Europie jcszcze żadnej wielkiej ko
lei alpejskiej. Budowę kolei Mt. Cf'nis, 
mającej 76 km długości, wykonano 
w latach 1853-71, św. Ootarda dłu
gości 99 km w latach 1869-81 ! 

Kanał Panamski. 

Troska o gospodarczo - polityczną 
orjentację dziedziny pacyficznej stwa
rzała coraz to nowe ameryka11skie po
mysły. 'Vohec nieobliczalnego bowiem 
rozwoju mas pro<lukcji i transportu 
nawPt coraz to nowe „wstążki stalowe" 
mogły się okazać więzią zn wiotką. Sta
ny Zjed. miały też oddawna zwri\cone 
oczy na Amerykę środkową i na istnie
j:ice tam możliwości budowy kanału 
oceanicznego. Ale sprawą tego kanału 
interesowała się Francja i Anglja. 
Trudno przewidzieć, jakiemi drogami 
poszłyby wypadki, gdyby wielkie 
przedsięwzięcie Per<lynanda Lessepsa 
francuskiej budowy kanału Panam
skiego nie run('ło w walce z nieznane
mi jeszcze wówczas mocami przyrody 
(potopowe powodzie Rio Cha gres). 
Tymczasem w r. 1898 wybucha wojna 
mil,)dzy Ameryką a Hiszpanją, wojna 
na obu oceanach, na Atlantyku i Pacy
fiku. Rozstrzygnięcie zapadło. Stany 
Zjednoczone wykupują od zrujnowa
nej spółki francuskiej prawa konce
syjne i są w tej chwili gotowe do bu
dowy „amerykańskiego" kanału Pa
namskiego, gdyby nie jednomyślny 
protest republiki Ko lum bji, do której 
należał obszar kanałowy. Na obszarze 
Panamy wybucha wówczas (1903), 
chyba nie przypadkiem, rewolucja, po
wstaje nowe państwo tej nazwy. Sta
ny Zjednoczone uznają natychmiast 
państwo Panamy jako fakt dokonany 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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i przystępują do budowy kanału. 
W sierpniu 1914 r. kanał Panamski zo
stał otwarty. 

„Kulty" amerykańskiego życia. 

Kult komunikacyjny rozniecił w spo
łeczeństwie amerykańskiem jeszcze in
ne kulty; · on to stworzył typ życia 
amerykańskiego. · Budowa pierwszej 
kolei pacyficznej, rozpoczęta podczas 
wojny domowej, wykluczała zgóry 
udział państwa w tem przedsięwzięciu. 
Za tym wzorem cała sieć komunikacyj
na Stanów powstała zabiegami kompa
nij prywatnych. Ale 'Państwo miało 
zrozumienie dla pracy ··tych kompanij, 
obdarzając je, może rozrzutnie, zie
mią państwową na cele kolonizacji. 
Wprawdzie te kompanje dały rychło 
sposobność do nadużyć, wprowadziły 
niesłychany wyzysk i korupcję, ale one 
to stworzyły Amerykę i Amerykanina. 
One to, te pierwsze koleje pacyficzne, 
sprawiły, że Stany stały się państwem 
bezgranicznej p r z e d s i ę b i o r c z o
ś c i i n d y w i d u a l n e j, . one roz
prowadząc po kraju rosnącą raz wraz 
falę emigracji, nietylko opanowały bez
mierne ziemie, ale wprowadziły tu tem
po życia nigdy i nigdzie dotąd niezna
ne. W to tempo wprowadziły one i ład 
programowy. Tak bowiem jak z pustki 
wyrastało zgóry przewidziane miasto 
z szachownicą ulic, oświetlonych, ska
nalizowanych, przeciętych siecią komu-

. nikacyj, a życie pospolite stwierdzało 
~łu~zność przewidywań, tak też i całe. 
zyc1e amerykańskie zostało następnie 
Wtłoczone w przemyślany zgóry pro
gram (standard), mający służyć naj
lepiej pędowi ogólnej pomyślności. 
. Produkcja, obrót, komunikacja stały 

się tu hasłami i treścią życia, a wywo
dząca się stąd fantastyczna w krzykli
wości i błyskotliwości reklama utrzymy
wała to życie w stałem napięciu i pod
nieceniu. 

szukaj w tomie piątym! 

Emigracje i stosunki ludnościowe. 

Ameryka, jakby nawet nie drgnęła 
pod wpływem nawały emigracji, spotę
gowanej do nigdy i nigdzie nieznanych 
rozmiarów. W r. 1830 wynosił przypływ 
materjału ludzkiego do Stanów już 
60.000, w r. 1850 już 200.000, w r. 1880: 
500 tysięcy, w r. 1910: 800.000, w dwu
nastu miesiącach poprzedzających wiel
ką wojnę: 1,200.000. Nawet wojna 
wstrzymała emigracje tylko chwilowo. 
Suma tego przypływu w okresie 1820 do 
1930 przekracza 38 milj. ludzi. 

O pstrokaciźnie ludzkiej Stanów Zjed
noczonych nic nie zdoła dać wyobra
żenia. Spis ludności zna tu tylko „Ame
rykanów stuprocentowych", których ro
dzice są pochodzenia amerykaf1skiego, 
i ,.obcych", któryc:h przynajmniej je-

„nad 75°/o 

„od 60-75°/o 

lllllllllllllllod 26-600/o 

1111111111 od S-29'/o 

I I I I I lpon/iij SO/o . 

Ryc. 79. „Obcy" w Stanach Zjednoczonycn. 

den rodzic przyszedł na świat poza 
Ameryką. Najlepszą ilustracją tej pstro
kacizny jest Nowy Jork, symbol Ame
ryki, w którym jednak 8

/ 4 ludności jest 
„obcej". Niema miasta na świecie, któ
reby miało więcej katolików, więcej Ir
landczyków, więcej Polakow, niż Nowy 
Jork. Rosjan jest tu tyle, co w Peters
burgu, a żydów niemal tyle, co w całej 
Polsce. Całemi blokami ulic przechodzi 
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11 I I I ponfi•J 6°/o 

111111111 od 6-100/o 

11111111111 od 10:-26°10 

l!lmpowyi•i 26°1o 

Ryc . 80. „Czarni" w Stanach Zjednoczonych . 

się przez nędzne ghetta wszystkich wy
znań i wszystkich ludów obu półkul, 
a dzielnica Harlem, sąsiadująca z Bron
xcm, ojczyzną i ostoją „ostatnich Mohi
kanów", jest jedyną na świecie kultu
ralną metropolą Murzynów, ojczyzną 
. " „Jazzu . 

~onii•J !21/s0 1t ~od 6 - 7111°/o 
~od 2 111-6°/o -powyt•) · 71/sO/t 

Ryc. 81 . Polacy w Stanach Zjednoc1onych. 

Wojna domowa. 

Co sprawiło, że ta różnobarwna 
etnicznie i kulturalnie masa niemal nie · 
doszła do głosu Y Co ją spoiło z Amc
ryką T 

Społeczeństwo amerykańskie było 

przedewszystkiem zgrubsza już gotowe, 
zanim Ameryka została zalana falą emi
gracji europejskiej. To społeczeństwo 
amerykańskie było jednak od początku 
niejednolite, dzieliło się na dwie grupy, 
północną i południową. Dalszy rozwój 
te przeciwieństwa zaostrzył. Atlantyckie 

· bowiem, podzwrotnikowe południe zwra
cało kolonistów do gospodarki planta
cyjnej i do rozwoju niewolnictwa. Bliski 
przykład kolonij hiszpańskich zadecy
dował też ostatecznie, że całe „południe" 
rychło zaroiło się od „czarnych" . 

Różnice ideowe północnych „pielgrzy
mów" i południowych „purytanów" 
(~Ameryka Północna), zaognione co
raz silniej wzrastającą konkurencją ro
botnika wolnego z niewolnym, zakończy
ły się wojną domową. Wojna ta (1861 do 
65) przyniosła zupełne zwycięstwo „pół
nocy". Nie jest prawdopodobne, by 
krwawa ta wojna, toczona w interesie 
dwu rażąco innych sposobów gospodar
czych, a zakończona znęcaniem się „pół
nocy" nad „południem''', te przeciwień
stwa osłabiła, ale to pewne, że ona sta
nowczo rozstrzygnęła o ostatecznej orga
nizacji pa11stwa, w którem „północ" 
zachowała trwałq przewagę. 

Z chwilą zakończenia wojny domowej 
emigracja Stanów była już w pełnym 
rozkwicie i wpadała w tempo zawieru
chy. Cały ten potężny przypływ kapi
tału ludzkiego dostawał się odrazu pod 
kontrolę „północy", co ostatecznie mu
siało się przyczynić do ustalenia jej po
tęgi w ustroju amerykańskim. 'l'o ·bo
wiem, co „północ" od „południa" od po
czątku w Stanach wyróżniało, brama 
Hudsonu na północy, a nie rozczłonko
wane lesiste grzbiety Appalachów na 
południu, nie przestało działać teraz je
szcze. Podczas gdy bowiem do r. 1880 
południowe Appalachy nie przecinała 
jeszcze żadna linja kolejowa, brama 
Hudsonu była już kluczem pięciu wiel
kich pacyficznych linij kolejowych. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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~powytej 2000 m nad poziom morza 

Ryc. 82. Bl e~ kol ejowa Stanów Zjednoczonych 
w r. 1880. 

Ameryka.nizacj a. 

Proces stopienia niezmiernej a róż
norodnej masy emigracji w „kotle" ame
rykańskim („melting pot") ułatwiał 
fakt, że dziesiątki lat cała emigracja 
przypływała do Stanów z krajów ger
mańskich i protestanckich, którzy pier
wotnym Amerykanom byli duchowo naj
bliżsi. 

Ten stan niczem niezakłóconej amery
kanizacji trwał do r. 1890. Nagle obok 
Niemców i Skandynawów zjawiają się 
Włosi, wraz za nimi różni Słowianie, 
przeważnie katolicy. 

A jednak mimo tak bardzo dla ame
rykanizacji przeciwnych w emigracji 
przemian proces ten nie doznał żadnej 
przerwy, a może szybciej i pomyślniej 
nadal się rozwijał. Nowa fala emigra
cyjna stanowiła bowiem nietylko zbyt 
wielką pstrokaciznę, niezdolną do zbio
rowego oporu, ale była nawet pozbawio
na wszelkiej przeciwstawiającej się te
mu myśli, która przecież nie mogła się 
zrodzić z biedy i rozterek społecznych, 
Wyrzucających tę falę ludzi za morze. 
Wobec blasku dobrobytu i potęgi i nie
których objawów, nieznanego w Europie 
demokratyzmu, amerykański „kocioł" 
nie zawiódł nawet wobec najsilniejszej 
nawały emigracyjnej. A w dodatku ten 
młyn życia, który głuszył wszystkie ide
je i tęsknoty, zmuszał do myślenia tylko 

o „amerykańskim" dniu dzisiejszym 
.i po „amerykańsku". 

Przestrzeń, która stworzyła kult ko
munikacji i organizacji pracy, stworzyła 
Amerykę i pierwszych Amerykanów, 
ona stopiła i następnych. 

Kraj największych liczb. 

Tak jak Ameryka, zgoła nie najwięk
szy ląd, tak też i państwo „Ameryka", 
Stany Zjednoczone, ani powierzchnią, 
ani zaludnieniem niedorównujące in
nym, są krajem „największych liczb". 

W Stanach Zjed. mieszka 'cztery razy 
mniej ludzi niż w Europie, ale miast 
miljonowych jest w Stanach 11, w Eu
ropie tylko 13. W Stanach mieszka tyl
ko 6°/0 ludzkości, ale ta garstka dostar
cza w produkcji światowej : 46°/0 kuku
rydzy, 43°/0 tytoniu, 60°/0 bawełny. 
W kruszcach szlachetnych ustąpiły Sta
ny już innym pierwszeństwa, ale zdo
były je i zachowały w węglu, nafcie, że
lazie i stali, w miedzi, ołowiu cynku, 
aluminjum, w siarce i fosforytach. 
W obrocie światowym znajduje się 64°/0 

kukurydzy, 54°/0 bawełny, 72°/0 nafty, 
44°/0 stali, 37°/0 węgla pochodzenia 
„amerykańskiego". Tworząc i sprzeda
jąc, kupują i zużywają Stany 70°/ 0 

światowej produkcji kauczuku, 72°/, 
sztucznego jedwabiu, 53°/0 cyny, 48°/1 

kawy. Dla dokonania obrotu temi po
twornemi „liczbami" posługują się od
powiednią siecią środków komunikacyj
nych. Sieć kolejowa Stanów jest już od
dawna i stale większa ( 420.000 km) od 
sieci całej Europy (390.000 km), a sieć 
telegraficzno-telefoniczna jest większa 
od sieci całej reszty świata. Cóż dopiero 
mówić o urządzeniach i sprawności tej 
sieci, · której . drutami możnaby opasać 
równik 250 razy. Ruch automobilowy 
jest w swoim rodzaju wyłącznością 
amerykańską. Wszak „Amerykanie" do
starczają na rynek światowy 83°1o 
wszystkich automobili, a zużywają prze-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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szło trzy czwarte produkcji światowej. 
Majątek narodowy Stanów Zjedno

czonych został oszacowany w r. 1928 na 
okrągłą, niełatwą do pojęcia sumę 450 
miljardów dolarów. Suma tak określo
nego majątku narodowego równa się ma
jątkowi dziesięciu najpotężniejszych na
rodów razem wziętych: Wielkiej Bryta
nji, Francji, Niemiec, Japonji, Rosji, 
Włoch, Kanady, Brazylji, Argentyny 
i Polski. 

Kult neutralności. 

Mianując się Ameryką, gdy były gar
stką ludzką i drobiną terytorjalną, 
stwierdziły już Stany Zjedn., że świat 
cały ich nic nie obchodzi. „Ameryka dla 
Amerykanów", jakgdyby Ameryka nie 
była częścią' świata! W tej niesamowitej 
nieomal myśli utrwalił Amerykę Wa
szyngton, jej twórca i może jedyny bo
hater historyczny. 

Zasada neutralności, proklamowana 
przez Waszyngtona, stała się treścią hi
storji Ameryki, a właściwie wykluczała 
ją z historji powszechneJ. 

Ale Nemezis historyczna jest silniej
sza od woli człowieka i narodów. Roz
biory Polski i rewolucja francuska, któ
re pozbawiły mocarstwa europejskie 
swobody ruchów, dały Ameryce wolność, 
okres napoleoński dał Ameryce jej dzi
siejsze terytorjum - a potem wiek cały 
mogła Ameryka przestrzegać swej rcli
gji neutralności... póki nie wybuchła 
wojna światowa, która i Amerykę po
rwała w wir wojenny. 

Wojna światowa. 

w bezprzykładnym wstrząsie moral
nym i fizycznym całego świata zostały 
proklamowane wielkie akty sprawiedli
wości dziejowej - powstała i Polska -
ale w zawierusze wojennej runął gmach 
spokojnego współżycia narodów, a nad 
światem zawisła zmorna tęsknota do 
„chleba naszego powszedniego". 

Każdy naród, każdy kraj, w porozu
mieniu z inncmi, czy sam w sobie musi 
szukać drogi właściwej do ziszczenia tej 
codziennej ·modlitwy. 

Co się działo w Ameryce? Co zawiodło 
Amerykę na pola bitew nad Marną, co 
ją skłoniło do akcji odbudowy świata 
i niesienia ulgi pogrążonym wojną, akeji 
w iście amerykańskim stylu poprowa
dzonej? Tego z pewnością pełną jeszcze 
nie wiemy. 

Blask i ruina. 

Faktem jest, że wojna światowa stała 
się zrazu dla Ameryki jedną z tych 
nigdy nieprzewidzianych okoliczności, 
które ją na coraz wyższe, na niedościgłe 
wyżyny potęgi wywiodły. 

Oto obraz rozwoju wartości amery
ka11skiej produkcji rolnej i przemy
słowej: 

Produkcja 1900 1910 1920 1930 1933 
miljardów dolarów 

przemysłowa 13,0 20,8 62,0 70,4 31,4 
rolna 4,7 8,5 21,4 8,1 5,7 

Cyfry te (t. j. dla r. 1910 i 1920) wy
mawia się i pisze, ale opisać nic można 
szału, w który one wprowadziły A me
rykę. Dolar, nieznany nigdzie przed 
wojną, staje się walutą wszechświatową! 
Cały świat staje się dłużnikiem Ame
ryki. Nie Ameryka, ale świat cały ... dla 
Ameryki! 

Po wielkim zbytku nastał jednak nagle 
niedostatek. Gorsze, aniżeli sama klęska 
ekonomiczna, było to, że przemysł ·kwit
nął długo w pełnym jeszcze blasku, gdy 
rolnictwo przechodziło już najcięższe 
przesilenie. Gorsze, bo wywołało to nie
znane przedtem w Ameryce przeciwień
stwa społeczne i regjonalne. Gorsze to, 
bo w tym zamęcie wszystkich przeciwko 
wszystkim utonęła przedsiębiorczość 
indywidualna społeczeństwa amerykań
skiego, wołającego nagle, rzecz niepo
jęta· - o pomoc państwową. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Amerykański etatyzm. 

To, co stało się przyczyni) dh1gotrwa
łej klQski spokezeństw cnropPjski<>h, 
wybujały po woj n ie etatyzm, wylm<>hło 
w Am!'ryce z potworn11 żywiołowośeiq. 

Coprawda w Am('ryec wszystko siQ 
dzieje na swoistą miar\' .• lPdm przykład. 
Stany prl'rjowe (obie Dakoty, Kansas 
i Nebraska), hogate już rolnictwPm Jll'ZPd 
wojną, zapotrzcbowaniPm wojt'lllll'm pod
niecone, zastosowały gł\'bok:1 orkQ (t. zw. 
(dry-fcirming) dla podni1~sil'nia swej 
produkcji. Lat szerPg - świPtnc wyniki. 
Zlekceważono jP<lnak klimat am('rykań
ski. Przyszły lata stwhe, wiatry gorące 
z Kordyljerów (chinook, odpowie<ln ik 
wiatru halnego) zwiały glebę żyznq ... 
pustynia! Oto co się stało z rolnictwem 
na prerjach amerykańskich: 

Pro<lukcja. pszenicy owsa kukurydzy 
miljonów dolarów 

1922 99 60 111 
1934 36 6 12 

Jak tu nic gwałtować o pomoc pail
stwa ! 
Państwo amcrykailskic, unikające o<l 

swego poczQcia wszdkiego \vpływu na 
inicjatywę prywatną, pokazało odrazu, 
do czego jPst zdolne. 

Przcdewszystkicm wstrzymało odrazu 
niemal zupełnie t'mig-racjQ. Cios dla 
Buropy, ale czy brak stałego przypływu 
taniego i gotowego do wszdkieh zrazu 
usług emigranta wyjdzie na pożytek 
Ameryce? 

Wydano 567 ( !) kodPksów, rPgulują
eych każdy krok w produkcji przemy
słowej. Czy n ie szaleństwo Y Nie<losyć 
tego! Oznaczono najniższą cenę praey 
w ten sposób, że pracuj11cy dotycłH'zas 
ta.niej murzyn i zostali wszQdzic wyrzu
ceni na bruk. Setki tysi\'CY czarnych 
włóczęgów. Zdecydowano się wszystkie 
gałęzie produkcji, zwłaszcza rolnej po-

szukaj w tomie piątym! 

$wiat i tyci•. - IV. 

i1ipn1ć z państwowych funduszów. Liczne 
mil,iardy dolarów w~·dano na t('n <'('!. 

Zanim doszło już nil'tylko do zam~'Unv 
społe<>znych, ale do konfliktu mi\'dzy 
trzt~ma czynnikami państwowPmi (pn'
zydcnt, kongr1·s, trybunał najwyższy), 
zanim trybunał nit' uznał cah'j tl'j roz
rzut1wj procedur~· za niezgodną z k(m
stytuej11, „złoty" dolar amer~·kai'1ski stał 
się „srehrnym", stracił 40"/ 0 swej war
tośei a bankier <>ałego świata stał się 
swoim, coprawda, ale największym 
dłużnikil'm. 

\\T cwnQtrzny dług pai'1stwowy Sta116w 
wyniósł r. UJ34 - 27 miljard6w dolarów. 
Wliczając w to długi stanów poszczeg6l
nych i miast, dług ten dochodzi 45 mil
jardów (okri!gło 2000 zł. na mieszkańca). 

Ku światowemu zjednoczeniu. 

Chociaż więc dzisiejszy stan Ameryki 
jest ni('pokoj11cy, Jo jednak zasoby ma
tPrjalnc bezbrzeżnych jej przestrzPni są 
bezbrzeżne a utajone chwilowo siły mo
ralne spokrzcństwa są, jak przeszłość 
świadczy, równ id bPzprzykładnc. AmP
ryka znajdzie znowu drog·ę powodzenia 
i rozkwitu. Narazie jednak jakgdyby kj 
drogi w Anwry('P ni1~ widziano. 

Odrazu po zakm1czPnin wojny świato
wrj, w którPj Aml'rykanic odPgrali nie
pośkdnią rolę historyczną, opanował 
Amerykę odruch dziedzictwa Wasz~·ng
tona, powrót do zmmdy nPutralnośri. 
Traktatu wersalskiego, który zakoilczył 
wo.im; światowi), Amrryka nie ratyfiko
wała, do Ligi Narodów, powstałej z ini
cjatywy prrzydenta Ameryki, Wilsona, 
Ameryka nic przystiipiła ... a ta niech\'Ć 
do świata i ludzkości, z chwilą załamania 
się życia gospodarczego, przybrała zno
wu żywiołowe, amerykai1skic rozmiary. 
Badaniom, kto winien teurn. że Amery
ka runęła w wir wojny światowej, nie
ma koilca. Czy komisja senatu amery
kańskiego (styezeń 1936), cała poehło
nięta tem osobiiwem pytaniem, znajdzie 

30 
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jedyną, właściwą na to odpowiedź, że 
ludzkość jt>st jedna, a Ameryka jrst 
częścią świata'? Wątpimy, czy to już 
teraz się stanie. Ale to pewne, że z,jl~d
noczenie i współpraca, które stało się 
dla Ameryki podwaliną powodzenia, 
otwierają jedyną drogi; powodzenia ca
łq.N świata: Ex pluribus unum! 

K Romer. 

Lit<·rnturn: Patrz „A nll'ryka l'ółno<'na" 
art. w t. I „świat i Życic" R. Dyb o
sk i : 8tuny Z,i<'<lnoc:i:one Am<'ryki Półnoe
ncj, Lwów 1926. 

STATYSTYKA. Statystyka, jak 
wskazu.ie etylllologja nazwy (z gr. 
statizcin c= stwirrdzar, względnie śred
niowiecznej łaciny: status = stan pań
stwa i spraw jego), powinna być 
okrrślona jako zbiór liczb ilustrujących 
zjawiska odnoszące sit:; do funkcjono
wania państwa (np.: liczba obywateli 
opodatkowanych, obszar gruntów opo
datkowanych, liczby urzędników i t. p.). 

Zadania statystyki na początku jej 
istnienia. 

'l'akie też było zadanie statystyki na 
pocz11tku jej istnienia. I obecnie nastę
puje nieraz pomieszanie poji:;cia staty
styki z poji:;ciem sprawozdawczości pań
stwa i instytucyj publicznyc~h. \V pierw
szym okresie prymitywnych badań sta
tystyeznych tak zrrsztą i było. Ten 
okres można nazwać opisowym. Potrze
by państwa wówczas były hardzo ogra
niczone, ograniczoną była również in
gerencja pa1l.stwa do życia społrczeń
stwa . .Matrrjał liczbowy, który mogli
byśmy nazwać statysty('znym, ograni
czał sit:; wówczas do Z('Stawirnia wy
datków publicznych, podatków, sił woj
skowych. Był on zrrsztą dość chaotycz
ny, niedokładny i niewystarczająl'o do
bry rn1wc•t dla pobieżnej analizy. 
W dalszym ciągu n1aterjał liczbowy 
stawał sit:; coraz lepszy, leez zazwyczaj 

mało posuwano się poza inwentaryza
cję zjawisk, t. j. przedstawimie licz
bowych rezultatów h<'z głi:bszej anali
zy, jak np. og·6lnej liczhy ludności, po
wierzl'hni roli, liczby zakładów przemy
słowych i t. p. Tak sprawy stały w więk
szości wypadków aż do początku XIX 
stulecia. 

Następnie, w miarę jak llH'tody sta
tystyczne znajdowały z11stosowanic 
w badaniu zjawisk lud11o;;ciowyt·h, c•lrn
no!llicznych i spoh•cznvch, matc•rjał 
liczbowy zbirrany w toku tych bada1l. 
stawał się coraz l('pszy; coraz dosko
nalsze stawały sit:; również mdo<ly ana
litycznego badania zjawisk. Przcde
wszystkiem nmwzono sit:; okrC'ślania 
przy pomocy ścisłych miar liezhowych 
zjawisk podlegających badaniom. Na
uka o liczbach, zastosowana w staty
styce, stara sio;; wyjaśnić stosunki za
cho<lzącc wśr()d zjawisk zbiorowych, 
w SZ('zególnoś('i w żyrin spoh·rz(•J1-
stwa. 

Rozwój statystyki i jej właściwe zadania. 

Na pomoc badaniom statysty<·znytH 
przyszła 111ate111atyka. Analiza w czy
stej rnatrmatyce ma jednak do <'Zynic
nia z jednostkami pozhawion<'llli wRul
kir j treści wewrn;trznrj, t. ,i. poji:<·.iarn i 
całkiem odcrwanemi, w statystyr<' zaś 
jednostki są grupowane rozrnaicir, w za
leżności właśnie od ich ZIHl<'Z('łłia wr
wni:;trznego. Tak np., gdybyśmy chcidi 
pogrupować obliczt>nic produkcji owo
ców z punktu widzenia użytPcz110ści 
konsumcyjnej, tobyśmy moµ:li owoc<' 
podzielić na owo<'P pożyterznc, hrzuży
teczne, le('Z nit>szkodliwr i ow<H~e tru
jące. .Matematyka przy li<·zrniu tych 
owoców nie IH;<lzie intPr<>sowal-, które 
z nich są pożyteezne a które nie, sta
tystyk zaś musi zlit•zone j1~dnostki pra
widłowo znk lasy fi kowal-. 
Każdy prz<'dlll iot możl' hyć opisany 

lub scharakteryzowa11y przez mnóstwo 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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cech. Niema naturalnie możliwości. ani 
też nic byłoby zdrowego srnsu, gdy
byśmy chcieli wszystkie te charaktery
styki wykorzystać przy opisie liczbo
wym zjawisk. Wobec t<'go wybieramy 
tylko niektóre ważniejsz(' i na podsta
wie tych tylko grupujemy przedmioty 
i zjawiska. W jednej np. grupie bę
dzirrny mieli grzyby trujące, w innej 
grzyby pożyteczne. W ten sposób kla
syfikujemy przedmioty i zjawiska we
dług ich po<lobici'istwa i różnic. W wy
niku tych zahi('gÓw otrzymujemy licz
bowy opis faktów według poszczegól
nych grup. Ponieważ posiłkujemy się 
tu pewną abstrakcją i nie możemy 
uwzględnić w nasz<'m badaniu nie
zmiernej mnogości opisów, musimy przy 
zaklasyfikowaniu uważać za identycz
ne przedmioty, które w niektórych lub 
nawet wielu cechach różnią się mi'{dzy 
sobą. Klasyfikujemy np. do identycz
nych grup jednakowe pod względem 
objętości, wagi czy ceny kosze z owo
cami, chorby zawartość tych koszów 
była różna, o ile takie tylko jest nara
zie zadanie. 

W ten sposób statystyk jest w sta
nie zapomocą liczb dać opis skompli
kowanych zjawisk. Wówczas kiedy 
Ułllysłowość ludzka była b~rdziej pry
mitywna, człowiek potrafił opisać różne 
zjawiska tylko w formie jakośeiowej. 
Niedostateczność środków obserwacji 
często przeszkadzała zarówno stwier
dzeniu prawidłowośei zachodzących 
~jawisk, jak również i udowodnieniu 
Ich pokrewieństwa lub zalrżności. Na
stępnie przyszr<lł czas, kiedy dla opisu 
r.óżnych zjawisk zaczęto stosować opis 
~Iczbowy, nie zwrócono jednakże nale
z~tej uwagi na prawidłową klasyfika
CJę zjawisk. Obecnie sprawa przedsta
wia się inaczej: wiemy, że samem li
czeniem zjawisk nie damy prawidłowc
~o opisu, że musimy je po 1 i czy ć 
1 dobrze z a k l asy fi k o w a ć. Ma-

szukaj w tomie piątymi 

jąc np. za zadanie zbadać zmianę wagi 
dzieci w zależności od wieku, nie mo
żemy ograniczyć się do pogrupowania 
dzieci w zależności od wieku bez zwra
cania uwagi na inne cechy charakte
ryzują<'.C te dzieci, zmiana bowiem wa
gi zależy nietylko od wicku, ale i od 
innych czynników różnych dla różnych 
dzirci, .iak np. rasa, odżywianie, dzie
dziczeni<~ i t. d. Nicdość jest więc zja
wiska policzyć, lecz należy je jeszcze 
zbadać i odpowiednio pogrupować. 
\Vzamian otwiera się wdzięczne pole 
poznania współzależności zjawiska Zinia
ny wagi dziecka z wielu zjawiskami. 
\V dmirmy jeszcze przy kład: chcemy 
zbadać zależność liczby małżei1stw od 
napięcia bezrobocia. Staniemy tu wo
bec zadania nietylko policzenia zawar
tych małżeilstw i bezrobotnych w ja
kimkolwiek bądź okresie, a1e również 
podzielenia tych małżeństw i bezrobot
nych według okresów rocznych, czy 
miesięcznych. I to jednak jeszcze nic 
wystarczy, gdyż rolę odgrywa nietylko 
ilość bezrobotnych, ale długość trwa
nia bezrobocia i t. p. Po dokonaniu 
dobrej klasyfikacji i zrobieniu następ
nie porównania przy pornocy metod 
matematyki będziemy w stanie stwier
dzić, jaki jest wpływ bezrobocia na 
liczbę zawieranych małżeiistw, a nawet 
określić stopień tego wpływu. 

W ten sposób dochodzimy do okre
ślenia właściwych zadań statystyki. 
Statystyka według określenia prof. 
Howley'a jest nauką, która micr z y 
o r g a n i z m sp o ł c e z n y z a r ó w
n o w c a ł o ś c i, j a k i w e w s z y s t
k i eh k i er u n k ac h. Ponieważ or
ganizm społeczny składa się z bardzo 
wielkiej liczby jednostek i dla celów 
klasyfikowania, a również i należytego 
zbadania musimy rozporządzać opisem 
wielkiej liczby jednostek, statystyka 
jest również m et od ą ba d a n i a 
z j a w i s k rn a s o w y c h. Jako meto-

so• 
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da badań masowych statystyka znaj
duje obecnie zastosowanie prawie we 
wszystkich dziedzinach wiedzy ludz
kiej. Spotykamy się wiQc z tą metodą 
i w naukach przyrodniczych (fizyka, 
chemja, astronomja, biologja) i w na
ukach humanistycznych, i w naukach 
społecznych. 

Metody statystyki. 

W związku z tern statystyka albo 
wcale nie może być zaliczona do nauk 
samodzielnych, albo w każdym bądź 
razie musi być uznana za naukQ tylko 
metodologiczną. Może najbardziej ści
słem określeniem dla statystyki byłoby 
określenie jej jako nauki o z as t o s o
w a n i u m e t o d y s t a t y s t y c z
n ej do wszelkiego rodzaju 
b a d a ń. Określenie to jest często za
stępowane przez skrócone określenie 
statystyki jako nauki o zjawiskach ma
sowych. Jak i matematyka, jest staty
styka dyscypliną metodologiczną, jed
nakże odmiennie od matematyki, za-' , . stosowuje swoje metody w zalcżnosct 
od materjałów, z któremi rna do czy
nienia. \V statystyce odgrywa zasadni
czą rolę istotna treść, którą reprezen
tują liczby. Statystyk w zależności od 
dziedziny, której dotyczy materjał, nrn
si być dobrze obeznany z naukami eko
nomicznemi, społeczncrni, dcmograficz
nemi i t. d. 

Cechy zbiorcze. 

Statystyka swoje opracowania opie
ra na t. zw. cechach zbiorczych. Są to 
rozmaite charakterystyki zjawiska, po
wstające naskutek mnóstwa czynników 
zewnętrznych; cechy te należy zakla
syfikować według logicznych zasad 
z jednej i praktycznych cel6w naszego 
badania z drugiej strony. Na podsta
wie głęboko przemyślanych zasa(l opra
cowania materjału statystycznego i lo
gicznie przeprowadzonej klasyfikacji 
statystyk obecny daje oświetlenie mnó-

stwa zagadnień dotyczących bytowania 
ludzkiego społeczel1stwa. Badaniu sta
tystycznemu podlegają obecnie coraz 
bar<lzicj skomplikowane grupy, które 
pozwalają naszemu umysłowi ogarnąć 
ich znaczenie. Przytem niejednokrot
nie statystyk musi zrezygnować z przed
stawienia różnych szczcg6ł6w. 

Wlolknścl średnie. 

Szezcgóły klasyfikacy,jnc nic mogą 
być dobierane w sposób przypadkowy. 
Majqc np. do opracowania temat: 
skład ludności, musimy wziąć pod uwa
gę, że pojQcie to jrst różne w różnych 
epokach, porównanie też ludności 
w różnych momentach historji może 
być dokonane nietylko przez dokłmlnc 
określenie rcch zbiorczych, lecz i przez 
wielkości średnic. Przy opracowaniu 
wymienionego trmatu stwierd;,,imy, że 
mirszkanirc miast we wszystkich epo
kach różnił się od rnicszka11ca wsi; 
różni<'c tr określone hędą właśnie przez 
wielkości średnic. śmirrć jest zjawi
skiem fizjologicznem, istniejąeem wszę
tlzit', śrniertt'lność jNlnak jest pojęcirm 
statystyczncm i t. zw. współczynnik 
śmiertelności, t. j. liczba śmierci przy
padn.illcych na 1000 osób, wAha się 
w zależności od zmian zachodzqcych 
w całym szeregu innych czynnikiiw, 
a więc: wieku, klimatu, zawodu, stopy 
życiowej i t. cl Tu właśnie przy stwier
dzaniu różnic zachodzących w grupaeh 
klasyfikacyjnych posługujemy się licz
bami średniemi. Obliczenia np. dla An
glji podają przeciętną śmiertelność 
w zależności od zawodu. Przy przyję
ciu za podstawę śmiertelności średniej 
dla całego kraju --- śmiertelność dla za
wodów w odsetkach tejże wyniesie: 

dla rolników samodzielnych go-
spodarzy . 56 

„ dla robotników rolnych 60 
„ piekarzy . 90 
„ szewców . 92 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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dla krawców 99 
„ włókniarzy 105 
„ metalowców 129 
·„ marynarzy . 138 
„ pracujących przy ołowiu · 180 

i t. p. 

Liczby są ułożone w porządku wzra
stającej śmiertelności. 

Aby cechy klasyfikacyjne i liczby 
średnie miały charakter stały i aby 
konstrukcje klasyfikacyjne wyrażały 
prawidłowości, konieczne jest, aby ba
daniom podlegały_ wielkie masy jedno
stek. W miarę bowiem wzrostu liczby 
obserwacyj zmniejszają się wahania 
otrzymanych wyników - jest tot. zw. 
P r a w o w i e 1 k i c h 1 i c z b. Poszcze
gólne jednostki wchodzące w skład 
grup mogą bardzo różnić się między 
sobą, lecz całe wielkie grupy, scharak
teryzowane na podstawie cech zbior
czych, zmieniają się mało w zależności 
od przypływu i odpływu jednostek. 
Prawo wielkich liczb, stosowane w sta
tystyce, w zasadzie niczem się nie różni 
od intuicyjnych wnioskowań, które 
spotyka się w życiu codziennem, kie
dy ktokolwiek ma do czynienia z wiel
ką liczbą faktów obserwowanych licz
bowo. Każdy handlarz przygotowuje 
swe towary1 licząc na średnią siłę na
bywczą pewnej wielkiej grupy klien
tów, na ich średni gust, średnie ape
tyty i t. d. - pomimo że apetyt i gust 
poszczególnych klientów mogą między 
sobą sporo się różnić. 

Xoniecanołć - azczególowej 1 prawidłowo 
alconatruowaneJ lclaa7f1lcacji. 

Srednie liczby, które mamy dla po
szczególnych grup . i podgrup,- 'niejedno
krotnie znacznie różnią się między so
b~, dlatego też, aby opracowany obraz 

. nie był fałszywy i żeby statystyka da
w~ła możność prawidłowej oceny zja
wiska„ klasyfikacja według grup musi 
być dostatecznie szczegółowa i prawi
dłowo skonstruowana. Nie wystarczy 

szukaj w tomie piątymi 

np. obliczyć przeciętną wydajność gle
by w Polsce, kiedy wiemy, że zupełnie 
inne warunki gospodarcze istnieją 
w północno-wschodniej połaci kraju, 
inne na zachodzie, inne w centrum i t. d. 
Klasyfikacja, któraby tego nie uwzględ
niała, dawałaby tylko bardzo abstrak
cyjną normę i z punktu widzenia rol
nictwa nie byłaby dostateczna. W la
tach np. 1930-1934 wydajność w q 
z ha wynosiła średnio: 

Grupy województw 
centralne 

dla pszenicy dla żyta 

wschodnie . 
zachodnie 
południowe 
przeciętnie dla całej 

12,6 11,9 
10,2 8,8 
17,8 13,9 

9,3 9,6 

Polski . 11,7 11,2 

W wielu wypadkach i takie rozczłon
kowanie klasyfikacji nie wystarcza 
i należy podstawy klasyfikacji opraco
wywać, mając na uwadze wiele waż
niejszych czynników oddziaływujących 
na zjawiska. W dziedzinie tej samej 
wydajności płodów rolnych dla 1934 
roku dla całej Polski przeciętnie w go
spodarstwach wielkich zbierano w ha: 
pszenicy 14,3 q i żyta 13,5 q, w małych 
zaś - pszenicy 11,2 q i żyta 11,2 q, 
gdy odpowiednie liczby bez odróżnie
nia wielkości gospodarstw wynoszą dla 
pszenicy 11,9 q i żyta 11,5 q. Jak waż
ne jest analizowanie głębsze, dość przy
toczyć dane liczbowe o dochodzie spo
łecznym Polski w ro.ku 1929, przypa
dającym na głowę ludności zgodnie 
z opracowaniem Instytutu Badania 
Konjunktur Gospodarczych i Cen. Prze
ciętny na głowę ludności dochód wy
nosił 63 zł miesięcznie. Jest to wystar
czające do stwierdzenia, że ogólna su
ma dochodu społecznego w Polsce 
w stosunku do masy ludności jest za 
mała w porównaniu z takiemi krajami, 
jak Anglja, Francja i t. d., absolutnie 
jednak nie daje to pojęcia o strukturze 
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społeczno-gospodarczej Polski i 111ożc 
u kogoś bezkrytycznego wytworzyć po
.i\~cie, że cała ludność ~>oJski jest bliska 
tej sytuacji bezwzględnej nędzy. Do
chód społeczny na głowę ludności, obli
czony dla poszczególnych warstw spo
łecznych osobno, wynosił: dla chłopów 
i robotników rolnych - 45 zł., robot
ników przemysłowych - 6;) zł., drohno
mieszcza!lstwa - 85 zł., pracowników 
umysłowych - HiO zł. i nakoniec dla 
żyjących z zysku i wolnych zawodt'l\v -
3~5 zł. na głowę miesięcznic. 

W akatnilrl. 

Podobnie do wielkości średnich waż
ną rolę w statystyce odgrywają wslrnź
niki, t. j. względne liczby charaktery
zujątw stosunek różnych zjawisk mię
dzy sobą, lub też stosunek ziwhodzący 
wewnątrz w zjawisku naskutek zmian 
w czasie. Zazwyczaj są one obliczane 
przy przyjmowaniu podstawy za 100. 
Często zjawiska są wyrażone w odset
kach lub promilach liczby podstawo
wej. \V tym wypadku ważną rzeczą 
jest obranie właściwej podstawy dla 
obliczania stosunku. Porównywanie np. 
między sobą liczb pozornie dotyczących 
tego samego zjawiska w różnych kra
jach, a po bliższem zbadaniu bardzo 
13ię różniących naskutek różnic klasyfi
kacyjnych, może doprowadzić do fał
szywych wniosków. Dla przykładu moż
na przytoczyć liczby zgonów na 1000 
mieszkańców w niektórych krajach 
w roku 1933, a mianowicie: we I<'ran
cji przypadało 15,8, w Polsce - 14,2, 
na Węgrzech - 14,7, w l..iitwie - 13,3. 
Z tych liczb można byłoby wyciągnąć 
powierzchowny wniosek o gorszych wa
runkach zdrowotnych we Francji niż 
w innvch przytoczonych krajach, co 
jest nieprawdopodobne. Te nieprawdo
podobne pozory powstają naskutek po
równywania niejednakowych składowo 
mas; we Francji mianowicie, bardziej 
niż w Polsce, na Węgrzech i Litwi~, 

liczne są grupy ludności w starszym 
wicku - naskutek n111łrgo przyrostu 
natura I n ego ludności. śmirrtl'l nośr fi
zjologicznie musi bye większa w star
szym wicku i przeciętno liczby dają 
fałszywe podstawy dla w11ioslwwa11ia. 
Należyty wniosek będzie wyci:.u~nięty 
dopiero przy szczegółowc111 porównywa
niu analogicznyeh grup. 

Wielkości średnic i wzglł,'dnc hanlzo 
rozszrrzają horyzont wiedzy· i są bar
dzo ważnym statystyczny111 oręŻclll ha
da wczym w naukach biologicznyc:h, 
społecznych i gospodarczych. W tyc:h 
ostatnich ważną np. rolę przy bada
niach konjunkturalnych odgrywają 
wskaźniki ren. 

Działy wiedzy statystycznej. 

W zależności od trgo, jakie dzit'dzi
ny życia, czy działalności lmlzkiej bacla 
statystyka, istnie.ią sprcjalnc działy 
wiedzy statystycznej. śledzenie sat1H'.i 
masy ludzkiej ,jest zadaniem statystyki 
demograficznej i sanitarnej; należą tu 
badania ogólnej lic:zby ludności, skła
du jej narodoweg-o według wieku, za
wodu i t. d. Badaniem przetwan:ania 
człowieka surowego na społt-ez11ie uży
tecznego zajmuje się statystyka oświa
ty i szkolnictwa, badaniem kolizji czło
wieka z prawem -- statystyka prze
stępczości, badaniem mas ludzkich ja
ko wytwórców i spożywców - staty
sty ka społeczna; do statystyki społecz
nej należy statystyka zatrudnienia, 
bezrobocia, zarobk<lw i t. d. Rezultaty 
działalności człowieka i podstawy te.i 
działalności w rolnictwie bada statysty
ka rolnicza, w dziedzinie przemysłu -
statystyka przemysłowa. W związku 
z temi statystykami pozostaje statysty
ka wymiany; do statystyki wymiany 
należy statystyka kredytowa, komuni
kacji i wymiany towarowej, z pośród 
której najbardziej interesuje społeczeń
stwo statystyka handlu mię<lzynarodo 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wego. Obserwacją działalności państwa 
i różnych związków prawa publiczne
go, a w szczególności działalności go
spodarczych, zajmuje się statystyka 
działalności administracyjnej i finan
sów publicznych. Jedną z najważniej
szych metod zbierania materjału dla 
tych wszystkich statystyk są powszech
ne spisy, a wśród nich na uaczelnem 
miejscu stoi powszechny spis ludności; 
w Polsce niepodległej były dwa spisy 
ludności, a mianowicie w latach 1921 
i 1931. Oprócz spisów ludności doko
nywane są spisy rolne, przemysłowe, 
szkolne i t. p. 

Bada.nlo ł}'cla gospodarczego. 

,Jedną z najważniejszyrh i naj
wdzięC'zniejszych dziedzin podlegają
cych badaniom statystycznym jest ba
danie życia gospodarczego, inaczej 
określnnei.ro .inko zespół gospodarczych 
działań ludzkich. Badania te są nie
zmiernie trudne, zjawiska te bowiem 
są ogromnie skomplikowane. Często 
1.n<lwi się o zjawiskach gospodarczych, 
Jako o świecie samoistnym, żyjącym 
s~ojem własnem życiem, jakby zupeł
me niezależnym od człowieka; jest to 
jednak tylko obrazowy zwrot lub pe
wien skrót myślowy, pozwalający na 
wyrażrnie kilku słowami długirgo to
ku myśli. Naukowe zrozumienie życia 
gospodarczego możliwe jest dopiero 
wówczas, gdy się wyjdzie poza ten 
skrót i zda sobie sprawę z tego, że ży
cie gospo<lnrcze jrst nicz<•111 więcej, jak 
tylko zespołem działań ludzkich. Od 
badania przebiegu tych działań zaczy
na się analiza życia gospodarczego. 
W ten sposób wszystkie fukty życia 
gospodarczrgo, np. ruch cen, folowa
nie produkcji, poszczególne fazy cyklu 
konjunkturalnego i t. p. mogą być na
ukowo zrozumiane tylko jako rezulta
ty splatających się ze sobą <lziałai1 
ludzkich. Jest to typowy materjał dla 
badań masowych, a więc pole pracy 

szukaj w tomie piątymi 

dla statystyki. Przy jasnem zrozumie
niu natury badanych procesów praca 
statystyka w tej dziedzinie staje się 
logiczna i uduchowiona. Zbadane pod
stawy, przebieg i wyniki działań go
spodarczych masy ludzkiej umożliwia
ją narysowanie prawidłowego obrazu 
i wyjaśnienie zjawisk kształtujących 
ten obraz w całości i jego częściach. 
To znowu umożliwia układanie planu 
konstrukcyjnego zespołu działań ludz
kich na przyszłość dla uczynienia tego 
życia dla mas ludzkich pożyteczniej
szem, a może i lepszem. 

E. Szturm de i·i'ztrem. 

Żadnego dobrego współrz<';mego podręcz
nika statystyki ogólnej w polskim języku 
niema. Istnieją<'e nieliezne wydawni<'twa 
należ11 albo do rzl'rzy pn<'stnrznłyrh, nlho 
też dotyczą tylko pewnych szczl'gólnych za
gadniPń statystycznych. 

STROJE POLSKIE. (Tabl. 93-97). 
Szczątek przepaski złotem narabianej 
i płatki materji, która może kiedyś by
ła jedwabiem, znnleziono po wielu wie
kach w Onieźnie w grobie Dąbrówki 
( t 977). Wykopaliska z tych czasów 
uczą, że powszechną ozdob11 kobiety na 
ziemiach polskich były kabłączki na
skronne z bronzu i srebra, zawieszane 
w rzędach, jak korale. (Por. IV, tabl. 
30, ryc. 19). 

Pierwotny strój rodzimy. 

Oto najdawniejsze wiadomości o stro
ju polskim z epoki, w której strój ten 
unikał światowego przepychu. 'V świą
tek czy piątek noszono kożuchy bez po
krycia (rcnonfl.~}. Ojciec Mieszka I 
wszedł w takim przyodziewku w dom 
margrabiego Odona, za co wielokrot
nie szydzą zeń kronikarze niemieccy. 
Kraj o zrównoważonym bilansie han
dlowym, samowystarczalny i we wszel
kie dobro zasobny, pozostaje mimo to 
Polska wierną szarej sukmanie i drew-

---------------------
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nianym naczyniom. Przewrót dość 
gwałtowny zaznacza się w epoee Bole
sława Chrobrego. 

Uderzywszy szczerbcem w złotą bra
mę pierwotnego bytowania, Chrobry 
otwiera świadomie wrota cywilizacji 
romańskiej, która napotyka jednak 
na równocześnie działające wpływy 
Wschodu i Bizancjum. Codzienna zmia
na szat kosztownych z „aurif risiami" 
(borty sycylijskie), złote łańcuchy na 
piersiach, oto znamię nowej mody. Re
wją i popisem tego przepychu był 
zjazd gnieznieński w r. 1000, któremu 
cesarz niemiecki przygląda się ze zdu
mieniem. 

I było czemu. Niewidzianą nowością 
wydawała się zapewne przybyszom 
suk n i a polska, wdziewana przez gło
wę, bramowana futrem na okrajach. 
Ta słowiańska odzież świąteczna zdo
była wielką popularność na zacho
dzie. „N ule ro be n' est si bele, que so
squanie a damoisele" - opiewa słynny 
„Roman de la rose". Następnie szub a, 
zapięta od kostek po szyjQ i chowają
ca figurę chrobrego Polaka w swoich 
nieporadnych, workowatych fałdach. 
Taką szubę nosi magister św. Wojcie
cha· na drzwiach spiżowych katedry 
gnieźnieńskiej (IV, tabl. 47 b). Ce
chą wyróżniającą rodzimy strój polski 
tych pierwszych czasów historycznych 
jest obok stale występujących ozdób 
futrzanych zł ot y s z l a k, obsyp a
n y g w i a z d am i. Gdy król Krzy
wousty posłał szaty bogate w darze 
klasztorowi w Zwiefalten, podkreślono, 
że te złote gwiazdy w szlaku są swo
istym motywem zdobniczym Polaków. 

ścieranie się wpływów obcych. 

Rodzimy obyczaj nie zdążył usado
wić się jeszcze na stałe, gdy przyszło 
mu stanąć do w11lki z nowemi hasłami 
Zachodu i Południa. W epoce gotyku 
przewijają się przez nasze ziemie 

wszystkie nowotnc formy ubiorcze 
i przeróżne próby reformy. Począwszy 
od zasadniezej, która głosiła: należy 
odkryć stan człowieka i ujawnić jego 
kibić, schowaną dotychczas w fałdach 
przestronnych szat. Od walczących na 
uhitej ziemi rycerzy przejmuje ezło
wiek średniowieczny obyczaj dwóch 
szat: zamiast jednej kiecki wkłada ka
bat i nogawice. 
·wygląda to zrazu na skandal. Moda 

średniowiecza zaleca ujawnić w figurze 
człowieka ideał piękna, a wiQc zgrab
ne i długie kończyny, szerokie bary, 
wąski stan. Za daleko zaszła głupota 
ludzka - zapisuje kronikarz moguncki 
pod r. 1367 - tak krótkie kabaty no
szą, że ani tyłów nie zakrywa.ją. O, ja
każ to hai'1ba nie do uwierzenia! 

Zmartwienie to przetrwało wiek 
cały i dłużej, wywołując nietylko spo
ry, ale krwawe starcia, nawet wojny 
wśród stanów i klanów, wśród mie
szczan, wielmożów i biedoty. 

Bój ostry, uparty, przewlekły poJ
dzie najpierw o p r z y w i 1 ej k o 1 o
r ów, sprawa wielce aktualna z chwilą 
rozkwitu sztuki farbierskiej w Buropic 
(w. XIII). Robaczek pplski zwany 
„czerwcem" stanie się jednym z naj
ważniejszych polskich artykułów wy
wozowych, nż do chwili zastąpienia go 
pod koniec ery renesansu tańszą ko
szenilą. Od czerwca, znanego na W scl10-
dzic pod nazwą kirmiz, pójdzie nazwa 
karmazynu, czyli barwy czerwonej 
o pewnym odcieniu. Była ona u nas 
długo przywilejem szlaehty, każdy zaś 
stan rycerski, duchowny, mieszczai'1ski 
miały swe kolory: zalecone, wzbronione, 
prześladowane. 
Około połowy XV stulecia, a jeszcze 

przed odkryciem druku i Ameryki, 
zacznie się i u nas istna orgja, rywali
zacja wytężona kolorów, barw, odcie
ni. Daremnie podejmą kościół i pań
stwo walkę z tą plagą, daremne będą 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wilkirze miejskie czy kazania grożące 
odmówieniem Komun.ii św. za owe 
grzeszne „rucha barwy rozlicznej" czy
li kabaty, nogawi<'c, płasz<:'zc i szuhy, 
za zbyt długie, nadto perliste koh1ierze 
u niewiast, przykrótkie, nadto obcisłe 
portasy u młodzieży. 

Wynalazek spod n i przez całe dzie
siątki lat będzie walczył o zdobycie 
swego dzisiejszego kształtu. Zrazu są 
to sukienne pończoc•hy, przytroczone 
czy przypięte z wielkim trudem, każda 
zosobna, do opaski na biodrach, w ro
dzaju majtek kąpielowych. Dlatego do 
dziś pozostało wyrażenie: para spodni. 
Każda z tych nogawic bywa innego ko
loru, wedle średniowiecznej zasady 
szat dzielono - barwnych (mi-parti). 
Zszywanka fatała<:'hów rozme lśnią
cych, bez ładu i składu, niby malowa
na szachownica, oto ideał ubioru czło
wieka średniowiecznego, obowiązujący 
również ele1.rnntów w miastach pol
ski<:'h. W Ppocc rciwsansu zeszła ta mo
da już tylko na błazny i wPsołki. 

Spotkać można u nas i inne przy
woźne nowinki .. Więe s z a ty p i s a
n e (zdania i sentencje na okraju), 
szaty ząbkowane, rękawy wycięte, 
strzeliste niby gotycka wieża. Chętnie 
i obficie kładzie Polak modne przy
biorki, a do zapoznania się z niemi ma 
aż nadto sposobności. Wszakże kraj je
go leży na skrzyżowaniu dróg handlo
wych ze wschodu na zachód, z połud
nia na północ. Sukna, materjały, stroiki 
tędy idą, krawcy tędy jadą. I dlatego 
Wcześniej niż w Weneeji czy Rzymie 
znajdzie się w Polsce niejedna „trou
vaillc" flamandzkiej mody. 
Orędownikiem kusego a ~1,-rzPsz1wg·o 

kroju (bo djabła i Niemca przypom i
na) jest zrazu mieszkaniec miast. Dla 
odróżnienia się odeń szlachcic tem gor
liwiej zerka okiem na wschód. Staje 
okoniem wobec haseł zachodnich. I wy
grywa. 

szukaj w tomie piątym! 

Pierwszy upamiętniony w ikonogra
fji pokaz stroju polskiego odhył się na 
szerokim świecie w r. 14li, w czasie 
soboru w Konstancji. Magnat polskie
go pochodzenia, pozostający w służbie 
Zygmunta r,uksem burczy ka, Ścibor ze 
Ściborzyc wystąpił tam w czasie pro
cesji Bożego Ciała w takiej odwiecznej 
i typowej sukni polskiej, bramowanej 
futrem, z kołnierzem - darmolegiem, 
mimo upału. 

Już nie Wschód, a jeszcze nie Za.chód. 

Na przełęczy renesansu i średniowie
cza spotykamy na każdym kroku ob
jawy przeJsc10we. Już nie \Vschód, 
a jeszcze nie Zachód. Podobne niezde
cydowanie przejawia się i w strojach. 
Więc zachodnie kapelusze i kaptury 
pielgrzymskie obok kiwiorów i śpicza
stych szłyków litewskich, na każdym 
kroku spory, gwałtowniejsze, niż in
dziej, dwóch rodzajów ludzi, nazywa
nych we Francji gens de 1·obe longue 
i de robe courtc. 
Więcej stałości wykazu.i<> strój ko

biecy. U szlacheckiej białogłowy, obok 
toczenicy na głowie i rańtucha Ila ple
cach, obowiązuje tradycyjny r ą b e k, 
zwany później z czeska p o d w i k ą. 
Jest to zasłona z lekkiej materji, okry
wająca głowę i opadająca na kark 
i plecy. Stroje mieszczanek, uwiecznio
ne przez \Vita Stwosza i malarzy ów
czesnych, są zgodne z modą zachodnio
europejską. Spotykamy tu np. efek
towne kapturki z puchu łąbędziego, da
lej cho 111 1 e, czyli „ryneczki niejakie 
z chust na głowę uczynione", do dziś 
zachowane gdzie niegdzie u ludu. (Por. 
I. tabl. 110 a). 

O jednem pamiętać należy: szata ko
bieca tego czasu nie różni się zasadni
czo od szaty męskiej. W najstarszym 
naszym zabytku ikonograficznym, ja
kim są obrazy z IJegendy o św. Jadwi
dze - wprost trudno odróżnić nieraz 
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kobietę od mężczyzny. Do najuluhiel1-
szych ozdób należy perła, kołnierz<>, 
bramki, toczenice i kubraki perłami 
„sukane". Ozdobę perl istą upodoha so
bie Polka na dhw;ic czasy. Będzie to 
aktem odważnego nawrotu do tradycji 
narodowej, gdy Barbara Radziwiłłów
na naprzekór Bonie przywtlziejc do 
ślubu wspaniale perlisty strój dawnyeh 
szlachcianek! 

Objawy zrspołu mody ws<'ho<lniej 
z zachodnią wykazuje również pas, 
pierwotnie metalowy luh skt'irzany, 
później dopiero miękki („tkaniea lrn 
opasaniu"). U pasa zwisa kaletka czyli 
„wacek" oraz „nożenka" (pochrwka na 
nóż). Kobiety nosiły u bioder pacierze 
koralowe, czyli długie, często kosztow
ne r<'\żańce. 

Wynika z uwag dotyehczasowych, 
że tcndPncja tworzenia i podtrzymywa
nia rodzimego stroju istniała zawsze, 
zawsze też spotykając się z oporem. 
Dość nieoczekiwanie przerwał ją 
gwałtowny najazd form nowych i chwi
la wielkiej przernim1y kultunilnrj 
w epoce wczesnego rent'sansn ( 1450 do 
1510). Przedtem nadawała ton I•'lan
drja, skąd szły materjały sukienne 
wraz z modą, teraz bt'rło krawiC'ckic 
przejmują Włochy, zalewając świat 
swoim aksamitem, złotogłowiem i ada
maszkiem. Przedmiotem największego 
pożądania są 111 at c r j e w z o r z y
s te, czyli haftownne złotem. Ba, ale 
przy takiej wzorzystej todze wenerkicj 
często jawi się u nas zawój turecki, 
włosy trefione fryzuje się żegadłem, 
Wschód bowiem naciska dalej, a bar
dzo usilnie, czując groźną konkurencję 
Włoch. Sarmaci, zawsze łasi na szmat
ki, czerpią chętnie z lewa i z prawa. 

Na przeciąg lat kilkudziesięciu ze
wnętrzność polska przedstawia wido
wisko, któremu trudno dać nazwisko. 
Mieszczanin krakowski nie rozm się 
niczem od baszy tureckiego, panowie 

na S<>,Jm1e wyglądają ustrojrni, jak na 
maskaradę. Zżyrna się sędziwy dzirjo
pis, Jan Dhwosz, narzekając na uro
dzaj wszelaki<'h nieprawości (1466). 
Możemy poznać naocznie całe ho

gaetwo i <'ałe dziwactwo stroju wsz!'l
kirh «tan/iw: od króla, pomazywan<'go 
w ezasiP lwrona<'ji, do wesołka, igrają

cego w kw·i" szynkowni pod wirrhą. 
Moda h~·ł:t ('hwilowa, ale malarz Ko
deksu Bf•hemn. <lra<lnała Olhr:whta 

Pontyfikału ( 'iołka nwireznił ją 
wspaniali', wi('rnic, ,, ih• przyp11sz<•.zae 
można w odwzorowa11111 form i krajów, 
<lowolniP w dohorz<' harw. 

Pytanie, który przyo<lzit•wrk \vziąć 
za podstawę, zachodni rzy orjcntalny, 
domagało się st anowrzpj odpowiedzi. 
Poezciwy Polak stmrn 1-y<•r1·skiC'go 
przebierał, gustował, krajał i przy
mierzał (stą<l tak wiclr ezynnosc1 
krawiPekieh poszło w przysłowia). 
\Vschodnich przyhiorów, bardzo ponc;t
nych, przyhywnło c•oraz więcPj. Od 
Tnrka najwięrrj za pośrPdniehn'm wę
gierskiem. Rtą<l np. poszły hazuki i ko
pieniak. II a z n ka, w której szrzrg61-
nie podobali sohir ostatni książęta n1a
zowieccy, była to szata kombinowana: 
długa do kostek, nie obcisła na piC'T'
siach i wcięta w pasie; szczcgiilni(• 
pięknie wydawała się „hazuka jrździ<•
cka" z pięknie wzorzystym ,,kołnirrzPrn 
opadłym", rozpowita na grzhiccir· ko(1-
skim. Kop ie n i a ki zn6w były okry
ciami bez rękawów, niby podh1żo1w 
serdaki góralskie z kosztownem obszy
ciem u wylotu ramion. Zasłynęły póź
niej jako ulubiony strój uroczysty f\tc
fana Batorego. 

Przeważyły szalę zwyeięstwa oręża 
polskiego na wsehodzie nad Tatarami 
pod \Viśniowccm (1512) i nad Moskwą 
pod Orszą (1514). Zwieziono bezliku 
łupów i jeńca z obu plarów boju. 
Szczególnie z pod Wiśniowca. Były to 
żywe okazy i przykłady, budzące po-

Czego rtie znajdziesz tutaj -
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·wszech ny entuzjazm i chętkę do na81a
dowania. Przedtem kupiec od wschodu 
nową modę przywoził, teraz szlachcic 
nie potrzebował już czekać na kupezy
ka. Naśladował w stroju swego jei1ca. 

I nieraz, bywało, zapędzi się zagoń
czyk w Dzikie Pola, by wziąć niewol
nika żywcem. Pożąda bowiem nietylko 
jego szarawarów i delji, ale i tajemni
cy kroju. 

Za Zygmunta 8tarego utrwalił się 
kierunek, w jakim zdążal~ będzie sy
stematycznie ewolucja stroju polskie
go. Oparł się on zasadniczo o zasadę 
szaty sowite .i. t. zw. dwoistej, 
podwójnej. Suknia człowieka winna 
składać się z dwóch odrębnych jcclno
stek, odmiennych w kolorze, ale wza
jenmie się uzupełniających i równo
~ześnie widocznych. Rozmaite rozpory 
1 wy 1 o ty mają temu pomagać. Taką 
szatą sowitą z wylotami będzie też 
w przyszłości żupan z kontuszem. 

Wpływy renesansu. 

Tymczasem biegła od zachodu no
~a, szumna i wspaniała moda pełnego 
Już renesansu, który zwoływał do się 
dziwy wszystkich krajów. Scholarze, 
wracający do dom z Bolonji, Padwy, 
~z.ymu, Bazylei i Wittenbergi, przywo
z~l_i wieści o tern. Renesans umiał wyra
~1c również w swych ubiorach dumę 
1 uciechę człowieczeństwa, radował się 
harmonją barw, nietylko ujawniał 
~ształty człowieka, ale też uzupełniał 
Je, zaokrąglał, dokształcał. Niestety, 
scholarze przywieźli za wiele tego do-

kbre~?· Dziewięć rozmaitych nowych 
roJow naliczono ! 
Szał, jaki zawładnął Włochami, Hi-

8~Panją, Francją, Niemcami, ogarnia 
zien:iie polskie. Każdy prawie naród 
Udzielał swoich krojów innym, sam zaś 
~~kał obcych, egzotycznych wzorów. 

1ę~ gdy Włosi z zapałem podziwiali 
Vestimento alla polacca, myśmy się 

przewdziewali po włosku: beret lub 
siatka złocista, zwana jarmułką, saja
ny, kolety i kapy (krótkie peleryny 
z drogieg·o altembasu). Był dalej ulu
biony krój t u r e c k i : dclja, opończa, 
ferezja, szara wary buchaste, wąsy po 
turecku ( t. j. po szlachecku) ; krój h i
s z p a i1 s k i, opięty i sztywny pod ha
słem: bez zmarszczki i fałdy, w przeci
wieństwie do wspominanych u Kocha
nowskiego „sukien ccntum f aldoru.m", 
dalej ostra, śpiczasta bródka, pociesz
nie wyglądająca w towarzystwie łysi
ny mędrca humanistycznego, nareszcie 
słynna kreza. W czystym kroju hi
SZfHu1skim zjeżdża do Polski Henryk 
Walezy, trudno natomiast określić l;li
żej rodzaj ubiorów poselstwa, które 
p011. wyjechało z Polski w r. 15i3, taka 
tam, uwieczniona na ara.sic florenckim 
mieszanina. 

Broda widlasta, wąsy ogolone, kaba; 
i „pludry opuchłe" były znamieniem 
kroju n i e m i e ck i e go, który nie
długo popasał. Tern żwawiej natomiast 
upowszechnił się krój w ę g i e r s k i 
(„magierski", już w r. 1565 tak głę
boko wkorzeniony, że nuncjusz Rug
hieri pisał: „Strój narodowy w tym 
kraju jest prawie taki sam, jak węgier
ski"). Do cech jego należały: pętlice, 
czyli sznurkowe naszycia, magierka 
i kuczma jako nakrycie głowy, dołman 
(szata wierzchnia, spięta pod szyją ze 
ślepemi rękawami), bekiesza, żupica 
(ni by dzisiejsza kamizelka). W stroju 
„magierskim" wystąpił hetman Zamoy
ski, wziąwszy arcyksięcia rakuskiego 
pod Byczyną. 
Miał tedy w czem wybierać Polak 

złotego wieku. Dodajmy trzy upodo
bania rodzime : miłość klejnotów jako 
ozdób stroju, „pierze", czyli zamiłowa
nie w ozdobach z piór, stosownych 
zarówno dla człowieka, jak rumaka 
i wreszcie szczególną troskę o rzędy 
końskie, zdobione skórami zwierząt 

szukaj w tomie piątym! 
----·~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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dzikich, co tak wielkie uczyniło wra
żenie na· bulwarach paryskich. A lu
dzie niemniej byli ~spaniali. Proszę 
spojrzeć na takiego Zygmunta Augusta 
(drzeworyt polski z r. 1551). Albo Ma
ciej Stryjkowski, czy Janusz Radziwiłł 
w żupicy z materji wzorzystej i spiętej 
odniechcenia ! 

Ustalenie się stroju narodowego. 

Gdy rozpodróżowani Sarmaci prze
stali wreszcie (i niestety!) interesować 
się światem, gdy opadły fale humani
zmu, ustalił się wtedy strój narodowy 
i miał przetrwać do końca istnienia 
starej Polski. 

Składał się z żupana i kontusza. Sło
wo żup a n wywodzi się z arabskiego 
dżubbah (suknia wcłnłana, spodnia), 
lecz mogło przyjść i zapewne przyszło 
drogą okólną z Włoch ( giubbone) . . Ko
roniarze przywykli nosić żupany całko
wite, Litwini z oszczędności często da
wali tył z płótna i taki żupan z płótnem 
na plecach zwał się z f a ł s z e m. \V ko
lorze zasadniczo jasnym, wzorzystym 
bywał żupan z jedwabiu lub kamlotu, 
zapinany zazwyczaj jeno w pasie na że
berka lub haftki. Kołnierz strojny, spię
ty spinką, w miarę możności kosztowną. 
Zasadniczo sięgał żupan do kolan, a kon
tusz, zakrywający spodnie, do połowy 
nóg. Postać k o n t u s z a formowała się 
długo. śladów jego można się dopatrzyć 
zarówno w Pontyfikale Ciołka, jak i na 
arasie florenckim, dopiero jednak w po
czątkach wieku „Potopu" ustala się 
krój i popularność nowego ubioru. Za
równo nazwa stroju, jak i krój jest kom
binowany. Węgierski kOntos (suknia) 
wywodzi się z początków tureckich 
i perskich. Oryginalnem znamieniem 
kontusza polskiego są m. i. rękawy 
gładkie z wylotem od pachy, trochę 
niżej łokcia, szamerowanie taśmowe 
w trójząb na plecach, guzy srebrne lub 
złote wielkości laskowego orzecha, 

w ilości 5-6 z prawej strony, a nadto 
kołnierz leżący, wykładany, od karku 
do pasa, szalowy, jakbyśmy dziś po
wiedzieli. Spodnie buchaste, przestron
ne, po kostki, ze strzemionkami z kraj
ki, żeby się nie posuwały wgórę przy 
wzuwaniu buta. Buty z cholewami, sa
fjanowe, czapka czworogranna z opu
szką barankową lub rozmaitem „pie
rzem" wedle woli. 

Do ważnych i bardzo istotnych przy
biorów kontusza należał p as i k a r a
b e 1 a. w ciągu wieku xvn ustala się 
typ pasa litego, różnobarwny, srebrem 
i złotem przerabiany. Zrazu przywożo
ne ze wscho<lu, pozmeJ wyrabiane 
w kraju (.Mażarski w Słucku). Bywały 
długie (aż do trzykrotnego opasania 
ciała)· dwu- i czterostr.onne, letnie i zi
mowe, powszednie i świąteczne, żałob
ne i t. d. Karabela jest to szabla krzy
wa, wąska i cienka, bez kabłąka, u rę
kojeści bogato oprawna (w jaszczur). 
Już Zygmunt Stary chadzał z karabe
lą, uwieszoną na rapciach srcbnolitych. 
Rękojeść czyli jelec bywał z agatu lub 
jaspisu, głównie z damo.sceilskicj stali, 
opatrywany często napisami. 

Strój niewieści. 

Kontusik z wylotami stał się zczascm 
strojem ulubionym kobiet. W począt
kach wieku XVII ustalił się też strój 
narodowy kobiecy i przetrwał w za
sadzie do końca starej Rzeczypospoli
tej, to znaczy przez niemal dwieście lat 
zgórą. Szlachcianki na dalszej prowin
cji dochowały mu najdłużej wierności. 
Najważniejsze części ubioru narodowe
go Polki były: sp ó d n i c a szeroka, 
jedwabna, wzorzysta w duże koniecz
nie kwiaty, zczasem poszerzona przez 
nałożenie jej na rogówkę, czyli trzy 
owalne obręcze z fiszbinu. Na obcisłej 
„aż do mdłości dla wydania subtelnego 
stanu" sznurówce jupka z materji 
tej samej, ztyłu fałdzista, rękawy aż 
do pięści, z przypinanemi mankietami 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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z koronek („angażanty"). Na jupie, 
która tern była, czem żupan u mężczy
zny, kont us i k z wylotami, futrem 
podszywany. Na szyi korale i perły, za
stąpione zczasem przez skromny złoty 
krzyżyk na czarnej aksamitce. Na 
główkę kładła jejmość kornet żółty lub 
biały, zawiązany pod szyję, a później 
kołpak aksamitny, zielony czy ponso
wy, z opuszką sobolową. 
Wyśmiany przez damę modną, skrył 

się strój narodowy w głębi kraju 
wśród szerokich mas. Stro,jące się już 
na modłę ogólno-europe jską białogło
wy świadome są jednak walorów, jakie 
kryje w sobie kontusik i używają go 
nieraz jako środka agitacyjnego. Tak 
było w epoce sejmu czteroletniego, gdy 
cały zastęp pań stołecznych wystąpił 
w bieli i amarancie, tak później za cza
s6w napoleońskich i w dniach listopa
dowych. Ostatnią próbą wskrzeszenia 
sukni narodowej podjął rok 1863, mo
gąc, niestety, t~·lko niektóre jej szcze
góły zastosować w stroju żałoby naro
dowej. 

l\~ożna powiedzieć, że jako owoc ty
low1ekowej walki z obczyzną nie 
P~zedstawia się strój polski zbyt ory
gmalnie. Różnice z Węgrami są liczne, 
ale nieistotne. Mimo to posiada strój 
Polski wiele wspaniałrgo dostojeństwa 
w linjach i harmonji barw. 

St. Wasyleu:ski. 

W. ł, o z iński: Życic polskie w daw
«ch wickach, Lwów (różne wydania) ; Ł. 

o ł ę b i o w s k i: Ubiory polskie (dwa 
wby_da~ia). M. Gutkowska: Historja 
u 10row, Lwów-Warszawa, 1932. 

STRONNICTWA POLITYCZNE. 
~tronnictwem politycznem (partją po
lityczną) nazywamy zoriwnizowaną gru
pę ludzi, która powstała w celu zdobycia 
władzy państwowej lub przynajmniej 
w celu zapewnienia sobie wpływu na tę 
władzę. Okre.4lenie to charakteryzuje 

szukaj w tomie piątym! 

najogólniej, czem jest stronnictwo poli
tyczne, ale wymaga jeszcze bliższych uzu
pełnień. 

Jak wiadomo, zjawiskiem powszech
nem jest rozbieżność poglądów ludz
kich na sprawy publiczne. Zwłaszcza 
w społeczeństwach dzisiejszych o nie
zmiernie złożonym toku życia z łatwo
ścią wytwarza się duża rozpiętość w oce
nianiu przez ludzi spraw publicznych 
i zachodzą znaczne rozbieżności w dąże
niu do nadawania tym sprawom takiego, 
czy innego przebiegu. A że w ustroju 
państwowym najoczywistszą drogą, wio
dącą do urzeczywistnienia zmian, jest 
posiadanie wystarczającego wpływu na 
władzę państwową, przeto powstają gru
py, jednolite pod względem wyznawa
nych poglądów, które przez zdobycie 
władzy państwowej starają się poglądy 
te wprowadzić w życie. 

Sama nazwa „stronnictwo" wskazuje, 
że chodzi tu o skupienie ludzi, którzy 
stanowią „stronę", a więc odróżniają się 
od innych podobnych skupień. Jeszcze 
silniej akcentuje to nazwa „partja", któ
ra podkreśla, że chodzi tu o jakąś część 
całości (łacii'1skie pars - część). Istnie
nie więc stronnictw zakłada, że w danej 
społeczności zachodzi podział na grupy, 
z których każda w imię pewnych celów 
ogólnych zmierza do zdobycia stanow
czego wpływu na władzę państwową. 
To, że każda z tych grup dąży do wła
dzy, pociąga za sobą z konieczności zja
wisko współzawodnictwa pomiędzy nie
mi, które w zależno1!ci od ustroju danego 
państwa i poglądów wyznawanych przez 
grupy może przybierać bardzo rozmaite 
postacie. 

Programy stronnictw. 
Mówiliśmy już, że każde stronnictwo 

polityczne dąży do władzy, aby przez 
nią urzcezywistnić swe zamierzenia do
tyczące spraw publicznych, oraz że jed
nocześnie zamierzenia te są właśnie 
czynnikiem, ze względu na który ludzie 
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skupiają siQ w stronnictwa. Owe zamic
rwnia znajdują dla siPł>ie wyraz 
w p ro gr am ach stronnictw. Progra
my zawierają plan działalności, jaką 
zdaniem stronnictwa powinna rozwijać 
władza państwowa czyta w całokształcie 
życia publieznego, czy tPŻ w poszezcgól
nych jego dziedzina(•h. ZazW_\'(•zaj pro
gram wyraża też pogliid stronnietwa na 
sam sposób rządz(•n ia państw1•m, na or
ganizaejQ władz państwowych, na sto
sum~k państwa do obywateli i obywateli 
do państwa i t. p. Jedne np. programy 
ujmują działalność pa11stwa w duchu 
pozostawienia obywatelom jak najwiQeej 
swobody, inne przeciwnie - pragną 
podporządkować obywatPli władzy pań
stwowej. Programy mogą domagać siQ 
reform społecznych czy gospodarczych, 
mogą kłaść nacisk na rozwijanie przez 
pań st wo działalności zaborczej, mogą 
wreszcie stać na grnneie zachowawezym. 
wystt;pując przeeiwko zmianom i bro
niąc istnicj:!cego stanu rzPczy. Progra
my, które ogarniają tak rozległy zakres 
zagadnień żyeia publ iez1H·go, nazywarw 
są najezt;śeiej z as ad n i cze mi lub 
podstawowemi. Obok nid1 stron
nictwa posługują sii; bardzo czi:sto pro
gramami d o r a ź n e m i, w kt{)ryeh za
wierają swe zamierzenia na czas naj
bliższy, np. zmiany w systemie podatko
wym, budowQ nowyeh dróg komunika
cyjnych i t. p. Niektóre stronnietwa fak
tyeznie używają jedynie programów do
raźnyeh. Tak jest np. z republikanami 
i demokratami - wiclkil•mi stronniP
twami Stanów Zjedrrnpzonych. 

Zazwyczaj pl'ogram wyrasta z pcw
nyeh ogóln iejszyeh pogl11d6w, wyznawa
nych przez ludzi, kt6rzy sit; przy nim 
skupiają. l\iogą to hyr poglądy rcligi,irw, 
moralne, filozofiPznc, s0Pjologiez1w, eko
nomiczne i t. d. Prawic zawsze tworzą 
one jak11ś całość myślow11, która stara 
się ogarnąć rzeezywistość społeczną i od
powiednio ją ukształtować. Program, 

który domaga się wychowania religijne
µ;o w szkołaPh, wyehodzi z ogMnit>jszych 
po!!ląd{iw rl'ligi,ino-moralnych, w myśl 
któryeh <'hec oprzl'Ć całe żyeie zbiorowe 
na podstawie wyznaniowej. Powiadamy, 
że programy stronnictw wyrastają 

z pl•wnych p o g 1 ą d ó w n a ś w i at, 
przez eo rozumii·my właśnie te ogólne 
nsyskmatyzowanc prwkonania, które 
człowidc swi) działalnośeią pragnie wpro
wadzi(> do wszys1 kit·h dziedzin życia. 
Niekiedy też mówimy, że w programaeh 
wypowiadają się i <le o 1 o g j c stron
n ietw, przez co znów rozumiemy owe 
ogólne poglądy, oceny i ideały, które 
skupiły ludzi w stronnil•two. 

Pogląd na świat i program to ważne 
spoidła moralne, grupujące ludzi 
w stronnictwie. Zasadniczo do stronnic
twa przystQ1mją ci, którzy podzielają 
jeµ;o pogląd na świat i godzą się na jego 
progTam. Nie przcsiidza to, rzeez jasna, 
sprawy, że bardzo ezęsto zgoła inne 
względy mogą być powodem wstępowa
nia Judzi w szen•gi stronnictw, np. am
bie.ie osohist1', wygo1la życiowa, gdy cho
dzi o stronni<'two wpływowe, urok, wy
wil'rany JH'Zl'Z prz.\·w{i<ków i t. p. 

Nil'ldl•dy stronnictwa o r<lżny<'h pro
gramaPh mogq wyehodzić ze wsp!ilncgo 
poglądu na świat. Powiadamy wkdy, że 
ieh zwolenników dzielą roznwe nie 
światopoglądowe, lcez programowe. Ii!iż
nice takie mogą jL•dnak hyć bardzo duże 
i prowmlzić do tak dakko idących roz
bieżnośl'i, ie zaciera się picrwot na wsp61-
ność światopoglądowa (np. socjaliśei 

komun i.~C'i). 

Organizacja stronnictw. 

Następnym czynnikil'm, zespalającym 
ludzi w stronnictwie, jest jego or g a
n i z al' j a. D11żąc do władzy, musi stron-
11 iet wo działać sprQżyścic i sprawnil', 
musi prwto lndzi o jednakowych poglą
dach wiązać w moiliwic silną całość. 
A że najczt;śPiej stronnictwo współza-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wodniezy z innem1 1 nieraz musi ostro 
się z niemi śeierae, wi~·c i tu niezmiernie 
wiele zależy od jego spoistośei organiza
cyjnej, od tego, ezy zwolennicy jego 
stanowią zwarty zespół. 

Pod wzgli;dem form organizaeyjnych 
zachodzą pomii;dzy stronnictwami ogrom
ne różniee. We F'rancji np. stronnictwa 
z nielicznemi wyjątkami odznaezają się 
słahośeią więzi organizacyjnej i są wła
ściwie lu:lncm powiązaniem jednostek 
i grup o pokrcwnyeh poglądach. Stron
nictwo faszystowskie we Włoszech, na
rodowo-socjalistyczne w Niemczech i ko
munistyczne w Rosji - to znów przy
kłady stronnictw o niezwykle silne.i wię
zi organiza<·yjnej. Wpływa na te różniee 
szereg czynników, jak warunki polityez
ne i społeezne krajów, w których stron
nictwa działają, tradycje historyczne, 
ideologje i programy samych stron
nictw i i. d. 

Dyscyplina partyjna. 

Silna spoistość stronnictwa idzie w pa
rze z d y se y p 1 i n ą, jaka w niem pa
nuje. J)yscyplina nakłada na ezłonków 
obowi11z<'k posłuszeństwa dla władz 
stronnietwa, wzajemnej solidarności 
ezłonków i t. d. W nit•których stronnic
twach dyseyplina jest tak daleko posu
nięta, że nakłada na członków szereg zo
bowi11zań, wkraczających głęboko w sfe
rę życia osobistego. Tak np. w stron
nietwaeh soejalistycznych i komunistycz
nych obowiązuje zakaz posiadania przed
siębiorstw korzystający«h z pracy na
jL•miw.i, w niemieekiem stronnictwie na
rodowo-soejalistycznem - zakaz utrzy
mywania jakichkolwiek stosunków z „nie
aryjrzykami" i t. d. 

])ysr.vplina organizaeyjna ma charak
ter najbardziej bezwzględny w stronnic
twac•h o silnym d u c h u b oj o w y m. 
Pierwiastek hojowo~ci jest nieodłączny 
od każdego stronnictwa, które, <lążąc do 
władzy, musi pokonywać szereg prze-

szukaj w tomie piątym! 

szkód ze strony przeciwstawiających mu 
się innych stronnictw, a niekiedy i sa
mej władzy państwowej. Wytwarza się 
w niem przeto nastrój wrogi w stosunku 
do przeciwników, który nieraz przybiera 
postać zarictrzcwienia i fanatyzmu. Na 
tern tle dochodzi do walki. W ustrojach 
parlamentarnyrh torzy się ona przede
wszystkiem na teren ie akcji wyborczej. 
Wybory oraz związane z niemi inne 
przejawy działalności polityeznej są więc 
główną postacią wyładowywania się du
cha bojowego stronnictw politycznych. 
Natomiast tam, gdzie niema parlamen
taryzmu, lub jeśli stronnirtwo chce dojść 
do władzy drogą przewrotu - napięcie 
bojowe musi przybierać charakter o wiele 
bardziej bezwzględny. W tych też wy
padkach potęguje się dyscyplina par
tyjna i stronnirtwa tego rodzaju mają 
bądź rharakter organizacyj spisko
wych, ślepo oddanyrh przywódcom, bądź 
też charakter nawpół wojskowy. 

Sympatycy stronnictwa. 

Każde stronnictwo polityrzne stara się 
zjednać sobie zwolenników. Pragnie po
zyskać s y m p a t y k ó w, którzy po
dzi clają jego program, nie zostając 
rzłonkami, ale przedewszystkiem usiłuje 
powiększyć liczbę swoich rzłonków. Na
turalnie w pierwszym rzędzie ma tu na 
widoku ludzi, którzy ze względu na swe 
uprawnienia obywatelskie mogą być ja
kimś rzynnikiem żyria państwowego. 
Stąd postępy demokracji w wicku XIX 
stale pomnażały lirzbę tych, których 
stronnictwa ehciały zdobyć dla siebie 
(poszerzały bazę n•krutaryjną stron
nirtw). W państwarh, gdzie prawa poli
tyczne były przywilejem nielicznych 
grup, stronnictwa opierały się właśnie 
na tych grupach. Tak np. w Anglji 
przed okresem wiclkirh reform wybor
rzych ówrzesnc stronnictwa whigów i to
rysów opierały się wyłącznic na arysto
kracji ziemiańskiej zamożnem mie-
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szczaństwie. Jeżeli w krajach takich po
wstają stronnictwa skupiające warstwy 
pozbawione praw politycznych, to ha
słem dla nich jest wła.4nie rozszerzenie 
tych praw na szeroki ogół, a w wystą
pieniach swoich niejednokrotnie uży
wają środków rewolucyjnych. Reformy 
rozszerzające prawa wyborcze na ogół 
ludności sprawiły, że stronnictwa poli
tyczne stawały się coraz bardziej maso
wemi. W czasach dzisiejszych masowość 
jest jedną z najcharakterystyczniejszych 
cech stronnictw. Wiele z nich liczy setki 
tysięcy, a nawet miljony członków. 
Oczywiście niewszystkie, ale tylko t. zw. 
wielkie stronnictwa mogą się poszczycić 
takiemi liczbami. Każde jednak stron
nictwo dąży do zdobycia popularności 
i stara' się pozyskać masy. Jedynie nie
które wielkie stronnictwa, jak np. ko
muniści w Sowietach i faszyści we Wło
szech, czynią dziś utrudnienia w przyj
mowaniu nowych członków, co jest spo
wodowane lękiem przed napływem ży
wiołów, które garną się do stronnictwa 
rządzącego dla względów interesu oso
bistego. 

Stronnictwa klasowe. 

Różnice w poglądach są bardzo często 
następstwem różnic społecznych. Ludzie 
określonych środowisk społecznych (zie
mianie, włościanie, robotnicy) kształtują 
swój pogląd na sprawy polityczne zgod
nie z interesami społecznemi i gospodar
czemi warstwy, do której należą. Np. 
przemysłowcy angielscy początkµ wie
ku XIX domagali się od państwa znie
sienia ceł wwozowych na zboże, rolnicy 
natomiast stawali gorąco w ich obronie. 
Na tej podstawie wytwarzają się stron
nictwa, które bronią interesów odręb
nych warstw społecznych i z punktu wi
dzenia tych interesów starają się wpły
wać na politykę państwa. Mamy tu do 
czynienia ze stronnictwami k l a s o
w e m i: włościańskiemi, robotniczemi 
i t. d. Stronnictwa takie szukają oczy-

wiście dla siebie zwolenników w okre
ślonych warstwach społecznych (ich ba
za . rekrutacyjna ma charakter klasowy). 
Nie przestają jednak przez to być stron
nictwami masowemi, albowiem usiłują 
zdobyć dla siebie w danem środowisku 
społecznem jak największe wpływy. 
Hóżnią się od nich t. zw. stronnictwa 
ogól n e, które starają siv skupić 
wszystkie elementy (np. stronnictwa 
nacjonalistyczne). 

Agitacja. 
Stronnictwo zdobywa sobie zwolenni

ków i sympatyków przy pomocy ag i
t a c j i. Może ona być prowadzona w spo
sób najrozmaitszy, choć najczęściej sto
sowanemi środkami są: urządzanie wie
ców, wydawanie czasonism i ulotek, or
E?anizowanie stowarzyszeń młodzieży 
i t. d. W czasach dzisiejszych najważ
niejszym środkiem oddziaływania jest 
prasa i stąd wszystkie stronnictwa sta
rają sic mieć własne organy prasowe 
w postaci gazet codzimnyeh, tygodni
ków, miesięczników i t. d. Prasa partyj
na jest w wielu krajach ważnym czyn
nikiem kształtowania opinji publicznej 
i stronnictwa polityczne niezmiernie 
dbają o jej rozwój. 

Taktyka. 
Jak wiemy, każde stronnictwo d11ży 

do zdobycia władzy państwowej, a przy
najmniej do uzyskania wpływu na tę 
władzę. ~rodki, które w tym celu stosuje, 
składają się na jego t a k t y k ę. Chcąc 
pozyskać sobie zwolenników w czasie 
wyborów, stosuje stronnictwo taktykę 
wyborczą, która polega np. na głosze
niu haseł szczególnie wśród wyborców 
popularnych. W parlamentach stronnic
twa uprawiają taktykę parlamentarną, 
która może się wyrazić np. we wspólnem 
porozumieniu się kilku stronnictw w ce
lu obalenia gabinetu. O stronnictwach, 
które uciekają się do wystąpień zbroj-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nych, powiadamy, że stosują taktykę rr
wolucyjną. 

Prawica, centrum, lewica. 
Powszechnie przyjęty jest podział na 

stronnictwa prawicowe, centrowe i lewi
cowe. Podział ten wytworzył się na tle 
praktyki parlamentarnej, albowiem utar
ło się, że stronnictwa popierające rząd 
zasiadały pil'rwotnie po prawej stronie 
izby, zaś zwalczające go - po lewej, li
cząc od rąk przewodniczącl'go. ,Jednakże 
te w przypadkowy sposób wytworzone 
nazwy zarzęły być używane jako sposo
by charakteryzowania stronnictw ze 
względu na ich programy i taktykę. 
Stronnictwa o programach zachowaw
czych, a w taktyce odrzurające metody 
rewolucyjne, zaczęto określać jako pra
wicowe, przeciwstawiając im lewicowe -
takie, które domagają się śmiałyrh re
form, zwłaszcza natury społecznej, i nie 
unikają metod rewolucyjnych. Pośrodku 
znajdują się grupy centrowe, które naj
częściej rrprczentują program umiarko
wanych reform. W czasach ostatnich 
określenia te mają znaczenie raczej tra
dycyjne, gdyż często stronnirtwa „lewi
cowe" używają taktyki umiarkowanej, 
a „prawicowe" posh1gują siQ środkami 
rewolucyjnemi. 

Kryzys stronnictw. 

Bardzo często mówi się dziś o t. zw. 
kryzysie stronnictw polityrznych. Stoi 
on w związku z kryzysem demokrarji 
Parlamentarnej, która jPst najściślej 
z.wiązana z działalnośrią stronnirtw po
litycznych. Przedewszystkiem w niektó
rych państwach doszły do władzy, naj
c~ęściej drogą przewrotu, t. zw. stron
n.1ctwa monopolistyczne, które uznały 
!Hebie za jedyną reprezentację polityrz
ną narodu i usunęły kierunki współza
Wodn iczące. W innych krajach rozwi
nęły się dążenia do usunięcia wogóle 
czynnika partyjnego z życia publiczne-

szukaj w tomie piątym! 

Awlat I tycie. - IV. 

go, a przynajmniej do znacznrgo ograni
czenia jego wpływów. Podkreśla się tu, 
że stronni<'twa prowadzą do rozbiria spo
łerzeństwa na zwalczaj:}re się grupy, że 
szerzą t. zw. partyjnirtwo, t. j. przerost 
interPsów grupowyrh ze szkodą spraw 
ogólniejszych. Niejednokrotnie też sta
wiane są przywódrom stronnirtw zarzu
ty, że kierują się wybicznie względami 
ambicyj osobistych. Wyrastają stąd dą
żenia do ustawowego ograniezenia 
wpływu stronnictw, rzpgo prz~·kładt>m -
polska ordynarja wyborcza. 

Stronnictwa w Polsce. 

W Polsrc zróżnirowanie partyjne było 
znaczne, ro hPzw11tpiPnia pozostawało 
w związku z młodośrią polityczną na
szego kraju. Od maja 1926 roku wpł~·w 
stronnictw zna rznie osłabł, a ilość ich 
zmalała. Z głównyrh polskich stron
nictw polityrznyrh należy wymimić: 
Stronnictwo Narodowe, reprczcntujilre 
poglądy nacjonalistyczne; Stronnictwo 
Chrzt>śrija!1skid l kmokracji, które ży
cie gospodarcze i społeczne usiłuje oprzl'Ć 
na zasadach moralnośei chrześcijafiskicj; 
skupiające włościan Polskie Stronnictwo 
Ludowe; Polską Partję Sorjalistyczną, 
która się opiera na robotnikarh. Inne 
stronnietwa polityrz1w mają znarzenie 
niewielki!'. Poza tpm mniejszośei naro
dowl' posiadaj11 oddzil'lne stronnietwa. 

A. Hertz. 

STYLE. (Tabl. 98-10;)). W poprml
nieh zeszytaeh „świata i Życia" znajdą 
Czytdn icy nasi cały szereg artykułów 
sperjalnych z zakresu historji sztuki (Ba
rok, Bazylika .~tarach rze.friJailska, Cecho
wa sztnka, Eks11res}onizm, Florencja, 
miasto sztuki, Gotycka katedra, Grecka 
sztuka, Jmpre.~Jonizm, JOasycyzm, Jta
larstwo, Niderlandzkie malarstu•o, Rene
sans, Roma1lska sztuka, Rzeźba). Poza 
tern w całym szeregu art~·kułów, jak 
Asyrja, BabilonJa, Chiny, Egea, Egipt, 

81 
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Prancja, Jliszpanja, Japonja, Natura
lizm, Niemcy, Realizm, Rzym, Wawel, 
Wersal, Wielka Brytanja, Włochy i t. d., 
zagadn it~n iom z historji sztuki poświęeo
no wiele miejsca i uwagi. Artykuł niniŁ•j
szy jest jakby podsumowaniPm artyku
łów poprzednich i czytany bye powinien 
po dokładnem ich przestudjowaniu. 

Słowo i pojęcie stylu wywodzi się ze 
starożytności, z greckiego sł. stylos (łac. 
stylus), którego używano jako nazwy ryl
ca, służąrego do kreślenia znaków pisar
skich na tabliczkach powlerzonych wo
skiem. Przenosz11c nazwę z narzędzia na 
formę wyrażania się, określamy styl ja
ko pewien typowy i jednolity sposób 
wypowiedzi w mowie lub piśmie, będący 
indywidualną i charaktcrystyrzną cechą 
jakiejś jednostki lub grupy ludzkiŁ·j. 
Tak zrozumiane pojęrie znajduje szero
kie zastosowanie zwłaszeza w l i t e r a
t u r z c, a takżP i w m u z y r l'. NiPkic
dy jednak znacznie je rozszerzamy, mó
wiąc np. o styl u życia w pewnej 
epoce i mafoc przez to na myśli istnie
nie w niej ustalonego i jednolitego sy
stemu wartości, z którego wynikają ty
powe rcchy kultury. 

Pojęcit' stylu i st~·lów szczególne zna
czenie posiada w historji sztuk plastyez. 
nych i tern jego zastosowaniem w dal
szym ciągu zajmiemy się wyłącznic. Uży
cie słowa styl jako jednego z najbardziej 
zasadniczych określeń w historji sztuki 
ma również dawne i głębokie uzasadnie
nie, sięgające starożytności. Słowo stylos 
oznaczało bowiem nictylko rylec do pi
sania, ale i ko 1 u m n ę, która jl'st, jak 
wiadomo, jednym z podstawowych i cha
rakterystycznych elementów architektu
ry. ( Hównie też na podstawie typowych 
odmian w ukształtowaniu kolumn i zwią
zanych z niemi belkowań rozróżniamy 
w dziejach architektury greckiej trzy 
zasadnicze systemy budowlane: t. zw. 

styl lub raczej porządek dorycki, joński 
koryneki (tabl. 9!)). 

\V odniesieniu do sztuk plastyczny<>h 
używamy pojęcia stylu w dwojakiPm zna
czeniu. Ody np. mówimy, że jakieś dzido 
sztuki „ma styl", lub że jest ono „w do
brym stylu" - wówczas używamy tego 
pojęcia na oznarzcnic, że dane dzieło 
zbliża się do jakiegoś bliżej nieokreślo
nego ideału doskonałoś<>i. 

N aj istotniejsze j!~<lnak jest p o j ę c i c 
stylów jako artystycznych 
o d p o w i c d n i k ó w po s z c z e µ- ó 1-
n y c h w i e 1 k i c h c p o k <l z i e j o
w e go ro z w o .i u lu dz koś c i. Tak 
rozumiane style są to indywidualne, jed
norazowe zjawiska historyez1w. Odrębny 
styl wypowiedzi plastycznej posiada za
tem np. każda z wielkich kultur staro
żytnego Wschodu: egipska, asyryjska, 
babilońska, jak również antyk grceki 
i rzymski. W ramarh wielkieh całośt•i 
stylowych rozróżniamy szereg faz i pod
działów oraz odrębne st y 1 c cz as o. 
w c, m i c j s c o w c, n a r o d o w c, bądź 
też indywidualne st y 1 c p os z c ze
g ó lny c h artystów. 

O stylu zatem mówić możemy tam, 
gdzie istnieje określona z as a <l a f o r
m y, od której zależy wewn~trzna i zP
wnętrzna jednolitość pojcdyll<'zego dzie
ła sztuki, wszystkich dzieł jednego art.v
sty, bądź też wszystkich dzieł jl•(hwj epo
ki lub narodu. 
Każdy styl jest systemem formy, któ

ry zawiera w sobie wszystkie rodzaje 
kształtowania plastycznego oraz wszyst
kie możliwości teehniezne, jakich dost:ll'
cza.i1! poszezcg-óhw działy plastyki: areh i
tektura, rzeźba, malarstwo, sztuki ckko
racyjne. Style w zakresie rozwoj11 
i przemian formy tworzą pomiędzy sobą 
szereg poł:!czony związkiem zależności 
i następstwa, poza tern zależą one od 
równoczesnych i minionych faktów z za
kresu innych, pozaartystycznyeh czynni
ków, kształtujących kulturę. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Rozwój i różnicowanie się stylów w różnych 
krajach i epokach. 

\V dzil'jach kultury za<"hodnio-curo
pe,iskicj, która stanowi podstawę i wła
śriwy przedmiot naszyeh rozważań, roz
różniamy trzy główne okresy: śr e <l
~ i o w i e c z e, czasy n o w o ż y t n c 
1 czasy n aj n o wsze. średniowieczu 
odpowiada w historji sztuki st y l ro
m a ń ski i gotycki, czasom nowo
żytnym - r e n e s a n s, b a r o k, ro
k ok o, rzasom najnowszym - kl asy
c y z m, r o m a n t y z m, i m p r e s j o
n 1 z m, ck spr c s jo n izm i kierunki 
ostatniej doby. 

Istnieją środowiska pod względem ar
tystycznym bardziej zaawansowane, in
ne zaś opóźnione, stąd też i przebieg 
tego samego stylu w różnyrh 
kr aj ach jest bardzo różny. Pojęcie 
stylu w dzicjarh sztuki jest zatem bar
dzo skomplikowane i niejednolite. W sto
sowaniu go należy się wystrzegać nad
miernych uog-ólnicń, a zajmowar się 
Przedewszystkicm analizowaniem prze
jawów stylowych w odniesieniu do poje
dyńczych, jednorazowych przypadków. 
W przyjmowaniu form stylowych, wy
tworzonych w jakimś kraju przez inne 
środowisko, poczucie obcości jest zawsze 
czynnikiem mniej lub więcej hamuj11-
cym. Przykładem znamiennym są dzieje 
rozpowszechnienia stylu gotyckiego, któ
r~ powstawszy w pólnornej Franrji, 
miał tak bardzo ułatwioną drogę przeni
kania dzięki ogólno-curopcjskicj po
wszechności kultury pełnego średniowie
cza. Mimo to jednak nigdzie prawic nic 
Przy~qł się ten styl w swej czystej fran
~us~1cj postaci, wszędzie ukgał przcobra
zcn1om w zastosowaniu do potrzeb i wa
runków miejscowych, a np. we Włoszech 
Wpływ francuskiego gotyku, zwłaszcza 
w architekturze uległ zupełnemu zała
maniu w starciu z lokalną tradycją an
tyku i sztuki starochrześcijańskiej. 

Z gruntu błędne byłoby też mniema-

szukaj w tomie piątym! 

nic, któreby przyjmowało możliwość ści
słego rozgraniczenia poszczcg{1lnych sty
lów pod względem czasowym lub teryto
rjalnym. Artystyczny rozwój ludzkośei 
odbywa się w ciągłym, nieprzerwanym, 
falistym rytmie ustawirznyrh przypły
wów i odpływów. Wszelkie stawianie tu 
daty graniczne, jak np. rok 1500, uważa
ny niekiedy za granicę sztuki średnio
wiecza i czasów nowożytnych, mają jedy
nie znaczenie orjcntacyjne. O wiele j~ż 
istotniejszą wagę mieć mogą d a t y 
po ws ta n i a pcwnyeh wybitnych 
dzieł, w których dana forma stylowa ze 
szczególną jasnością po raz pic~wszy się 
uwydatniła. Mają również znaczenie da
t y n a ro d z i n i z g o n ó w niektó
rych wybitnych twórców, przodujących 
swym pokoleniom. \Vcwnętrzna wspól
nota oraz p o k r e w i e ń s t w o f o r m 
ż y c i o w y c h ludzi należących do tego 
samego pokolenia - jest wogóle jednym 
z najdonioślejszych czynników w rozwo
ju stylów. Ale i. ten rytm nie da się ująć 
w ścisłe daty: wybitni twórcy, wickiem 
należąc do pewnego pokolenia, stylem 
swego życia i dzieła bliżsi mogą być ra
czej pokoleniu minionemu lub też wy
biegać w przyszłość. Równoczesność ist
nienia pewnych zjawisk niezawsze ozna
cza ich jcdnogatunkowość. 
Nfekażda epoka i niekażde pokolenie 

posiada wyraźną świadomość swego sty
lu. Mówimy nieraz o t. zw. epokach bez
stylowych. Są to najczęściej okr c s y 
p r z e j ś c i o w e, w których przeżywa 
się forma dawniejsza, nowa zaś nic wy
krystalizowała się jeszcze całkowicie. 
D oj r z a ł a f o r m a s t y l u w sztu
ce wymaga współistnienia szeregu in
nych czynników życia zbiorowego. Moc
ną podstawę życiową znajduje ona w epo
kach rządzących się jasno określonym 
systemem wartości duchowych, w które
go ramach sztuka ma wyznaczone wy
raźnie miejsce i funkcję. I tak np. w go
tyku francuskim XIII wicku sztuka 

a1• 
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jest doskonale podporządkowana ideało
wi religijnemu i społecznemu, który 
przenika ją całkowicie. A znów w rene
sansie włoskim właśnie ideał artystyczny 
odgrywa rolę przodującą, znajdując się 
w centrum rządzącego systemu wartości 
duchowych i poniekąd też na jego modłę 
kształtują się inne dziedziny życia 
zbiorowego. Już więc te dwa przytoczo
ne typowe przykłady dostatecznie uspra
wiedliwiają fakt, że chcąc wyjaśnić so
bie istotę jakiegoś stylu, nie możemy po
przestać na samem tylko badaniu rozwo
ju formy artystycznej, lecz musimy 
uwzględnić odpowiadające mu współ
rzędne przejawy ze wszystkich dziedzin 
życia i twórczości. Zrozumiane w swej 
artystycznej, formalnej odrębności, ale 
jednocześnie ujęte w organicznym splo
cie z całokształtem przejawów natury re
ligijnej, filozoficznej, politycznej, spo
łecznej, gospodarczej - dzieło sztuki 
staje się w pełncm tego słowa znaczeniu 
pomnikiem dziejowym, t. j. w dotykal
nej prawdzie swego zjawiska odsłania 
nam oblicze duchowe człowieka danej 
epoki. 

Czynniki stale i zmienne w dziele sztuki. 

Mimo że zasób i rodzaj form arty
stycznych, zarówno jak sposób ich wią
zania, ulega w poszczególnych stylach 
zasadniczym zmianom - istnieją w sztu
ce plastycznej pewne czynniki stałe, któ
re zawsze i wszędzie dochodzą do głosu. 
Niezmienne to prawa, rządzące po
w st a w a n i e m f o r m y w architek
turze, malarstwie, rzeźbie, przemyśle ar
tystycznym i ornamentyce, w każdym 
z tych działów wynikają z właściwych mu 

warunków technicznych ( ~ Malarstwo, 
Rrzeźba). 

W każdem dziele sztuki przy głębszej 
analizie stosunkowo łatwo wyodrębnimy 
poza tern p i e r w i a s t k i s t .a ł e, wy
nikające niejako z jego organicznej 
funkcji i pierwiastki okres o w o 
z m i en n e w zależności od upodobatl. 
ludzi poszczególnych stylów. Weźmy pod 
uwagę architekturę i .zanalizujmy pod 
tym kątem któryś z jej elementów np. 
portal (tabl. 98). J eden lub kilka 
otworów wejściowych - to rzecz nieod
zowna w każdej bez wyjątku budowli 
użytkowej i reprezentacyjnej. Przy ar
chitektoniczncm opracowaniu już z sa
mej funkcji otworu wejściowego wynika 
założenie dwóch słupów pionowych, po
wiązanych h1kiem lub poziomo na nich 
położoną belką. Dana jest również mini
malna skala, uwarunkowana przeciętnym 
wzrostem człowieka. Jest to niezmienny, 
surowy schemat. Indywidualna mowa 
poszczególnych stylów, różnice pomiędzy 
niemi wyrażają. się w odmiennym sposo
bie wiązania elementów, w proporcjach, 
w zastosowaniu różnych form konstruk- . 
cyjnych i dekoracyjnych (kolumna, fi
lar, pilaster, łuk okrągły, łuk ostry 
i t. d.). W zależności od stylu zmianom 
zasadniczym ulega też rola i charakter 
ornamentu, zarówno jak i sposób opra
cowania szczegółów dekoracji architek
tonicznej. Jak bardzo ewolucja stylów 
uwydatnia się nawet w najdrobniejszym 
szczególe · świadczy wymowny przy
k ł a d l i ś c i a a k a n t u, który tak 
doniosłą rolę odegrał jako jeden z moty
wów dekoracji architektonicznej od sta
rożytności aż niemal do czasów ostat-

1~1-~~ł 
I . 2 8 4 . 6 · 6 1 

Ryc. 88. Ewolucja IUcla akantu w aztuce. 1. Naturalna forma liścia . - 2. S•tuka rrecka. - Sztuka 
raym1ka. - 4. Renesans. - 5. Ludwik XIII. - 6. Ludwik XIV. - 7. Ludwik XV. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ttyc. 84. Przogli1d szoregu form ostrołuku I pokrewnych. 

nich. Rycina 83 unaocznia przekształce
nia, jakim ulega naturalna forma liścia 
z chwilą, gdy staje się on motywem arty
stycznym i zarazem, jak zmienia się jego 
stylizacja, w zależności od poczucia for
my wła.~ciwego danej epoce. 

Zasada ustawicznych przemian stylów. 

Style w dziejach sztuki stanowią jak
gdyby ramy, w których rozwija się buj
ne życie form. Życiem tern rządzi z a s a
d a ustawicznych przemian 
i stałej odnowy. l<,ormy nie wyżywają 
się całkowicie w granicach jednego stylu, 
ani też nie zamierają wraz z jego przc
kwitem. Trwają one nadal, z jednej kul
tury przenikają w orbi-
tę drugiej, stając się 
w niej niekiedy zapład-
niającą pobudką no-
wej, własnej twórczości, 
bądź też źródłem wiel-
kiego prądu odrodze11-

fiwszy na grunt podatny w Ile-de
Prance, stanie się jednym z punktów 
wyjścia nieskończonego bogactwa form 
dekoracyjnych, a pon iekąd i konstruk
cyjnych założeń gotyku, choć przecież 
styl ten jest jednym z najbardziej samo
dzielnych (ryc. 84). W jakim stopniu 
formy już istniejące mogą przemożnie 
oddziałać na kształtowanie się nowych, 
świadczy również przykład renesansu 
włoskiego, dla którego kult antyku był 
jedną z naczelnych idej, a sztuka grecka 
i rzymska entuzjastycznie studjowanym 
wzorem. Gdy jednak rzymski łuk Tytu
sa zestawimy z wczesnorenesansową fa
sadą kaplicy Pazzich we Florencji, wzo-

czego. Kolumna świąty
~i egipskiej, przenie
Sl<)lla na grunt Hellady, 
przeradza się w mocną 
~ doskonałą w swych 
idealnych proporcjach 
kolumnę dorycką. A 
również i inne typy ko
lumn greckich pocho
dzeniem swem wiążą s ię 
z poprzedniemi okresa
tni rozwoju, ·same zaś 
~ dalszym ciągu żyją 

Ryc. 85. ł,uk TytusA w R•ymle. I wi ek po nar. Chr. Kaplica. 
rodziny Pazzlch we Ploren cjl. Pierwsza poi. XV w. 

I . o?działywują na sztukę czasów poz
n1eJszych (tabl. 99). A oto inny 
Z~ów przykład: przeszczepiona ze sztu
ki wschodniej forma ostrołuku, natra-

szukaj w tomie piątymi 

rowaną na formie antycznego łuku 
triumfalnego - uderzą nas przede
wszystkiem różnice (ryc. 85) . Przy za
stosowaniu tych samych elementów i po-
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dobnym · nawet sposobie wiązania, od
mienna psychika człowieka renesansu, 
w oparciu o inne zresztą zadanie, th1ma-

/ 
I 

/~o· 

ność kątó\.v ostrych. Te zasadnicze różni
ce stylów z łatwością możnaby uzasad
nić różnicą psychiki człowieka i kultury. 

Ryc. 86. '11wlątynla grecka I katedra gotycka. Wykres porówna wczy (kontur zacze rniony - przekrój 
katedry) . 

czy się odmiennemi proporcjami, skalą , 
podziałami, rozłożeniem akcentów ryt
micznych, układem płaszczyzn, zastoso
waniem dekoracyj i t. d. 

W przytoczonem zestawieniu przy po
dobieństwie elementów zasadniczo od
mienna jest skład n i a i mi ar a, 
a one to przedewszystkiem stanowią 
o istocie stylu i różnic pomiędzy niemi. 
Tam, gdzie przeciwstawiają się sobie 
dwa światy odmiennej kultury, r asy, re
ligji, języka i obyczaju,' różnice stylowe 
muszą występować szczególnie mocno. 
Jako przykład całkowitej, do najdrob
niejszych szczegółów sięgającej przeciw
stawności dwóch stylów posłużyć może 
porównanie klasycznej świątyni greckiej 
porządku doryckiego z katedrą gotycką 
(ryc. 86). Przy · użyciu z gruntu odmien
nych elemeri.tów formalnych odmienny 
jest też ich sposób wiązania i proporcje: 
tu dążn,0ść do równowagi pomiędzy kie
runkiem pionowym a poziomym, średnica 
kolumny użyta jako podstawowa miara, 
wyłączne panowanie kątów prostych -
tam dążność wzwyż, zdecydowana prze
waga kierunku pionowego, ostrołuk 
w konstrukcji i dekoracji oraz wyłącz-

Trójfazowość w rozwoju stylu i sztuki. 

W dziejach każdego stylu dadzą aię 
wyróżnić trzy kolejne fazy rozwojowe, 
stale i wszędzie się powtarzające: 

I. Okres poszukiwania (archaizm, 
dążność do określenia stylu). 

II. Okres dojrzałości (klasycyzm, 
ustalenie się stylu). 

III. Okres przekwitu (poprzedzony fa
zą manierystycznego przerafinowania 
formy, okres baroku). 

Tak pojęty przebieg stylu dałby się 
wykreślić linją falistą, przyczem okres 
pierwszy przypadałby na moment wzno
szenia się fali, okres drugi na jej naj
wyższe wzniesienie, a okres trzeci na jej 
opadanie. Dzieje pouczają nas o tej 
prawdzie, · że pomiędzy poszczególnemi 
stylami i kulturami, mimo odmiennych 
niekiedy pozorów, nigdy nie następuje 
całkowite zerwanie ciągłości : każde dziś 
jest dziedzicem swego wczoraj i samo 
zkolei kryje ziarno posiewu pod dzień 
jutrzejszy. Stwierdzenie tego faktu 
wraz z uwzględnieniem trójfazowości 
w granicach pojedyńczcgo stylu pozwa
la ustalić prawo nieustannego, rytmicz
nego falowania, które rządzi całokształ-

. Czego nie znajdziesz tutaj -
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tern dziejów ludzkości, a w sztuce ujaw
nia się przcdcwszystkicm w następstwic 
stylów. 

W ramach pojcdyńczcgo stylu panuje 
jednolitość wyrazu architektury, rzeźby, 
malarstwa i sztuki dekoracyjnej, przy
czcm każda z tych sztuk musi być jedno
cześnie posłuszna swym zasadom kształ
towania oraz zgodna z wymogami swc~o 
materjału i kchn iki. Wewnętrzny roz
wój poszczcgólny<'h sztuk odbywa się 
jednak w sposób nil'rÓwnomicrny i za
wsze tak się dzieje, że w danym momen
cie jedna z n ich przoduje, narzucając in
nym swe założenia i poniekąd dostoso
wując je do wymagali swego materjah1 
i techniki. Wówczas mówimy, że danej 
sztuee przypada p r y m a t t e c h
n i cz n y w przebiegu całego stylu lub 
którejś z jego faz. 
Uświadamiając sobie potężny rozwój 

sztuki zachodnio-curopejskiej od c·zasów 
Wczcsno-chrzcścijai1skich aż do impresjo
nizmu - stwil·rdzamy trzy zasadnieze 
lllomenty, przyczem przodującą rolę 
obejmują po sobie kolejno: w średnio
wieczu a r c h i t e k t u r a - w czasach 
nowożytnych r z c ź b a - w czasach naj
nowszych, poc·zynając już od baroku, 
malarstw o. ów rytm następstwa, 
Podany tu w odniesieniu do całej kultu
ry zachodnio-curopcjskiej, falami usta
wicznych nawrotów wielokrotnie powta
rza się w jej ramach, zależnie od zmien
ności ideałów, nurtujących życic człowie. 
~a w poszczególnych pokoleniach. Co 
Jednak ciekawsze: oto z1rnważonc tu 
ł>rawo trójfazowości rozwo
~ u potwierdzają również dzieje sztuki 
1 kultury cgi pski0j, g-recko-rzymskiej, 
chiliskiej, japońskiej. 

Architektura jest właściwą sztuką 
wszelkiego średniowiecza, czy będzie ono 
greckie, czy też zachodnio-europejskic. 
Jako sztuka form abstrakcyjnych dąży 
ona do stworzenia rzeczywistości ode
rwanej od natury, wyraża ideały ładu 

szukaj w tomie piątym! 

i hicrarchji, a mocno przemawiając do 
mas, jest odbiciem ich ducha zrzeszeni o
wego. 

Istotą czasów architektonicznych jest 
p0hrn bezwzgl~dnej wiary wola w dąże
niu do urzeczywistnienia zakreślonego 
przez religję ideału szczęśliwej ludzko
ści. Czasy te, w których przodującą sztu
ką jest architektura, posiadają oczywi
ście również swoją rzeźlię i swoje malar
stwo. Ale jest to rzeźba nawskrtlś archi
tektoniczna i takież malarstwo, rozwija
jące swój styl płaszczyznowo-konturo
wy, czysto dekoracyjny. Z łatwością 
możnaby przytoczyć tu szert•g przykła
dów ze sztuki egipskiej, archaiezno
grcckiej lub zachodnio-euro1wjskiego 
średniowiecza. 

W czasach panowania rzeźby duch 
ludzkości na kr6tki zazwyczaj moment 
osiąga pełnię równowagi oraz syntezę 
pomi~dzy id0ałami ładu i swobody, eo 
w sztuce przejawia się jednością świata 
przedstawie11 artystycznych ze światem 
rzeczywistości. Archiitoktnra, rzeźba 
i malarstwo przepojone są jednolitym 
duchem plastyki, długi rozwój poczucia 
cielesności i bryły osiąga teraz swój ze
nit, pi~kno natury jednoczy się z pięk
nem sztuki. Oto harmonijny duch kla
sycznej epoki Fidjaszowcj, oto spokój 
i dost0jPństwo sztuki pdncgo rcm'sansu. 

Z chwilą osiągnięcia syntezy rychło 
jednak zaczyna się odwrót, ponowna 
droga od rzeczywistości do abstrakcji. 
Nast~pujc rozkład zdobytego poczucia 
cielesności na rzecz czysto malarskid 
zjawiskowości: poprzez barok do impre
sjonizmu. Niektórym tylko genjalnym 
jednostkom już w epoce harmonijnej 
równowagi przyświl•ea świadomość ma
jącego nastąpić dramatycznego zwrotu 
(Skopas, Michał Anioł). Zapanowuje 
skrajnie naturalistyczny impresjonizm 
w malarstwie, malarska płynność w rzeź
bie i architekturze. 
Pomiędzy malarskim okresem prze-
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kwitu a ponowną fazą architcktoni<'znc
go pięcia się wzwyż rozpoś<'icra się teraz 
dolina częściowego chaosu, z któn'go ma 
się wyłonić nowy ład. 

Zasada rytmicznych antytez w rozwoju 
stylów. 

Doszukując się cech prawidłowośei 
w następstwie stylów, dostrzegamy je
szcze jedno zjawisko natury pokrewni>j: 
oto w dziejach odbywa się jakby usta
wiczny ruch wahadłowy pomiędzy dwo
ma wzajemnie się wykluczająccmi sta
nowiskami. Przyczyną, która sprawia, 
iż niektóre style są względem siebie a n
t y te z am i, może być z gruntu od
mienny sposób ujęcia s t o s u n k u 
s z t u k i d o n a t u r y, bądź też 
z gruntu odmienny sp osób w id ze
n i a, po cz u c i e f o r m y. 

Sztuka niektórych epok i stylów (por. 
np. antyk grecki i rzymski, renesans, ba
rok, naturalizm, impresjonizm) dąży na
dewszystko do wiernego od twa
r z a n i a f o r m n a t u r a 1 n y c h. 
Swym zasadom kompozycyjnym każe 
ona działać niejako w zamaskowaniu, 
prawdę artystyczną skrywając poza 
prawdę natury (tabl. 100 i 102). Możli
wa jednak jest i wręcz przeciwna orjen
tacja: sztuka innych epok obnaża we
wnętrzny mechanizm konstrukcji arty
stycznej, usiłuje swą wizję świata wy
tłumaczyć zapomocą nowych elementów 
formalnych, niepodległych zasadom na
turalistycznym. W stylach takich, jak 
np. antyk starochrześcijański, styl bi
zantyński, romanizm, gotyk, ekspresjo
nizm, sztuka, przeciwna wiernemu od
twarzaniu, hołduje zasadzie t w ó r c z e
g o p r z e k s z t a ł c a n i a f o r m n a
t ur a 1 ny c h, nie lękając się nawet 
ekspresyjnej lub dekoracyjnej de f o r
m ac j i (tabl. 104). Te dwa równo
uprawnione, choć nawzajem się zwalcza
jące stanowiska w dziele sztuki szczegól
nie jasno się uwydatniają, jeśli chodzi 

o ujęcie s t o s u n k ó w p r z c s t r z e n
n y c h. W jednym wypadku obowiązuje 
prawidłowa perspektywa naturalna, 
pragnąca dać wierne złudzenie rzeczy
wistości z uwydatnieniem głębi, światło
cienia i t. d. - w drugim zaś wyhiezne 
znaczenie mają kontury i płaszezyzny, 
układające się w swobodne rytmy dla 
wydobycia czystej linji kompozyeyjncj 
i niezależnie od naturalnego kształtu 
przedmiotu (tabl. 102). Te dwa sposoby 
ujęcia stosunku sztuki do natury - to 
dwa odmienne światy i r<iżne oblicza du
chowe człowieka-artysty. W dziejach 
sztuki powtarzają się one rytmicznie, 
przyczem rzadko kiedy i na krótko do
chodzi do syntezy. 

Spotykamy jeszcze jeden rodzaj ryt
micznie powtarzających się antytez, któ
re kształtują oblicza poszczcgólnyeh sty
lów i przeciwstawiają je sobie wzajem
nie. Chodzi o okresowo dokonywująee 
się zasadniezc z m i a n y w id ze n i a 
i poczuci a formy, które jednak 
nic są całkowicie idcntyezne z poprzed
nio omówionemi przeeiwicństwami, za
leżnemi od stosunku do natury. Różnice 
takie występują np. we wzajemnym sto
sunku dwóch, bardzo pod tym względem 
charakterystycznych stylów: rencsansn 
i baroku. Renesans może tu być pojęty do 
pewnego stopnia jako przykład wszelkiej 
sztuki typu klasycznego, barok zaś jako 
symbol wszystkich okresów przekwita
nia. Renesansowemu poczuciu formy 
o jasno określonych linjach i płaszczy
znach i wyraźncm rozgraniczeniu zh'ar
monizowanych ze sobą części w zwartej, 
architektonicznej budowie - przeciw
stawia się barokowy system czysto ma
larskiego widzenia plamami, ze szezcgól
nem uwydatnieniem głębi, nieuchwytno
ścią zarysów, płynnością form, świado
mem i konsekwentnem rozprzężeniem 
wszelkich reguł architektonicznej ścisło
ści, spotęgowaniem gry świateł i cie
niów (tabl. 103). Uogólniając ten wy-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wód, możemy przy,111c, że cwolurja for
my w dziejarh sztuki odbywa siQ między 
dwoma przcciwległemi biegunami, z ktii
rych jeden to f o r m a z w a r t a, Ś<'iśh' 
konstrukcyjna, architektonirzna - dru
gi zaś form a ro z 1 u ź n i o n a, nie
stała, zjawiskowo malarska. Style okre
śla się w zależności od mit\JS<•a i stopnia 
odchyknia, które wyznarza ieh stoslllll'k 
do każdego z tyrh dwu biqi:unów. 

J. Slrl1"Z.l/1tski. 

Bib I jog r n f ja: W zagadnienie sty
lów wprowadzają następujące prace w języ
ku polskim: A. Tomko w i cz: Style w ar
chitrkturze kościelnej, Kraków 1923; Wł. 
Wit wicki: Wiadomości o styla<"h, War
szawa 1934. 
Chcąc głęhirj wniknąć w zagadnienie, na

łc~ży sięgnąć do wielkich podrę<·wików histo
rji, jak R. Hama n n a: Historja sztuki 
(przekład z niemieekiPgo, Warszawa l!J:l5) 
oraz oryginalne dziPło zbiorowe u<'zonyeh 
po];;kich, trzytomowa Historja Sztuki, wy
dana przrz „Ossolineum", Lwów 19:34. 

Przy opra<'owywaniu niniejszrgo artykułu 
szerpg myśli nasunęły autorowi publikacje 
olwe, juk przedewszystkicm: A. von Sc h c 1-
t e lll 11: Die altnortlis(;he Kunst; l\I. D w o
r a k: Kmistgeschichte als Geistesgeschichte; 
li. W łi l ff 1 i n: K unstgeschich tlichc G rwul
begrif fe; P. Ligeti: Der lVey aus dem 
Chaos; II. Fo ci 11 o n: Vie des fonnes 
i inne. 

Większość wykresów w tekście i w tabli
cach zaczerpnięto ze znakomitego dziPła an
giebkiego: S. B. Fletcher: llistory of 
architecture. 

O zagadnieniu stylu w literaturze por. Z. 
Łempicki: Drogi i cele współczrsnej 
stylistyki, „Neofilolog", rok I. 

SYSTEMATYKA BIOLOGICZNA. 
Jeszcze przed kilkudziesięciu laty na
uczanie zoologji i botaniki w szkołach 
różnego stopnia polegało w znacznej 
Jnierze na zapoznawaniu studjujących 
z licznemi gatunkami zwierząt i roślin, 

szukaj w tomie piątym! 

ich nazwami i opisami, ułożonemi w ści
śle określonej kolejności grup systema
tycznych świata zwiC'rz1;eego i ro
śl imwgo. Od układu systC'matyeznego 
khnęło oschłością i formalizmem, zda
wał się on zabijać wszelkie wyobraże
nia o świecie organicrnym jnko o czemś 
żyw em i ba rwn<'m i zam iem ac go 
w dh1gie szeregi martwych, porządnie 
skatalogowanyeh ok11zów. Nic też dziw
nego, że t. zw. systematyka budziła 
niechęć nawet wśród wielu biologów, 
a tu i ówdzie odstraszyła może niejed
nego wogóle od nauk biologicznych. 
Winna tu była jednak (•hyba raezej 
niefortunna metoda nauczania niż sa
ma istota rzeezy. Spróbujmy przeto roz
patrzeć te sprawy ·ni reo wszeehstron
lllCJ, a może zrozumiemy lepiej, czem 
jest dzisiaj systematyka biologiczna. 

Systematyka w życiu codziennem. 

Grupowanie gat u n k ó w zwierzę
cyeh ezy roślinnyeh (~Gatunek) w więk
sze zespoły na podstawie ieh wzajem
nego podobieństwa nie zostało „wymy
ślone" przez uczonyeh. Si<,>ga ono nie
wątpliwie bardzo daleko w Z'.lranie 
dziejów ludzkośei, jak świadczą spoty
kane we wszystkich bodaj językach wy
razy oznaczające nie poszczególne ga
tunki zwierząt czy roślin, lecz pojęcia 
odpowiadające obszC'rniejszym gr u
pom, łącz11rym w sobie liczne gatunki 
uznane z tych czy innych względów za 
podobne, za mające ze sobą coś wspól
nego. Należałyby tu takie np. wyrazy, 
jak ptak, ryba, grzyb, robak i t. p. 
Posługujemy się niemi powszechnie 
i dziś, nawet jeśli nie mamy żadnego 
wyobrażenia o biolog.ii ezy o systema
tyce biologicznej. Ody powiadamy, że 
przeleciał gdzieś jakiś ptak, czy że 
w stawie plusn<,>ła ryba, to dajemy tem 
samem świadectwo, że pewne gatunki 
zwierząt, takie, jak wrona, wróbel, go
łąb, zaliczamy do grupy ptaków, a in-
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ne, jak szczupak, karp, okoń, do gru
py ryb. 

Rzecz oczywista, że takie grupowa
nie, czyli mówiąc inaczej klasy fi
k o w a n ie, zwierząt i roślin, oparte 
na potocznej praktyce, jest naog6ł uar
dzo niekonsekwentne, chwiejne, a czę
sto naiwne i uwzględnia zwykle tylko 
najbardziej rzucające się w oczy wła
ściwości grupowanych gatunków. Czło
wiek nieobeznany z botaniką zaliczy 
bez wahania jabłoil do grupy „drzew" 
i postawi ją obok sosny czy dębu, a tar
ninę umieści w grupie „krzaków", nic 
zdając sobie sprawy, że owe jabłoil 
i tarnina są, mimo różnic w wyglądzie 
zewnętrznym, blisko ze sobą spokrew
nicmc i że w naukowrj s.vstcmat.vcc 
botanicznej niema wogóle takich grup, 
jak „drzewa" czy „krzaki". Do „czwo
ronog<lw" czy poporostu „zwierząt" za
liczają ludzie powszechnie nietylko 
większośe ssaków, ale też i znaczną 
część gadów i płazów, a już w gru
pie, która w ustach przcciętllt'go ug\1łu 
nosi miano „robaków", spotykamy nrnó
stwo najróżnorod11iejszych postaci zwie
rzęcych, zaliczanych przez naukę <lo 
grup bardzo od siebie odległych. 

Klasyfikacje zwierząt i roślin stoso
wane w życiu codziennem mogą być 
bardzo rozmaite, jedne są hardzo nie
udolne, inne trafniejsze, zwłaszcza je
śli dokonywują ich ludzie lepiej obe
znani ze światem istot żywych i wię
cej mający z nim do czynienia; często 
bywają też one wyraźnie dostosowane 
do jakichś ściśle określonych potrzeb 
praktycznych, np. łowieckich, rybac
kich, hodowlanych i t. p. Powstają one 
jednak zawsze pod wpływem skłonno
ści człowieka do porównywania napo
tykanych istot i dążenia do łatwiejsze
go zorjentowania się w ich różnorod
ności. 

Początki systematyki naukowej. 

Owa dążność do porównywania, ze
stawiania, segregowania i porządkowa
nia różnych zjawisk otaczającego świa
ta, a w szczególności tworów przyrody, 
dążnośr hQdara jPdna z właśriwoś<'i 
umysłu' ludzkieg·o,' leży. równirż u pod
stawy naukowej systematyki biologicz
nej. Picrwsz.v układ czyli system, 
dotyczący zr!•sztą tylko świata zwi<>rzQ
cego, o którym posiadamy dokładniej
sze wiadomości w dziejach nauki, za
wdzięczamy ucz01wrnu i myśl ieielowi 
grrekicmu A r y s t o t c l c s o w i ( 384 
<lo 322 przed nar. Chr.). W swyrh dzie
łach zoologicznych dzieli on ogół znanych 
sobie zwierząt na szereg grup, przyezem 
opiera się zarówno na właściwościach 
budowy ich ciała, jak i na pewnych 
przejawach ich życia. 

Jakkolwiek system zoologiczny Ary
stotelesa był bardzo ogól ni ko wy i mało 
rozbudowany, to jednak po upływie 
długiego sze1·rgu wicków stał siQ punk
tem wyjściowym w tt'.i dziedzinie dla 
nauki nowoczesnej. Hn~<lniowil'cznc 
dzieła przyrodniczr opierają si~ w spra
wach podzinłu świata zwierz~·eego m nir j 
lub wiQccj ściśle o Arystotell'sa. W wie
kach późniejszych zaczQto stopniowo 
nietylko gromadzić coraz wiQcej da
nych faktycznych z dziedziny nauk 
biologicznych, ale też próbowano mniej 
lub więcej trafnie uzupełniać i rozbu
dowywać systematykę Arystotelesa. 
\\'szystkie te próby nosiły ,jPdnak cha
rakter dość przypadkowy i nie były 
p1·zeprowadzane konsekwentnie. Nie 
powinniśmy jednak, mimo wszystko, 
lekceważyć dorobku naukowego wieku 
XVI i XVII w dziejach nauk biolo
gicznych ; wówczas to zaczQto wszak 
stosować przy badaniach lupy i mikro
skopy, poznano wiele szczegółów doty
czących budowy i czynności ciała istot 
żywych, a obok tego rozszerzono wy
datnie znajomość zwierząt i roślin kra-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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jów odlC'głych, wykorzystując wyniki 
licznych podróży geograficznych. 

Morncntrm pierwszorz\'d11rj wagi dla 
dalszego rozwoju system1ityki biolo
gicznej było wprowadzrnie do nauki 
w ko11cu w. XVII po.i\'ria gatunku, ja
ko podstawowC'j jrdnostki systematycz
nej (-Gatunek). \V ten spos<'ili zosta
ła utorowana droga dla dalszego rtapu 
w rozwoju systematyki hiolo1„riczrlC'j, 
dokonanego przez Linneusza. 

Linneusz, jego systematyka i nomenklatura. 

Przyrodnik szwt•dzki Kar o 1 Li n
n e us z (1707-1778) nit> h~·łtw<'irC':i ja
kichś wybitnych teoryj na polu hiologj i, 
dokonał jPdnak dziPła o wiPlkiPj donio
słości dzi\'ki niezwykłym, do przrsady 
dochodzącym skłonnościom klnsyfika
torskim swego umysłu i nieugiQtrj kou
sekwrncji w przrprowadzaniu swyeh 
poglądów. Pojc;cic gatunku, jako pod
stawowC'j jednostki w systC'matycr bio
logicznej, wzmocnił 011 przC'z wypowie
dzenie sądu, iż ilość ich jC'st niC'zrnien
na <-Gatunek) i stała. Nowe gatunki 
nie powstają w przyrodzie samorzutnir, 
jako t. zw. w dawnyrh rzasarh igraszki 
natury. W związku z t<>m nasuwa si\' 
wniosPk, że zczascm hQdziP można wszyst
kie gatunki poznnć i uporz11llkowa<- wr
dług określonego układu rzyli systemu. 
Nic c•zekając na ostateczne poznanie 
wszystkich istniejących gatunków, Lin
neusz zbudował konsekwentny i przej
rzysty układ świata roślinnego i zwie
rzQcego, przyrzem podobne gat u n ki po
grupował w wyższe jl'dnostki, które na
zwał rod z aj am i, podobne rodzaje 
w rzędy, a te zkolei w gr om ad y. 
W ten sposób została wprowadzona ści
śle określona zasada n a cl r z ę d n o
ś c i jednych jednostek systematycznych 
nad innemi, przypominająca np. nad
rzędność poszczególnych jednostek w woj
sku, a więc plutonów, kompanij, baonów, 
Pułków i t. d. Terminy użyte przez 

szukaj w tomie piątymi 

Linnrusza, rodzaj, rząd, gromada, były 
już niekiedy stosowane i przez nirkt6-
rych jqro poprzednik6w, ale on pirrw
szy ustalił dopiero ich kolejność i za
kres. 

lhn!!iem, niezwykle ważrwm dziełem 
Linneusza było wprowadzenie ściśle okre
ślonej n omen klat ur y systematyrz-
1wj, t. j. powszechnie obowiązującego 
i m i en n i c t w a naukowego roślin 
i zwierząt. Przedtrm panowała na tern 
polu całkowita dowolność, rhociaż czy
niono tu i ówdzie prwne próby upo
rządkowania tyc·h spraw. Naogół każ
dy autor dzieł naukowych używał 
w stosunku do omawianyeh przez sie
bie zwierząt ezy roślin takich nazw, ja
kie uważał za najwłaściwsze; niektórzy 
stosowali do tego samego gatunku kil
ka nazw r<'iżnyeh, inni nie używali wo
g-6le żadnych nazw określonych, po
przrstaj;i<> na rharnktPrystykach opiso
wych. Linneusz wprowadził dla każde
go gatunku roślinnC'go czy zwierzęcego 
okrrśloną nazwę złożoną z dwóch wy
raz{iw, z których drug-i oznacza gatu
nek. a pienvszy rodzaj, do którPgo ów 
gatmwk należy. \V ten spos<'ib np. wilk 
otrzymał nazwę Canis lupus, a lis Canis 
t• 117 pcs ; jN1nakowy pierwszy człon na
zwy wskazuj<', że oha te gatunki należą 
do jednego rodzaju Canis - pies (pies 
domowy został nnzwany przPz Linneu
sza Can is f amiliaris i był uważany wów
czas za gaturwk samodzielny). By unik
Ill)Ć nicporozumicl1 eo do znaczenia nazw 
systematycznyrh u różnych ' autorów, 
wprowadzono później jcszrze zwyczaj 
stawiania po nazwil' nazwiska uczonego, 
który pirrwszy daną nazwę utworzył. 
Przyjc;to również t. zw. praw o 
p i e r w s z e ń s t w a, w myśl którego za 
nazwę obowiązująrą uznaje si~ w zasa
dzie najstarszą z nazw nadanych dane
mu gatunkowi. Za punkt wyjścia tej 

.stosowanej dotąd w naukach biologicz
nych Linneuszowskiej nomenklatury 
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d w u i m i e n n e j czy li b i n o m i n a L 
n e j uznano rok 1758, w którym uka
zało się 10-e wydanie dzieła Linneusza 
„Systcma naturae", w niem bowiem 
przeprowadził uczony szwedzki osta
tecznie w sposób konsekwentny swe re
formy systematyczne nomenklato
ryczne. 

Jak na czasie było wprowadzenie 
owych reform Linneusza, świadczy to, 
że zostały one odrazu prawie bez sprze
ciwów przyjęte przez ogół ówczesnych 
botaników i zoologów. Dodano wpraw
dzie później szereg nowych stopni jed
nostek systematycznych do dawnych 
Linneuszowskich, zmieniono w miarę 
postępu badań zakres tych czy innych 
grup,, zmieniły się wreszcie w sposób 
zasadniczy zapatrywania na istotę sy. 
stemu w biologji, a mimo to reformy 
Linneusza zachowały swą moc obowią
zującą do dnia dzisiejszego. Ułatwiły 
one ogromnie pracę licznym zastępom 
zoologów i botaników, wprowadziły ład 
i porządek do poprzedniego chaosu, 
umożliwiły orjentację w mnogości i róż
norodności poznawanych postaci zwie
rząt i roślin i spowowały ogromny roz
kwit t. zw. systematyki opisowej w dru
giej połowie XVIII i pierwszej XIX w. 

Systemy naturalne i sztuczne, plany 
budowy. 

Wprowadzenie przez Linneusza for
malnych podstaw systematyki biolo
gicznej nie rozwiązało jednak istoty za
gadnienia, w jaki sposób należy prze
prowadzić klasyfikację zwierząt i ro
ślin, jakie grupy należy wśród nich 
wyróżnić i jak przeprowadzić granice 
pomiędzy temi grupami. Przystępując 
do klasyfikacji jakiegoś zespołu gatun
ków, możemy go wszak podzielić na 
grupy w sposób rozmaity. Tak np. moż
na ssaki zgrupować według rodzaju 
uzębienia, według budowy nóg, według 
ubarwienia, sposobu życia i t. d.; za 

każdym razem otrzymamy inny podział 
systematyczny. 'V związku z tem za
równo sam J,inneusz, jak też już i nie
którzy z jego poprzedników, odróżniali 
t. zw. systemy s z t u c z n e od syste
mu n at ur a 1 n e go. Pierwsze miały 
służyć przedewszystkiem do szybkiego 
orjentowania się w mnogości postaci 
istot żywych, ułatwiać ich oznaczanie 
i rozpoznawanie i mogły opierać się na 
cechach mało istotnych, ale zato rzu
cających się w oczy. System naturalny 
natomiast miałby być wyrazem istot
nych stosunków zachodzących w przy
rodzie. „Istotność" tQ wyobrażano so
bie coprawda za czasów ·Linneusza 
w sposób dość mglisty, twierdzono, że 
cała mnogość postaci świata istot ży
wych stanowi pewną harmonijną ca
łość, której obraz miałby nam dać wła
śnie system naturalny. Rzecz prosta, że 
system taki mógłby być tylko jeden, 
w przeciwieństwie do wielu lllożliwych 
systemów sztucznych. 

W związku z rozkwitem badań po
równawczo-anatomicznych na przełomie 
w. XVIII i XIX wyłoniła się sprawa 
t. zw. p 1 a n ó w bu do wy, wspól
nych dla pewnych grup zwierzęcych. 
O te plany starano się oprzeć system 
naturalny zwierząt. N aj wyraźniej za
znaczyło się to w poglądach systema
tycznych wybitnego przyrodnika fran
cuskiego J e r z e g o C u v i e r a ( 1769 
do 1832), który podzielił cały świat 
zwierząt na cztery wielkie typ y, 
zgodnie z czterema wyróżnionemi przez 
siebie planami budowy. Toczono r6wnież 
w owym czasie gorące spory o to, ile pla
nów budowy da siQ wyróżnić w świecie 
zwierzęcym, czy jest ich wogóle kilka, 
czy też tylko jeden. 

N a leży wreszcie wspomnieć, że po
cząwszy od końca w. XVIII, zaczęto też 
zwracać coraz więcej uwagi na szczątki 
istot kopalnych, które żyły w ubiegłych 
okresach dziejów ziemi, i czynić pró-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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by umieszczania ich również w ramach 
ogólnego systemu świata organicznego. 

Teorje transformizmu i ich wpływ na 
systematykę. 

Przewrót, dokonany w połowie wie
ku XIX w dziedzinie nauk biologicz
nych przez t<>orjc transforminizmu 
(--'> Ewolucja, Gattinek), wywołał rów
nież zasadnicze zmiany w pojmowa
niu systematyki zoologicznej i bota
nicznej. Grupowanie gatunków w wyż
sze jednostki systematyczne, które do
tąd świadczyło tylko o mniej lub wię
cej trafnie ujętem podobieństwie mię
dzy temi czy innemi gatunkami, miało 
obecnie dawać wyraz ich rzeczywiste
mu pok re wie ń st w u, t. j. pocho
dzeniu od wspólnych przodków, od 
wspólnych grup wyjściowych. Teraz 
dopiero stało się możliwe ścisłe okre
ślenie wymagań, jakim powinien odpo
wiadać istotny system naturalny: wi
nien on mianowicie odtwarzać drzewo 
rozwoju rodowego świata organiczne
go. Na takiem stanowisku stoimy 
w dziedzinie nauk biologicznych do 
dnia dzisiejszego, niezależnie od tego, 
jak sobie wyobrażamy w szczegółach 
przebieg zmian rozwojowych, którym 
podlega na przestrzeni swych dziejów 
świat zwierzęcy i roślinny. Wprawdzie 
i dziś liczne rzesze przyrodników opi
sują nowopoznawane gatunki, zajmują 
się umieszczaniem ich w systemie i za
stanawiają się nad cechami charakte
ryzującemi poszczególne grupy, ale nie 
.iest to już tylko suchy formalizm kla
syfikatorski. Systematyka biologiczna 
nabrała nowej treści i nowego życia. 
Grupy, uważane dawniej za jednolite 
i dobrze ograniczone, okazują się nie
raz w świetle nowszych badań złożo
nemi z gatunków o różnem pochodze
niu rodowem i muszą ulec rozbiciu. 
Kiedy indziej wykrywa się związki po
między grupami, które dawniej ucho-

szukaj w tomie piątymi 

dziły za nie mające nic wspólnego ze 
sobą. \Vszystko to wymaga jednak stu
djów możliwie gruntownych i wszech
stronnych i w dzisiejszej systematyce 
nie wystarcza już jedynie wyszukanie 
możliwie wyraźnych cech odróżniają
cych jedne gatunki, czy wyższe grupy 
systematyczne od innych, lecz niezbęd
ne jest oparcie się na wszelkich da
nych zdobytych przez naukę. To też dzi
niejsza systematyka biologiczna uwzględ
nia coraz szerzej wyniki badań doko
nywanych na polu najróżnorodniej
szych specjalnych dziedzin nauk biolo
gicznych, a doskonalony ustawicznie 
i przebudowywany system staje się 
w coraz większym stopniu nietylko sy
stemem grup i gatunków, lecz zarazem 
systemem obejmującym wszelkie nasze 
wiadomości o świecie istot żywych. 

T. Jaczewski. 

SZCZEPIONKI I SUROWICE. W ar
tykule „Odporność" (tom 111-ci, str. 
1046) pisaliśmy, że zarazki chorobo
twórcze wprowadzone do organizmu 
mają cenną własność wytwarzania sta
nu odporności. Odporność taką, zdo
bytą niejako własnym wysiłkiem orga
nizmu, nazywamy odpornością czynną. 
Uczonym udało się zarazki chorobo
twórcze tak osłabić lub zmienić, że wa
runkują one odporność nawet wte11-
czas, jeśli nie są zdolne do wywołania 
choroby. 

Pierwsze spostrzeżenia w tym kie
runku poczynili nie badacze pracujący 
w ciszy pracowni naukowych. Zawdzię
czamy je spostrzegawczości ludu. 
Pierwszą szczepionkę przed wieloma 
tysiącami lat stworzyli Chińczycy. Uod
porniała ona przeciwko chorobie, która 
przez wieki była najstraszniejszym, 
najbardziej nieubłaganym wrogiem 
ludzkości: przeciwko ospie. Ongiś nic 
oszczędzała ona nikogo: w czasie wy
buchu epidemji nie chorowali jedynie 
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ci, którzy już ospc:; przPhyli. N:tleżtJło 
zatem ową ospc:; wywołać sztueznic. aŻP
by przyśpit>szyć ów stan nabytej od
porności. Rzymianie czynili to, zmusza
jąc dzieci zdrowe do przebywania 
z choremi: okupywali zdobycie odpor
ności za cenc:; choroby. Chi11czycy nato
miast czynili to w sposób, przypomina
.iący pófoicjszc metody osłabiania za
razka: strupy ospowe, któ1·c zawiera
ją żywe zarazki, były„. wędzone. Osła
bione w ten sposób zarazki wprowa
dzano do nosa, a zatem używano drogi. 
któremi zarazek nieosłabiony closta.ic 
się zwykle do ustroju. 

Uodparnianie zapomocą za1·azków 
osłabionych. 

Dopiero w końcu XVIII stulecia 
sprawa szczepień przeciwko ospie zo
staje oparta na podstawach ściślejszych 
przez lekarza angielskiego J e n n e r a. 
Zauważył on mianowicie, że osoby zaj
mujące się dojeniem krów mają często 
na rękach objawy miejscowe', przypo
minające ospę. Kto jednak miał owe 
nieszkodliwe dla zdrowia objawy ospy 
miejscowej, ten później nic zapadał na 
ospę prawdziwą. Spostrzeżenie to na
prowadziło Jennera na myśl, że ospa 
bydlęca jest osłabioną ospą ludzką i że 
można zapomocą ospy bydlęcej szcze
pić przeciwko zjadliwym zarazkom 
ospy ludzkiej. Pod wpływem zarazka 
ospy powstają u zwierząt objawy miej
scowego zapalenia i ropa, ropa zaś 
i skóra zakażonego zwierzęcia zawiera
ją miljardy zarazków. Zarazki te jed
nak, przechodząc przez ustrój zwierzę
cia, zatracają częściowo własności cho
robotwórcze dla człowieka, nie wywo
łują też u człowieka ospy, lecz jedynie 
takie postaci tej choroby, jakie spo
.i;itrzegał Jenner u osobników odpor
nych. Zarazek, choć tak osłabiony, jed
nak uodparnia. Ponieważ zarazek ten 
żostał osłabiony przez hodowanie na 

skórze krowy, nazywamy go wakcyną 
o<l łać. t•acca - krowa (krowianka). 

Badania Jennera zostały wkr<ltce 
uznane przez cały świat i w większo
ści paf1stw europejskich wprowadzono 
przymusowe szczepienia przeciwospo
we. Rozporządzenie z 19. VII. 1919 ro
ku, nakładające przymus szczepień 
przeciwospowych w Polsce, usunęło 
ospę całkowicie z naszego kraju. 

Badania Jennera nie stałyby sic; pod
stawą wielkich akcyj ochronnych, gdy
by nie wiekopomne odkrycia Pa
s t e ur a ( ~ Bakterjologowie). Pa
steur uczynił pozornie drobne spostrze
żenie: zauważył on mianowicie, że ku
ry zakażone krwią zwierząt padłych 
na cholerc:; drobiu nie chorują, jeżeli 
krew użyta do zastrzyku nie była świe
ża. Taka stara krew zawiera jednak 
zarazki, ale zarazki osłabione, które nie 
wywołują choroby, lecz powodują po
wstanie odporno8ci. Wiedziony genjal
ną intuicją, Pasteur dokonał jednego 
z najdonio8\ejszych odkryć: wynalazł 
sposób osłabiania chorobotwórczo8ci za
razków. Jest wiele czynników zdolnych 
do osłahiania życiowego rozmachu 
ustrojów chorobotwórczych. "'Warunki 
niekorzystne dla życia, które tłumią 
niejako rozmach życiowy bakteryj, mo
gą osłabiać też ich chorobotwórczość. 
Tak np. bakterje niebezpieczne dla 
człowieka i zwierząt rozwijają się naj
lepiej w temperaturze 37° C. W tempe
raturach powyżej 40° drobnoustroje, 
dostosowując się do odmiennych wa
runków bytowania, tracą częściowo 
własności chorobotwórcze, zostają nie
jako ujarzmione. W ten sposób został 
osłabiony zarazek wąglika, przestał on 
wywoływać chorobę śmiertelną, powo
dując jedynie pewne objawy, które po
zostawiają odporność. Szczepionka wą
glikowa zawiera zatem zarazki wą
glika osłabione przez hodowanie ich 
w nieodpowiednich warunkach, a mia-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nowicic w zbyt wysokiej temperatu
rze. 

Pasteur ujarzmił jeszcze jeden zara
zek, który wywoływał chorobę, prze
biegającą wyjątkowo dramatycznie, 
mianowicie zarazek wścieklizny. Zara
zek ten posuwa się wzdłuż nerwów, 
gdy zaś dosięgnie mózgu, wywołuje 
groźne i charakterystyczne objawy: 
porażenia lub ową straszną nadwrażli
wość, której wyrazem są napady cho
rohliwego rozdrażnienia (wściekłości), 
bolesne skurcze przy piciu (wodo
wstręt i t. <l.). Zarazek wścieklizny wę
druje do mózgu wolno, tygodniami, 
a nawet miesiącami. Pasteur powie
dział sobie, że gdyby można było otrzy
mać zarazek osłabiony, któryby jedno
cześnie szybciej dosięgał ośrodków ner
wowych, to mógłby on uodpornić ko
mórki wcześniej aniżeli dotrze do nich 
wolno wędrujący zarazek wścieklizny, 
t. zw. zarazek uliczny (virus de la rue). 
Jak jednak uzyskać owo zwiększenie 
szybkości wędrówek zarazka T Prze
szczepiając domózgowo zarazek wście
klizny z królika na królika, udało się 
Pasteurowi skrócić okres wylęgania 
choroby: podczas gdy zarazek uliczny 
zabija zwierzę po 14 dniach, to ów za
razek przeszczepiany, t. zw. virus fixe, 
czyni to po 6-7 dniach. Samo jednak 
wcześniejsze dotarcie do ośrodków 
mózgowych nie mogłoby jeszcze wywo
łać odporności, lecz co najwyżej wcze
śniejszy wybuch choroby. Należało 
więc uprzednio zarazek osłabić. Uczy
nił to Pasteur zapomocą wysuszania 
rdzenia zwierząt zakażonych owym 
zmienionym zarazkiem wścieklizny. Ta
ki „szybkobieżny"', ale osłabiony zara
zek wygrywa wyścig z zarazkiem bar
dziej zjadliwym, ale wędrującym wol
niej. Szczepionka przeciwko wściekliź
nie działa zatem nictylko zapobiegaw
czo, ale i leczniczo. Zgórą pięćdziesiąt 
lat przeszło od tego odkrycia, które 
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Pasteur uczynił w roku 1885. Na całym 
świecie powstały zakłady, gdzie leczą 
pokąsanych; wszystkie te zakłady na 
cześć wielkiego twórcy szczepionki 
przeciwko wściekliźnie noszą jego 
nazwisko i nazywają się Zakłada
mi Pasteura. W Polsce szczepionkę 
przeciw wściekliźnie wytwarza Pań
stwowy Zakład Higjeny w Warszawie 
i zakłady prof. Bujwida w Krakowie. 

ł>o rzędu szczepionek zawierających 
zarazki żywe, ale osłahione, należy 
szczepionka przeciwgruźlicza B il l ie, 
Cal met te i Gu er i n, t. zw. B. C. 
O. Jest to zarazek gruźlicy bydlęcej, 
hodowany przez kilkanaście lat na po
żywce zawierającej żółć, która osłabia 
chorobotwórczość drobnoustroju. Osła
bione zarazki gruźlicze wywołują sa
mouleczalne procesy gruźlicze, które 
jednak chronią dziecko przed zakaże
niem zjadliwym zarazkiem gruźliczym 
tak długo, jak długo zarazek osłabio
ny znajduje się w ustroju (przeciętnie 
rok). Szczepienia przeciwgruźlicze nie 
są coprawda przymusowe, jest jednak 
bardzo wskazane szczepienie dzieci na
rażonych na zakażenie gruźlicze. Szcze
pienia takie odbywają się w ten spo
sób, że niemowlę po urodzeniu otrzy
muje do picia kilka łyżeczeczek zawie
siny osłabionych prątków gruźliczych. 
Zarazki prześlizgują się niejako przez 
ścianki jelita niemowlęcia i dostają się 
do gruczołów chłonnych, gdzie umiej
scowiają się wywołują odczyny 
ochronne. 

Uodparnianie zapomocą zarazków 
zabitych. 

Szczepionki przeciw wąglikowi, wście
kliźnie, gruźlicy składają się więc z za
razków żywych, lecz osłabionych. Czę
sto jednak odporność ustroju może 
być uwarunkowana przez sam fakt 
obecności w nim drobnoustrojów, na
wet takich, które są pozbawione wszel-
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kich możliwości rozwoju. Niektóre 
szczepionki - to nic innego, jak trupy 
bakteryj. Otrzymywanie takich szcze
pionek jest zatem stosunkowo proste. 
Należy zarazki wyhodować, zawiesić 
w rozczynie fizjologicznym soli ku
chennej i zabić. Wstrzyknięte do ustro
ju, wywołują zjawisko odporności 
czynnej, która chroni od zakażenia za
razkami żywemi. W ten sposób przy
rządzamy np. szczepionkę przeciwko 
durowi brzusznemu i przeciwko cho
lerze. 

Uodparnianie zapomocą produktów 
drobnoustrojów. 

Niektóre drobnoustroje działają na 
ustrój, do którego przeniknęły, w spo
sób podobny do walki artylerji, albo 
jeszcze lepiej, do użycia gazów bo
jowych. Drobnoustroje wytwarzają 
w mieJscu swego rozwoju jady, które 
rozchodzą się po organizmie i zatruwa
ją komórki nawet oddalone od miejsca, 
gdzie znajdują się zarazki. Zadaniem 
obrony jest wówczas nietyle walka 
z samym zarazkiem, który jako taki 
nie jest groźny, ale właśnie z owemi 
truciznami. Szczepionki przeciwko ta
kim zarazkom składają się zatem nie 
z zawiesiny drobnoustrojów, ale z ich 
jadów. Jak jednak uodpornić ustrój 
jadem, jak zastrzyknąć mu truciznę, 
n;'! zatruwając go przytem? Zagadnie
nie to było aktualne dla najgroźniej
szej choroby wieku dziecięcego, bło
nicy (dyfterytu). Rodak nasz Dz i e ż
g owski dokonywał prób szczepienia, 
używając bardzo małych dawek jadu 
błoniczego. Prób dokonywał na sobie: 
ciało jego było pokryte bliznami od 
ran, powstałych naskutek zastrzyków, 
dobrowolnie znoszonych dla dobra 
sprawy. Cena odporności uzyskanej 
w ten sposób była jednak zbyt wielka. 
Dopiero B e h r i n g stworzył metodę, 
która umożliwiła szczepienia przeciw-

błonicze: dodawał on do jadów bakte
ryjnych surowicę odpornościową, któ
ra truciznę zobojętniała. Mieszanka ta, 
zwana T. A. (Toksyna-Antytoksyna) 
posłużyła już do uodparniania wiele 
setek tysięcy dzieci. Szczepionka ta 
jednak nie jest najlepsza. Badaczowi 
francuskiemu R am o n o w i udało się 
wyrwać niejako żądło jadom błoniczym 
zapomocą niezmiernie prostego zabie
gu, bo zapomocą dodatku formolu. 
Szczepionka taka została nazwana ana
toksyną. Wyniki szczepienia anatok
syną są tak doskonałe, że szczepienia 
przeciw błonicze zostały w roku 1936 
wprowadzone w Polsce drogą ustawo
wą. Gdzie wystąpi epidemja błonicy, 
tam będą szczepione wszystkie dzieci 
od 1-10 roku życia. Na podobnych 
podstawach, jak szczepionka przeciw
błonicza, przyrządzane są obecnie 
szczepionki przeciwko zarazkom płoni
cy (szkarlatyny), przeciwko zakaże
niom przyrannym i t. p. 

Szczepionki specjalne. Znaczenie szczepień 
i ich zastosowanie masowe. 

Są jednak choroby o zarazku jeszcze 
nieznanym, którego hodowli zatem 
uzyskać nie można. W takich razach 
korzysta się czasami z narządów zaka
żonego zwierzęcia, które zawierają da
ne zarazki. Ciekawą drogę obrał polski 
uczony R. We i g l dla szczepień prze
ciwko durowi plamistemu. Zarazek <lu
ru plamistego nie może być hodowany 
sztucznie, natomiast rozmnaża się w je
licie zakażonej wszy. Otóż Weigl 
wstrzykuje wszom do odbytnicy mate
rjał zakaźny. Zarazek duru plamistego 
rozmnaża się w jelitach, które zawie
rają olbrzymie jego ilości. Należy wte
dy wypreparować jelito wszy, zarazek 
zabić, sporządzić z niego odpowied
nią zawiesinę i uzyskać w ten sposób 
szczepionkę przeciwko durowi plami
stemu. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Sz<·z<·pionka przeeiwko <'holt•rzP jl'st 
ni<•z111i<'rnie ważnym środkiem zwalt•za
nia <·pidt•111ji tej chorohy. <ldy stosowa
llit• sz<'Z<'Pi<'ll podsk<lrny<~h jPst utrnd-
11io1w, wprowadza się czasallli szcze
pionki,' doustnie w postaci pigułek. 1\11'
todę tę opracował badacz fran<>uski 
Hes r <' <l k a. Wyszedł 011 z założenia, 
Żt• nal(•Ży uodpornia{> tkanki,'. kt<lra słu
ży jako wrota wnikni(,'cia dla droh110-
ustroju; w p1·zypadkach zate111 zaka
ŻPń .i<•litowych, jak dur hrzusz11y i cho
h•ra, gdy zaraz<>k wnika do ustroju 
drogą jelitow1ł, należy przedewszyst
ki<•rn uodpornić j<>lita. Podług tego h11-
<l11cza rnożna to uskuteeznir, połykająe 
pigułki zawiera.il!ce wysuszone haktP
rje tyfusu lub cholery. SzezPpienia do
j<'litowe są naogół mniej skuteezne, niż 
podsk(>rnc. 
Najważniejsze szczepionki ochronne 

stosowane są masowo. \Vojsko naprzy
kła<l szcz<•pione jest przeciwko durowi 
hrzusz1wmu, a gdy tylko wybuchnie 
epi<le111ja - szczepi się zapobiPgawczo 
i ludność cywilną. Nit•zah>żnie od szcze
pionek stosowanych masowo ist nit•ją 
szezepionki przeciwko chorobom rzad
szy111, nie wystf,'pująey111 epide111iezni<>. 

Wynalt>zienie szczepień oehronnych 
.i<'st dowodP111 grnjuszu człowieka, kt<l
ry najgroźniejszyd1 swyeh wl'Og(>w, 
.iaki<>mi są zarazki chorobotw(>r<'Z<', po
trafił ujarzmić i uczynie z ni<'h po
słuszne 11arzcdzie do walki z C'horoha
rni zakaźne111i. 

Surowice. 

Zastan6wmy się przedewszystkiPm, 
co to .irst surowiC'a. KrPw ludzka skła
da się z ezerwonych i hiały<"h ciałek, 
zawiPszony<'h w płynie, kt6ry nazywa-
1_11y osoczem ( ~ J(r('W). Osoeze jrst 
Jednak tak długo płynne, jak długo 
znajduje się w krwiohil'gu. Krl'w, 
która wypłyncła z naczyń krwiono
śnych, o ile nie hcdzie poddana specjal-

szuka.j w tomie piątym! 

Awiat I żyde. - IV. 

11y111 zahi<•go111, krzpp11ie dził,'ki wytwo
rzP11i11 się galai•t>towatej masy, zwanej 
włtik11iki<•111. Z owego skrzt'pu wydzie
la się wc'JwC'zas płyn, kttiry właśnie na
zywamy surnwicą. A zatem sur o w i
e a .i e s t t o k r c w p o z b a w i o
n a czPrwonych i hiałyeh 
e i a ł e k k r w i o r a z w ł 6 k n i k a. 
Surowi<'a zawil•ra SZ('J't'g eiał, kt<ln• 
normalni<' kniżą we krwi. Posiada to 
olbrzymie znaezrnir IPczniPze. Pod 
wpływem szcz<•pirnia howi<•m wytwa
rzają się t. zw. eiała odpornościowe 
( ~ Od1101·1w.~n. ktc'lrP 111o~·ą zohojęt
niae jady drolrnoustroj<lw i ktt>re ezt,>
sto naw<'t zabijają same drolmoustro
jc. Wstrzykująe zatP111 zwil'rzętom za
razki C'horohotw<lrezr luh i<"h jady, 
zmuszamy je do wytworzrnia ciał od
pornościowych, które krążą we krwi 
i które po wypuszczl'niu krwi z na
czyń znajdują sic w surowicy. Stoso
wanie surowic jest najważniejszym 
wspt'lł<'Z<'Słly111 sp oso hr111 I ee zen i a cho
r6 b zakaźnyeh. Surowice są najsku
teezniejsze. jeżt·l i mogą działae 011tru
wa.iąeo, jt•Żp]i zohoj(,'tniaj1) jady wy
tworz01w przez drobnoustroje. Niektó
l'P ehorohy. jak hłonit'.a, jak niekt<lre 
postaci zakażl•ń przyranny<'h, jak 
do Pt'w1wgo stopnia szkarl11ty11a, są 
wywoł~·wane prz('z jady baktPryj; 
są to poni<•kąd zatrucia zakaźne. 
\V tyeh sehorzPnia<"h działanie surowic 
prz('eiwjadowyeh sprawia ezasami wra
Żt•ni<• <'lidu. ])zit•eko <·hon• na hłoni
eę luh ploni<'ę ez-,·sto już w kilka go
dzin po wstrzykniceiu surowicy przy
chodzi do siebie. Niestety, surowica 
działa jedynie wtedy, gdy jady krążą 
jeszcze we krwi i nie zdążyły zatruć 
kom<lrek ustroju. Dlatego należy sto
sować surowice jak najwczPśniej. 

,Jesteśmy wiec dziś w stanie kczyć 
najgroźniejsze l'horoby wieku dziecię
cego: płonicę i błonieę. Dzięki surowi
cy przeciwbłoniczej zniknęła groza 
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dawnych pokoleń: ów dławiec, który 
dusi dzieci, należy obecnie do rzadko
ści. Przez wstrzykiwanie 01lpowiedniej 
surowicy do kanału mózgowo-rdzenio
wego możemy leczyć epidemiczne zapa
lenie opon mózgowych. Doskonałe wy
niki daje surowica przy leczeniu szkar
latyny i czerwonki, przy zgorzrli gazo
wej i wielu innych chorobach. 

Niestety, nie posiadamy surowic 
leczniczych przeciwko wszystkim cho
robom. Nie możemy lrczyć zapomocą 
surowicy ani <luru plamistq~o, ani gruź
licy. Pracownic ha1law<'Z<~ na całym 
świecie pracują usilnie nad zagadnie
niem surowic leczniczych i każdy rok 
przynosi w tej dziedzinie nowe od
krycia. 

Leczenie zapornocą surowic natrafia, 
niestety, na przeszkodę, która utrudnia 
ich częste stosowanie u jcd1wgo i tego 
samego osohnika. Wszdkic białka olH'<', 
a zatem i surowiec, wywołują w ustroju 
odczyny obronne. Otóż w nit•kt6rych 
przypadkach powstanie odczynu obron-
1wgo związane jest z wzmożoną wrażli
wością, z nadczułością. Dzipc•.i, kt1)rp 
otrzymały surowicę, wykazują nieraz ob
jawy chorobowe, znane jako choroba po
surowicza. Objawy tej choroby polega
ją na zaczerwienieniu występująct>m 
w miejscu zastrzyku, na obrzękarh, na 
bólach w stawach, a w rzadkich przy
padkach nawet na zamroczeniach i utrn
rie przytomności. 

W niektórych przypadkach chorobo
wych możemy stosować surowicę ozdro
wieńców po danej chorobie. Naprzy
kład dzieci, kt1)re przebyły odi·ę, są 
01lpornc na całe życic. Surowica tych 
dzieci nie może coprawda wyleczyć 
dzieci chorych na odrę, może jednak, 
w porę zastrzyknięta, uchron ir od wylm
chu choroby. 

Wyrób szczepionek i surowic jest po
tężną gałęzią przemysłu, która musi 
się opierać na dohrze pracującyeh war-

sztatach naukowych. Trzeba wiedzirć 
przedews1.ystkiem, jakie drobnoustroje 
należy zwalczac\ a w tym celu trzeba 
znać dokładnie gatunki i typy drobno
ustroj1)w występujące na danym tere
nie. Wyrób surowic i szczepionek po
siada pierwszorzędne znarzcnie dla obro
ny haju, poniPważ epidcmjl', kt<lre rzę
sto powstają przy wielkich skupie
nia<'h ludności, mogą nieraz zaważyć 
na losach wojny. Rząd polski stworzył 
w ramach Państwowego Zakładu Hi
gjeny Wytwórnię Surowic i Szczepio-
11rk, która zapewnia krajowi całkowitą 
samowystarczalność w tej dziedzinie. 

Chciałhylll dodać jeszcze kilka słów 
o kontroli surowic i szczepimwk. Nie
u111 ie jęt nie przygotowana szezepionka 
lub surowica możP czasami zaszkodzić, 
a nawet zabir ehon·go. \V LnhP<·c np. 
p<1 zastosowaniu szczPpionki przPciw
gruźl iczej przeszło 200 dzieci zachoro
wało na gruźlicę, a przeszło 60 zmarło. 
Okazało się, że przez Olllyłkę zastoso
wano zamiast szczPpionki zjadliwą ho
dowlę prątków gruźliczych. Zagadnie
nie wartości szcz1•pionek i surowic .kst 
tak ważne, że stało się przedm iot1•m 
badań międ1.ynarodowyeh, prowntlzo
nych pod egidą Komitetu Higjeny Li
gi Narodów. W pracaeh, w których 
brały udział największe instytuty świa
ta (między innemi Państwowy Zakład 
H igjeny), zostały opracowane metody 
badań i ustalone jednostki wzorcowe. 
Zakład Serologiczny w Kopenhadze 
rozsyła wszystkim instytutom kontrol
nym surowice dla celów porównaw
czych. W Polsce w Pa11stwowym Za
kładzie Higjeny istnieje Oddział Ba
dania Surowic, który bada wszystkie 
bez wyjątku surowice i szczepionki 
wytwarzane w kraju i sprowadzane 
z zagranicy. Produkcja surowic i szcze
pionek w Polsce stoi zatem na pozio
mie wymagań nauki wsp6łczesnej. 

[,. Jfirszfel<l. 

Czego nic znajdziesz ttLtaj -
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R. N i t s c h: 8urowicc i szczcpionki, 
Warszawa 1928. ,J. Mor z v ck i: Su
rowi~~ i szczcpionki, \Varszaw~, wyd. „Ars 
;M,ed~m''.· C. N i co 11 e: Narodziny, życic 
1 sn11crc chorób zakaźnych, \Vurszuwn, wyd. 
„Mathesis Polska". 

SZEKSPIROWSKIE TAJEMNICE. 
Szekspirowskirh tajemnic jest clwic>. 
Jedna z nich to względnie niedawno, 
przed niecałym wiekiem poruszona spra
wa autorstwa sztuk, które po raz pierw
szy ukazały się jako zbiorowr wydanir 
W r. 162:ł. Tom ten zwany „l<'oljo 
z r. 162:3" (od formatu książki, wiel
kości arkusza) obejmujący 38 sztuk 
(~ote.111 <lob1czono jeszcze jedną) poja
wił su; w 7 lat po śmirrci Williama 
~zekspira (8 hak es pe ar e'a). Wil
liam Szekspir urodził si~ w kwietniu 
1 ~64 r. w St r·at fordzie (hrabstwo \Var
w~ck w środkowej Anglji). od mniej 
w_iyc~j. roku 1586 był aktorem, nieco 
PoznieJ współwłaścicielem teatru w },on
dynie. Osiem ostatnieh lat swego życia 
spędził jako zamożny obywatel w swem 
r?dzimwm mieście, usunąwszy się w za
cisze prowirwji po 20-l<>tnim okresie 
bogat<>j twórezośei lit<>racki<>j. Umarł 
~ kwietniu 1616 r., kdwo skończywszy 
.i2 lata, prawdopodohnie na chorobę 
~l'~c~. Pochowany jest w stratfordzkim 

08ciele. Nagrobek zaklina, aby go 
~~arntą~ ~1ie_ ruszano. Za życia wyszło 
. 1lka11asc1e Jego sztuk, z tych kilka lwz-
11 • • 

n1enn1e (są to t. zw. wydanie Qnarto, 
od formatu wielkości plił arkusza). 1\o
rzystaj:ic z jego wielkiej sławy, rhcia
n? przemycić kilka sztuk rudzyeh pod 
,_.Jego banderą". O oszustwie wiedzieli 
~ednak jego przyjaciele, współautorzy 
1 Współprzedsiębiorcy teatralni, którzy ty duli „ I•'oljo z roku 1623" i sztuk 
~eh, :-izelrnpirowi stale podsuwanyrh, 

nie ponrie8cili wśród dzieł autentycz
rYrh: Przez cały wiek XVll, przez cn
y wiek XVIII, przez pierwszą połowę 

szttkaj w tomie piątym! 

wieku XIX nikt nie wysuwał wątpli
wości, że autorem dzieł Szekspira był --
Szekspir. Poznawano go coraz 'lepiej, 
wydawano coraz piękniej i staranniej, 
grano w teatrach coraz częściej, th1-
muczono na coraz to nowe języki, aż 
poznał go cały świat chrześcijański 
i część nirchrzcścijańskiego. I oto w po
łowie wic·ku XIX rzucono pytanie, czy 
taki „mil'szczański synek", jak to kie
dyś u nas po1rnrdliwie zwano mieszczan, 
i to jeszcze z prowincji, choćby nawet 
syn burmistrza, jak Szrkspir, aktor, 
nalrżąey jakoby do pogardzanego sta
nu za czasów królowej Elżbiety, czło
wiek bez wykształcenia uniwersytec
kiego, mógł napisać tak wspaniałe rze
czy, które przetrwały w swojej żywot
ności od owego dnia i coraz bardziej 
wvkazywały swoje niespożyte wartości? 

Trudno zrozumie"ć, jak mogła po
wstać ta wątpliwość. Dokumenty, od
nosząee się do szczegółów życia Szek
spira, już istniały, świadectwa współ
czesnych pisarzy i pierwszych wtedy 
krytyków literackich także, czemuż ma
rny zaprzeczać autorstwa Szl•kspira 1 
Przyczyną mogło tu może być przeko
nanie, żywione przez cały wiek X IX, że 
w życiu duchowem przedcwszystkiern 
znaczy nauka. Wiek XIX, wiek nauki, 
oglądał wielu uczonyrh, którzy wy
szedłszy z warstw najuboższych, nie
wykształconych, przez zetknięcie się, 
czasem przypadkowe, z metodą nauko
wą stawali się wielkimi badaczami, 
przedewszystkiem w zakresie nauk przy
rodniczych. Mogło się zatem wytwo
rzyć mniemanie, że tak wielki twórca, 
jak autor sztuk w ,,)<'oljo z roku 1623", 
musiał chyba przejść przez przygoto
wanie naukowe, a wiemy na pewno, że 
SzPkspir go nie posiadał. To też jako 
pierwsze~o kandydata na jego mie jsee 
wysunięto największą postać naukową 
owych czasów, nieco starszego rówieśni
ka poety, Franciszka Bacona, wielkie-
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go polityka i prawnilrn, autora szeregu 
dzid filozofil·Zllych, tw6rc'.ę „mrtody 
in<luhyjnej". Ah• ni<"i, h!<'Z1J<'<~ możli
wośe autorstwa Ba<"ona z dramaturg-ją 
Szekspira, są tak wątłe, że wszelka 
argumentacja rwie się odrazu. l\li1no to 
jednak ten „bakcyl Ba<"onowski" za
rażał historyków literatury i rrzulta
tem tt~go są setki tomów w te.i spra
wie, zalegnjąee w trj chwili już zupd
nie niepotrzelmie półki w hihljotc>kach. 

Po złożeniu Bacona z należnego 
Szekspirowi tronu wysuni(,)tO jednak 
innych pretendent6w. 'l'eraz już nic na
ukowca przeciwstawiano aktorowi ze 
Stratfordu (ho innego pisarza 111 i ary 
Bacona w tej epoce już niema), ale 
ezło11kclw arystokracji angielskiej. 'fu 
znowu mniemano, że autor, tak pełen 
kultury i tak dobrze obeznany z życiPm 
wszystkich warstw, musiał nalPżPe <lo 
sfery społecznie najwyższej. Ale i tu 
sprawa jest niełatwa. Już trzeeh kan
dydatów wyszukano, którzy jakoby zp 
względu na swoje stanowisko nie chcirli 
obnażae swego istn ieni'a i posługiwali 
się w swej twórczości literackipj pseu
donimem „Shakespeare'a", kupiwszy 
sobie za pieniądze to prawo od żyją
rego współcześnie mizernego aktora. 
Ale pominąwszy już to, że ten motyw 
ochrony nazwiska jest im podsuwany 
tylko, bo nic podobnego w życiu żad
nego z nich nie spotykamy, pokazuje 
się, że jedt•n jest za młody, ahy mcic 
pisa<; wtedy, kiP<ly siQ pfljawia.i:! sztu
ki Szekspira (Earl of Hut land), drugi 
umiera już w roku I 604, a przrcież po
tPm pojawiają się nowe wspaniałP rze
czy (Earl of Oxford), t m•('i jc•st jak11ś 
nie<'iekawą postacią, bardzo mało zna
Ill! mimo swPg"O stanowiska w arysto
kra('ji (William Stanl<•y, Earl of Der
by). [ dziHiaj właśeiwie wszys<'y trzej 
poszli w ślady swego poprzednika Ba
cona, skreśleni zostali z listy preten
dentów do nutorstwa dzieł Szekspira, 

listy znp<'łnie niepotrzf'lmrj woh<'(' co
raz to wic;ksz<'.i iloś<'i dolrnment<'iw, o<l
JI08Zą<'y<'h siQ h<·zpośn•dnio do życ·ia 
SzrkHpira. Bo ni<'lllH zkgo, ktcirehy nir 
wyszło na dohrP. PoHzukiwania w N~lu 
udowodnienia trzy (wzglQdnie jej oha
lenia), że Szekspir jest tylko „m118ką" 
dla kogoś imwgo, dopr·owadziły do 
znacznie lepszego poznania i życia po
Pły i jego epoki. Dzisiaj widzimy do
brze, że SzPlrnpir taki, jakim go zna
my, m{igł być i na pewno był autorPm 
dzi<•ł, których autorstwa chciano mu 
odłllt'nvić. 'l'ak wii:c łllożna powiPdziPe, 
że okres sztucznie stworzonej piC'rw
szej tajemnicy szekspirowski<•j już się 
zakończyt 

Ale pozostaje tajemnica drnga, któ
re.i trwanie nie skończy sil,) pewnie ni
gdy. J<~st to tajemnica genjuszu. Rzr
czywiście czasem niemal rozumie si~, 
że nie chciano wierzyr, ahy to łllÓgł na
pisae ktoś, kto nic stał na samy<·h 
szczytach społeeznych i kult.ural nych. 
Jest to potQga myśli, moc, kt<lra wyła
nia z siebie cały świat i panuje nad 
czast•m i nad przestrzenią. Nie przt'
szkadza jej działaniu for111a zewn(,)trz
na. Tak samo słucha si<,) go po polsku, 
jak po angi<•lsku. Tak smHo przejmuje 
sil,) nim widz, czy wystawia sil,) g-o w de
koracjach wspaniałych, <'ZY zupdni<• 
prostych, czy nawet bez dekoracyj, ezy 
w kostjumaeh historycznyl'h, <'ZY eo
dziennych. Za czasciw Szekspira grano 
takiego „Juljusza Cezara" w stro.ia<'h 
elżbietańskich, we wspaniałych, zło
tem naszywanych kaftana('h, obsz!•r
nych płaszl'zach z różnobarwnych aksa
mit<'iw i w kapeluszach o szerokich 
krezach ze strusiemi p1orami. Ale 
i wtedy, jak wiemy z wierszy pochwnl
nych, tak przedstawiona sztuka wyż
sze wzbudzała zainteresowanie i har
dziej zbliżała do ducha l~zymu, do isto
ty konfliktu mit:dzy Cczarrm a Bru
tusem, niż wytrzymane w prawdzie 

Czego nic znajdziesz tutaj -



985 ~zrkspirowskic tajrnmirc. 986 

nrc·hrolo1.drznr.i i historyt'znr.i sztuki 
11:~ tc•lllaty klasyczne Brn .Tonsona, na.i
w11;kszef..("o po Szeks1Jirze <lrnmatur12:a 
rlżhi<'tańskirgo ( 1 !}/:3-1 fi37). „l\lnk
hrt" w strojach historycznych (a ra
czr.! pst'tHlohistory<"znych) z wiPku XI 
robi takir s11111r wraŻPlli<', jak gl'any 
w 1nmHlural'h żołniPrski<'h z okl't'sn 
WiPlkiPj wojny ( irnwenizn<'.ia w Hir-
111ing·lrnłll, 192:'i). Najpi(;kniejsze ust~·py 
z „Ro111pa i .Jul.ii" dt'ldnmowane <'Zyto 
WP fra ka<'h, naszywanyeh złotym g-a
l?n<'m i rohrona<'h dnmskich, jak to 
s1~ działo na sc•t'nir .kd1wgo z na.iwi\'k
szyrh nktor6w i'.iwiata, <lar!'icka, w Lon
<lynir XVI Ir wirku, <'ZY w nowoc•zp
snych stro.i11t'h wi<'c7.orowyeh na tl<' 
J?arku rezyclerH•ji anf.!:ielskiej (Modrzr
.Jrwska i wit>lki aktor nngit>lski i'.iwit'
żej zupt>łniP przrszłoś<•i, J. l•'orlws
Rohrrtson) rzuca.ią zawsze ten sam 
Przełllożny urok na widz11. Trrśr myśli 
::-izekspira jest tak wielka, iż panuje 
nad każdą formą, w jakie.i sit; do umy
słu <'zytrlnika, czy słuchaeza <lostnjr. 

Co .i<'st tą trrśeią? Jr<lrn z wirlkic·h 
krytyk6w angirlskiC'h (Clutton Hrock) 
okrt>ślił Rzrkspirn jako „człowieka, kt6-
~y w i e". Chciał przrz to wyrazir, 
ze Szekspir roznłlliał to, ezrgo nry nir 
rozumir111y w życiu, żr przenikał to, 
co nazywamy „tajemnicą życia". Każ
d~ z nns ma p~·d w duszy do odkrycia 
h'J ta.i<'nmiey. \V tym crlu zhirramy 
Wsz\'dzir doświa<lczt>nie. ·wszvstkie nn
Szr po<lr6że, zwirdzrnir galr~yj, n11sza 
lrkturn, nasz<' znajon1ośt'i - wszystko 
!o zd11ża do trg-o, ahy zaspokoir 1rnsz 
1 n~tynkt poznania, rozszt'rzye naszą 
wiedzę, przyhliżyr nas do zrozumienia 
srnsu żyeia. Szekspir jrst krajC'm, któ
re~o zwiPdzaniP zbliża 1rns do życia 
11 1~.I b1u·dziej, ho w jC'go dz i Płach jPst 
W~ę<'l\j doświadczenia, niż u kt6regokol
W1ek z innyeh pol't.6w. Twórczośr jego 
0 ~>ej111ujp ko1nedjr, trngedje i t. zw. 
h istorje-d rama ty z dziejów A nglji. W~--szukaj w tomie viątym! 

drujemy po wrselu życia. po powndzt> 
życia, poznajrmy podstawy żyeia du
t'howrgo, zawarte w trady<'ji. Prowa
dzeni przez pot>t~. spostrzrgamy, że 
źr6<lło radośei żyeia tryskn w nas sa
my<'h, tylko trzeha umier się go do
kopar; spostrzega111y całe rnn6stwo 
okrąż11.i<Jl'Y<'h nns nirllt>zpit>ezrństw, ktri
ryt'h nnikni~eir zależy od naszej woli; 
w ży<•iu społecznrn1, zhiorowt•rn, gclzi<' 
odpowi<'dzialnośr jt'st inna, niż w po
st\•powaniu .i<'clnostc>k. trzrha się opir
rar n11 tradycji, z niej ezrrpar wzory 
i idt>ały. Szekspir nie uzna.ir przezna
czt>nin. „Nasz los, koeh11ny Brutusie, 
leży ni<' w nnszyeh g-wiazclac•h, ale 
w nns samych, żrśrny nie dorośli do 
wielkośt'i'' - mówi Kasjusz do swrgo 
przyjaciPla, Brutusn, gdy obaj cierpią 
pod n11ciskiem mornlnym wirlkiego Ce
zara. Szekspir nie uznaje ogrnniezenia 
wolnej woli, a tem samem podkrci'.ila 
peh1ą odpowiedzialnośe człowieka za 
swe czyny. Prz<'z sztuki szekspirowskie 
przesuwa się niemal dwieście osób, 
których charaktery oglądamy w czy
nie; widzimy, jakie dzi11łnją na nie 
pobudki, jak przystępuj<) one do rzynu, 
j11k się przed nim oeiąg11ją, jak działn 
w nich sumirnie i jak wreszcie przy
chodzi nagroda i kara, przedewszyst
kirrn w ieh sumieniu. Og-lądamy to, 
ezrgo w żyeiu codziennrrn nir jpst da
nr widzieć - eały procrs działania 
ludzkirj woli. Czasem tylko poznaje
my te sprawy, gody czytamy przew6<l 
sądowy. Ale wtrdy odrzuca nns od po
zna wania życia t 11 zbrodnia, o której 
ciągle rn6wi si~ w procesir; nie może
my zżyć się z człowirkiem, znanym 
nam od s11mC'gO początku jako ,jed
nostka o słabej woli, kt6ra nlrgła po
kusir. W dziełach Szekspira zżywamy 
się z hohatrram i, poznajemy ieh bo
wiem na poezątku od i<'h najlepszej 
strony i dopiC'ro w ciągu sztuki widzi
my, jak powoli pod wpływem złych 

----- --- ----- ·----------------------
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stron bytu, niepohamowanej ambicji, 
braku umiarkowania we władzy, na
miętności miłosnej, doktrynerstwa nie
rozumiejącego, że życia nie można na
ginać do teorji, wahania płynącego ze 
zbiytniego badania samego siebie, złych 
instynktów - jak zazdrość, jak nie
cierpliwy gniew - te wszystkie dobre 
zalety duszy kruszeją, niszczeją i po
zostawiają człowieka bezbronnym wo
bec nieuniknionej już wtedy katastrofy. 

Szekspir nie zasiada na sąd nad swo
jemi charakterami, nie moralizuje, nic 
poucza nas, nie mówi: patrzcie - to złe, 
a to dobre, to szlachetne, a to podłe. 
Przedstawia nam życie duszy, tak jak 
je widzimy, zanim wydamy sąd. W re
zultacie nic wydajemy też wyroków na 
hohateri'iw Szekspira, lecz osądzamy sa
mych siebie. To, co się dzieje w sztu
kach Szekspira, dzieje się właśnie na 
tern tajemniczem podłożu, wspólncm 
nam wszystkim, które zna tylko on, a nic 
my. Każdy z nas może być Hamletem, 
gdy rozmyślanie nad sobą odbierze mu 
odwagę czynu; każdy z nas może być 
Makbetem, gdy ambicje popchną go do 
przekroczenia wrodzonej człowiekowi lo
jalności wobec kogoś, kto los swój zło
żył w nasze ręce ; każdy z nas może być 
królem Lirem, kiedy w zbyt rączym 
gniewie odtrąci mądrą miłość, czy to 
będzie miłość ojca, czy matki, przyja
ciela czy brata, dziecka, czy nauczy
ciela. A w komedjach mówi o tern sa
mem, ale pokazując sposoby, jak zła 
w duszy swej uniknąć. Mówi więc o do
broczynnym wpływie natury, o warto
ści poezji, o wpływie muzyki; wesoło 
poucza, jak wielką pomoc przynosi w ży
ciu humor, t. j. umiejętność odróżnia-. 
nia rzt'l'ZY małych od rzeczy wielkich 
i traktowania pierwszych jako przed
miotu zabawy, żartu, dowcipu, a dru
gich jako ohowi1!zku życiowego, które
go nil' wolno nie spełnić; głośno woła, 
że stosunki ludzi między sobą budują 

się nirtylc na prawic, ile na miłosier
dziu wyższcm, niż sprawiedliwość. 
A w „historjach", tam, gdzie <'hodzi 
o sprawy ogólne, o sprawy władzy i zwią
zanej z nią odpowicdzialnoś<'i, gdzie 
niema stosunku jednostki do jednostki, 
ale jest stosunek jednostki <lo ogółu, 
uczy nas Szekspir, że prawo, opierające 
się na fundamentach honoru narodowe
go i narodowej tradycji, jest sumimicm 
narodu, społeczeństwa, państwa, że nikt 
nic może popełnić bezprawia, aby to su
mienie nic odezwało się jako głos sze
rokiej opinji i nic ukarało przestępcy. 
A do wykonywania prawa trzeha przc
<lewszystkicm silnej woli w stosunku do 
samego siebie. A taką wolę wykazuje 
ideał władcy u Szekspira, Henryk V. 

Wolna wola (w tragedjach), dohra 
wola (w komcdjach), silna wola (w hi
storyeznych <lrama tach) - oto trzy to
ny etyki szekspirowskiej, a wszystkie s:i 
tylko odmianami zasa<lniczcgo tonu: 
wola, która stanowi o go<lności człowie
ka. A pojęcie wolnej woli, jako zupeł
nie przeciwstawne pojęcie losu, stanowi 
rdze6 etyki chrzcśeijańskicj. Szekspir 
jest tak samo najwyższym głosie.idem 
tej etyki, jak tragicy grccry byli głosi
cielami etyki pogańskiej, hellef1skiej. 
I w tern może leży ta jego wiPlka ta
jcmn ica wpływu coraz silniejszego, co
raz hardziej przenikającego etyczną 
myśl europejską, mimo, iż twórca tego 
dzieła spoczywa już od przeszło trzech 
wieków w skromnym kościołku prowin
cjonalnym. I prawdą staje się z<lanie 
jego przyjaciela i poety, Ben Jonsona, 
z długiej clegji na jego cześć w picrw
szem „Foljo z roku 1623" umieszczonej: 
„Nii\ był on z jednego tylko wicku, lecz 
po wszcchczas". 

He was not of an age, b11t all time. 
A. Tretiak. 

R. D y bo s k i: William Shakespeare, 
Kraków 1927; Wł. T a r n a w s k i: 8zeks
pir, Lwów 1931. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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SZKOLNICTWO. Nazwą „szkolnic
two" olwjmuje siQ zazwyczaj całokształt 
tych instytucyj, które służą eclom sy
stematyezncgo nauezania i wyehowania 
w danPm państwie; instytucje te mogą 
hyć utrzymywane zarówno przez samo 
Państwo, jak i przez inne czynniki, 
a wiQc np. przez samorządy, stowarzy
szenia rPligijne, społeczne, osoby pry
w.atne. Charakterystyczną eerhą szkol
nictwa w Polsce w przeciwstawieniu np. 
<lo Anglji jest, iż przedewszystkiem pań
stwo troszrzy si9 o należyte zorganizo
wanie całokształtu szkolnictwa. 

Pa6stwo polskie widzi w szkolnictwie 
podstawowy, ho świadomy i zorganizo
w.any czynnik, umożliwia.focy wykona
nie zada6 pm\stwa w dziedzinie wveho
wa_nia i kształrcnia przyszłych obywa
teli. Z trzech różnyrh ustrojów szkol
ny.rh, które pozostały na ziemiach pol
ski.eh po zahorrach, trzeba było w jak 
na~krótszym rzasie stworzyć jeden - pol
ski, dostosowany do celów, zadań i po
trzeb Polski zjednoczonej i odrodzonej, 
który umożliwiłby wyrhowanie i kształ
e;-nie nowyrh obywateli, orjentująe~'rh 
się w swoieh obowiązkaeh wobec wł a
s n e go państwa i w swoich prawaeh. 
Ustrój ten musiał odpowiadać także na
sze.mu położeniu geograficznemu, wyma
gaJąccmu do obrony istnienia pm1stwa 
mas uświadomionych i przygotowanyeh 
obywateli; musiał też odpowiadać sto
sunkom społecznym, aby wyrównać 
?lbrzymie różnirc poziomu kulturalnc1-ro 
I wytworzyć wspólną w19z, ł11cząc11 
wszystkieh, ułatwić jednostkom zdolnym 
bez wzgl1;du na środowisko, z któr<>go 
P.ochodzą, przygotowanie siQ do podję
cia takiej pracy, do jakiej najlepiej si9 
~adają ze względu na swe uzdolnienia 
1 zamiłowania. życic gospodarcze żąda
~o również uwzględnienia jego potrzeb 
1 rozbudowania odpowiedniego działu 
szkolnietwa. 

Praca nad stworzeniem nowego ustro-

szukaj w tomie piątymi 

ju weszła w stadjum realizacji od 1917 
roku po utworzeniu polskich władz 
szkolnych. Przeprowadzano ujednostaj
nienie szkolnietwa i nadawano mu 
wspólną, jPdnolitą dla eałej Polski treść 
programową i organizaeyjną, do nada
nia formy jednak prawa obowiązująec
go doszło dopiero w r. 1932. Zostały 
przytem pewne sprawy inaczcj ufotc, 
niż to zrobione było pierwotnie. Wpro
wadzanie nowego ustroju szkolnego ma 
być ukolwzonc do 30 czcrwea 1938 r., 
t~k, że do tego czasu w życiu spotykamy 
się i z ustrojem pierwotnym, wygasa
jącym i z nowym, wchodząrym stopnio
wo w życic od r. szk. 1932/3. 

ZorjPntowanic siQ w nowym ustroju 
ułatwia wykres (ryc. 87), w tekście zaś 
przy każdym nowym rodzaju szkoły za
mieszczono litery, odpowiadając<> tym, 
które na wykresie <'harakt<>ryzują daną 
szkołę. 

Przedszkola i szkoła powszechna. 

Jako pierwszą instytucjQ systematycz
nego wyehowania ustawa przewiduje 
przedszkola (zwane dawniej ochron
kami, ogródkami frcblowskiemi). Mają 
one na celu nic naukQ, ale wyehowanie 
fizyczne i psychiezne dzieci, które w do
mu rodzicielskim nic mają po temu od
powiednich warunków. 

Konstytucja już w r. 1921 ustaliła, 
że „w zakresie szkoły powszeehncj na
uka jest obowiązkow11 dla wszystkich 
obywateli państwa". Nie znaczy to jed
nak, ahy każde dzieeko musiało uczę
szczać do publicznd szkoły powszechnej, 
ahy był przymus szkolny, jak np. 
w Niemczech. Jest więc u nas tylko 
obowiązek szkolny, a więc obowią
zek uczenia się w zakresie programu tej 
szkoły. Można go jednak wypełniać 
w powszechnej szkole publicznej, pry
watnej lub w domu. Program szkoły 
powszechnej ma dać „potrzebne ogółowi 
obywateli jednolite podstawy wychowa-
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WYKRES USTROJU SZKOLNICTWA 
WEOLUC.. U~TAWV l DNIA 11 MARCA t9~2 „ 
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umożliwić uczniom, o ile to 
w ich wicku jest dostępne, 
zrozumienie przedcwszystkicm 
współczesnego życia Polski, 
z uwzględnieniem przeszło
ści, oraz pogłębienie stosunku 
do państwa. O b o w i ą z e k 
s z k o 1 n y rozpoczyna się dla 
dziecka w tym roku kalenda
rzowym, w którym kończy ono 

~ ł'llZ!o;Ol!lf.K O I „\, 3 1111 11kol\c1ona. 

81.ł\OJ .Y POW !ll U :l:llSK, '1 lat aknl\oaonych 

lat siedem. Niewypełnianie 
przez dziecko obowiązku szkol
nego pociąga nałożenie kary 
na rodziców. Olbrzymia więk-

n::J LI C>.• „. WYCll OWAWCZVS , „ ,,, .. „„. szość rodziców n ie mogłaby 
19 u: w.'."..:!';!.!,:~ :n;!'~;'.!.'';;,':''~~r.· · "'" jednak wypełnić tego podsta
~ ta'!'.-:;,~T~i:s-:!i.L:;:~"~·~.F.no , ie'•' •Ir<>'· wowego obo\viązku wobec swo-

[3 •d1nyn1roll11k1J. 

(!J DOKRl.TAŁCASIF., •ypełnlul1obowl,111•11koln . 

BJ OlMlUZJA , 12 lal alto l\caonych. 

G] J.lCł:A , 16 lal ullol\c.aon yc- h . 

ich dzieci bez pomocy pań
stwa. To też państwo wspól-

l!il EA.W. ~TOPNIA OIMNA7J.U.Nlł.00, 11lfl • IMI 

""'' 

0

'""' "'"''"" nie z samorządem terytorjal-
"" EAW. lllTOl'NIA !< I Ż8U:fl0 , 13 h1b Ił l• I •lto1'· 

.., ·~·•••w•„, • . „„.. nym utrzymuje t. zw. publicz-
EJ fl.7.KOł.Y WY Żl'I ZI-:, nie o llr•· ~ ll 1h:. CI """.7!·!.~.~.~,~~0"0"'"'" ZAwonowv.oo. ne szkoły powszechne, tworząc 

~ V~. UAOOOJA, Ili 111 altol\awriych . 

ich sieć tak, by dla wszystkich 
dzieci, które nie spełniają swe

l!il n•ou no ..... „. „„„" '" ''""~''" go obowiązku szkolnego w in
E "".7!·!.~~~;r:.~."·w' m•o•r„w. nej szkole lub w domu, była 

tól EJ PRAKTYKA. 

Ryc. 87. 

nia wykształcenia ogólnego oraz 
przygotowanie społeczno-obywatelskie 
z uwzględnieniem potrzeb życia gospo
darczego"' (art. 11 Ustawy z dnia 11 
marca 1932 r. o ustroju szkoln,ictwa. Cy
taty dalsze w tekście, podane bez odno
śników, brane są z tejże ustawy). Szkoła 
powszechna tworzy więc wspomnianą 
wyżej wspólną więź, łączącą wszystkich 
obywateli, daje im najniezbędniejsze 
uświadomienie i przygotowanie, wszyst
kie zadatki, z których później powsta
nie psychika przyszłego obywatela, świa
do,mego swoich obowiązków wobec pań
stwa. Kultura Polski tworzy przewodnią 
ideę programu szkoły powszechnej i je
go główną treść. Dąży się przytem w do
borze materjah1 nauczania do tego, by 

dostępna szkoła i to możli-
wie najwyższego stopnia or
ganizacyjnego. Nierównomier-

na gęstość zaludnienia, pociągają.ca za 
sobą nierównomierne skupienia dzieci 
w wieku szkolnym a nadto ograniczone si
ły dzieci, nie pozwalające na przebywanie 
codziennie zbyt długiej drogi do szkoły, 
powodują, iż w różnych punktach sieci 
szkolnej istnieją publiczne szkoły po
wszechne o różnej organizacji, o t. zw. 
różnym stopniu. Im więcej dzieci w szko 
le, tem większa liczba nauczycieli, tern 
obszerniejsza treść programowa, tern 
wyższy t. zw. stopień . To samo zjawisko 
przydzielania większej liczby nauczycieli 
dla większej liczby uczniów i różnej 
organizacji szkół występuje oczywiście 
nietylko w Polsce, ale i w inych pań
stwach, znajdujących się w analogicz
nych warunkach ludnościowych; np. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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w Nil•mrzt•<'h. PrZ(!dstawiona na wykrr
sip szkoła III (najwyższ(•go) stopnia . --
1'11• - jPst podstawii naszq.w ustroju 
szkolnPgo. Rzkoła każdego stopnia jP.st 
z a w s z <' s i P d m i o l e t n i a, bo tl'n 
wł11śn i<' okn!s rznsu został od porz:itku 
o<lrodzPnia państwa uznany za niczhędnr 
minimum nauki, w ciągu kt6rq.ro można 
zawrzp~ niezbędne podstawy wvksztakc
n!a i <lostakczn ie rozwin:iJ od~lziaływa
'.llP wy<'howaW<'ZP. W ojcw(1dztwo śli1skic 
J<'dnak utrzymało lat H, ktbre ohowią-
7.~'wały dawniej w l•ałej 1rnszPj dzielnicy 
z1whodniP,j. Nasi sąsiPdzi Nil•mcy jako 
takie minimum mają lat H i olwrnic 
podnosz11 je stop n i owo do !) lat, Czl'cho
słowa<'ja - H, Rumunja - 9, f,o
twa - 7, Rosja ohcrnie 7. ,Jpdynie Li
twa ma 4 lata. Z krajów Europy za
ehodnicj, np. Anglja ma !) lat, Fran
rja - 7 lat i t. d. W roku 1934/5 we 
wsz~stkich szkołaeh powszechnych uczy
ło się 4,6H6.0H3 uezniów, z tl'go w pu
hl~rznych szkołal'h powszeehnych było 
4,.>16.700 uczniów. 

Dokształca.nie po szkole powszechnej. 

Podohnic jak w wiPlu innyeh pait
stwarh, np. w NicmezPeh, nil' uważa się 
Il nas okresu pobytu dzil•Pka w szkole 
Jlowszl'<'hnej za eałokszt.ałt fr go wyP ho
wa~ ia i wykształ<'cnia, kt6rl'go zdohyriP 
Panstwo powinno ułatwi<- wszy st k i m 
swym przyszł;vm obywatl'lom. To tl'Ż dla 
tPj. młodzieży, ktt'ira po szkole powszcPh-
1ll'J nic idzie do żadnej ze szk6ł, o kt6-
r:rch będziP mowa poniżej, prwwidnj<• 
sic obowi11zkowc dokształcmic (JJ, Zd), 
kt<irl• według ustawy o ust ro.in szkol nic
t':"a ma trwać do 18 roku żyPia włąrz
~w. Jego cch•m ma hyć „pog-łęhit>nh~ 
1 ndywidualnq~o i spokczno-ohywatclskie
go wyehowania młodzieży oraz rozszerzr
nie og<llncgo wvkształl:enia w dostoso
:"·aniu do potrz<:h żyria g-ospodarczl'gO 
1 zawod<iw, w któryrh młodzież pracuje". 
nokształeanic to ze względu na trudne 

szukaj w tomie piątym! 

warunki finansowe rrnlizowune jPst 
oherniP tylko w tym zakresil', w jakim 
istni11ło prz('d ustawą o ustroju, t. j. 
w stosunku do młodzieży praruforej 
równoczl~śnil' zawodowo, a wicr ma.iąrPj 
wedle ohowiązująl•ych przl'pistiw pra<'y 
co najmniPj lat 15. Nil' ognrnia wii;r 
wcalP cztcrnastolatkfiw, jako tl'go roC'z
nika, który już wyszl•<lł z wieku obo
wiązku szkolnPgo, a jl'SZ<'ZC nic może 
prarować. ~zkoły i kursy dokszt.ałrającP 
zawodowl' (Zd) majl) rharaktPr oJmiPn
ny od innyeh szk6ł, prz<'ważnil' 0<lhy
wają się popołudniu, po pra<•y zawodo
w<'j i nauka w nich trwa 6 do 12 f..("odzin 
tygodniowo. Proirram tyrh szk6ł obPj
mu.k „niezbędne wiadomośei zawodowP 
frorptycznc i pogłębil•nil' wykształrPnia 
praktyrznpgo, otrzymywanego w war
sztaPie pracy zarobkow.l'j". W 1934/35 
w 637 szkołach dokształcających zawo
dowych było f\4.134 uczniów. 

PotrzPhy żyria indywidualnciro, spo
łecznego i państwowego wymagają ca
łego szeregu jednm;tek o wyższym po
ziomic wykształcenia, niż ten, który moż
na osiągnąć w szkole powszechnej 
i w rzasil' obowi11zkowcgo dokształcania. 
To tC'Ż wszędziP, a więc i w PolsC'c istnic
jlJ szkoły, umożliwiająec dalsze kształc;-
nic się, a mianowirie szkoły śrcdme 
ogMnokształeąee, szkoły zawodowe, za
kłady kształcenia nauczycieli, szkoły ar
tystyczne oraz szkoły wyższe. 

Szkoły średnie ogólnokształcące. 

Szkoła śn•dnia og6lnokształc11ca ma 
w nowym ustroju szkolnym nil't.ylko ana
logicznie, jak w dawnym, „dać młodzie
ży podstawy pcłnt'go rozwoju kultural
ncg<l" a także „przygotować ją do stu
djów w szkołarh wyższych", ale nadto 
wyraźnie podkrl•śla się, że winna „przy
gotowar ją do czynnl'go udziału w ży
riu zorganizowanl'go w ramach państwo
wych społeczeństwa". Podkreślono wie<' 
silnie przygotowanie do życia, nil'-
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tylko do studjów w szkołach wyższyrh. 
W organizacji szkoły Śrt>dnicj nowy 
ustrój szkolnictwa wprowadził znaczne 
zmiany. Przed ustawą ustrojową szkoła 
średnia była ośmioletnia i dzieliła się, 
teoretycznie biorąc, na trzyletnie, jedno
lite programowo, gimnazjum niższe oraz 
oparte na niem pięcioletnie gimnazjum 
wyższe, podzielone na wydziały. Szkoła 
powszechna istniała obok szkoły śred
niej, nie wiążąc się z nią programowo, 
a trzy najwyższe jej lata szły równo
legle do gimnazjum niższego. Istniało 
jednak w r. 1931/2 kilkadziesiąt pięcio
letnich gimnazjów wyższych, do któryrh 
wstęJ)()Wała młodzież po ukończeniu pcł
n('j 7-letniej szkoły powszechnej najwyż
szego stopnia organizacyjnego. Żyrie 
wykazało, iż znaczna część młodzieży, 
wstępującej do klasy I ośmioletniego 
gimnazjum lub nawet do klasy IV 
(a więc początkowej w gimnazjum wyż
szcm), nie kończyła swoich studjów, czę
sto nic umiała w klasie IV wybrać so
bie właściwego kierunku nauki i wcho
dziła w życie bez jakiegokolwiek za
okrąglonego przygotowania, przeciwnie 
z poczuciem zawodu i nieosiągnięcia za
mierzonego celu. Znaczny procent mło
dzłeży wychodził po klasie VI. 
Według nowego ustroju szkolni et wa 

cały system szkolny opiera się, jak wi
dać z wykresu, na szkole powszcrhnej. 
Szkoła średnia ogólnokształcąca ( G, L) 
opiera się pod względem programowym 
na 6 pierwszych latach szkoły powszech
nej III stopnia, jest sześcioletnia, ale 
składa się z dwóch części: czteroletniego 
gimnazjum i dwuletniego liceum. Dwie 
najniższe klasy ośmiolctn it~go gimna
zjum przeszły więc do szkoły powszech
nej, chwilę wyboru kierunku studjów 
przesunięto na wiek późniejszy, t. j. po 
ukoi1czcniu dawnej klasy VI. Pierwsze 
4 lata szkoły średniej - nowe gimna
zjum - stanowią zamkniętą całość, jed
nolitą w zasadzie pod względem progra-

mowym i zawierającą naukę łaeiny. Si! 
przewidziane gimnazja bt~z łaciny, n il'
wątpliwie jednak będii w niewielkiej 
liczbie. Gimnazjum obok wykształcenia 
ogólnego uwzględnia praktyczne potrze
by żyria. 

Liceum ma się dzielić 
i dawać przedewszystkiem 
naukowe przygotowanie 
w szkołach wyższych". 

na wydziały 
„ teoretyczno
do studjów 

W roku 1936 współistniały jeszcze 
oba ustroje szkolne. Z nowego wprowa
dzono już w życic całe gimnazjum czte
roklasowe, którego czwarta klasa rozpo
czyna się w tymże roku po raz piPrwszy, 
ze starego kończą się dwie najwyższe 
klasy VII i VIII, które zastąpi stop
niowo w latach następnyeh nowe li<'PUm. 
Program gimnazjum za!'howujc tę samą 
ideę przewodnią, którą przy j'>to w pro
gramie szkoły powszechnej, t. j. kulturę 
Polski, zapewniając jej głębsze i obszer
niejsze poznanie, uwzględnienie związku 
z życiem praktycznem i gospo<larczem 
a nadto „systematyczne wprowadzenie 
w kulturę ogólnoludzką w łączności 
z Polską" ( § 26 Statutu gimnazjum 
pai1stwowcgo). 

W roku 1934/35 w 770 szkołach śred
nich ogólnokształcących pobierało naukQ 
166.090 uczniów, z tego w szkołach par'1-
stwowych tylko 90.857 uezniów czyli 
niespełna 55° / 0 • Duża wiQe CZQŚĆ kosztów 
kształcenia młodzieży w szkole średniej 
spada bezpośrednio na barki społcczei'i
stwa. Dotyczy to zwłaszcza województw 
centralnych i wschodnich. 

Szkolnictwo zawodowe. 

Trzecim działem szkolnictwa jest szkol
nictwo zawodowe, które „ma za zadanie 
przygotowanie wykwalifikowanych za
wodowo pracowników dla życia gospo
darrzcgo przez teoretyczne i praktyczne 
kształcenie zawodowe z uwzględnieniem 
potrzebnego zakresu wyksztakenia ogól
nego oraz przez wychowanie społeczno-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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obywatelskie". Zadanie to niezmiernie 
doniosłe zarówno dla rozwoju naszego 
życia społecznego i państwowego, jak 
i dla jednostek. Dotychczas szkołę zawo
dową społeczeństwo traktowało jako 
szkołę dla niezdolnych, dla zdeklasowa
nych. Ustawa ustrojowa wyraźnie sta
wia ją narówni ze szkołą ogólnokształ
cącą. Szkoła zawodowa wymaga bowiem 
także od swego ucznia uzdolnień, kt6re 
nic są bynajmniej niższe, ale są i n n c, 
bardziej praktyczne, niż te, raczej teo
retyczne, których wymaga szkoła śred
nia ogólnokształcąca. W ramarh tych 
uzdolnień praktycznych istnieją różne 
stopnic uzdolnień i odpowiednio do nich 
r6żnc stopnic szk6ł. 

W obce tego, że pracownicy życia go
spodarczego muszą być przygotowani 
do spL-łniania w niem funkcyj bardzo 
różnorodnych, wymagających różnego 
stopnia uzdolnień i przygotowania za
wodowego zarówno teoretyrznego, jak 
i praktycznego, szkolnictwo zawodowe 
musi być bardzo różnorodne, co pociąga 
za sobą trudność jego scharakteryzowa
nia pokróte.c. 

W dotychczasowym ustroju szkolnic
twa istniały szkoły dokształcające zawo
dowe, o których wspomniano już wyżej 
przy dokształcaniu: 1-, 2-, 3- lub 4-letnie 
szkoły zawodowe I stopnia, których pro
gram opierał się na programie 5 od
działów szkoły powszechnej, 1-, 2-, 3-
lub 4-letnie szkoły II stopnia, oparte na 
Programie 7 oddziałów szkoły powszcrh
nej i 2-, 3- lub 31

/ 11-letnie szkoły III stop
nia - na programie 6 klas dawnego 
ośmioletniego gimnazjum. Według no
wego ustroju szkoły zawodowe dzielą 
się na: 1) dokształcające, 2) typu za
sad n i czego, 3) przysposobienia zawodo
wego. 

O szkołach dokształcających zawodo
wyrh - Zd - była mowa już powyżej, 
jako o tyrh szkołach, które są w zasa
dzie obowiązkowe dla w s z y st ki c h 

szitkaj w tomie piątym I 

młodocianych prącowników zawodowyrh 
do lat 18 włącznie. Szkoły zawodowe 
typu zasadniczego mają dać przygo
towanie do danego zawodu zarówno 
teoretyczne jak i praktyczne, jednak nie 
nazbyt ciasne, oparte na og6lnym rozwo
ju duchowym tak, aby zawodowiec umiał 
przystosowywać się do zmieniających się 
ciągle warunków pracy i w:vmagań życia 
gospodarczego, był człowiekiem przed
siębiorczym, zdolnym do inicjatywy. Te 
swoje zadania wspomniane szkoły wy
pełniają w mniej lub wiQrej peh1y spo
sób zależnie przcdewszystkiem od przy
gotowania swoich kandydat6w. Szkoły 
te dzielą siQ na: 1) szkoły stopnia niż
szego - Zn - zwane np. szkołami rol
niczemi, krawieckiemi, trzyletnie - a dla 
nickt6ryrh zawodów dwuletnie o cha
rakterze wybitnie praktycznym z pro
gramem, opartym na programie 4 pierw
szych klas szkoły powszechnej III stop
nia; 2) czteroletnie gimnazjum - Zg -
(tylko jeden typ 3-letni) np. kupieckie, 
elektryczne, krawieckie i t. p„ dające 
przygotowanie zawodowe praktyczne 
i teoretyczne oraz w potrzebnym zakre
sie wykształcenie ogólne, z programem 
opartym analogicznie, jak gimnazja 
ogólnokształcące, na programie 6 klas 
(a w niektórych zawodach 7 klas) szko
ły powszechnej III stopnia, oraz 3) trzy
letnie licea zawodowe - Zł - a dla nie
których zawodów dwuletnie, dające przy
gotowanie zawodowe praktyczne oraz 
głębsze teoretyczne z uwzglQdnieniem 
w odpowiednim zakrel'!ie wykształce
nia ogólnego, o programie opartym 
o program gimnazjum ogólnokształ
cącego. 

Obok powyższych szk6ł są przewidzia
ne w ustawie wspomniane już wyżej, 
a stanowiące niemal zupełną nowość 
roczne szkoły przysposobienia zawodo
wego - Z p - które dają „elemrnty wie
dzy zawodowej dla wprowadzenia w za
wód". Są one dostQpne dla absolwentów 
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wszt>lkich szkół przl'th•wszyst ki em ogM
nokształcą<'ych, a dla nickt6ry<'h zawo
d6w, jak np. dla rolnik6w są bardzo 
ważnym typ('m, gdyż mają dawa(: pod
stawowe praktyc•zrie wiadomośei młodzil'
ży, praeując•('j W(' własny<'h rolny<'h go
spodarstwa<'h włościańskich. 

Powyższy podział charaktc•J',YZUjP szko
ły zawodowe, zalc•żnil• od wymairnnl'go 
przygotowania kandydata na UC'znia i od 
zakresu udzi('lo1wgo prz~·gotowania za
wodowego i og6hwgo. Zali·żn iP j(~dnak 
od dziedzin żyeia gospoda r<'zc•g-o, kt6-
ry<'h potrzl'hom służy <'ałc• szkolnid.wo 
zawodowe (szkoły 1lokształrają<'c' i typu 
zasadniczl'go i przysposohil'nia zawoclo
Wt'go), zostało ono podzidmw na 4 wid
kic działy, a mianowiric szkolnictwo: 
1) przemysłowe, 2) handlowe, 3) rol-

. niczc oraz 4) gospodarstwa domowrgo. 
W tych działarh wyst~pują om6wione 

wyh•j r6żnc stopnic szkół, a nadto ze 
wzglt,ldU na zmienność żyria gospodar
czego liczne kursy zawodowe o najr6żno
ro<lnil'jszym c•zasic trwania, przcznarzo
nc dla os1)h, spl'rjalizu.i111·.n·h siQ w pew
nych tylko działarh jakil'goś zawodu. 
Mogą to hyr zar6wno osohy jni praC'U
jącc, pragnąc•e Jll'Zl'szkolić siQ w jakimś 
dziale prary, jak i zamierzająrt• clopil•ro 
rozpocz11ć pracQ w danym z11woclzic'. Tl•n 
nowy ustr6j szkolnictwa zawo<lowl'go 
realizuje siQ stopniowo, podobnie ,jak 
w innych działach szkoh1ic•twa. Ogółl•m 
zaś w 1934/5 roku było 857 szkół i kur
sów zawodowych (lll•z dokształcająryc·h), 
a w nirh 75.871 uczni6w. Od roku 
szkolnego 1935/6 przl'kształ<'ono 37 szk6ł 
na gimnazja zawodowe, otwarto 2 li('ca 
rolnieze i 10 szkół przysposobienia rol
niczego. Podobnie więc jak w szkolnic
twie średnicm ogólnokształrącem woher 
stopniowej reorganizacji - oba ustroje 
szkolne istniały obok siebie. 

Nowy ustrój silniej podkreśla prak
tyczną stronę nauczania, wymaga też 
lepszego niż dotąd zaopatrzenia szk6ł 

w praf•ownie i pomoc•e naukowe, opra
eowania nowy1·h proi,tram6w i podręPz
nik6w. ,h•szc•ze ,ic'dc'n momPnt bardzo 
ważny należy poclkrl•śli{> w rd'ormi(• 
szkol n iC't wa za wo<lowC'go. Prz(•d m;ta WIJ 

ustrojową absolwC'JH'i szktlł zawodowy1·li 
n iższy<'h stop n i n il' mogli st wljowar 
w szkołaC'h imwodowy<'h stopni wyższ~·t'll. 
St11d rz~·sto rn6wiono, il' szkoły tl' sta
nowią ,,śh-pc• ul iC'e"' z kt6rych wydost ar 
się dak·j nie można. Istotnie• howic·m, 
każdy typ szkoły zawodowej przygoto
wywał pra<'ownik{1w zawoclowv<'li clo 
okrc~ślony1•h funkryj w danym z;1w0<lzi('. 
Zamknięc·iP drogi clalszc·r~o kształc1•11 ia 
powodowało, iż tc•n, kog-o h~·ło stae na 
kształrenie dłuższe clziPrka, kic•rował jl' 
do szkoły og6lnokształ(•11rl',i, ho.i:J(' sic: 
wobec dość młodl•go wieku dzi1•c•lrn moż
liwej pomyłki przy wyborze jui nidyl
ko zawodu, ale niemal stanowiska w za
wodzie. Nowy ustr6j daj(• wyjśC'ie kom
promisowe. Przewiduje howic•m kut·sy, 
kt6re odpowiednio uz(lolnionym absol
wentom różnyrh szk{ił zawoclowyC'h umoi
liwiać bt,ldą uzu1wh1i1111ie wykształf'enia 
i przcehodzen ie do szk6ł zawodowy<'h 
stopni wyższyC'h. 'l'o samo powtarzało siQ 
przy wstQpie do szkół wyższy<'h, do kt6-
ryeh uprawniało jedynie świaclPct.wo 
dojrzałości szkoły średniPj ogt'ilnokształ
e11r<'j. Tl•n fakt był niPwątpliwiP j(~d
Hym z powainyrh powod6w nieuf1wgo 
stosu n ku społeC'zclist wa do szk{1ł za wo
dowych. Absolwent trzylPtnic·j szkoły 
tec•hnirzn1·j, do kt6r('j przyjmowano po 
6 klasaC'h gimnazjum ośm iol!'ł.11 ic·go, 
a wiQC po !l latad1 nauki na poziom i1• 
gimnazjalnym, Hic m6g-ł wst11pie na poli
te<'hnikQ, ale miał tam otwarty dostQP 
maturzysta ośmioletniego gimnazjum hu
manistycznego, klasyrz1wgo C'ZY mat1~
matyczno-przyrod11iczt·g-o. Nowy ust!'ój 
szkolnictwa rozstl'zyga tQ spraWQ na ko
rzyśr ahsolwPntów nowy<'h lic•e<1w zawo
dowych. l\lają on i przyznally wstQp do 
szk6ł wyższyrh· tak ,iak absolwl•nc•i li-

Czego nie znaj<lzie.~z tutaj 
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rPÓW ogtilnokształrąryrh. Do jakieh 
szld1ł wyższyrh, na jakie wydziały h<,><11) 
dawały wst<,>p odpowiednil' świade(•twa 
li<'e6w, (•zy to zawodowych rzy ogól110-
kształel)cyeh, zaderydujP minister oświa
ty po zasiwni<,><•iu opinji szkół akarh 
mi<'kirh. To otwHeie dla ahsolwrntów 
łi<'P6w zawodowych dost\)pU do szkół wyż
sz~·ch stanowi .kd1·n z e.harakterystyez
nyeh rys<'> w nowe~o ustroju szkol n ietwa. 

Szkoły wyższe. 

Hzkoły wyższl' - A - dzi1•lą si\) na 
akad1•mi<'ki1• i n il'akad1•mirkie. Hzkołv 
akad1·mi<'kil' ma.il) za zadaniP „prowadzt:
ni1~ hadaw<·zPj i twórczL'.i pracy nauko
w1•j luh artystycznej, wdrażani1• do sa
modzil'łlly<·h hadai] naukowych luh twór
<·zoś<·i a rtystyezm',j, kształ<•L•n iL• i wyrho
wywun il' słul'ha<'zy na świadomyeh swyeh 
ohowi1)zld>w ohywafl'li RZP<'zypospolitd 
oraz przygotowanil' ieh do wykonywa
nia zawod<'>w, wymagajiicy<'h naukowpgo 
opanowania danej gał<.'zi wi1·dzy i samo-
1lzidnego s11du o wehodz:icych w ich za
krl's zagadnil'niaeh ll'orPtyeznych i prak
ty1•znyeh". (Art. 1 Ustawy z 15. Ill. 
19:13 o szkoła1•h akack•mi<'kiC'h). Tylko k 
szkoły mają prawo nadawania akadl'
miekieh stopni naukowyeh, np. doktora, 
magistra i t. d. Zorganizowani• są na 
zasadzi1• wolnoś<'i nauki i nau<'zan ia. 
Każdy profosor ma wii.-c• pruwo swohod-
11\'go oświP1lania i JlOdawania wl'clłng 
SWL'go naukowPgo przp]rnnan ia i sposo
hPm naukowym wybrany<'h przez ni1·go 
zagadnil'ń z tPj gał~·zi wiPdzy, w której 
p1·ac·ujl'. ::->hwhaez zaś ma prn wo wyboru 
ki1·1·1111kn stndj{>w i dohil'rania sohiP wy
kła<l<'>w i za.kr., arzkolwil'k 1a wolnoś{o 
ll<'Zl'nia si~ jest zwłaszcza na nil'k1óry<'h 
wydziułaeh, np. na prawnym, znal'znil' 
ograniezona przl'z ustalony porz1i1kk 
st.u<ljc'nv i zakrl's L'gzamin<lw. Nadto Usta
wa o ustroju szkolniPtwa wprowa<ha je
dl'n rodzaj stn<ljum wsp<'il1wgo dla stn-
11t·ntów szkiił wyższyeh (c·z~·li akademie-

sz11kaj w tomie piątym! 

kich i niPaka<kmirkirh), a rnianowieie 
studjum w zakresiL• ohrony terlmicz1wj 
państwa i nauki ohywaklstwa oraz 
sprawnośri fizyrznr.j. Do r. 1936/37 st u
d,ium takiL; nie zostało jL•szc·z<' nigtlzi<• 
zorganizowane. 

,Je<lną z <'L'eh rharakterystyrznyrh 
szkół akadPrniekieh jest irh sarnorz:J<l. 
Rzi)dZ;J si\) one na podstawi<• swoieh 
własny<'h s1atut<'>w, ma.ii! swojt• sądy, 
któr1• osądzają sprawy słn<'haez<'>w o na
ruszl'nil' przl'pis(>w luh <'zyn.\· niPzgod11e 
z goclnośPią akademika. Hzlrnły aka<lt·
mil'kiP 1lzidą si\) na wydziały, fr zaś 
mog·ą dziPlil- si~ na oddział.\·· Najważ
nipjsze ki1·runki stnd.i<'>w aka1h•mil'kieh 
stanowi<!: 1Pologja i prnwo kano11i1·zIH', 
prawo i nauki polit;\'<'ZIH' i l'konomic·zn1', 
medyr;\·na, farmac·Pnt~·ka, w1'11'r.\·1rnrja, 
dPnt.\·st.\·ka, filozof.ia ( olwjn111.i11<·a nauki 
humanisty1·znL' i matrmatyC'zno-p1·zyr<Hl
niczl'), rolnietwo, kśni<'1wo. ogrodnil'lwo, 
komun ikaC'ja, inżyn il'rja, m ic·rn ic·1 wo, ar
C'h i1Pk1 nra, nwrhan ika, d1·k1 rot c•1·lrn ika, 
elwmja, g-(>rll i1·two, hut n il'łwo, sztuki 
pi<.'k1w, nauki handlowp i wyehowaniL• fi
zyc·znl'. Czas trwania studjów akademic
kiPh jl'st Wl'1lłng- przPpis(>w r(>żn~· dla 
różnveh kil'runków sttH]j(>w na 1111zsze 
mini.mum prz<'pisowp stan'owi '1at :t 
,J Pdnak w pra kt,\"l'l' studja trwa ją zwy 
kh• dh1żP.i, niż przL•widnj:i pr·z1•pisy, 
przPei\•1nil· 1rnjwi<.'<'l'j C'Zasu zajmujq stu
dja kc·hn i1•z1w. 

~zkoł~· n ieaka1fomil'kil' majlj różnorod
ną organiziwję, zależną od edu i za1lal1 
każdej poszczC'g<l!rwj szkoły. 

8ł11l'haez1• szkół wyższyc·h dzidą si\' 
na st11dent<'>w, ma.i1J<'ych prawo ubiq~a
nia si\' o stopni1~ naukowe i zawodowe, 
oraz na wolny<'h shH'ha1·zów, nie mają
<'Y<'h kg-o prawa. Warunki wstQpU do 
szkół wyższyeh l1s1awa o ustr(ljU szkol
nietwa określiła dla s1rnknt!iw w spo
s(1h jednakowy zar<'>wno dla szk<'>ł akade
miekieh, jak i nil'aka<h•miekieh. Oprócz 
wspomnianyeh już wyżej odpowi1·dnieh 



1003 Szkolnictwo. 1004 

świadectw dojrzałości gimnazJow ośmio
letnich, iiwiadcctw przyszłych liceów 
ogólnokształcących i zawodowych przyj
mowane będą (z omówionemi poprzednio 
zastrzeżeniami) odpowiednie świadectwa 
liceów pedagogicznych i liceów dla wy
chowawczyń przedszkoli. Dla wolnych 
słuchaczów niema w Ustawie określonych 
wymagań co do studjów przed wstąpic
ni•~m do szkoły wyższej. W roku 1934/5 
było w Polsce 13 szkół akademickich 
państwowych (5 uniwersytetów: w Kra
kowie, Lwowie, Poznaniu, Warszawie 
i Wilnie, 2 politechniki: we Lwowie 
i Warszawie, 1 szkoła rolnicza w War
szawie, 1 weterynaryjna we Lwowie, 
1 górnicza w Krakowie, 2 sztuk pięk
nych w Krakowie i Warszawie i 1 sto
matologiczne w Warszawie) i 3 pry
watne (1 w I,uhlinic i 2 w Warszawie). 
Słuchaczów w 16 szkoła<"h akademickich 
w tymże roku było 43.!J20, w 7 szko
łach nieakademickich 4151. 

Kształcenie nauczycieli. 

Kształcmic nauczycieli stanowi w każ
dPm szkolnictwie odrębny dział hardzo 
ważny. I w nim wprowadziła poważne 
zmiany ustawa o ustroju szkolnictwa. 
W roku 1934/5 nowy ustrój kształcenia 
nauczyridi jeszcze nic został wprowa
dzony w życic. Kandydatki na wycho
wawrzynie przedszkoli nadal kształcą się 
w trzyletnirh srminarjach ochraniar
skich, do których przyjmuje się po 
ukończeniu szkoły powszcchn<'j sicdmio
klasowPj. Na przyszłość spminarja dla 
wyrhowaw<'zyń przPdszkoli - Sw - hę
<lą 4-lctnic i oparte na programie 6 klas 
szkoły powszcrhncj najwyżej zorgan izo
wanej, a nadto istnicr będą 2-letnie li
rea dla wychowawczyń - Lw - oparte 
na programie 4-lctni('g'O gimnazjum 
ogólnokształcącego. Kandydari na na
uczycieli szkół pows7.cchnyrh kształrić 
się będą albo w 3-h•tni<>h liePach pcda
gogicznyeh - Lp - opartych na pro-

gramie 4-lctnicgo gimnazjum ogólno
kształcącego albo w pozostającyeh na
dal 2-letnich pcdagogjarh - P - które 
przyjmować będą kandydatów z ukoń
czonem nowem liceum ogólnokształt'ąrPm. 
Kandydaci na nauczycieli szkół średnich 
ogólnokształcąrych, podobnie jak dotąd 
tak i na przyszłość, kształcir się będą 
w szkołach akademickich i na co naj
mniej rocznych kursach pe<lagogirznyeh. 

Szkoły artystyczne. 

Osobny dział szkolnictwa, nie objęty 
nowym ustrojem, stanowią szkoły arty
styczne: sztuk plastycznych, muzyczne, 
tańca artystycznego i dramatyczne. 
Ustrój ich jrn;t odmienny i nie <la się 
tu rzęsto ściśle określić ani poziomu 
wykształcenia ogólnego, wymaganqro od 
kandydata, ani czasu trwania studjów, 
uzależnione!!'O przeważnie od uzdolnid1 
ueznia, ani uprawnień absolwl'ntów. 
W roku 1934/5 było w tych szkołach, 
w ogromnej większości prywatnych, 
około 12.000 uczniów. 

Z omówionych wyżej dróg normalne
go kształrPnia szkolnq~o wide jt>dnostek 
z r6żnorodnych powodów nie może ko
rzystać. Dla nich i dawny i nowy ustrój 
szkolny przewiduje możliwość uzyskiwa
nia przez złożenie odpowiednich egzami
nów tych samych uprawnień, które daje 
ukończenie szkoły. Oczywiście tyczy się 
to tych wypadków, w których możliwe 
jest zdobycie wykształcPnia poza szkołą. 
Pomoc okazują tu różnorodne instytu
eje oświaty pozaszkolnej. 

M. Dzierzhicka. 

Liter at ur a: Ustrój i organizacja 
szkolnictwa w Polsce (ustawy, rozporzą
dzenia, okólniki). Lwów 1934. Oświata 
i \Vychownnic, czasopismo wy1luwa11e na
kładem Min. W. R. i O. P„ roczniki od 
19:!3 r. pocz1iwszy, a zwłaszcza Nr. 1 z ro
ku 1933. Statystyka szkolnictwa 1934/5. 
Wyd. Gł. Urz. Stat„ Warszawa 1936 r. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ś 
śREDNIOWIECZE. Termin „wicki 

średnic" czyli „śrcdniowiPczc" wprowa
dził do nauki Niemiec, Krzysztof CPlla
rius (Keller), profrsor un iwcrsytctu 
w Halle w wydanym IHZPZ niego w ro
ku 16RO podrt;C'zniku historji p. t. Jli
storia unfrcrsalis brc1•itcr ac pcrspicuc 
exposita in antiquam et mcdii ael'i ac 
nouam diriisa ( llistorja powszeC'hna krót
ko i zwiQźle 1nzP<lstawiona i podzielona 
!la starożytną, śr cd n i o w i c r z n ą 
I nowożytną). Cl'llarius uważał iż to 
śrc~<lniowicczc obejmuje okres cz~su od 
w.stąpicnia na tron Konstantyna WiL•l
k1ego, t. j. od r. 306 aż do zdobycia Kon
stantynopola przez Turków, t. j. do ro
kn 14fi3. 

Od ezasu pojawiPnia się podri:c•znika 
Ccllariusa termin „średniowi1~c·zp" zdo
był wprawdzie obywatelstwo w nauC'e hi
storji, Ram jednak podział historji na 
okresy z uwzględnieniem okresu, nazwa
nego przez Ccllariusa wiekami śrc<lnic
mi - nic przPstał hyć J>rZPdmiotl'm dy
skusji i polemiki. Kwc'stjonowuno mia
nowicie i kwcstjonujc się jeszcze samą 
Potrzebę i sens odróżnienia tl'go okrPsu, 
kwcstjonujc się poza tern i jego ramy 
czasowe, wyznaczone przez CPllariusa. 
. 'l'e spory na temat dut otwierająC'yC'h 
1 zamykających średniowicezc trwały 
wła.4ciwie aż do XX-ego wiPku, dopiPro 
w. ~a.'>zcm stuh,ciu zaC'ZQto się zastana
w.1ac nad istotą średniowieeza, a więe 
lllc nad jego zcwnętrznPmi granicami, ale 
nad jego wewnętrzną trPścią. Sprawa ta 
nasuwała poważne trudnośei przPde
wszystkicm z tego powodu, iż w charak
tL•rystyec średn iowicl'za odgrywały rolę 
subj~·ktywrw o<'l'IlY i syrnpatjc zarówno 
~yh1tnych historyków i filozof<'>w, jak 
1 też ustosunkowanie się <lo tej epoki 
Pewnyc>h prądów duchowych i całych 

szukaj w tomie piątymi 

epok, co niewątpliwie krzywiło perspek
tywę historyczną. 

Ilistoryc>y i filozofowie kultury, któ
rzy podejmowali śmiałe> próby syntezy 
średniowiecza, upatrywali w niem to, co 
widzieć chciC'li, wy,jaskrawia.iiic jako 
istotne tylko poszczególne z pośród pier
wiastków, które się na C'ałość kultury 
średniowiPc>za składają. Jak zwykle 
w takich razach, pokazało się, że ta ca
łość jest zbyt bujna i za bardzo różnora
ka, iżby ją można zamykać w jakic'jŚ 
j<'dnolitej formule. To jedno. Po wtóre 
zaś stało się t{'Ż jasne, że ten okrN; czasu, 
który powszechnie jako C'ałość zwykło 
się określać miimem średniowiPcza, dzi<'
li siQ. znowu na szC'rrg podokrl'S()w, 
z których każdy ma jednak charakkr 
nieco odmienny. Jakkol.wickbyśmy jed
nak oc>eniali bujną niewątpliwie w świP
tlc badań wicku XX-go duchową treść 
śrcdniowicrza i podkreślali r(lżnicę po
szczególnych etapów jego rozwoju, o jed
nolitości !lr<'<lniowicC'znego poglądu na 
świat stanowi jego charaktc>r tcoc>entryc·z
ny (będący wyrazem przeświadczl'Ilia, iż 
ośrodkil'm całego świata i tego, co się 
w nim dzil'jc - jest Bóg). Pogląd ten 
skrystalizował się .iuż w formie zupełnie 
wyraźrwj u schyłku ery starożytrwj w fi
lozofji św. Augustyna (354-430), któ
ry ma wpływ niezmiPrnie doniosły na 
myśl Śr<'dniowicezn. Jako zasadniczy 
pierwiastek całej kultury śrL·dniowiecz
ncj we wszystkieh jej kicnmkach i od
cieniach uznać wypadnie pewną specy
ficzną orjmtację, pewną. swoistą posta
wę, która wyraża się w tern, iż wszystkie 
sprawy tego świata rozpatruje się pod 
kątem widzenia, sub spccic, tamtego świa
ta, dzieło zaś stworzenia we wszystkich 
jego objawach rozpatn1jc Rię w stosunku 
do Stwórcy. Ten stosunek w różnych 
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okrcsach cza..;;u i w różnyeh dzi<>dzinach 
życia kształtuje> się rozmairic, a to jego 
kształtowanie się wśród zmagań różnych 
poglądów stanowi istotną trcśr dueho
wych, a w gruncie rzcc•zy i ziemskich 
dziejów śrcdniowircza. 

Brzask średniowiecza. 

'\V tern zmaganiu się o trl'ŚĆ' średnio
wiecza należy uwz1dęJnic'. trzy głów1w 
pierwiastki. 

<:łównym i zasadnirzym jt>st kośriół 
chrześcijański, któn•go nauka i prakty
ka życia stanowi podstawę kultury śrt>d
niowiccza. Kośl'i<lł ,)Pst w tym okn•sic 
rzasu najwyższ;vrn untorytt•km w spra
wach poznawania i postępowania. Du
chowieństwo stanowi WP \\'CZPŚnic•jszym 
okresie średn iowiPrza jP<lyną warstwę 
rcprczentująrą kulturę dtwhow11 i dla
tego i<'Ż dzii:ki sw!'j przl'wadzt> umysło
wej wywiera potężny wpływ na całP 
społeczt>ństwo. A utorytt•t więe kośeioła 
i potężny wpływ wierzeń n•ligijnych 
wyc•iska zasad ri i<·Z(' piętno na całej kul
turze śn•dniowi1•ezn<'j. 

Drugim piPrwiastkil'm - donicdaw
na jt>szc•zp w kulturzt> Śrl'dniowic<"za bar
dzo ni!'dormianym jpst poti:żny 
wpływ dzil•dzictwn antyku. Z1•rwaliśmy 
dziś howit>m zupt>łnic z poglą1lPm, kt6ry 
wyszPdł jt~szczt• z k6ł h n man istów, jako
by w okrcsit• t. zw. wędrówki 111d1hv, 
mniej więcpj w czasit' między wickiem 
IV a VI po Chr„ kultura piifooantyezna 
ulc·gła zupdnemu zniszc•zt>niu. Wykaza
no dziś hardzo ścisłą łl1cznośe kultury 
wezesnego Śrl'dn iowie<"za z kult u rą piiź
lll'go antyku. Odnosi się to np. także 
i do budowy miast, które powstały 
w lwzpośrc<lnil'j stycznośc·i z istnie,i:ice
mi już rzymskiemi osil'<llami. Silne 
wpływy antyku widać na średniowiecz
nej kulturze materjalncj, gospodarezej 
a także i literackiej. 

Trzecim wreszcie pierwiastkiem jest 
rodzima tradycja poszczególnych ośrod-

ków o eharakterz<' pierwotnie pogal1-
skim, kU\ra sprawia, xc inne jPst Śrt'd
niowieezc francuskit' ezy włoskie, i111w 
niemicckil', a jcszeze innp - jak po\.ężnP 
w swoim wyrazie - irlandzkie i islanllz
kie. O brzegi niejako kultury ŚrNlniowiP
cza obijają się, i użyźniaj:i ją nit'l'az, falc 
hardziej cgzotyezne, a więc przl'dc
wszystkiem kultury arahskil'j. Istotnl' 
więe dla kultury nowo<'Z<'S!ll'j pierwiast
ki ( ~ Enro;1y kultura) występują jux 
w początku śrcdniowiPcza, nic przt>nika
jąe się jeszeze zrazu wzajemnie. 

Widzimy to przPdt'wszystkicm na dwo
l'Z(' Karola Wielkil'go, gdzie kształtuje 
się kultura śrl'dniowi(•t·znn i sk11d dzięki 
przl'wadz1• kośrioła rozC'hodzi się szl'roko 
popl'Zl)Z klasztory. Nowa kultura karo
lińska nir wnikała j1•dnak głębiej w war
stwy nowokształtująet•g·o się po widkieh 
dzil'jowyeh przewrotach spokcze{1stwa. 
Struktura umysłowa i mornlna kgo spo
h•czeńst wa była jt•sz<·z1· bardzo piL•rwol
na i dopil'ro powoli dokonywało się 
zriiżn iczkowanie społt•czrn• w zwil)zku 
z feudalizmem <~ Pe1td111izm) i zroz
niezkowani(' umysłowe dzięki 01ldziały
waniu kośeioła, który niezmortlowanie 
1wh1ił swoją misję c•ywiliza<'yjną. Ko
śeiół, głosz11c nowe hasła i nową moral
ność, miał do zwalczania potęż1w dzi1·
dzirtwo pogaństwa, jego wierzeń tkwią
<'~·ch w umysłowości ludu i jego przc•ko
nań moralnych. Równo<'ześnie z kośdo
łem zarzyna też oddziaływa<- nowo
kształtujące się państwo, t. j. przL•de
wszystkicm 8więte Cl'sarstwo Rzymskie, 
któn)go ustawodawstwo podnosi też po
ziom moralny społcczc•ństwa. Kościół dą
ży <lo unit>zależnimia się od państwa, 
a walka o władzę miQdzy papiPstwcm 
i <'<'sarstwl'm stanowi jt><kn z głównych 
motyw1)w dzit'jów średn iowiN·za. 

W tym wczesnym jl'dnak okn•sie 
śrcdniowie<'za (po Karolu Wielkim) an
torytd koś<'ioła nie był jesz<'ze tak wi<'l
ki, a i duchowieństwo samo nie było 

------------------------------------·--------
Czego nie znajdziesz tutaj -
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jrszczc dostatPrzniP przysposohionP, 
a zwłllszc·za zorgan izowmw do sp Pin i1'n ia 
ll'j roli, jakq kośri6ł wziął na sichil'. 
~)rzPłomowym punkkm w rozwoju tak 
i_stotncgo dla wiPków śr1'dni<'h prohh'mu, 
,Jakim był stosunPk świata do Bog-a, by
ła rPforma żyria klasztor1wgo, która 
Wyszła z klasztoru w Cluny z końcem 
WiPkn X-Pgo. WyszPdł st;mtąd dn<'h 
bardzo ściskj i surowPj nsrczy i żnrli
wej pohożnośri, szukająrej łaski zbawie
nia. Powstawał~' nowc zakon~·, jak np. 
obok hPtwdyktynów kartuzi i rystersi, 
które tego durha surowl'j ascezy jt'szeze 
hardziej rozwijały i pogłębiały, opiPra
rając swój pogląd na świat na dna
l izmie, t. j. na zasadnirzem 1nzeci
wicństwie między tym a tamtym świa
tPm. 

Podstawy poglądu na świat. 

. Nowa organizacja życia zakomwgo 
~ klasztornego wzmogła potęgQ kośrioła 
1 papiestwa tak, że słabe jl'szrzc w pit'l'W
s~cj połowic wicku XI papil'stwo stało 
się mocarstwem opartem na silnrj hie
r~r~hji. Podstawę poglądu o władzy pa
p1eza stanowiło sławne dzieło św. A ngu
styna , .• De ci i•1'ta.te Dei" (O państwie 
Ilożcm). Na niem opierał się pogląd 
Przcciwstawiająry dwa króll'stwa: kró
lestwo Boże i godne pogardy królestwo 
~ tego świata. Hasło pogardy świata 
1 .wspomnienia śmicrri stało się zawoła
niem XI i XII wieku. Nadzwyczaj silne 
Po<ln~ccenia uczueia religijnego dopro
wadziło do wielkiego triumfu świata du
rhowego, kościelnego, reprezentowanego 
P:zez papiestwo, nad państwem świec
k1em, t. j. cesarstwem, ujawniło się 
w nauce w formie scholastyki i znalazło 
Jlotężny wyraz w mistyce. Seholastyka 
była objawem przeświadczenia, iż nif 
Wystarczy tylko w rud wierzyć, ale że 
trzeba starać się go ująć przy pomory 
zasad rozumu. Metody dowodzenia czer
Pano z filozofji starożytnej, przede
Wszystkiem z Arystotelesa; w ten spo-

sóh - jak to si<: zwykło okr1•ślać - fi
lozofja stała si<: służchnirQ teologji. 
W średn iowipc•znym pogl11dzie na świat 
łączą się wszystkie sprzerzności w jed-
1wj wielkit'j idPi opartej o Boga, łączy 
się więr i sprzPczność pomiędzy wiarą 
i rozumPm. Rozum służy tylko wiPrZt', 
ażPhy ją umornić. 

Ojrzyzrn~ seholastyki jest Francja. 
Do Franrji, do Lanfranca w klaszto
rze Ber w Normnnd,ii, do Abrlar<la do 
Paryża udawali si<: ze wszystkic·h stron 
I~uropy nrzniowie, hy studjować filozo
f.i<:. \Vytwarzał się sperjalny stan stu
dmrki, stan stndjującyrh studrntów
włtlc•zęgc>w, ktt'>rzy nierzadko zboczywszy 
z clro~ri stndjów, stawali się igrrami, 
rzyli wesołkami. Powstawał, w przcri
wiPństwi1~ do dawnq.~o ściślt' ogra n irzo-
1wgo i lll'PgulowanPgo sposobu stuc]j,)w 
w szkołarh klasztornyC'h, system studj6w 
wolny, st11nowi11ry zarotkk przyszłyrh 
nniwPrsytl't6w. Franrja zajmuje w tym 
ruchu stnnowisko przoduj11rc. 

,Jednak srholastyka, mająra już wte
dy, a zwłaszrza pófoit•j tak poważnych 
przP<lstawi<'.il'li, nie zaspakajała głęho
kirh potrzl'h duchowyrh pohożnl'j du
szy. T<:sknota do z.it'<lnoczcn ia się z Bo
g-il'm nil• znajdowała zaspokojrnia w do
wodarh srholastyki i szukała hezpośred
nil'j drogi, drogi urzuriowej w formie 
mistyki (~Mistyka). Srholastyka stara 
się uzasadnić, a w każdym razie po.i11ć 
istotę Boga na drodze rozumu, mistyka 
wchłomić Oo na droclzr uczucia i kon
templacji. Najpełniejszym aktem zjed
noczenia się z Bogiem poprzez kontem
plację jest ekstaza. Twórcą średnio
wiecznej chrześcijańskiej mistyki prak
tyeznej jest także Francuz, św. B e r
n ar d z CI air va u x. Najpl'łniej
nie,jszym wyrazem tej mistyki jest wizja 
Chrystusa, oblubieńea duszy. Poprzez 
poszrzcgólne stopnie miłośri i stadjn po
bożności prowadzi droga cło poznania 
Boga. 

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

sz11kaj w tomie piątym! 
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W sztuce, zarówno w poezji jak 
i w sztuce plastycznej znajduje dualizm, 
przeciwstawiający ten świat tamtc·mu 
światowi, najpełniejszy wyraz przpz ale
gorjc~. łJączy się to w gruncie rzeczy 
z <'hrzcścijańskim poglądmn na istotę 
kultu i sztuki, których zadaniem jl'st to, 
ro Boskie, udootępniać zmysłom w for
mie obrazowej. To bezpośrednie, pienrnt
nie symboliczne ujęcie nic bez wpływu 
pierwiastków odziedziczonych po staro
żytności zasklepia siQ powoli w całym 
szeregu alegorycznych formuł, któryeh 
trzyma się zarówno poda, jak i rysow
nik czy malarz. \V architekturze rozwija 
się sztuka romai1ska ( ~ Homa1lslw sztu
ka) ku szczytom swojej doskonałośei. 

Rozkwit średniowiecza. 

Było to błędem wielu poważnych hi
storyków kultury średniowiecza, że tl'n 
pogląd na świat, dominujący we wcze
snem średniowieczu, rozeiągali na całą 
tę epokę, wytwarzając o niej całkiem 
fałszywy pogląd jako o epoce przesiąk
niętej w całości owym dualizmem i opa
nowanej przez ducha ascezy czy też Pks
tazy. Tymczasem zarówno w życiu, jak 
i w ujęciu życia przez filozofję schola
sty<"zną dokonał siQ, już od końca XII w. 
począwszy, dosyć charakterystyczny 
przełom i przewrót. W filozofji znalazł 
ten przewrót wyraz w nauce największe
go filozofa świata chrześcijańskiego św. 
Tomasza z Akwinu (1126-1274)> 
który, opierając się na nauce Arystote~ 
lcsa o świecie jako organizmi~ i na nau
ce stoików o prawic natury, dał zupeł
nie inny system poglądu na życie 
i świat. Miejsce dawnego dualizmu zaj
muje w nauce św. Tomasza z Akwinu 
t. zw. gradualizm (od łar. gra
dus="' stopień). Tomasz z Akwinu przed
stawia sobie wszechświat jako szereg 
stopni. świat, wedle niego, ułożony, 
uporządkowany jest w szereg warstw 
rzeczywistości, albo też w szereg stopni 

rzeczywistości o rharakterzc teocentrycz
nym, a wiQC prowadzącym do Boga. Bo 
i w tym okresie pdnego rozkwitu iircd
niowicc·za dominująca jpst owa orjenta
da w kierunku tamtego świata, ale już 
bez pogardy, czy też nawet 1Pkrt>waż1mia 
dla tego świata. Ideał aseezy nic jest hy-
1rn.jmniej idcah'm całego śrcdniowiceza. 
\V l'dług św. Tomasza wszystkie istoty na 
ziemi stworzone są na podohief1stwo Bo
skie i dążyć mają do na.C;ladowan ia Bo
ga, ale w różnych stopniadl. Z pośród 
r(>żnych sfer, czyli stopni rzcczywistośri, 
od materji bez życia aż do aniołów, każ
da stanowi pewien stopiP11, posiadający 
pPwnc prawa i zasady. Bynajmniej zaś 
te stopnic nic oznaczają stopnia h'pszo
ści jednego nad drugim, ho każdy jest 
w swoim rodzaju sobą. Tamten świat 
znajduje się tylko nad tym iiwiatem. 
Niema w tej nauce 1rnsymistycznego uję
cia tego świata jako czegoś złego czy tl'Ż 
gorszego, lerz istnieje, od ciała porząw
szy, rała skala stopni dóbr, z których 
każdy jest niejako dobrem w sohic, 
a etyka wymaga tylko, ażeby każdy żył 
w porządku swojego stopnia, wedle za
sad na nim obowiązujących. WiQc król 
winien być rex iustus, czyli królem 
sprawiedliwym, bynajmniej zaś nic żąda 
kościół, aby każdy król zrzucił szaty kró
lewskie i wstąpił do klasztoru. Tcmu po
rządkowi kosmicznemu, t. j. stanowiące
mu istotę kosmosu świata, owemu ordo 
św. Tomasza odpowiada pewien porzą
dek moralny i społeczny: W tak upo
rządkowanym świecie jest także micjsrc, 
i to nawet specjalną czcią otoczone, dla 
ascezy, która jednak jest tylko jednym 
z czynnik<Sw w zakresie moralnego po
rządku świa~a. Niema zasa,dniczrgo prze
ciwieństwa pomiędzy światem a Bogiem, 
umiłowaniem świata a ucicczką od świa
ta, zmysłowością a moralnością, albowiem 
wszystkie stworzenia wyglądają niby 
szereg stopni ułożonych w kierunku pro
wadzącym ku Bogu. W tym to Boskim 

Czego nie znajdziesz tutuj -
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porządku świata znajduje swoje miejsce 
każde stworzenie, każda klasa, każdy 
stan, na który dzieli siQ spoh•czeństwo · 
średniowh•cznc i każdy człowiPk. Na tPj 
koncciwji opiera siQ też cały społeczny 
pogląd śrNln iowil'!'Za o budowie i h ierar
chji stanów społl'cznych, wzajl'mnic siQ 
uzupełniających, z których każdy speł
nia jakąś służhQ szczq!óln:1, nle wszyst
kie oddają konit•cznc ush1gi całoś!'i. 
świat jest niby celowem państwem, 
wznosząccm siQ od celi\w zmysłowo-wege
tatywnych poprzez duchowo-społeczne 
aż do religijno-pozaświatowych. A tak 
jak kościół sam ma szcrq~ stanów hie
rarchieznych, duchownych, mnichów 
i świeckich - przyezcm wśr6d duehow
nyeh rozróżnia znowu eały szl'rPg stop
ni - tak całe życil' spolt•c·z1w składa siQ 
z szeregu stanów, stanowi<JC\YCh jakgdy
by jeden organizm, jPdno wrpus 
Christianum. Całe społeczPństwo chrze
ścijańskie jest organ izmem podzielonym 
na grupy i stany kościelne i pozako
ścielne, organizmem ożywionym my8lą 
o zbawieniu, tak jak jeden organizm sta
nowią poszczególne pierwiastki w ciele 
człowieka. To tworzy podstawQ owe~o 
średniowiccznt'go u n i w c r sal izm u, 
a WiQc poglądu o wzaj<'mncm przenika
niu siQ całości i ezQści we wszystkieh sfc
raeh i na wszystkich stopniach życia. 

Tak zatem kształtował siQ w tym okre
sie filozoficzny pogląd, w ż~·ciu jPdnak 
dawały siQ odczuwać silnt' rozdźwii;ki 
o napii;eiu dramatyczncm. Kościół co
raz wyraźnit>j przeciwstawia siQ w tej 
epoee cesarstwu, ze swej strony dążące
mu do utrzymania prymatu władzy 
w swych rekach. Objawem reakcji prw
ciw tt'j postawie papiestwa - zajętego 
utrwaleniem swej władzy nad świa
tem - stały siQ niebawem zakony żebra
cze, z których zakon franciszkanów, czy
li braci mniejszych, założony był przez 
św. l<'ranciszka z Asyżu (um. 1226), dru
gi zaś, dominikanów, założony przez św. 

szukaj w tomie piątym! 

Dominika (urn. 1221). Zakony te dąży
ły do bezpośredniego zetknięcia się z lu
dem i zyskały ogromną popularność, two
rząc podwaliny pod świt>ckic zje<lnoezP
nia, które zaczi;ły powstawać dopit•ro 
później w Nitkrlandach. Z zakonu domi
nikan6w wyszedł św. Tomasz z Akwinu. 
św. Franciszek z Asyżu jest właśnie 
przedstawirielcm nowego typu ascezy, 
która bynajmni<'j nic gardziła światem 
i nic ueickała od niego, ale otaczała go 
gorącem umiłowaniem, wielbiąc w nim 
wielko~ć i pot','gQ I3oga. Odczucie przy
rody, jej piQkna i uroku, tak charakte
rystyczne dla wzniosłej twórczości św. 
Franciszka, przejawia siQ już zresztą 
u starszych ojci\w kościoła, którzy pod 
tym wzglQdem pozostawali w bezpośred
nim związku z tradycją późnoa:ntyczną. 

Brak zrozumi(•nia znaczenia tej trady
cji w kulturze średniowiecza stanowił 
właśnie do początku wiPku XX dotkli
wą lukQ w jej ocenie. I tu w okresie roz
kwitu śrcdniowieeza przedstawia siQ 
sprawa inaczej niż w czasie jt•go przed
wiośnia, nastrojonego ascetyczni(• i nic
przyehylnic także i do starożytności. 
l<'ilozofja Arystotelesa zaezyna wpływać 
w tym okresie ezasu już także na '1aukę 
o państwie, umacniając pogląd na jego 
świt>cki charakter. W szersze warstwy 
społeczne wnika znajomość licznych mo
tywów świeekiej literatury starożytnej. 
Najbardziej ecnionym i uwielbianym 
poetą starożytnym jest W ergiljusz, cie
szący się w średnich wiekach sławą cza
rodzieja i niemal świętego. 

Wszystkie te objawy świadczą, że cha
rakteryzując kulturę średniowieczną -
zwłaszcza tego okresu - jako wyłącznic 
kościelną, charakteryzuje się ją jedno
stronnie. Wpływ kościoła na umysłowość 
i moralność społeczeństw w wickaeh 
średnich był wybitny, mimo to jednak 
w różnych dziedzinach życia, zwłaszeza 
od w. XI począwszy, daje siQ zauważyć 
coraz bardziej dążność do sekularyzaeji, 

as• 
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a wi('r ze;;w1N'<'Zt•nia. Na;;trojc z ll'go 
świata ujawniają ;;ię np. bardzo silnie 
w bujnej łarińskid pcwzji Protycz1wj, 
a zwłaszcza w bcztroskiC'h piPśniach hie
siadny<'h t. zw. Cnrminn Burana. W ra
ma<'h gradualist~·eznPgo porządku jPst 
howit•m miejsel' i na ra<lośc~ życia. Oczy
wiście zmimiają się także w różnyeh 
okrt'sach i nastroje. Właśni<' w JHit•zji wa
gant<'iw, t. j. niedoszłyeh kkr~·ktiw, sta
nowiąryeh coś w rodzaju śrNln iowi<•c·z
nej cygancrji, przPjawia się ta radość 
życia i wyraża się W<' wzrastajQrc•m po
czueiu własnej indywi<lualnośei, w zn
pPłnem przeciwieństwie Jo pokory i for
muł pokornyC'h eharakteryzujl)C'YC'h poc
t<lw C'poki poprzP<lni<•,j. Wielbią ei wa
ganri i idąey w ic•h ślady poP<'i i pięk
nośr C'iała kohiPe<'go, kt<lrC'j przl'ewz 
w tym ogólnym porządku przypada 
także srwcjalna wartośr. Coraz nowe to
ny odzywają się w odczuciu przyrody. 
Sekularyzaeja daje się tc>ż bardzo wy
raźnie odczuć w dziedzinie prawa, ktfirc 
kształtuje się w wit•ka<'h średni<'h, sto
sunkowo jak na owe ezasy, w dużej nie
zah•żnośei o<l kośeioła. Zaezyna się 
rozwijać nowa świ<•cka Ptyka, kt(ira 
jt•st wyrazem nowej kultury, a mianowi
rie wyrastająrrj zr stanu ryc><'rskit•go 
kultury dworskiej. 

Wyprawy krzyżowe, kt6re były naj
większym triumfom durha kościelnl'go 
i jego potęgi, odegrały w tym proC't•sir 
wielką rolę. W stosunkarh z ryrt•rstwcm 
W sc•hodu zarzęło przybi<'raĆ ryrrrstwo 
Zachodu zupdnie inny charaktt•r i przl'
jęło się nowemi zasadami i nowemi iclPa
łami także i w dziedzinie etyki. Wypra
wy krzyżowe stały się poC'z11tkicm po
wstania nowej międzynarodowl'j war
stwy rycerskiej. Poznanie \VsC'hoclu 
wzbogaciło umysły ryeerzy nil'tylko zna
jomością nowej przyrody i nowej nauki 
o przyrodzie, ale także znajomością zu
pełnie nowej literatury i kultury. Kul
tura W sehodu poprzez Hiszpanję wpły-

nęła równ il'ż na kształtowa n ie się śrPdn io
wit•eznq.('o ryc•<•rstwa w rama<'h fran<'ll
skic•go fru dal izmu. W połucln iowyrh 
<lwora<'h fratH•uski<'h rozwijała sic: no
wa kultura dworska, now<• wykształee
n it' świc•<'k i<', kt/irt'go najświl'l n il'jszym 
wyraz<'m jPst śrl'dn iowit'ezna m iłośfr 
dworska i jl'j odhi<'i<• w liryce truhadn
rów minPzPnger<lw. l\liłosna służba 
dworska, wzorowana na systemie fruclal
nym, przl'jęta została przPz szlachtę pt'ił
nocno-franeuską, a królowa Eh,onora 
z Poitou, żona Ludwika VII a p6źnil'j 
Hen ryk a II A ngil'lskiq.('o, stworzyła na 
<lworzl' swoim wzór nowq.('o życia towa
rzyskic'go, na kt<lrt•go th• ocl XII wiPkn 
rozwinc:ła się nowa pcH'zja i epika dwor
ska. Ta kultura dworska, kt(ira z Fran
rji szcrz~·ła się w cakj Europie, wytwo
rzyła system swoistl'j l't.yki, nawi11zuj:1-
cy do zasad !'tyki starożytnd; naj
wyższą zasa<11) tej <'tyki był umiar jako 
podstawa dworskoś<'i ( cortcisir.), a ide
ałami jcj hyły dzil'lność, honor i miłość, 
pojmowane nie jako zmysłowa namic:t
ność, ale jako kult kohiety, wyrażający 
się w wit•rnPj służbi<'. PoPci Śrl'dnio
wieezni zastanawiali się wit•le nad istotą 
tego urzucia, okr<'ślanq.('o w języku nic
miP<'kim słowt•m winne. Ta forma życia 
towarzyskiego działała ni<'wątpliwic' ła
godzl)CO na formy oł)('jśeia i ohrowania 
i ezt•rpała także z pcwzj i starożyt1wj, 
zwłaszcza z Owidjusza ( „Ars Amandi") 
swojr wzory. Bynajmniej jpdnak nie roz
wija się ta etyka w przi'riwieństwie Jo 
<'tyki katoli<'kirj, ho w ramach porządku 
graclualistyc•znc'go niema micjsra na 
przc'ciwicństwo pomic;dzy państwem 
świl'C'kiem a Boskil'm. 

Potc:żnym wyrazl'm t<>go pogl11du na 
świat jest równi<'Ż styl g-otyl'ki (~Go
tycka katedra), kt(m•go źródh•m jl'st 
także Franrja i kt6ry w swojej najistot
niejszej treści daje się zrozumi<'Ć kż tyl
ko w ramarh gradualistyezrwgo pogh1dn 
na świat. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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„J esień średniowiecza". 

PniwPrsalistyrzny syskm filozofiezny, 
który znalazł najpl'łnit•jszy w;vraz w fi
lo7:ofji św. Tomasza, h~·ł śmiałą i po
~ęz~i) konstrukl'ją myśli, opPru.i11rPj po
.l\'<'IUmi og-ólnPmi i przyznajqrv tm~ei 
tych og6lnyrh po,i\'f. bvt rzl'r

0

zvwistv. 
1'.ymrzas1•m w w. XIV w~i11ł znov.:u gó~ę 
k1crunPk, kt<lry już przl'd św. Tomasz(•m 
z. Akwinu zaznarzył si<: w s<'holastyrP, 
k1p1·u11ek, zwanv n o rn i n a I izm<' m 
który odmawiai trPśei po,ięf. og{>ln;v('h 
bytu realneu:o, a uznawał tvlko rZl'('ZV 
jloszrzel!ólne. I\ iPrUnl'k ten ~ozsadził r~
my systemu uniwPrsalistyrzncgo ( ~ 
l<ira). llniwcrsalna srnkmatvka świa
ta, oparta na s~stPmie tomistyrz
nym, zarz<,_'ła się rozpadać-, kierunek no
rnina listyrzny - w przPriwiP1lstwie do 
uniwPrsa.listyrz1wgo - ujmował rz(•rzv
wistośr bardziPj indrwidualistvrznfe 
a odpowiPdnikiPm tl>go hvło · takż~ 
pr~PkonaniP o irnlywiduah;('.i samo
<lzwlnośei poszc•zpgóJn~·eh rzęśri owPgo 
kosmi1•znPgo i moralnl'go porządku. Po-
7:os1ałn wprawdzie jpszrzl' zewnętrzna 
J<'<lnośf. i eałośr, polt>gająra na t<'m, żt> 
Poszrzl'gólnP ezłonv tPgo · or"anizmu 
~·hof. już bardziPj a;1tonomirznp~ nih~- t~ 
Je~zrze uzupdniaj11 się jako rzęśri owpj 
W!Plkit>j rałoś<'i. Zaezynaj11 sit,' jed
nak powoli walie podstawy dotyehezaso
wcgo systemu w różny('h dziPdzinarh. 
W .dzi.Pdzinie polityrz1wj ulPga zu1włnej 
zm1a111e dot~·<'h<'zasowy stosmwk papiP
stwa do rPsarstwa. Prymat papiPski 
P~zc~t'.ijc istni1•r, a Franeja jako najpo
t~·zn!PJSZP mo<'arstwo zyskuje przl'wagę 
n~d kurją papil•ską. Wil'lka walka po
między papiPstWl'm a resarstwPm, kt<l
ra wypPłniała poprzednie wiPki, roz
Prasz~ się w walki,' pomiędzy różnPmi 
?robniejszemi już siłami o dochody 
I o prawa. Biskupi nsiłujri takŻ(' 
w stosunku do papi1•ża zaznaezyr swoj<' f rawa, na wiPlkirh zaś i mnirjszych so
)Orach zarówno kardynałowie, jak i niż-

szukaj w tomie piątym! 

SZ<' durhowiPństwo uważa się za r<lwno
ważnych z pa pi<'Żl'll1 przt•dstu wieiPli po
tęgi kościoła. Budzi się porzueit• poszeZP
gólnyrh stanów i warstw, budzi się frż 
Poraz większp po<"zuei(• osohowośC'i, któn• 
dopi<'ro w epo<'t' odrodzPnia staje sit,' do
minują<'('. I >okon~·wa się przPwarst wo
wiPll iP spoh•f'zne na tle 1rnspodarrzPm, 
oż~·wia sit,' hanckl a przl'Z <'Oraz większy 
rozw<J.i miast zmil•nia sit,' takŻl' i krajo
braz. W żyriu gospodarrzPm wyst\'Illl.ią 
piPrwsze przl'i>łyski kapitalizmu. Zaezv
nają sit,' tworzyć, zwłaszrza w górnictv..'i<' 
pil•rwszp próby gospodarki o rharakt<•
rze przpmysłow)·m, a prara zarzyna 
w duehu kapitalistyrznym uchodzi(. już 
n il' za ohowirizek i rnot\', ah• za Jll'WIH! 
wartość wymimiahu1 za pil'lliQdzt>. Po
trz1•hy bujnie wzrastaj11rych miast po
prawiają sytuację stanu ehłopskiPgo, 
który w końeu t•poki zarzyna się, np. 
w Ni1•mrzPrh, dopominar o swoj1• pra
wa i doprowadza nawl'l do wojen ehłop
skieh. Nowe warstwy spoh•rzn<' <lo<'hodzą 
<lo głosu, następuj<> już n ietylko sPkula
ryzarja, ale demokratyzacja wiedzv. Po
wstają uniwt'rs~·tet~-, w mi;1stal'h 
i wsia<'h szkoh świerkil' nil'tvlko du
rhow1w, literatura Jll'Z)'l~iPra ~haraktl'r 
bardzid mi<>sz<"zański i ludowv i za<"ZV
na dha{. o zaspokojen il' pot r~Pb c·or;1z 
szprszyrh warstw. Dokon~·wa się pro<'<'s 
dostosow~·wania wil'lkirh i znakomity<"h 
utworów literatury do smaku szProki<"h 
warstw puhli<"znośri. 

Zmil'nia sit,' styl żyeia i styl sztuki. 
P,h'<'iP rZl'<'Z)·wistoś<"i staje sit,' roraz har
dzipj rt•alistyczrw. TPn pęd do widzenia 
wszędzit• rzi•goś konkrd1wgo przl'jawia 
się w 1wrsonifik1H·,ji, tak, 1z nawet 
martw<' przl'dmio1y, jak domy i okręty, 
otrzymują swoją naZ\\''i'· :\I iP,isc·1· senty
nH·nta)npgo i owiani~go duchem służby 
frudalnPj kultu miłości dwol'skiej zaj
muj(• 1•ornz hanlzic·j "·zrnsta.iiic·a zmy
słowośr takżl' 1 \\' sferze l'rotyrznl'j, 
wzrasta 11podoha11 i(' w przP<lsta wieniu 
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piękności ciała zmysłowem używaniu. 
Życie staje się w tym okresie hardzo buj
ne i ruchliwe wśród przeciwieństw po
między bólem i radością, powagą i żar
tem. Jest to epoka namiętna i żądna wal
ki w przeciwieństwie do okresu rozkwitu 
średniowiecza, który wielbił równowagę. 
I >la tego też obok wybuchu zmysłowości 
hudzi się też chęr spokoju, który zna
leźć można tylko w Bogu i w tarotem 
życiu, odzywa się znowu hasło memento 
mori, a namiętność religijna szuka zno
wu zaspokojenia także i w zbiorowych 
aktach pokuty, do jakich należy biczow
nirtwo. Bynajmniej więc nie doznała za
sadniczego podważenia owa orjentacja 
w kierunku wszechmocy Boskiej. Raczej 
znowu dawał się odczuć ów dualizm, 
eharakterystyczny dla wczesnego śred
niowiecza, a jakiś dziwny niepokój 
znajdował wyraz w nowym stylu życia 
i sztuki. ,Jest to owa „jesień średniowie
cza", jak nazywa ten okres znakomit~ 
hokndcrski historyk kultury Jakób HUJ
zinga. Rozkiełznaniu namiętności w po
lityce i w życiu z jednej strony towarzy
szy silne podniecenie uczuć rdigijnych. 
Coraz hardziej zanika wszędzie treść 
wzniosła i istotna, a pozostaje tylko for
ma i powłoka zewl'~trzna, jak np. w idei 
rycerstwa. Zmienia się treść gotyku 
i zwycięża w nim coraz bardziej prąd 
naturalistyczny, a w miarę rozpadania 
się gradualizmu naturalizm wyzwala się 
coraz bardziej od związku z idealistycz
nem nastawiC'niem kościdnego systemu. 
Tendencja artysty idzie w kierunku 
biernego naśladowania natury. PrzC'ko
nanie o zupełnej samodzielności dzieła 
sztuki znajduje po raz pil•rwszy wyraz 
w sztuce niotta we Włoszech, gdzie sztu
ka wogóle dosyć zdala się trzymała od 
idealistycznego ujęcia właściwego śred
niowieczu. 

„Boska Komedja" Da.ntego - najpełniejszy 

wyraz średniowicza. 

Najpełniejszą syntezę znajduje du
chowa treść średniowiecza w „Boskiej 
Komedji" Dantego, której zawartość 
przepojona jest duchem „wysokiego" 
średniowiecza, ale której treść wykazuje 
już drgnienia nowej, przepojonej gwał
townemi namiętnościami epoki. Dante 
tkwi korzeniami myśli w uniwersaliz
mie średniowieeznego poglądu na świat, 
opartego o filozofję tomistyezną. Był 
on jednak naturą silnie zmysłową i rea
gował w sposób poetycki nictylko na 
swoje wewnętrzne przeżycia, ale i na 
wielkie zma1o1:ania się, zwłaszcza politycz
ne swojego czasu. W „Boskiej Kome
dji" daje on na tle średniowiecznego po
glądu na życic i świat wspaniały obraz 
ówczesnej duchowej rzcczywistośri, prze
chodząc wszystkie skale uczuć od gwał
townych wybuchów 11:niewu aż do naj
czulszych drgnień miłośri. Daje też 
Dante olbrzymią galerję postaei, zwła
szcza w opisie piekła potwornyrh, lub 
w opisie czyśrca charakterystyc~nych, już 
raczej w duchu owego realistycznego 
ujęcia późniejszego średniowiecza. Jedy
nie dzięki tomistycznemu poglądowi 
o wzajemnej współzależności i uniwer
salnej harmonji wszystkich rzęści rze
czywistości mógł Dante dać w swojej 
Komedji" taki obraz świata. Każde in

dywidualne zjawisko znajduje tutaj 
miejsce jako element owego ogólnego po
rządku, a filozofja tomistyczna przeta
pia się w wizję świata, jedną z najdosko
nalszych i najwznioślejszych, w jaką pod 
względem artystycznym kiedykolwiek 
jakakolwiek filozofja się przetworzyła. 
Wędrówka po tamtym świecie stanowi 
ramę opowieści, w której poeta przed
stawia poszczególne etapy tego świata 
w odbiciu świata tamtego. Każdy czło
wiek jest tu sądzony wedle miejsca, ja
kie zajmuje w owym porządku świata. 
'l'rzy główne systemy tak pojętej rzeczy-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wist.ości ujmuje Dante w tern przedsta
wieniu: fizyczny, rtyczny i historyczno
polityczny. W systc'm oparty na gra
dualizmie ujmuje całą pdniQ rz1•ezywi
stości zarówno własnych przeżye miło
snyl'h, jak i poti:żnyeh zmaga(1 l>olityez
ny<'h swojl'go czasu. 

] >antPgo „Boska KomPdja" jPst nil'
wątpliwie najpPłniPjszPm weil'knil'm du
cha ŚrPdniowiPeza zart'.>wno pod wzgl~
dl'm j1)go tr!'śei, jak i stylu. ,}pst ona naj
kpszym kompntarzl'm do zrozumi1·niu 
kj widkil'j, a tak długo poga1·dza1wj 
lub fałszywil' rozumia1wj epoki naszy<'h 
dzi1•j6w, którl'j istotny sms i treśC:: był 
w stanic odkrye i zrozumieć dopiero wil'k 
XX-ty, a właśeiwie dopi<'ro l'poka JH>
wojt•nna. Ni!'ma w km nic dziwnPgo. 
PotQżny wstrząs, jaki ludzkoś{o przl'żyła 
podezas wo.iny i po wojnil', zaehwiał 
wiarQ w indywidualistyczny kult jed
nostki, jaki uprawiała l'poka przcdwo
jmma i otworzył ludziom oczy na zna
c•zm ie zhiorowPgo wysiłku społecznego. 
\V tyeh warunkach uniw1•rsalizm Śrl•<l
niowieezny - u którego podslaw leży 
głt:hokie przeświadczenie, iż zhiorowośe 
l'ZY to społeczna czy też duchowa biPrZP 
g<lrQ naJ wysiłkiem jednostki i wystą
pil'll iem indywidualnem - musi wyda
wać sii: bliski i zrozumiały. Przewrót, ja
kiego dokonała wojna światowa we 
wszystkich dziedzinach zycia, wytwotzył 
w szerokich masach przeświadczenie o po
trzebie bardzo silnej wewnctrznC'j du
chowej spójni łączącej społl'ezcństwa 
pod wzglQdem duchowym i organizujii
Cl'j je w imiQ pewnl'j wsp<llnl'j idei. 
W ideologji faszyzmu odżyła nadto 
średniowieczna koncepcja podziału spo
łeczeństwa na korporarje, reprezentują
ce poszczcg<'>lnc E;tany społeczne, s1włnia
jąre w imiQ wspólnego zbiorowego dobra 
wyznaezone sohie społeczne i gospodar
cze zadania w ramach pewnej swoistej 
hil)rarchji. Konc•cpcja gospodarki korpo-

racyjnej, wprowadzona w żyeie przrz 
faszyzm ( ~ Faszyzm), nawi:1zuje zupeł
nie świa1lomie do koncPpeji C.l'C'hów śrrd
niowil'l'zny('h (~Cechy), h~dącyc•h rral
nym wyrazt•m spokeznyeh poglądt>w 
Śrl'd11iowil'cz1wgo gradualizmu. Czasy 
wspt'>łcz1•snp w vmle1' z siłami rozkładają
c•t>mi narody wprowadzają uniwersali
styc·z1111 tl'orjQ państwa, w którl'm wszyst
kie „stany" pr:H·owa(. winny zgodnie dla 
wspt>hwgo dobra. Hosyjski myślieit>l 
BiPrdjaj1•w określił t'JHlkf,' powo,knną 
jako „nowe śr1•<l11 iowil'cze" i zalecił spo
h•ezPńst wom skupianie sil,', jak w śrt>dnio
wieczu, wokoło idl'i i i1ll'ałów ehrzl'śei

ja1\skich. z. Łem71frki. 

LitPrntnru: A. B r ii<' k n Pr: DziPje 
kultury polskiPj, Kraków 1 !l:!O. K Porę
b o w i cz: Stuclju clo litnatnry Śr<'dnio
wiPeznrj, Kraków 1 !Hl5. K Po r ę h o
wi<' z: Dnnt1', wyd. II, \Vnrsznwn Hl22. 
K. T w nr do wski: O filozof.ii średnio· 
wiP1·znPj, Lwów 1!Jl0. X. K. Mich a I
sk i: Mistyka i scholnstyka u Danh•go, l!l21. 
A. B i r k e n m a .i P r : l'rqdy społe1•z1w 
w XI i XII stulPPiu, Przpg-Jiicl l'owsz(•('lmy 
1921. X. K. M i eh a 1 "k i: Z1who<lnic prądy 
filozofirzne w w. XIV, Pr;wglqd Filozofo·z
nv Hl27. J. Pt a śni k: Kultura wiPki>w 
ś;e<lni1·h, I, Żyeie rpligijnP i spokt·znP, War
szawa 1925. F. Z we i g: Cztery systl•my 
Pkonomji, Kraków 1!)32. „K u I tur a st a
r opolska", Kraków 1!l32. M. Bicr
<l jaj c w: Nowe śrcdniowiPrze, Warsza
wa l!l36. 

śWIATŁO SPOLARYZOWANE. Do
niedawna świath•m spolaryzowanem po
sługiwano sii: wyłąrznie w pracowniach 
fizyczny<'h i <'hl'miczny<'h, m. in. w che
miczny<'h pracownia<'h cukrowniczyl'h. 
Olwenie światło spolaryzowane zaczyna 
gra(~ coraz wiQkszą role w życiu prak
tycz1wm: posługujl• sic nit>m kino <lźwic
kowl', radjott'legraf przy prz1•syłaniu 11a 
odh•głość; nawl't fotograf uli<'zny, gdy 
ehce poprzez szybę dokonać zdj~eia wy-

-----------
szukaj w tomie piątymi 
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stawy sklepowej, używa filtru polaryza-
cyjnego. 

Musimy zgóry zaznaczyć, że oko na
sze nie odróżnia światła spolaryzowanego 
od światła pospolitego. Możemy wiQ<' wy
krywać polaryzację tylko zapomocą spe
cjalnych urządzeń optycznych. Damy 
też tu przedewszystkiem opis doświad
czenia zasadniczego, które będzie punk
tem wyjścia dla wszelkich dalszych roz
ważań. 

Bardzo niedawno wypuszczono na ry
nek handlowy w Ameryce t. zw. świetlne 
filtry polaryzacyjne. Filtr taki jest to 
cienka płytka przezroczysta. Weźmy 
dwa identyczne filtry prostokątnego 
kształtu. Dostrzeżemy bardzo łatwo 
następujące napozór paradoksalne zja
wisko. Złóżmy filtry razem, by ich dłu
gie hoki zbiegały się. Pr~ez taki zes~ół 
światło podawnemu będzie przechodzić. 
Skrzyżujemy teraz płytki, by długie bo
ki były do siebie wzajemnie prostopadłe 
(ryc. 88) .. Stwierdzimy, że prz~z część 
środkową światło nie przechodzi zupeł
nie. Doświadczenie, j eżeli się w nie 
wmyśleć, jest zupełnie paradoksalne 

o. 

c: ~------ cl. 
d.' 

d.' 

c' 

c.._ __ ~d 

Ryc. 88. 

dwa pudełka drewniane bardzo płaskie, 
j eszcze bardziej płaskie niż pud~łk~ o.~ 
cygar. Przeciągnijmy przez me Jak1s 
sznur sprężysty, np. sznur kauczukowy. 
Zapomocą rQki, która trzyma sznur 
w punkcie S, wywołujemy na szm~rze f~~ 
le. Wąskość pudełka abcd sprawi to, tz 
przez pudełko przejdą tylko ~rgania 
o kierunku równoległym do długich bo
ków pudełek; inne zostaną stłumione. 
Pudełko a'b'c'd', umieszczone za pud~ł
kiem pierwszem, przepuści drgama 
w położeniu pokazanem na ryc. 89, I; 
jeżeli jednak obrócimy je o .90° (j~k ~o 
pokazuje ryc. 89, Il), fala me przeJdz1e 
naskutek tłumienia. i niezrozumiałe. Każda płytka zosobna 

przepuszcza światło, jest. P.rzezror.z?'st~. 
Jakim sposobem przyłozcme do s1Cb1e 
dwu ciał przezroczystych może wytwo
rzyć układ nieprzezroczysty Y Rozstrzy
gnięcie tego paradoksu d.~je ~am teo:ja 
falowa światła. Bez teorJ1 staJe człowiek 
zupełnie bezradny wobec zjawisk .tej ka; 
tegorji. Tern się też tłumaczy, ze choc 
zjawiska zasadnicze polaryzacji d?strzc-

5 
żono już w wicku XVII-tym, to Jednak 
ich ujęcie w zrozumiały c~łokszta~t stało 
się możliwe dopiero w pier~szeJ ~oło
w)e wieku XIX-go, gdy genJalny fizyk 
francuski, Augustyn Fresnel (1788 d.~ 
1827), powiązał zjawiska polaryzaCJI 

5 z teorją rozchodzenia się fal. 

Postarajmy się zrozumieć rolę. ohy
dwu pudełek. Pierwsze abcd, że się tak 
wyrazimy, wybiera z pomiędzy drgań 

~'·~ 
{r al'Ą: ===?I i; 

Q I 

! lale ~- ! ~~I.-~--' ~' ,~~..,.,.,...... 
:r:.:.·":."':,.„.: 1_'-"<::,.._..,.=:1'-~ =-r:.:„."::/:: 

I o 

: ' c ..'· ·-·--· • d. ~I)-----'" • d' 

' 
i.::·'\,::7"~· 

I 
I o 

li. 
a.' 

Uzmysłowimy przebieg doświac~czc~ia, 
przedstawionego na ryc. 88,, uciek~Jąc 
się do analogji mechaniczneJ. Wczmy 

G ,: _______ • d 

~ 
Ryc. 89. 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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różnych te, które są równoległe do j ego 
długich boków. Nazwiemy je po 1 ary
z a t o r e m, gdyż daje ono falę, której 
drgania zachodzą w pewnej ściśle okre
ślonej płaszczyźnie. Taką falę nazywa
my falą spolaryzowaną . Drugie pudełko 
nazwiemv a n a 1 i z a t o r e m. Gdy 
analizat~r jest ustawiony odpo~iednie
mi krawędziami równolegle do polary
zatora, fala przechodzi; gdy natomiast 
obrócimy analizator o 90°, t. j. skrzy
żuj emy go z polaryzatorem, spowoduje
my zanikanie fali, gdyż nie przejdzie 
ona przez analizator. 

Analogja pomiędzy opisanem przez 
nas doświadczeniem mechanicznem 
a zjawiskami świetlnemi jest zupełna.. 
światło naturalne, pospolite, niespolary
zowane, składa się z fal, których drga
nia mogą zachodzić w najrozmaitszych 

A B c 
Hyc. 90. · 

płaszcz~rznach. Na ryc. 90 pokazujemy 
falc 1 i 2, których drgania zachodzą 
w płaszczyznach wzajemnie prostopa
dłych . Na ryc. 90, B litera O oznacza ślad 
promienia, strzałki schematycznie . wska
zują płaszczyzny drgań, odpowiadając 
poprzedniej rycinie (A). W świetle nie
spolaryzowanem mogą być najrozmaitsze 
kierunki drgań. Ilustruje to schematycz
nie ryc. 90, C. Natomiast w świetle spo
laryzowanem drgania zachodzą tylko 
w jednej jedynej płaszczyźnie. Ryc. 91 
wskazuje schematycznie różnicę pomię
dzy drganiami w promieniu niespolary
zowanym a spolaryzowanym. 

Zrozumiemy obecnie łatwo sens zasad
nic>zego doświadczenia z filtrami polary
zacyjnemi. Filtr (ryc. 92, I) przepuszcza 
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o 

Ryc. 91. 

tylko drgania równoległe do długiego 
boku ac. Pierwszy filtr jest polaryzato
rem. Poza pierwszym filtrem biegnie już 
promień o drganiach zachodzących tylko 
w jednej płaszczyźnie. Przechodzą one 
przez analizator umieszczony równole
gle, gdyż w tern położeniu przepuszcza 
on właśnie drgania. Gdy go skrzyżuje
my z polnryzatorem (ryc. 92, 11) , bę
dziemy mieli ciemność, analogicznie do 
doświadczenia z pudełkami. 

Filtry polaryzacyjne wynaleziono do
piero niedawno. Dotychczas używnno ja
ko polaryzatorów i analizatorów t. zw. 
nikoli . Nikol jest to kryształ spatu 
islandzkiego, t. j. węglanu wapnia 
CaC0 3 , spotykanego w postaci doskona
le przezroczyst~d głównie na Islandji. 
Spat poddaje się specjalnej, dosyt\ xkom
plikowanc.i obróbce, poc>zcm służy on 

c: 
Ryc. 92. 
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bądź jako analizator, bądź jako polary
zator. Ze względu na rzadkość pięknych 
wielkich kryształów spatu islandzki(!go, 
duże nikole są ogromnie drogie; koszt 
ich przewyższa co najmniej 20-krotnie 
koszt filtrów polaryzacyjnych. Jest więc 
rzeczą prawdopodobną, że odkrycie ame
rykańskie wywoła przewrót w technice 
laboratoryjnej. Narazie jednak filtry są 
mniej doskonałe od nikoli i nie we 
wszystkich przypadkach mogą je zastą
pić. 

Z pomiędzy zjawisk związanych z po
laryzacją światła szczególnie doniosłe 
znaczenie z punktu widzenia zastoso
wań, zwłaszcza w chemji, posiada skrę
canie płaszczyzny' polaryzacji. Polega 
ono na następującem zjawisku: skrzy
żujmy polaryzator i analizator (ryc. 92, 
II), Przez taki układ światło nie prze
chodzi, obserwator ma ciemne pole wi
dzenia. Umieśćmy teraz pomiędzy pola
ryzatorem i analizatorem roztwór cu
kru, np. glukozy ( ~ Węglowodany). 
Pole widzenia rozjaśnia się. Aby zpowro
tem otrzymać ciemność, musimy obrócić 
analizator o pewien kąt. Nazywamy ten 
kąt kąt e m s k r ę ce n i a płaszczy
z n y po 1 a ryz ac j i. · skręcanie pła
szczyzny polaryzacji tak sobie wyobraża-

- ~ 

Ryc. 93. 

my (ryc. 93): Przy wejściu do naczynia, 
Jlf.N, zawierającego ciecz skręcającą, 
drgania świetlne są, dajmy na to, piono
we (rs na rycinie). Napotykane moleku-

ły powodują obrót, skręcanie płaszczy
zny drgań. Tym sposgbem płaszczyzna 
r's' drgań wychodzących utworzy z pła
szczyzną pionową pewien kąt, powiedz
my 45°. Bok a'b' analizatora nie jest już, 
oczywiście, prostopadły do r's', lecz two
rzy z tym kierunkiem kąt 45°. Wielkość 
tego kąta zależna jest od grubości war
stwy roztworu, własności ciała skręcają
cego oraz zawartości tego ciała w roz
tworze. Ciała, skręcające płaszczyznę 
polaryzacji światła, nazywamy op
t y c zn ie czy n nem i. 

Spotykamy w przyrodzie ciała p r a
w osk r ę t n e, które obracają płaszczy
znę drgań .zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, i ciała 1 e w o s k r ę t n e, które 
obracają płaszczyznę w kierunku prze
ciwnym. 

Wielkość kąta skręcenia w danych 
warunkach jest stałą fizyczną, charakte
ryzującą ciało badane. Stosowanie tej 
metody optycznej w badaniach chemicz
nych posiada ogromną doniosłość. Pra
cownie analityczne lekarzy, pracownie 
cukrownicze zawsze posiadają polary
metry, t. j. przyrządy do szybkiego mie
rzenia kąta skręcania płaszczyzny pola
ryzacji. Z wielkości tego kąta wnioskuje 
lekarz o zawartości glukozy w moczu 
chorego na cukrzycę, cukrownik -
o zawartości cukru w sokach cukrowni
czych (~Cukier). W w. XIX-tym pew
ne ulepszenia w konstrukcji polaryme
trów dały niemieckiemu przemysłowi 
cukrowniczemu w ciągu jednego tylko ro
ku korzyści miljonowe. St. Ziemecki. 

O zagadnieniach związanych ze światłem 
wogóle por. art. Atom, Fala, Fotoelektrycz
ność, Kwanty i Promieniowanie. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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T 
TATARZY. Niema chyba drugiego 

w dziejach wypadku, aby nazwa lu
du doznała tak gruntownej rchabili
taeji, jak się to stało w odniesieniu 
do Tatarów. Już samo brzmienie wy
razu Tatar przejmowało ludy Euro
py w XIII wieku i jl'szcze długo po
tem grozą, nic mniejszą niż takie sło
wa, jak mór, zarnu~ dżuma, pożoga ... 
„Odzie Tatar przejdzi<', tam trawa nie 
rośnie" mówiło starodawne polskie 
przysłowie. Dziś natomiast i już od 
koilca XVIII wieku cieszą się Tatarzy 
u ludów, które miały sposobność z ni
mi się spotykać lub współżyć, jak np. 
w Rosji, jak najlepszą sławą: spokoj
nych mieszczan, dobrych, uczciwych 
kupców, pracowitych i trzeźwych ro
botników. Niema też może drugiej 
nazwy ludu, z którąby się wiązało tyle 
nieporozumień i bałamuetw, co z Tata
rami. Wyjaśnić dokładnie, jakie ludy 
oznaczano w ciągu wieków mianem Ta
tarów, to sprawa zawiła, wymagająca 
prześledzenia ogromnych połaci Azji 
i Europy na przestrzeni wielu stuleci. 

Dwojacy Tatarzy. Kilka słów o ludach 
mongolskich. 

Istnieją dwa różne okresy w stoso.
waniu nazwy Tatarów przez nich sa
mych i stykające się z nimi ludy. 
W pierwszym obejmuje ona ludy po
chodzenia m o n go l ski e go, nato
miast w drugim - tur e c ki e go 
(~Turcja). 
Nazwą ludów mongolskich określamy 

dość dużą grupę ludów koczowniczych, 
zamieszkujących pierwotnie wschod
nią część stepowego pasa Azji środko
wej, mówiących językami mongolskie
mi. Języki te stanowią osobną rodzinę, 
daleko tylko z językami tureckiemi 
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spokrewnioną. Pod względem budowy 
ciała wykazują koczownicy mongolscy 
wybitne cechy swej rasy: niski wzrost, 
krępą budowę, krótką głowę, płaską 
twarz, wystające kości jarzmowe, sko
śne oczy, spłaszczony nos, skąpy za
rost. Co do sposobu bytowania, daje się 
zauważyć duże podobieństwo do lud6w 
tureckich: i oni zajmują się przeważ
nie pasterstwem, nickiPdy myślistwem, 
mieszkają w jurtach i łatwo zmieniają 
siedziby. Toż samo co do organizacji 
społecznej : i oni, tak jak ludy tureckie, 
dzielą się na najrozmaitsze szczepy, do 
których dziś należą między innemi Bu
rjaci i Kałmucy. Pierwotnie ludy mon
golskie, podobnie jak tureckie, wyzna
wały szamanizm. Później ul<'gły 
w ogromnej większości propagandzie 
buddyzmu (~Budda i buddyzm) i tem 
różnią się zasadniczo od Turków, któ
rzy są przeważnie wyznawcami isla
mu (__.Islam). 

Pierwsze wzmianki o Tatarach. 

Po raz pierwszy zjawia się nazwa 
Tatar, i to dokładnie w tem wła~nie 
brzmieniu, w VIII wieku po Chr. na 
napisach rytych w kamieniu, w języku 
starotureckim, znalezionych nad rzeką 
Orchonem w M.ongolji. Oznacza ona 
tam lud mongolski, mieszkający gdzieś 
w okolicy jeziora Bnjkalskiego. Nieco 
później spotykamy ją w źródłach chiń
skich, w zniekształconej postaci 1'a-ta. 
I tam odnosi się ona do koczowników 
mongolskich. Znajomość tych mongol
skich Tatarów ogranicza się jednak tyl. 
ko do Azji, a nie dociera na Zachód. 
Europa zaznajamia się z nimi dopiero 
znacznie później, w następstwie po
wstania w Azji środkowej olbrzymiego 
państwa Czingiz-cbana. Powstaniu te-
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go państwa, największego, jakie kiedy
kolwiek w dziejach świata istniało, rnu
simy poświęcić nieco uwagi. 

Państwo Czingiz-chana i jego następców. 

Ludy mongolskie były i w tern po
dobne do tun•ckieh, że łatwo poddawały 
się dyseyplinit' wojskowej i ujęte 
w karby silnej organizacji, tworzyły 
związki państwowe o niesłyt'hane.i sile 
wybuchowe.i, ale i niezbyt długotrwa
łe. Wykorzystując te włnściwości ich 
charakteru narodowego, zdołał Temu
czin, zwany jako władc•a Czingiz-cha
nem ( __.. Chanat), zjednoczyć z po
czątkiem XIII wieku plellliona mongol
skie i narzucić im nadzwyC'zajnie silną 
i sprężystą organizację wojskową. 
Zrazu tylko w eelach łupieży, później 
JUZ świadomie dla podboju nowych 
ziem i ludów, przedsiębrał Czingiz nie
ustannie wielkie wyprawy zdobywcze. 
Wynikiem ich było państwo, które po 
rozszerzeniu go przez synów założyriela 
sięgało od oceanu Spokojnego aż po 
morze Czarne. 

Wedle pojęć mongolskich państwo 
jest własnością nie władcy, lecz dyna-
stji. Zgodnie z tern podzielił Czingiz
chun jeszcze za żyl~ia swoje olbrzymie 
posiadłości między synów, którzy mieli 
niemi władać, nie zrywając rodzinnej 
łączności. N aj dalej ku zachodowi wy
suniętą część otrzymał Dżuczi, a po je
go śmierci jego syn Batu. Ten to chan 
poprowadził hordy mongolskie na dal
sze podboje ku zachodowi. Po przekro
czeniu zalllarzniętej W ołµ-i podbiły orw 
Rosję, poczem w nil'powstrzymanym 
pędzie zniszczyły Polskę (w r. 1241 /2), 
Węgry i Dalmację, skąd poprzez Bał
kany i dolny Dunaj powróciły nad 
Wołgę. 

Nieco później inny potomek Czingi
za, Hulagu, posunął zdobycze ku po
łudniowe1nu zachodowi, w głąb kra
jów muzułmańskich, gdzie przez zlm-

rzenie Bagdadu ( 12!i8) położył kres 
kalifatowi Abhasydiiw (__.. Pers}a). 

Nazwa Tatarów przenosi się na ludy 
tureckie. 

Poszczególne ezęśei olhrzymief.('o pnl1 
stwa C'zingiza utrzymywały jeim·ze 
przez pewien czas łącznośl> ze sohą, 11le 
nil'hawem, wskutek waśni rodzinnyi·h, 
związek ten znacznie się rozluźnił. Do 
teg-o przyczyniły się jeszeze różni<'e wa
runków geograficznych i od 111 ie1rny 
skład etniczny poszczególnych dziel
nic. Podczas gdy we wschodniej połaC'i 
dziedzictwa Czingizowego przeważał 
żywioł mongolski, na zachodzit', w pań
stwie Batuchana, kt6re źr6dła rosyj
skie nazywają Złotą Ordą, Mongołowie 
byli w mniejszości, przt•wagę zaś sta
nowiły ludy podbite: tureckie, fińskie, 
słowiańskie i inne. 

Czingiz wprowadził jako oficjalną 
nazwę swego państwa i ludu wyraz 
M ongol, który we wschodniej poład 
kraju wyparł zupełnie dawną nazwę 
Tatar. Natomiast w zachodniej ezęse1, 
w której pod względem liezelmym, 
a zwłaszcza kulturalnym, przeważały 
ludy tureckil', nazwa Mongol nie przy
j~·ła się. Pozostała tam dawna nazwa 
Tatar, która jednak, w zwi:izku z et
nicznym składem państwa Złotej Ordy,· 
przeszła powoli na ludy mówiące ,it;zy
kami tureckiemi. Tak więc wyraz, któ
ry pierwotnie oznaczał koczowników 
mongolskich, stał się wskutek szezeg61-
nych warunków historycznych nazwą 
ludiiw. tureckich, wchodzących w skład 
państwa Batu-chana. Zachodzi tu więc 
podobne zjawisko, jak przeniesienie 
nazwy normańskich Rusów na podbite 
i zorganizowane przez nich ludy sło
wiańskie. 

Po rozpadnięciu się Złotej Ordy. 

Po rozpadnięciu się Złotej Ordy na 
drohniejsze chanaty zatr~ymują po-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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szczeg6_1n_e ludy tur('ckie, zmiesznne 
w m111eJszym lub większym stopniu 
z 111ongolskiemi, już na stałe nazwę Ta
tar6w. Dotyczy to między innemi lud
ności tureckiej chanatu nadwołżańskie
go ze stolicą w Kazaniu, zdobytym 
w połowie XVI wieku przez Rosję, cha
n11tu astrachański('go, podbitego w tym
że samym czasie, i chanatu krymskie
go (-+Chanat). Ludność turrcka 
wszystkich tych obszarów nazywa sie
bie stale 'l'ntarami i tak też nazywają 
.i:1 Rosjanit', którzy, dzięki zmimnym 
kolrjom losu, z poddanych tych lud(>w 
stali się ich panami. 

Ponieważ Tatarzy poszrzeg6Jnyeh 
obszar(>w wykazują znaczne rozniee 
pod względem języka, obyczajów, kul
tury, a naw('t typu fizycznego, przy
zwyczajono się dla dokładniejszego 
okrt'ślenia dodawać po ich wsp6lnej 
nazwie przymiotnik wyszczególninjąey. 
Mówimy więc o Tntnrnch kazańskich 
lub wołżańskich, o 'l'ataraeh krym
skich, 'l'ataraeh syberyjskich i t. p. Tu 
i <'>wdzie można się spotkać z history<'Z
nie nieusprawiedliwionem uogólniani('lll 
nazwy Tatarów na wszystkie Judy tu
rt'ckie, zamirszkałe w granica<'h pań
stwa rosyjskirgo, a nawet ze zgoła fał
szywem rozszerzanit'm jej na wszystkie 
wogólr ludy tureckie, z wy,iątkit'm Tur
ków osmańskich (-+Turcy). 

'V najnowszych czasach, wskutek 
rozlmdzorlt'go nacjo n al izmu pojawia 
się wśród Tntar6w dążność do popra
wienia omyłki historycznej, jaką nie
wątpliwie hyło przenirsienie na nirh 
nazwy Tatar i do przywr6ct>nia pra
star('j, plemiennej nazwy Tur/,· (=Tu
rrk). 

Kultura Tatarów. Prą.dy polityczne. 

O kulturzP Tatarów turt>ckich nit> 
hę<hiemy się długo rozwodzić, ponie
waż najważnit'jsze wiadomości znajdzit> 
Czytelnik w artykult' 1'11rcy. Trzeba tu 

,,zukaj w tomie piątym! 

tylko dodać. że w organizarji c•hanat6w 
tatarskich długo jesz<'ze żyły tradycje 
urządzefi, wprowadzonych przez Czin
J.('iz-chana i jego bezpośrednich na
stępców . .Życie zaś kulturalne tych lu
dów pozostaje aż do ostatnich <'Zasów 
pod przt>możnym wpływt>m kultury 111u
zuł111ańskit>j, zaszczepionej wraz z przy
jęcit>m religji islnmu. Zwłaszcza Krym, 
dostawszy się pod zwierzchnictwo tu
rrC'kie (1475-1771), sta,jp się ważnem 
ogniskiem żyria kulturalnego muzuł
m a {1ski(•go. 

Po przejściu Tatar{>w pod panowanie 
rosyjskit> islam był zrazu głównym 
czynnikie111 chroniącym te ludy przed 
rusyfikacją. Nit>co później dopiero, pod 
wpływem przenikających z zachodniP j 
Europy prądów politycznych i społecz
nych, nastąpiło rozbudzenie poczm~ia 
odrębności narodowej i kulturalnej. 
Zwłaszcza po roku 1905 ruch narodo
wy i niepodlt>gfośeiowy wśród T11ta
rów rosyjskich poezynił znaczne postę
py. Rewolucja bolszewicka przyniosła 
nacjonalistom tntarskim gorzkie roz
ezarowaniP. Wielu z nich zginęło 
w walce o swe idt>ały, wit>ln schroniło 
się na emigraeję. Liczne rzrsze emi
grantów tntarskich żyją w rozprosze
niu po całym świecie, SZ<'ZPgólnie we 
Franrji, Ni('meze<'h, Rumunji, Japonji, 
w drobnej ilośri także w Polsre. 
W więksqch skupit>nia<'h emigranc
kich wyehodzą pisma tatarskie, pielę
gnu.iąct> idt>je niepodlt>głych, narodo
wyeh państw tatarskich. 

Tatarzy a Polska. 

W zwi1i1.ku z tt>m, eo powiedziano po
przednio, nnleży rozróżniać w stosun
kach polsko-tati1rskich dwa etapy: 
mongolsko-tatarski i turecko-tatarski. 

Napady tatarskie w XIII wieku, 
z któryrh pit>rwszy otarł się o mury 
Krakowa, a kres swój znalazł na po
lach Ligni<·y (1241 ), doszły do skutku 
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za sprawą Tatarów mongolskich, jak
kolwiek niewątpliwie w skład armji 
Batu-chana wchodziło prócz koczowni
ków mongolskich także wiele ludów in
nych, a w tem i stepowcy pochodzenia 
tureckiego. To pierwsze zetknięcie po
zostawiło po sobie jak najgorszą pa
mięć, która na długo zaciężyła na opinji 
Polaków o Tatarach, zwłaszcza w tych 
częściach kraju, które potem nie miały 
już z Tatarami bliższej styczności. 

Drugi etap, stosunki z t u r e c k i m i 
Tatarami, kształtował się rozmaicie, ale 
już nie tak wyłącznie ujemnie. Zaczął 
się on od poparcia przez Polskę ambit
nych planów wielkiego księcia litewskie
go Witołda, który, mieszając się w spo
ry tatarskich pretendentów do państwa 
Złotej Ordy, chciał przy pomocy popie
ranego przez siebie chana Tochtamysza 
uzyskać panowanie nad całą ruską Sło
wiańszczyzną. Straszliwa klęska wojsk 
polsko-litewskich nad Worsklą (w roku 
1399) rozwiała wszelkie nadzieje w tym 
kierunku, ale nawiązane z Tatarami sto
sunki trwają dalej. W bitwie pod Grun
waldem (1410) bierze udział po stronic 
polskiej garść jeźdźców tatarskich. Do 
tych też czasów należy odnieść osiedle
nie się pierwszych Tatarów na wschod
nich kresach ziem polsko-litewskich, któ
rzy tam po dziś dzień mieszkają. 

Dalsze dzieje stosunków polsko-tatar
skich dotyczą głównie chanatu krym
skiego (~Chanat). 

Tatarzy polscy. 

Żywą pozostałością naszych stosunków 
z Tatarami są dwie grupy ludnościowe, 
mieszkające do dziś dnia na wschodnich 
kresach Polski: Tatarzy i Karaimi. Po
czątki osiedlenia się obu tych grup na
leży odnieść prawdopodobnie do drugiej 
połowy XIV i . początków XV wicku. 
Od tego czasu mieszkają one tam stale, 
dzieląc z sąsiednią ludnością słowiańską 
dolę i niedolę. 

Tatarzy w Polsce liczą do 6000 dusz 
i tworzą około dwudziestu skupiei1 w wo
jcw6<lztwach: wileńskiem, nowogrodz
kiem i białostockicm. Niższe warstwy 
składają się z drobnych rolnik6w i rze
mieślników, inteligencja zaś z ziemian, 
urzędników i pracujących w wolnych 
zawodach. Tern, eo ich wszystki<>h łąrzy, 
jest religja islamu i tradycja wspólnego 
pochodzenia. Języka swego już przed 
wickami zapomnieli, wchodząc w związki 
małżci1skic z chrześcijankami: Polkami, 
Rusinkami lub fotwinkami. Mają swoje 
meczety, w których siQ modlą po arah
sku, nic rozumiejąc przeważnie słów mo
dlitwy. Ciekawe są ich r~kopiśmicmw 
modlitewniki i przekłady koranu na ję
zyk białoruski lub polski, pisane litera
mi arnbskicmi. W dawnej Polsce pełnili 
Tatarzy głównie służbę wojskową, a za 
zasługi wojenne otrzymywali godność 
szlachecką i dobra ziemskie. Trady<'ja 
szlachecka jest u nich do dziś dnia bar
dzo żywa. Istniało kilkaset tatarskich 
rodów szlacheckich, z których czi;ść przy
jęła w różnych czasach chrześcijaństwo. 
Wiele rodów polskich na pn.-wschodnich 
kresach Polski łączy pokrewieństwo z Ta
tarami. 

W życiu kulturalncm muzułmańskie
go Wschodu nie odegrali Tatarzy polscy 
niemal żadnej roli, a to z powodu bra
ku znajomosc1 język6w wschodnich. 
'V ostatnich czasach, zwłaszcza od chwi
li zorganizowania się w odręlmy zwią
zek religijny z muftim na czele, daje 
się zauważyć wśród nich żywszy ruch 
kulturalny, między innemi wychodzą 
w Wilnie tatarskie pisma po polsku: 
„życic Tatarskie" i „Rocznik Tatarski". 

Karaimi. 
Uównoczcśnic z Tatarami przybyli do 

Polski Karaimi. Są oni potomkami daw
nej ludności tureckiej Krymu nawr6co
nej na rcligję Mojżeszową. Nieświadomi 
uważają ich n ie sł us z n i c za żydów, 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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od tych bowiem rozmą się nietylko ję
zykiem i pochodzeniem, ale także oby
czajami, rharakten'm, poczcści kż rdi
gją. Uznają howicm tylko Stary Testa
ment, a odrzueają bczwzglc<lnie nauki 
rabin<lw, zawarte w Talmudzie. Powodem 
mieszania irh z Żydami jest język hc
hrajski, używany obok karaimskil'go 
w liturgji i literaturze tcologirznej, pi
smo łwbrajskie, którcm się posługują, 
pisząr nawet po turecku (karaimsku), 
zewnętrzne podobieństwo liturgji, świę
<'<'nie soboty, zakaz spożywania wieprzo
winy i t. p. 

W Polsee jest ieh dziś zaledwie około 
tysiąra, skupionych w eztercch ośrod
kach (Wilno, Troki, łJuck, Halicz). Mó
wią między sobą językiem karaimskim, 
nalPżąeym do grupy tureckiej, o bardzo 
starożytnych rccharh. Trudnią się prze
ważnie rolnictwem i ogrodnictwem. In
teligencja wybiera chętnie karjcrę urzęd
niczą lub wolne zawody. Z sąsiadami 
żyją w najlepszych stosunkach i cieszą 
się dzięki swej uczciwości dobrą opinją. 
Posiadają swą własną organizację reli
gijną z hachanem na czele. Literatura 
karaimska, zwłaszrza religijna, jest wca
le znaczna. Najciekawszym jej zabytkiem 
jest przekład na język karaimski całego 
Starego Testamentu, zachowany w licz
nych rękopisach. Dowodem aspiracyj 
kulturalnych Karaimów są dwa wyda
wane przez nich czasopisma, „:Myśl Ka
~aimska" · w Wilnie w języku polskim 
l Kamj awazy (=Głos karaimski) po 
karaimsku w Lucku. 

Tatarzy a nauka polska. 

W zakresie badań naukowych nad 
Przeszłością i teraźni~~jszością Tatarów 
Położyli uezeni polscy duże zasługi. Wy
mienić nakży przcdewszystkicm Józefa 
Kowalewskiego, przyjaciela Mickiewicza, 
a 'pod .koniec- życia profesora Szkoły 
<H6wnej w '\Varszawic, kt6ry przez swój 
Pomnikowy słownik mongolsko-rosyjsko-

szttkaj w tomie piątym! 

francuski położył podwaliny pod studja 
język6w mongolskich. Z pośród polskich 
uniwersytetów jedynie Lwów posiada 
katedrę obejmująrą też mongolistykę, 
zajętą przez profesora Kotwicza, jed
nego z najwybitniejszych znawców lu
d!lw stepowyrh. Inni badarzc polscy, za
równo historyry, jak filologowie, pra
cują nad poznaniem żywioł6w wschod
nich na ziemiach Polski i nad wyjaśnie
niem stosunków historycznych polsko
tatarskich. T. K owulski. 

Liter at ur a. W języku polskim ist
nieje tylko parę przystępnicjszy<'h opru<'o
wań poświęconych sprawie żywiołów turec
kich na ziemiach polskich. Są to: .T. T a 1 k o 
II r y n c e w i c z: M uślimowic czyli tak zwa
ni Tatarzy litewscy (Bibljotcka geograficzna 
„Orbis"), Kraków 1924 i B. Janusz: 
Knrnici w Pols<'c (ta sama bibljotPka), 
Kraków 1927. Oba dziełka nic we wszyst
kich szczcgółiwh odpowiadają ohe<'nemu sta
nowi badań naukowych. Bardzo pourza.ii~cc, 
ale nic tak przystępne są: W. K o
t w i cz: O rolę lud6w koczowniczyc.h w hi
storji, w pisma<'h IV Zjazdu historyków 
polskich w Poznaniu, Pozna{1 1925 i A. Z a
j ą cz ko ws k i: Elementy tureckie na zie
miach polskich, przedruk z li tomu Rocz
nika Tatarskiego, Zamość 1935. 

TATERNICTWO. Taternictwo jest 
odłamem alpinizmu (-+Alpy, Turysty
ka). Taternikiem nazywamy alpinistę 
czynnego w Tatrach. Terenem alpini
zmu są tylko góry wys o k ie a na
leżą do nich - o ile chodzi o sezon 
letni - na obszarze Polski i jej pogra
nicza tylko Tatry Wysokie i niektóre 
partje Tatr Zachodnich i Bielskich. 
W zimie także i w innych częściach Kar
pat możemy napotkać niebezpieczeń
stwa i trudności krain wysokogórskich. 

Rozwojem turystyki w całych Karpa
tach, ze szczególnem uwzględnieniem 
Tatr, zajmuje się u nas założone w ro
ku 1873 P o l s k i e T o w a r z y s t w o 
T a t r z a ń s k i e i k l u b y n a r c i a r-
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s k i e zrzeszone w Polskim Związku 
Narciarskim. Taternicy, w ścisłcm tego 
słowa znaczeniu, grupują się w łonie 
P. T. T. w zamkniętym K 1 u bi '-' W y
s ok o górskim P. T. T. 

Zaprawa taternicka. 
Do wypraw w góry wysokie trzeba 

wogóle dobrego zdrowia, w szczególno
ści silnych płuc i serca. Potrzebny prócz 
tego jest pewien zasób sił mięśniowyrh, 
w wyższej jednak mierze jeszcze zręcz
ność i wytrzymałość. Obojętność na 
przepaści jest wrodzona, względnie da
je się wyrobić, z wyjątkiem chorobo
wych wypadków. Ważniejsze jeszcze 
niż fizyczne są kwalifikacje moralne: 
rozsądek, przezorność, odwaga, zimna 
krew i silna wola są przymiotami, bez 
których niema dobrego taternika. 

Dla zaprawy pożyteczna jest gimna
styka, długie spacery i jazda na nar
tach. Z techniką wypraw skalnych za
poznać się można dobrze w t. zw. szkół
kach wspinania na minjaturowych czę
sto skałkach lub ruinach. Pewność 
w stąpaniu i przyzwyczajenie nerwów 
do pokonywania poważnych, dłużej 
trwających trudności i niehezpie
czeństw dadzą się wyrobić tylko we 
właściwym terenie górskim. 
Karjerę taternicką trzeba rozpocząć 

od ogólnego poznania Tatr zwykłcmi 
drogami, a potem dopiero przystąpić do 
stopniowego zwiedzania szlaków coraz 
trudniejszych, przyczem z początku po
winno się chodzić pod opieką przewod
nika lub wprawnego taternika. 

Wyekwipowanie. 
Odzież taternika musi być lekka, 

ciepła, w miarę przewiewna, wygodna 
i trwała. Ubranie normalne składa się 
z kurtki i spodni. Materjał najlepszy 
wełniany, średniej grubości, gęsty i ła
twy do cerowania. Spodnie do wspina
czek lepsze z prążkowanego welwetu 

bawełnianego. Kurtki mogą być też 
z grubego brezentu, natomiast zwykłe 
wiatrówki przecierają się zbyt szybko 
na skale. Kamizelki wełniane nosi się 
pod kurtką w razie zimna. Spodnie 
krótkie, spinane pod kolanami, bez 
przesady w długości i szerokości, by 
nie zaczepiały się na skałach. Siedzenie 
z podwójnej warstwy materji. 

Bielizna zwykła nie nadaje się do tu
rystyki, tylko t. zw. sportowa z poro
watych materjałów bawełniany<•h lub 
flaneli. Skarpetki podwójne: na nog~ 
ricnkic bawełniane, na nirh grulw wl'ł
niane. Na łydkach wełniane kamasze 
lub owijacze. 

Obuwie spe<'jalne z grubej skóry, 
podkute górskiemi gwoździami, jrst 
wprawdzie dość drogie, lerz wytrzymu
je kilka sezonów. Zastąpić je można hu
tami skórznnemi z podeszwą z grubej, 
silnie karbowanej gumy, wytrzymu.ią
cemi 1-2 sezonów, a znacznie tańszemi. 
Chodząc w hutarh podkutyrh, zabiera· 
my prócz tego meszty z podeszwą sznur
kową lub gumową, służąre na trudnyri' 
przejściarh skalnyrh. 

Bardzo ważnym składnikiem ubrania 
turystycznego jest nieprzrmakal ny 
płaszcz, zrobiony z lekkiego materjałn 
(400--600 gr), impregnowanego gumą 
lub żywicą, zaopatrzony w kaptur i tak 
szeroki w plecach, ażeby n'lożna go 
wdziać na worek. W ostateczności wy
starczy peleryna z płachty namiotowej. 
Nogi chronimy zapomocą krótkich no
gawic z tego samego materjału. 

Strój taterniczek jest z małerni zmia
nami taki sam jak męski. 

Konieczne przybory nosi taternik na 
ramionach w worku turystycznym, zro
bionym z płótna gęstego i impregnowa
nego. Wewnątrz pożądana jest prze
groda na bieliznę, zewnątrz 2-3 kie
szenie. Czekan jest przyrz11<lcm bar· 
dzo wygodnym na piargach i ziemi
stych ścieżkach, a nieodzowny na stro-

Czego nie znajdziesz tutnj -
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rny<'h trawa<·h i śniPgat'h. ~a 111n11·.1szP 
t111·y wystar<·za <'i11p:it:«t stalowa na 
IJHH'n<'rn jPsio11owp111 st y I isk Il. 

Lin 11żyw11111y h11dź to kl'\'<'orty<"h 111a-
1iillowy<"h i konoprty<"h, h11dź plP<"io-
11.n·h lrnnopny<·h, zawszp grt1hoś<'i I~ 

do l:ł 111111. zwyklt' w kawałka<'h :l0-111P
t1·ow<'.i dłt1goŚ<·i. {\al1·ży j1• <·zęsto pod
da\\'a<: r·Pwizji i \\' razi!' pot rz1·hy z111i1·
łli<:. gdyż JH'ZP<·il'ra.i11 si\· na skała<'h. l'o 
zmokr1it,•<·i11 wysuszy{> zar:iz na sło1'H·11. 
hy niP gniły. Dodatki do liny stanowi<!: 
kt1tt' haki ż1;lazrtl' z piPr'Ś<"il'llit'111. 111ło
f Pk do i<"h whi.iania i kla111ry stalowi• 
z za111ki1•111 karnhinowy111 do ł111'Zl'łli11 li
ny z piPrŚ1·i1·niP111 Im ka. Ct rzyr11a11i1· si\' 
Ila zlodowa1·i:1ły1·h Śłli1•g1wh. ohlodzo-
11,V<'h skała<"h i rrnd111iPł'łlil' stro111) <'h 
trawa<"h ułatwia.i<! raki stalowi' H-1:! 
ZQllłll', kt(11·p przy11HH·owu.i1• się do sto
py par·1·ia11c>111i paskar11i. W lP<"iP uży

wa si.,- i<·h w Tatral'h tylko wy.i11tkowo. 
Na wy<"i<'l'Zka<'h zi111owy<"h i wios1•11-
łly<·h odda.i<! do podehodzt•nia dużl' usłu
IÓ narty. lstniPją SlH'!•jalnl.' modpJt• sz<>
rnk i<• a tak k rM ki<', Ż<' moż11a jP IH'Zl'łlO
si(. Ila pł1•<'<H·h prz1•z skały. 

Do orjP11towania się w frr<'łlit• służy 

dohra husola zr świP<'<J<'I! podziałką 
i a11Proid z rut'ho111ą skalą wysokoś!·i 
t. zw. altyr111'1r. L<'kka lorl!1•tka poża
dana. 

.Jako 111'iż turysty<'zny 11adajP się woj-
8kowy seyzoryk szwajenrski, zaopatrzo
ny w szydło, śruhownik, otwi<•ra<·z ko11-
S<'rw i korkociąg. N:rjkollil'<'Złli1•jsze 
przybory do szyeia są 11i1•1Hlzow1H•. po
dobnie 11ptrezka, zawin<1.i111·a plastpr 
HłlgiPlski, przylt>pit>!', wat\', gazę, opa
ski, środek dPzynfrk<'y.iny np. <'hinozol, 
aspiryn\', kwaśną wod\'. lt'ki żoh1dkowr 
W pastylkach i łój salieylowy w tulwe; 
z wiosn1i ponadto kn•m przp<·iwko zapa
lrniu skóry. Na wiosnę konit>1·zrw są 
:i.Mt e ok ul ary. 

Namiot i wort'k do spania zahit•ra ta
tc>rnik, jt'śli ma znmiar obozowa(.. 

szukaj w tomie piątym! 

AwJąt. i t.yrie. - IV. 

l'rowi:rnt t atl'rnika po\l'lłll<'łl hy<: 
n1ożliwi<' l1·kki. pożywny, 11r·ozrnai<·ony 
i s111a<·zny. ~khid11.i<! si\' na ni('!!<l: kon
s1•r·wy r:·hn!' i 111i.,.s111•, w~·dliny, 111:1sło, 
:-wry, jaja, 1·hll'i> <'il'n1ny. kl'ksy, suszo-
1w jarzyny i owo<'I'. 111ar·111olady. zupy 
w kost ka<'h. 111a k:11·on. r(>Żł!P kasze. t'll
ki1·1-, <'t1kiPrki. <·zt>kolada, ol'Z('t'hy. fig·i. 
l 'nik;11: pokar·111<'>w zbyt korZl'łlłly1·h. 
słonyd1 i słodki<·h. g'<lyż pol>11dzaj;1 
prag·niP11iP. l\lasy(·zny111 11apo,i<•111 tat<'l'
llika j('st hl'ł'liata. poza t<•111 111lt•ko, ka
wa. kakao i !'Z1·kolada. \\'odn ZP skał 
gT1n1itowyt'h i śni1•g(1\1·, 11ho!..rn w l'z~·Ś<'i 

111i11Pralrw i zi111na, .i<'st ni1·zhyt zdrnwa 
i źli• g'irsi pr1q2ni<'łli<'. l>olirzt• jPst doda
da(. do ni1·.i niP<'O soli. !'Ukru, kwasu <'Y-
1 l',\'l!OW<'go, pasty kk gazuj1J<'Y<'h <'fe. 
Alkoholu powinno się 1rn wyprnwa<·h 
g·(irski<·h używa(. tylko w 11ajrz11dszy<·h 
wypadkat·h jako ll'karstwa. 

J>o gotowania służą kul'lwnki alumi-
11jow!' z palniki1·111 spirytusowym lub 
składa li,\' primus. F zupdn ia.ią t Pil ryn
szturwk: nraniPrki do wody i innyt•h 
111qio.1ow, płaskie lilasza11ki na spirytus, 
puszki na 111asło. lwrhatę, 111,1r·n1ola<lę, 
s(il. Pł<· .. łuski na suro\\'(' jaja, łyżka, 

wi<l<'I<'<'. łyŻ<'<"Zka i kuh<>k. wszystko 
z ah1111inju111. Prowiant n111it'szeza się 
w won·1·zkal'h pł<'>l'il'nny<'h. g·dyż pa
piPry dr11 się sz:·hko. 

Zda11it•111 ll'k11rzy t rwałt• olwi<!Żl'nir 
dorosł1•go turysty ni(' powinno prz1·krn
eza<: 1/11,-1 /, wagi <'iała. l' młodzit·ż~· 
ra1·zt•.i nlłlit'j. 

Ogólne wskazówki dla wypraw górskich. 

By nip forsowa(. S<'l'<'a i phl(', idziP się 
pod g<'irf{ powoli - po Ś<'il'Ż<'(' w 1<'111-
pir :W0-400 111 wzni1·siPnia 1111 ~odzi
nę -- 11i1• rn<'iwi111· przytP111 i nit· palą<'. 
N a m i<>,is<'al'h tr11d11 i<'.iszy<'h powoi n il'j. 
Odd,n·ha(. miarowo i gł~·hoko, sl:!Jia(. <·a
łą stoJllJ, w miarę potrz<'hy spm·z:J<: 
C'hwilę, nie siada.i<!<'. \YdM można sd 1i
dzi(. tak szybko, ,iak wprawa i trudno~<; 
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miPjs<'a pozwala. Tt•mpo trzeba stoso
wa(. <lo na,jsłahszego, hy nikt ni1• zosta
wał wtyle .• Jeść w f•zasic wyprawy 4-f> 
razy <lziPnnic. Pi(. w drodze pod g<'>rę 
jak najmniej, przy S<'hodz<>nin obficie, 
prwd spaniem niP za dużo. Kłrn~ć się 
i wstawać wcześnie, spać dostatl'C'znie 
długo: 7-8 godz. w C'zasiP wyprawy, 
a jak najwięcej p(\dC'zas n iqlogody. 

Przy dłuższyC'h marszach wysti,~pują -
zwykle skutkiem wad obuwia - pęC'lw
rze i otarC'ia sk<'>ry na stopa<'h. Zwaleza 
się je, smarując nogi przed wyjściem 
łojem saliC'ylowym. Pędwrze - po umy
eiu - przeszywa się wie<'zorem wygoto
waną igłą z nitką i ohC'ina nitkę tak, by 
nieco wystawała z pę<'herza. Otarte micj
S<'ll opatruje się jak ranki, np. na noc 
kornprt~sem z kwaśn<'j wody. Stosujemy 
go też na stłuPz<'nia i naei;p.~·nięeia. 

W razi!' poważn i<'jsz<~go wypadku do
stawia się PhorPgo do najbliższego schro
niska włas1wmi siłami lub z pomocą Po
gotowia Ratunkowt'go, kt<'>n~ można za
alarmować z każdPgo s<'hroniska posia
dająPq~o tdefon luh z miP.is<'owośei tu
rysty<>z1wj. W glira<'h wzywa się pomo
<'Y, nada.i:!<' międzynarodowy sygnał ra
tunkowy. Pol<'ga on na powtarzaniu 
6 razy ~ia minut\', t. j. PO 10 sPkun<l ja
kicgokolwiPk znaku akusty<·znego lub 
optycznt'go. Po sześ<'iu znak:wh rohi się 
przt>rw\' minutową, po<'Zt'm rozpoezyna 
się na nowo, p(>ki nit> otrzyma sit;" 0<1-
powit~dzi, Żl' sygnał dostrzPŻono i porno<· 
zostan i<' wysłana. Odpowil'dź polq„m na 
zastosowaniu tl'j sanwj zasa<ly z tą rt)ż

nieą, Żl' daj<' się tylko 3 znaki na mi
nutę, t. j. w odstt,•pa<"h 20-sl'kundowydi. 
\Vvehodza<' z dornu lub ze s<'hroniska, 
110. kt(in•go się ma wr<leić, trwba okr<•
ślić eel i ezas trwania WyPiPezki; <'zasu 
tqro bl'z ważnej przyrzyny n ie lll'Zt'
kra<"zar. 

Towarzysza, kt6ry z powodu wypa1lkn 
lu h zasłahn i<:<'ia n ie może iśr dalpj, n il' 
można zostawiać sanwgo. Jeśli to jest 

nieodzowne dla sprowa<lzPnia pomo<"y 
(gdy się jl'st wc dw<'>.ik\'), trzt>ha go 
przt>dtl'm nakarmić, napoi<; gor:i<'ll hPr
hatą, zalu'zpieczyr przed dt>sz1·zpm, zim
nem, kamieniami i spadnię<"it•m a od
rhodząr, dobrze znaezyć i zapamiętać 
drogę, hy nic było trudnośri z odnal<·
ziPnicm go przez porno<'. 

Pokonywanie terenu wysokogórskiego. 

M ipjsec• clająr<' opa r<'iP nodzt' nazywa 
się stopniem, takit'Ż dla r<:ki <'hwytern. 
Od ilości, dohro<'i i rozm il'sz<'Z<'l1 ia punk
tt!w oparria zal<'Ż:) trwlnoś<'i lPl'hni1·z1w 
danego wyjś<'ia. l\l il'jS<'<', z kt<lr1•go upa
dc!< miałby groźne następstwa, zwit• się 
cksponowanern. 1\1 it•js<'a zaraz<'lll trudrn• 
i eksponowane są niPll<'zpi1•ez1w. Następ
stwo miPjsc możliwie najłatwicjszyeh do 
przeJsPrn, podporządkowani' pt•w1wmn 
cdowi (wyjśc~ie na szrzyt dan;i ~<"ianą, 
przt•jśrie przdęPzy), nazywaj:1 taternicy 
drogą. Każda droga stanowi w t<>n spo
st>h praktyrznc rozwi11zan i<' p<'wnPgo 
problemu tatPrn i<'ki<·go. Drogi hardziej 
uczęszczane s11 wyd<•ptane i łatwit>jszP 
do znalPzit•n ia, n iPkt(ll'e z n i<'h zoslały 
pona1lto ozna<·zonP farlH), w mi<'j:-wa<"h 
odpowiPdn iPh zrobiono z n ic·h Ś!'i1•żkę, 
a często dodano ułatwi(•nia z klanwr, łań
ctwh<'>w i drabin. Zl• wzglę1lu na trntl
nośf'i spotykane na dant'j drodze auto
rowi<' opis6w zalirzają je do posz<"zegtil
nyc•h klas. Dla nil•wprawn~·<·h nawet 
drogi po<'z11tkowy<"·h klas mog<) .przPd
stawia(. zna<'zne trudnoH<'i. 

Przyst\'pująr do wspinac·zki, prZ<'<'ho
dzimy naprzt)d <·zt>ka.i<J<'ll na.-, drogę 
O<'Zami, wypatru.i11r rhwyt<lw i stopni. 
Wspinajqc się, staramy się miPr jak 
najwi\'rd punktów opareia. Normalnie 
więc, oparci w trzc~<"h punktach, podno
simy jedną rękę luh nogę, aby jl' nmi<'
śc~i<' w następrn•m położc•nin. Przyczcm 
trzdla pamiętać, że skała ni<' jPst przy-· 
rządem i~irnnastyrznym o wyprbhowand 
wytrzymałości i przed użyeil'm rhwytu 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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spróbować czy się nic chwit'jc, a i w dal
szym ciągu używać go ostrożnie, uni
kając ruchów gwałtownyrh. 'V w:1ski<'h 
kominach rozpieramy się rękami i no
gami, lub nogami i plecami o śriany 
boczne, względnie dno komina. 

Wycieczki wysokogórski<' najkpiej 
przedsiębrać w gronie 2-4 os6h. Sa
motne chodzPnie jest znarznie niPłwz
pierznirjszP, w zbyt zaś lirznrj kompa
nji uczestniry przeszkadzają rzęsto, ro 
powoduje opMnienia. 'Vyeierzki zbioro
we należy prowadzić odpowiPdnil'mi dla 
nich szlakami, lub rozbir na mnicjszr 
grupy. 

Nicbezpit•czrństwo grożące w trmlnym 
i eksponowanym tcrrnie starają się ta
ternicy zmnU'Jszyć, ułwzpit'czając się 
wzajemnie liną. 

Niebezpieczeństwa gór wysokich. 

Spa<lająec kamirnir mogą łwzpoŚn'<l
n io uszkodzi<~ turystę, bądź spowodowur 
zarzrpi(•nie lnh przecięeie liny. Zjawi
sko spadania kamieni występuje samo
rzutnie, szczeg6lnie na śeianach kru
<'hyeh, w żll'iiaeh i rynnach lnh jl'st 
wywołane prZl'Z istoty żywe (lrnzire, 
owre, ludzi(•). 

Upadl'k, w śeisłem tego słowa Zllaczc
niu nasti,•puje skutkirm poślizgnięrin się, 
wyłamania lub ukruszenia się chwytu 
11:1h stopnia, kurrzu mięśniowego, utraty 
sił lub nawt't omdh•nia. 

Nie])()goda j(•st w Tatrnrh zjawiskil'm 
dość częstrm, a poriąga szereg ujrm
~ych nasti,'pstw. Od prz(•rnorzPnia odzil•
zy trzl'lm się usilnh• ehronir. W p1·zp
moczonem bowiem ubraniu, zwłaszeza 
na wietrze, jest strata ril'pła z riała 
znarznie większa niż gdyby się było na
go. Jeśli się nie ma zwicrzehnic"o odzie
n_ia nieprzemakalnego, trzeba w~twarzać 
ciepło przrz inh'nsywny ruch i dopro
Wadzan ie pokarmów. \V okres i(' n irpo
gody zdarzają się w górach wysokirh 
nawet w lecie zadymki śnieżne. Obfity 

szukaj w tomie piątymi 

śnieg utrudnia orjcntarję i utrzymanie 
się na szlaku, a także i ws pin an i(• się. 
,Jpszrze wif,'kszc nielwzpil'rzei1stwo prz(•d
stawia tl'rPn pokryty ril'nką warst(•wk:i 
lodu. Mgła utrudnia orjt•ntaeję, Nzc•zc
gólnie n srhyłku dnia, powodując czę8to 
zhł11dzPnie. 

Zbłądzl'ni(' nir jest sarno ni('szrzę8riem, 
staje się jellnak ezasami po<'z:itkiPm ka
tastrofy u niedoświadrzonyeh. Tra<':) oni 
w takirh razarh głowę i nic umiej11r 
wyszukać drogi, rzurają się naośh•p 
w krzesanice, g<lzie ich rzPka zguba, za
miast pozostać na micjsrn i Wl'zwać po
moc:'. (}dy się jt'st zaskorzonym przC'z 
noc w trudnym lub mylnym ten•ni(', 
nakży również zaprzestać dafazej drogi 
i biwakować w możliwie dogo<lnem micj
sru. 

Wycieczki zimowe sq skutkiem krót
kości dnia, niskiej tl'mpPratury, trud
nej orjentarji, lawin - naog\1ł nil'hPz
pierzniejsze od lt•tnich i wymagają więk
szego wyrobienia taternirkiPgo. 

Najczęściej nielwzpierzc11stwa wynika
ją z ujemnyrh właściwośri natur~· lrnlz
ldcj. Nieznajomośr giir wysokieh, brak 
wyrohiPnia krhnirz1wgo i zmysłu orj(•n
tacyjnego, niPostrożnośr, ll'kkomyślność 
i zuchwalstwo, póki się rzuje lwzpit>rz
nyrn, a tracrn ie głowy i tC'hl>rzost wo 
w obliczu niehezpierzeństwa, oto naj
częstsze przyrzyny katastrof g6rskirh. 

Kultura i etyka taternictwa. 

Cho<'iaż jPdlH! z rozkoszy wypraw 
w giiry jt'st poezut'ie swohody, to jed
nak z drugiej strony nie trzeba zapomi
nać, że jrst to tl'ren publirzny, na któ
rym swawolit~ nie wolno. 

Na czele obowiązków taternika stoi 
obowiązek uszanowania pil•rwotnego cha
rakteru krajobrazu. Nie śmit'rić, nie 
porzurać butelek. CzPrt']\V i puszki bla
szane ponadto są rzęst.o powodem oka
Ierzeń. Nie wyrywać roślin z korzenia
mi, nie deptać sa<lzonek. W czasie po-

34• 
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snrhy ostrożnie z ogniem. Nit~ m:)<'i(: <'i
szy nawoływaniem, śpiPWt'm, strzl'lanil'm. 
NiP sta<'za(. kamil'ni. Szanowa<- i <whra
n ia(. u r.r.ad;wn ia słuŻll<'l' dobru pu hl i<'.r.-
1wmn: śc:iPżki, znako~rnnia. s<'hroniska. 
\V sC'hroniskac·h .r.a<'howywa(. sil,.) jak naj
dyskrdniPj. l'nikac: hałm:i)w rano i wi<'
rzort>m, nic kłaś(. sil,.) na Mika w h11t1wh 
i mokn•m ubraniu. \V(' wsp6lny<·h s)·
pialnia<'h nic prow:1dzi(. gfośny('h roz
mc)w i nic palie tytoniu. 

Rannym, ehorym, zbłąkanym 11 ll'Sl' 

wszrlką możliwq lHlmO<'. Na wy<'it•('ZCl' 
hyr zgodliwym i wyrozumiałym dla to
warzyszy, dhae o własn:1 sprawnoś(; 
i zdrowie, hy n ie star sii; dla n i<•h za
wadą. Nic za<'h(,,'ear ieh do przdu·o(•ze
nia granic ostrożnośei. Nic żądae na 
każdym kroku pomo<'y, niP ll<'hyla(. si(,,' 
o<l prac zhiorowyeh. 7,. K lnne11...;icwi«:. 

Liter at ur Il: Czasopisma: „Tal<'rnik", 
„Turysta w Polsce", „\ViPn·hy". Poc\1\•c,z
niki: Z. Kl cm c n sic w i c• z: Zasncl.v la; 
ternictwa. .T. C hm i c I owski i 1\1. 
św ie r z: Tatry Wysoki<', t. I-l V ( przP
wodnik ). Z polskieh map Tatr najlq1sz<' 
są T. Zwolińskiego. 

TEATR. Rozpatrująr istot(,_' kat ru, 
stajemy przed zagadką i tajt•mnic•:i, ktt>
ra nic <la zamknąe siQ w ramy ddinirji. 
Operować możPmy w tym wypadku ra
<'Zl'j porównaniami, które ułatwiają tyl
ko wymianę myśli, lerz nir wyrzl'rpnją 
sl'nsu samt'j rzeczy. Tak więr SzPkspir 
okr<:>ślił teatr jako instytt1<·j1,_', ktt>rt·.i 
przcznarzcnil'm, „jak dawnil'j tak i tP1·az, 
było i jl'st służy(. nil'jako za zwiPrriadło 
naturzP, pokazyw:u: c1Hwil' właslll' .i1·.i ry
sy, złośei żywy jt•j ohraz, a światu i du
chowi wit•ku posta(. irh i pi(,,'tno". Słowa 
Szekspira zaeytował i uzupełnił najwii,.'k
szy dramaturg polski, Wyspia11ski, na
zywając tl'atr „lahirynkm". 

T<:>atr można uznać za zwicrriadło ży
cia, ale może on być tego życia platoiisk11 

ni(•jako i<ll'ą, cz.vli jakgtlyhy wzon•m rze
czy. Posuwająe siQ jt·SZ('Zt' dalt',i, możnahy 
katr okn•śli1: takżl' jako dusz\' świata, 
1losko11alszą niźli sam świat i niPśmi<'r
klną. 

\Yszystko, ro w tPatrze napoz(ir stano
wi skła<ln ik istotny, w rz1·r.r.y samPj .it'st 
t~·lko <'zynnikiem drugorzi;dnym, nawd 
zhytl'eznym. l\lożpmy tPatr ol)('drz<'Ć' z .it'
go ram, a wil,_'c z budynku, <ll'kora('yj, 
kostjumt>w i t. d., możt•my naw<'t pozha
wir go rzl'goś, ro wydaje się absolutnie 
kon irrznl'm, więr słowa lub wszPlakil'go 
dźwi(,,'kll, możl'my, odl'jmuj:1c mu jl•dnq 
rPelą~ po <lrugit•j, sprowadzić go li tylko 
do samej akr.ii, do działania, do nieml'go 
gestu, i wtedy ten pozornie okalcrzony 
tPatr przPeiPŻ pozostanie katn'm. ('l'eatr 
1wwnych h1<l{iw A~ji olwhodzi się zupd
nir lwz tlramatu, kttir~· zast(,_'pujc mimi
ka, tani1•r i śeiśll' mPrhani<'znc cwolu
c,jp). Na katr składa się więr prz<'<k
wszystkit·m akrja, tanit'<' lub gPst, któ
rPm11 b~·najmn i<'j nit> mnszą przypal ry
wać siQ widzowie, poniPważ tani('(' kn 
albo gt•st sam dla si('hie i w sohiP jPst 
już tPatn•m. „Pnhlic•znośPi11" może hy<: 
sam wykonawPa. 

Tani<'r 6w, gi•st czy sknrrz mięśni 
twarzy j1•st w założt•niu SW<'m udany, 
11iPprawdziwy, zmyślony. \Vi(•my o tl'm, 
a j1·dnak wszyst kif'h w•zpstn i<'Zą<'y<'h 
w jakimkolwii.•k kat rze wi:)Żl' <'i<' ha, sa
ma przez się zrozumiała. umowa, polPga
j11ra na t1·m, że owa fikcja stanowi dla 
nas prawdę, inną, niż rzrrzywistoś(., ale 
ni1•mni!'j prawdziw;i i rzeezywistą. TPatr 
polt·ga na d.r.iałaniu· tak jakgd~'hy praw
d.r.iw(•m. 

TPatr jPst instytnr.ii1 r(l\n1ie star11, jak 
świat, ni1·zal('żn:1, antonomieZTH), a prze
eil'Ż zrośni(,,'111 z żyriPm, wsp{,Jną wszyst
kim ludziom. Bl'z wyobrażd1 teat ral
nyeh n il' mogl ihyśmy się olwjść, posłu
gujl'my się howit•m na każdym kroku 
tPrminami i poj\)riami ściśle teatralne
mi i zarówno mowa potorzna, jak język 

Czeuo nie znajdziesz tutaj -
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dzi(•nnika rzy ksil)żki, roi siQ o<l słr>w, 
.iak np. dramat, komirzna figura, maska, 
rola, prolog, szarża, sufkr, farsa i t. d. 
i t. d. 8wiadrzy to, że w każdl'j s~·tuarji 
por{1wnnjPmy Ży<'i(' z t!'atr1·m, teatr z ży
<'i!'m, traktu.i<)<' tl' <lwi!' dzil'dziny jako 
wsp<lłrzrdn(>. 

1'Pat r wystnrn.i1· w każdl'j r1·r1·monji, 
przy ohrz~da<'h \\'<•sl'lnyl'h, pogTZPhneh, 
uroezystośc•ia<'h, lPc·z rc'iwnoez<•śni1~ stano
wi ·m; u każ1kgo poj1•<l,,·ń1·zl'go ezłowi('
ka ponil'kli<l fm1kej~ hiologiez1111, 1wzy
wiś<'il' w r{1inrm stonniu nasilPnia, all' 
]lowszPehrH). Ba<'zni1•jsza analiza wyka
że stanowezo, Żl' ni<•ma prawie ehwili, 
w kt6rl'jhy ezłowiPk n il' „grał", n ie 
„udawał", ni1• przPsadzał, nie zm~·ślał, 
nie działał tak jakgdyh~', ezyli w Jll'W

nym ~·wnsie, ni(• uprawiał tl'atru. !\lamy 
tu do ezynicnia z instvnktl'm, z popę
<h•m, wsi>Mnym wszystkim ludom, pod 
każdą szl'rokośeią geografiezrn~ i w naj
różnorodni(•jszyeh warunkaeh klima
tyrznyeh <'ZY kulturalnyrh żyjljr~·m. Na.i
<lzikszy szrzep Afryki, r6wnie jak na
r<>d na najw~·ższym stopniu rywilizarji 
ma tPatr ezv to w postaei prymitywnq~o 
tańra dook;>ła ognia, <'ZY !Pż w formil' 
przedstawil'il odgrywanyeh w najwspa
nialszyrh budvnka1•h. Ni1•nrn rzłowil'ka, 
kt6rl'~U t<>n instynkt katralny hyłhy 
Obry. 

Najh•piej moŻ!'my ohs1•nvow1H-: <iw 
popQd (n. h. ni1•ohry zwiPrzętom) 
n dziPri, kt<iryeh zabawy i rozryw
ki po hrzPgi wy1wh1ia trntr. ZapomO<'l) 
najprymitywniPjszyeh rPkwizyt<iw luh 
nawpt obywa.ii!<' się ill'z nieh z111włni1•, 
(jak tl'atr ehi11ski, ·;ndyjski rzy szl'kspi
rowski), dzi1•ri t worz11 katr, ktt'iry opar
ty jPst na trj sanwj wil'l'Z(' w fikej~ i na 
t!'j samt'j rirhrj umowit', jaka stano\\'i 
fundamPnt tratru wog-iil!'. .Już u dzi1•<'ka 
teatr jPst urit'rzką od żyria rPahwgo, 
urieczką, kt<ira przynosi zadowoknic, sta
nowi źródło tajemnirzcj radoś<'i. 

szukaj w tomie piątym! 

Związek teatru z religją. 

:\a drodzP do zbadania istoty tC'atru 
nil' hrak prz1·r6żnyrh hipotez, wśr<id 
kt/1r~·eh j1•dną z najbardzil'j <'haraktny
s1yeznyeh h~·ła prc'iha wyjaśnienia tl•a
t rn wo1IM1' knlt1•m zmarłyrh. To 1ww1w, 
Żl' zwiazl'k teatru z rl'lig,i:) jest jak najś,·i
śl1·jszd natury. l\lrok tajPmniey otal'za 
pi1•rwszl' l'lapy powstawania gn•!'ki1·j 
t rag-nlji, .i<'dnakże t rag1•dja ta wymsta 
nil'Wl)tpliwi1• lwzpoŚrl'dnio z rl'ligji, 
z kultu Dionizosa (-4 Tragcdja). Po
hil'żny przq.dl)d historji powsz1•<'łrnej 
t<•atru prz1·konu,k, Żl' wszędzi1•, w Euro
pie Azji c•zy ,\ fn<'l', podłożl' jego zaw
szl'' hył1'i i j:•st rc·iil.!'i.i1w. Węh<;ka wiara 
alho kż prymit~·w11y zabobon - zalt•ż
nil' od stopnia rozwoju dan1•go ludu -
stoi u koll'hki każdl'g-o tl'atru, ezy ka
trl'm tym h\·dzil' piPrwszy g-Pnjalny dra
mat świata, „( lrc>strja·' Eschyl osa, pa
syjne widowisko średn iowierza rhrzrści
jaf1ski1'go, jas1·łka, iiasz WQ<lrowny „ T11-
rof1", <'ZY wn•szeie tau i1'C' dzikieh do
okoła ognia. 

Tylko - podolmo - dramat starotu
rl'!'ki wolny ,k.;t 011 pi1•rwiast k{1w rei igij
n~·1·h, h-1·z wyj:ill'k tm raez!'j potwi1•rdza 
l'l'gnł\'. ( :dzil'indzi1•j katr w~·rasta wprost 
z r1•ligji, .kst w~Taz1•m kultu, jpst. sam 
w sohi1• nahoż1•ilstw!'m. W Indjal'h, kra
ju o wysoki1•j a zupełni1• swoistc>,i, samo
dzidnej kulturzl' katralm·j, mitologja 
przypisuje dramatowi po<'hodzeni1' l)('z
pośrPdnio boski1', widowiska zaś indyj
ski1• zarówno doniosłośrią kmatów rdi
gijnyc•h, jak i żar1•m urzuC'ia przypomi
naj:) objawy zhiorowl', jakie towarzyszy
ły rh rześC'ija rl.sk im mis!Prjom średnio
~·i1·C'z1n·m. Nicohl'l' s11 k mistl'rja tPatro
wi sta ~ożyt1wj Persji, spot kar. je moż1~a 
w klasztoral'h głęhokil'go Tyl)('tU, gdzie 
aktorami s:i mnisi hmldyjsry. Idąc dull'j 
na \\'s<'h<'al, pomirni{o ni1• wolno np. ja
poński<'h talwów ku <'Zri zrnarłyrh, ba~c
tu relitrijne"o na .Jawit• i t. d. \Vresze1c, 
najsta;.s~y ~hyba teatr świata, bo egip-
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Rki z ezasów XII <lynastji (2000-1700 
vrzc<l Chr.) przekazał nam misterjum 
rdigijnc o Ozyrysie. 

Dzisiaj, po upływie tylu wicków 
i w związku z rozwojem innych puza tra
gc<lją czy misterjum form teatru, zatarł 
się w naszej świadomości związek jego 
z rcligją, pozostał jednak w postaci ta
jl'mnego, niezbadanego wzruszenia, ja
kiemu ulega widz, oddając się uczuciom 
naprzemian grozy i litości. Ze sceny po 
dawnemu płynie ku nam arystotelesow
ska „ka.th(J,rsis", oczyszczająca naszl~ 
afekty. 

Konserwatyzm teatru. 
Pierwszym eksperymentatorem w dzie

dzinie techniki teatralnej był, zdaje się, 
Heron z Aleksandrji, fizyk i matema
tyk (II w. przed Chr,), wynalazca kur
tyny, pioruna teatralnego i in. efektów, 
które 8tosował w swym „eksperymental
nym" zapewne teatrze marjonetck. Od 
czasu mędrca z Aleksandrji nie ustają 
wysiłki przeróżnych artystów czy inży
nierów (choćby Leonarda da Vinci), aby 
wzbogacić aparat sceniczny, zmoderni
zować urządzenie, uczynić teatr jeszcze 
bardziej precyzyjnym, rozwiązać naj
trudniejsze zadania wystawy. W stosun
ku do tych usiłowań, równic jak i wo
bec radykalnych pomysłów reżyserskich 
teatr zachowuje postawę jak najbardziej 
konserwatywną. Kościec ostał się niena
ruszony. Jest taki sam, jakim był za cza
sów podaniowego Tespisa, choć smak 
widowni i reżyserów waha się naprze
mian między barokowym przepychem 
wystawy czy przerostem rnaszyncrji 
teatrów np. sowieckich a szekspirowską 
pogardą dla dekoracji i zewnętrznych, 
wzrokowych wartości, między skraj
nym naturalizmem i dokładnością hi
storyczną jakichś np. Meiningeńczy
ków ( ~ Dekomcja.) a prostotą i celo
wo stylizowanem ubóstwem środków. 
Duch teatru okazuje się niezależny od 
ciała. 

Teatr nigdzie nic ma swej kolebki, roz
winął się jednakże w Europie i to na 
gruncie Grecji, choć pewne zdobycze 
techniczne znalazły swój początek także 
poza Europą, niezależnie od niej i bez 
wpływu na nią. Potwierdzałoby to tylko 
uniwersalność teatru. Tak więc np. sce
na obrotowa, znana powszechi;iie pod nie
miecką nazwą „Drehl>uhne", nieobca by
ła teatrowi japoi1skiemu, podobnie jak 
zapadnia czy plastyczne dckoracjr. .Ja
poi1ski aktor jest również wynalazcą 
szminek. 

Szczegóły te w niczcrn nic zmieniają 
faktu, że myśląc o rozwoju teatru także 
i w tcchniczncm znaczeniu, kicrujPmy 
wzrok w stronę Aten, gdzie bezpośrednio 
w sąsk.Jztwic świątyni Dionizosa znajdo
wał się pierwszy teatr, czyli początkowo 
okrągła platforma, na której odbywał 
się taniec liturgiczny. Stopniową rozbu
dowę tego teatru możemy śledzić głów
nie dziQki zachowanym czy dającym się 
zrekonstruować budynkom tratralnym 
w Epidauros, Pergamon, Syrakuzach 
i t. d. oraz dzięki bogactwu rnaterjału 
przekazanego na wazach greckich czy też 
w innych źródłach. llistorja rozwoju tej 
prymitywnej platformy ateńskiej aż <lo 
cudów techniki jakiegoś bcrlii1Skiego 
Grosses Schauspielhaus, paryskiego tea
tru na Place Pigalle lub moskiewskich 
rewij, gdzie zarnia8t jednej sceny obroto
wej bywa naraz po dwie i trzy nawet, 
obejmuje niezmiernie wiele ciekawych 
etapów. To pewna, że jak niema nic no
wego pod słońcem, tak sarno niema nic 
nowego pod słońcem reflektorów teatral
nych. Ani zapadnie, ani sceny szufladko
we, sceny na kółkach lub szynach, ani 
nawet efekty świetlne, którerni tak szafu
je współczesny reżyser, bynajmniej nie 
są wynalazkami ostatnich czasów. Prze
ciwnie, teatr np. baroku, głównie jego 
mistrzowie, jak Galli-Bihiena, w epoce, 
gdy elektryczność była nieznana, wyczer
pali, jak się zdaje, wszystkie możliwości 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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techniczne, niekiedy sięgając po efekty, 
o które nic kusimy się nawet <lzisiaj. 

A teatr zarówno w najwspanialszych 
gmachach teraźniejszych, jak w pięcio
metrowej scence w Hotelu Burgun<lz
kim, w elżbietańskim Globe 1'h eatrc, 
w skromnych ramach szkolnej sceny jc
zuick iej czy wrcsz<'ic na platformie <lio
nizyjskicj, pozostał wiecznie ten sam: na 
progu S<'eny, zu1włnic jak w „Wyzwole
niu" Wyspiańskiego, stoi Muza, pytając 
każ<lego reformatora „Czy tu potrzebna 
forma nowa 1 Czy konieczna T" Burzy
cielom dawnego porządku rzeczy wska
zuje najha rdzil'j zużyte środki i rekwi
zyty sceniczne, kończąc na odwiecznem 
tam-tam, kt6re „jest rzeczą właśnie ta
ką, że się w nią zawsze tłucze jednako". 

T1'n sam dostojny, zr{,wnoważony k<m
serwatyzm okazuje teatr wobec priid<iw 
litera<·kieh i rdyserskich. Nad teatrem 
przeciągają ustawicznie burze reform; 
scena jest tert'llem nieustannych ekspe
rymentów czy nawet skrajnych zama
chów, kt6rc grożą obaleniem dotychcza
sowych form lub zgoła próbują w~·jść 
]loza ramy katru. Zamachy te, jak i pr6-
by secpsji kończą się raczej porażką, 
mnogość zaś ich dowodzi nieśmil'rtclnej 
siły teatru, jego żywotności. Pozoru ie 
zaskorupiała w ehińskich jakby konwe
nansach Komedja l<'rancuska czy naj
śmielsze próby reformy teatru, jakie ob
serwować można w teatrach Tairowa, 
Meyerholda czy W achtangowa, j11k 
również inne nowe formy teatru, choć 
tak napozór diametralnie sprzeczne, 
wrogie sobie nawzajem, przecież w jed
nym przecinają się punkcie. Tam miano
wicie, gdzie autonomic·zny, od wszela
kich wstrząsów nil'zależny teatr w myśl 
Szekspira pokazuje „światu i duchowi 
Wieku postać ich i piętno" ... 

Teatr jako potężne narzędzie propagandy. 

Jak wszystko, co poruszymy, zastana
wiając się nad istotą teatn!, podobnie 

szukaj w tomie piątym! 

i jego wartości „propagandowe", tak 
celowo u naszych, zwłaszcza wschodnich 
sąsiadów l'ksploatowanc - nic dadzą 
zapisać się na ra('hum•k ostatnich cza
sów. Przeciwnie, są one jedną z istot
nych, wrodzonych Cl'eh teatru, kt6n• 
umiano doskonale ocenić w starożytnej 
Orccji, gdzie zresztą już w połowic V w. 
przed Chr. zaprowadzono cC'nzurę tPa
tralną. Tak samo kościół zdawał sohie 
sprawę z tego, jak potężnie oddziaływuje 
teatr na masy, nic szczędził więc wysił
ków i kosztów przy organizacji gigan
tycznych widowisk śrcJniowie<·znyeh. 
Propagandowe walory teatru jako in
strumentu pewnej polityki dostrzt>gł 

i potrafił wykorz~·stać mąż stanu tej 
miary, co Riclwlicu, w niespełna zaś 
<lwirścic lat p<lźnirj Fr. 81'hilll'r sJirl'
cyzował nil'zmiernie bystro najdalsze 
możliwooci politycznej, społl•czncj i oby
cza,iowrj roli, jaką tPatr może i powi
niPn odegrać. Słowa wielkit-go poety 
brzmią proroczo, gdy półtora wiPku te
mu pisał, że rz:)d może zapomoc:i sceny 
kierować opinją ludu i urabiać ją w spo
sób dla siebie korzystny. Władza przema
wia do poddanych, posługując się neu
tralnemi jakby symbolami, oraz uspra
wiedliwia zgóry i uprzedza zarzuty, ja
kie spotkać ją mogą. Co więcPj, Schiller, 
jakby w przewidywaniu pewnych pozy
cyj repertuaru sowieckiego (np. „Mój 
druh" Bułgakowa), twierdzi, że zada
niem sceny jest m. in. rzucić inicjatywę 
w dziedzinie rozwoju przpmysłu oraz 
dać ostrogę w~·nalazcom. Idąc jeszcze 
dalej, wyraża Schiller przt•konanic·, że 
tam, gdzie zarzucono naukę moralności, 
gdzie religja spotyka się z nil'wiarą i po
tępieniem, gdzie z1dnęło poczucie pra
wa, - tam właśnie katr, jego moralna, 
wielka misja dziejowa i wychowawcza 
znajduje pełne zastosowanie. 
Wpływ teatru na etykę szt>rokich mas 

może być olbrzymi. W teatrze widzimy 
wyobrażt'llie jako coś żywego, współcze-
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snego nam i U<'hwytJwgo. C:rzC'<'h i <'no
ta, sz<'zęśrie i upa<l<'k, mi1drość i głupo
ta ukazują się w tysiąc•u dostępn,r<"h, 
plasty<'zn~·ch obrazów. Na O<'Zaf'h widza 
los czy Opatrzność rozwi11zuje swe nil•od
ga<lnione zagadki, rozplątuje węzły gor
dyjskie konfliktów. St'rf'e ludzkie na 
tortu rad1 namiętności spowiada się za 
wszystkieh widzów Zl' swy<'h najtujniej
szyrh drgnięć. <liną pozory, kłamstwo, 
przepada maska, występuje zaś prawda, 
kt<lrcj hl'z udziału katru niL• oglądaliby
śmy nigdy. 

Teatr stanowi - wt><lług Rl•h ill<•ra -
jakg<lyby przedłużonC' ramii,_) sprawiPdli
wości kgo świata. Tysiąrt• zbrodni, kt6-
re mogłyby ujś6 łwzkarn il~, \\)·wieka 
tl'atr na światło dzienne i wydaje sąd 
surowy, rzu<'ając równorzcśn ie snop 
światła na <'noty, które inaC'zej spoezy
wałyhy w ukry<'iu. Silnil'j jt>sz<•ze 1-.iż 
dramat (~Dramat) działa komedja ( ~ 
/(omedja). Tam wzruszenil' i lęk, tu 
śmiech osiąga doraźny pfckt. Patrzą<' na 
S<'enę, widzimy samy<'h sic•hie, pokaza
nyrh w tysią<'aC'h ohcy<'h nam pozornie 
a jednak wspólnych nam wszystkim 
konfliktów. 

vV czasa<'h dzisicjszy<'h te wiPlkie pro
pagandowe walory teatru umieli wyko
rzystać przedewszystkimn Nicm<'y i Ro
sjanie. Tl'atr, SZ<'Z<'gólnie rosyjski przy
c•iągnął do siebie najszersze warstwy lud
nosc1, stał się w pełnem tego słowa 
znaczeniu teatrem masowym i 1n·zedsta
wił w sposób niezwykle sugestywny 
tt-iumfy rewolurji i proh•tarjatu, po
dolmie jak renesansowe „trionfi" przed
stawiały potęgę tyranów tej l'poki. 

Reżyser. 

Teatr wmien być rezultatem jednej 
woli. Im wola ta silniejsza, im bardziej 
twórcza i Ńwiadoma celu, tern wyraźniej 
w każdcm przedstawieniu przejawi się 
wypadkowa sił, składającyc•h się na wy
konanie danej sztuki. Każdy zespół ak-

torski (~Aktor) to zbiorowisko prze
ró:i.nyf'h namiętnoś<'i, talentów o wyhit
ny<'h instynktaf'h wirtuozerskieh, ludzi 
niekiedy organiza<'yjnie niesfornyeh al
bo wybujałyeh artysty<'znie i zd11:i.ają
cyeh w kif'runka<'h najsprzc<'znit>jszy<'h. 
R6wnie jak zpspół aktorski, tak:i.P i de
korator, muzyk, ezy np. kirrownik. dzia
łu plastycz1H'go okazują skłonność do 
wyłamania się z pod rygorl>w zhiorowl'j 
dys<'ypliny, do solowyeh pop1sow. 
Wrcsz<·it' wśród <'ZYłlllikl>w podrzędnil'j
szy<'h, ule nil·pozhawio11~·(·h wpływu 1111 

rałośr tPatru, pominą<~ n ie wolno strony 
śc·iśh• tl'<'hlli<'Zlll'j, a wi<;r fll'ZL'ró:i.ny<•h 
dziaMw, na któryeh rzdl! stoją znowu:i. 
mnil'j lub więrcj 11mhit1w jl'dnostki, czy 
to kostjunwr, fryzjer, czy przt>dl'wszyst
kiem elektrotechnik. Dodajmy do tl'go n ie
sforną nieraz gromadę statp;tów. HP
żyser musi nadto uwzględnić <'Zyn
nik w właściwym zakresie de<'yduj11<'Y, 
t. j. autora i jego słuszne żądania lub 
też niL•uzasadn iom· prl'il>nsjC'. SpolP<'z
ność tę nakż.v sprzęgnąć i po SZl'l'l'gU 
prób wyprowadzi(> pewnego wi1•<•zor11 do 
walki z <'l1·ml•ntcm o wil'h', wicie I rud
niejszym do opanowania, t. j. z puhli<·z
nośf'ią. I w tej wab~ trzl'ha zwyeię:i.yć. 

Twóreza, potę:i.na wola, która skupia 
<'ały teatr i nagina do swego reht, nm~i 
miano re:i.yscra. To, co widz ogli1da wic·
czorem, jest właśnie n•zultatem tej woli, 
jest wypadkową wszPlkieh sił, działają
<'ych w skomplikowmll'j ma<•hinir tPa
tralnej. Reżys<'r w rozwoju tPatru <lo
<'hodził do władzy zwolna, ahy wreszrie 
wysunąć się na czoło. Instytuda rl'żysc
ra, nil'znana dawnil'j w ohc<'nym jej 
sPnsie, rozwijała się przetkwszystkiPm 
w Niemezl'<'h, gdzie ślt>dzić możm1y 
pierwsze etapy władzy l'l'Żyiwrskiej na 
przykładach teatrn np. w ~Iannheim lub 
teatru wcimarskiq{O, pamiętającpgo rc•
żyserję Ooc•tlll'go. Ksi11żę<·y, słynny na 
cały świat teatr w Mciningcn (druga 
połowa XIX wh~ku) daje ju:i. obraz opa-
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nowania zespołu przez reżyserję gry 
po<lporządkowancj idei całości. 

Konsekwentna, długa ewolucja przy
gotowywała grunt i atmosferę dla zja
wiska, któremu na imię M. Reinhardt. 
W osobie Reinhardta, najsłynniejszego, 
doniedawna w Niemczech działaj11rego 
rrżysera, ogniskuje się eały katr, eałc je
go bogactwo i różnorodność wyrazu. Jest 
to pierwszy reżyser w znaczeniu napraw
dę wszechświatow1~m. Czarodziej teatru, 
przerzuca się od eksperymentów kame
ralnych do wielkich widowisk na pla
eaeh publicznych, we wnętrzaeh kościo
łów, w cyrkach, ogrodach i t. d. Niema 
rzeczy w teatrze, któraby mu była obea. 
Umie operować architekturą, muzyką, 
baletem, seenami zhiorowemi, równic jak 
efektami techniczncmi. Łączy w sobie 
talent wielkiego artysty z darem prowa
dzenia gospo<larcwj strony teatru. Sku
pia najwybitniejsze talenty, umiejąc je 
skoordynować. Zdobywa sławę, jakiej 
dotychczas żaden reżyser nie osiągnął. 
Jest przejawem najbardziej przekony
wującym w o l i w teatrze. 

Ostatnieh kilka dziesiątków lat sprzy
ja rozwojowi wybitnyeh indywidualno
ści rl'Żyst•rskirh, jak np. Reinhardt, An
glik Craig, Rosjanin Rtanisławskij, obok 
Stanisławskiego zaś inni rosyjsey refor
matorzy teatru, jak Meyerhold, Tairow, 
W achtangow i t. d. Ale też w Rosji wy
stępuje rrżyserja czasem w formie nad
to wybujałej, jako przt'rost tej właśnie 
jcd1wj „woli", tym razem tłumiąeej 
wszystko inne, więc zarówno autora, jak 
indywidualności aktorskie. Zwłaszeza 
w t. zw. „katrzc ruehu" l\Ieyl'rholda ak
tor stanowi zaledwie tworzywo, prawic 
bezimienne, pozbawione indywidualnego 
wyrazu. Podobnie rzecz przedstawia się 
w teatrze Tairowa oraz w żydowskim 
teatrze rosyjskim Oranowskiego, pod
ezas gdy powstały również w Rosji, he
brajski teatr „Habima" jest przykładem 
harmonijnego działania wszystkich sił, 
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nic wyłąezając indywidualności aktor
skich. 

Ta właśnie harmonja i równowaga 
przeróżnych elementów, poddanych wo
li reżysera, składa się na całość teatru. 

Teatr w Polsce. 

Teatr polski dzieli dolę polskiej litera
tury: jest wartośeią dla Zaehodu nie
znaną. Sporadyezne i rarzl'j odosobnio
ne snkrt>sy sztuk np. Zapolskid, Przyby
szewskiego (w Rosji), zainkresowaniP, 
jakil' budzi nasz folklor i tanier, trium
fy Modrzejrwskiej za oreanem, obok in
nych drobniejsz~·ch szrzegółów - to 
mniej więrej wszystko, ro można w tej 
mierze zanotować. Znikomość tych pozy
r;vj nie stoi w żadnym stosunku do istot
nych walorów, jakie reprezentuje teatr 
polski, którego najhardziej charaktery
stycznym przejawem jest zjawisko o tak 
wyjątkowej mory i oryginalnośei, jak 
Wyspiański. 

Początki teatru w Polsrc, jak i na ca
łym Zachodzie, wywodzą się ze średnio
wierznych misterjów, przedstawień 
o eharakterze religijnym, do któryrh 
z biegiem czasu dołąrzają się dialogi 
i wtręty bardziej świl'rkie. 

Także i pierwsze fakty z dziedziny 
teatru artystyrznpgo w Polsre świadezą 
o naszym stałym, nil'przerwanym związ
ku z kulturą i sztuką zarhodnią. Rt>ne
sansowa „Odprawa posłów grrrkirh" 
Koehanowskiego jrst właściwie począt
kiem świadomych prar nad rozwojem 
teatru polskiego, kontynuowanyrh wy
trwale i z zamiłowanil'm na dworze kró
lewskim, zwłaszeza Władysława IV. 1 lo
szezą w Krakowie, Warszawie, Wilnie, 
Gdańsku trupy włoskie, niemieekie, za
glądają tu nawet angielsry komedjanci 
(podobnie jak w Niemczech „die engli
sch en /( omodianten"), przywożąc nam 
surogat Szekspira, zap~dza się nad Wi
słę świeżo pod niebem ltalji rozkwitła 
commedia dell 'arte i. już w latach trzy-
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dziestych XVII wieku mamy pierwszy 
stały teatr w Warszawie, wyposażony we 
wszystkie cuda barokowej maszynerji, 
którego koszt opędzany jest z dochodów 
wielickich. W teatrze tym obok opery po
jawia się tragikomcdja pasterska, balet, 
pantomina, w niespełna zaś trzydzieśei 
lat po paryskiej prcmjerze odegrano tu 
„Cyda" Corneille 'a w przepięknym prze
kładzie Morsztyna. Inicjatywę króla po
dejmują magnaci, lecz kultura teatralna 
obca jest szerokim sferom szlacheckim, 
o czcm świadczy choćby słynna anegdo
ta, zapisana przez Paska, który opowia
da, jak to szlachta za Jana Kazimierza 
strzałami z łuków zareagowała na dwor
skie widowisko. Własnym przemysłem 
żyje równocześnie farsa rybałtowska, 
sięgaj1}ea swcmi tradycjami w czasy 
średniowiecza, komedja studencka, tea
try szkolne jezuitów, później także pija
rów, teatynów, bazyljanów, przyczem na 
przestrzeni dwóch wicków liczba tych 
teatrów konwiktowych wykazuje 52 po
zycje. 

Czasy saskie, zwłaszcza Augusta III, 
przynoszą wzrost zamiłowania do teatru 
(głównie opera), czego wyrazem jest 
otwarcie widowni dla publiczności także 
i mieszczańskiej. Za króla St. Augusta, 
mecenasa sztuki, mnożą się prywatne 
sceny magnackie nawet na najdalszych 
kresach, szczególnie zaś Nieśwież z cza
sów Franciszki Urszuli Radziwiłłowej 
stanowi ognisko bujnej działalności tea
tralnej i literackiej. Symbolem, który 
charakteryzuje tę epokę, jest arcydzieło 
smaku - teatr ł,azicnkowski, powstały 
z inicjatywy Stanisława Augusta. 

W r. 1774 otwierają się podwoje „Sce
ny Narodowej'" w W arszawic. Ważna 
to szczególnie data, od której począwszy, 
karjcra teatru u nas nie zna już przerw. 
Teatr wchodzi w życic, zdobywa prawa. 
Ojcem tego teatru był autor, dyrektor 
i aktor Bogusławski, którego pamiętni
ki dają niezmiernie ciekawy obraz pol-

skich stosunków teatralnych, zwłaszcza 
pod względem obyczajowym. Zespołów 
i trup jest coraz więcej, ciągną z miej
sca na miejsce, nic opuszczając żadnego 
sejmu czy większego sejmiku, trybuna
łów czy „kontraktów". Pojawia się cały 
szereg wybitnych autorów, teatr prze
staje być zabawą dworską lub magnac
ką, sztuki zaś takie, jak „Powrót posła" 
Niemcewicza lub „Krakowiacy i górale" 
Bogusławskiego, spełniają doniosł1t- misję 
społeczną i polityczną. W epoce porozbio
rowej rola katru wzrasta jcszrze, ponie
waż wędrowne zespoły, przekraczając 
kordony, są czynnikiem ogólnopolskim, 
działającym ponad granicami, a naprze
kór trójzaborowej cenzurze. Dzieła trzech 
wieszczów znajdują się poza zasięgiem 
tego teatru, wprowadza je bowiem na 
scenę dopiero Kraków za dyrl'kcji Ko
tarbillskicgo, zakwita natomiast kome
dja l•'redry. 

W XIX wieku dwa są centra polskie
go teatru, Warszawa i Kraków. Pierw
sza, przyduszona cenzurą, nic moit1 zdo
być się na żaden poważniejszy krok 
w zakresie repertuaru, doprowa<lza zato 
do świetnego rozwoju talenty aktor
skie, znajdujące pole popisu główni(• 
w mieszczańskim repertuarze francn· 
skim Scribe'a, Dumasa, Sardou, Augit>
ra i in. Kraków, kolebka Narzymskich, 
Bałuckich, Anczyców, ma aspiracje wy
biegające daleko poza micszczańskit> 
sztuki: wprowadza na scenę za dyrekcji 
Koźmiana np. Arystofancsowskich „Ry
cerzy" oraz stopniowo, dzięki coraz 
większej swobodzie działania, wywalcza 
dla teatru krakowskiego znaczenie ogól
nopolskie. 

Z chwilą objęcia dyrekcji przez T. 
Pawlikowskiego szeroko otwiera się sce
na podwawel..'lka dla nowych prą<lów, 
płynących z Niemiec, Skandynawji, Ro
sji. Pawlikowski to pierwszy polski re
żyser na prawdziwie europejską skalę, 
człowiek mający pełne zrozumienie za-
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równo dla obcego impresjonizmu czy na
turalizmu, jak i dla rodzimej twórczo
ści. Okres „Młodej Polski" niezmicrn ie 
jest dla krakowskiego teatru szrzęśliwy, 
zwłaszcza że obok nowych nazwisk wkra
czają triumfalnie na deski krakowskiej 
sceny Mickiewicz, Słowarki, Krasiński. 
Wielką tradycję Pawlikowskiego i Ko
tarbińskit'go kontynuuje z powodzeniem 
Solski, lecz rola teatru krakowskiego 
z chwilą odzyskania niepodległośri jest 
w pewnym sensie skończona. 

Życie teatralne w Polsce powojennej 
koncentruje się prawie wyłącznic 
w Warszawie ze szkodą prowincji, któ
ra niezmiernie rzadko dochodzi do głosu. 
Sceny stołeczne nie posiadają zróżnicz
kowanej fizjonomji ani wyraźnie okre
ślonych aspiracyj artystycznych. Przy 
doskonałych aktorach, reżyserach (tu 
wymienić wypada prawdziwie twórczą 

indywidualność L. Schillera) i dekorato
rach przedstawienia są dobre, nawet nie
kiedy świetne. (,cez w sumie nie decy
duje to jeszcze o teatrze polskim jako ta
kim, nie nadaje mu oblicza, jakie mieć 
powinien i na jakie go na pewno stać. 
Przed teatrem polskim stoją jeszcze 
otworem dalekie możliwości. O ich osią
gnięcie kusiła się „Reduta" Osterwy, 
jako najważniejsze zadanie stawiając so
bie wychowanie przcdewszystkiem nowe
ge typu aktora, poddanego długim pró
bom i prawie klasztornym regułom życia. 

Nad poziom dzisiejszy i nad wszystko, 
czego dokonano dawniej, wyrasta nie
zmiernie wysoko postać Wyspiańskiego, 
wieszcza, który posiadał znajomość rze
miosła teatralnego. Teatr, jego atmosfe
ra, kostjum, dekoracja, rekwizyt i t. d. 
wszystko to jest mu Hiskie i doskonale 
znane. Wchodzi na scenę jako fachowier, 
który chce i umie wszystko zmienić, 
przystosować do swoich potrzeb. Nic lę
ka się nigdy, rzucając symbole, donie
<lawna zawiłe, dziś coraz silniej przema
wiające. Sięga po dawne mity i sam 

szukaj w tomie piątym! 

stwarza nowe. Zrywając z szablonem, 
wrhodzi do pracowni krawieckiej, dyk
tuje swe żądania tapicerowi, przewraca 
do gtiry nogami c·ały teatr aż po malar
nię, a zdumionym i osłupiałym aktorom 
grać każe role, z jakiemi nic spotykali 
się nigdy przedtem ani w polskim, ani 
w obryrn repertuarze. Ożywia słomiam~go 
chochoła i posągi wawelskiej katedry. 
Antyk wprowadza w dramat nocy listo
padowej, a w mury trojańskie wjeżdża 
na Lajkoniku. Parami, niezem w Jaseł
kach, wysuwa postaci „\V esela", ży
dowską karczmę szkicuje w konturach 
na miarę Sofokksa, kr6la Piastowieza 
ubiera po rhłopsku w samodział, kożurh 
i lniane płótno, stwarzająr wizjr, które 
olśnirwają poti;gq wyrazu i nowośrią. 
Hamleta grać <'hre w krużgankaeh wa
welskich, projd\tufoc równorześn ie gi
gantyczny teatr nad brzegiem Wisły. 

Wyspiański wskazał teatrowi nasze
mu nowe drogi, po których idąc, teatr 
w Polsce byłby teatrem polskim o wła
snej, odrębnej formie i treści. Do jego 
dyspozycji są poza tern prawie jeszcze 
nietknięte, w każdym zaś razie niewyzy
skane pokłady surowca w postaci ludo
wego teatru obrzQdowego, który dzisiaj 
(głównie dzięki inicjatywie J. Ciernia
ka) zarzyna zarysowyw'UĆ siQ eoraz bar
dziej wyraźnie i dobitnie. (Por. także 
art. Aktor, Dekoracja, Dramat, J(ome
dja, 1'ragcdja i tragizm). 

Z. Nowakowski. 

Literatura: M. Szyjko wski: Dzieje 
nowożytnej tragedji polskiej. Typ pseudo
klasyczny, Kraków 1920. Te n że: Dzieje 
nowożytnej tragedji polskiPj. Typ szekspi
rowski, Kraków 1932. Te n że: DziPje ko
medji polskiej w zarysie, Warszawa 1921. 
K. 8 k i b i ń s k i: Pamiętnik aktora ( 1786 do 
1858), Warszawa 1912. K. Wł. Wójcic
ki: Teatr starożytny w Polsce, .Warszawa 
1841. K. Estreicher: Teatra w Pol
sce, Kraków 187J, Wł. Bogusław s k i: 
Siły i środki na.'lzej sceny, Wars1.awa 1879. 
St. W i n da kie w i cz: Teatr ludowy 
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w dawnej Polsce, Krak6w 1920. Tc n że: 
Teatr polski przed powstaniem sceny naro
dowej, Krak6w 1921. Tenże: Teatr Włady
sława IV, 1633-1648, Kraków 1893. W. 
Rap ac ki: Około teatru, 1905. J. L o
r en to w i cz: Dwadzieścia lat teatru, 
Warszawa 1930i1935. Boy-Żeleński: 
Flirt z Melpomeną, wieczór 1-10, Krnków
Warszawa 1920-30, Okno na życic, War
szawa, Ludzie i bydlątka, Warszawa. Hc
flektorcm w serce, Warszawa, Romam1e 
cieniów, Warszawa, Perfumy i krew, War
szawa. 

Dziełem podstawowem o teatrze w jęz. 
niemieckim jest M. G re go r a: W eltge
schichte des Theaters. 

TECHNIKA. Studjując rozwój tech
niki w ciągu stuleci, widzimy, że po
dział pracy, tworzenie się warstw spo
łecznych, a nawet cały ustrój społeczny 
były w ścisłym związku ze stanem tech
niki. Od czasów przedhistorycznych aż 
prawie do XIX w. technika polegała 
n a o s o b i s t e j z r ę c z n o ś c i i na 
użyciu n ar z ę dz i r ę cz ny c h. Stwo
rzyła ona wprawdzie dzieła podziwu 
godne, jak piramidy, wodociągi rzym
skie, architekturę gotyku i renesansu, 
ale wszystkich tych dzieł dokonano albo 
przez niewolnictwo i ujarzmienie ca
łych ludów, albo kosztem długotrwałego, 
niesłychanie ciężkiego wysiłku pewnych 
grup społecznych. Pożywienie mas było 
nędzne i niepewne z powodu nieuro
dzaju, chorób i zaraz. Mieszkania, ubra
nia, sprzęty domowe dla większości lu
dzi były nędzne, brudne. Nawet wyższe 
klasy żyły, z małemi wyjątkami, gorzej 
niż dziś stan średni, tylko zaś dla 
nich istniał zapewniony byt, istniała 
kultura. 

Technizacja naszej kultury. 

Technika starożytna i średniowieczna 
operowała wyłącznie zbiorowym wysił
kiem ludzi. W r. 1595 młody inżynier 
Domenico Fontana rozpoczął pracę nad 
stawianiem starożytnych obelisków, któ-

re od wicków leżały w Rzymie powa
lone na ziemię. Najcięższy z nich, le
żący za zakrystją kościoła św. Piotra, 
ważył 350 tonn i trzeba było pracy 140 
ko n i i 837 1 ud z i, aby go podnieśe 
i postawić na placu przed wspomnia
nym kościołem, gdzie do dziś stoi. Obec
nie całą tę pracę podnicsil'nia i przP
nicsienia takiego ciężaru wykonywa 1 
cz ł o w i e k obsługujący dźwig dek
tryczny. Ponieważ wysiłek możt•my zmil'
rzyć w koniach mechanicznych Kl\l 
( ~ Narzędzia i ma.~zyny), więc stopieł1 
technizacji naszej kultury da się oc(•nie 
w ilościach Kl\1. Wynosi ona olwcnie 
wyrażona w miljonach KM: 

w Stanach Zjedn. 704 
w Anglji 175 
w Niemczech 175 
we Francji . 70 

A więc tylko te 4 państwa rozporzą
dzają przeszło miljardem koni mecha
nicznych. Jeżeli dodamy do tego wszyst
kie inne kraje, to nie pomylimy się bar
dzo, szacując mechanizację świata na 
l1/2 miljarda koni. Zważywszy, że 1 KM 
może wykonać tyle pracy, co najmniej 
6 ludzi, widzimy, że maszyny zastępują 
dziś muskuły 9 miljardów ludzi! (cała 
ludność świata wynosi około dwlich rn1-
ljardów). 

Rozpowazechnlenie alt techniki. 

Technika łączy dziś wszystkie kraje, 
dostarczając wszystkim ludom środków 
do rozwoju. Samolot i balon, jeszcze 
przed 15 laty z podziwem oglądane, 
dziś znane są najodleglejszym narodom. 
Radja słuchać może każdy na ziemi, kto 
tylko chce. Samochód stał się środkiem 
komunikacyjnym w lasarh dziewiczych 
i na pustyni. Nic więc dziwnego, że Ja
ponja wytwarza tańsze rowny i żarów
ki aniżeli przemysł europejski, a lndje 
zalewają rynek angielski masową i ta
nią produkcją materjałów włókienni
czych. Nowoczesne środki lecznicze dają 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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się zapomocą metod technicznych spo
rządzać na wielką skalę w fabrykach, 
są więc dostępne ludom, które dawniej 
uważano za niższe pod względem kultu
ry. Niemożliwe są też już zarazy, które 
w ubiegłych stuleciach przynosiły śmierć 
i zgubę całym krajom. Promienie Roent
gena i żelazobeton, telefon i żelazo, stal 
szybkotnąca i żarówka elektryczna, alu
minjum i rury bez szwu, maszyny do 
pisania i rachowania, celuloid i lino
leum, akumulatory i porcelana, benzy
na i sztuczna soda, śluzy, turbiny, mo
sty i tysiące innych wytworów techniki 
istnieją u nas tak samo, jak w najdal
szych krajach . . 

Rozwój środków komunlkac7Jn7ch. 

Zdumiewający jest postęp szybkości 
naszych środków komunikacyjnych. Ja
ko przykład wymienimy sposób przepra
wy przez Alpy przełęczą św. Gotarda. 
W r. 1832 przeprawiano się na mułach 
z szybkością 4 km/godz. W r. 1881 jeź
dził już zbudowaną drogą pocztyljon 
z szybkością 9 km/godz. i woził 2 tonny. 
W r. 1882 zbudowano kolej ze słynnym 
tunelem, przyczem pociąg c1ęzarowy 
o sile nośnej 170 tonn jechał z szybko
ścią 17 km/godz„ osobowy o sile nośnej 
110 tonn z szybkością 27 km/godz. 
W r. 1932 po elektryfikacji kolei po
ciąg ciężarowy wiózł 750 tonn z szyb
kością 48 km/~odz., osobowy 600 tonn 
z szybkością 64 km/godz. Wskutek roz
woju szybkości świat staje się mniejszy. 
Na pocz. XIX w. w 100 godz. można 
było z Paryża czy Berlina przebyć naj
wyżej 500 km. Dziś w tym samym cza
sie, korzystając z pośpiesznych parow
ców, międzynarodowych ekspresów i sa
molotów, przebyć można 5000 km. Ko: 
leje świata miały łączną długość: 

w r. 1855 68.000 km 
w r. 1895 487.000 km 
w r. 1920 1,200.000 km 
w r. 1931 1,279.735 km 

szukaj w tomie piątym! 

Przed 40 laty w~rsm1ewano tych, któ
rzy zajmowali się ·lataniem w powietrzu, 
dziś samoloty stanowią stały środek ko
munikacyjny ( ~ Lotnictwo), którego 
szybkośr ciągle rośnie, jak to wynika 
z następującego zestawienia: 

Lotnik 

1906 Santos-Dumont 
1910 Moranc ... . 
1913 Prevot ... . 
1920 Sadi Lecointe 
1928 Bcrnardi ... 
1934 Desenzano .. 

km/godz. 
41,3 (Francja) 

106,5 ( F'rancja) 
203,8 (Francja) 
302,5 (Francja) 
512,7 (Włochy) 
709,2 (Włochy) 

Rozwój róin7ch dziedzin techniki. 

Ogromny rozwój wielkich miast po
cią.gnął za sobą cały szereg różnych dzie
dzin techniki. Zajrzyjmy do podziemi 
Nowego Jorku, czego tam niema Y Oto 
mały spis: 

1) kable elektryczne dla światła i siły; 
2) kable telefoniczne, do 2400 żył 

w jednjrn kablu; cała sieć tych kabli 
kosztowała dla N. Jorku 500 milj. do
larów; 

3) rury wodociągowe do 150 cm śred
nicy; 

4) rury gazowe; 
5) rury parowe, prowadzące ciepło 

z centrali do budynków; 
6) rury pocztowe ze ścieśnionem po-

wietrzem; 
7) kable telegraficzne; 
8) kanały uliczne; 
9) koleje podziemne o rozległości 

225 km, zbudowane kosztem 700 miljo
nów dolarów. 

W okresie techniki maszynowej uzy
skaliśmy gwałtowny w z ros t p ro
d u kc j i, o który"m z trudem tylko moż
na sobie wyrobić wyobrażenie cyfrowe. 
W młynarstwie 1 człowiek potrafi zdzia
łać obecnie tyle, co za czasów Homera 
144 ludzi. W starożytnym Rzymie szewc 
potrzebował 51

/ 2 dnia na 1 parę buci
ków. 7200 szewców rzymskiego cechu 
szewskiego wypracowało 7200 par buci-
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ków w 51/2 dnia. Ta ·sama liczba pra
cowników w nowoczesnej fabryce obu
wia wykona 595.000 par bucików w 51

/ 2 

dnia. Przed 100 laty wypadło w hut
nictwie amerykańskiem 25 tonn surówki 
żelaza na 1 człowieka rocznie. W r . 1929 
1 pracownik wydobywał na rok 1710 tonn 
rudy. W przeróbce bawełny produkcja 
wzrosła od r. 1769 do r. 1855 jak 1 : 700. 

Czy jednak mimo to wszystko j esteśmy 
teraz istotnie tyle razy bogatsi niż 
przedtem? Aby to rozstrzygnąć, trzeba 

Rok wpro-
R o dzaj wadzenia pracy 

maszyny 

1830 Przędzalnic two bawełny 

1923 Produkcja :telaza na 1 człowieka 
(w porównaniu z r. 1780) 

wprzód zastanowić się, jakie skutki po
c iąga za sobą wprowadzenie maszyny 
w życiu ekonomicznem poza wspomnia
nym już wzrostem produkcji. J est to 
pytanie może najtrudniejsze do odpo
wiedzi. 

Człowiek i maszyna. 

Przyjrzyjmy · się uważnie poniżej za
mieszczonej tabeli. W trzeciej i czwartej 
kolumnie uwidoczniona jest różnica mię
dzy produkcją ręczną a maszynową. 

ręcznie maszynowo 

. 300 dziewcLąt 1 dziewczyna 
i 1 dzień 250 kg 2.500 kg 

Produkcja gwoździ na 1 człowieka i 1 dzień 2,5 kg 250 kg 
„ bucików „ 1 „ „ 1 „ t pary 10 par 
„ węgla „ 1 „ 

" 
1 „ -~ tonny 4 ton ny 

„ papieru „ 1 „ „ 1 „ 2 ml 20.000 ml 
1924 Sporządzenie 1 chustki bawełnianej . 106 godz. 1 godz. 

„ 1 koszuli wełnianej 

„ 1 liny konopnej 
„ 1 rury :telaznej 

1926 Odwózka śmieci w miastach . 
1927 Wy twarzan ie flaszek 

Drukowan ie • . . . 
1928 Dobywan'e rudy żelaza . 
Pierwszym wnioskiem, j aki nasuwa 

się bezpośrednio z powyższej tabeli, jest, 
że maszyna wyrzuca ludzi na bruk. Sko
ro przez wprowadzenie maszyn w przQ
dzalnictwie bawełny 1 robotnica może 
tyle zrobić, co ręcznie 300 dziewcząt, to 
skutkiem postępu techn. jest w tym wy
padku pozbawienie pracy 299 dzi ewcząt. 

To też pierwsze odruchy świata ro
botniczego były wrogie· maszynom. Na 
początku XIX w. tkacze !jońscy spalili 
uroczyście krosna Jacquarta. Takich na
padów na fabryki, połączonych z ni
szczeniem maszyn, miała Anglja tak 
wiele, że w r . 1769 wydano specjalne 
ustawy, zabraniające niszczenia maszyn 

. 

76 „ l „ 
110 „ 1 „ 

. 18 „ 1 „ 
12 ludzi 1 człowiek 
18 „ 1 „ 
4 „ 1 „ . . . . . . 500 „ 1 bagrownica 

pod surową karą. Miasto Bolonja, aby . 
chronić miejski przemysł jedwabniczy, 
trzymało przez paręset lat w tajemnicy 
maszynę do wyrobu nici jedwabnych. 
Nietylko robotnicy byli ,V.rogami ma
szyn. Słynny filozof Montesquieu w pra
cy o „Znaczeniu prawa" w r. 1748. pi
sze, że „gdyby nic to, że tartaki już 
istnieją, nie byłby nigdy za ich wpro
wadzeniem, gdyż one pozbawiają pracy 
bardzo wielką ilość rąk roboczych" . 
A oto co pisze Marx: „Wszyscy po
ważni przedstawiciele ekonomji politycz
nej zgadzają się na to, że wprowadze
nie maszyn jest klęską dla robotników" . 
(„Kapitał" rozdz. XV). 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Dodatnie strony techniki. 

Może nigdzie tak jaskrawo nie wystl{
pują te problemy, jak w klasycznym 
kraju maszyn, t. j. w Ameryce, a tam 
znowu nigdzie na tak wielką skali{, jak 
w wielkich fahrykach. Weźmy jako przy
kład fabryki samochodów Forda. Fa
bryki te w czasach nnjwirkszpgo swPgo 
rozkwitu produkowały przeszło 160.000 
samoehodów roczn il', zatrudniając około 
120.000 pracowników, przyczem prod uk
r ja była prawil' wył11rznic maszynowa. 
Otóż oblirzono, że gdyby Ford nie wpro
wadził maszyn, ale użył wył:ieznic pra
cy r~c·znej, to do fabrykarji 10.000 wo
z(m musiałby zatrudni<; 1 miljon ludzi. 
f,atwo ohliezyr, że prZl'z użyeie ma
szyn do wytworzenia 10.000 wozów po
trzebował tylko około 7fi00 ludzi. Moż
nahy wi~·r na tl'j podstawie twierdzi<;, 
że przedsi~biorstwa Forda pozbawiły 
pracy 9!l3.000 ludzi. Jcż!'li zważymy, Żt' 
opróez !<'orda istnil'ją w AmeryrP jpszczt' 
inne widkie fabryki, to ta liczba pozba
wionych pracy wzrośnie może do 2 mi
ljonów. 

.Jak jednak wygląda rzeczywistość? 
Prawda, że wszystkie fabryki, używa

jąc pracy maszyn, zatrudninją o wiPle 
mniej pracowników, ale z drugiej stro
ny ci, którzy kupują te wszystkie samo
chody, potrzebują tyle rąk dodatko
wyrh do pracy, że całe lt'gjony prarow
nik<'iw znajdu.fo nowe pole prary. A więc 
trzPha przPdPwszystkiPm o wiPIP wirepj 
szofrrów, trzt'ba budować nowe garaże, 
wozy sii: psuj11, trzl'ha je naprawiar, 
trzdm o wiele' wi~epj agmtów do sprze
daży wozów, skh•pów do sprzedaży czę
śei składowyrh wozów i motorów, trze
ba budować lepsze drogi, rały szerPg 
rzt'mieślników, jak tapicPrzy, stolarze, 
szklarz<', lakierniPy i t. p., znajdują za
trudnieni<' - słowem, jak obliczono 
w AmPryct', w r. 1928 znalazło pracę 
w dzil'dzinach pokrPwnych lub zwią
zanych z automobilizmem dodatkowo 
3,700.000 ludzi! Wielkie fabryki samo
chodów nictylko nikogo nic pozbawiły 
wi~c pracy, ale jeszcze stworzyły zaj~
rie dla nowej falangi pracowników. 

Że tak jest, potwierdzają statystyki 
wszystkich krajów. 

Wzrost liczby pracowników przemysłowych w tysiącach 

Niemcy I Anglja 

Rok 18&2 6.396 Hok 1861 I 4.828 
1895 8.281 1881 6.373 
1907 1 l.256 lllOl 8.350 

1921 8.782 

myszymy wreszcie czt;sto, ŻP maszyna 
ujarzmia i ogłupia robotnika, który oh
sług-ująr maszyn~, traC'i wszelk:i inieja
tywQ, powtarza wiPrznie ten Ram mono
tonny ruch. Pytano, jnk może rozwijać 
się intelig-Pneja rzłowiPka, który przez 
eałl' żyeie wykonywa główki od szpild;:. 
I w ty<'h zarzutaeh jPst sporo przPsa<ly. 
Przed<'w.szvstkiem trzl'lia tu odróżnić 
wydatc>k siły musknlarnd i intdektual
nej. Przed wprowadzeniem maszyn pra-

szukaj w tomie piątym! 

I Francja I Ameryka 

Rok 1901 I 6.400 Rok 1890 5.4i8 
1911 7.486 1900 7.039 

1910 11.95, 
1920 14.300 

ca była rzęsto poniżaj:iea i cii;żka. Przy
pomnijmy sobie, jak budowano pirami
dy, jak praeowali ni<•wolnicy na gah•
raeh, jak ezPrpano wodę na kopalniaeh. 
Zapewne nikt z prarowników nic ży
czyłby sobie, aby te rzasy wróciły. ,Je
żeli zaś rhodzi o monoton.k prary, to 
ni<'wątpliwic jest ona duża w praey 
przemysłowej, nie <'ZY praea tkacza rt;cz-
1wg-o, który przerzueał czółmko 60 razy 
na minutę, jest mniej jednostajna od 
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praf'y robotnif'y, któr(',j oko rzuwa nacl 
3-ma krosnami merhanirz1wmi, a ktfirc•j 
palr.c• zwiiizują od czasu do <·zn su n i<'i 
przerwane? Prawda, maszyna ma swoje 
wymagania. Tkacz rQ<·zny m{Jgł zat rzy
maĆ' czółc•nko, gdy mu humor po tc>mu 
przyszedł, tkaez merhaniczny musi bez 
ustanku śll'dzić 200 uderzc•ń C'ztiłc•nka 
na minutQ u 3-f> krosic•n. I tn c•ała 
rl1żnif'a: mniej wysiłku fizyeznq.("o, wiQ
ec•j nmysłowcgo. 

Ujemne strony techniki. 

To, f'ośmy dotyrh<•zas powicdzil'li, po
winno nas właś<"iwie uspokoi{- i przy
szłośfo naszl'j rywilizaeji w rozowl'm 
przedstawi{- świl'tle. l\limo to jPdnak, 
jak {1w rc•fren w pit>śni, wra<'a zw11tpie
nie: rzy naprawdQ wszystko odbywa siQ 
tak gładko? Czy może tPehn ika w sw1~m 
szalonem tc>mpie rozwoju nic~ pozbawia 
wiQccj ludzi praey, aniżl'li może zatrud
nić przrz stworzenie nowych zajQĆ' i za
wod<iw? Bo gdyby tak było, to rały 
ten postQp prhałby nas, jakby po rtiwni 
pochyłej, ku jakic•jś przPraźliwPj kl<.>s<'l', 
ku jakiemuś bezustannie wzrastaj11rc•mu 
hezrohoeiu. 

Zastan<lwmy siQ więr głQbiPj nad na
szemi rzasami. Terhnika nie wywołała 
może lwzrobocia, najlPpszym dowodem 
tego jest, że.• w długim okrc•sie jl'j roz
woju w całym w. XIX, prawi<' nic było 
tej klQski spokc·znc•,i. Ak to wył:11·zan ie 
starych zawod{Jw wsk111\'k post~'PU tc<'h
niki, a wprowadzanie nowy<'h - to nie 
jest hynajmn iej opt'raeja l)(~zboksna, 
jakby siQ to wydawaĆ' mogło z poprwd
nieh rozpatrywań. Pit>rwsze filmy dźwiQ
kowe wyrzueiły na bruk rnłe masy mn
zyk6w, kt<lrzy żyją nic'mal z żebraniny 
po ulicarh. Pic•rwszc maszyny do skła
dania pozbawiły chleba tysi11re ręc•znych 
zc•cerów. Z pewnością nie hyło to łatwe 
i kosztowało <lużo czasu i zmartwień, 
zanim zeeerzy nauczyli siQ praeować na 
linotypach, a muzycy wyuczyli się in-

1wgo zawodu, niPwszysry tPż potrafili 
dostosowaĆ' się do zmiPnionyrh war1111-
k<lw, widu 6w postęp t<>ehniki zmilitł 
z powierzl'hni żyria. 

8ą tacy, którzy ml1wią: „Trudno, gdzil' 
drzc.'wa rąhi<), tam drzazgi lc•c•ą". Dobro 
i postQp społl'CZl'ństwa n ie.• mogą zależP(. 
od ty eh jPdnost.Pk, ktc'>rl' n i(• pot rafią 
siQ dostosowaĆ' i kt6rych los jc~st prze
sądzony. 

Zdaje sii,; .kdnak, że kład11c na karb 
ll'l'hniki skutki kryzysu i hezrobo<'ia, 
mi1~szamy tu różnorodne l'zynniki, z kl<>
ryeh wpływ łl'ehniki jest tylko jc·dnym 
wśr{,c] wil'lu innyrh .• Jak 6w czarodzil'j, 
kt{,ry wywołał c.lurhy, ale• nil' może il'h 
się pozbyć, tak i społ1•1'zcóstwo postę
puj<' z kl'hniką. 
lłozwój produkrji nic• idzi(' 

w parze• ani z li<' z b ą lllllzi, ani z i<'h 
s i ł ą k u p n a. \V jaki sposób powódź 
w produkowaniu r<lżnych artykułtiw 
wzhiPra w A nwryl'<' od r. Hi!JO, to po
daje poniższa talwla, kt6rrj lirzhy eo 
do wartośei og<lhwj proc.lukl'ji przPlil'zo
no na dzisiejszy stan <lolara, a wartośĆ' 
tę z r. lH!JO oznaczono prz1•z 100. Ohok 
podano wzrost ludnośri (=-c- 100 w roku 
l8!JO). 

18!)0 
1!)00 
1910 
1920 
1930 

W nrtośf. produkcji 
100 
1:n 
rn:1 
260 
339 

Lu<lnośf. 

100 
121 
146 
168 
183 

Jest to krzy<'ząra cl~·sproporcja. Lud
noś(. wzrosła od 1890 r. o 83°/,„ a iloś(. 
wyprodukowanyrh towarów o :~:rn°/ 0 , 
przyrz1•m tl'mpo przyśpieszl'nia produk
cji w każdym dziesiątku lat rośnie i zwła
szcza od r. 1920 staje siQ wprost za
wrotne! 

Tak wiQr obrazem dzisil'jszPgo stanu 
n ie jest bynajmniej harmonja i spok6j, 
dalecy .ic'steśmy od owych 2 godzin pra
cy, a 10 godzin zabawy, które nam prze
powiadali wielbiciele techniki. Przeciw-

Czego nie znajdziesz tutaj -

I 

I 
I 
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n ie, wszędzie wre walka, tarcia wewrn~trz
llt', walka między narodami o harnlPl 
światowy i rynek zbytu, walka między 
klasami spoh'rznemi o posiadanie i do
rh6d. Arystoteles przepowiedział, Żl' n il' 
hędzic potrzPha niewolników, gdy c·z6-
h,nka tkarkie będą same chodziły. Dzię
ki tcchnirc jt'stcśmy już w km stadjum. 
Tt'c•hnika stworzyła dla ludzkośri nie
skoilrzmie lepszy i piękniejszy dom, ani
żeli marzyły o tern starożytność i ŚrPd
n iowil'cze, ule ludzie nie znaleźli jcsz<'Zt' 
nowych urządzcil życiowyrh do użytku 
tego domu. I już nil' zadanil'm tcrhni
ków, all' urzonyrh, polityków, pisarzy, 
artystów, hędzin znakźć nowe sposoby 
urządzcn ia t!'g-o domu. (Por. także art. 
Organizacja). n. Uil'_ql'il'i8en. 

Lit c rat ur a. \V lit<'rnturzp zag-rnni<'z
rn•j bardzo dużo pisano nn t!'mnt znll<'Zl'nin 
techniki, w polskiPj lit<'rnturzl' trzeba szukar 
odnośnych artykuł6w po <·znsopisnuu·h, np.: 
B. B i<' g <'I <'i s <'n: T<•<'hnika maszynowa, 
.id cywiliz11eyj1w postępy i zadania. Czaso
pismo TPchniczne, Lwów 1904. E. II n us
w n I d: Maszyna w życiu gospodnr!'zem. 
Czasopismo Teelmi<·z1w. Lwów 1 !l:l5. M. 1\1 n
ś I a n ka: Spoh•<0Złl!' z1111<·z<•nie maszyny. 
Czasopismo TPchn i<·z111•, Lw1)w 1 !l:l5. Dużo 
ciekawego 111at!'rj11łu znajdzie CzytPlnik 
w pracy II. G I i w i<' a: Podstawy <'kono
miki świntowPj, Warszawa l!J:15. F. Z n a
n i<' ck i!' go: Ludzie tPraźniPjsi a eywili
zaeja przyszłości, \V nrszawa-Lwćiw 1 !J:l!i. 
F. Hurdcrkicgo: Żyeic maszyn, War
szawa-Lwów l!l:l!i. 

TEORJA POZNANIA. Człowirk jrst 
nienasycony w sw<>.i żądzy wirdzy. 
Chce poznać nirtylko rzpczy, rośliny, 
zwierzęta, z któr<>mi siQ w iyein spotyka, 
nietylko procesy zaehodzące w otaeza
jącym go śwircie, nirtylko innych lu
dzi i wytwory ich pracy (np. dzirła 
sztuki, tl'chniki i t. p.) i ieh wartośC:, 
ni<>tylko siebie i swojr stany psychicz
nr, ale nadto chcr wiedzie(., jak po
z n aj r to wszystko co warte 

jl'st j<'g-o poznani<'. W;vjaśni<'niu trj 
sprawy poświęcona jrst osobna nauka 
filozofiezna, zwana trorją poznania. 
Czasrm nazywamy ją także krytyką 
poz111rnia, rpistemologją ·-od greckiego 
1} hriar:ij,1111 (wit'dza) - lub gnosl'olo
gją - od gTeckiego f] yi•<vnt~ (pozna
niP). Nic należy używać przykm przy
miotnika „tcorjopoznawrzy", kez wy
łąeznic „<'pistc•mologiezny". 

Przedmiot badania teorji poznania. 

Jui samo określrnir przrdmiotu ba
dania i zadań teorji poznania prowa
dzi do trudności i do rozhirżnośei z<lail. 
,Jakaż trudność możr sii: tu pojawi(.? 
Trorja poznania ma się zajmować po
znanirm, powie nirjedrn hrz wahania. 
Ba, air tu właśnir początrk kłopotów, 
ho dop6ki n i<' mamy ostatt>eznyeh wy
n iki'1w tPorji poznania, ni<'wiadomo do
hrzt', eo to jest poznanip ( ~ Pozna
nir), ni<'wiadomo więr, jak wybrać 
z wszystkich „przedmiotów" właśnie 
te, które byłyby ,,poznanirm". A przr
cirż trzeba to jakoś urzyniC:, bo ina
ezej nir moina zorganizować iadrn•g-o 
badania naukowPgo w kj sprawi<>. Nic 
wolno nam kż założy(. zµ-6ry - np. przy 
pomoey umownrj definirji, - że pozna
nie jest km lub owPm, ho o km, czt'm 
ono jest, ma rozst rzygnqć dopil'ro samo 
chwickanie Ppist<>molog-iezne. Nie należy 
jednak trudności trj przpc·rniar. W po
dohn<>m położrniu do pewnego stopnia 
znajduje siQ każda inna nauka. Nie
ma i - jak się zdaje - nie może hyr 
żadnej nauki całkirm gotowej, t. zn. 
takir.i, która stanowiłaby wy cze r
p u j ą cy system nalrżycie uzasadnio
nych i prawdziwych twirrdzeń o jej 
przedmiotach. Każda nauka musi prze
to wyznaczać swą dziedzinę badania 
w spos1)b przy gotowa w czy. Do
piero w rilłg'll jej rozwoju dochodzi się 
do coraz dokładniejszego określrnia tr.i 
dziedziny. Przyjąwszy więc i określenie• 

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

szuka .i w tomir piątym! 
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dziedziny badania epistemologji jako 
czysto tymczasowe, można powiedzieć: 

Teorja poznania bada przede wszyst
kiem wszelkie takie czynności świado
mego podmiotu, w których ten uzy
skuje jakąś (trafną lub nietrafną) 
wiedzę o czemś. Do czynności tych na
leży np. zarówno widzenie, słyszenie, 
dotykanie, smakowanie i t. d., czyli 
spostrzeganie zmysłowe, jak też t. zw. 
spostrzeganie wewnt;)trzne i poznawa
nie cudzych stanów psychicznych, 
jak wreszcie wszelkie nasze myślenie 
o czemkolwiek, w którem staramy się 
dowiedzieć, jakie to coś jest i czy jl'st 
wogóle, i wykryć takie lub inne prawa 
ogólne. Nie należy też pominąć takich 
czynności poznawczych, jak poznawa
nie dzieł sztuki, różnego rodzaju war
tości np. etycznych, estetycznych i in. 
Wszystkie te czynności są przez ko
g oś spełniane i prowadzą do pewnych 
wyników poznawczych, czyli do goto
wej wiedzy, a m. i. do uzyskanego po
z n a n i a. Każde np. twierdzenie ma
tematyczne lub przyrodnicze jest ta
kim wynikiem. Wyniki te, podobnie 
zresztą jak i same czynności poznaw
cze, o d n o s z ą się zawsze do c z c
g o ś, coś też o niem stwierdzają i orze
kają. Do zakresu więc przedmiotów ba
dania epistemologji należy prócz sa
mych czynnosc1: podmiot poznania, 
wyniki poznawcze i „przedmiot" po
znania, wzięty wyłącznie jako odpo
wiednik czynności i wyników poznaw
czych. Wszystkie te elementy należy 
zbadać, a to znaczy przedewszystkiem 
o p i s a ć je w ich istotnej ogólnej 
strukturze i funkcjach, tudzież wykryć 
i~totr_ie związki i zależności między 
mem1. 
Wyjaśnienie tych spraw stanowi do

piero pierwszą, choć bardzo ważną 
i niezbędną fazę dociekań epistemolo
gicznych. Jest ona przygotowaniem 
i podstawą drugiej fazy, mianowicie 

t. zw. „krytyki poznania'' w węższem 
znaczeniu tego wyrazu. 

Pragniemy mianowicie nietylko wie
dzieć, jak coś poznajemy i co uzysku
jemy w poznawaniu, ale nadto chcrmy 
o c e n i ć, jaką w a r t oś ć posinL1ają 
wyniki poznawcze, faktycznie przez 
nas zdobyte. Chodzi przytem wyłącznie 
o t. zw. wartości poznawcze, które 
mogą być jeszcze różne. Jedną z nich, 
i to może najważniejszą, jest t. zw. 
objektywność poznania lub inaczej 
prawdziwość }vyniku poznawczego. Za 
objektywny uważa się zazwyczaj taki 
wynik poznawczy, który o pewnym 
przedmiocie głosi coś takiego właśnie, 
co mu rzeczywiście przysługujr, jakim 
on j e st s am w s o b i e, a wit;)e łwz 
względu na to, czy go ktoś poznaje 
i czy go poznaje w ten lub inny spo
sób. („Przedmiotem" w tem znaczeniu 
może być - ogólnie mówiąc - cokol
wiek bądź, byleby poznanie tyczyło się 
właśnie tego czegoś. Zarówno wil,)c np. 
jakaś rzecz, jak związek między rzecza
mi, proces, zdarzenie, a wreszcie np. 
przedmioty tego rodzaju, jak twory 
matematyczne, pojl,)cia i t. cl.). Nie
objektywny w takim razie biyłby wy
nik, który głosi coś takiego o przed
miocie, co mu jest zupdnie obce, a ja
kim on w najlepszym razie jedynie się 
wyd aj e i to dlatego, że sposób, 
w jaki go poznajemy, nadaje mu pew
ne obce piętno. Wyobraźmy sobie np., 
że pewien określony zegarek jest zro
biony z pewnego metalu łudząco po
dobnego do złota, ale nie będącego zło
tem. Objektywny byłby w tych warun
kach wynik poznawczy, wedle którego 
materjałem danego zegarka jest właśnie 
ów metal, nieobjektywny natomiast wy
nik, który głosiłby, iż ów zegarek jest 
ze złota. Można mieć wątpliwości, czy 
właśnie podane o k re ś 1 en i e objek
tywności poznania jest całkiem po
prawne i czy można się niem z pożyt-

Czego nie znajdziesz tutaj -

I 
I 

' 
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kiem posługiwać w praktyce badawczej 
teorji poznania. Jakkolwiek jednak po
jęlibyśmy „objektywność" poznania 11a 
podstawie systematycznych dociekm1 
w tym kierunku, pewnem jest, że sta
nowi ona wartość poznawczą. l\fożna 
przytem odróżniać zupełną objek
tywność od c z ę ś ci o w ej. Druga za
chodziłaby tam, gdzie pewne wyniki 
poznawcze, odnoszące się do j('chwgo 
i tego samego przedmiotu, są objek
tywne tylko co do n i e k t ó r y e h 
cech mu przypisywanych, co do pozo
stałych zaś nie. Oczywiście wyższą war
tość przypiszemy np. pewnej t<>orji zu
pełnie objektywnej, niż takiej, która 
odznaczałaby sic tylko częściową ob
jektywnością. Istnieje zasadnicza moż
liwość, iż pewne wyniki poznawcze 
określają wszy st k i e cechy pewne
go przedmiotu, lub też ty l k o n i c
k t ó re, co do pozostałych zaś nic nic
wiadomo. \V pierwszym wypadku 
mówilibyśmy o wyczerpujące m, 
w drugim o mniej lub więcej n ie
wy cze r p u j ą c em poznaniu dane
go przedmiotu, otrzymując w ten spo
sób dwie inne wartości poznawcze. 
Tak np. poszczególne spostrzeżenie 
wzrokowe jest z istoty swej niewyczer
pujące, albowiem przedstawia przed
miot zawsze tylko z j e d n e .i strony 
i z zewnątrz. Jaki jest dany przedmiot 
(np. pewien stół) z „odwrotnej strony" 
i „wewnątrz'', to nie jest dane w tern 
spostrzeżeniu. Jeżeli pewne poznanie jest 
wyczerpujące, a zarazem objektywne co 
do wszy st k i c h przypisywanych 
przedmiotowi cech i związków pomię
dzy niemi, nazywamy je poznaniem 
„ndekwatnem" (wiernem). Wyniki po
znawcze mogą posiadać jeszcze innego 
rodzaju wartości poznawcze. Mo
gą one np. być objektywne, ale za
razem n i e u z a s a d n i o n e, a prze
to i n i e p e w n c, inne natomiast 
u z as ad n i o n e i w następstwie te-

szukaj w tomie piątym! 

go pewne. Sposób uzasadnienia mo
że być rozmaity, a w związku z trrn 
można odróżnić stopnie pewności ( 1 ub 
odpowiednio: prawdopodobieństwa) wy
ników poznawczych. Tak np. og6l1w 
hipotezy przyrodnicze są w mniejszym 
lub w większym stopniu zawsze nie
pewne. Natomiast poprawnie udowod
nione twierdzenie matematyczne, wyni
kające ostatecznie z oczywistych aksjo
matów, jest pewne (--+Nauka, Rozu
mowanie). 

Cz(,'sto jednak trudno rozpoznar, czy 
jakieś poznanie faktycznie posiada 
określoną wartość. \Vówczas domaga
my się podania t. zw. kry t c r j u 111. 

Krytcrjum pewnej warto~ci poznania 
nazywamy twierdzenie, kt6re powiada, 
po jakiej oznace można rozpoznać, iż 
ta wartość ,rzeczywiście przysługujt• 
rozważanemu poznaniu. Zakłada się 

przytem, że oznaka stanowi wystarC'za
jący i konieczny warunek przysługiwa
nia wartości. Kryterjum takie jest na
turalnie tylko wtedy pożyteczne, jeżeli 
oznaka da sic łatwiej rozpoznać, niż 
dana wartość. 

Zadaniem teorji poznania w drugir j 
fazie badań jest wii;ic: a) wykryć, ja
kie wartości pozna wcze są wog·óle moż
liwe, i dokładnie je określić, h) usta
lić kryterja ich występowania, gdzie 
to potrzebne i możliwe, wreszcie 
c) przeprowadzić ocenę („krytykę") 
wartości wyników poznawczych, które 
faktycznie uzyskujemy w pewnych wa
runkach. Ocena ta stanowi ostateczne 
zadanie dociekań epistemologicznych. 

Kierunki i poglądy teorji poznania. 

Jak już zaznaczyłem, istnieją w te
orji poznania różne kierunki. Można 
je podzielić na różne grupy w zależ
ności od centralnego zagadnienia, któ
re stanowi punkt wyjścia dla danego 
poglądu. Omówię tu niektóre z nich. 

----------------------
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Sposoby poznawania (:tródla poznania). 

'V związku z zagadnieniem różnych 
sposob6w poznawania, lubi, jak niekt6-
rzy mówią, różnych źr6deł poznania, 
odróżniamy następujące stanowiska: 
a) empiryzm, b) racjonalizm, 
c) irracjonalizm (w szczególno
ści intuicjonizm). Wobec tego, 
że pierwsze dwa były om6wione w in
nych artykułach ( ·-~ Doświadczenie, 
Rtirjonalizm), ogra11i"7.<: się tu do po
dania głównych t1•;r, irracjonalizmu. 

I rracjonal iz111 epistemologiczny gło
si, że pr6cz poznania doświadczcnio
wego i rozumowego istnieją jeszcze in
ne sposoby poznawania - poza-rozu
mowe, a więc np. mistyczne objawienie 
(~Mistyka), poznawanie uczuciowe 
(sympatja uczuciowa, w szczególności 
poznawanie uzyskiwane w akcie miło
ści), poznawanie instynktowe, intuicyj
ne ( ~ lnl1licja) i t. p. Co więcej, sądzi 
on, że 1) co najmniej niekt6re jeste
stwa (np. Bóg, wartości etyczne, este
tyczne i inne) dadzą się poznać j e d y
n i e w takiem poza- lub ponad-rozu
mowem poznawaniu, 2) że wartość po
znawcza takiego poznania jest znacznie 
wyższa, niż wartość jakiegokolwiek in
nego poznania, a w szczeg6lności, że 
tylko ono posiada bezwzględną pew
ność i doskonałą wierność. I rracjona
liści wypowiadają się też zazwyczaj 
ostro przeciw poznawaniu pojęciowe
mu, twierdząc, że pojęcia nietylko 
utrudniają uzyskanie bezpośredniego 
poznania rzeczywistości, ale nadto 
zniPkształcają jej obraz. 

Szczeg6lną odmian~ irracjonalizmu 
stanowi t. zw. intuicjonizm, który r<'
prC'zentował m. i. F. \V. Sc he I I i n g 
( 1775--1854), a w naszych czasach 
II. Bergson (ur. 1859). Wedle Berg
sona, najdoskonalszego poznania do
starcza nam t. zw. intuicja, natomiast 
pozname rozumowe (intdektualnc, jak 
mówi Bergson) posiada wartość 

względną i jest dostosowane do wy
mogów praktycznego działania. U Berg
sona występuje .i<'dnak szereg pojęć in
tuicji, nieodr6żnionych nakżycie, trud
no przeto powiedzieć, co wedle niPgo 
należy przez to rozumieć. 

Zagadnienia poznania świata realneffO. 

'V związku z zag·adnieniem pozna
nia świata realnego (a w szczególności 
zewnętrznrgo) odróżniamy stanowiska: 
a) realizmu naiwnego, b) real izmu ra
dykalnego, c) realizmu krytycznego, 
d) krytycyzmu, e) idealizmu. Stoją 
one w hliskim związku z pcwncmi 
twierdzeniami metafizycznemi, wskutek 
czego miesza się je n icraz z analogicz
nemi stanowiskami metafizyczncmi. (M<'
tafizyka, nauka filozoficzna o istocie 
bytu). 

a) -;w myśl t. zw. re al izm n n a
i w n ego ( ~ Realizm) - który jest 
raczej jednem z teoretycznie możliwyrh 
rozwiązań, niż poglądem na serjo wy
znawanym przez tcoretyk6w poznania -
nasze spostrzeżenia zmysłowe, w których 
dane są nam takie lub inne przedmioty 
otaczającego nas świata, dostarczają 
nam poznania zupch1ie pC'wnego i pod 
każdym względem ohjektywnego. Od
powiednia teza m e t a f i z y c z n a 
brzmi: istnieje rzeczywiście świat re
alny, resp. rzeczy, które spostrzegamy, 
przyczem istnienie to jest zupełnie nie
zależne od naszych spostrzeżeń i wo
g6lc od naszych poznań. Zarazem zaś 
istniejące w świecie rzeczy są pod każ
dym względem dokładnie takie, ja
kiem i je spostrzegamy. Np. gdy wi
dzę ezerwone, okrągłe jabłko, to pod 
żadnym względem nie mylę się: ono 
istnieje i jest samo w sohi0 
okrągłe i czerwone. 

h) Szczególną odmianą naiwnego r<'
alizmu jest t. zw. „realizm radykalny", 
wprowadzony u nas przez warszawskiP
go filozofa T. Kotarhiński<,go (ur. 18R9). 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Wraz z naiwnym realiznwm głosi rt'
alizm radykalny, że rzeczy przl'Z nas 
spostrzqrnne są barwne, wonne, twardt' 
i t .<l„ różni sic natomiast tern o<l niPgo, 
że właśeiwiP nic może twiPr<lzir, że spo
strzqtarny rzerzy dokładnie takit·rni, ja
kie one same s11, alhowil'rn odrzuca on 
istnil'nie wszt'lkich „trcś<'i" spostrzl'Żl'tl; 
n ie może wicr powiL•dzit><\ Żl' tn•śei tP 
przedstawiają nam wiernie rzcezy w ieh 
własnyeh <'l'chach. Także o <'l'<·haeh rzt•
PZy nic jt'st skłonny wog<'>k mówi{-, po
nieważ związany .it'st blisko z t. zw. 
„reizmem" (od łacii1skil'go rl's ~~ rzec·z), 
pewną met a fi z y cz n ą teor,ją, we
dle której istnil'ją jedynit' rzeczy, ezy
li - wedle Kotarhi11skiq~·o - eiała roz
ci11głc i hezwładnt>, niema zaś nit'tylko 
„treśei", ale nawl't cceh l'ZP<'zy, nil'ma 
stosunków, proeesów i t. <l. 

c) W t>dll' r c a l i z m u k r v t v t' z
n c µ:o poznania nasze (a w s'Z<'Z~'g<'il
ności spostrzcżrnia zmysłowe), doty
czą<~e przedmiotów świata rea ln<>go, są 
obj<>ktywne a) eo do tezy o istnieniu 
tych przedmiotów, b) co do n i r k t ó
r y c h ceeh przypisywanyeh w n i<'h 
przedmiot.om na podstawie doświadezP
nia. Odróżnia sic mianowieic t. zw. pit•rn·
szorzQdnc i drugorzf,'dnt' jakośei. Do 
pierwszyeh zalieza siQ rozeiągłośr (i wo
gólc wszelkie własnośei przt'st.rzemw), 
nit·1n·zenikliwoŚ<~ i rueh w przestrzt'lli, do 
drugich zaś t. zw. jakośei zmysłoW<', jak 
barwy, smaki, wonit', jakoś<•i dotykowl', 
słuehowe i t. d. Ot<lż poznanie 1iaszt~ ma 
być objektywne w odniesieniu do pT'zy
pisywanyeh w niem rzeczon1 jakośei 
pierwszorzęclnyeh, nieohjPktywne zaś 
w odnicsiPniu do jakości drugorzęd
nych. Odpowiednia teza rn et a fi
z y cz n a brzmi: Istnieje rc•alnie i nie
zależnie od naszeg:o poznania świat rr
alny, ale przPdmioty mater,jalne, doi! 
należące, są wyposażone .i<'dyn ie ja ko
ściami pierwszorzQdnem i, nie posiadają 
natomiast jakości drugorzędnych. 

szukaj w tomie piątym! 

Pogląd rralizmu krytycznego, kt(>ry 
zresztą występuje .i<'SZ<'Ze w r<lżnyeh 
odmianaeh tu porninięty<'h, zdobył so
bie rnożP 1111.iwi~'lrnzą populamoś{o 
z wszystki<'h rozważany<'h w te.i gn1-
pie pogląd<'>w, ponipważ z 1wwnyeh 
względów, który<'h tu nit> można rozwa
ża{-, zgadza się z podstawowc'1ni tPn
dr1l('j111ni fizyki i innyeh nauk przy
rodnil'zych. ~Ioż1111 powiC'dziC'l-, ŻP np. 
przrważ;1.i<Jt'H wi1:kszośr ksi11żt>k fizy
ka lny<'h .i<·st pisana w dn<"lrn krytyl'z
tH•go rt'al izm n. Tak np. wyniki posz<•zt'
g-<'>lny<'h t•ks1wrJ·nwnt<'1w fizykalny<"h są 
zg-óry intPrp1·dowa11C' w dm·hu tPgo re
alizmu. 111 i1110 to nie udało się dotyeh
czas poda\.. w frorji poznania takiPgo 
uzasadniPnia krytyez1H'go rC'alizmu, 
kt<)rp byłoby wolnP od potlstawowych 
błf,'d(>w lo16t·z11yeh. 

d) K·r y ty ryz m ( ~ J(rytycyzm) 
został stworzony przt>z I. K a n ta ( i724 
do 11'04) w jego „Krytyee C'Zyskgo rozu
mu" ( 171'1). Od tt>go czasu pojawiło się 
wit>le pokrt'wnyeh mu ]Hi1d11dów. Tl'orja 
poznania Kanta jest do pPwJH•go stop
nia syntc>zą racjonalizmu i Pmpiryzmu 
(sensualiznrn), idralizmn i realizmu. 
Pozna n ie jPst wt•dle n it•go wyn ikit•m 
wsp<>łdziałania rozumu i zmysł(>w, przy
ezt•m - jak twit•rdzi Kant -- nic możemy 
wprawdzie• poznar rzl't'Z.Y samyeh w so
bie (l>inu an sich), ale poznajl·my zjawi
ska ( Ers<'hcinun!J<'n). ,Jeśli <"hodzi o sarn 
pro<'t'S pozna11 ia, to zdan it•m Kanta nasze 
zm:·sły dostarczają nam w wil'lkiej ilośei 
wrażl'ń zmysłowych, którP stanowią ma
terjał poznawez,v. Poznanie dochodzi 
j<'dnak dopi<"ro dzi1;ki t<·rnu do skutku, 
że w te ht'zładn:1 masQ wrażeń zmy
słowych nasz umysł wprowadza pewie11 
łnd i porządek, uj111ując jr w pewne for
my. Kant odróżnia dwa rodzaje takich 
form. Pit•rwszt• - to formy poznania 
zmy;;łow1•go. 81) n it'mi przl'st rzPń i czas. 
Umysł nasz ma mianowieit• dostarczane 
mu przt'z zmysły w1·aż<"nia grupowar 
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z pm1ktu widzenia czasu i przestrzeni, lo
kalizować je w czasie i przestrzeni. Obok 
ty!'h form ukcia zmysłowego naszych 
wrażeń wprowa<lza Kant także formy u
ji,:cia rozumowego, czyli t. zw. katcgorjc, 
jak np. substancja, przyczynowość, jed
ność i t. p. Znaczy to, że mając przez 
zmysły dostarczonych wiele wrazPn, 
umysł nasz ujmować je może w różne ka
tegorje: w kategorję przyczynowose1 
wk<ly, kie<ly stwierdza, że jedno ze zja
wisk jPst przyrzyną drugiego; w katc
gorję jednośei wte<ly, kiedy stwierdza, 
Żl' jedno zjawisko jest tern samem, co 
dl'llgie; w katcgorję substancji wtedy, 
ki<'dy stwierdza, że szereg zjawisk ma 
jedno i to samo podłoże, wtedy więc np., 
kiedy barwa, kształt, z.apach są cechami 
tego samego przedmiotu. · Te formy po
znania wyprzedzają, zdaniem Kanta, 
wszelkie doświadczenia. Dlatego też 
nazywa on je apriorycznemi czynnika
mi poznania. Wedle Kanta bez nich 
nie byłoby możliwe poznanie, które po
il'ga na tem, że materjał dostarczany 
przez zmysły a posteriori jest ujmowa
ny apriorycznie w te katcgorje. Stano
wią one zdaniem Kanta specjalną sfe
rę właściwą umysłowości ludzkiej, sfe
rę, którą określił Kant mianem trans
cendentalnej. Jest to sfera tych czyn
ników poznania, które, będąc od wszel
kiego doświadczenia niezależne, jak 
np. czas, przyczynowość, jedność, 
wszelkie poznanie czynią dopiero moż
liwem. Kant uważał jednak, że dzięki 
takiej działał n ości umysłu i takiC'mU 
współdziałaniu czynników a priori 
i a posteriori umysł nasz może poznać 
tylko świat zjawisk, nie' może zaś po
znać świata rzeczy w sobie, czyli nie 
może wniknąć w sferę rzeczywistości 
transcendentną, t. j. poza nasze doświad
czenie wychodzącą. Poznanie takie, 
zdaniem Kanta, byłoby tylko hipote
tyczną własnością jakiegoś nadzwyczaj
nego, nadludzkiego umysłu, który okrc-

śl ił mianem intellectus archetypus; tyl
ko taki intcllcctus archety]J1tS mógłby 

poznać samą istotę rzeczywistości przy 
pomory t. zw. intelektualnego wyobra
żenia. 

Przytoczone tu twierdzenia tworzą 
oczywiście zaledwie drobny ułamek 
kantowskiego systemu poznawczego. 
Stanowi on jedną z najtrudniejszych 
teoryj epistemologicznych. To też ist
nieje wiele różnych interpretacyj kry
tycyzmu kantowskiego, co się prze>ja
wia pod postacią szeregu kierunków 
epistemologicznych, które wszystkie 
uważają się za kontynuatorów myśli 
kantowskiej. Należą tu zarówno poglą
dy t. zw. idealistów niemieckich (J. G. 
J.' ie h te, F. W. Sc he 11 i n g, G. \V. 
l•'r. II e g e l), jak też i szereg odmian 
t. zw. neokantystów. Wśród nich najwy
bitniejsza jest „szkoła marburska" (II. 
C o h en, P. N at o r p, K C as si
r e r), która opanowała filozofję n ie
mieck1! po<l koniec ub. wicku. P6źniej 
wpływy neokantyzmu wyraźnie zmala
ły, a także i wpływy samego Kanta. Mi
mo to jego „Krytyka czystego rozumu" 
stanowi początek nowej ery w teorji po
znania, a częściowo także w filozofji 
w ogóle. 

e) Idealizm jest tym poglądem 
epistemologicznym w sprawie poznania 
świata realnego, który najbardziej mo
że z wszystkich związany jest z pewną 
koncepcją metafizyczną. Jego zasad
niczą tezą jest twierdzenie, że nie da 
się wykazać istnienia przedmiotów nie
poznawanych, a w szczególności nie
spostrzeganych. Gdybyśmy na chwilę 
przypuścili, że istnieje niezależnie od 
naszego poznania świat realny, to trze
baby w myśl idealizmu powiedzieć, że 
w spostrzeżeniach zmysłowych ( „ide
ach") nie poznajemy świata pod ż a d
ny m wzg I ę dem (nawet co do ist
nienia) takim, jakim on jest sam w so
bie (niezależnie od poznania). Ale w ta-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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kim razie nietylko niema rozumnego 
powodu przyjmować istnienie niezależ
nego świata rzeczy samych w sobie, ak 
nadto pojęcie przedmiotu istniejącego 
niezależnie od poznawania i niepozna
wanego jest wedle idealizmu -
obarczone sprzecznosc1ą. „Istnieć" to 
nic innego, jak „być spostrzeganym", 
„esse =perci pi" - powiada twórca 
idealizmu, filozof angielski O. Ber kc
le y (1685-1753). (~Idea). 

Istnieje wiele odmian „idealizmu" 
i wielu jego wybitnych przedstawicieli. 
J:'rzed Kantem, prócz Berkeleya, idea
listą był O. W. 1, ei b n i z (1646-1716) 
a także D. Hume (1711-1776). Po 
Kancie zaś J. O.Fichte (1762-1814) 
O.W.I•'r. Hegel (17i0-1831) iin. 
Wśród współczesnych godzi się wymie
nić takich uczonych, jak np. ł~. l-1 us
s erl (ur.1859), B. Croce (ur.1859) 
i in. 

Najskrajniejszą, a zarazem może naj
trudniejszą do zwalezpnia formą ideali
zmu jest t. zw. solipsyzm. Wedle 
niego poznać można tylko własne 
przeżycia świadome, a wobec tPgo niema 
racjonalnego powodu do przyjmowania 
jakiegokolwiek bądź przedmiotu róż
nego od własnych przeżyć filozofa. To 
też m et a fi z y c z ny m odpowiedni
kiem solipsyzmu epistemologicznego 
jest twierdzenie, że istnieje tylko „ja 
i moje przeżycia". Jestem sol us ipse. 
Stąd nazwa. 

Przegląd przytoczonych tu stanowisk 
epistemologicznych nie wyczerpuje oczy
wiście wszystkich możliwych poglądów, 
jakie w odniesieniu do podstawowych za
gadnień pojawiły się dotychczas w hi
storji filozofji. Sam fakt istnienia tak 
wielu różnych poglądów na te same 
sprawy świadczy, że badania episte
mologiczne nie osiągnęły jeszcze tego 
poziomu, na którym teorja poznania 
stanowiłaby jednolity system twier-

szukaj w tomie piątym! 

dzeń naukowo uzasadnionych. Twórca
mi tych poglądów były jednak prze
ważnie najwybitniejsze umysły w hi
storji kultury europejskiej. Zważywszy 
oba te fakty, należy przypuszczać, że 
niezadowalający stan dotychczasowych 
dociekań teorji poznania płynie prze
dcwszystkiem z niezmiernej trudności 
i ze skomplikowania zagadnień po
znawczych. Jedynie ogromnie skrupu
latne i ostrożnie prowadzone badanie 
przy zastosowaniu odpowiedniej meto
dy może rokować przezwyciężenie trud
ności piętrzących się przed nami w ob
rębie teorji poznania. Dziś jesteśmy je
szcze ogromnie dalecy od chwili ich 
przełamania. Z faktu tego jednak wy
snuwać wniosek, że wogóle nie należy 
zajmować się zagadnieniami epistemo
logicznemi, lub odnosić się do teorji 
poznania pogardliwie - jak to czasem 
się zdarza u pewnych bezkrytycznych 
uczonych - byłoby w tej chwili postę
powaniem co najmniej lekkomyślnem. 

R. I 11gardcn. 

TEORJA WZGLĘDNOŚCI. W roku 
1905 ukazała się w niemieckiem czaso
piśmie naukowem „Annalen der Physik" 
praca młodego, liczącego zaledwie 26 
lat uczonego, nieznanego dotychczas ni
komu. Tytuł pracy brzmiał: „Przyczy
nek do elektrodynamiki ciał poruszają
cych się". Autorem rozprawy był A 1-
b e r t ł~ i n s t e i n. Z początku praca 
ta nie wywołała większego echa. Dopie
ro w kilka lat później ukazują się 
pierwsze prace z zagadnieniem tern 
związane. Następuje zalew rozpraw do
tyczących teorji względności. Staje 
ona w środku zainteresowań nauko
wych w dziedzinie fizyki teoretycznej. 
Hównocześnie sam Einstein rozwija 
swą teorję. W r. 1914 ukazują się jego 
prace dotyczące teorji względności ogól
nej, w której po raz pierwszy od cza
sów Newtona wniesione zostają zupeł-
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nie nowe i zasadnicze ideje do problE>· 
mu grawitacji. Aczkolwiek bardzo wie
lu uczonych przyczyniło się w wyso
kim stopniu do rozwoju tej teorji, 
aczkolwiek nazwiska Minkowskiego, 
Schwarzschilda, Eddingtona, Weyla 
i wielu innych związane są ściśle 
z triumfami tej nauki, to je<lnak na
zwisko Einsteina wybija się tutaj nie
zmiernie silnie ponad inne; zrąb całej 
teorji, zasadnicze jej ideje stworzone 
zostały pracą myślową jednego czło
wieka. 

Układy inercjalne. 

Sięgnijmy myślą wstecz. Przypo
mnijmy sobie zasady mechaniki kla
sycznej, której uczyliśmy się w szkole. 
Wspomnijmy o metodach rozumowania 
i przykła<lach, wykształconych jeszcze 
300 lat temu. \Vśród arsenału wiado
mości wyniesionych ze szkoły średniej 
przypominamy sobie dziwnie prosty, 
a zarazem niejasny przykład. Oto na 
długim, bardzo gładkim stole znajduje 
się kulka bilardowa. Gdy ją lekko po
pchniemy, będzie się ona poruszała, i to 
tern dłużej, tern bardziej zbliżony jest 
jej ruch do jednostajnego, im mniejsze 
jest tarcie. Cóżby jednak się stało, gdy
by nie było żadnego tarcia pomiędzy 
stołem a kulką 1 Kulka poruszałaby się 
wiecznie. Na tej to właśnie podstawie 
formułowaliśmy tak zw. zasadę bez
władności, czyli pierwszą zasadę dyna
miki Newtona: Każde ciał o trwa 
w s p o c z y n k u 1 u b r u c h u j e d
n o s t aj n y m, a z m i e n i a s t a n 
s w ó j t y l k o p o d w p ł y w e m s i
ły z z ew n ą t r z d z i a łaj ą c ej. 
Zdawałoby się, że treść fizykalna te

go prawa jest niezmiernie prosta. Bo 
cóż ona wyraża 1 Kulka stojąca na stole 
będzie sobie nadal stała spokojnie, do
póki obca siła na nią, nic podziała. Kul
ka, która porusza się ruchem jedno
stajnym, będzie się poruszała nadal ru
chem jednostajnym, chyba że jakaś si-

ła obca (np. tarcie) zwolni jej bieg, lub 
też jakaś inna siła obra (popchnięcie) 
bieg ten przyśpieszy. Inncmi słowy: nic 
prędkość, ale z m i a n a prędkośei 
świa<lczy o działaniu siły zewnętrznej. 

Wszystko to wydawało się zawsze, wy
daje się i teraz naiwnie nielllal prostl'. 
Zobac2yllly jednak, że tak nie jl'st. Ot ó 
wyobraźmy sobie, że fizyk wykonująey 
doświadczenie w pokoju swym wygła
dził znakomicie podłogę i z radośl'ią 
stwier<lza, że im podłoga i kulka jest 
gładsza, tem dłużej potrwa ruch kulki. 
Już zamierza sformułować swą zasadę 
bezwładności, gdy oto stała się rzecz 
dziwna. Fizyk nasz pracuje przy szczel
nie zasłoniętych oknach, nie ma żadne
go kontaktu ze światem zewnętrzny111. 
Nie wie, że ktoś obmyślił mechanizm 
wprawiający jego cały pokój w szybki 
ruch obrotowy. Właśnie na podłodze le
żała jego kulka. Zgodnie z zasadą bez
władności powinna stać tam wierzność 
całą, gdyż nic działa na nią żadna siła 
zewnętrzna. Jc<lnak nagle i niespodzie
wanie kulka zaczyna się sama oddalać 
w kierunku ściany. Kiedy zaś pok(>j 
obraca się coraz to szybciej, wszystkie 
ciała swobodne będą się starały odda
lić jak najdalej od osi obrotu (prze
chodzącej, powiedzmy, przez środek 
pokoju). Fizyk nasz odczuje namacal
nie, że jakaś siła obca przypiera go do 
ściany i z przerażeniem stwierdzi, że 
opracowana z takim trudem zasa<la bez
wła<lności przestaje być nagle prawdzi
wa i że w jego pokoju przestała obo
wiązywać. 

Doświadczony fizyk nie zniechęci się 
jednak tak szybko. Pójdzie do sąsied
niego pokoju (który już nie ma tego 
obrażającego mechanizmu), i stwierdzi, 
że zasada bezwładności odżyła znowu. 
I tak wędrując od jednego pokoju do 
drugiego, przekona się, że zasada bez
władności jest w jednym z nich zawsze 
spełniona, w drugim nigdy. Dlaczego 1 

Czego nie znajdziesz tutaj -



1089 'l'Porja wzgli;clnoś<'i. 1090 

Fizyk nasz rozulllie przPcirż, że mm;i ist
ni<'Ć' okr<'ślona przy ezy n a, kt{1ra każe 
t<•.i sa11H'.i kulce tak r<'>żnit> zaehowywae 
si9 na taki<•.i sanH>,j podło<lz<' w dw{wh 
rt>żnyeh pokojach. Bacla dokładni<> po
kc'i,j Z{'Wnątrz i wt>wnątrz i stwiPl'<lza, ŻP 
.ie<lPn z niC'h połączony jest z lllPC'ha-
11iz111elll obrac•ająey1n, drngi zaś nie. 
Zroznlllie, żr ohr!1t pokoju .i<·st odpo
wiedzialny za tak r6ż1w zachowanie si<; 
kulek w tych dw{>d1 pokoja1·h. W ten 
spos{1b wznifo;ł si<; nasz fizyk, a lllY 
wraz z nim na wyższy poziom poznania. 
Nazwijmy pok1\j nierucho111y, w któ1·y111 
fizyk wykonywał swojP po111iary, 
w którym badał położ!'nia i pr1:dkości 
kulki, krótko układt>111 N. Nazwij111y 
pokój obrnca.ią<'y si<; układPn1 O. l'o
wiellly za naszy111 fizyki<>m: zasa<la bez
władności .i<'st spełniona w układzi<' N, 
ale nie .kst spełniona w układzie O, 
obracającym si9 wzi.d1;delll układu N. 

Zasa<la bezwładnośC"i słuszna jpst wi<;e 
tylko w o<lni<'sieniu do pPwnrgo ukła
du i nie odnosi si<; do in1H·g·o ukła<ln, 
obracającego si<; wzgli,:d<•111 pi<•rv:otnr
go. ~'prowadź1ny pewien t<>rn1in 11:111-
kowy : u k ł a d i n r r c .i a I n y. ,J Pst 
to właśnie tc•n układ, w kt{iry1n zasada 
bezwładności jpst spt>łniona. l'zy to sa
mo odnosi si9 do innyeh praw fizyki 
klasycznej 'I OdpowiPdź .i<•st 11ajzu1wł-
11iPj wyraźna: tak. Prawa fizyki kla
sycz1wj. odnoszą si9 tylko do układu 
inercjalnego. A wiemy już dohrzP, żr 
niekaż<ly układ .i<>st iJH'rc·jalny. Jpżeli 
.kst nim układ N, to nie b9dzie nim in
ny, obracający siQ wzgl<;<lrm pirrwotJH'
go. \Vidzi111y, że komplikuje się sa111 
problem. Nasuwa si9 bowi<>111 natyeh
miast zagadnienie nowe: ,iak znal<>źr 
ów układ inrrcjalny 1 I. >dpowiP<lź na to 
pytanie nie j<•st hynajmnipj taka pro
sta. Wspomnijmy tutaj tylko, że wła
śnie teorja względności ogólna <lała 
odpowiedź na to pytanie. Zdawałoby 
się napozór, że ów zwyczajny pokój fi-

szukaj w tomie piątym! 

zyka, ów układ N, w którym nikt zło
śliwy nie zainstalował aparntu ohrara
.ią<'<>go, .i<>st tym układPm iner<'.ialnym. 
Tak .i<•st w przyhliżt•n;il, ale tylko 
w przybliżPniu. Zważmy howit>111, że {1w 

pok{>j N jPst r{>wni<•Ż układ<•n1 oh1·1H·a
jąeym siQ, ho położonym na zi1>111 i od. 
bywaji)<'ej niezllli<•nni<' sw<lj l'U<'h ob
rotowy naokoło osi. Zasada lwzwładno
śei nil' moŻ<' hyf. Ś<'iśl1· Sfll'łniona na na
sz<>.i zi<•111i. podohni1• jak nic> .i<>st spd-
11io11a w owym ohra<·a.i<!<'Ym si<; około 
osi pokoju O. W wil'lu w~·padkach 
moż1·my .i<·dnak pomirni<; ru<'h obroto
wy zit•111i, i przynajnrni(•.i w pir1·wszrm 
przyhliżPniu, uważa(. układ zwi11za11y 
z zieu1ią za układ inrrpjalny. 

l'rzPlrnnaliśllly si9, żr analiza zasady 
lwzwładności nasuwa cały sz('reg· 110-
wy<'h zag·adni('ń. \YiPmy, jakie są pra
wa fizyki, ale 11ir wiPllly, do jakiq4·0 
układu prawa tr si<; stosują. Nie stosu
ją si<; Ś<'iśle do układu związanpg·o z zir-
111ią. Alt• prawa 111<'ehaniki klasy<'znej 
hrzm i11 kat egm·yc·zn iP i wyslowionp sq 
ściśle. feh kat<>gorycznośe jPdnak 11ir 
jrst usprnwi<'dliwiona, skoro nie potra
fillly odpowiP!lzi<>Ć' na pytanir, do ja
kiq~o układu prawa tP sii.· sto:mj11, sko
ro nip potrnfi111y wyraźnir wskazae: 
oto t<>n i tl'11 układ .i<>st układt•111 iner
cjalnym. Zagadni<•nir tutaj pornszone 
niP jPst prostr. I>opirro tporja wzgl<;d
ności og1'ilna wnosi zp sohq rozwiązanie 
tPgo prohh•u1u. Ograni<~zyliśmy się jr
dynie do sfor111ułowania za1.u1dniPnia; 
najpohi<•żni<•.isze naszki<'owanie jPgo 
rozwiązania 111usiałohy przekroczye 
zna<'zniP ramy ninil'jszpgo artykułu. 

Klasyczna zasada względności. 

Zał<lż111y, a hy n ir ko111pli kować z hyt
nio rozulllowania, Ż<' 111a111y układ iner
cjalny, żr .i<•st nim np. ów pokój N, al
bo, że do układu zwi11za1wgo niPrud10-
mo z zi<"mi<! stosu.iii si~, z wymaga1wm 
przez uas przyhliżeniem, prawu fizyki 
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klasycznej. Zapytujcllly: czy prawa fi
zyki stosują siQ również do innego ukła
du, poruszającego się wzglQdem ziemi~ 
Albo innemi słowy: czy w pewnych 
warunkach możemy w pociągach, okrę
tach, aeroplanach otrzylllaĆ również 
układy inercjalne zrealizowane (jak za
łożyliśmy) na nieruchomej ziem i~ Je
dynie doświadczenie może nam dać od
powiedź na nasze pytanie. Zgóry już 
powiedzieć możemy, że w każ<lylll razi<> 
nie każdy ruch będzie dozwolony. Wir
my już więc, że pociąg zakri,~cający na 
torze, samolot, który wpadł w korko
ciąg, nie będą stanowiły układu iner
cjalnego. Ale pociąg, okręt luh samo
lot poruszające się ruchem doskonale 
jednostajnym, stanowią układ inercjal
ny w tym samym stopniu przybliżenia, 
eo nieruchoma ziemia. 
Wyobraźmy sobie pociąg poruszają

cy się ruchem doskonale jednostajnym. 
Musimy więc wyobrazić sobie, że nie
tylko nie zatrzymuje się on na ż11dnych 
stacjach, ale nadto że porusza sii: stale 
po linji prostej, nigdzie nie z11kręca, nie 
zwalnia i nie przyśpirsza swrgo hirgu. 
Ni<>ma warkotu kół, niema trzi:sienia. 
W takim pociągu, w tym naszym nowym 
układzie, rnożellly powtórzyć' wszystkie 
nasze poprzednie doświadczenia z do
kładnie takim samym wynikiem. Na 
wygładzonej podłodze wagonu kulka 
porusza siQ po linji prostej, telll dh1żej, 
im lllniejsze jest tarcie. Ciała swobodnie 
rzucone spadają pionowo, ruchem jed
nostajnie przyśpieszonym względem 
ścian danego wagonu. Cały świ11t zda
rzeń w wagonie tak poruszającym siQ 
jest nam doskonale znany, jesteśmy 
z nim świetnie obyci. Skoro jNlnak na
gle pociąg zatrzyma siQ, lub nagle ru
szy, zaczynają siQ wówczas dziać rze
czy nadzwyczajne, nieraz przerażające 
lub katastrofalne. Przy nagłych zaha
mowaniach pociągu spadają czQsto wa
lizki na głowy podróżnych ; w powięk-

szonym znacznie wymiarze dzieje się to 
w wypadku katastrofy kolejowej. Cha
rakter nieinercjalny układu jest wów
czas jeszcze wyraźniejszy. 

To samo oczywiście dzieje si~~ na 
okręcie sunącym po idealnie gładkiej 
powierzchni morza ruchem doskonale 
jednostajnym. Obowiązują te same pra
wa, co i na ziemi. Gdy wi11tr wzburzy 
fale morskie, stwierdzimy wówczas od
stępstwo od eharnkteru inercjalnego 
naszego układu. Fakt choroby morskiej 
jest realnem i holesnem świadectwem 
istnienia tych odstępstw. 
Możemy teraz, uogólniając przykłady 

tutaj podane, wznieść siQ do zrozumie
nie t. zw. zasady w z g l i: d n o ś c i 
O a 1 i 1 e u s z a. Zgodnie z zasadą tą 
wszystkie prawa fizyki przehiegają naj
zupełniej identycznie w dwóch ukła
dach, poruszających siQ względem sie
bie ruchem jednostajnym. Na ziemi, 
w pociągu, na okręcie obowiązują te sa
me prawa fizykalne, o ile układy te po
ruszają się wględem siebie ruchem do
skonale jednostajnym. 

Rozumiemy wiQc, że skoro potrafimy 
zr<>alizować jeden układ inercjalny, 
a więc jeden układ, do któr<>go od.noszą 
siQ prawa mechaniki klasycznej, w ta
kim razie potrafilibyśmy zrealizować 
nieskol1czenie wiele tych układów. \Vy
starczy sobie wyobrazić jakikolwiek 
układ poruszający siQ wzglQdcm pier
wotn<>go, dla którego obowiązują pra
wa Newtona, z dowolnie dużą prędko
ścią, byle tylko ruch tych układów był 
jednostajny. Prawa mechaniki obowią
zują w ohydwórh. Sformuh1jmy wiQe 
wniosek: skoro istnieje je~ 
de n u kład i n e r c j a 1 n y, w ta
k i m r a z i e i s t n i e j e i c h n i e
s k o ń c z e n i e w i e 1 e. 

Zasada względności Einsteina. 

Czy tak samo przedstawia się spra
wa z punktu widzenia nowoczesnej teo-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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rji względności (albo, jak krótko po
wiemy, teorji względności) 1 Podaj<'my 
wprost odpowiedź. Teorja wzµ;lędności 
Einsteina z ach o w u j <' treść fizy
kalną zasady względności Oalileusza. 
W jakiż więc sposób wybiega tC'orja ta 
poza fizykę klasyczną, skoro a kc<'ptuj e 
najprostszą zasadę tej właśnie fizyki 
klasycznej Y Teorja względności z m i e
n i a treść praw fizykalnyeh, spełnio
nych w układach inercjalnych. Do
świadczenie wykazuje wyraźnie, że wła
śnie teorja względności szczególna uj
muje zjawiska głębiej, poprawni(•j, 
że jest w lepszej zgodzie z doświadcze
niem, aniżeli fizyka klasyczna. \Vyja
śnijmy na jednym bodaj przykładzie 
ów fakt zmiany praw fizykalnych doko
nanych przez tcorj\) względności. 
Wyobraźmy sobie, że stoimy nad 

hrzegiem morza i obs<'rwujemy odjeż
dżający statek. Na statku tym słynny 
sportowiec przygotowuj<' się do now<'go 
spotkania, bi<'gnąc po pokładzie tam 
i zpowrot<'m. Fakt ten wydaje się nam 
tak niesłychanie fascynujqcy, że zapo
minając o statku, ohs<'rwujemy j(•dy
nie, używając najlepszych lornet<'k, 
bieg naszego sportowca. Stwierdzamy, 
że oddala się on stale od nas. Człowiek 
biegnie szybko, ale statek jeszeze szyb
ciej. Skoro nawet sportowi<'c birgnic pó 
pokładzie ku nam, to jednak statek 
unosi go ze sobą i oddala od nas. Spor
towiec oddala się więc od nas stale, ale 
prędkość, z jaką to czyni, jest to mniej
sza, to większa od prt,>dkości statku, 
zależnie od tego, czy bicµ-nie on na po
kładzie okrętu ku nam, czy też od nas. 
Interesuje nas głównie jego ruch w ki<'
runku od nas. \V tym wypadku prt,>d
kość jego względem nas, stojąeych na 
brzegu', jest większa od prędkości stat
ku i większa od prędkości jrgo sana'go 
względem statku, to znaczy od prędko
ści jego normalnego wyczynu sporto
wego. Szybkość biegacza wzglt,>dcm nas 

szukaj w tomie piątym! 

jest sum ą ohyd wu tych pr~dkości. 
Z tego bardzo prostego przykładu wy
nika ważny wniosek. \Vystarczy odro
bina fantazji, aby móc wyobrazić. sobie 
prędkość większą od dowolnie <lanej 
w przyrodzie. Jeżeli jakikolwiek goniec 
(np. człowiek, auto, głos, światło) po
siada jakąkolwiek pn;dkość, to w bar
dzo prosty sposób możemy sobie wyo
brazić prędkość jeszcze większą. \\'sa
dzam owrgo gońea na statek i (olmer
wując z brzegu) uzyskuję w ten spo
Sl)h nową prt,>dkość, wi\'kszą otl pier
wot nrj szybkości i.:·011ea. Z tego wynika 
wniosek: w fizyre klasyezn<'j rnożt>my 
sobie wyobrazić prędkośl'i <lowolnir du
że. Podany tutaj przyklad zawiPra ty
powe rozumowania klasyczne. Wnioski 
uzyskane są błt,>dne z punktu widzruia 
współczrsnej tcorji względnośei. Ażt•by 
fakt ten zrozumieć, spróbujmy nasz 
przykład pogłębić. 

Wirmy, żr światło l>irgnie w prze
strzeni z olbrzymią prędkością :mo.ooo 
km na srkundę. llmirśćmy na naszym 
statku zamiast człowirka małą latarnię 
morską, wysyłającą r<'gularnie sygna
ły. Zdawałoby się, że i tutaj otrzyma
rnv w wyniku, że prt,'dkość światła jest 
większa lub mniPjsza od 300.000 km na 
sekundę, zależni<' otl t<'go, czy sygnały 
biegną w kiPrunku ruehu okrętu, czy 
w przeciwnym. To znaczy, że mogliby
śmy uzyskać pri;dkośr większą od 
prędkości światła. A właśnie teorja 
względności wykazuje wyrazme, że 
tak n ie j est. Zestawmy <lwa 
sprzeczne ze sobą twindzenia. Zwolen
nik fizyki klasycznej twierdzi: pręd
kośei mogą być dowolnie duże. Zwo
lennik nowej fizyki twirrdzi: nie ist
nirje prędkość większa od prędkośei 
światła. światło to najszybszy goniec, 
a jego prędkość stanowi górną, nie
przekraczalną granicę dla wszystkich 
możliwych prędkości. Co będzie jednak 
wówczas, jeżeli źródło światła porusza 
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się względem nas~ A by na pytanie to 
odpowiedzieć, posłużmy się pewną ab
strn kcją, która nie bi,;dzie może zbyt 
trudna. Wyobraźmy sobie fantastyczny 
statek, którego prędkość możemy do
wolnie zmieniać aż do prędlrn8ci rów
nych prędkości światła. \Vyobr11źmy so
bie nadto fantastycznego szybkobiega
cza, który może również zmieniać swo
je prędko8ci aż do prędkości równych 
prędkości światła. Al ho jeszcze lepiej: 
wyobraźmy sobie, że zarówno statek 
jak i szybkobiegacz zwii,;kszają usta
wicznie swoje szybkości, a my z brzcg·u 
obserwujemy, co się podczas teg-o dzie
je. Z początku odbywa się wszystko 
w zupełnym porządku. Dokładnie, jak 
się tego spodziewaliśmy. Prędkość czło
wieka względem nas jest sumą prędko
ści statku i jego samego względem 
statku. Ale pozmeJ, gdy prędkość 
wzrasta, prawo to zaczyna się psuć. 
Okazuje się poprostu, że ta zasada do
dawania prędkości przestaje być praw
dziwa. Przekonalibyśmy się wtedy, że 
nasza zasada o doda waniu prrdkości 
jest tylko słuszna dla prędkości małych 
w stosunku do prędkości światła, tra
cąc sens wszelki dla prędkości tego sa
mego rzędu, co szybkość światła. <ldy
by nasz fantastyczny statek i fanta
styczny szybkobiegacz posiadali pręd
kość równą prędkości światła, to my, 
stojąc na brzPgu, nie stwierdzimy, że 
ów szybkobiej.!;acz ucieka od nas z szyb
kością dwukrotnie większą od prędko
ści światła, ale znajdziemy, że prędkość 
jego względem nas jest dokładnie rów
na prędkości światła, tej najwyższej 
granicy, której w żadnym wypadku 
żadne ciała przekroczyć nie zdoła.ją. 

Oczywiście, że nikt tego rodzaju do
świadczenia nic wykonał. Cały szereg 
zjawisk wskazuje jednak najzupełniej 
wyraźnie, aczkolwiek w sposób pośred
ni, że taki byłby wynik doświadczenia, 
g<lyb~ś111y istotnie mogli je wy konać. 

Według mechaniki klasycznej szybko
ści mogą być dowolnie duże, W(•dług 
teorji względności istnieje g6rna gTa ni
ca owych prędkości, kt6rą jest wła
śnie prędkość światła. 

Prawa teorji względności brzmią pa
radoksalnie dla kogoś przywykłpg·o do 
myślenia pojęciami fizyki klasycznej. 
Ale pamiętajmy o tern, że do8wiadt'ze
nie, które wydaje zawsze wyrok osta
teczny i nieodwołalny, przrmawia wy
raźnie za teorją względnośt'i. Powir
<lzieliśmy poprzednio i wyjaśniliśmy na 
przykładzie dodawania pri:dkoś<'i, że 
treść praw fizykalnych jest i n n a we
<lh1g fizyki klasycznej, a i 11 11 a we
dług teorji wzgli,;dnośt'i. Różnict• te jed
nak znikają, g·dy pri:dkości S<! niale 
w stosunku do światła. Nit~ mamy żad
nej potrzeby stosowania teorji wzgli:d
ności w wypadku ruehu najszyhszyeh 
nawet aeroplan6w, pocisków, rakiet, 
planet. Odsti:pstwa wysti:pują jedynie 
<lla bardzo dużych pr<:dkości, spotyka
nych w elektro<lynnmicr, poza dziedzi
ną zjawisk opisywanych przpz m<'chani
kQ klasyczną. I w tej właśnie dziedzi
nie nauki musimy stosować t<'orję 
względności. 

Rola teorji względności w nauce. 

Odpowiedzmy jeszcze na nastQpujt}CC 
pytanie. Jakie stanowisko zajmuje teo
rja względności w nauce wsp6łczesnej? 
Czy istnieją wśród fizyków poważni 
przeciwnicy tej teorji? Odpowiedź jest 
najzupełniej wyraźnie przecząca. Moż
na bez przesady powiedzieć, że niema 
ani jednego poważnego fizyka, który 
byłby przeciwnikiem teorji względności. 
Stanowi ona naogół materjał dostatecz
nie wyjaśniony, posegregowany, pew
ny, w którym pozostaje już bardzo ma
ło nowego do zrobienia. Dotyczy to prze
<lewszystkiem teorji wzg·l<:dności ma
łej, czyli szczególnej, o której w naj
bardziej ogólnych zarysach pisaliśmy 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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w artykule niniejszym. Większość fizy
ków wierzy, że tcorja względności llla
ła przetrwa dług·o jeszcze w niezmie
nionej postaci, że stanowi ona trwały 
dorobek nauki. Nieco inaczej przedsta
wia się zagadnienie teorji względności 
ogólnej, ujmującej zag'adnienie grawi
tacji. Doświadczenia z teorją tą zwią
zane stanowią ciąg'le jeszcze problem 
niezupełnie wyjaśniony. Aczkolwiek 
dotychczasowe doświndezenia zdają się 
przemawiać za teorją względności og61-
ną, to jednak wymowa ieh nie wydaje 
się fizykom dost11tecznie wyraźna i dal
szy rozw6,j rnoże zachwiać lub utrwalić 
znaczenie naukowe teorji względności 

og6lnej. L Infeld. 

TKANKI. (Tabl. 107-IOR). W świe
tle dzisit>jszych poglądów wszystkie 
W;troje żywe, a więe i rośliny i zwierzę
ta - wykazują wspólność budowy ana
tomir.zncj. 

I>zięki wynalt>zicniu mikroskopu i wy
korzystaniu go dla edów badawczyeh 
w eiągu XIX w„ przekonano się, że za
r6wno organizmy najprostsze, jak 
i ustroje najbardziej złożonP - zbudo
wane są z podobnyeh do siebie jcdno
stt-k składowyeh (o rozmiarach najezę
śeiej bardzo drobnyrh), zwanyrh ko
m ó r kam i (~Komórka). 

W związku z tern cały świat zwierzęry 
podzielić moŻt'my na dwie wielkie gru
py, dwa jakby 

0

podkr6lcstwa, a miano
wicie: a) p i e r w o t n i o w r e (Pro
tozoa), t. j. istoty zwykle mikroskopijniP 
małe o riele zbudowanPm przPważn ie 

' . ( z jednej pojcdylirzPj tylko komórki rza-
dziej zaś z grupy luźno ze sobą poh!czo
nych komórek), i b) tkankaWC{' 
(A!ctazoa), zbudowane z większpj lirzhy 
kom<'\rck, r<'\żniiieyeh się od siPhie zarów
no hudow11, jak i ezynnością. 

Podezas gdy u pi(•rwotn~ak<'\w jedn'.1, 
pojPdy{1cza komiirka spl'ł111a wszystk!P 
ezynnośei, niezbędne do u1 rzy111an1a 

.~zukaj w trnnfr piqtym! 

przy życiu osobnika i zapewnienia rią
głośei l!'atunku - u tkankowców nastę
puje daleko idąey podział praey. 

Co nazywamy tkanką? 

W najwezpśnicjszych stadjaeh rozwo
ju osobniezcgo są wszystkie komórki za
rodka bardzo do siebie podobne, nieza
wsze jednak są one równowartośeiowe. 
Z postępującym rozwojl'm młodego ustro
ju kom<lrki uzysku.i:! coraz to nowe rt•ehy 
i zmieniają swą budowę wewnętrzną, co 
ogólnie nazywamy róż n i co w a n iem 
si ę, ezy li dy f c re n ej a c j ą. 

To zróżnieowanie może posunąć. się 
tak daleko, że wykształeone w jednym 
kierunku komórki nie mogą już s1włniać 
ezynno„~ri komórek innyeh, doniedawna 
jeszcze do nieh zupPłnic podohnyeh. 

Tak więc u g r u p o w a n i c k o-
m ó rek, o p od ob n ej h u do w i e, 
złączone ze sobą w pewne 
j a k b y „z w i ą z k i r o b o c z e" d l a 
wykonywania określonych 
c z y n n o ś c i, r ó ż n i c u j ą c e s i ę 
t e m s a m e m w p c w n y m o k r e
ś I o n y m t y I k o k i e r u n k u, l c c z 
n i c m a j ą c e ś c i ś l c o z n a c z o n e
•7 o r o z m i c s z c z c n i a w u s t r o-
~ ' 
j u -- n a z y w a m y t k a n k ą. Procz 
samyeh kom<'\rck, stanowiąeyC'h -- zwła
szcza u młodyeh zarodków - główną 
istotę tkanki; wytwarzana bywa przez 
komórki w mniejszej lub większej ilości 
t. zw. i st ot a m i ę dz y kom ó r ko
wa, przyezyniająea się w dużym stop: 
niu do specjalnego eharaktcru daneJ 
tkanki. 

Tkanki zwierzęce. 

Przpprowadzenic raejonalnego podzia
łu tkatll'k zwiPrzęcyeh należy do mało 
w<lzięcznyrh zadali wspiiłezesncj morfo
logji ( ~ Morfolo,ą,ia). nł6wna trudność 
poh•ga na km, iż nic możPmy go oprzer 
na .i<'dnolitpj podstawi<', gdyż w r<)żnPj 
mierze winny hyć uwzg·lędnionP budowa 
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i <'Zynność, rozwój i właściwości fizyczne 
i chemiczne <lanej tkanki. Ogólnie przy
jął się następujący, <lość prosty po<lział 
tkanek zwierzęcych na cztery grupy na
s~1rnjące: 1) tkankę nabłonkową wraz 
z gruczołową, 2) tkanki łączne (podporo
we), 3) tkankę mięsną i 4) nerwową. 
Niektórzy badacze za samodzielną tkankę 
uważają także krew, podczas g<ly inni 
zaliczają ją do tkanek łącznych ( ~ 
](rew). Tkankę nabłonkową i łączną 
spotykamy zarówno w świecie zwierzę
<>ym, jak i roślinnym (tkanka okrywają
ca i mechaniczna), tkankę mięsną i ner
wową tylko u zwierząt. Najmłodsza 
w rozwoju rodowym tkanek jest tkanka 
nerwowa, z której zbudowany jest układ 
nerwowy z najdoskonalszym narządem 
naszego ciała - mózgiem (~ Mózg). 
Tkanka n ab łon ko w a, spełnia 
w ustroju rozmaite zadania. Przede
wszystkiem pokrywa całą powierzchnię 
ciała (t. zw. nabłonek ochronny albo po
krywający), dalej - wyścieła wszystkie 
jamy ciała, wydzielając i wchłaniając 
pewne substancje o mniejszcm lub więk
szem znaczeniu dla procesów życiowych 
(sekrecja i rcsorbcja ~Gruczoły), 
wreszcie tkanka ta może odbierać pod
niety i wrażenia z zewnątrz; nazywa
my ją wtedy nabłonkiem zmysłowym. 
Pod względem morfologicznym nabłonek 
dzieli się na płaski, walcowaty oraz bru
kowy lub sześcienny. Wolna powierzch
nia komórek nabłonkowych może podle
gać różnym zmianom. Niekiedy np. ko
mórki posiadają liczne krótsze lub dłuż
sze włoski czyli migawki, które dzięki 
ustawicznemu ruchowi wahadłowemu 
przesuwają np. kurz w drogach odde
chowych. Tam, gdzie tkanka nabłonko
wa styka się z tkanką łączną, oddziela 
się t. zw. błona podstawowa. Komórki 
tkanki nabłonkowej mogą tworzyć nic 
jedną warstwę, lecz kilka lub kilkana
ście. Przejście od nabłonka jednowar
stwowego do wielowarstwowego stanowi 

nabłonek wielorzędowy. Wytworami 
tkanki nabłonkowej są takie substancje, 
jak rogowina (paznokcie, włosy) i chi
tyna <~ Sk<ira). 

Tkanki łączne i podporo
w c stanowią podporę ciała w for
mie szkieletu wewnętrznego oraz umoż
liwiają połączenie poszczególnych na
rządów w większe zespoły. Ta gru
pa tkanek wytwarza intensywnie isto
tę międzykomórkową czyli podstawo
wą; istota międzykomórkowa nadaje 
poszczególnym tkankom konsystencję 
stałą lub półpłynną, giętką albo zu
pełnie sztywną. W zwi11zku z tcm 
przyjęty jest najpospolitszy podział trj 
grupy na tkankę łączną właściwą, tkan
kę chrzęstną i kostną (~](ościce). Zna
my poza tern jeszcze inne podgrupy tkan
ki łącznej: tkankę łączną zbitą albo 
ukształtowaną, która tworzy ścięgna, 
wiązadła, podstawy błon śluzowych, ro
gówkę oka i t. d„ oraz tkankę tłuszczo
wą (~Skóra), powstającą wskutek in
tensywnego wytwarzania tłuszczu we
wnątrz ciała komórek. 

O tkance mięsnej nc~wowcj ~ lilię
śnie. Nel'W!J. 

Tkanki roślinne. 

Zróżnicowane tkanki występują 
w świecie roślinnym jedynie w obrębie 
ustrojów o wyższej organizacji. Mszaki 
posiadają tkanki słabo jeszcze zróżnico
wane; wyróżnić tam możemy zaledwie 
komórki o zgrubiałych błonach i komór
ki cienkościenne, a więc brak im całego 
zespołu znanyĆh tkanek. 

Uwzględniając różne zadania, jakie 
spełniają tkanki w życiu roślin, podzie
lić je możemy na cztery grupy. Do 
pierwszej zaliczamy, podobnie jak 
w świecie zwierzęcym, tkanki, chroniące 
organizm od działania szkodliwych czyn
ników zewrn;trznych. Jest to tkanka 
okry w o w a (skórka, korek). Znamy 
nasti;pnie tkankę, która nadaje roślinom 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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odpowiednią moc i sprężystość. Nazywa
my ją tkanką m e c h a n i c z n ą, a od
powiednikiem jej w organizmie zwierzę
cym jest tkanka podporowa, speh1iająca 
podobną rolę. Wyróżnić możrmy dwa 
rodzaje tkanki mechanicznej: a) z w a r
e i cę, zbudowaną z komórek żywych, 
o błonach mniej lub więcej zgrubiałych, 
i b) t w a r d z i e 1 składającą się z ko
mórek przeważnie już martwych. Tu za
liczamy i włókna twardzielowe, spotyka
ne bądź pojedyńczo, bądź też w więk
szych skupieniach. 

Ponieważ w ciele roślin odbywa się 
ustawiczna wędrówka wody i związków 
organicznych, istnieć muszą i sprcjaln1~ 
drogi umożliwiająre rzynność przl'WO
dzenia. Skupienia komórek, przystosowa
nych swoiście do tego zadania, nazywa
my t k a n k ą p r z e w o d z ą c ą. Tu 
należą wiązki naczyniowe, zwane także 
drewnem, przewodzące wodę z korzenia 
do liści, oraz wiązki si t ko we, zwane 
także łykiem, prowadząre wytworzone 
w ciele rośliny substanrje organiczne do 
korzeni. Zwykle tkanka przewodząca wy
stępuje wspólnie, jako wiązki sitkowo
naczyniowe. 

Istnieje wreszcie jeszcze czwarta po
stać tkanki, zwana z a s a d n i c z ą, 
tworząca główną masę ciała rośliny. Ko
mórki tej tkanki posiadają błony i obda
rzone są zdolnością przyswajania. Re
prezentują one typ tkanki twórczej, 
dzięki któręj roślina nietylko przyswa
ja, a więc wytwarza złożone związki or
ganiczne z ciał tak prostych, jak dwu
tlenek węgla i woda, ale także zwiększa 
ilość swych komórek i rośnie. 

Jak z przedstawionego zestawienia bu
dowy tkanek wynika, komórki wchodzą
ce w skład danej tkanki są przystosowa
ne do spełniania określonych czynności. 
Struktura tkanki związana jest z jej 
funkcją w ustroju. Tkanki nie pracują
ce ulegają zanikowi - tkanki pracujące 

szukaj w tomie piątymi 

ponad miarę przerostowi. Zbudowane 
z tkanek narządy są zespołami różnych 
składników, z których jeden zarówno 
pod względem morfologicznym, jak i fi
zjologicznym odgrywa rolę przewodnią, 
inne są jakby satelitami. 

P. Słonimski. 

Hodowla tkanek poza ustrojem. 

Czy po śmierci osobnika tkanki jego 
narządów są zdolne jeszcze do życia? 
Gdybyśmy po śmierci ustroju wyosobni
li jego tkanki i dali im odpowiednie wa
runki bytu, czy mogłyby one jeszcze wy
kazywać swoje przrjawy życ.iowc? Oto 
są pytania, które zaprzątały umysły 
urzonych już od szeregu lat. 

Hodowla tkanek w płynie fizjologicznym. 

Przypuszczano początkowo, że roz
twór soli kuchennej czyli t. zw. płyn fi
zjologiczny jest właśnie tern odpowicd
niem środowiskirm dla tkanek oderwa
nych od ciała macierzystego i w tym też 
płynie próbowano umieszczać narządy 
i tkanki zwierząt. Okazało się, że serce 
żaby lub żółwia w tych warunkach wy
kazuje rytmiczne skurcze w ciągu trzech 
tygodni. Nawet seree ludzkie jeszcze po 
dwudziestu czterech godzinach od śmier
ci może ponownie się kurczyć., jeżeli 
przezeń przepuszczać płyn fizjologiczny 
ogrzany do ciepłoty ciała. Przekonano 
się ponadto, że nietylko oddzielne narzą
dy zachowują swe życie po śmierci ustro
ju, ale całe zespoły narządów mogą 
w tych warunkach wypełniać swe czyn
ności. Wyjęte z kota wszystkie narządy 
brzuszne i piersiowe umieszczono w pły
nie fizjologicznym. Po przeprowadzeniu 
sztucznego krążenia krwi i przewietrza
nia płuc serce ponownie zaczynało bić, 
ciała spożyte przez kota przed śmiercią 
ulegały. trawieniu, nerki zaś wydzielały 
mocz. Zjawiska te trwały do dwudziestu 
czterech godzin. W takich sztucznych 
środowiskach tkanki zarodkowe mogą się 
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nawet dalej rozwijać. Istotnie, zawiązek 
serca ropuchy, który jeszcze się nic kur
czył, po umieszczeniu go w płynie fizjo
logicznym rozwija się dalej i serce za
czyna się kurczyć. Oddzielne komórki, 
białe i czerwone ciałka krwi (żaby lub 
traszki) mogą żyć w tych warunkach <lo 
dziesięciu miesięcy, a rzęski komórek 
nabłonkowych poruszają się do trzech 
miesięcy. Wszystkie jednakże wyżej wy
mienione tkanki czy komórki po dh1ż
szem lub krótszem życiu w takiem 
sztucznem środowisku powoli zamierafo 
i giną. śmierć ich następuje naskutek 
braku w środowisku ciał odżywczych 
oraz nagromadzania się substancyj 
szkodliwych, wydzielanych przez tkanki 
w niem żyjące. Płyny fizjologiczne nie 
są więc odpowiedniem środowiskiem dla 
tkanek wyjętych z organizmu. 

Hodowla tkanek w płynach naturalnych 
ciała. 

Próbowano je zastąpić prz('z płyny 
naturalne ciała: limfę lub krew i w nich 
umieszczano cząstki narządów zwierząt. 
Próby te dały niezwykłe rezultaty. Oka
zało się, że w tych warunkach tkanki 
wycięte żyć mogą nieskończenie długo, 
pod warunkiem jednakże dodawania do 
tych płynów pewnych substancyj od
żywczych, przemywania ich co pewien· 
czas i przenoszenia do nowego środowi
skr odżywczego. Metoda utrzymywania 
przy życiu w tych warunkach tkanek 
otrzymała właśnie nazwę hodowli 
tka n ck po z a ust ro j em. Pierw
sze próby takich hodowli robione były 
przez L. L o c b a już w 188~) roku, ale 
przyczynili się głównie do jej rozwoju 
II ar r is o n, Ga r r c 1, E bel i n g, 
i I<, is c h c r. Oni to określili dokładnie, 
jakie warunki są konieczne, aby tkanki 
oderwane od ciała macierzystego żyły 
pełnem życiem, t. j. aby wszystkie prz<'· 
jawy ży<'iowc, jak oddychanie, odżywia
nie, ruch i rozmnażanie, przebiegały 

normalnie. Warunkami temi są: osocze 
krwi jako podłoże oraz wyciąg z tkand; 
zarodkowych jako pożywka. 

Doświadczenie Carrela. 

Dla założenia więc hodowli tkanek 
kładzie się na szkiełku kroplę osocza 
zwierzęcia trgo samrgo lub nawet inn('go 
gatunku i do niej dodaje się kroplę wy
ciągu zarodkowego. Do trj micszan iny 
kładzie się cząstkę tkanki. Wtrdy osorzr 
krzepnie; szkiełko z taką kroplą kładzie 
się nad wydrążeniem innrgo grubszego 
szkiełka, zalepia się brzegi jego tak, aby 
hodowla nie wysrhła i wstawia do cie
plarki lub też trzyma w pokoju, zależ
nie od tego, rzy tkanki pochodzą od 
zwierząt ci<>płokrwistych, rzy też zmicn
noeieplnych. Już po sześciu godzinarh 
od chwili założenia takirj ho<lowl i 
z tkanki zarzynają występować komór
ki. Po dwudziestu rzterPrh godzinarh 
dookoła takiej czi}stcrzki znajdujPmy gę
sty wim icc komórek a po rztPrdziPstu 
ośmiu go<lzinarh objętoś<~ tkanki nowo
wyrosłcj jest dwukrotnie wif,'ksza niż 
w chwili założenia hodowli. Hodowla ta 
rośnie jeszrzc przez parę dni, ale coraz 
słabiej i powoli ginie. Jeżeli jednak po 
rzterdzicstu ośmiu godzinach hodowlę 
otworzyć, odril)Ć ze wszystkic•h stron 
część nowowyrosłych kom{m•k a rzęść 
pozostał:1 przemyć i przmil'ŚĆ do nowc
wego środowiska odżywrzego, to w ho
dowli takiej wyrastają nowe kom6rki 
i po następnych rztcrdzicstu ośmiu go
clzinach rozrasta się ona ponownie do 
rozmiarów poprzednich. Hodując w ten 
sposób tkankę zarodkową kurrzęcia, Car
rcl otrzymał zdumiewające wyniki: tkan
ka ta żyje ci11glc od 1912 r. ! Komórki wy
rastające "" tych warunkach nic wyka
zują bynajmniej zmniejszonej żywotno
ści i po wielu lataeh pohiPrają pokarm 
zawarty w środowisku; trawi11 go, o<l
<lyrhaj11, poruszaj<! się i rozmnażają tak 
samo, jak na początku. .Jrst to wynik 
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istot n ie n i\'Zwykł,\·, g·dyż wskaznjP nam, 
fo komórki tkankow<·(iw mog1) Ży<: i roz
mnaża(> się niPsko1'1<'Zl'niP, imwmi słowy, 
ŻP St) one n i (' ś m i l' r t e l n l'. 

Rozmnażanie się komórek. 

\Vy<'iąg z zarodków kurzy<'h posiada 
zatem niPzwvkh• własnoś<'i ożvweze 
i pob11dzaj11<:e wzrost kom.Jn'k .. żyj<)
<'Y<'h poza ust 1·ojPm. BPz W,\'<'iągu za
rodkowPgo hodowle w krtitkim <'Zasie gi
ną. Takież sanw własnośri odżywrze po
siada r(iwn i\•Ż i szpik kostny, sz<'zl'g1'iln i<· 
zaś ohfi<'ic białe riałka krwi. W miPj
sea<'h z ran ion:\'<·h u zwiPrząt IJ:romadzą 
się w kr6tkim <·zasie po zranirniu duże 
ilości hiałyrh riakk krwi. One to są 
przyczyną teg-o intl>nsywnego rozmna
żania się komórek w hPzpośre<lni(•m St)
siPdztwic z raną, gdyż <lostarrzają im 
riał o<lżywrzy<'h i pobudzają je do roz
rnnażan ia, <'Zcgo następstwem jPst. go,j!'
nie się rany. \V hodowli komórki mogą 
się rozmnażać n icskońrzpn ie. W ustroju 
dorosłym, przl'eiwn i\', wzrost ustaje. ,Ja
kie są teg-o przyezyny 1 Hodowla tka1wk 
rzura na tę kw\'St,ię troehę światła. Istot
nie, jeżeli w jcdnPj hodowli umiPśrii: 
<lwie tkanki różne, obie one rosną znarz
n ic g'<1rzej aniżdi każda zosohna. Wy
wierają więc na siPhic pewien hamująry 
wpływ. Prawdopodohn ie to samo zarho
dzi i w ustroju pod wpływL•m tkanek 
ota,..zających. Komórki ustroju dorosłe
go nic traeą j\~dnak:le swej zdolnośri do 
rozmnażania i kiedy wpływy tkanC'k 
otaczający('h ustają, jak to np. zdarza 
si\l przy ranaeh lub też w hodowli, roz
mnażają siQ one intensywn ir. Tkanki ho
dować jednak naldy zawsze w osoczu 
zwierząt młodych, gdyż osoC'ze zwierząt. 
starych hamuje ieh wzrost. DoświadrZL)
nia wykazały, :le w osorzu krwi kury 
trzyletniej komórki hodowane przL•sta.i11 
siQ rozmnażać i giną już po kilku dniaeh 
podczas gdy w oso<·zu kury kilkomie
sięcznej komórki rozmna:lają siQ ciągle. 

szukaj w tomie piątymi 

świat I tyci•. - IV. 

Cit•kawy jpst ł<'Ż fakt, Żl' w h0<lowli 
zna<'Zll il' gm·zt·.i ros1111 kom(1rki zwiPrząt 
starsZ,\'<'h a11iż1•li zwiPrz:it młody<'h. Naj
pra.wdopodolmid kom1'irki te są już bar
dzo osła hiorw w swpj sile przpz działanie 
szkodliwyeh rial, zawarty<'h we krwi. 
Starzl'ni1• się więr komórPk riała a tC'm 
samPm i ust roju jrn;t ściśle związane 
z nag1·om1Hlzan i\•m się we krwi pewnyeh 
eiał szkodliwy<'h dla kom6rt•k. C:dyhy 
udało siQ nam nsnwal- rPgularnie z na
szPgo eiała te szkodliwe suhstanr,jp, kt<'i
rc nagroma<lza.i11 sir; z wiPkiPm, tak jak 
to robimy w hodowli, przPm,\'Wająe ją ro 
)l('Wil'n rzas, kto wiP, <•zy nie można hy
łohy znarzniP przedłużyć naszl'go żyeia. 

Znaczenie naukowe hodowli tkanek. 

Stosuj11r metod\! hodowli wyżd opi
saną, udało się hodować rozmaitr 
tkanki zwi\•rzę<'l' i ludzkie, jak tkankQ 
łąrz1111, nabłonki, gru<'zoły, mięśnie, m·1·
wy, wątrobę, kość, chrzą1<tkę oraz nowo
twory ludzi i zwicrzqt (_, Nou•otwory). 
Cz;istki narztid<lw hodowanyrh 11il' za
rhowują swojej hndowy, jaką miały 
w ustroju. Zwykli' następuje zna<·z11P 
rozluźnienie tkam~k wehodzl)ryrh w skład 
da1wgo narztidn. W nid,t<'iryrh tylko 
przypadkaeh tkanki z11<'howują swoją 
rharakt.erystyrznq hudowę a nawt>t 
i swoje ezynno~ri. Czl)stki tarrzyey np. 
mogą w,vdziPlać swoją wydziPlillQ w ri<1-
gu rokn hodowli. Z rhrz;istki i koś<'i wy
rastają korn<'irki podłuż1w, wrzPeiono
watl', podobne do tyrh, .iakil' w~Tastają 
z wielu inny<'h 1rnrzi1d6w. Nawl't. hiałt> 
riałka krwi po pl·wnym okrPsic :lyeia po
za ustrojem przPkształeają się na po
dobne kom6rki wrzPeionowate .• frd11ak
:le pomimo ZUfll'łIH•go podohiPńStWa do 
siebie, wykazują one zna<•znp r.Jżn ict> 
hiologirzne. Posiadaj;) one r(iżn11 siłę 
wzrostu i r{i;i,np zapotrz('howaniP eiał od
żywczyeh, koni<~cznyeh dla ż,vria poza 
ust.rojem. Komórki, wyrasta.ią<'e poza 
ustrojem, nic znajdujtic• przPszk6d dla 
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swego wzrostu, rozszerzają się rozpła
szczają, szczególnie zaś te, które przyle
gają do powierzchni szkiełka. Komórki 
w ustroju są, jak wiadomo, bardzo zbi
te, ściśnięte przez komórki sąsiednie. 
Dlatego też w hodowli można doskonale 
hadać ich budowę i to w stanic żywym. 
Dzięki t('mu tPŻ udało się stwier<lzir 
szereg doniosłych faktt>w, tyrzących si\! 
bądź podziału komórki żywej, bądź też bu
dowy i własności ich poszrzególnyeh czę
śri. Stwierdzono, że występuj:ice w prll
toplazmie nitki długie lub ziarenka po
ruszają się w ni('j dosyć żywo, oraz że 
wodniczki w niej występufo<'e zmieniają 
swój kształt, przechodzą w długie kana
liki, a te mogą rozpadać się na mniejsze 
lub też łączyć się ze sobą. Jądro komćir
kowe i jąderka podlegają ruchom, zmie
niając swoje kształty. Słowem, w żywej 
komórce wszystko jest w ciągłym ruchu, 
w ciągłych przemianach. Doskonale uda
ło się prześledzić i nawet otrzymać pięk
kny film kinematograficzny rałego prze
biegu podziału komórki hodowanej. 
W żywej komórce widać, jak jądro ro:t.
pada się na szereg ziarenck, później, jak 
z nich powstają krótkfo nitki ( ehromo
zomy), następnie, jak nitki te wędru.ią 
do równika komórki a później do je,i 
biegunów, tworząc nowe jądra potom
ne. Komórka sama dzieli się powoli, 
ale odrywanie się komórek potomnych 
od siebie odbywa się z wielkim trudt>m. 
Komórki, jcszrze połączone ze sobą cim
ką nitką, szarpią się, wyciągają, aż 
w pewnej chwili cienka nitka zostaje 
silnem szarpnięeicm zerwana i ohil' wol
ne komórki szybko odsuwają się od sie
bie. Cały ten proces trwa około dwó<'h 
godzin i jest zależny od temperatury. 

Widzieliśmy, że komórki, hodowane 
poza ustrojem (in vitro), rozmnażają 

si1,1 bardzo intensywnie w przeeiwiel1-
stwic do komórek w ustroju. W dwćid1 
jPdynic przypadkach i w ustroju doro-

słym komórki mogą się bardzo rozmn11-
żać. ,Jeden z nirh już znamy a jt'8t nim 
gojenie 8ię ran, w skutkach swyC"h zha
wit'nny dla ustroju. Drugi przypach·k 
tyczy 8ię nowotworów złośliwych, g-nę
biącyrh coraz bardziej lu<]zkość. (~No
wotu•ory, III, 971 ). .J. Zweibmim. 

TŁUSZCZE. Tłuszrzc nakżą <lo czę
ści składowych ustrojów ro.4linnyrh 
i zwierzę<'yrh. Niektóre tłuszcze są cia
łami stah'mi, jak np. łój, inne - ole
istemi cieczami (oliwa), inne wreszcie 
stanowią półpłynne masy, jak smalec, 
masło. Z własności fi z y cz ny c h tłu
szcz6w wymienić nah'ŻY nit'rozpuszczal
no.~ć w wodzie, rozpuszczalność w sze
regu rozpuszczalników organiC'znych (jak 
benzyna, etPr, chloroform i i.), ciężar 
właściwy niższy od ciężaru wła.ii<"iw('go. 
wody ; to też th1szczc wypływają na po
wierzchnię wody. 

Pod wzgl1,1dcm <' h e m i cz n y m tłu
szcze są estrami kwasów tłuszczowyd1 
wyższych, t. j. posiadająC'ych więcej niż 
dziesięć atomów węgla w cząste('zce. 
(Estrami nazywamy związki kwasów 
z alkoholami). Pośród tłuszczów rozrĆ>Ż
niamy trzy grupy. 1) Tł u s z P z c 
prost c (właś<'iwc) czyli pstry glice
rolowe kwasów tłuszczowych, t. zw. glice
rydy. Glicerol jest alkoholem (C 3 lf.0 3 ), 

zawierającym 3 grupy wodorotlenowe 
w cząsteczce (alkoholem trt>jwartościo
wym). 2) W osk i t. j. pstry kwas6w 
tłuszczowych i 1wwnych wyższych alko
holi jednowartośriowych, o j!'dncj gru
pie wodorotknowcj. 3) J; i Jl i d y zło
żcmc (czyli substancje tłuszC'zowatc), 
związki kwasów th1szczowych z imhstan
cjami inncmi, mianowie1c związkami 
fosforowcmi, cukrami i związkami azo
towPmi. 

K wa.sy tłuszczowe. 

Jak wspomniano wyżej, wszystkie tłu
szc•zc są związkami kwas6w tłuszczowych. 
Kw asy thlSzczowc są to substanejc or-

--------------------~ 
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ganirzne, złożone z węgla, wodoru i tle
nu, zawit>ra.i11 grupę karhokS)'lową 
(COO/l), kt6ra nadaje im własnośri 
kwaśne. \V wodzie kwasy tłuszrzowc wyż
sze nie rozpuszrzają się, z zm~adami two
rzą sole, zw. m~'dłami. Tłuszrzc mogą 
zawierać rozmaite kwasy tłuszczowe; 
na.irzęstsz('mi składnikami są kwasy: 
palmitynowy (C 1 Jl,~02 ), stenrynowy 
(C 1"ll,,,02 ), olPinowy (C1.ll„02 ) i li
nolowy (C 1J/„02 ). Wszystkie kwasy 
wcho<lząrc w skład tłusz('zÓw natural
nych zawierają parzystą liczbę atom6w 
~ęgla w rz11steczcc. Kwasy stearynowy 
1 palmitynowy należą do związków na
syconyrh, zawierają największą możliwą 
(w stosunku do węgla) ilość atom6w 
wodoru; kwas oleinowy jrst nienasyco
ny, zawiera o dwa atomy wodoru mnil'j, 
niż kwa.-; stt>arynowy, który zawiera tę 
samą lirzhę atomów węgla; jeszcze mniej 
nasycony jest kwas linolowy, zawicra
j:1cy o rztery atomy wodoru" mnirj, niż 
stearynowy. Kwasy nasycone oraz ich 
glircrydy, t. j. utworzone z nich .1h1szczc, 
są ciałami stakmi; nienasycone i irh 
glircrydy - SI~ rierzami. Dlatego th1-
szcze zawieraj:irl' przeważnie kwasy na
sycone s11 eiałami stałt>mi, zbliżoncmi do 
łoju, po<lezas ~<ly duża zawartość kwa
sów nil'nasyeonyeh na<lajc im rhara.kter 
olcj6w (oliwa, okjc lniany, rzepakow.v, 
tran i t. p.). Przez przyłączenie wo<lo
ru do kwasów tłuszezowyeh nienasyeo
nyeh, wcho<lz11cy<'11 w skład okj6w, 
można je przeprowadzić w nasye01w; 
na tem polPga metoda teclmiczna utwar
dzania (hartowania) tłuszezów, t. j. 
pru•twurzania oh•j6w w bardziej warto
ściowe tłuszeze stt1k przl'z poddawanie 
olejów działaniu wodoru w wyższej tem
peraturze w oberności pyłu niklowego 
jako katalizatora. 

Tłuszcze w przyrodzie. 
W przyrodzie tłuszcze występują za

wsze w postari miPszanin. Tak np. oli-

wa z oliwek zawiera gliecrydy kwasu 
oleinowego i palmitynowl'go; po orhło
dzPniu oliwy wydziela się z niej th1sz<'z 
w postaci białyrh kryształów, zawiera
jąry kwas palmitynowy. \V celu srha
raktnyzowania tłuszczu zaró".mo anali
za środków spożywczych jak i tl'ehnika 
posługują się całym szt•regicm liczb wy
rażając·ych zawartość kwasów tłuszczo
wych nasyccmyrh i nienasyconych, za
wartość wolnych kwasów thrnzczowych 
i inne cPchy chemicz11c. 

Thlszczc wytopione i oh'.k zawierają 
100°/0 th1szrzu, masło tylko około 85°/ 0 

th1szrzu, mkko krowie.' peh1c (niezbie
rane) - 3,5°/,„ jaja kurze - !J-10°/.., 
wołowina do 15°/0 , wieprzowina do 35°/0 , 

ryby tłuste (śledzie) - 15°/0 , ryhy chu
de (pomuchle, szczupaki, okonie) pra
wic wcale nic zawierają tłuszczu, mąka 
z różnych zbóż - 1-1,5°1o, nasiona ole
iste, jak migdały, orzechy, orz<'ehy ko
kosowe, nasiona słonecznika, lnu, ba
wełny, mak, owoce oliwki - kilkadzie
siąt procent. 

Tłuszcze w ustrojach. 
Ciała th1szrzowe, nall'Żll<'C do wymie

n iony<'h powyżl'j trzl'eh gTnp, spPh1iają 
w nstrojaeh różne funkr je hiologieznc. 
Istotne częśri skła<lowe substancji ży
W<'j stanowią nalcż11cc do grupy 3-ej li
pidy złożone. Substancje te wrhodzą 
w skład wszelkich kom6rt>k, SZC'ZC'g6lnic 
obficie występują w mózgu i lH'rwa('h. 
Do grupy tt'j nafożą zwi11zki fosforowe, 
jak leeytyna i kefalina oraz związki 
z cukrami, jak kcrazyna, ccrehron i ncr
won. Substancje te znajdnjl'my w pro
toplazmie, otoczkac·h. krwi1wk eu'rwo
nyrh; nic W~'stępują one nigdy pospołu 
z tłuszcza mi prostemi, które clla c·zyn
nc'.i suhstaneji żywej są tylko matcrja
łami pędncmi. 

Tłuszczom towarzyszą substancje nie
rozpuszczalne w wodzie, ale nall'ż11cc do 
innych grup clwmiczn~·ch: ww~lowodo-

- - ----------------·--------
szukaj w tomie 1>iątyrn! 

36* 



1111 Tłuszcz. 1112 

ry, alkohole, należące do grupy sterolo
wej, spokrewnione z witaminem D 
(~Witaminy), kwasami żółciowemi oraz 
hormonami czynności płciowyrh ( ~ 
Ilormony). 

"\Voski - związki kwasów tłuszczo
wych z wyższemi alkoholami je<lnowar
trn~ciowcm i - spełniają w ustrojach ro
lę specjalną, natury raczej merhanicz
nej ; służą np. do ochrony przed wodt! 
skóry zwierzęcej, włosów, albo też liści 
roślin. Ważne woski zwierzęce natłu
szczające skórę i nadające jej odporność 
wobec wody (np. lanolina) są miesza
ninami estrów kwasu palmitynowego 
i oleinowego z alkoholem, zwai1ym cho
lesterolem. Inne woski wytwarza gru
rzoł kuprowy gęsi i kaczek dla nath1-
szrzania piór. Woskom również zawdzię
czają swą, tak groźną dla nas, odpor
ność lasPczniki gruźlicy. 

Tłuszcze wła.~ciwe, t. j. tłuszcze pro
ste, stanowią materjał zapasowy, rezer
wę opałową ustrojów. Zmagazynowane 
są niekiedy w dużych ilościach w po
staci kropelek poza samą substancją ży
wą, w specjalnie dostosowanych do tej 
funkcji tkankach tłuszczowych. Hośliny 
wytwarzają tłuszcz z węglowodanów i na
gromadzają go w nasionach ; po<lezas 
kiełkowania tłuszcz przetwarza się po
nownie w węglowodany, stanowiące ma
terjał tkanek roślinnych. Pochodzenie 
th1szczów zwierzęcych może być dwoja
kie: t. zw. tłusz<'z end o gen i cz ny 
wytwarzany zostaje przez ustrój z wę
glowodanów, tłuszcz c gzo gen i cz n y 
wprowadzony jest do ustroju z pokar
mem i posiada niezmienione kwasy th1-
szczowe, zawarte w tłuszc•zu pokarmu. 
Tak np. do płynnego tłuszrzu tkanki 
th1szrzowcj psa, jeżeli się go karmi obfi
cie łojem baranim, dostają się charak
terystyczne dla łoju kwasy nasycone; 
podobnie można do tkanki tłuszczowej 
barana wprowadzić płynne tłuszeze ole
ju lnianego. Tak więc th1szczc w ustro-

ju zwierzęcym lub ludzkim pochodzą 
bądź z tłuszczów pokarmu, hqdź tPŻ 
z węglowodanów, n ie t worz1! się nato
miast z zawarfrgo w pokarmie białka. 

Spalenie tłuszczów w organizmie na 
dwutlenek węgla i wodę dostarcza cie
pła w ilości 9,3 Kal. na gram tłuszezu, 
a więc dwa razy tyle, eo spalanie białka 
lub węglowodan6w ( ~ Przemiana ma
terji). Podczas zupełnego głodu ustr6j 
pokrywa niemal całe swoje zapotrzebo
wanie l'nergją uzyskaną przez spalanie 
własnyrh zasobów tłuszczu (sen zimowy 
zwierząt). Przy pewnych rhorobach 
(cukrzycy) nastęrmje niezupPłnc spala
nie tłuszczu, powstają przy tern groźne 
dla ustroju ciała acetonowe. 

Znaczenie tłuszcz6w naturalnych w hi
gjenie odżywiania polega nietylko na 
ich wartości <'ieplncj, lecz ponadto na 
zawartości substancyj towarzysząrych, 
w szczególnośri witam inów A i B ( ~ 
·witaminy). Przyjemny smak świl'żego 
masła nie po<'ho<lzi od tłuszczów samych, 
lecz spowodowany jest zawartością p<'w
nych prostych, znanych dokładnie, sub
stancyj (dwuacetyl). Przez dodanie tych 
substancyj nadaje się szturznym mar
garynom smak zbliżony do smaku ma
sła naturalnego. Tłuszcze spożywcze 
ulegafo po pewnym czasie jdc•zpniu, po
legajl)rem na wytwarzaniu się z kwa
sów tłuszczowych pod wpłyWl'm t)pnu 
powietrza substancyj o przykrym zapa
chu lub smaku. Tłuszrze jełczeją km 
łatwiej, im mniej dokładnie zostały 
oczyszrzone. Przez staranne wymycie 
masła można mu nadać trwałość co naj
wyżej paromiesięczną, tłuszrzom wyta
pianym nawet paroletnią, lecz całkowi
eie uniemożliwić jełczenia nie można. 

Żółte zabarwienie niektóryrh tłu
szczów poh•ga na domh~szre węglowodo
rów i alkoholi karolPnoidowyrh, i po
chodzi zawsze z roślin: liści, korzPni 
(marchew), owoców (pomidory, papry
ka). 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Trawienie tłuszczów. 
Trawienie tłuszczów u człowieka do-

1:osłPgo odbywa się w spos1lh nastf,'pU
.11icy. W jdirie c·i1•nkiPm tłuszrzc roz
kłada,ią się pod clziałanit•m zaC'z~·nów 
( fernwnttiw), wydziPlanyrh JlrZP7. trzust
kę, na kwasy tłnsr.rzowr i glic•pryni,; 
(-:--" 1'rmpfrnic). Kwasy th1sr.c•zowc• przc
n 1kają prr.y pomory wydziPlanPj przcz 
~11trohę żółri do śrian jPlita. W ohr','
htP komórl'k wyśc•ipłaj<1r.rrh jelito po
wstajl' ponown il' tłuszc•z, którq:(·o kro
pdki prr.Pnikaj11 do narzyń rhłonnyeh 
.iPlita, tworz11e mlPrz. Mh·~z spływa .po
przpz naezyn ia 1 imfatyrzne do żyły 
~ł6wnrj i rozc•hocfai się z krwi11 po ustro
.111. \V tcn spos{ih kropdki tłusr.ezu prr.e
n ikają do kom6rc•k, tworzqryeh tkanki 
~łnsr.rzowc': podsk<lrn:i jamy brzusznd 
1 dokoła nrrck. 1\1 asa tkanl'k tłuszezo
wyrh i zawart1'go w nirh th1szrzu waha 
się u poszc•zpg{i!nyrh jPdnostPk w bar
dzo szcrokieh gran irarh. 

~ródła tłuszczu. 

W skład pokarmu ludr.kiPgo powrnwn 
\n•hodzie tłusz('z w ilośri ro najmniej 
!iO g (h-pil'j ni1·ro wii,•1•l'j) na dobę; 
~irr.y rił,'żkil'j pra<'y fizyrr.1wj niPr.hł,'llna 
Jl'st ilośe kilkakrotnil• wi(._'ksr.a. WiPlkiP 
ilo;wi tłuszezu potrr.PhnP s:i r6wniPż na 
ede tl'c•lrn i<'Zlw, to też otrr.ymanic ocl
)>owiPdni1·h tłuszczów w w~·starc•z1ij11rej 
iloś<'i stanowi ważne zadanie gospo
darrr.c>. 

<lłtiwnyeh ilośri t łusr.rzu w naszyrh 
warunka<'h klimatyeznyrh dostarezają 
zwil'rr.ęta w posta<' i tłusz<'r.U na hiałow1•
go, r.awarkgo w mldrn i przl'f,woraPh 
mlP<'Zarskirh, szc•zpg{ilnil' w maśh•, oraz 
w postari łoju i smalru zwiPrz;it rr.P7.
ny1•h. Oleje otrzymu,jp się ponadto z na
sion lnu, konopi, rzPpaku i słonN•r.nika. 
1 >rohnl' ilośri tłuszrzu zawartl~ s11 wr<•sr.
<'i<' w r.iarnac•h r.hóż i nasion roślin 
st rąer.kowyeh. Na p6łn1wy wil'lki<'h ilo
Ś('i tłusr.ezu (tranu) dostarc•r.a ryho-

srnkaj w tomie piątym! 

łówstwo i połów wielorybów. Na połu
dniu natomiast uzyskuje się tłuszrz(' 
w znarznyeh ilościach z oworów i na
sion oleistych : w krajarh śró<lr.icmno
morskich oliwa z oworów drzewa oliw
kowq:('o stanowi główny tłuszC'z spożyw
rzy. Duże nasiona oll'istc palm pod
zwrotnikowyrh mogłyhy pokryc: świato
Wl' zapotrzebowanie th1szrzu; w Euro
pi<' wyrabia się z tych tłuszez6w rtiżn<' 
rodzaje margaryny. 

W naszyrh warunkaeh uzyskujr się 
th1szez zwi<'rzęry przpz karmienie krów 
mlrcznyrh i turz<'nir zwi<•rząt (hy<lła, 
trzody i drobiu), przcznarzonyrh na 
rz<'Ź. Przy kj 01wrarji l:('Ospodarezcj tra
ci się dużą ezęść rałkowitej wartośC'i 
odżywrzej produkt{>w roślinnyrh rolnic
twa dla uzyskania tłusr.rzu - środka 
spoż~·wcr.cgo o wi','kszcj wartośC'i kalo
ryrzncj na jednostkę wagi. Podczas tu
c>zcnia bydła ze stu kilogram6w skrohi 
powstaje najwyżrj 20 kg tłuszczu; 
100 kg skrobi przedstawia wartość ka
loryczną 41.000 Kal„ gdy 20 kg tłu
szrzu tylko 18.600 Kal. ( ~ Przemiana 
mater.ii). Tuc>zpn ie zwiPrząt przedstawia 
się korzystnie przy zastosowaniu <lo te
go <'Pln matrrjałów skrohiowyc>h tani<•h 
uhogiC'h w białko, o mnicjsz;'.i wartoś<'i 
jako pożywil•nie rdowil'ka, jak np. ku
kurydza lnh manjok, lub też tłustyrh 
materjał<lw roślinnyrh, jak wytłoki na
sion ol1•isty('h, powstałe po wytłorz<'niu 
z nieh oleju (maku<'11y). 

Otrzymywanie tłuszczów. 

Otrzymywanie tłuszczów, t. j. oddzie
lanie ieh od innyeh zwi11r.k6w rlwmiez
nyc>h, wyst.ępująeyeh wraz z niemi 
w ustrojaeh roślinnyrh i zwiPrzę<'yc·h 
(~Białku i lrę,<Jluwodany) manc jest 
człowiPkowi na wszystkic•h por.iomaeh 
kultury. Z nasion i owortiw o1Pis1y<'h 
(rzepak, h•n, konopie, oliwki i w. i.) 
wydzicla się je przez tłoc•zenie; tłuszcze 
zwil'rzęr<' ot rr.ymujl' się z tkanek tłu-
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szczowych przez wytopienie; wreszcie 
z pro<lukt6w stosunkowo uhoi.rich w tłu
szezc, jak wytłoki i kości zwierzęce, wy
ci11ga się tłuszcz przy pomocy rozpu
szezalnik<'>w organicznych, jak hmz;rna, 
siarrzek węgla i t. p. 

Za.stosowanie tłuszczów. 

Z zastosowań tt>ehnicznyrh tłuszcz<'>w 
najważniejszy jest wyr6h my<h-ł. Pr7~· 
ogrzewaniu tłuszrzu z ługiem so<lowym 
lub potasowym (inaczej wo<lorotlenkicm 
so<lu lub potasu, sodą żrącą lub pota
żem żrą rym) zacho<lzi rozkład na glice
rol i sole sodowe luh potasowe kwasów 
tłuszczowych, zwane mydłami. Mydła po
tasowe miękkie (szare mydło), sodowe, 
przcważni<' olH•cnie uż~·warw, są m~·dła
mi twardcmi. l\Iydło sodowe można wr
<lzielić Z roztworu flrZPZ dodanie soli 
kuchennej (t. zw. wysoknie), poez<'m 
je się odcc<lza i formuje przez praso
wanie. Mydła sodowe i potasowe są roz
puszczalne w wodzie, mydła wapniow
ców nie rozpuszczają się; nicrozpuszrzal
ne również mydła cynkowe i ołowiowe 
stosuje się jako plastry lecznicze. 
Mydła sodowe i potasowe posiadają 

zdolność roztwarzania tłuszczów i utrzy
mywania w roztworach wodnyeh drob
nych pyłk6w (w postaei zawiesiny). 
Na tern polega działanie mydła jako 
środka ezyszcząc<'go przy myeiu i pra
niu. Brud na powierzchni skóry i w bie
liźnie, to warstwy tłuszczów i substan
cyj woskowatych, wydzielanych przez 
skórę i zlepiającyrh pyłki rozmaity<'h 
ciał oheyeh (kurz). Mydło roztwarza k 
warstwy, przeprowadzając do roztworu 
tłuszcze i woski, któryeh woda sama 
rozpuśeić nic może. (Na roztwarzaniu 
tłuszezów polega także działanie mydeł 
w proccsaeh trawicnnyeh). Roztwory 
mydeł mufo oddziaływanie słabo zasado
we, <>o przyczynia się również do roz
twarzania substancyj białkowych, za
wartyd1 w brudzie. 

Zmydlaniem nazywa siQ rozkład tłu
szczów na glicerol i wolne kwasy tłu
szczowe. \V przewodzie trawiennym roz
kład ten odbywa się pod działaniem za
czynów (enzymów) lipolitycznych (li
pazy) ; podobne zaczyny znajdujemy 
równicz w niektórych nasionach tłu
stych, np. w nasionach rącznika (Hici
nus communis). Zaczyny lipolitycznc> 
nasion rącznika służą w przemyśle tłu
szczowym do rozkładu tłuszczów celem 
otrzymania glicerolu i wolnych kwasów 
tłuszczowych, stosowanyeh m. i. do wy
robu świec stcarynowy<'h i mydła. 

Z innych zastosowań tcrhnicznych tłu
sz<'zów, poza omówionym wyrobL•m my
dła i świec, wymienimy wyprawianie 
pcwny<'h gatunków skóry i natłuszcze
n ic sk6r, oraz wyrób smart'nv. Otrzyma
ny przy zmydleniu z tłuszezów glicerol 
ma ważne zastosowania, m. i. do wy
robu środków wybuchowych (nitroglice
ryna, dynamit), do hamulców armat 
szybkostrzelających, do w~·robu widu 
barwnik6w. 
Odrębną klasę tłuszczt'>w o dużcm zna

{!Zcniu kchniczncm stanowią okjc schną
ec, np. olej lniany. Oleje te łączą się 
z tl<'IH'm powiPtrza, zpstalająr się przy
tem. Służą do wyrobu farb okjnych, 
pokostów i linoleum. .J. I\. l'nrn11s. 

Literatura: J. K. Parnas: Cłwmjn fi
zjologiczna, Warszawa l!l22, r,;tr. il6+--420. 

TRAGIZM I TRAGEDJA. Słyszymy 
często i rzytamy dość często w dzicnn i
kac h o jakichś wydarzeniach „tragicz
nych'~. Widzimy czasem, na pewno co
raz rzadziej, na afiszaeh teatralnych 
rodzaj granego utworu określony mia
nem „tragPdja". Przcdcwszystkicm -· 
co znaczy ten wyraz? ,Jaka jest jego 
etymologja? 

Wyraz tragedja jest pochodzenia 
greekiego i wywodzi się od rzeczow
nika t'(l<i)'OS", CO znaczy kozioł i w1}ri -
pieśń. l•'ilologowie klasyczni doszli do 

--------------------------
Czego nie znajdziesz fotaj -
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Przekonania, że słowo to pozostaje 
w związku z pieśniami winiarzy, prze
branych za kozłów, którzy opiewali 
czyny i cierpienia boga wina, Dionizo
~a podczas uroczystości <lorocznych na 
Je~o cześć. Pieśni te, zwaue dytyramba
nu dionizyjskiemi, przybrały zczase111 
charakter dramatyczny i drogą powol
nego rozwoju przekształciły się w tra
gcdję grecką w jej ostatecznej formie. 
Różne teorje filologiczne usiłują zre
sztą w najrozmaitszy sposób objaśnić 
Powstanie tragedji greckiej i jej smut
ny, „tragiczny" charakter. 

Różne poglądy na istotę tragizmu. 

Etymologja wyrazu „tragedja" rzu
c•a niewątpliwie pewne światło na po
chodzC'nie rzeczy, w tym wypadku pcw
~1e.go rodzaju poetyckiego, nie wy ja
snia nam jednak jego istoty. Albowiem 
sam rodzaj ulegał z biegiem wieków 
różnym zmianom, zmieniał się także 
sens wyrazu, przymiotnik zaś „tragicz
ny" i rzeczownik „tragizm" posłużyły 
na określenie pewnego ukcia rzeczywi
stości oraz pewnych cech dla niej 1„na
miennych. Można powiedzieć, że dziś 
więcej interesuje nas zagadnienie tra
gizmu czy też tragiczności, aniżeli tra
gedja jako pewien rodzaj literacki. 

W różny sposób usiłowano sohie wy
jaśnić i wytłumaczyć istotę tragizmu. 
Szukano jej najpierw i przedewszyst
~il'm w duszy człowieka czyli w treści 
Jego doznań psychicznych. Szukano jej 
potem w istocie bytu świata i w ukry
tym jakoby sensie rzeczywistości. 
Wreszcie zdecydo"wano się szukaP odpo
wiedzi na to pytanie bliżej, znacznie 
bliżej, w całym szeregu otaczających 
nas zjawisk i związku pomiędzy niemi. 
Stąd odróżnić można trzy główne kie
runki w rozważaniach nad istotą tra
gizmu: kierunek psychologiczny, kie
runek metafizyczny i kierunek fenome
nologiczny. 

szukaj w tomie piątym.' 

W7J&śnlenie p17chologiczne. 

Już Arystoteles zastanawiał się nad 
tem, czemu to przypisać należy, że 
przedstawianie rzeczy smutnych 
a taką była przecież treść tragcdji 
greckiej - sprawiać nam może przy
jemność. Arystoteles w swojej „Poety
ce" dał na to o<lpowiedź, nad której 
sensem długo biedzili się filologowie. 
Napisał on mianowicie, że „tragedja 
jC'bt naśladowaniem akcji, która zapo
mocą litości i obawy wywołuje wyzwo
lenie namiętności". Jest to owa sławna 
tcorja t. zw. katharsis, której sens 
sprowadza się ostatecznie do tego, że 
wzruszenie, jakie wywołuje widowisko 
tragiczne, powoduje w nas jakgdyhy 
j11 ki eś oczyszczenie przez wyładowanie 
namiętności, które przeżywamy pod 
wpływem i w związku z widowiskiem. 
Zarówno estetyka wieku XVIII-ego, 
opierająca się na psychologji, jak este
tyka wieku XIX-ego zajmowała się 
przedewszystkiem analizą - idąc prze
ważnie szlakiem wskazanym przez Ary
stotelesa - przeżyć, które wywołuje 
w nas tragedjn. Ale - i to jest właśnie 
błąd wszelkiego psychologizmu - ana
liza tego, co przeżywamy, nie jest 
w stanie wyjaśnić nam istoty tego, co 
w nas te przeżycia wywołu,je. Ci estety
cy i psychologowie, zastanawiając się 
nad treścią naszych przeżyć, zapomnie
li się właśnie zapytać, co to jest ów tra
gizm, ów specjalny rodzaj smutku, 
przetworzony na treść trageclji. 

TeorJe met&fiz7czne. 

Wielcy filozofowie-metafizycy v.1eku 
XVIII-ego, szukając odpowiedzi na py
tanie, czem jest tragizm, znajdowali ją 
w dociekaniach na temat istoty rzeczy
wistości. Twierd1ili oni, że rzeczywi
stość ta pełna jest sprzeczności i roz
dźwięku, że tragirzny jest właściwie 
los każdego człowieka, który jest jakąś 
wybitniejszą indywidualnością i chce 
przeprowadzić swoją wolę, a nie reali-
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zować tylko w ślepem posłuszeństwie 
jakieś ogólne prawo, które rządzi całym 
światem i wszystkiemi jego objawami. 
'l'ak wyjaśniał istotę tragizmu zarówno 
Hegel, jak i jego wielki przeciwnik 
Schopenhauer. W tym duchu stworzył 
sobie teorję tragizmu i wedle niej pisał 
dramaty Fryderyk Hebbel. Taki po
gląd na świat, zwany przez Hebbla pan
tragizmem, ma oczywiście zabarwienie 
wybitnie pesymistyczne i jest wynikil•m 
pewnych refleksyj, pewnej spekulacji, 
pewnej zadumy. 

Koncepcja Husserla 1 Schelera. 

Zarówno psychologiczna, jak i meta
fizyczna teorja tragizmu wykazuje po
ważne jednostronności. N aj prostszą 
chyba drogą do zdania sobie sprawy 
z istoty tragizmu jest ana] izowanie ca
łego szeregu zjawisk i konflikt{>w, któ
re przedstawia nam tragedja i które 
w życiu skłonni jesteśmy także okre
ślać mianem tragizmu - ażeby zdać so
bie sprawę, jakie zjawiska pod tę katcgo
rję podpadają, czy słusznie używa.my 
i czv nie nadużywamy wyrazu tragicz
ny. ·Należy więc analizować i obserwo
wać zarówno ta.kie zjawiska, a więc fe
nomeny, jak i związane z niemi nasze 
przeżycia i tą drog·ą analizy i opisu 
dojść do uchwycenia istoty tragiznrn. 
Tego rodzaju metodę, która pozostaje 
w sprzeczności zarówno z psychologicz
no-genetycznem wyjaśnieniem zjawisk, 
jak i z metafizyczną spekulacją doty
czącą ich istoty, nazwał największy nie
miecki filozof XX wicku B. Husserl 
mianem fenomcnologji, a uczeń jego 
Maks Scheler zastosował tę właśnie me
todę do wyjaśnienia zjawiska tragi
zmu. Podstawową rozprawę Schelera 
w tym zakresie przyswoił literaturze 
polskiej równie wybitny uczeń Husser
la R. Ingarden, a metodę tę zastosował 
do twórczości Wyspiańskiego i pogłę

bił St. Kołaczkowski. 

Fenomen tragizmu. 

Zdaniem M. Schelera istoty tragi
zmu nie można. wywodzić z rozważań 
nad istotą świata. świata bowiem nie 
można sprowadzić do żadnej ogólnej 
zasady, wi~e np. panowania w nim do
bra lub zła. Jak trafnie zaznaczył Sta
nisław Brzozowski, wielki krytyk pol
ski, „tragizm w źródłach swoich, w po
chodzeniu swcm jest zawsze konkretny, 
określony, jak życic samo". \V konkret
ny<•h tedy przejawach życia szukać na
ll'Ży tragizmu. W świecie zjawisk kon
kretnych widzimy zupełną niezawisłość 
od siebie poszczególnych szeregów zja
wisk. Jeśli przypadkowo nastąpi prze
cięcie się bądź to dwóch linij działania, 
bądź to zderzenie dwóch niewspół~ic:
nych i nicpozostająrych względem swbw 
w żadnym stosunku sił, wtedy nast~pu
jc konfiikt, który w pewnych warunkach 
określić możemy jako tragiczny. 

Ażeby konflikt ten określić można ja
ko tragiczny, zajść muszą dwa wa~m~k~: 
1) nieprzcwidzialność (w przec1w1en
stwie do teorji Hegla i Schopenhauera), 
ponieważ konflikt ten nic jest zgóry uza
sadniony ani przez istotę charakterów, 
ani stosunków, więc każdy jest czcmś in
dywidualncm, odręhncm, przyczcm ni.e 
można nic zgóry obliczyć, ani przewi
dzieć; 2) konieczność, nieuniknioność 
tego wyniku, który nastąpił. N~leży ~l~ 
oczywiście odróżnić zwykłą komccznosc 
przyczynową, która zarhodzi pomię~zy 
zjawiskami, z których jedno wymka 
z drugiego, od właściwej konicrzności 
tragicznej. Ta wyższa konieczność tra
giczna nic jest w gruncie rzeczy niczl•m 
inncm, ale poeta pokazuje nam ją w tra
gcdji jako jakąś siłę wyższ11, np. w tra
gedji greckiej jako los, jako jakąś fatal
ną siłę kierującą życiem, jako niby ja
kąś wyższą siłę ponad przyczynowym 
biegiem zdarzeń, która w każdcm zjawi
sku tragiczncm i w każdej tragcdji pro
wadzi od kolizji do katastrofy. Tragedja 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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pokazujP nam to prze.1s<'IC jako nic-
1wh ronnc i nieuniknione i w przcdsta
wi<·niu go właśnie w takirm świl•tle iśr 
musi głt'rwny w~·sih•k artysty tworzącl'go 
il'1q..~cdjP, by wywołaC: w nas uczu<'ic tra
g-irznoś<'i. Ale niekaii:<la kolizja prowa
dzii<'a do katastrofy, niPkażdy konflikt 
zasługujP na nazwę trag-i('znt•go w wy
ii:Pj prz~·to('zonyrh warunka('h. Cerhą 
tragizmu jPst smutek, któr<•go istotę sta
nowi zniszrzPnie wartośei w starciu 
tyc·h dwóeh sił i to wartośei wyższpj 
]>l'ZPZ niższą, lub też wysokiej wartości 
moralnl'j przl'z sam11 sicbiP. Tu każdy 
tragizm ukazuje się w jakiejś pcrsprk
tywie o<lwiP<'zny<•h zmagań picrwiast
k6w i sił wszP<'hświata. 

TYiko t<>n artysta moż<• hvć wielkim 
tragikiPm, kt6ry odezuwa p~1tęgę i siłę 
t.wh wartoś<'i, stanowi11cych istotną 
trpś{> i sPns rz<•rzywistośri, i to sens nic 
t<•go właśni<• konkrPtnie przrdstawione
go zjawiska tragieznego, ale jego war
tość symboliczną jako o<lhicia walezą
cy<•h mo<'y. To nadajt> właśnie tragedji 
Jwwipn wydźwięk mdafizyezny i czyni 
,ią wyrazPm najgłębszej treśei życia. 
A zatem trcści11 tragedji jest zniszczrnic 
wartośri wyższpj przez niższą, przyczcm 
wiPlkość tragizmu zalPży od c<•nnośri te
go, ro ginie. lm wyli.sza wartośr ginie na
skut<>k działania niii:szej, tern tragizm 
jPst większy, km większe jest wrażenie 
tragedji. Katastrofa przedstawiaj1ica to 
zniszczenie winna b;vć nieprzewidziana, 
a widz do ostatniej chwili powinien być 
utrzymany w niepewności, czy i z któ
r<'.i strony padnie grom. Autor tragcdji 
posługuje się nieraz t. zw. tragiczną iro
nją, gdy pokazuje nam, jak owa wyższa 
wartość hezwiPdnie i nieświadomie po
pada w sidła niii:szpj. NiPprzewidzialność 
katastrofy j<•st podstawą tragicznego na
pięcia, potęgowanego przez ironję. Ka
tastrofa winna być dalej nieunikniona. 
Bohater powinien być oplątany tak nie
rozerwalną siecią, że zagłada jego jest 

.ęzukaj w tomie piątymi 

jcdynem możliw<>m wyjści<>m: Zada
n i(>nl tragedji jest właśni<• w~·wołać ta
ki nastr6j. Tragizm dramatu winim1 
mice pPwną 1wrsprktywiczną głębię, 
a przedstawione zdarzenie powinno byC: 
symbolem niPskończonośC'i i poniekąd 
~chylać rąhek tajPmnicy świata. 

Różnorodność konfliktów tragicznych. 

Tak się przedstawia w głównyrh za
rysach wedle pogląd6w 8chl'lera istota 
tragizmu i na tle tej konrcpcji we
wnętrzna struktura trag<>dji. Tak jak 
w życiu, w całej swej bujnośri występu
je nieograniczona mnogość konfliktów, 
które wedle powyższych wywodów uznać 
wypadnie za tragiczne, tak i tragcdjc 
w r6ii:ny sposób realizują artystycznie te 
konflikty, do których materjał czerpią 
poeci bądź to z konkretnej rzeczywisto
ści, hądź to z fantazji. Tak jak możemy 
rozróżnić różne stopnie tragiczności, za
leżnie od intensywności nasilenia tragicz
nego, tak też rozróżnić możem~· różne 
rodzaje tragizmu w zależności od rodza
ju pozostających ze sobą w konflikcie 
sił. 

Tragedja grecka przedstawia konflikt 
tragiczny jako nieunikniony, ale hynaj
mmrJ niekoniecznie nieprzl'widziany. 
Bohater jej bowiem jest wplątany w si
dła jakiegoś fatum, ciążącego bądź to 
nad nim samym, bądź to nad jego ro
dem. W tragcdjach Szekspira katastro
fa, a więc zniszczenie wartości wyższych 
przez niższ<>, nie jest bynajmnil'j wyni
ki<>m oddziaływania tej jakiejś siły fa
talnej, kez poprostu czem!i zupełnie na
turalnem. Ale naodwrót mamy i w tra
gt>dji greckiej przedstawione konflikty 
tragiczne, jak np. w „Antygonie" kon
flikt między prawem boskicm, za które
go głosem idzie Antygona, a bezpra
wiem, któremu Kreon usiłuje dać formę 
prawa, konflikt, który mógłby się zna
leźć w każdej tragedji nowożytnej, więc 
np. u Ibsena. Nic brak jednak także pi-
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sarzy nowożytnych, którzy, jak Calde
ron luh Słowacki w „Lilli W cncdzic", 
przedstawiają katastrofę jako działanie 
tej właśnie wyższej fatalnej siły, której 
ulegają W encdzi mimo liczebnej, fizycz
nej i duchowej przewagi. 

W pewnym okresie w rozwoju dzie
jów tragedji uważano, iż przedstawiać 
ona winna tylko dzieje wielkich bohate
rów, królów i władców. Dopiero pod ko
niec XVII w. zrozumiano w Anglji, iż 
tragiczne konflikty rozgrywać się prze
eież mogą i muszą w!Sród wszystkich lu
dzi. Tak powstała t. zw. tragedja mie
szczańska. 1 niewątpliwie ten tragizm 
bliskich nam i codziennych sytuacyj 
przemawia bar<lzicj do naszego przC'ko
nania, niż tragizm konfliktu pomiędzy 
wiclkicmi postaciami dziejów. Zresztą 
przcwarstwowien ie spułcrzne i powstanie 
kultury burżuazyjnej wytworzyło cały 
szereg konfliktów właściwych danej epo
ce, więc np. w epoce liberalnej konflikt 
pomiędzy człowiekiem interesu a czło
wiekiem sumienia („,Vróg ludu" Ibse
na). Konkretna rzcrzywistość życia wy
rzuca na jego powit•rzchnię coraz to no
we problemy i konflikty, odbierając in
nym coś niecoś z ich przejmującej tre
ści. 

Coraz hardziej też w tragedji nowo
żytnej ujawniło się coś, coby nazwać 
można uwewnętrznieniem konfliktów 
tragicznych. Zn\).czy to, że autorzy tra
gedyj nacisk cały kładą raczej na we
wnętrzne starcia w duszy jednostki, 
przedstawiając np., jak Schiller w „Dzic
wiey Orleańskiej", walkę pomiędzy po
ezucicm posłannictwa a uczuciem miło
śei lub też walkę pomiędzy przewrażli
wioną fantazją a siłą rozsądku, jak Goe
the w tragedji „Torquatto Tasso". 
Zamiłowanie w tragedji jest nietylko 

wynikiem indywidualnych upodobań, 
ale ma swoje źródło głębsze nieraz 
w prądach duchowych epok. Niewątpli
wie wiek XVII był okresem gwałtow-

nych konfliktów, silnych wstrząsów, 
wielkich namiętnośei i wytworzył atmo
sferę przychylną dla powstawania i kul
tu tragedji. Nicinaezej ma się sprawa 
w drugiej połowie XIX wicku, gdy na
skutek społec•zn<'go przcwarstwowicnia 
następują silne i wstrząsające konflikty 
społeczne. Nic brak skądinąd czasów, 
które jak okres powojenny, szukafocy 
raczej spokoju, oznaczają czas dla po
wstania i kultu tragedji rarzcj nieprzy
chylny. ,Jako głęboki wyraz przeżyć 
ludzkich indywidualnych i zbiorowych 
jest więc tragcdja w swym rozwoju 
i powstaniu najściślej zwią.zana z ogólną 
sytuacją duchową rzasu i epoki, chociaż 
usiłuje przedstawić i pokazać bezczaso
wą treść żyria. Z. /,empicki. 

Literatura: T. Si n ko: Lit!'ratura gr<'c
ka, t. I, część II, Kraków 19:ł2, M. S c h c
le r: O zjawisku tragiczności. TłumacT.ył 
R. Ingarden. „Przegląd Warszawski" 1922; 
St. Kołaczkowski: Stanisław Wy
spiański. Rzecz o tragedjach i tragi;m1ic. 
Poznań 1922. 

TRANSPLANTACJA. Transplanta
cję, czyli przeszczepianie rzęści organi
zmu, stosuje się rzęsto w medycynie. Po 
znaczniejszych uszkodzeniach zewnętr:i:
nych przykrywa się ranę kawałkiem skó
ry, wyciętym z innej okolicy ciała; gdy 
zachodzi potrzeba wyrięcia kawałka ko
ści, wstawia się w jej micjce odpowiedni 
wycinek innej kości i t. p. W związkn 
z nader słabo rozwiniętą zdolnością rege
neracyjną człowieka (t. j. zdolnośrią do 
odradzania części ciała utraconyrh przez 
organizm) możnosc transplantowania 
części jest bardzo ograniczona, niczawsze 
bowiem zachodzi trwałe zrastanie się 
i łączenie tkanek różnego pochodzenia. 
U zwierząt mamy bez porównania więk
sze możliwości. Tu udaje się nietylko 
transplantacja kawałków skóry lub ko
ści, ale i przeszczepianie całych kończyn, 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~·-------
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oka, serca, a nawet udaje się niekiedy 
złączyć z sobą dwie połowy różnych 
osobników, które zrastają się w jedną 
całość. Zależnie od sposobu wykonania 
odróżniamy trzy rodzaje transplantacji. 
Transplantację a u top 1 as ty cz n ą 
mamy wtedy, gdy jakiś narząd zostaje 
przeniesiony w inny punkt ciała tego 
samego osobnika. Jeśli część transplan
towana pochodzi od innego osobnika tego 
samego gatunku, mówimy o transplan
tacji homo i op 1 as tycznej. Wresz
cie transplantaeją heter op 1 as tycz
n ą nazywamy przeniesienie części na 
osobnika innego gatunku, np. z żaby na 
traszkę. Część przeszczepianą nazywamy 
t r a n s p 1 a n t a t e m, osohn ika zaś, 
na ktf>rego się przrszezepia - go s ro
d arze m. 

Jeśli przeciąć dżdżownieę wpół i za
raz potem zszyć obie połowy zpowrotem, 
zwykle zrastają się one z sobą i otrzy
mujemy dżdżownicę całkowitą. Jeśli 
przytem odwrócić jedną połowę wzglę
dem drugiej o 180° tak, aby strona 
grzbietowa jednej przytykała do strony 
brzusznej drugiej, to i w tym przypadku 
zrost jest możliwy, wymaga jednak 
ciekawego i zawiłPgo przystosowania się 
organizmu do zmienionych warunków. 
Istotnie, pień nerwowy dżdżownicy prze
biega wzdłuż strony brzusznej robaka, 
oba zatem wolne końre przrciętego pnia 
nie stykają się ze sobą i nie mogą zro
snąć się bezpośrednio. Ale pień nerwo
wy wygina się odpowiednio, oba jego 
wolne końce odnajdują się wzajem i za
chodzi ich trwały zrost. W podobny 
sposób odnajdują się wzajemnie i łąezą 
się naczynia krwionośne. Ostatecznie, 
pomimo odwróconego położenia wielu 
narządów eiała, organizm potrafi przy
stosować się do tych nowych warunków 
i w wyniku otrzymujrmy całkowitą, nor
malnie funkcjonującą dżdżownicę. 

szukaj w tomie piątym! 

Rozwój i kierunek komórek 
tra.nsplan towanych. 

Nader różnorodnych transplantacyj 
dokonano na kończynach traszki. Zwła
szcza interesująee wyniki zawdzięczamy 
metodzie następującej. Odcinamy ko11-
czynę i czekamy na rozpoezęcic się pro
cesu regmcracyjnego. Na powierzchni 
przekroju znajduje się szereg bardzo 
różnych tkanek i narządów, jak skóra, 
mięśnie, naczynia krwionośne i t. d. 
Każdy z tych narządów składa się z ko
mórek o swoistej budowir, komórPk, 
zróżnicowanych w pewnym specjalnym 
kierunku. Otóż we wszystkich tych tkan
kach zachodzi stopniowy zanik sperjal
nyrh zróżnicowań komórkowych, komór
ki upraszczają się w swrj hndowir i Hta
ją się w bardzo znarznym stopniu po
dobne do sirbie. Wkońcu w sąsiedztwie 
przekroju znajdujemy liczną grupę ko
mórek jednakowych ; z ich wyglądu 
nic można już poznać, z jakiej tkanki 
która pochodzi. Wszystkie one tworzą 
t. zw. cz op (stożek) rege ner a
c y j ny, pokrywający cały przekrój. 
Gdy na miejscu rany utworzy się czop 
regeneracyjny, odcinamy go ponownie 
i przenosimy gdzie indzirj. Czop, po
wstały na miejscu uciętej kończyny 
przedniej, transplantowany na miejsce 
również uciętej kończyny tylnej, wy
twarza po pewnym czasie nową kończy
nę, która ma wszelkie cechy kończyny 
tylnej. Np. posiada 5 palców, gdy przed
nia kończyna płazów ma ich 4. Podobny 
wynik otrzymamy w przypadku odwrot
nym: czop regeneracyjny tylnej koń
czyny, przesadzony na miejsce przed
niej, wydaje kończynę przrdnią. Wy
nik ten jest bardzo ważny, wskazuje on 
bowiem, że kierunek rozwoju ezopa za
leży nie od własnych jego komórek, lecz 
przedewszystkiem od tych wpływów ze
wnętrznych, jakie oddziaływują nań 
w ciągu rozwoju, a więc od punktu orga
nizmu, w którym rozwój zachodzi. 
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Wszystko jedno, gdzie powstał czop : na 
miejscu przedniej kończyny wyda on 
kończynę przednią, a na miejscu tylnej 
tylną. Więcej nawet. Jeśli utniemy 
traszce ogon u nasady i powstały czop 
regeneracyjny przeniesiemy na miejsce 
uciętej kof1czyny, powstanie z niego koń
czyna, czop zaś regeneracyjny kończy
ny na miejscu ogona wytworzy ogon. 
Wynika z tego, iż poszczególne części 
organizmu nie są nieodwołalnie prze
znaczone do pełnienia jednej tylko ja
kiejkolwiek czynności. Zależnie od chwi
lowych potrzeb ustroju mogą one zmie
niać swoją budowę i swoje funkcje. 
Ale inny wynik otrzymamy, gdy trans
plantujemy czop regeneracyjny nicro 
później, gdy rozporzął on już rozwój 
w określonym kierunku. ·wtedy kierunek 
ten zmienić się nic da, a czop regenera
cyjny ogona wytworzy zawsze ogon, nie
zależnie od tego, gdzie go przesadzimy. 

Metoda transplantacji nadaje się rów
nież doskonale do badań nad kierunko
wością rozwoju. Ucinamy traszce dłoń, 
a następnie ucinamy całą przednią koń
czynę powyżej łokcia. Otrzymany odci
nek odwraramy o 180°, aby dawna część 
odśrodkowa kończyny była zwrócona ku 
tułowiu zwierzęcia, i przyszywamy go 
zpowrotem. Kończyna przyrośnie, na jej 
za.4 wolnym końcu, odpowiadającym 
dawnemu końcowi dośrodkowemu, utwo
rzy się nowa dłoń. Normalna kierunko
wość kończyny została więc odwrócona : 
dłoń tworzy się w miejscu kończyny, 
zwykle zwróconem do tułowia. Za
tem, zależnie od swego położenia w ustro
ju, komórki całkowicie zmieniają kieru
nek swego rozwoju. 

Transplantacja oka, serca i innych 
narządów. 

Na szczurach, królikarh i traszkach 
dokonano śmiałej próby transplantacji 
oka. Wyłuskuje się całą gałkę oczną, 
przecina się mięśnie oka oraz nerw 

wzrokowy, potem zaś gałkę wstawia się 
zpowrotem, lub też przenosi się ją do 
odpowiednio spreparowanej jamy ocz
nej innego osobnika. Wkrótce po ope
racji sorzcwka oka mętnieje, po pew
nym czasie jednak rozjaiinia się znowu. 
Przecięty nerw wzrokowy zanika, dege
neruje zupełnie. Ale w głębokich czę
ściach oka położone są komórki nerwo
we, z których wyrastają włókna. Włókna 
te wydłużają się coraz bardziej, rosną 
wzdłuż dawnego nerwu wzrokowei.ro 
i ostatcrznie wrastają w mózg. Zostaje 
przywrócone normalne połączenie oka 
z mózgiem i od tej chwili zwierzę odzy
skuje wzrok. 

Na płazach dokonano także transplan
tacji serca. Młodym kijankom żaby wy
cinano serce i przenoszono je w jakie
kolwiek miejsce ciała innej kijanki. Ta
kie kijanki o dwóch sercach, swojcm 
i obrcm, rozwijają się normalnie i prze
chodzą zwykłe przeobrażenie. Każde 
z dwóch serc pulsuje regularnie, przy
czcm każde zachowuje własny rytm. 
Np. jedno z nich może stale uderzać 
częściej niż drugie. Jrśli przeniesiemy 
serce kijanki starszej na kijankę młod
szą, to transplantat wyprzPdza własne 
serrc kijanki w rozwoju, rzyli różnica 
wicku obu serc zostaje zachowana i po 
transplantacji. Zależnie od sposobu wy
konania operacji, transplantat może 
być w różnym stopniu związany z ukła
dem krwionośnym gospodarza. Niekiedy 
serce nic łączy się z żadnemi naczynia
mi, lecz pulsuje puste i po pewnym cza
sie zanika. W innych przypadkach zno
wuż odwrotnie, transplantant pociąga 
ku sobie wszystkie naczynia krwionośne 
gospodarza i spełnia całą prarę, a wła
sne serce gospodarza bije puste. Naj
częściej jednak oha serca dzielą się na
czyniami i każde z nich zawiaduje czę
ścią krwiobiegu. Jeśli przed transplan
tacją usunąć własne serce gospodarza 
i w jego miejsce wszczepić obce, otrzy-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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muje się normalną. kijankę, u której ohicg 
krwi odbywa się zupełnie prawidłowo. 
Podohna transplantacja S('rca udała się 
takż1• na dorosły<"h osobnikach żab i tra-
8Z<'k. Takżt> i szcrpg innych ważny<"h na
rząd<lw może ulec transplantacji u pła
z{>w, np. narządy rozrodcze, ślcdz10na. 

Zjawisko reindywidualizacji. 

Najhardziej niPs111nowite przykłady 
tranxplantacji spotykamy u gąl)('k mor
skieh i hydry. Wzięto 4-fi h~·dr i po
cięto j<• nożyezkami na możliwi<' drohnl' 
kawałki. Otrzym1llll! miazgę zmiPszano 
dokładnie i umicxzezono w wodzi<'. .Inż 
]HJ upływi<' godziny te pomit•sza1w z so
bą w najrozmaitszy spos<lb czi:ści zra
stają się w jl'<ln:1 nipforpmn1) masę. 
~astsp11t'go dnia C'ała masa pokrywa 
się .1cdną warstw:i przezroczystego na
błonka. Zachodzi to w frn spos<lh, że 
kawałki nabłonka wychodzą wszystkie 
z WP\\:111!1 rz na powiprzehnię masy, łą
cz11c się tu w jPdnolitą tkankę. Następ
nie o<leinki cznłkt'iw hydry, rozrzucom• 
wszędzie hez łullu i porzqdku, takż<~ wy
eho<lzą wszystkie na powi<'rzchnię i ł:i
czą się z sobą w grupy, po kilka. Nit•
zall'żn i<• od ll'go wycł10;lz11 na powit'rzeh-
11 i~· i łąt•zą się z sobą w grupy kawałki 
po<l<·sz<'W. Wn•szeie z każdl'j takiej 1o1:ru
p~· ezułkiiw zaezyna stopniowo wyrastać 
gł<iwka oraz g6rna ezęść łodyżki hydry, 
z grup zaś ezęśei dolnyeh wyrastają po
d.t•szwy. Ostat<•eznic cała masa rozpada 
się na szPreg odcink<lw, przyczl'm jc•dna 
g'ł6wka ł:icz.v się z jPdną pod('szwą 
w całkowitą hydrę. Liczba powstającyeh 
hydr nie stoi w żadnym zwi11zku z liez
h11 osobników, uż~·tyeh do doświadczl'
nia, a zarazem liczba tworzącyeh się 
~'łt>wl'k j1•st niezalPżna od liczby powsta
.JIJ(•ych pod('sZ<'W. <Idy nie :-;tarczy głiiwl'k 
do wszystkieh podeszew, tworzy się o<l
powil'dnia liczba głiiwek dodatkowych, 
gdy gł6w<•k jest za dużo, nara:-;tają nowe 
]lodPszwy, a zawsze masa centralna roz-

szukaj w tomie piątym! 

pada się wkońcu na SZ('rcg całkowityeh, 
normalnych hydr. \Yynik taki otrzyma
my, gdy zmieszamy z sobą wszystkie 
kawałki. Orupy ezułkliw oraz odl'inki 
podPszwy stanowią jakby o..~rodki, doko
ła których skupiają się inne części. Ich 
ohpcność powoduje, że cała masa rozpa
da się na fragmenty. Ale można post11-
pić inaczl'j. Bierzl'my znowuż 4-f> hydr, 
odcinamy wszystkim zarówno gł6wki, 
jak Jiodeszwy, i dopi<•ro rt'sztę ciała 
kl'lljl'my na kawałki i mieszamy z soh11. 
I tym raz<'m następuje trwały zrost 
wszystkieh części oraz występowanie na
błonka na powi<'rzchnię. W wyniku zaś 
ta kit'go l'ks1wrym('lltU otrzymujemy jed
ną olhrzymi11 hydrę, najzu1włnirj nor
malniP ukształtowaną! Kilka odrębnych, 
nil'zah•żnych osobników stopiło się w jed
ną całość, przl•kształciło się w nowt•go 
jednolitl'go osobnika. Zjawiskom tl'go ro
dzaju nadano miano zjawisk re i n dy
w i d u a l i z a c j i. Analogiezny przy
palkk widzimy u gąlwk. nąbkę można 
przl'trzcć przpz gęstl' sito jedwabne, 
rozdzidając jej organizm na poszezc
g6lnp kom6rki lub nicwidkic grupy ko
mórkowe. Otrzymana miazga także za
<'Zyna organizować się, kom6rki jedna
kowe odnajdują się wzajPmni<', tworz11c 
zwięzłl' tkanki, i ostat<'<'Znic z miazgi 
pow:-;tajc na nowo kilka malutkich gą
hl'<'Zl'k, które rozwijają się w normalne 
gąhki. 

,Jak widziPliśm)·, transplantacja mo
że hyć dokonywana riiżnemi sposobami 
i jl'j powodzmie zależy w pierwszym 
rzędziP od stopnia zdolności regpnera
cyj1wj zwit'rzęcia. ,Jako naukowa meto
da badania transplantarja w wynikach 
swoieh prowadzi do wniosku, że or"a
nizm je:-;t czl'mŚ plastyczncm, że poszc;,e
gólm' ,jl'go czrś<'i mog11 radykalnie zrnit>
niać kil'rUnl'k rozwoju i rt'iżnicowania, 
gdy wymag-a tego interes odtworz<mia 
normalni<• funkcjonującej całośei. 

J. Dem1111w.~ki. 
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TRA WIENIE. Komórki zwierzęcia 
wyf.szego żyją (--+ Komórka) kosztem 
przeróbki chemicznej cukru, aminokwa
sów i tłuszczu, które pobierają z krwi 
(--+ Białko, Odżywianie, Przemiana ma
terji, Tłuszcze, Węglowodany); mate
rjały doprowadzone przez krew pocho
dzą z pokarmu ; pokarm składa się z tka
nek obcych, a te składają się z białka, 
węglowodanów i tłuszczów. Trawienie 
roztwarza pokarm i zamienia go w pro
ste, rozpuszczalne ciała, które następnie 
przez procesy wessania (resorbcji) prze
chodzą do krwi i limfy. Przewód po
karmowy jest wyścielony tkankami, wy
specjalizowanemi dla funkcji trawienia 
i wessania. 

Droga doprowadzenia pokarmu do żołądka. 

Trawienie u człowieka zaczyna się od 
połknięcia pokarmu zżutego, t. zn. roz
drobnionego i przesiąkniętego śliną. śli
na wytworzona jest przez trzy ślinianki 
(--+Gruczoły) i zawiera śluz; zwilża ona 
pokarm, nadaje mu śliskość, umożliwia 
utworzenie kęsa i przełknięcie go. Pod
czas połykania oddech jest odruchowo 
wstrzymany, krtań unosi się ku górze, 
szpara głosowa jest zamknięta i nakryta 
przez przyciśniętą nagłośnię: urządzenie 

Ryc. 94 . Zaryay iol,dka wypełnion ego w•dlug •divcia 
Roentg•nowakl•go, przr utyciu papki blzmutow•l. 
p - pra„łyk , T -- troon, O - mlt'jac• odfwlernlka. 
P ozoacH mlejacP p~pka, llnje kre•kowan e ozna· 

czone 11.r„lkuml - ałup pacl•nowy. 

to chroni tchawicę przed dostaniem się 
do niej pokarmu. ślina posiada u ro
ślinożerców i u człowieka także i funkcję 
chemiczną: zawiera mianowicie a m y-
1 a z ę ślinową (albo ptyalinę), 
to jest ferment (zaczyn) rozkładający 
skrobię. Zwierzęta drapieżne nie wy
dzielają tego zarzynu w ślinie, gdyż nic 
potrzebują go, pokarm ich bowiem nie 
zawiera skrobi. Ponieważ przemiany 
chemiczne w ciągu trawienia odbywają 
się pod działaniem zaczynów, przeto ob
jaśnimy już na amylazie ślinowej isto
tę tych czynników. Ugotujmy trochę 
mączki skrobiowej z wodą; otrzymamy 
płynny klajster, który z odrobiną jody
ny zabarwi się na kolor ciemnoniebieski. 
Zmieszajmy ze !iliną nieco klajstru (bez 
jodu!) ; jeżeli mieszaninę pozostawimy 
przez kilka minut w temperaturze ciała, 
skrobia zniknie: po dodaniu jodu nie 
będzie już zabarwienia błękitnego, a za
pomocą stosownych odczynników stwier
dzimy obecno!ić cukrów. Zaczyn zawar
ty w ślin ie jest !icitae określonem ciałem, 
w którego obecności skrobia, a więc inne, 
również ściśle określone ciało, rozkłada 
się na prostsze składniki. Wystarczy 
jednak zagotować !ilinę, albo dodać tro
chę mocnego kwasu, ażeby zaczyn zni
szczyć: ślina zagotowana nie wywołuje 
rozkładu skrobi. Na inne węglowodany, 
na białka i na tłuszcze zaczyn ślinowy 
zupełnie nie działa. 
Kęs połknięty dostaje się do prz1.,>łyku 

i z tą chwilą ustaje wpływ woli, a za
czyna działać automatyzm ruchów prze
wodu, pokarmowego; dopiero akt odda
wania kału, na przeciwnym końcu prze
wodu, będzie znów poddany woli. Auto
matyzm ruchów przewodu pokarmowe
go jest sterowany przez nerwowe ukła
dy trzewiowe, n i ez a I e ż n i e o d 
w p ł y w u ś w i a d o m o ś c i ; automa
tyzm ten polega na tern, że mięśnie 
gładkie, tworzące ściany (przełyku) kur
czą się powyżej kęsa, a wiotczeją po-

Czego nie znajdziesz tutaj 
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niżej, wskutek tego kęs przesuwa . się mórki tych gruczołów wydzielają skład
ku żołądkowi. Pokarmy albo napoje nic niki soku żołądkowego, zawierającego 
wpadają zatem do żołądka, lecz są trans- około 0,5°/0 kw as u s o 1 n cg o i z a
portowane czynnie, aczkolwiek nicświa- czy n pepsynę, który trawi białko. 
dornie; dzięki temu urządzeniu można Pokarm gromadzi się w żołądku, gdzie 
jeść i pić w każdej pozycji ciała. układa się w warstwy tak, że ostatnie 

0....., ---P łyki znajdują się w środku masy wy-
):~ pcłniającej żołądek i najpóźniej styka-

0____ ją się z jego ścianami i ich wydzielina
mi. Wór mięśniowy żołądka wykonuje 
ruchy polegające na tern, że od góry 
ku dołowi przebiega okrężne przewężenie, 
tak, jakgdybyśmy wypełniony miękką 
masą worek ujęli u góry między palec 
wskazujący i kciuk i przesuwali rękę 
ku dołowi. Przez takie ruchy przebiega
jące w żołądku od części wpustowej do 
części odźwiernikowej, komunikującej się 
z jelitem, miesza się miazga pokarmowa; 
przytem małe porcje miazgi przechodzą 
do jelita przez otwierający się okresowo 
odźwiernik. Napoje mogą przepłynąć 
przez żołądek do jelita nawet wtedy, 
jeżeli żołądek jest wypełniony, a miano
wicie przez rynienkę, utworzoną przez 
skurcz ścian. 

Z--

Kyc. 95. Schemat przewodu pokarmowero czlowl•ka. 
P - ujście praełyku do ioł,dka (t) , O - odiwltr· 
nlk, D - dwunastnica, Je - j elito cacae, I - Je· 
lho biodrowe. OW - okr~inlca (kiHka rruba) 
w1topuj11ca, OS - okręinlea 11topuj11ca, SK - kl· 
••ka il epa, WR - wyroatek robacakowy, Od -

odbytnica. · 

Praca żołądka. 

~ołądek ludzki jest worem kurczli
wym, o pojemności do d.wu litrów; ścia
ny tego woru składają si~ z mięśni 
gładkich, a wnętrze jest wyścielone bło
ną śluzową. Rozróżniamy część w p u
st ową, do której wpada przełyk, 
trzon żołądka i część dolną 
o d ź w i e r n i k o w ą, prowadzącą do 
jelita cienkiego. W śluzówce trzonu żo
łądka mir,.szczą się bardzo liczne gru
czoły trawienne i ich ujścia. R6żne ko-

szukaj_ w tomie piątym! 

Głównym zaczynem żołądkowym jest 
pt'psyna, działająca wraz z kwasem sol
nym. Pod wpływem pepsyny i kwasu 
solnego białka rozpadają "'~" na rozpu
szczalne albumozy: jest to pierwszy akt 
strawienia białka. Sernik, białko mleka, 
ścina się pod wpływem wytwarzanego 
w żołądku zaczyn u p o d p u s z c z k i 
w ser; dopiero produkty trawienia ser
nika przez pepsynę przechodzą do jelita. 
Pokarm zostaje w żołądku od kilkuna
stu minut do wielu godzin, zależnie od 
ilości i rodzaju pokarmu ; ulega przytem 
nieustannej przeróbce przez działanie 
zaczynów i ruchy żołądka. Kiedy po
karm opuści żołądek, wydzielanie śluzu 
spłókuje jego powierzchnię z resztek 
miazgi. 
Zawartość kwasu solnego w soku żo

łądkowym przeciwdziała sprawom gnil
nym: na początku procesów trawien-
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nych ustrój niszczy przez działanie kwa
su solnego wiele drobnoustrojów zawar
tych w pokarmie. Działanie odkażające 
i przeciwgnilne kwasu solnego chroni 
ustrój o zdrowym żołądku przed licz
nemi chorobami zakaźnemi , m. i. przed 
tyfusem i cholerą. 

Od czego zależy wydzielanie soku 
żołądkowego T Wydzielanie śliny rozpo
czyna się już przed spożyciem pokarmu, 
pod wpływem wrażeń wzrokowych, wę
chowych, a nawet samego wspomnienia 
pokarmu; to jest oddawna i powszech
nie wiadome, i wyrażone w zwrocie : 
„idzie ślinka" . Ale to samo odnosi się 
i do wydzielania soku żołądkowego: wi
dok lub woń pokarmu, przypomnienie 
pokarmu przez wrażenia wzrokowe i słu
chowe wywołują i u psa i u człowieka 
wydzielanie soku; pokarm przełknięty 
zastaje w żołądku już przygotowany sok 
żołądkowy, który rozpoczyna trawienie. 
Dalsze wydzielanie soku odbywa się 
automatycznie, produkty trawienia biał
ka działają jako bodźce dla gruczołów 
trawiennych i podtrzymują wydzielanie 
soku żołądkowego dopóty, dopóki w żo
łądku zalega jeszcze pokarm. Używką 
najsilniej pobudzającą wydzielanie soku 
żołądkowego jest wyciąg mięsny (ros6ł); 
niekorzystnie działają na wydzielanie 
soku żołądkowego duże ilości tłuszczu. 
Przykre wrażenia wstrzymują wydziela
nie soku żołądkowego: u psa, u którego 
na widok pokarmu sok żołądkowy pły
nie obficie, widok kota wywoła natych
miastowe ustanie wydzielania; u czło
wieka działają podobnie przykre wraże
nia, ale również i praca umysłowa. 

Praca jelit. 

Od strony jelita żołądek jest zakoń
czony o d ź w i e r n i k i e m, tęgim pier
ścieniem mięsnym, który otwiera się 
okresowo za każdym razem, kiedy prze
wężenie woru mięśniowego zbliża się do 
niego; po każdem otworzeniu odźwier-

nika tryska do jelita cienkiego płynna 
lub półpłynna miazga, poczem odźwier
nik zamyka się. 

Ryc. 96. Prac krój podłużny praes ściano j elita cl cn · 
kiego, przedatawlający koamki j elitowe i warstwy 
c1ynne . N - nabłonek koamkó w, T - tętnica , 
t - żyła, L - naczynie mleczowe órodkowe, SL -
·•ploty riaczyń mleczowych. J eden 1 koamków (pra· 
wy) j e1t narysowany tak, ai eby uwidoc•nić naczynia 
łlmfatyczne ( chłonn e ) , prae1 które wayoajq ale tłu· 
aacae , dwa Inne tak, ażeby uwidocznić nac1ynia 
krwionośne , prze• które w1y1&Jlł •iv c ukry, amino· 
kwaay i ciała mineralne. S - śluzówka j ełltowa , 
P - podśluzówka , MP - mioónlówka poprzeczna , 
MD - mięśniówka podłużna , K - t . 1w. krypta-

Lleberkuehna. 

Trawienie w Jelicie clenklem. 

W jelicie cienkiem odbywa się główny 
akt trawienia i wessania i tu panuje 
już zupełna, uniezależniona od wpływu 
świadomości, autonomja. J elito człowie
ka przedstawia się jako rura długości 
około sześciu m; o średnicy, w stanie 
zwiotczałym, około trzech cm ; górna 
część, zwana d w u n a s t n i c ą, łączy 
się z odźwiernikiem. ~ciany jelita skła
dają się z dwu warstw mięśniowych, 
złożonych z mięśni gładkich podłużnych 
w zew11ętrznej, okrężnych w wewnętrz
nej warstwie i dwu splotów nerwowych, 
mianowicie splotu Auerbacha, sterują
cego ruchami mięśni j elitowych, i splo
tu l\foisncra, zaopatrującego błonę ślu
zową jelita. Błona śluzowa, wyściełająca 
jelito od wewnątrz, jest pokryta gęsto 

Czego nie znajdziesz tutaj _:_ 
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kosmkami jrlitowcmi; strukturi: po
wh·rzrhniową jelita pm·ównamy najlepiej 
z aksamitem. Kosmki jrlitnwP są wła
ściwemi narządami w<•hłnniaj1p•t>mi pro
dukty trawienia; mi(·szez11 sii: w nieh 
naczynia krwionośrn>, narzynia limfa
tyczne oraz wł<'ikna mi<;sJH', dzii;ki ktć1-
rym kosmki wykon11.i11 nirnstannc ru
rhy. .klito eicn kil• ezłowieka posiada 
około rzkn•C'h miljonów kosmków; po
winzrhnia jelita jest prz(•z nin powi~·k
szcma mmeJ wi<;('P.i dzi1·si\'riokrotniP. 
W ohri:bir jelita działają zaezyny do
starczone przPz dwa widkin grn(·zoł~· 
trawienne, t r z ust k \' i w q t ro h <;, 
ujścia bowiem przt•wodów, przt'Z które 
Noki tych grurzoł<lw spływaj;) do jdita, 
znajdują si\' w dwunastniry. Poza f Pm 
śluzówka jPlita zawiPra hard.zo liezrn· 
małe grurzoły trawienrH'. 

Trzustka dostareza za1•zynów trawiC'n
ny<'h, które ostateeznie trawią białka, 
wi:i.dowodan.v i th1szf'Zt' i prz1·twarz11ją 
fo w ciała, które ult•gają wessaniu przPz 
ściany jelita. Fl'rmenty trzust kow1~, kt1>
re trawił) białko, nazywają sii: t rypsy
n ą oraz r re p s y 11 ą. Trypsyna dzia
ła w płyn1wh ohojętny<'h albo słaho za
sadowyeh i prowadzi dah•j rozkład, za
porz11tkowan,v w iołądku p!Zl'Z pt•psyn<;. 
Na <lziałanil' trypsyny wpływa ez~·1rnik, 
wytworzony równwz przPz trzustk~', 
a mng-azynowany w błonic śluzowej jt•
lita: r n t c rok i n a z a. Bnterokinaza 
zamit•nia trypsyn~ w trn1syn10 ezynlll), 
która może Htrawić równiei białko ro
dzime, nie naporzęte przez działanie 
pepsyny. Niektt'in• gruezoły wydzielają 
soki nierzynnr, które dopiPro na miej
scu działania i;tają się <'zynncmi wsku
tek zmieszania z innemi eiałami. Pro
pepsyna, wydzielona przrz gru<'zoły dna 
żohidka, staje się pepsyną czynną do
piero pod wpływem kwasu solnego; 
trypsyna nabiera zdolności trawimia 
białka rodzimego po luźnem połą<'zeniu 
się z enterokinazą. W ten sposób unika 

szukaj w tomie piątymi 

Awiat I tycie. - IV. 

si~ działania trawiPnnrgo na białka sa. 
my('h grurzołt>w. 

Ft•rmC'nty grupy crC'psynowrj rozkła
dają na aminokwasy białko nadtrawione 
przez pcps~·nę. .Jeż(•li wyobrazimy so
hiP białko jako długi łafirurh, utworzo
ny przez pohi<'zone Zl' sobą rPszt,v amino
kwasów (~Białko), to prpsyna rozry
wa tę długą eząstl'rzkę na kilka odrin
ków łaf1C'urha, trypsyna prowadzi ten 
podział ,j!'szrze dakj, frrnwnty crPps,v
nowt• natomiast odrywajq z tyeh kr<lt
szy<'h łaf1rnehów j<'dną rz1isterzkę amino
kwasów po drugiej, jakby poszezcg<llnc 
oghiwa, ai do zupełnego rozkładu. 

Rozkła<l węglowodanów odbywa się 
pod działanic·m am y I a z y t r z ust
k owej, działającej zasadniezo zupeł
nir podobnie, jak ślinowa; produktem 
rozkładu jt>st cukier słodowy. FC'rmrnty 
jelitowe rozkładają prostsze rukry zło
ione (~Cukier, Węr1lo1rodany), np. Cll·· 

kier trzrinowy i <'likier mlf'kowy, na 
Rkładn iki najprnstszP, to jest eukit•r gro
nowy, ow<wowy, galaktoz\'; hcz kg-o roz
kładu enkry nic mogą hyć Wl'ssanc. 

Trnwicn ie tłnszezCiw polega na zmy
dleni n Jll'zt'z I i p a z \' t r z 11 s t k o w f) 

( ~ 1'litszcu). \V prol'csic tym w.spĆlł
działa ii',łf.. BPz żt>ł!'i krople tłuszezn 
zlcwał,vh,\' si\', 1 i paza n ie mogłaby na 
n ie działać; Ż<lłf. rozbija tłnszezp w naj
dclikatnipjszc kropelki, podohne do 
kropeh•k zawart,yeh w mleku i u<lo
st<;pnia .i<' działaniu lipazy. lTtworzone 
kwasy tłuszezowe hirzą siQ luźnie z pew
nemi składnikami itiłei i przt'nikajq 
z niemi do kosmk6w jelit.owyr.h, gdzie 
na nowo powstają z nich tłuszcze; kro
pelki tłui;zczu dostają się następ n ie do 
naczyf1 limfatycznych i jako m 1 c cz 
spływają do krwi żyły czczej g6rnej 
( ~ Serce i ukhul krążenia). 
Działanie fcrml'ntów trawiennych roz

kłada zatem gł6wnc częś<'i składowe po
karmu na składniki budulcowe: białka 
na aminokwasy, wielocukry na rukry 
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proste, tłuszcze na kwasy th1szczowe 
i glicerol. Z tych podstawowych budul
ców tylko cukry i aminokwasy przecho
dzą do krwi, przepływającej przez kosm
ki jelitowe; krew ta spływa do żyły 
wrotnej, prowadzficej do W<!troby, 
i wszystko, co krew z przewodu trawien
nego pobrała, jest poddane kontroli wą
troby, która niektóre ciała zatrzymuje, 
magazynuje, zmienia i następnie oddaje 
krwi, zależnie od potrzeb ustroju. W żo
łądku niema wchłaniania; niektóre cia
ła zostają wchłonięte w dwunastnicy tak 
szybko, że w jelicie cienkiem nie można 
ich obecności stwierdzić. Do tych ciał 
należy alkohol. Wchłanianie nic jest by
najmniej sprawą dyfuzji w znaczeniu 
fizykalnem: komórki kosmków jelito
wych czynnie, przy nakładzie pracy wsy
sają z przewodu pokarmowego i trans
portują do naczyń krwionośnych lub 
limfy produkty trawienia. Proces ten 
odbywa się tak zupełnie, że z treści je
litowej może zupełnie zniknąć cukier 
gronowy i przejść do krwi, która to 
właśnie ciało zawiera w sporem stężeniu 
(1 g na litr). 

Wydzielanie soku trzustkowego jest 
regulowane przez ciekawy mechanizm, 
którego spostrzeżenie naprowadziło na 
odkrycie hormonów w ogóle ( ~ II ormo
ny). W chwili, kiedy kwaśna miazga 
pokarmowa tryśnie z odźwiernika na 
śluzówkę dwunastnicy, wtedy w iiluzów
ce powstaje ciało nazwane sekrety
n ą, _które z krwią płynie do trzustki. 
i powoduje natychmiast wydzielanie so
ku• trzustkowego. 

Praca kiszki grubej. 

Ruchy jelita cienkiego podlegają 
wspomnianemu powyżej prawu ogólne
mu: bodziec mechaniczny w jakimś 
punkcie (np. ucisk mechaniczny) po
woduje skurcz po wyż c j, z w i ot
c ze n ie poniżej tego miejsca 
i wskutek tego przesunięcie ciała draż-

niącego ku dołowi. Miazga pokarmowa, 
przerobiona, rozcicfirzona przez wodę so
ków trawiennych, pozhawiona składni
ków już wessanych, dostaje się do kiszki 
grubej, gdzie zalega dosyć długo, nor
malnie dobę, albo dłużej. w kiszce gru
bej odbywa się żywa fermentacja przez 
baktcrje ( ~ Baktcrje) kiszkowe; fcr
menfarja ta przetwarza te części po
karmu, które nie uległy hądźto strawie
niu, bądź też wessaniu. Procesy fer
mentacyjne i wessanie wody zamitmiają 
miazgę pokarmową w kał; przez wchło
nienie wody w kiszce objętość miazgi 
trawiennej zmniejsza się do jednej dzie
siętnej pierwotncJ ohjętośri. ściany 
kiszki grubej wydzielają do kału nie
które sole mineralne krwi: fosforan 
wapniowy i sole żelazowe. Kał składa 
się ostatecznie, jeżeli pochodzi z po
karmu zupełnie strawnego (mąki białej, 
mięsa, jaj, nabiału) z przefermentowa
nych resztek soków trawiennych, złu
szczonych komórek przewodu, bakteryj, 
fosforanu wapniowego i siarczku żelaza. 
~Tcżcli pokarm pochodzi z pokarmu nie
zupełnie strawnego, to objętość jego jest 
większa, zawiera wtedy masy niestra
wionego, choć przefermentowanego błon
nika: tak u roślinożerców i u człowieka 
przy pokarmie roślinnym nieroztworzo
nym. Kał zbiera się i zalega w rozszerze
niu kiszki stolcowej, skąd wypycha go 
akt oddawania kału, wywołany aktem 
woli. 

W skład pokarmu roślinnego wchodzą 
błonnik i pokrewne roślinne materjały 
niestrawne. Zwierzęta wyższe i człowiek 
nie wytwarzają zaczynów trawiących 
błonnik. Błonnik ulega tylko fermenta
cji, przyczcm powstaje metan (CłI., 
„gaz ziemny", „gaz błotny"), główny 
składnik gazów kiszkowych. Zawartość 
błonnika w pokarmie jest rzeczą bardzo 
ważną, gdyż nadaje odchodom pewną 
objętość i działa przez ucisk jako bo
dziec na ruchy kiszki grubej. 

------
Czego nie znajdziesz tutaj -
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Zwierzęta roślinożerne spożywają po
karm (trawa, liście), w kt(Srym mało 
jest części odżywczych, a wiele niestraw
nego hłonnika; ażeby wydobyć części 
odżywcze, zamknięte w niestrawnej ma
sie, mają roślinoż('rce specjalne urządzt'
nia, w których spożyty pokarm długo 
zalega i fermentuje; u przeżuwaczów 
służą do tego pierwsze żołądki (żwacz, 
czepiec i księgi), u nicprzeżuwaczów 
(koń i królik) olbrzymia kiszka ślepa, 
która np. u konia mieści nawet więcej 
niż sto litrów trc8ci. Fermentacja roz
luźnia hłonnik i rozkłada część składni
ków użytecznych, wprawdzie bez korzy
ści dla zwierzęcia, ale inną ich częśr 
udosttwnia strawieniu i wessaniu. 

Ruchy przewodu pokarmowego. 

Kilka słów poświęeimy jeszcze ruchom 
przewodu pokarmowego. Podaliśmy już 
powyżej prawo, któremu podlegają ru
chy jelita. Ruch ten nazywamy r u
chem ro hacz ko wym (perystalty
ką) jelita. Wiemy też, na czem pole
gają podobne ruchy żołądka. Ruchy te 
posuwają pokarm zawsze tylko w kie
runku od jamy ustnej ku odbytnicy; 
ruchów przeciwnych niema. Poza tern 
istnieją r u c h y w a h a d ł o w e jelita, 
wywołane przez mięśnie podłużne; odci
nek jelita rozpada się na mniejsze od
cinki przez utworzone przewężenia, od
cinki te następnie znowu się zlewają. 
Ruchy te mają znaczenie dla wymiesza
nia pokarmu i przyczyniają się do lep
szego wchłaniania, ale nie przesuwają 
pokarmu. W y m i o t y nic polegają na 
ruchach samego żołądka, lecz na ucisku 
przez mięśnie brzuszne i przeponę na 
trzon zwiotczały, przy zamkniętym 
odźwierniku i otwartym wpu.~cie. Wy
mioty stanowią akt ochronny, usuwa
jący doraźnie ciała szkodliwe, które do
stały się z pokarmem do przewodu, a nie 
przekroczyły jeszcze żołądka. 

szukaj w tomie piqtyml 

Rola leukocytów w procesie trawienia. 

Przewód pokarmowy zawiera na ca
łej rozciągłości swoich ścian tkanki lim
fatyczne, których krwinki białe (leu
kocyty) współdziałają z właściwym pro
cesem trawiennym. Krwinki białe są 
uzbrojone w zaczyny trawienne, zapo
mocą których mogą trawić cząstki po
karmu. Leukocyty trawią białko zapo
mocą ka te p s y ny, zaczynu odmien
nego od pepsyny i trypsyny; zaczyn ten 
dostaje się z obumarłych krwinek bia
łych także do przewodu pokarmowego 
i działa tam w odpowiednich warunkach. 

Odmiany procesu trawiennego w świecie 
zwierząt. 

W świecie zwierzęeym spotykamy róż
ne odmiany procesu trawiennego, zasad
niczo podobnego do powyżej opisanego. 
U ptaków (np. u kur lub gołębi), po
tężny żołądPk mięśniowy odgrywa do
niosłą rolę w rozdrabnianiu pokarmu 
ziamistego. U mięsożerców, żywiących 
się pokarmem kompletnie strawnym, 
spotykamy jelito krótsze i o silniejszrj 
warstwie mięfoiowcj ; u roślinożerców 
jelito dłuższe, bardziej wiotkie, o więk
szej powierzchni chłonącej ; u zwierząt 
niższych trzustka i wątroba tworzą je
den narząd; u jeszcze niższych niemal 
całą funkcję trawienia i wessania obej
mują ruchome komórki fagocytowe, po
dobne do krwinek białych u zwierząt 
wyższych. 'Robaki pasożytniezc, np. gli
sty żyjące w kiszkach zwierzęcych nic 
posiadają wogóle przewodu pokarmowe
go, tylko wchłaniają przez powierzchnię 
zewnętrzną swego ciała produkty tra
wienia swego ży,vicicla. Jak dalece 
względnem jest rozróżnienie między tra
wieniem wewnętrznem a zewnętrzncm, 
objaśni następuj1iey przykład. Rozgwia
zda wprowadza zazwyczaj zdobycz do żo
łądka przez gębę położoną w środku 
ciała; jeżeli jednak upoluje ślimaka, 
którego z muszli wydobyć nie może, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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przykłada gębę do wylotu muszli, wy
pukla żołądek, wsuwa go do jej wnętrza, 
wydziela soki, trawi zdobycz w jej wła
snej muszli i wsysa produkty tra
wienia. 

Z dziejów badań nad trawieniem. 

Fizjologja trawienia zaczyna się w wie
ku XVII od doświadczeń d e O r a a f a, 
który stwierdził u psa wydzielanie soku 
trzustkowego przez sztuczną przetokę ; 
w wicku XVIII Re a u m u r obserwo
wał własności soku żołądkowego, który 
dobywał w ten sposób, że oswojonemu 
krogulcowi dawał połknąć kawałerzki 
gąbki, które nasiąkały sokiem żołądko
wym ; oddane przez krogulca gąbki do
starczały próbek soku, który, jak Rća
mur stwierdził, rozpuszczał mięso. W tym 
samym czasie S pa 1 a n z a n i wykony
wał wspaniałe doświadczenia na sobie 
samym, połykając przymocowane na 
nitce woreczki płócienne z próbkami po
karmu, które następnie wydobywał i ob
serwował zmiany, które dokonały się 
w żołądku. W pierwszej połowic wieku 
XIX lekarz amerykański B ca u mon t 
opisał koleje przemian pokarmu w żo
łądku i wydzielanie się soku na podsta
wie obserwacji na człowieku, który wsku
tek wypadku z bronią miał dziurę -
przetokę - w żołądku ; wnętrze żołądka 
było w ten sposób udostępnione dla ba
dań. W drugiej połowie wieku XIX 
P a w ł o w rozwinął metodę wykonywa
nia (w drodze operacyj chirurgicznych) 
przetok żołądkowych i jelitowych u psów 
i udostępnił wszystkie odcinki przewo
du trawiennego dla obserwacyj fizjolo
gicznych. W końcu wieku XIX C a n
n o n zastosował papkę zawierającą sole 
bizmutowe do badań nad ruchami prze
wodu pokarmowego. Oglądając lub foto
grafując cienie, które rzuca nieprzepu
szczalny wskutek tego dodatku dla pro
mieni Roentgena pokarm przy prze
świetleniu temi promieniami, można śle-

dzić przechodzenie pokarmu przez prze
wód pokarmowy, a zarazem ruchy prze
wodu. 

Istotę chemiczną poszczcg6Jnych proce
sów trawiennych można było wyjaśnić 
dopiero po zbadaniu w wieku XIX bu
dowy składników pokarmu i istoty dzia
łania fermentów. J. K. Parnwi. 

Piśmiennictwo: Dla dokładniejt:izego po
znania przedmiotu można przeczytać arty
kuł o trawieniu ,J. l\I odr a ko ws k ie go 
w Podręczniku fizjologji, wyd. ·przez A. 
B c c k a, Lwów 1924. 

TURCY. W życiu codzicnnem, mó
wiąc o Turkach mamy na myśli -
jeżeli idzie o przeszłość - podda
nych sułtana, rezydującego w Stambule, 
mówiących po turecku i wyznających 
islam (~Islam), z którymi toczyliśmy 
wojny; jeżeli zaś idzie o tcraźnil'j
szość - obywateli republiki tureckiej ze 
stolicą w Angorze (Ankara), . o których 
czytamy w dziennikach, że się w błyska
wiczncm tempie europeizują. 

Turcy i ludy tureckie. 
Nauka jednak mówi nam, że pr6cz 

tych Turków w ściślejszcm znaczeniu, 
zwanych także osmańskim i (póź
niej zobaczymy, dlaczego), żyje jcszrze 
wiele innych, pokrewnych im 1 ud ów 
tu r c ck i c h, posługujących się bar
dzo zbliżonemi językami i wykazujących 
w swej kulturze wiele cech wspólnych. 

Ilu jest Turków i gdzie ich szukać. 
Chocfaż niezbyt lic.>zne, bo niewiele 

nad 30 miljonów głów liczące, ludy tu
reckie rozsiadły się na olbrzymiej prze
strzeni, głównie w Azji, a to. od tundry 
nad oceanem Lodowatym półnornym po
cząwszy, poprzez Syberję i Turkiestan 
ku granicom Chin, zaś poprzez Iran, 
w znacznej części turecki, ku Azji 
Mniejszej. Na teren J<~uropy zachodzą 
ludy tureckie w obszarach nadwołżań-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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skiC'.h i nad<'zarnomorski<·h, tudzil'Ż na 
ptiłwyspie Bałkańskim, dosirna.ią<' nawet 
Ws<'hodni<'h kn•s(1w Polski (--. Tatarzy). 
Takit~ ni<•zwykh· rozprzt'strz<'nieniP za
wdzicc•zają ludy tu re<' kic Ży<'iu koezow
n iC'znnu i liC'zn~·m w~drówkom. Z swl'j 
praojczyzny w gł~hi Azji C'entralnrj par
li ko<'zowni<'y tun~<'cy, w poszukiwaniu 
now)'C'h pastwisk i sit•dzih, głclwnir na 
zaehc)d, idąc dwoma szlakami: półnor
nym, poprzpz obszary skpowe na północ 
od morza Kaspijskiego i Czarnq~o, i po
łudniowym, poprzez pomost Iranu ku 
Azji l\'lnicjszPj, a stamtąd dalej na Bał
kany. Jedna tylko fala wędrowna odpły
ncła w prze<•iwnym kit•runku, na p6łnoc
ny wsc•hód i, oddzidona od g-łt1wnej ma
sy turerkiej ohcemi ludami sylwryjskie
mi, wykształciła sic w odrchnych warun
kach w naród ,Jakutów, znacznie różny 
od innych ludów turerkich. 

Nieco o kulturze ludów tureckich. 

Zupdnie pewnr wiadomośri historycz
ne o ludach ture<'kirh zaczynają płynąć 
dopiero od VI wiPku po Chr. Wiadomo
sc1 da wn irjszc, prznrnżn ie ze źródeł 
chińskich pochodząr<', mówią nam tylko 
ogMnie o różnyrh ludarh stepowych, 
trudnyrh do określl'nia pod wzgl~dem 
przynależnośri rasowej i językowej. Dla 
ochrony przed temi ludami, niepokoją
crmi obszary cywilizowanP, w tern za-
11ewne i 1n·zed Turkami, wznieśli Chiń
rzycy na kilka wieków przed Chr. swój 
mur chiński. 

Koczownicy tun'rcy, dziel11cy sic na 
liczne plemiona i hirząc:v si~ w roraz to 
inne zwi11zki szezrpowe, prz<'dstawiają 
pod wzglcdem kultury dość jPdnolity 
obraz. Zajmują się przeważnie paster
stwem, mieszkają w przenośnyrh dom
kach (jurtach) lub namiotarh, zalPżnie 
od klimatu, są uzdolnieni do rzemiosł, 
zwłaszrza kowalstwa i tkactwa (--.Dy
wan), odznaczają się karnośeią wojsko
wą i wybitnym zmysłem organizacyj-

szukaj w tomie piątymi 

nym, wreszcie łatwo zmiemaJą tryb ży
ria z korzowniczrgo na osiadły. Ten to 
zmysł organizacyjny pozwolił im na 
tworzenie wielkich państw, jakie kilka
krotnie spotykamy na obszararh Azji 
środkowej w eiągu wieków; on też tłu
maczy nam fakt, że Turry dostarczali 
najlepszych wojsk roznym władrom 
wschodnim i że oni występują jako za
łożyricle najdzielniejszych dynastyj na 
rałym obszarze Azji Przedniej. 
Własna kultura koczowników turcc

kieh nic stała zbyt wysoko, zato posia
dali oni zdolność przyswajania sobie kul
tur ościP1myrh ludów osiadłyrh: chiń
skiej, irańskiej, rhrmicijańskiej, muzuł
maf1skiej. 

Pierwotną ich rcligją był, jak się zda
je, szamanizm, który jeszcze dziś spoty
kamy u nicktóryrh plemion tureckich 
na Syberji, ale już bardzo wrześnie za
częli ulegać wpływom innyeh wyższyt•h 
religij: buddyzmu, manicheizmu, ehrze
ścijaństwa i islamu. Dziś ogromna więk
szość ludów tureekich wyznaje islam. 

Jeszcze doniedawna istniała w nauce 
historji skłonność do przedstawiania lu
dów koczowniczyrh wogólc, a turcrkich 
w szrzPgólnośei, jako niszrzyricli, wro
gich wszelkit'j kulturze. Jednakowoż 
głębsze wniknięcie w dzicjP Azji i I~u
ropy wschodniej wykazało, że poglqd 
tm jt'st w dużej mierze niesłuszny. Lu
dy koczownirze odegrały w historji kul
tury ważną rolę przcz organizowanie 
wiclkich, rhoć nietrwałych związków 
państwowyrh i przPz ułatwianie wymia
ny zdobyrzy kulturalnych na ogrom
nych przestrzeniach. 

Ludy turcPkil', znane pod najrozmait
szemi, nickiPdy zmicniająrrmi się w cią
gu wiPków nazwami, jak Jakuci, Kirgi
zi, Uzbekowi<', Turkmrni, różni Tatarzy 
(--. 1'aforzy), Bm;zkirowic, Czuwasze, 
Turcy osmańsry i i., mówią językami 
turcckicmi blisko z sobą spokrewnionc
mi, z wyjątkiem jakuckiego i czuwa-
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skicgo, które to języki wykazują dnżo 
rceh odrttbnyeb. Obecnie mniej wittcej 
połowa wszystkich ludów turerkirh żyje 
w obrttbie Rosji sowicrkiej, a dopiPro 
druga połowa w graniraeh dzisiejszej 
n'tmhliki tnn~ckiPj , w Pt>rsji i na Bał
kanaeh. 

Państwa tureckie. 

Jeszcze przed pojawieniPm się islamn 
zdołali Turcy zorganizować w Azji środ
kowej potężne państwa. Podb<lj Azji 
Przedniej przez A rahów powstrzymał na 
pewien rzas napór turceki .• Jednakowoż, 
gdy tylko olbrzymie państwo kaliffrw 
arabskieh za<'zęło słabnąć, natychmiast 
odżyła państwowotwórcza działalność 
ludów tureckich. Najpotężniejsze dyna
stje, jakie pojawiły się na gruzach kali
fatn arabskiego, były pochodzenia tu
reekicgo. Taką była rządząca w Iranie 
dynastja <laznewid<lw, która około roku 
1000 utorowała islamowi drogi,) do In
dyj. Turkiem był sławn;v z okresu wojen 
krzyżowych Saladyn, zdobywca ,Jerozo
limy i założyciel drnastji Ejjubi<lów. 
Turerka dynastja Seldżukid<lw zorgani
zowała w XI stuleciu olbrzymie państwo, 
sięgające od granic Turkiestanu chil1-
skiego aż po Bosfor, wyparła Bizantyj
czyków ze znacznej czttści ich posiadłości 
w Azji l\lniejszej i stworzyła warunki 
powstania najwiQkszcgo państwa turec
kiego w ostatnich stull'ciach, sułtanatu 
osmańskiego ( otomańskiq~o). 

Powstanie i rozwój sułtanatu osmańskiego. 

Państwo to, które niebawem stało się 
grofoern niebezpieczeństwem dla całej 
chrześcijańskiej Europy, powstało pod 
koniec XIII wieku w północno-zachod
nim zakątku Azji Mniejszej z nader 
małych początków. Wkrótce jednak, 
dzittki ambicji i osobistym zdolnościom 
pierwszych swych władców z dynastji 
osmańskiej , zwanej tak od swego zało
życiela Osmana, zdołało powiększyć 
swój ohszar przez wchłonięcie drobniej-

szyrh państewek tureckich w A natolji 
(= Azji Mniejszej) zarhodniej i p1·zez 
zdobycze na europejskim brzegu morza 
Marmara. Umorniwszy się na ohu brze
gach cwsnmy Dardanelskil'j, zaczcło 
państwo osmańskie rosnąć jak lawina. 
Bitwa na Kosowem polu (138!}), na po
lach Warny (1444) i zdobyrie Konstan
tynopola (1453) stanowią gł<lwnc etapy 
podboju Bałkanów i umocnienia się 
Turków nad dolnym Dunajem. lU>wno
eześnie odbywają się podboje na pMno
cy, wschodzie i południu. Zajęto cahi 
Anatolję i ArmenjQ, zhołdowano chanat 
krymski (~Chanat i Tatarzy), podbito 
później Syrję i Egipt, wreszeie l\lezopo
tamję, półwysep Arabski i niemal całą 
Afrykę północną. Pierwsza połowa XVI 
wicku, t. j. okres panowania Sdimu I 
(1512-1520) i Sulejmana WspaniałPgo 
( 1520-1566), stanowi szczytowy punkt 
potęgi tureekiej, z którą wówczas żadne 
państwo europejskie mierzyć sil,) nic mo
gło. Jeszcze raz skupiła się pod wsp<ll
ncmi rządami znaczna część krajów daw
nego kalifatu arabskiego, pomnożona 
o olbrzymie obszary europcjskiP. Sułtan 
turecki stał się faktycznie najpotężniej
szym władeą Wsehodu, chociaż nic po
siadał znaczenia religijnego clawtll'go 
kalifa. 

Zmierzch potęgi tureckiej. 

Olbrzymie państwo, zdobyte mieczem, 
nic mogło się długo utrzymać. Admini
stracja niezmicrnyrh obszarów, zamie
szkanych przez najrozmaitsze ludy, wro
go wobec zaborcy usposobione, okazała 
się nadzwyczajnie trudna. Dalekie i ko
sztowne wyprawy wyczerpały kraj t~ko
nomicznie. Do tego dob1czyły siQ jeszcze 
intrygi dworskie i powierzanie wysokich 
stanowisk ludziom nieodpowiednim. To 
też już w XVII wicku pojawiły się 
oznaki upadku. 

Wyprawa wiedeńska w r. 1683, w kt<l
rej po stronic świata eh rzcścijai1skiego 
tak ważną rolę odegrała Polska, była 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ostatnim aktem w dziejach wielkirh wy
praw zdobywrzych turerkiC'li. Odtąd 1io
tęga turcc·ka zaczyna szybko upaduć, 
zwłaszrza odkąd na widowni zjawiła się 
coraz bardziej potężniejąca Rosja, któ
rej intcrl'SY nad morzem Czarnem i nad 
Dunajem krzyżują się z tureckiemi. Dy
plomacja rosyjska zaczyna wygrywać 
przeciw Turcji uciemiężone Indy, szezl'
gólnic Słowian bałkańskich. Wiek XVIII 
przynosi już zupełnie wyraźne znamio
na wewnętrznego rozkładu. Równocze
finie zjawia się wśród patrjotów turec
kieh świadomość, że wobec postęJ><)w Za
rhodu na wszystkirh polarh ich wła.<;nc, 
przestarzałe metody wojowania i rządze
nia już nie wystarczają. Rozporzynają 
się próby modernizarji armji, admini
stracji, skarbowośri i szkolnictwa, a na
dcwszystko wprowadźenia konstytucji 
w mipjsre clotyrhczasowego absolutyzmu. 
Próby te jednak natrafiają na silny opór 
czynnik<lw konserwatywnyrh, zwłaszrza 
zacofanego duchowieństwa i kół dwor
skich. 

Nieustanne walki wewnętrzne, nie
szrzęśliwe wojny, trudności finansowe 
i intrygi dyplomatów doprowadzają 
Turcję w XIX wicku do stanu „chorego 
człowieka", jak się o nil'j wyrażano. 
Wolnomyfilnc jednostki, zmuszone przez 
dcspotyrznc rządy do l'migracji, przeby
wają głównie we Francji i sz·wajcarji, 
skąd potajemnie przcszrzcpiają do 1'ur
cji nowe hasła społeczne i polityczne, 
które mimo tępienia ich przez rząd znaj
dują coraz więcej zwolenników. 

Nareszcie z początkiem XIX wicku 
sytuacja dojrzewa do ostatecznego roz
wiązania. Bezkrwawa rewolucja, wznie
cona przez patrjotycznie nastrojone ko
ła oficerskie, przynosi upragnioną kon
stytucję i zupełnie odmienne ugrupowa
nie sił wewnętrznych w Turcji. W poli
tyce zagranicznej wiąże się Turcja ści
śle z Niemcami, którzy narzucają się jej 
jako reorganizatorowie armji i admi-
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nistracji. W wojnie światowej stają Tur
ry po stronic państw centralnych i wal
czą dzielnie na swoirh licznych fron
tarh przeciw Rosji, Francji i Anglji. 

Turcja powojenna. 

Przegrana państw rmtralnych przy
nosi Turcji niemal całkowitą za1dadę. 
Układ sewrski (1920) oznarza jej po
dział między zwycięzców, z wyjątkiem 
maleńkiego, niezdolnego do żyria skraw
ka. W tym tragirznym momencie zdarza 
się jednak coś, czego dyplomari zachod
ni przewidzieć nie zdołali. Pognębiony 
do ostatecznych granic naród zrywa się 
pod wodzą obecnego prezydenta, Musta
fy Kemala, do zbrojnego oporu. W nie
słyrhanie trudnych warunkach, otrzy
mawszy tylko nieznaczną pomoc Sowie
tów, pokonywu.ią powstańcy tureccy re
gularną armję grecką. która, poparta 
przez Anglję, wtargnęła w ghib Anato
lji, pustosząc kraj. Wślad za świetnem 
zwycięstwem idzie powodzenie dyploma
tyczne. Traktat w Lozannie ( 1923) 
przynosi Turcji zupełną niezawisłość, 
uznanie granic obszaru etnograficznego 
i uwolnienie od cięikich zobowiązań wo
bec państw zachodnich, t. zw. kapitula
cyj, przyjętych przez dawne rządy suł
tańskie. 
Młode państwo przybiera formę repu

blikańską z jednoizbowym parlamentem. 
Na czele republiki staje wybrany prezy
dentem Mustafa Kemal (który ostatnio 
przybrał nazwisko Atatiirk), wódz naro
du w walkach o niepodległość. Sprawuje 
on rządy dyktatorskie i z niesłychaną 
energją dąży do wzmocnienia i zeuropei
zowania kraju. Wszystkie jego reformy 
cechuje zupełny brak przywiązania do 
tradycji. Najwybitniejszy dotychczas 
w życiu zbiorowem czynnik, religja isla
mu, został całkowicie usunięty i zastą
piony przez kult państwa narodowego. 
Celem zbliżenia Turcji do cywilizacji za
chodniej wprowadzono reformę stroju 
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(przymus noszenia europejskiego nakry
cia głowy zamiast dawniej używanego fe
zu) i daleko donioślejszą reformę pisma, 
zastęrrn.foc alfabet arabski łaci11skim. Na 
polu ckonomicznem stara się Mustafa 
Kemal o uniezależnienie Tureji od ka
pitałów zagranicznych i samowystarczal
ność kraj u pod wzglę<km rol n i1·zyrn 
i µrzcmysłowym. W polityec zagranie z
n ej dąży Turcja powojenna do za(H'Wll i1~-
11 ia sobie nienaruszalnośei granir i zu
pełnej swobody w regulowaniu swyrh 
spraw wcwnętrznyrh. 

Kultura Turków osmańskich. 

Turków zamieszkujących dzisiejszą 
Republikę Tuz·ecką przyzwyczajono się 
nazywać, w odróżnit·niu o<l innyeh lu
dów tureckich, Turka m i osm a 11-
s kim i, o<l <lynastji osmał1skiej, pod 
której rządami przez długie wicki pozo
stawali. W wspólrzesnl'j ich kulturze 
zarysowują się wyraźnie trzy ezynniki. 
Przcdewszystkicm dawna kultura ko
ezowniezych przodkliw, wykształrona 
pr.wd wickami na stl'pach Azji środko
wej, żywa jcszeze dziś u wieśniaka tu
reckiego i uzewnętrzniająea się w j1:go 
sposobie mie:;zkania i życia, wierzeniach, 
opowiadaniach i pil'śniach ludowy<'h. 
Powtóre, kultura muzułmańska, przejęta 
przez Turków po nawróceniu na islam 
i przez wil'ki, aż do najnowszyrh czasliw, 
gorliwie pielęgnowana i rozWIJUlla. 
Wspaniałe mcczdy, mauzolea, fontan
ny i inne zabytki sztuki, cała literatura, 
tak naukowa, jak pięk1ta, ubiegłych stu
leei, wszystkie pog·lą<ly, zwyczaje i upo
<lobania warstw wykształconyeh aż do 
okresu ostatnich reform są wynikiem te
go potężnego rzynn ika kulturalnego. 
\Vrcszeic kultura zacho<lnio-europejska, 
rozpowszedrniana poprzednio przt~z po
stępową prasę i literaturę najhu1·dziej 
wykształc•onyrh warstw, obcenic zaś 
krzewiona ofiC'jalnic przez szkołę i na
rzucana starszemu społeczeństwu na 

drodze ustawodawC'zt'j pod grozą suro
wyeh kar. 

,Je~li zważymy, że dzisiejsi Turcy są 
tylko w nil'znacznym stopniu potomkami 
dawnych pl'zyhysz{iw z Azji środkowej, 
a g-łtnvna ich rzęśe porhodzi 011 dawnych, 
poturc•zonyeh rnieszkańe6w Anatolji 
i krajów hałkał1skic•h, zrozumiemy, że 
w ich kultmze musi się krye .kszrzc du
żo innych pierwiastków, odziedziczo
nych po po<lhityeh lu<laeh. I tak w a<lmi
nistracji cywilm'j i wojskowej żyły je
szcze bar<lzo dłu~o tradyeje bizantyń
skie, które nauka powoli wykrywa. 

Wszystkie te tak bardzo rilżnorodne 
pierwiastki ulegają powohwj asymilacji, 
której proees bynajmniej się .it'szcze nie 
skołlrzył. .Jaki wynik da gwałtowne 
przeszczepienie na grunt turecki goto
wych instytnryj curopt~jskieh, tak cha
rakterystyeznc <lla ostatniego okresu, 
przyszłośe dopiero pokaże. 

Turcja i Polska. 

Z Turkami osmańskimi zetknęli się 
Polacy bezpośrednio dopiero w XV wie
ku. ,Jako państwo chrześcijałlskie, ku 
wsehodowi wysunięte, uważała Polska 
za swfij obowiązek wystąpie zbrojnie 
przeciw zagTażajiicej światu chrześci
jańskiemu potędze tureckiej. Nieszczę
śliwa wyprawa warneńska w r. 1444 
zapoczątkowała okres hądź wojennych 
starć, bądź niepewnych układów, na
cechowany wzajemną niechęcią i nie
ufnością. Trwa on d(\ końca XVll wie
ku, a udział Polski w odsieczy wiedeń
skiej w r. 168:3 jest jednym z ostatnich 
jego epizodów. 

Wystąpienie na widowni potężnej 
Hosji, zagrażającej zarówno Polsce, jak 
Turcji, przynosi zasadniczą zmianę na
strojów i coraz lepsze stosunki. Roz
biorów Polski Turcja oficjalnie nie 
uznała. \Y czasie walk o niepodległość 
przywiązywaliśmy do Turcji duże na
dzieje, tam też kierowała się w dość 
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znacznej czQsc1 nasza emigracja (np. 
Mickiewicz, Ilem, Czajkowski, Langie
wicz). 

Po odzyskaniu niepodległości Polska 
starała siQ odrazn nawiązar. stosunki 
z Turcją, tworząc poselstwo najpierw 
w Konstantynopolu przy rządzie suł
tana, a potem w Ani1;orze prty rządzie 
rrpuhlikańskim, podniesio1w przed kil
ku laty do godności ambasady. 

Ohe<mie nauka polska poświQca Tur
<~.ii i ludorn tureckim dość dużo uwagi. 
Na czterech uniwersytetach polskich 
(w Krukowie, Lwowie, Warszawie 
i Wilnie) jest wykłndany .iQzyk osmań
.sko-tureeki, tudzid pojawia siQ spora 
ilość prac poświQconych zagadnieniom 
turrckim. To naukowe zainteresowanie 
stanowi bodaj najsilniejszy związek 
łączący obecnie świat turecki z Polską. 

T. l\ownl8ki. 

Lit c rat ur a. W j~zyku polskim nic 
ukazała Rię .i<'szczc żadna książka, którahy 
i11fom10wała przystępnie, wszechstronnie 
i prawdziwie o historji i kulturz<' lmlów 
tureckich. Brak też bistor.ii dawnej Turcji 
i przedstawienia <'ałokształtu stosunków 
polsko-turrcki<'h. Korzystniej prze1lstawia 
się spmwa, gdy idzie o ezasy nowsze. 
Można tu wymi('llir: W. Ko n op czy fi
sk i: Polska a Turcja 168:l-1792, War
szawa 19:J6; A. L c w a k: Dzieje emigracji 
polskiej w Turcji, Warszawa 19a5; T. Ko
w I\ 1 s k i: Turcja powojenna, Lwów 1925; 
7... V c tu 1 a n i: Turcja (Sprawozdania 
<~konomicznc urzędów zagranieznych R. P.), 
Warszawa 1928. 

TURYSTYKA. Turyst:vka jest już 
dziś pojQciem znanem powszechnie, by
najmrneJ jednak nie jednoznacznem. 
Każdy, kto wybiera siQ na wycieczkQ 
popularną do Paryża lub Wiednia -
jest niewątpliwie turystą. Amundsen 
docierający do bieguna Południowego, 
czy Lindbergh przelatujący samotnie 
ponad Atlantykiem również zaliczani 
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są w poczet turystów. Oba przykłady 
t'Zemś siQ jednak różnią. WspółczC'śnie 
pcjęta turystyka obejmuje tak szeroki 
zakres zjawisk i przC'jawów życia ludz
kiego, że w słowie tem często zaciera 
siQ i gubi głQboka różnica pomiQdzy 
podróżnym a podróżnikiem, wyjazdem 
dla przyjemności a wycieczką sportową, 
ekspedycją odkrywczą i wyprawą. 
W dzisiejszej, modnej bardzo i silnie 
reklamowanej, turystyce należy wy
raźnie odróżniać <lwa prądy, dwa kie
runki rozwojowe, chociaż chwilami 
w metodach pokrewne i zachodzące na 
siebie, w charakterze jednak i znacze
niu krnńcowo przeciwne. R6żnice najle
piej podkreśla podział na turystyk«;) 
h i e r n ą i c z y n n n ą. Podział ten 
przeprowadzony jest ze wzglQdU na 
ustosunkowanie siQ same11:0 turysty do 
uprawianej przez niego turystyki. 8to
sowany jest również podział na turysty
kQ zwykłą i sportową. Oba kierunki 
w większości krajów Europy są już 
dobrze rozwniQte i posiadają swych 
licznych zwolenników. Wspólną cechą 
ohu kierunków - cechą odróżniającą 
turystykę od zwykłej podróży w celach 
np. handlowych, rodzinnych i t. p. -
jest charakter podróży p r z y j em n o-
8 ci owy ipoznawc•zy. 

Turystyka zwykła (bierna). 

Uprawianie turystyki wyraża się 
w odbywaniu t. zw. wyciec zek. 
Pczestnik wycieczki jest turystą - ce
lem wycieczki jest jakiś określony ob
jekt turystyczny. Objekty turystyczne 
mogą być różne: wytworzone przez 
człowieka, jak np, minsta, budowle, 
pomniki, muzea, zabytki historyczne, 
znmki, kościoły i t. d. oraz naturalne, 
jak różne typy krajobrazu: morza, gó
ry, jeziora, wodospady i t. p. Każda 
wycieczka odbywa siQ zapomocą jakie
goś sposobu przenoszenia się z miejsca 
na miejsce. Rozróżnia się więc wyciecz-
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ki piesze, konne, samochodowe, kolejo
we, rowerowe. Rozwój turystyki bier
ne.i, nie wymagającej od turysty osobi
stego wysiłku sportowego, uzależniony 
jest z jednej strony od dobrej organiza
cji środków komunikacyjnych, z dru
giej zaś od ułatwie{1 i udostępnień cie
kawszych objektów turystycznych. 
Ułatw i a n ie jest hasłem turystyki 
biernej. Turysta musi odbyć wycięczkę 
w warunkach na.iwygodniejszych, naj
łatwiejszych, z najmme.1szym wysił
kiem osobistym, w atmosferze spokoju, 
beztroski, przyjemności i wypoczynku. 
Warunkiem jedynym i wystarczającym 
do uprawiania turystyki biernej są od
powiednie środki pieniężne. Przy ta
kich założeniach turystyka bierna, roz
winicta dzicki popularyzacji i udostęp
nianiu do rozmiarów ruchu społeczne
go, staje sic z jedne.i strony poważnem 
zag'adnieniern socjologji i ekonomji, 
z drugiej problemem polityki państwo
wej zarówno wewnętrznej, jak i zagra
nicznej. 
Hasło udostępniania i propagowania 

masowe.i turystyki biernej, forsowane 
w wielu krajach - szczególnie poRia
dających liczne i ciekawe ohjekty tury
styczne - prowadzi do rozwoju całego 
szeregu dziedzin życia społecznego, 
związanych bezpośrednio z zakresem 
i rozmiarami turystyki, przedewszyst
kiem - ze względu na potrzebę uła
twień - wszlkiego rodzaju kom u n i
k ac y j (stan dróg jezdnych, liczba li
nij kolejowych, autobusowych, lotni
czych). Ogromne znaczenie ma też dla 
rozwoju turystyki postawienie na wła
ściwym poziomie hotelarstwa, restau
racyj i cukierni, dobrze zaopatrzonych 
muzeów, wystaw, poczty i telegrafu, 
miejsc i lokali rozrywkowych - w mia
stach oraz miejsc wypoczynkowych, 
schronisk, ścieżek, znaczonych tras, ko
lejek zębatych i linowych -- w terenach 
otwartych i trudno dostępnych. Tury-

sta musi znaleźć warunki najdogodniej
sze, wygodę, i bezpieczeństwo, dużo 
wrażeń i przyjemności. Maksymum za
dowolenia przy minimum wysiłku oso
bistego - charakteryzuje istotę tury
styki biernej. Jej znaczenie kulturnlne, 
ekonomiczne i polityczne niezawsze 
i niewszędzie jest dostatecznie rozu
miane i doceniane. 

Turystyka jako ruch społeczny 
w swym rozwoju prowadzi również do 
powstawania szeregu związków i insty
tucyj, które mają na celu bądź to obro
nę interesów samego turysty, bądź też 
dostarczenie mu wszelkiego rodzaju 
ułatwień w zorganizowaniu i przepro
wadzeniu wycieczki. Powstawanie to
warzystw i zrzeszeń turystycznych da
tuje się oddawna. W okresie powojen
nym dzięki propagandzie i populary
zacji we wszystkich krajach wzrasta 
ruch turystyczny i liczba związków. 

Z najważniejszych towarzystw w Pol
sce, powstałych jeszcze w cza.-;ach 
przedwojennych, mamy Polskie Towa
rzystwo Tatrzańskie, Polskie Towarzy
stwo Krajoznawcze, Polski Związek 
Narciarski i t. d. Wszystkie te instytu
cje skupiają się w Związku To
warzystw Turystycznych. Zadaniem 
wszystkich tego rodzaju zrzeszeń jest 
łączenie i gromadzenie turystów, orga
nizowanie zbiorowych wyci<~czek, wyda
wanie i opracowywanie przewodników 
drukowanych, kreślenie map tury
stycznych, trasowanie i znakowanie ście
żek, starania o ulgi taryfowe i t. p„ 
wreszcie kształcenie wykwalifikowa
nych przewodników. ,Jednocześnie po
wstają instytucje prywatne lub pali
stwowe, mające na celu załatwianie tu
ryście wszelkich formalności i spraw 
administracyjnych związanych z odby
ciem wycieczki. T. zw. biura podróży 
układają plany wycieczek, dostarczają 
tłumaczy i przewodników, zamawiają 
miejsca w wagonach i hotelach, posiłki 
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w restauracjach i kawiarniach, poleca
ją rozrywki i widowiska, sprzedają bi
lety okrętowe i kolejowe, wyrabiają 
paszporty zagraniczne, wizy, propagu
ją turystykę i reklamują ciekawsze oh
jekty turystyczne. Turysta po wpłace
niu o<lpowiedniej sumy o resztę nie po
trzebuje się martwić. Dobrze zorganizo
wane biura podróży znajdują się we 
wszystkich prawie krajach cywilizowa
nych. Niektóre <lziałają na terenie mię
dzynarodowym. Najstarszem biurem 
międzynaro<lowem jest Cook, (założony 
w 1843 r.) olbrzymia instyturja, obejmu
jąca siecią turystyrznyrh udogodniPń 
cały prawic świat. W Polsre mamy prórz 
tego Orbis i Franropol. Dzięki biurom 
podróży ruch turystyrzny na rałym 
świecie skierowany jest na odpowiednio 
wyznaczone, mniejsze lub większe s z 1 a
k i t u r y s t y c z n e. 

Szlaki turystyczne lądowe, morskir 
i rzeczne, górskie i nizinne· biegną nie
tylko przez kraje cywilizowane i waż
niejsze ośro<lki kulturalne I~uropy, 
ale również przez kraje egzotyczne in
nych CZQści świata, gdzie jednak przez 
dążenie do po<lniesirnia poziomu cywi
lizacyjnego nastQpuje gwałtowna eu
ropeizacja i szybkie zacieranie praw
dziwego egzotyzmu. 

Przez swój rozległy wpływ na inne 
dziedziny życia turystyka staje się rów
nież zagadnieniem polityki państwo
wej. 

Z punktu widzenia interesów pań
stwa musimy rozróżniać: własny ruch 
turystyczny wewnątrz własnego kraju, 
napływ do kraju turystów obcych 
i ekspansję własnych turystów zagra
nicę. W chwili obecnej, w dobie kryzy
su ekonomicznego, w okresie niestało
ści walut, każde państwo w swej go
spodarce musi dążyć '\Io jak najbar
dziej korzystnego dla siebie uregulowa
nia wzajemnego stosunku trzech wy
mienionych grup turystycznych, z kt6-

szukaj w tomie piątym! 

rych każda inaczej wpływa na równo
wagę budżetu. Te np. państwa Buropy, 
które dotychczas bogaciły się dzięki na
pływowi turystów bogatych, podróżu
jących luksusowo, których ściągała 
największa liczba powszechnie znanych 
(dzięki dobrej reklamie) objektów tu
rystycznych, gdzie ruch turystyczny 
jest podstawą egzystencji wielu mie
szkańców, (jak np. f'zwajcarja lub 
Włochy) - olwenie drogą szeregu 
ustępstw i udogodnień starają siQ pod
trzyma{> napływowy ruch turystyrzny. 
Kryzys ekonomiezny wywołuje <lążl'
nie w kierunku spopularyzowania tu
rystyki, zdemokratyzowania, odebrania 
jej cech drogiego luksusu przez stwo
rzenie tańszego, ale zato masowego ru
chu. Powstaje nowe hasło : turysty ka 
nietylko dla wybranych, turystyka <lla 
wszystkich. 

Ze względu na wpływ turystyki na 
równowagę budżetu, na rozwój handlu, 
przemysłu, komunikacji. hotelarstwa 
i wielu innych mniejszych dziedzin ży
cia społecznego, każde państwo dąży do 
ożywienia własnego ruchu wewnątrz 
kraju, przyciągniQcia turystów obcych 
i zahamowania odpływu własnych. \Vy
razem takiej polityki są nawewnątrz 
wszelkiego rodzaju ulgi w taryfach 
przejazdowyeh, ulgi podatkowe umożli
wiające rozwoJ ohjektów turystycz
nych i nazewnątrz różne ograniczenia 
paszportowe, celne i dewizowe. W Pol
sce sprawami turystyki związanemi 
z interesem państwa zajmuje się Wy
dział Turystyki Ministerstwa Komuni
kacji. Rozwój ruchu turystycznego uza
leżniony jest od współdziałania czynni
ków państwowych i społecznych. Ruch 
ten w życiu każdego społeczeństwa sta
je się poważnym czynnikiem kultural
nym i ekonomicznym. Jednostce upra
wiającej turystykę przynosi szereg no
wych wartości poznawczych i przy
jemny odpoczynek. 
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Turystyka sportowa (czynna). 
Przeciwstawieniem turystyki biernej, 

dążącej do osiągnięcia jak największej 
sumy ułatwień, jest turystyka czynna, 
sportowa. Sport jest podstawą i naj
ważniejszą częścią składową tej tury
styki (---.Sport). Głównym elementem: 
sportu jest ruch, w znaczeniu fizycz
nem pokonywanie przestrzeni i czasu. 
Ruch jest stanem czynnym, wymaga 
wysiłku osobistego. Zarówno przebie
gnięcie stu metrów, jak i prowadzenie 
wyścigowej maszyny jest wy8iłkiem 
psycho-fizycznym. Składają się na nie
go napięcie woli oraz praca intelektu, 
nerwów i mięśni. Udział inteligencji 
w sporcie, czyli t. zw. takty ka, jest 
bardzo zależny od rodzaju sportu -
mniejszy na bicżn i niż w challenge 'u. 
Bieg, skok lub rzut jest jednak dopie
ro wtedy sportowy, jeśli przy możliwie 
małym, e k o n o m i c z n y m wysiłku 
daje możliwie duży efekt. Przez wysi
łek ekonomiczny rozumiemy taki, 
w którym wyeliminowano wszystkie 
ruchy niepotrzebne, zbędne (przyru
chy), a ruchy pozostałe skierowano na 
określony wynik. Opracowana na pod
stawie doświadczenia i fizjologji, c e
l o w a ekonomja ruchów prowadzi do 
powstania t e c h n i ki sp o r t o w ej. 
Opanowanie techniki sportowej, przy
stosowanie organizmu do ruchów celo
wych, racjonalnych i tern samem este
tycznych daje nam t re n i n g albo 
z a p r a w a s p o r t o w a. Systema
tyczna zaprawa prowadzi do tego, że 
przy minimum wysiłku otrzymuje się 
maksymum efektu. Wtedy czyn staje 
się wy c z y n e m. Maksymalny, kra11-
cowy wysiłek sportowy staje się re
k ord em. 
Uozróżniamy sporty boiskowe i sp o r

t y p r ze st r ze n i. Charakterystyczną 
cechą sportów przestrzeni jest zwalczanie 
przeszkód terenowych, trudności klima
tycznych, przeciwności naturalnych lub 

własnych braków i słabości. Do spor
tów przestrzeni zaliczamy odpowiednio 
pojęte lotnictwo, żeglarstwo, narciar
stwo, alpinizm i taternictwo, kajakar
stwo i t. p. Wszystkie te sporty wcho
dzą w skład racjonalnie pojętej tury
styki czynnej. Tak zrozumiana tury
styka, poza dostarczeniem przyjemno
ści i kształceniem, staje się poważnym 
c z y n n i k i e m w y c h o w a w c z y m. 
Przeciwstawia ułatwieniom turystyki 
biernej pokonywanie osobiste szeregu 
trudności, wymaga przygotowania spor
towego, podnosi stan zdrowia i dzięki 
pierwiastkowi n i e b e z p i e c z e ń
s t w a rozwija szereg takich cech cha
rakteru, które decydują o aktywnej 
postawie jednostki wobec życia. llezpo
średnie obcowanie z przyrodą, pierwia
stek niepewności, zaskoczenia, przygo
da, zwalczanie strachu, wysiłek fizycz
ny - oto najważniejsze elementy tury
styki czynnej występujące, w różnym 
tylko stopniu natężenia, zarówno 
w spływie kajakowym, rajdzie narciar
skim czy pieszej wycieczce górskiej, 
jak i w najtrudniejszych sportowo wy
prawach odkrywczych w kraje jeszcze 
niezbadane. Dlatego też turystyka czyn
na jeszcze dziś jest w stanie odnaleźć 
urok przygody i pierwotnotici nietylko 
w puszczach Konga czy na lodowcach 
Grenlandji, ale i na rozlewiskach Pry
peci lub graniach gór Czywczyńskich. 
Turystyka czynna, poszukująca obcowa
nia z naturą pierwotną, często przeciw
stawia się i wpada w konflikt z ideolo
gją wszelkiego udostępnienia turystyki 
biernej. Wyrazem haseł turystyki czyn
nej są dążenia do ochrony przyrody 
(Liga Ochrony Przyrody) oraz tworze
nie parków narodowych, rezerwatów 
i t. p. 

Olbrzymi zakres turystyki sportowej 
dzieli się na szereg dobrze rozwiniętych 
samodzielnych gałęzi. Mamy różne od
miany turystyki lądowej (nizinna, gór-
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ska i wysokogórska), wodnej (morska 
i rzeczna) i powietrznej. Każda z tych 
grup dzieli się na mniejsze zależnie od 
sposohu posuwnnia się w terenie, stąd 
mamy turystykę pieszą, kołową. nar
ciarską, samolotową, balonową i t. d. 
Najwyższym wyrazem turystyki czyn

nej, wymngającyrn pełnego przygoto
wania naukowego i sportowego, są po
dróże odkrywcze do krajl>w jeszcze 
nieznanych i niezbadanych bliżej. Zn
zwyczaj celem takich podróży są t. zw. 
h i a ł e p 1 am y na mnpach. Białe pln
my rozciągają się jeszcze w miejscach 
objętych pustyniami bezwodnemi, tro
pikalnemi puszczami, w krajach polnr
nych i w łańcuchach najwyższych gór. 
Pełna eksploracja naukowo-sportowa 
białych plam wymaga prócz przygoto
wania, umiejętnośei stosowania wszel
kiego rodzaju techniki posuwanin się 
w terenie dowolnym. W tych warun
kach wycieczka turystyczna staje się 
wyprawą albo ekspcdyC'ją. Wśród tego 
rodzaju wypraw wysuwają się nn czoło 
wysokim stopniem trudności wy p r n
w y p o l a r n e w y s o k o g ó r
s kie. 

Turystyka wysokogórska rozwija się 
w samodzielną gałąź, n 1 p i n i z m ( ~ 
Alpy, I, str. 119). Alpinizm, zapocząt
kowany przez Anglików, objął wszyst
kie bardziej ekspansywne narody Eu
ropy. Zależnie od charakteru gór roz
rozmamy alpinizm czysto skalny, 
akrobatyczny (Tatry, Dolomi
ty), l od owco wy (Alpy, Kaukaz) 
i wreszcie wysokościowy, którego 
wyrazem są wyprawy w egzotyczne, 
najwyższe góry świata, gdzie zwalcza
nie wpływów wysokości jest jedną 
z najtrudniejszych części przedsięwzię-

szukaj w tomie 1>iątym! 

cia. (Andy, Himalaje). N a całość tech
niki alpinistycznej skłnda się 1) umie
jętność posuwania się w dowolnym krc
nie górskim i skalnym, zaśniPżonym i za. 
lodzonym, a więc rhodzenie po usypi_ 
skarh i głazach, wspinlłllie się po stro
mych skałach, ścianą lub granią, rhodze
nie po zboczaeh zaśnieżonyrh, po lo
dawcach, jazda na nartarh, sztuka ase
kurarji - zabczpierzania się liną, rąba
nia stopni w lodzie, wbijania haków 
i zjazdów na linie i 2) asymilaeja, przy
zwyczajanie organizmu do wpływów wy
sokośei, niskiego riśnit>nia, braku tlenu, 
nadmiaru promieni ultrafioletowych. 
Oprórz terhniki alpinistyrznej olbrzy
mią rolę w zdobywaniu gór odgrywa 
ck w i p une k: odpowiedni strój, lekki 
i eiepły, namioty, worki do spania (śpi
wory), liny, rzekany, haki, okulary, ma
ski tlenowe i przeeiwwiatrowe i t. d. 

'V Polsce rozwinęła się swoista odmia
na alpinizmu - ta te r n i c two (-+ 
Taternictwo). 

Dwie organizarje taternirkie: Sekeja 
Turystyczna i Koło Wysokogórskie 
(przy P. T. T.) złączone oheenie w Pol
ski Klub Wysokogórski oddawna odcztt· 
wały potrzebę ekspansji nazewnątrz. 
Rok 1931 i 1932 przynosi dwie wypra
wy w Alpy. W roku 1933/34 pierwsza 
polska wyprawa alpinistyezno-naukowa 
w Andy rozpoczyna kolejkę ekspedycyj 
odkrywczych w egzotyk. Lata następne 
przynoszą wyprawy na Szpichergen, 
w Atlas Wysoki i na Kaukaz. Polskie ta
ternictwo czysto sportowe i akrobatycz
ne przekształca się w alpinizm odkryw
ezy. Przynosząc pierwszorzędny dorobek 
naukowo-sportowy, staje się jednocze
śnie poważnym ezynnikicm propagando
wym. K. Narkiewicz-Judka. 
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UBEZPIECZENIA. Ubezpieczenia od

grywają wybitną rolę w gospodarce 
społecznej dzięki temu, że zwracają 
ubezpieczonym straty matcrjalnc po
noszone przez nich wskutek wypadków 
losowych. Wypadki te mogą być naj
rozmaitsze zarówno co do ich formy, 
jak i co do rozmiarów strat, jakie po
ciągają za sobą: wysłane wodą towary 
mogą zatonąć wraz z okrętem ; pożar 
może zniszczyć fabrykę; grad może po
zbawić rolnika oczekiwanych plonów; 
zaraza może zdziesiątkować bydło; wła
mywacz może rozbić i okraść kasę; 
nieuczciwy kasjer może zdefraudować 
powierzone mu pieniądze; bankrutują
cy kupiec może narazić na straty 
swoich wierzycieli; choroba lub nie
szczęśliwy wypadek mogą pozbawić 
pracownika zdolności zarobkowania, 
albo nawet spowodować jego śmierć, 
pozbawiając . Jzostałą rodzinę żywi
ciela. 

Wszystkie te wypadki mogą, ale nie 
muszą się zdarzyć, o ile zaś zajdą, mo
gą wywołać stratę nie dającą się po
kryć z dochodów bieżących, ani nawet 
z najbardziej skrupulatnie gromadzo
nych oszczędności jednostki. 

Istota ubezpieczenia nie wymaga, aby 
środki na pokrycie spowodowanej wy
padkiem losowym straty były dostar
czane wyłącznie przez grupę osób bez
pośrednio tym wypadkiem zagrożonych. 
Jak to zobaczymy niżej, w ubezpiecze
niach społecznych środków tych obo
wiązani są dostarczać nietylko ubezpie
czeni pracownicy, ale i ich pracodawcy 
oraz skarb państwa. Wobec tego mo
żemy w następujący sposób określić 
p o j ę c i e u b e z p i e c z e n ia : Ubez
pieczenie jest to zapewnienie sobie środ
ków na zaspokojenie przyszłej, niewiado-

mej i przypadkowej potrzeby drogą roz
łożenia jej na większą ilość gospodarstw 
(określenie P. Moldenhauera). 

Na Kongresie Międzynarodowym Ma
tematyków Ubezpieczeniowych w 190() 
roku w Berlinie duże uznanie zyskała 
podana przez sekretarza Kongrrsu, 
prof. Mancsa, następująca definicja 
ubezpieczenia: „Przez ubezpieczenie ro
znmieć należy urządzenia gospodarcze, 
oparte na wzajemności i mające na ce
lu pokrywanie przypadkowych, dają
cych się ocenić potrzeb majątkowych". 

Składka ubezpieczeniowa, ubezpieczony 
i ubezpieczyciel 

Ubezpieczenie opiera się na założe
niu, że stosunkowo wielka strata, po
niesiona przez jednostkę, łatwo może 
być pokryta nieznacznemi s kła d k a
m i odpowiednio licznej grupy os6h 
zrzeszonych. Jeżeli każda z tysiąca, 
dajmy na to, osób posiada po jednym 
domu wartości 100.000 zł., to spowo
dowana przez pożar strata takiego do
mu byłaby dla jego właściciela bardzo 
dotkliwa. Ale, jeżeli każdy z właści
cieli wniesie do wspólnej kasy składkę 
w wysokości 100 zł., to otrzymana tą 
drogą suma wystarczy na pokrycie cał
kowitej straty poszkodowanego. 
Wysokość składki określa się przez 

zastosowanie teorji prawdopodobień
stwa. Przez matematyczne prawdopo
dobieństwo wypadku rozumiemy sto
sunek liczby wypadków danego rodza
ju do ogólnej liczby wszystkich możli
wych podobnego rodzaju wypadków. 
Tak np. obserwacje wskazują, że ze 
100.000 osób zdrowych w wieku lat 20 
umiera w ciągu następnego roku 919; 
a więc prawdopodobieństwo śmierci 
człowieka dwudziestoletniego równa się 
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n 11
0V1o-u· Ale matematyka nbezpiecze

niowa opiera się na wynikach maso
wych obserwacyj, wobec czego musi 
hyć stosowana do wielkiej liczby ob
jcktów. Pomimo że wiemy, iż prawdo
podobieństwo śmierci 20-letniego czło
wieka równa się 9,19°/ 00 , to nic to nie 
pomoże przedsiębiorcy, który zawarłby 
uh1~zpieczenie na 1 rok z 10 osobami 
tego wicku, bo może się zdarzyć, że 
przeżyją wszystkie, a może też umrzN~ 
z nich trzy lub pięć. Tylko wśród 
lllożliwie wielkiej grupy osób 20-let
nich można oczekiwać wyników odpo
\viadających ta bi i com śmiertelności 
i odpowiednio do tego ustanawia(> 
składkQ ubezpieczeniową. 

Prawdopodohieiistwo szkody otrzy-
111 ujemy z opracowanych na podst a wie 
dłu[.\"olctnich doświadczełi przez różne 
towarzystwa ulwzpieczeniowe tablic sta
tystycznych dla wypadków ogniowych, 
gra<lowych, życiowych i t. p. Będące 
w użyciu tablice śmiertelności zebrane 
hyły na podstawie doświadczcii po
szczególnych wielkich towarzystw, jak: 
Ootajskie, Lipskie i t. p., albo też na 
podstawie współpracy widu towarzystw, 
jak np. tablice 23 towarzystw niemiec
kich, lub 60 towarzystw angielskich. 
Składkę ubezpieczeniową otrzymuje 

się, mnożąc sumę ubezpieczeniową przez 
prawdopodobieństwo szkody; tak np., 
jeżeli współczynnik możliwości pożaru 
równa się rotirn, to składka za ubezpie
czenie majątku wartości 30.000 zt 
wyniesie 10)i11 • 30.000 =zł. 30. 
Otrzymaną w sposób powyższy skład

kę nazywamy p rem j ą n et t o; okre
śla ona wysokość składki, jaką powi
nien opłacać ubezpieczony, aby pokryć 
mogącą wyniknąr stratę. Do tl•go do
chodzą dodatki na koszty administra
cji i ewentualnie na pokrycie ryzyka 
i zysku ubezpieczyciela. Zwiększoną 
o te dodatki premję netto nazywamy 
p r e m j ą b r u t t o. 

szukaj w tomie piątymi 

Osoba, lub instytucja pobierająea 
składki ubezpieczeniowe, nazywa się 
ubezpieczycie 1 em; osoba opła
cająca składki - u be z p i e c z a .i ą
c y m; osoba, na rzecz którrj ubezpie
czenie zostało zawarte - u he z pie
e z o ny m. Ubezpieczający i ubezpie
czony mogą być jedną i tą samą osobą. 

Reasekuracja. 

Ubezpieczyciel, który przyjął Jo 
ubezpieczenia 900 domów wartości po 
10.000 zł. każdy, nie może przy jąć <lo
datkowo na swoje wyłączne ryzyko 
ubezpieczenia jednego <lomu wartości 
1,000.000 zł~ gdyż, w razie całkowi
tego spalenia się tego właśnie dornu, 
wszystkie pobrane składki ubezpie
czeniowe wystarczyłyby na pokrycie 
zaledwie 1

/1 00 jl'go wartości: przy jmu
jąc, że prawdopodobieństwo pożaru do
mów wszelkiego rodzaju wynosi 1°/0 "' 

składka za 900 domów po 10.000 zł. 
każdy wyniesie 1 O zł. · 900 = 9000 zł., 
n składka za jeden dom wartości 
1,000.000 zł. - 1000 zł. · 1 = 1000 zł., 
czyli razem ubezpieczyciel _otrzyma ty
tułem składek 9000 zł. + 1000 zł. 0 ·= 
10.000 zł„ a w razie pożaru omawia
nego domu będzie musiał "\Vypłacić od
szkodowanie w wysokości 1,000.000 zł. 

Nawet najhardziej bogate towarzy
stwa ubezpieczeniowe nie mogą nara
żać się na tak wielkie ryzyko. Ale tu
taj przychodzi z pomocą r e a s e k u
r a c j a, która polega na tem, że ubez
pieczyciel, przyjmując do ubezpiecze
nia objekt choćby największej nawet 
warto8ci, zatrzymuje sobie z pobranej 
składki tylko część, np. 1

/1 0 , resztę zaś 
odstępuje innemu, lub szeregowi in
nych ubezpieczycieli, którzy wzamian 
biorą na siebie obowiązek pokrycia wy
nikłej z wypadku losowego szkody 
w stosunku do otrzymanych składek. 
W ten sposób, dzięki reasekuracji, 
właściciel objektu choćby największej 
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nawet wartości (np. wielkiego okrętu 
nała<lowanego cennemi towarami) mn 
możność ubezpieczenia go w pełnej 
wartości drogą zawarcia umowy z jed
nym tylko ubezpieczycielem, który o<l
powiada wobec niego za całkowitą su
mę ubezpieczeniową, ale osobiście po
nosi ryzyko całego ubezpieczenia tylko 
w tym stosunku, w jakim zatrzymał 
sobie składkę ubezpieczeniową. 

Zasa.dniczy podział ubezpieczeń. 

Według objektów ubezpieczenia roz
r6żniamy: 1) ubezpieczenia osobowe (ży
ciowe, wypadkowe, emerytalne, inwalidz
kie i chorobowe), 2) ubezpieczenia ma
jątkowe (transportowe, ogniowe, grado
we i t. p.), 3) ubezpieczenia od odpo
wiedzialności cywilnej (za nieszczęśliw~ 
wypadki sportowe, samochodowe i t. p.). 
Najważniejszy jednak i najbardziej za
sadniczy jest podział ubezpieczeń na : 
prywatne i !'lpołeczne. Do pierwszej ka
tegorji zalicza się ubezpieczenia indywi
dualne; charakterystyczną ich cechą jest 
zasada równoważności opłat i otrzymy
wanych za nie świadczeń, przyczem nie 
odgrywa tu roli forma przedsiębiorstwa 
ubezpieczeniowego: może ono być za
równo prywatne, lub akcyjne, jak i sa
morządowe lub państwowe. 

Natomiast w ubezpieczeniu społecz
nem, gdżie chodzi o zaspokojenie po
trzeb nie indywidualnych, lecz zbioro
wych, lub ogólnych, ubezpieczeni pocią
gani są do opłat tylko częściowo: opłaty 
te odpowiadają nie indywidualnym ry
zykom, lecz tylko zdolności płatniczrj 
ubezpieczonych. To też nic są one wy
mierzane podług płci, wieku i stanu 
zdrowia, a tylko podług zarobków i klas 
uposażenia, przyczem nie sami ubezpie
czeni ponoszą ich ciężary, ale i inne sfery 
biorą w tern udział, mianowicie - praco-· 
dawcy i państwo. W ubezpieczalniach <>cl 
nieszczęśliwych wypadków przy pracy 
cały ciężar opłat ponoszą pracodawcy. 

Dotychczasowy rozwój wskazuje, że 
dla ubezpieczeń społecznych najodpo
wiedniejszą formą. jest organizacja pań
stwowa, oparta na przymusie. Bez tego 
przymusu tylko wyjątki klasy robotni
czej korzystałyby z dobrodziejstw ubez
pieczenia, i to tylko z warstw najwyż
szych, podczas gdy ci, którzy najbar
dziej potrzebują opieki, najmniej zara
biający, starzy, słabi i chorzy, byliby 
ubezpieczenia pozbawieni, gdyż brak im 
środków finansowych i siły moralnej, 
aby mogli ubezpieczać się dobrowolnie. 
Przymus ubezpieczeniowy jest też nie
zbędny w stosunku do prueodawców, 
aby uczestniczyli w opłaeie składt>k 
ubezpieczeniowych za swych pracowni
ków, którzy nie są w stanie pokrywae 
całkowitego kosztu ubezpiecwnia ze 
swych skromnych zarobków. 

Gospodarcze i społeczne znaczenie 
ubezpieczenia. 

Oospodareze znaczenie ubezpicezenia 
polega przcdcwszystkiem na tern, że za
pobiega ono ruinie gospo<larstwa pry
watnego. Druga korzyść gospo<larcza 
ubezpieczenia polega na tern, że ośmi<'la 
ono i potęguje przedsięhiorezość prywat
ną i w ten sposób wzmaenia siły wy
twórcze narodu. W krajaeh, gdzie ubez
pieczenia sii znacznie rozbudowane, wy
wierają one też duży wpływ na rynek 
pieniężny, dzięki swym kapitałom re
zerwowym, lokowanym w papierach pań
stwowych, bankach, hipotekach, nieru
chomościach i t. p. 

Społeczne znaczenie ubezpieczenia po
lega przedewszystkiem na tern, że przt>
ciwdziała ono obniżaniu się poziomu ży
ciowego ubezpieczonych dzięki temu, że 
pokrywa im straty ponoszone wskutek 
wypadków losowych. Głównym powodem 
wprowadzenia ubezpieczeń społecznych 
było właśnie to, że bez nich rodzina pra
cownicza wpadała w nędzę, gdy żywi
ciel jej umierał, lub tracił możność za-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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rohkowania wsku1rk choroby, inwalidz
twa, nieszczęśliwrgo wypadku lub braku 
pracy. 

Rozwój ubezpieczeń. 

W rozwoju u\)('zpiPezPń można roz
r(iżnić eztl•ry okrpsy: 1) starożytny, 
w którym znaj<lujPmy tylko znikome za
rzątki uhPzpiPczp{1 i pr~·mitywn<' il'.11 
formy; 2) ezasy rozwoju ulH'zpit>rzp{1 
morskieh aż do powstania wsp(ikzcsny<'h 
przedsiębiorstw nłwzpiPeZ\'11 iowych (od 
1 :wo do 1700 r.) ; 3) okn•s rozwoju to
warzystw uhezpicezl•niow~·eh w ważnicj
szy<'h działaeh ulwzpiP<'Zl'nia (wit>k 
XVIII) i 4) rozkwit eałokształtu uhcz. 
picC'zeń (od po<'zątku XIX w.) i po
wstanie ubezpicezp{i społPeznyeh. 

Obok rozwijafocy<'h się staryrh gałl,'zi 
ubezpieczeniowych widzimy w XIX w. 
wit>lk:1 ilość nowych, wśr(i<l któryrh 
pierwsze rni<'.isre zajmu.iii ubczpicczpn ia 
od nicszczęśliwyrh wypadków. Powstaje 
eałkiem nowa gałi1%, doniosłego znaezc
nia - uhrzpicczcnia od odpowiedzialno
ści cywilnej ; rozwój sportu, komunika
cji samochodowl'j i samolotowej znako
micie sprzyja rozkwitowi tej gałęzi. 
Każdy postęp techniczny, każde udo
skonalenie komunikacji, każda zmiana 
stosunków społcrznyrh stawia uhczpie
<·zcnin nowi' zadania. 

Rozwój ubezpieczeń społecznych. 

NiP weho<lząc w int<>ncjc, jakie miał 
Bismarek, twórea niPmieckirh uhPzpit>
<•zeń społecznych, trzeba stwiPrdzić, że 
wprowadzone przezPń w r. 1883 oho
wi11zkowe ubezpip1•zcnie na wypadek eho
rohy miało don i osły wpływ na społPrznr 
ustawodawstwo ulwzoiPrzPniowr w ra
łym SZ('r<'gu innyeh kraj<)w. Ni(•nwom 
również przypada zasługa wprowadzenia 
po raz pierwszy w r. 1884 ohowi11zko
Wl'go ulwzpiPrzpn ia od wypadków przy 
pracy. Wr<•szei1~ w r. 188!) Niemcy 
pierwszp wprowadziły u siebie obowiąz
kowe ulwzpicczcnic na wypadek starości 

szuka.j w tomie piqtym! 

Awlat I życie. - IV. 

lub przcdwczPsnPj nil'zdolnośf'i do prary 
(inwalidztwa). 

Za prz.vkładPm NiPmi1'r na polu uhcz
piPrzPnia społi•ez1wgo na wypadPk eho 
rohy poszła w r. 1888 A ustrja, a wkrót
ee potem eały szereg innyeh krajów. 
Natomiast w dziedzinie ohowiązkowyeh 
uhrzpieczPń na w~·padek starośei lub in
walidztwa przykład NiPmil'c długo po
zostawał odosolmion~·. Dopiero w r. Hl06 
na drogQ tQ weszła Austrja, za ni:i 
w l!HO - Franeja, w 1911 - Anglja 
i t. d. Ohowi:1zkowc uhczpieezl'nie na 
wypadek braku praey pil'rwsza wpro
wadziła u siebie Anglja w 1911 r. 

Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 

Państwo polskie po odzyskaniu nil'
p()(llcgłośei zastało bardzo niejednolity 
stopień rozwoju uhezpieczeń społecznyeh 
w poszf'zcgólnyrh swyeh dzielnfrach. 
Każde bowiem z trzech pailstw zabor
ezyeh stało na innym szczchln rozwoju 
społeeznq.~o. \Vołwe tego rozwój ubezpie
czeń społccznyeh w Polsrc musiał pójść 
w dwórh kierunkach: 1) ohjQcia ubez
picrzl'n i<'m obszarów, dotąd ubezpieeze
n ia trgo pozbawionyrh i 2) ujednostaj
nienia system<!\\', istnicj11cyeh w poszeze
g6lnyeh dzil'lniraeh. 

Pirrwszq rl'formą zasad n irzPgo zna
czcn ia było wprowadzeni!' uhczpierzl'nia 
na wypadl'k choroby. Na podstawie rn;ta
wy z dnia l!J maja 1920 r. zorganizo
wano 243 powiatowr kasy f'horych, kt6-
rl' miały wykonywać to uhezpicczeniP. 
Ponirważ wkrótce okazało się, że kasy 
te były jednostkami zbyt makmi i za 
słahcmi finansowo, ahy mo~ły wywią
zywać się z nstawowyrh ohowiązków, 
z dn irm 1. I. 1934 r. przPkształeono je 
na 67 uhezpie('zalni spokcznych, które, 
ohok wykonywania ulwzpicezrnia chorn
bowpgo, mają za zadanie spełnianie sze
regu ezynnośei dla innych rodzajów 
u~zpieezeń. 

Ustawa z dnia 30. I. 1924 r. wprawa-

311 
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<lziła jednolite ubezpieczenie o<l wypad
k{iw przy prary na obszarze województw 
centralnych, południowych, wschodnirh 
i śląska Cieszyńskiego. 

Polska była je<lncm z pierwszych 
państw na kontynencie europejskim, 
które wprowadziły u siebie obowiązkowe 
ubezpieczenie robotników na wypa<lck 
braku pracy. Ustawa sejmowa z dnia 
18. VII. 1924 r. obejmuje obowiązkiem 
zabczpierzenia na wypadek braku pracy 
robotników, a Ustawa z dnia 26. X. 
1925 r. rozciągw;ła obowiązek takiego 
zabezpieczenia również i na pracowni
ków umysłowych. 

W ten sposób zaspokojone zostały naj
pilniejsze potrzeby ubezpieczeniowe, 
gdyż cały .obszar Polski posiadał już 
w 1925 r. pełne ubezpieczenia: 1) na 
wypa<lek choroby i macierzyóstwa, 2) nu 
wypa<lck braku pracy i 3) od nieszczę
śliwych wypu<lków przy pracy. 

Dekret z dnia 24. XI. 1927 r. wpro
wa<lza od dnia 1 stycznia 1928 r. ujed
nostajnione na całym obszarze paóstwa 
ubezpieczenie emerytalne pracowników 
umysłowych. Ten sam dekret zreformo
wał gruntownie ubczpierzenie na wypa
dek braku prary pracowników umysło
wych oraz zalecił wykonywanie obu 
tych rodzajów ubezpieczeń jednej insty
tucji. 

Dalsze długotrwałe prace nad realiza
cją programu ubezpieczeń społecznych 
w Polsce znalazły swój ostateczny wy
raz w „Ustawie o ubezpieczl'lliu spo
łeczncm" z dnia 28. III. 1933 r., kt{ira 
wprowadziła ubezpieczenie emerytalne 
robotnik6w w dzielnicach dotyclwzas 
tego ubezpieczenia pozbawionyeh oraz 
przeprowadziła gruntowną reformę ubcz
pict•zcnia chorobowego, cnwrytalnego 
i wypadkowego w pozostałych dzielni
cal'h Polski. 

Tak zwana ustawa scaleniowa z dnia 
28. III. 1933 r. jest pierwszym polskim 
kodckst•m ubezpieeze6 spokcznych. I>ziQ-

ki niej unifikacja polityki społcrzncj 
w tej dziedzinie stała siQ faktem doko
nanym, wyjiiwszy ostatnie pozostałośri 
ustawodawstwa dzielnicowl~go na Uór
nym śląsku (ubezpieczenie ehorobowe, 
inwalidzkie i górnicze) oraz pozo:;ta
wionc na razie na uboczu ubczpieczen ie 
emerytalne pracowników rolnych w dziel
nicy zaeho<lniej. 

Od 1 stycznia 193;) r. wszystkie ro
dzaje ubezpieezcń spokeznyeh w Polsce 
wykonywane są przPz ubpzpieczalnic 
społeczne i Zakład liJwzpicrzPÓ Spo
łecznych. Ubczpieczaln ie' wykonują cało
kształt ubezpieczC'nia chorobowego i po
nadto mają za zadanie spełnianie szp. 
I'C!fU ezynności podstawowyl'h dla po
zostałych rodzajów uhczpil'<'zcnia spo
łecznego (pobieranie składt•k, ewidencja, 
bezpośredni kontakt z nbczpipczonyrn 
i pracodawcą). 

Zakład UbezpieC'zei1 Spokrzn)'<'h wy
konuje wszystkie pozostak rodzaje ulwz
pieczenia (emerytalne, wypadkowe i na 
wypadek braku pracy) oraz koordynuje 
i nadzoruje ubezpieczalnie społeeznc w za
kresie id1 czynności. z. Kmita. 

Litrrnturn .. J. f, n z owski: Wsi~·p 1h 
na n ki o uh<>zpie<'ZPniarh. \Vurszawa l !l:l4. 
Polityka społrrzna Pa1i.stwn Polski<'g-o w la
tach 1918-1935. Warszawa 19:!5 (wyd. 
Min. Opieki Społecznej). 

UCHO. (Tah. barwna Il). 

Budowa ucha. 

Ucho ludzkie ma hudowi: bardzo za
wiłą, tak że mówiąc tu o nit•j, lu~lhit~my 
musieli ograniczyć się do ru•ezy najważ
niejszych. Wyróżniamy przt><lewszyst
kicm ucho z c w n ę t r z n e, ś r o d k o
w c i we wnętrz n c. Na ucho ze
wnętrzne składa się małż o w i n a 
u s z n a p r ze wód słuch o w y, 
zamknięty h łon ą hę h c n ko wą. 
Błona hębenkowa ma kształt lPjka 

wgiękgo do WIJQtrza głowy. Skóra przc-
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wodu słuchowego zaopatrzona jest w po
jedyńczo stojące włoski i wydziela żół
tawą masę, zwaną woskowiną. Urządze
nie to utrudnia dostanie się do wnętrza 
. ucha drobnym przedmiotom, między in
nemi owadom. 

Poza błoną bębenkową, wewrnitrz cza
szki, zaczyna się ucho ś r o d k o w e. Jest 
to jama wypch1iona powietrzem i .wy
ścielona błoną. ~rodkiem tej jamy bie
gną trzy kosteczki złączone ze sobą 
w sposób trwały. Pierwsza z nich, przy
legająca bezpośrednio do błony bębenko
\vej, nazywa się m ł o t e c z k ~ e m, dru
ga k o w a d e ł k i e m, a trzecia s t r z e
m i o n kie m (ryc. 97). Stopka strze-

c 

Ryc. 97. Układ koateczek słuchowych w uchu Arod· 
kowem (atro'na lewa) a - kowadełko, b - itrze· 

mlonko, c - młoteczek. 

mionka dotyka już przeciwległej ściany 
ucha środkowego, dzielącej ją od ucha 
wewnętrznego, a mianowicie t. zw. 
o k i e n k a o w a l n e g o w tej ścianie, 
do którego ram przymocowane jest ono 
zapomocą błony. 

Z ucha środkowego prowadzi do ja
my gardłowej przewód zwany t r ą b k ą 
E u s t a c h j u s z a . . Trąbką tą może po
wietrze od zewnątrz, t. j. przez jamę 
gardłową, dostawać się do jamy ucha 
środkowego, wskutek czego ciśnienie po
wietrzne na błonę bębenkową z obu stron 
staje się równe. 

Ucho we wnętrz n e tkwi całe w wy
drążeniu, znajdująeem się w kości skro
niowej. Ta część ucha wskutek zawiłej · 

szukaj w tomie piątym! 

budowy nosi nazwę błędnik a czyli 
1 a b ir y n tu. Od ucha środkowego la
birynt oddzielony jest wspomnianą już 
ścianą kostną, w której znajdują się dwa 
okienka, jedno znane nam już okienko 
o w al n e i drugie zarosłe błoną, zwane 
okienkiem o k r ą g ł e m. 

Ucho wewnętrzne wypełnione jest cie
czą (limfą). W labiryncie wyrozmc 
można trzy części : p r z e d s i o n e k, 
p r z e w o d y p ó ł k o 1 i s t e i ś 1 i
m a k. Przedsionek, do którego dostaćby 
się można z ucha środkowego przez 
okienko (}Walne, zawiera dwa połączone 
ze sobą pęcherzyki, wypeh1ione, jak i on, 
cieczą (end o 1 im f ą) a noszące łaciń
skie nazwy utriculus i saccultts. 
. Część drugą stanowią trzy przewody 
półkoliste, przebiegające w płaszczy
znach ustawionych do siebie pod kątem 
prostym. Wewnątrz przewodów znaj
dujemy rurki błoniaste, które łączą się 
z pęcherzykiem utricttlus i są również 
wypełnione cieczą. Każdy z przewodów 
półkolistych posiada w jednem miejscu 
.rozszerzenie, zwane a m p u ł ką. 

Trzecią część labiryntu tworzy t. zw. 
ślimak (cochlea). Spotykamy tu wąski 
przewód, okręcający się spiralnie około 
kostnego trzonu. Z trzonu wychodzą 
dwie błony, łączące go z przeciwległą ścia
ną przewodu a ustawione do siebie uko
śnie. Wychodząc z trzonu razem, oddala
ją. się one od siebie w miarę zbliżania się 
do przeciwległej ściany. Dolna błona 
nosi nazwę bł o ny podst a w owej, 
a wierzchnia bł o n y Re i s s n c r a. 
Obydwie te · błony, łącznie z zewnętrzną 
ścianą ślimaka, tworzą korytarz o trój
kątnym przekroju, okręcający się spi
ralnie wewnątrz ślimaka, zwany p r z e
w o d e m ś 1 i m a k a ( ductus cochle
aris). Przewód ten jest wypełniony en
dolimfą. W jego wnętrzu, na błonie pod
stawowej, znajduje się t. zw. organ 
Cortiego. 

Ucho ludzkie jest siedliskiem nie jed-

ss• 
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nego zmysłu, lecz dw6ch : zmysłu słuchu 
i zmysłu równowagi. Trzeba zatem w bu
dowie ucha odróżnić to, co należy do 
każdego z tych zmysłów, by móc zająć 
się niemi oddzielnie. 

Zmysł słuchu. 

Orre •m71lu 1luchu. 

Z licznych badań wynika, iż z wy
mienionych przez nas poprzednio części 
ucha środkowego (labiryntu) jedynie 
ślimak pozostaje w związku z odbiera
niem wrażeń słuchowych, podczas gdy 
zarówno utriculus i saccufos, jak też 
przewody półkoliste, nie biorą w tern 
żadnego udziału; są to jedynie organy 
zmysłu równowagi. 

Istotną częścią składową ślimaka jest 
wspomniany już organ Cortiego, umie
szczony na błonic podstawowej. Prze
krój jego przedstawia ryc. 98. 

n. 
Ryc. 98. Narząd Cortiego: n - nerw elnchowy, 
f w - filarki wewnotrzne, f • - filarki sewnotrsno. 

Widzimy tam ustawione na błonie 
podstawowej komórki, zwane f i I a r
k a m i C o r t i e g o, nachylone do sie
bie ukośnie tak, iż tworzą rodzaj tunelu ; 
po obu ich stronach znajdują się szere
gi t. zw. ko m 6 re k sł u c h o w y e h, 
zaopatrzonych w rodzaj jakgdyby rzęs 
skierowanych ku górze. Tuż nad temi 
komórkami znajduje się cieniutka błon
ka, zwana b ł o n k ą n a k r y w k o w ą, 
dotykająca rzęs komórek słuchowych. 
W samej błonie podstawowej znajduje
my szereg wł ó k i e n · równolegle do 
siebie ułożonych, rozpiętych jakgdyby 
struny wpoprzek błony; liczba ich wy-

nosi około 20 tysięcy. Włókna te zmie
niają swą długość w miarę, jak zmniej
sza się wymiar poprzeczny błony pod
stawowej. Do organu Cortiego przeni
kają włókienka n e r w u s ł u e h o w c
g o, którego jedna gałąź, oddzielając się 
od pnia nerwowego biegnącego z mózgu, 
wchodzi do ślimaka. 

Jale funkcjonuje 11m71l 1luchu? 

Podany powyżej opis pozwoli nam te
raz zrozumieć działanie aparatu słucho
wego. Fale głosowe, biegnąc od źródła 
głosu powietrzem, dochodzą do prze
wodu słuchowego. Jest spór, czy bierze 
w tern jakiś istotny udział muszla uszna. 
W każdym razie udział ten, jeżeli ist
nieje, jest niewielki. Odnosi się to jed
nak tylko do człowieka, gdyż u wielu 
zwierząt muszla uszna jest ruchoma 

.i może przez odpowiednie nastawienie 
ułatwiać docieranie fal głosowych do 
przewodu usznego. Przewodem usznym 
docierają fale do błony bębenkowej, 
wprawiając ją w drgania. Drgania te 
przenoszą się za pośrednictwem koste
czek na błonę okienka owalnego, prze
chodzą stąd rta limfę błędnika i docie
rają na tej drodze do błony podstawo
wej ślimaka i do organu Cortiego, 
umieszczonego na tej błonie. Według 
jednej z hipotez, włoski komórek słu
chowych potrącają przytem o błonkę na
krywkową, co daje podrażnienie, prze
noszące się na włókna nerwu słuchowe
go, któremi biegnie do odpowiednich 
ośrodków w mózgu (-+Mózg, Nerwy). 
Jednakowoż sposób, w który podnieta 

słuchowa przenosi się ostatecznie na 
włókna nerwowe, nie został do tej pory 
należycie zbadany i istnieją tylko 
pewne hipotezy w tym kierunku. Jedna 
z tych hipotez zakłada, iż działanie śli
maka podobne jest do działania te 1 e
f o n u. Rolę błony telefonicznej odgry
wałaby tu błona podstawowa. Fale gło
sowe wprawiałyby ją całą w drgania, 
których częstość odpowiadałaby częstości 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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<lrgań fal głosowych; drgania k hyłyhy 
powodem l>O<lrażn ien ia włiikien ncrwo
wyc·h. 

Inna jc·st t eo r j a r <'z o n at o-
r ów. Teorja ta przyjmuje, iż fa)p gło
sowe, doe hodz11e do hłony pmlsta w owej, 
nie wprawia.i<! jPj eakj w <lrgani1·, k<'z 
tylko pewną jl'j <'z..:śf. dost rojon;1 do 
<'Zl,'stośei drgania f'ali. \Vc'<lług ]l(']m
holtza, wspomniaiw już p1·zpz nas po
}ll'Z<'dn io włt'1kna, tkwią<'!' w hłon il' pod
stawowej, hyłyh~· właśniP takiPmi st !'li

nami, nastrojonl'mi na tony o rtiżncj wy
sokośei. Inn i hadac•zc' do pat ru.i:i sii; ta
kic·h rezonatort'1w w innyc•h <'Z\'Ś<'iaeh śli
maka. All' są to .ic'szezc~ l'Z<'<'ZY sporne. 

Rodzaje głosów i ich stosunek do podniet. 

Ułos jest 1ww1wm przPŻy<'il'm psy
ehicz1wm i jako taki jc~st Jll'Z<'clmiotl'm 
baclai1 psy<"hologieznyeh. ( lłosy można 
dzid ie z jed1wj strony na p ros t c 
i z ł o ż o n <', a z cl rngiej na s z m c r y 
i <l ź w i ę k i. Dźwięki proste nazywa
my to n am i. 
Ażeby w 1wsz<'j świadomości powstało 

wrażenie~ szmeru alho tonu, musi istnil'Ć' 
t. zw. źr 6 cl ł o głos u. Tak iem fr6-
dłem jest przPclmiot, wykmrnfo<'Y drga
nia o pcw1wj ez\•sto~ei (struna, dzwom·k, 
hl,'l)('n i t. p.). Drgania te udzielają sii; 
otaezają!'emu środowisku, najezęśeiej 
powietrzu, wytwarza.ii1c w niem fak, 
zwane falami głosowemi. Fale takie, jak 
wiemy, do<'iPrają Jo nrha, i są bodŹ<'t'm 
wywołująeym przeżyeia słuchowt'. (~Ze'
rzl'j o tona<'l1 i o wrażliwości ueha ludz
kiego ~Dźwięk, II, str. IO!i). 

Gama muzyczna. 

Swoisty rodzaj przeżyr słuehowyrh 
stanowią przc'Życia m nzyezne. Zawdzię
czamy je mnzyee, której tworzywl'm sq 
tony i złożone z nich dźwii;ki. Z ich na
stępstwa powstają melod,ie, ze wsp6ł
brzmieni11 - akordy. Jakośe jl'dnyeh 
i drugich zależy od gamy, mieszezt)<'l'j 
w sobie matcrjał dźwiękowy dam·go 

szukaj w tomie piątym! 

utworu sztuki rnuzyczm'.i ( ~ Jlarmonja, 
Mu::yka). Ilość gam jest bardzo widka. 
Są 011c różne u rozmaitych narodów 
i szczepów; były też r6żne w rozmaitych 
epokaeh historycznych. R6żnią się mię
dzy sobą tak ilością tonów, jak i stosun
kiPm wysokośei między nustl,'pUj<)<'Pmi po 
sobil' kolejno. tonami, ezyli widkośeią 
utworzonych przez nil' interwałów ( ~ 
Jlarmonja). 

W garnie 8-tonowt•j kolt•jnc tony alho 
stopnie nazywają się z łac·ii'1ska: pryma, 
sl'knnda, tercja, kwarta, kwinta, seksta, 
septyma i oktawa. Te sa nw nazwy ozna
ezaj11 zarazl'm widkośe intPrwału zawar
ll'go mii;dzy pry1rn1 (a więe pit>rwszym 
al bo najniższym torwm) a innemi koh'j
ncmi tonami g-amy. \V gamie majorowej 
( ~ /fornwnjri) stostme·k wysokośei mię
dzy następnjqcemi po sohie tonami jest 
taki, że sekunda ma "/" drgań prymy, 
tercja 5/„ kwarta •/., kwinta 3

/ 2 , seksta 
5

/ 3 , septyma 15
/"' wreszrie oktawa 2

/ 1 • 

Jeżeli zatem prymie odpowiadają 24 
drgania nu sekundę, to rzęstokroć drgań 
odpowiadają<'a dalszym tonom gamy bę
dzie wynosiła : 
24 27 30 32 36 40 4!i 48 drgań/sek. 
H6żn ire wysokości między lH>szc·ze

g(ilnemi tonami nie są równe>. l\liędzy 

krrją i kwartą oraz między Sl'ptymq 
i oktawą mieśei się i n ter w a ł p {ił
t o n u; wysokość inn~·ch ton(iw sąsic<l
nieh różni się od siebiP o i n ter w a ł 
c a ł cg o to n u. 

<iama końc·zy sil,' na oktawit', które.i 
ezi:stośr drgań jPst dwukrotnośeią pry
my. Od oktawy można gamę powt6rzye, 
zad10wująe nadal te same stosunki mil,'
dzy kolejnemi tonami, co w pierwszej 
(niższej) oktawie. 

Uama minorowa różni się od majoro
wl',j km, że półtony znajdują się mię
tlzy sl'lmndą a tcreją oraz kwintą a sek
stą; wysokośr innych ton6w sq,'>iadują
rych z sobą różni się o interwał eałego 
tont<. 
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Dotychczas nie udało się wyjaśnić na
kżycie, dlaczego gama majorowa i mi
norowa składają się z takich włafoie in
terwałów. Nie zachodzi tu prawdopo
dobnie żadna bezwzględna konieczność, 
bo obok tych dwu gam, mających naj
większe znaczenie w europejskiej sztuce 
muzycznej, istnieją gamy utworzone 
z innych, lub inaczej ułożonych inter
wałów. Być może, iż podstawą budowy 
wspomnianych gam ośrniotonowych jest 
możność tworzenia z nich dobrze brzmią
cych melodyj i akordów. W akordzie 
zestawiane są tony, należące do tej sa· 
mej gamy, przyczem niektórym inter
wałom daje się pierwszeństwo przed in
ncmi ze względu na stopień zadowole
nia, jakie współbrzmienie odpowiednich 
tonów daje uchu. Tak np. pryma z ter
cją, pryma i kwarta, oraz pryma i kwin
ta dają dwudźwięki miłe dla ucha, na
tomiast pryma i sekunda. a tak samo 
pryma i septyma nieprzyjemne. Skąd 
się to bierze? J cdna z teoryj twierdzi, 
iż dobre współbrzmienie tonów wymaga, 
ażeby nic przychodziło do większych ko
lizyj między odpowiadającemi im tona
mi górnemi. Otóż łatwo przekonać się, 
iż np. między prymą i oktawą zachodzi 
bardzo duża zgouność tonów górnych, 
gdyż nawet sarna oktawa jest jednym 
z górnych tonów prymy. Mniejszy nieco, 
lecz także wyraźny stosunek z·godności 
zachodzi między prymą i kwintą, pry
mą i tercją i t. d. Jest to jednak tylko 
jedna z hipotez. Niektórzy twierdzą, iż 
pryma i oktawa, pryma i kwinta i t. d. 
„zlewają się", „stapiają się" ze sobą 
nit•zależnie od udziału w tern tonów gór
nych, czyli że zgodność między niemi za
chodziłaby także wtedy, gdyby pryma, 
oktawa i t. d. brzmiały równocześnie 
jako tony całkiem czyste. Niewątpliwie 
między prymą i oktawą zachodzi jakieś 
podobief1stwo, objawiające się np. w tern, 
iż równoczesne ich odzyw~nie się robi 
na nas takie wrażenie, jakby odzywał 

się jeden tylko ton. Podobieństwa zacho
dzące między inncmi tonami skali są 
już mniejsze i wykazują różne stopnic. 

Mowa ludzka. 

l\Iowę ludzką pojąć można jako pew
nego rodzaju mieszaninę tonów i szme
rów, przyczem samogłoski zbliżają się 
do tonów, a spółgłoski mają raczej cha
rakter szmerów. Przeprowadzono bar
dzo dm~ą ilość badań, dotyczących istoty 
samogłosek, a więc starano się ustalić, 
na jakiej podstawie dany dźwięk brzmi 
jak i, a nic jak u i t. d. Nasuwające się 
odrazu przypuszczenie, fo wchodzi tu 
w grę wysokość tonu, że więc np. do 
wymawiania u pm;ługnjemy się tonem 
niskim, a do wymawiania i tonem wy
sokim, napotyka na tę trudno.~ć, iż mo
żemy śpiewać te same samogłoski w to
nach wysokich i niskich. Latwo jednak 
przekonać siQ, iż zachodzi tu duże ogra
niczenie. Zaśpiewać u w tonie bardzo 
wysokim jest właściwie tak samo nie
możliwe, jak i w tonie bardzo niskim. 
Istnieje więc niewątpliwie pewne zwią
zanie między brzmieniem samogłoski 
i wysokością tonu. W cdług jednej z hi
potez, która zdaje się mieć największe 
szanse prawdopodobieństwa, każdej sa
mogłosce odpowiadają tony o określonej 
wysokości, zwane f o r m a n t a m i. For
manty te powstają przez odpowiednie 
ułożenie narządu głosowego niezależnie 
(w pewnych granicach) od wysokości 
tonu, w którym usiłujemy wymówić da
ną samogłoskę. (Por. także -+Dźwięk, 
II, str. 109). 

Zmysł równowagi. 
Organ •mJ'•lu r6wnowagi. 

Mówiliśmy już poprzednio, iż orga
nem zmysłu równowagi są obydwa wo
reczki błoniaste: 1ttriculus i sacculus 
oraz trzy przewody półkoliste. Zarówno 
wewnątrz obydwu woreczków, jak też 
w ampułkach wszystkich trzech przewo
dów, znajdujemy urządzenia wyglądem 

Czego nie znajdziesz tutaj ~ 
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swoim dość do siebie zbliżonr. ~hanowi
rie spotykamy tam zgrubienia ściany, 
kt<lre w ampułkach noszą nazwę grze
bieni (crii;ta), a w woreczkach plamek 
(macula). Grzebienie te, wzizlędnie plam
ki, zaopatrzone są w rodzaj pendzelków 
oblepionych śluzem. Hóżnica polega 
głównie na tern, iż w śluzic pendzclków 
\\;yrastającyrh z plamrk zawieszone są 
drobne kryształy wapienne, zwane ot o
l i tam i (kamyczkami usznemi). Za
równo do grzebieni, jak do plamek do
ehodzą włókna nakżąee do odgałęzień 
1rnrwu słuchowego. 

J'&lr funkcjonuje smyał równow&gi? 

llziałan ie zmysłu równowagi ujawnia 
się w chwili zarzynania się ruchów, 
olwjmuji!cyrh cały ori.ranizm. zmiany 
prędkośl'i ty<'h ruch6w, lub wrcszrir 
przy zmianie położrnia głowy w stosun
ku do reszty eiała. Najłatwiej zrozumieć 
można działanie wchodzących tu w grę 
mechanizmów na przykładzie ruchu 
obrotowciro ciała dookoła osi podłużnej 
(np. przy kręceniu się w kółko). Ciecz 
wypełniająca przewody półkoliste zo
staje wtedy wprawiona w wir, który 
drażni włoski pcndzelków umieszczonych 
w ampułkach. To podrażnienie pcndzcl
ków przenosi się na włókienka nerwowe. 
Ody po pewnej ilośri obrotów zatrzy. 
mamy się, ciecz na podstawie bezwładno
ści wiruje jeszcze dalej i tern się tłuma
rzy, że powstające w tej sytuacji wraże
nie zawrotu głowy utrzymuje się przez 
czas jakifi jcszrze po zatrzymaniu się. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że nagłe ruchy 
ciała doprowadzić mogą do nacisku oto
litów na pendzelki plamek, eo również 
stanowić będzie podnietę dla dochodzą
cyrh tamże włókitm nerwowych. Wraże
nia, jakirh np. doznajemy zjeżdżając 
windą, zwłaszcza w chwili, gdy winda 
rusza, albo się zatrzymuje, a dalej wra
żenia doznawane wtedy, gdy samolot 
opada nadół „w próżnię", pochodzą od 
tego właśnie zmysłu. 

Ułożenie przewodów półkolistych 
w trzech do siebie prostopadłych pła
szczyznach jest, zdaje się, zwi:1za11e ze 
zdolnością orjentacj i co do położenia 
głowy przy zamkniętych oczach w od
niesieniu do głównych kierunków prze
strzennyeh. Że tak jest w istoeie, za tPm 
przemawia fakt, iż zwierzęta, którym zni
szczono jeden z przewodów półkolistych, 
zajmują przymusowo pewną pozyeję. 

Funkcjonowanie błędnika niezawsze 
dochodzi do naszej świadomośri pod 
formą odpowi('dnich wrażeń. Najrzę
ścicj dzieje się tak, iż działanie odpo
wiednich hodźców na błędnik wywołuje 
odruchy, które regulują pozycję naszego 
ciała przpz napięcie jPdnych mięsm, 
a zwolnienie drugich lwz udziału świa
<lomo8ri. Ciekawym przykładPm odru
chu labiryntowego jest orzopl11s, polega
jący na swoistych skokach gałki oezncj, 
które możemy obscrwowae przy obrocie 
ciała dookoła osi pionowej, a tak7.e pod
czas ruchu prostolinijnego, gdy dana 
osoba usiłuje podczas ruchu oglądać 
przedmioty nieruchome (pasażer, oglą
dający krajobraz przez okno jadącego 
pociągu). 

Wobec bliskiq~o sąsiPdztwa, w którPm 
pozostają organ sh1ehu i organ równo
wagi, jest rzeczą zrozumiałą, że zaburze
nia obu zmysłów idą ezęsto w parze. 
A więc u głuchoniemych spotykamy za
burzenia zmysłu równowagi. Nic doznają 
oni zawrotów głowy przy obraraniu się, 
a dostawszy się pod wodę, tracą poczu
cie położ('nia ciała i z tego powodu ła
two toną. St. Baley. 

UKRAINA. Gdy sięgniesz do karty 
geograficznej, niejedną „ukrainę" tam 
znajdziesz. Wyraz to wszechsłowiański, 
występujący u Chorwatów (Kraina ko
ło Banialuki), nieobcy i Polakom (Kraj
na nad Notecią) czy Rusinom (Ukrai
na), niegdyś w formie przymiotnikowej, 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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później dopiero jako rzerzownik. Wszyst
ko to ziemie graniczne, rubieżne, bro
niące Chorwatów przed Turkami, Polan 
przed Pomorzanami, Ruś i ~loskwę przed 
Tatarami. „Ukrainy" takie i u innych 
plemion spotykamy. \Vszystkie „mar
chje" średniowiecza niemieckiego są nie
mi a legendarni prawie germańscy Mar
komanowie (t. j. ludzie z marchji) to 
pierwsi bodaj „ukraińcy". 

Nasza Ukraina jest także zwyczajową 
nazwą rcgjonalną, nadawaną w różnych 
czasach różnym obszarom Rusi południo
wej. Nazwa jej pojawia się u nas po raz 
pierwszy w Volumina legmn. Używano 
jej zwłaszcza od czasów Chmielnickiego 
dla województwa bracławskicgo i kijow
skiego oraz dla oderwanych traktatem 
andruszowskim (1667) od Korony ziem. 
Nazwę tę wyparła zczasem narzucona 
przez Moskwę nazwa „l\Iałorosja". Stara 
jednak nazwa Ukrainy pozostała w uży
ciu wśród ruskiego ludu, w jego dumach 
i legendach oraz wśród licznego polskie
go ziemiaństwa „ukraińskiego". 

Podejmuje tę nazwę odrodzenie pi
śmiennictwa ruskiego w połowic XIX w„ 
nie bez udziału zresztą i literatury 
polskiej (Bohdan Zalesh i t. zw. szkoła 
ukraińska), zdążające powoli ku po
wstaniu nowej narodowości, mianującej 
się zczasem ukraińską i odrzucającej 
związki z Moskwą. Ta dla siebie zmo
nopolizowała prastare nazwy „Ruś", 
i „ruski", a Białorusinów czy Rusinów 
uważała za część jeno narodu rosyjskie
go, ich zaś języki za narzecza mowy ro
syjskiej. 
Wszakże proces tworzenia się nowej 

narodowośri, opartej na własnym języku 
i kozackiej tradycji historycznej, nie 
szedł ani szybko, ani gładko i do dzisiaj 
jeszcze nie ,iest skończony. Proces tm 
utrudniała Moskwa ostremi zarządzenia
mi administracyjnemi, sięgającemi aż do 
zakazu drukowania książek w „narzeczu 
małoruskicm", zakazu ciążącego aż do 

r. 1905. Dziesięcioletni zaś okres względ
nej swobody, od roku 1905 do początku 
wielkiej wojny, nic wystarczał na poważ
niejszy rozwój poczucia odrębności et
nicznej wśród ludności wiejskiej 
miejska bowiem była rosyjska, polska lub 
żydowska. 

Proces ten natomiast postąpił znacz
nie silniej na obszarze ówczesnej Austrji, 
t. j. w Galirji. Tłumaczy się to większe
mi swobodami, które, walrząc o swoje 
prawa, Polacy i dla Husinów zdobywali. 

Rewolurja rosyjska w 1917 roku była 
dla Ukrainy próbą dojrzałości politycz
nej. W tym kierunku zmierzali naro
dowcy. Wola niepodległości nie opano
wała jednak jeszcze wtedy większości na
rodu ; duże jego części poparły rz11dy so
wieckie, masa zaś chłopska pozostała 
obojętna na zmiany polityczne, zadawa
lając się zniszczeniem wielkiej własności 
ziemskiej, w dużej części polskiej. Nadto 
narodowcy zaangażowali się nietyl
ko w wojnę z bolszewikami, czy też 
narodowcmi wojskami rosyjskicmi (t. zw. 
białymi), ale i w wojnę z Polską o Lwów. 

Zespół tych czynników skazał całą wal
kę o niepodległość Ukrainy na niepowo
dzenie mimo pomocy niemieckiej w roku 
1918 i późniejszej pomocy polskiej w ro· 
ku 1920. Stała się ona w rezultacie so
wiecką republiką, nominalnie samodziel
ną, a od roku 1924 wcieloną do Związku 
Socjalistycznych Republik Rad. Dziś 
jest ona jedną - choć najludniejszą -
z jedenastu sowieckich republik związko
wych. Prawa językowe ludności są obec
nie przez rząd sowiceki uznawane, nato
miast wszelkie aspiracje narodowośriowc 
i kulturalne, zmierzające do podkn~śle
nia odrębności etnicznej, są bezwzględnie 
tępione. Istnieć dziś ma tylko jeden na
ród sowiecki, posługujący się jedynie 
w różnych obszarach różnemi językami. 

Tej wielkiej dziedziny ruskiej pierwot
ną siedzibą jest jednak tylko północno
zachodnia część kraju. Na południu na-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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tomiast i na wsrho<lzie wyparli Rusini 
w riągu wicków ko<'zujące tu najróżniej
sze plemiona turecko-tatarskie, co więcej 
sięgrn;li też daleko poza gran icc U kra i
ny, zasiedlając zwartą masą Kubań, 
a wysuwając głębokie ramiona ku Woł· 
dze i morzu Kaspijskiemu. Równolcµ-]„ 
zaś z Wielkorusem rozrzucili po Azji 
liczne swe placówki, sięgaji)<'c <lo Pary
fiku. PiPrwszorzędny matPrj11ł koloniz:i
torski ! 

Ukraina ( 4!)2 tys. km 2 ) nic jPst dziś 
już kra.km stepowym; stl'p utrzymał się 
wyłąrznic w rczcrwataeh a wszędzie ust:i
pił polom rolnym. Wszakże i dawniPj 
nic hyła Ukraina krajem wyhicznic stt>po
wyrn. Wyróżniamy w ni1>,i trzy wi1·lkil' 
równoleżnikowe strefy naturalne. To ob
szar leśny na p<lłnoey, ołw,jmująey część 
Polesia, w środku kraju rozlt>gly pas la
sostepu, gdzie las doehował się do dzi
siaj przedcwszvstkiPm w dolinach rzek, 
i właśriwą str1:fQ stPpową, dziś już zao
raną. To dawne „dzikie pola". Człowiek 
(32 milj. głów) obsiadł najgęśricj i o<l
dawna strefę lasostPpu, a z11siedla do
piero o<lniPdawna „dzikie pola". Bagna 
poleskie orzywiśrie nigdy nic sprzyjały 
tworzeniu sii; widkieh skupisk ludnośri. 
Odręhnym wrPszrit> ohszarPm skupienia 
człowi1•ka jest gęstwa stworzona w XIX 
i XX wit>ku koło hogatyeh złoży węgla 
kamil'nncgo i potężrwgo okręg-u przcm~'
słowpgo oraz oddnwna znanych żup sol
nyeh w okręgu donit>ckim we wsehodnir.i 
częśei kraju. 

Ale Ukraina to nictylko ezarnozicmny 
rolniczy kraj, „mlcki1•m i mio<l1•m płyną
cy". Ukraina daje niPtylko '/ ł sowi1~e
kiPj produkcji psz1'niry i żyta a prawit> 
połow~ jęczmienia, rzy !Hl"/0 cukru, ona 
daje 3

/ 4 sowieckil'j produk<'ji wi:gfa, po
łowę stali, 2 / 3 surówki i t. d. Nie dziwne
go, że czerwone armje tak uporczywie 
walczyły w rzasie wojny o taki śpichrz. 

Dalekie si) jcszrw mimo piatiletek od 
rozbudowy syberyjskie złoża węgla, czy 

rudy żelazne Uralu, wątpliwa sprawa 
produkcji rolni<•zc>j na dalPkim skpie 
kirgiskim, czy syh1~ryj:-.kim. Tu wszystko 
jest gotowe, bliskie. Bez Pkrainy zostaje 
.Moskwa Zl'(l<'hnii;ta do las(lw na północy, 
pozbawiona <losti:pu do morza Czarnego. 
Oto wielkie probl1·my polityezne i gospo
darcze najbliższej prz~·szłoś<'i ! 

Rozmi\'SZ<'Zl'n ie Rusinów, rzyli - jak 
dziś się zw:! - ljkraińców wykracza 1><1-
za granicP Pkrainy. Znaj<lzil•my ich 
i w innyc>h rPpublikar•h sowieekich, 
w PolsCl', Czl•chosłowaeji i Rnmunji. 
Wcale poważna jest ieh l'migrarja w Sta-
1111<'11 ZjPdnoczony<'h Kanadzie ( ~ 
J.,ndno.~ć Polski). .T. lVą.qowirz. 

UPRAWNE ROŚLINY. Rośliny 
uprawne są to te 1·ośliny, nnd któremi 
człowiek roztacza stałą opiek~ w tym 
celu, aby je następnie zużytkować. Ro
śliny uprawne dostarczają b('zpośred
nio pokarmu dla ludzi i zwierząt do
mowych orar. surowców <lo przerobu 
na pokarmy i na inne potrzeby czło
wiekn. Stanowią otH' podstaw~ dla róż
norodnyeh µ:ałi:r.i przrmysłu. 
PrzPważna częśr roślin uprawnych 

jest wytworrrn długotrwałych prac ho
dowlanych i uszlachetninjących. Z 11111-

łenii wyjątkami są one znane ludzko
ści od tysięcy lat. Zmiany, jakim uh•
gały rośliny uprawnr w ciąg-u tego 
czasu, pokgają na stałem zwickszaniu 
ich użyteczności i wydajności oraz na 
ak l imatyzaPji. 

Pod względem użyteczności na czoło 
wysuwają się, poza drzewami i krze
wami owoeowrrni, rośliny ,jednoroczne. 
Wiele z pośr6d rrnilin uprawnych po
chodzi od roślin stepowych i półpu
stynnych, w związku z czem ich owoce 
zawierają mało wody, a przez to wiele 
substancyj pożywnych, co zwif{ksza ich 
wartość, a jednocześnie ułatwia prze
chowywanie i transport. 

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

szukaj tv tomie piątym! 
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Największa liczba roślin uprawnych 
pochodzi z Azji, mniej z Europy i Afry
ki, a najmniej z Australji i Oceanji. 

Rośliny uprawne dzielą się na tropi
kalne i pozatropikalne. Rośliny tropi
kalne nie znoszą mrozu i uprawa ich 
nie wykracza poza zasiąg izotermy 
+ 20° C. Należą do nich z pośród bar
dziej znanych: ryż, batat, manjok, pal
ma sagowa, trzcina cukrowa, banan, 
ananas, bawełna, juta, sizal, kawa, her
bata i inne. Niektóre rośliny tropikal
ne, o krótkim okresie wegetacji, jak 
bawełna luh ryż, mogą być uprawiane 
w najcieplejszych okolicach strefy 
um i arko wan ej. 

Zbliżone do roślin tropikaln~·rh ro
śliny subtropikalne. jak <'ytryny, po-
111aral1cze, oliwki - znoszą nawet okrr
sy przymrozków. 

Rośliny pozatropikalne za<lowalają 
się mniejszą ilością ciepła i wiele z nich 
znosi ostre i długotrwałe zimy. Do ro
ślin pozatropikalnych należą wszystkie 
rośliny strefy umiarkowanej, a zwła
szcza jej części chłodniejszej. 

Dzięki aklimatyzacji pewne rośliny 
tropikalne, względnie subtropikalne, 
wchodzą jako uprawne do obszarów 
o klimacie umiarkowanym. Do takich 
roślin należy np. kukurydza, donie
dawna siewana jedynie w krajach po
łudniowych, a w Polsce na Podolu, 
obecnie za.4 rozpowszl'Chniająca się co
raz bardziej na północ; spotyka się ją 
nawet na Wileńszczyźnie. 

Z punktu widzenia życia gospodar
czego Polski największe znaczenie ma
ją oczywiście pozatropikalne roślir 
uprawne. 

Od czego zależy produkcja roślin 
uprawnych. 

Produkcja roślin uprawnych zależy od 
różnych czynników, a przedewszystkiem 
od klimatu, gleby, warunków ekonomicz
nych oraz od starań i zabiegów, któryC'l1 

umiejętne stosowanie pozwala na wyko
rzystanie czynników przyrodniczych 
wpływających na wzrost i rozwój roślin. 

Z k 1 i m a t c m wiąże się przcdc
wszystkicm długość okresu wegetacyj
nego roślin uprawnych. 

Rośliny uprawne muszą być tak do
bierane w różnych okolicach kraju, a sze
rzej biorąc, w różnych miejscach kuli 
ziemskiej, aby czas ich rozwoju był 
krótszy od długości ciepłej pory roku. 
Wyj~!tek po<l tym wzglę<lcm stanowią 
t. zw. rośliny ozime, kt6rych okres we
getacji za('zyna się w jednym roku, 
a kończy w następnym, oraz nielic•zne 
trwałe rośliny upmwnc. Chodzi tu za
r6wno o ilrn~ć dni potrzt'lmych dla roz
woju danej rośliny, ,iak i o sumę eic
pła. Stąd k:i. nawet na tf't't•n it• naszeµ-o 
kraju pewne rośliny, jak np. tytoli, wi
norośl, a nawet Pl'Wn<~ gatunki pszt'nic 
lub buraki cukrowe, nie mogą być siewa
ne na dalekiej północy . O wiele jaskra
wiej występuje to zagadnienie w krajach 
o krańcowych warunkach cieplnych. 

Drugim czynnikiem klimatyeznym jest 
wilgotność wiążąca się z odpowiednią 
ilością opadów i ich rozkładem w czasie 
oraz poziomem wody w glebie ( ~ Me
ljoracje rolne). 

(} l'e ba zapewnia roślinom upraw
nym środowisko fizyczne i chemiczne, 
do którego się je odpowiednio dobiera 
( ~ GlelJa). 

Poza przyrodą decydujący wpływ na 
dobór roślin uprawnych wywieraj:! w a
r u n k i e k o n o m i c z n e, a przedc
wszystkicm odległość gospodarstw pro
dukujących te rośliny od rynków zbytu 
i zapotrzebowanie na różne produkty 
roślinne. 

Warunki te powodują, że wpohliżu 
miast produkuje się warzywa, dalej zaś 
od miast inne rośliny opłacające dłuższy 
transport, pewne zaś ośrodki przemysłu 
rolnego skupiają dokoła siebie produkcję 
roślin nadających się do przerobu. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Podział roślin uprawnych. 

Wszystkie uprawiane u nas rośliny, 
poza ogrodowemi (--+ Ogrodnictu:o) i le
śnemi (--+ Las), zarówno teorja, jak 
i praktyka rolnicza dzieli na kilka grup, 
kierując ·się przy tern nietyle systema
tyką botaniczną, ile ich wspólncmi ce
chami w zakresie uprawy i użytkowa
nia. Tak wiQc pośród roślin uprawnych 
rozróżniamy rośliny: zbożowe, okopowe, 
strączkowe, pastewne i przemysłowe. 

Rołlln7 abołowe. 

Do roślin zbożowych zalicza się rośli
ny przeważnie należące do rodziny traw, 
uprawiane głównie dla ich owocu, zwa

waż ma krótki okres wegetacyjny. Jest 
sicwany na dalekiej północy do 70° 
szer. geogr. oraz wysoko w górach 
(w Alpach do wysokości 1900 ro nad 
poziomem morza, na Kaukazie do 
2700 m, a w Tybecie do 4700 ro). 
Jęczmień wymaga gleby żyznej i pulch
nej. Owies jest mało wymagający pod 
względem glebowym, lubi wilgotny kli
mat. Wreszcie grykę sieje się na lek
kich ziemiach, proso i kukurydzę na 
ciQższych. Wszystkie te trzy rośliny nie 
znoszą przymrozków. 
Wysokość plonów roślin zbożowych 

z 1 ha w różnych krajach jest bardzo 
niejednolita. 

nego ziarniakiem, zawiera
jf}cego dużł~ ilość skrobi 
i białka. Są to żyto, psze
nica, jęczmień, owies, ku
kurydza, proso oraz gry
ka, która należy do rodzi
ny rdestowatych. żyto, 
pszenica i jęczmień są u
prawiane jako rośliny ozi

Plony z jednego ha w q wyniosły w 1930 r. : 

Nuwa kraju Żyto Pszenica Jecziniel\ I Owie a I 
Polska. 11,2 q 11,8 q 12,S q 11,6 q 
Niemcy . . 17,2 • 21,2 • 20,1 • 19,1 • 
Belgja • . . . . 24 • 25,3 • 26,5 • 21,8 • l Rosja . . 

me i jare, a pozostałe wyłącznie jako jare. 
Pod względem wielkości obsiewu z po

śród roślin zbożowych pierwsze miejsce 
na ziemiach polskich zajmuje żyto, któ
re ponadto jest siewane w bardzo du
żych ilościach w Rosji i Niemczech. 
W produkcji światowej wśród zbóż przo
duje pszenica, zajmująca ogromne prze
strzenie zwłaszcza w Rumunji", 11111. Wę
grzech, w Stanach Zjednoczonych Ame
ryki, Kanadzie i Australji. 

Rośliny zbożowe mają niejednakowe 
wymagania względem gleby i ~limatu. 
~yto nie wymaga zbyt ciepłego klimatu, 
rośnie na całym obszarze Polski i w kra
jach bardziej na północ położonych, za
dowala się przytem lckkiemi glebami. 
Pszenica potrzebuje dla swego rozwoju 
WiQeej ciepła oraz żyznej gleby. Udaje 
się na ciężkich gruntach. .Jęczmień 
posiada dużą łatwość przystosowywania 
się do warunków klimatycznych, ponie-

szukaj w tomie piątymi 

. . 8,2 • 7,1 • 8,4 • 8,7 • 

W zachodnich dzielnicach Polski wy
sokość plonów niejednokrotnie zbliża się 
do wysokości plonów w Niemczech. 

Rośliny zbożowe są użytkowane w róż
norodny sposób. Żyto jest typowem zbo
żem chlebowem. Ziarno żytnie miele się 
na mąkę, służącą do wypiekania chleba. 
Ponadto jest ono używane jako pasza 
dla koni i do pędzenia spirytusu. Sło
ma żytnia służy jako ściółka i pasza 
dla zwierząt, do krycia dachów, wyro
bu . mat i t. p. 

Z ziarna pszenicy otrzymuje się mą
kę w różnych gatunkach, kaszę i otręby, 
które służą jako pasza dla zwierząt do
mowych (analogicznie otręby żytnie). 
Słoma pszenna ma podobne zastosowa
nie, jak żytnia. Z ziarna jęczmienia wy
rabia się rófoej grubości k_asze, w nie
których zaś krajach, np. w Szwecji, 
Norwegji, krajach północnej Afryki, 
mąkę na chleb, ponadto ziarna jęczmie-
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nia używa siQ do wyrobu piwa oraz 
jako paszy. Owies stanowi przedewszyst
kiem paszę dla koni, oprócz tego _w nie
których krajach jada się kaszę owsianą 
oraz wyrabia się piwo owsiane. Słoma 
jęczmienna i owsiana służą jako pasza. 
Gryka i proso są przerabiane na kaszę, 
kukurydza zaś na kaszę i mąkę. 

Obszar zajęty pod uprawę zbóż wy
nosi około 4-ech miljonów km2

• Tereny 
zajęte pod poszczególne rośliny zbożowe 
nie są oczywiście równomiernie rozmie
szczone na kuli ziemskiej. W związku 
z tern jedne okolice na ziemi cierpią 
na brak zbóż, inne zaś posiadają ich 
za wiele. Te ostatnie noszą niekiedy na
zwę śpichlerzów zbożowych i mogą nad
miar zbóż eksportować tam, gdzie ich 
brakuje. Największe śpichlcrzc zbożowe 
świata są następujące: 1) środkowo
europejski, dostarczający przedewszyst
kiem _żyta; 2) pontyjski, obejmujący 
Ukrainę, Rumunfo i BułgarjQ, dostar
czający głównie pszenicy; 3) północno
amerykański, na który składa się pół
nocna część Stanów Zjednoczonych 
Ameryki i południowa Kanada, produ-

kuje głównie pszenicę; 4) południowo
amerykański, w którego skład wchodzą 
argentyńskie pampasy, posiada różno
rodne bogactwa zbożowe - pszenic(,), 
owies i kukurydzę; 5) australijski, 
prawie wyłącznie pszeniczny; 6) indyj
ski, produkujący wprawdzie dużo zbóż, 
głównie ryż i pszenicę, ma stosunko-wo 
mniejsze znaczenie eksportowe ze wzglę
du na wielkie wewnętrzne spożycie. 

Pierwsze miejsce z pośród zbóż w han
dlu międzynarodowym zajmuje pszeni
ca, dalsze kukurydza, ryż i j(,)czmicń . 
Żyto w handlu międzynarodowym po
siada mniejsze znaczenie. 

Zboże jest niejednokrotnie magazyno
wane w wielkich elewatorach, zaopatrzo
nych w urządzenia potrzebne do czy
szczenia, suszenia, konserwowania, łado
wania i t. p. 

Krajami . importującemi zboża ze 
względu na wielkie zaludnienie są przede-

. wszystkiem: Anglja, Belgja i Niemcy; 
należy jednak zaznaczyć, że od czasu woj
ny światowej sprawa eksportu i importu 
oraz samowystarczalności zbożowej róż
nych państw ulega wielkim wahaniom. 

Zbiór roślin zbożowych w miljonach q w 1930 r. przedstawia się następująco: 

Nazwa kraju 

. Polska • • • • „ .. 
Rosja • • • • • . • 
Stany Zjednoczone A. P. . , 
Kanada •..•..• -. .. 
Argentyna. • • • • •• 
Rumunja • • • • • • • • 
Niemcy • • •• ,. • • 
Australja ł Nowa Zelandja • 

Rołll117 okopowe. 

Pazenica 

15,8 I 
194,1 
184,1 
117,9 
69,0 
28,5 . 
32,2 
31,2 

Rośliny okopowe interesują rolnika ze 
względu na swe części podziemne. Za
licza się do nich rośliny należące do 
r~żnych rodzin botanicznych. Jak sama 
nazwa wskazuje, są to rośliny, przy któ
rych podstawową czynnością uprawową 
jest okopywanie. 

Żyto I Jęczmień 

65,3 
207,2 

11,8 

60,6 

16,8 
67,8 
47,2 
24,5 

26,0 

Owies 

S3,l 
102,l 
216,0 

79,2 
11,7 

55,9 

Kukurydza 

50,2 
740,9 

76,7 
41,7 

Rośliny okopowe mają wielkie znacze
nie w odżywianiu zarówno ludzi, jak 
i zwierząt domowych. Dla ludzi szcze
gólnie ważne są ziemniaki, zwane ina
czej kartoflami, pyrkami, i t. p., któ
rych łodyga podziemna, znana w bota
nice pod nazwą bulwy, jest zwana po
wszechnie „chlebem ubogich". Główną 

Czego nie . znajdziesz tufoj -
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masę pokarm()w zawartych w hnlwie 
ziemniaka stanowi skrobia. 

Dla przemysłu ziemniaki stanowią 
ważny surowiPc. Przerabia się jl', po<l
dając skrobię w nich zawartą procesom 
formcntacyjnym, na spirytus i syrop, lub 
oddziela mechanicznie od innych części 
skła<lowych zawartą w bulwie skrobię, 
otrzymuj;ic m:1czkę zirmniarzaną. 

Buraki uprawia sil,.) dla spożywania 
przez ln<lzi, spasania przez zwierzęta 
lub przerobu. Ludzie jedzą buraki t. zw. 
ćwikłowe. Buraki pastewne daje się ja
ko paszę t. zw. objętościową zwierzętom 
domowym. Buraki cukrowe, jak sama 
nazwa wskazuje, służą do wyrobu cukru 
(~Cukier). 

Z innych roślin okopow~·ch stanowi:1-
cych surowrc <lla 1irzcmysłu występuje 
jeszcze cykorja. Korzenie cykorji po wy
~mszeniu i odpowiedniej dalszPj prze
róbce są używam• jako domieszka do ka
wy. Wymagania cykor.ii od g-leh~· i kli
matu są podobne jak buraków. 

'Vreszcie szPrcg innych roślin okopo
wych uprawia się na paszę dla zwierz:1t 
domowych, wzgh;dnie na poż;vwicnic dla 
ludzi. Należą do ni<'h: marchew pastew
na, kapusta pastewna, brukiew i inne. 
Rośliny okopowe w handlu międzynaro
dowym nic mają większego znaezcnia. 

Rośliny strączkowe. 

Rośliny strą<'zkowc pod względPm bo
tanieznym należą do rodziny motylko
wyeh. Są to różne gro<'hy, pduszka, wy
ki, łubiny, hohik i t. p. 

Hośliny str:1ezkowc s:1 sicwaiw dla ce
l1!w konsumcyjnyeh, paskwny<'h i nawo
zowych. 

llprawa roślin strąc·zkowyrh na zido
ny naw(iz stosowana h~·la ()(l n il'1iamięt
n~·<'h c·zas<iw. v.,r nowszy<'h czasach sze
rokie użycie łuhinilw na piaskach bran
denhurski<'h w ogromnym stopniu przy
ezyniło się do i<'h użyźnil'nia i posta
wienia rolnietwa na niezwykle wysokim 
stopniu kultury. 

Przyorywanie łubinów i innych ro
ślin motylkowych przysparza glebie 
próchnicy oraz wzbogaca ją w związki 
azotowe. 

Rośliny strą<'zkowr, używane na pa
szę i do jedzenia, zawdzięczają swą war
tość głównie zawartości dużych ilośei 
białka. 

Pod wzgli;<km przemysłowym rośliny 
strą!'zkowe doty!'hczas nie maj:1 zna
czPnia. 

Roślin:v str:1ezkowc zostawiają glebę 
w doskonah•j strukturze mee han i<'znej 
i dlatego są znakomitym przedplonem 
<lla innyeh roślin. 

Do najhardziej pospolityeh roślin 
strączkowyeh jadanych przez ludzi na
leży zaliczyć r<lżnr odmiany gro!'hu i fa
soli, spożywanyeh w ró.żnym stanic doj
rzałośei. W ostatnich czasarh zjawiła się 
na polskim rynku nowa roślina str11rz
kowa, znana dobrze na dalekim ws<'ho
dzic, a mianowicie soja. Soja jest ro
śliną niezwykle eenną, ze względu na 
wielkie ilości białka i tłuszczu jadalne
go, znajdująecgo się w nasiona<'h, może 
być przytem jadana zar6wno przez lu
dzi, jak i przez zwil'rzęta. 

PodstawowPmi pastrwnC'mi roślinami 
strą<'zkowl'mi są: wyki, peluszka i hohik, 
dawam• bydłu w postar·i pasz zidonyeh, 
siana, śruty czyli zmii·lonyeh ziarn lub 
wrpszcie t. zw. kiszonPk ezyli pasz sfcr
nwntowanyC'h. Ponadto ziarna łubinu 
używa się 

0

na pa.<;zę <lla koni (po uprzed
niem mlgoryczenin) i dla ryb. 

Ze względu na duż<J zawartość białka 
rośliny strą<'zkowe nadają się wybitnie 
jako pożywimie dla młodych organi
zmów, zarówno ludzkich, jak i zwierzę
cyeh. 

Rośliny pastewne. 

Rośliny pastl'wne ohejmuj11 głównie 
rodzinę traw i motylkowy1·h. Zgodnir 
z nazwą s:i one uprawi:uw jako pasza 
dla zwierząt domowy<'h. Uprawia się je• 
w polu, na łąkach i pastwiskach. 

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

szukaj w tomie piątym! 
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Z po.4r{><l roślin pastewnych motylko
wych sieje się najrzęścicj różnego ro
dzaju koniczyny, seradele, lucernQ 
i esparcetę. Wszystkie te rośliny za
wdzięczają swą wartość pastewną dużej 
ilości białka i możnośri spasania ich 
w świeżym stanic. 

Rołlin;r przem;rałowe. 

Rośliny przemysłowe olwjmują szcn~~ 
rodzin botanicznych. Należą do nich 
krzyżowe, jak: rzepak, rzepik i gorrzy
ca; lnowate - len; konopiowate - kono
nie i rhmicl; makowate - mak, wrcszric 
psiankowate - tytoń i inne. 

Ro.41 iny przemysłowe dostarrzają su
rowca do dalszej przeróbki w zakładach 
przemysłowych, leżących z reguły poza 
gospodarstwem rolnem. Stosowanie na
zwy „przemysłowe" wyłąrznie do tej 
grupy roślin jest o tyle nicśrisłe, że 
jak to było poprzednio wspomniane, 
również wiele innych roślin uprawnych 
stanowi surowiec fabryczny. 

Pierwsze dwie grupy roślin przemysło
wych mają wielkie znaezenie w zakresie 
pokrycia zapotrzebowania kraju na tka
niny, powrozy, nici, olej jadalny i teeh
nicZlly, a przytcm dostarczają nadzwy
czaj cennego produktu, będącpgo odpad
kiem przy wybijaniu oleju, a mianowi
cie t. zw. kuchów czyli kołaczy służą
cych jako pasza. 

Z omawianych roślin rzepak jest ro
śliną ozimą siewaną na dobrych grun
tach, wymagającą starannej uprawy. 
Najlepiej udaje się na t. zw. ugorze, 
t. j. polu, na ktf>rcm eały rok nie nic 
siano, lerz które było cały tm czas har
dzo starannie i głęboko uprawiane. (for
czyca, zawierająca olejki ostre i palące, 
jest używana do wyrobu musztardy oraz 
dla celów lecznic.zych. 

Mak wymaga dobrej ziemi. Poza swą 
wartością, jako roślina oleista mak drob
noziarnisty jest jadany bezpośrednio ja
ko potrawa, a z niedojrzałych makówek 
wyrabia się opjum. 

Len ma wielkie znaczenie jako kon
kurent bawełny (~Len). 

Konopie walczą z zagraniczną jutą 
i sizalem i dostarczają włókien służą
cych do wyrobu worków i sznurów r{>Ż
ncj grubości. Są one uprawiane głównie 
w krajach południowej Europy. 

Chmid jest rośliną trwałą. Dostarcza 
surowra do wyrobu piwa. (:łiiwnym ce
lem uprawy chmielu jest otrzymanie 
kwiatostanów słupkowych, które wydzie
lają aromatyczną substancjQ żywiczną; 
substancja ta występuje w postaci żółte
go proszku (lupulina), który nadaje pi
wu szczególny smak i zapach. 
Zaznaczyć należy, że zarówno konopie, 

jak i rhmiel są roślinami dwupimncmi 
i że dla rolnictwa mają znarzcnie jedy
nie ich osobniki żeńskie. 
Główne ośrodki uprawy chmiPlu znaj

dują się w Anglji, Niemczcrh, Czecho
słowacji, Francji oraz w Pols<'c (Wo
łyń, Lubelskie i Poznańskie). 

lV. llfi..4kiewicz. 

URBANISTYKA. Urbanistyka (z łac. 
urbs = miasto) jl'St to gałąź wiedzy, 
którl'j przcdmiot<'m jl'st budowa miast 
i osiedli. Urbanistyka stara sii; ustalić 
warunki, jakim powinno odpowiadać 
dobrze zbudowane miasto i osiedle ludz
kie. 

Urbanistyka jest to wiedza stosunkowo 
młoda, bo chociaż na przestrzeni wicków 
nierai spotykamy się z t<'oretyeznemi 
i praktyrzncmi pracami, dotyczącemi 
budowy miast (np. prace Leonarda da 
Vinci), to jednak naukowe i ścisłe ich 
ujęPie datuje siQ dopiero od drugiej po
łowy XIX w. 

ł1ączy się to ściśle z niesłychanym 
wzrostem miast, zapoczątkowanym 
w tym okresie a spowodowanym rozwo
jem przemysłu mechanicznego i inten
sywną rozbudow11 sic<'i dróg żelaznych. 
I>o miast, <lo tej „ziemi obiecanej", ścią
gają lieznc rzesze ludności wiejskiej, 

-~----~~-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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łaknącej lepszych zarobków i dążącej do 
znośniejszyeh warunków bytowania. Po
wstają zupełnie nowe miasta, istniejące 
zaś ośrodki rozbudowują się na wielką 
skalę. Przy tej budowie popełniono sze
reg kardynalnych błędów, wznosząc ra
~e dzielnice zabudowane źle, brzydko 
l ni<•higjcnicznic. Zaprzepaszczono nie
raz nietylko okazję stworzenia wartości 
trwałyrh i pożytecznych, ale i przyłożo
no rękę do zniszczenia wartościowego do
robku epok minionych. 

Ohecnie też staje przed nami palqce 
z~gadnienic, jak, nie barząc na piętrząre 
się trudności, dostosować źle zabudowane 
miasta do dzisiejszych wymagań. l\t ias1a 
te wyglądają z punktu widzenia wvmu
gań dzisiejsz:vch tak fatalnie, że wla(:ci
wie należałoby wiele z nich b:}dź kom
pletnie zlikwidować, bądź gruntownie 
przebudować, nic cofafoe się przl'd naj
radykalniejsznmi krokami, jakim jest np. 
burzenie całych dzielnic. Życzenie nie da 
się j(~dnak w1wł11 i zn'alizować ze wzglę
diiw natury mat<'r.ialnej. 

A jednak ludzie nieraz próbowali 
przchudowywać całe miasta, nic baeząe 
1111 pouiesionc wydatki. Przykładem .• 'ta
kiej próhy była giguntyezna przelmdo
wa Paryża, rozpoczęta za ezasów Napo
h•mia III przez prefekta Paryża harona 
Iluussmannu (1809-1891 ), a trwają<'a 
właściwie jeszcze do dzisiaj. 

Przed reformą Ilaussmanna Paryż był 
zliiorowiskiPm rhaotyrznych, <'iasny<'h, 
kl'zywydi ulirzPk, ohndowanyeh stnremi 
domostwami. Powodowany troską o hcz
pi1·czp{1stwo, pi~·lmo i dohrohyt stoli<'y 
Franeji, Ifanssmann l>('z wahania posta
nowił zburzać całe kompleksy domów 
i wytyczać na irh micjsee szt•rokie, prze
stronne al<'jc i lmlwary. Ofiarą owej ra
dykaltwj 01wrae.ii padał nieraz i cP1my 
zahytPk his1oryC'z11.v, nieraz wyhnehałn 
burza protestów Z<' strony doraźnie po
szkodowanych obvwatc>lt - władze pozo
stały jP1lr1;1k nie~1gi<:tc i konsekwentnie 

szukaj w tomie piątymi 

przeprowadzały powzięte zamierzmia. 
Dzieło Haussmanna mimo szl•rcgu ołwc
nie skonstatowanych bł<:d!Sw jest impo
nują(•e i jemu właśnie zawdzięcza Pa
ryż swą wspaniałą przestronną pano
ramę. 

Pomijając jednak sprawę poniesio
nych wydatków, na które mógł sobie po
zwolić tak wyjątkowo bogaty kraj, ja
kim jest l<'rancja, stwierdzić nak•ży, że 
dzisiC'jsza wiedza nasza o budowie miast 
rzadko kiedy zaleea stosowanie tak rady
kalnyeh posunięć. Urbanistyka stwier
dza, że rzadko kiedy rezultaty tej meto
dy są proporcjonalne do poniesionych 
wydatków. Przy<'zy11ą tego jest niesły
chanie szybki rozwój kchniki wsp6łcze
snej. To, co obt•cnie wydaje się nam 
ostatnim jej krzykil'm, za niespełna lat 
kilkanaście będzie gru<'hot<'m i zawali
drogą. Raz rozpoczętą przebudowę mia
sta należałoby kontynuować w nieskoń
czoność. W rezultarie otrzymalibyśmy 
rzecz niedoskonałą, twór niedociągnięty. 
Przecież nawet ten tak radykalnie prze
budowany Paryż jest już dla nas mia
stem nieodpowiednio zabudowane! 

To też dzisiejsza wiedza o budowie 
miast wychodzi z zupełnie innych zało
żeń: miasta istnicją<'ego nic należy rady
kalnie przebudowywać - należy jedy
nie je sanować, usmrnj<1r częśei wyjątko
wo źle zabudowane, zaehowu,iąc jednakże 
objekty wartośC'iowe bądź pod względem 
history<'zn.vm, h11<lź pod wzgl~~<lem arty
stycznym. O wiele większą zaś uwagę 
zwraca nowo(•zesna urbanistyka na bu
dowę nowyeh dzielni<' i celowe zorgani
zowanie miasta jako całości. \Vychodząc 
z tych założeń, dzieli ona w pierw
szym rzędzie miasto na strefy, to 
znaczy zgóry przeznacza pewne dziel
nice na takie lub inne cele, zgóry więc 
np. wyznaC'za, gdzie będzie dzielnica 
przemysłowa, gdzie handlowa, gdzie mie
szkaniowa i t. d. Bada się przytcm jed
noczpśni(~ możliwoś<'i przeprowadzenia 



1199 Urbanistyka. 1200 

jak najdogodniejszej komunikacji po
miQdzy poszczerrólncmi dzielnicami. 

Praca współczcsne~o urbanisty b;daby 
niekompletna, gdyby przy przeprowa
dzaniu re gu 1 ac j i istni('jąccg-o mia
sta nic 11omyślał o jego „płucach", to 
znaczy o zarezerwowllniu jak najwif{k
szych przestrzeni niczahudowanych, 
przestrzeni „zielonych". T('Jl post u lat 
wywalczył sobie pnlmQ pierwszc11.stwa we 
wszelki(•h prarach urhanistycznyrh. 
„Jak najwiQcej ziPlcni" - jcst hasłem 
dzisiejszPj urbanistyki. Wycho<lząc z te
go założenia, wiele miast zburzyło stare 
mury średniowiN•znc i na odzyskanych 
ter(mach założyło parki. Klasycznym tt>
go przykładem są słynne u nas „planty" 
krakowskie. 

W konsckwcnrji rozwoju ur han i styki 
europejskiej ujawniły siQ już dość daw
no tendencje odśrodkowe w rozbudowie 
miast. Inicjatorzy tego kit>runku wyrho
dzili z założenia, że dzic1nirc mieszkalne 
należy zakładać jak najdakj od hałaśli
wego, zakurzonego miasta; należy je za
kładać nawet w promi<'niu kilkunastoki
lometrowym, łącz11c je z ośrodkiem zapo
mocą sprawnie działajqccj trakrji mc
ehaniczncj, np. tramwaju clcktryrznego, 
autobusów, czy kolei podziemnej. Nic 
bez znaczenia przy rozpowszechnianiu 
tej konrPpcji hyły wysokie crny gruntów 
w najbliższem s11siedztwi" ośrodka. 
Pierwsza na drogQ budowania takich od
ległyeh osiedli weszła Angl,ja, gdzie te 
nowl' dzielnice nosiły nazwę miast-og-ro
<lów. Kierunek kn po pewnych przc
kształel•niach zyskał sobie ohern ie pra
wo powszec•hnq~o ohywatdstwa. Tc po
wstając•c, stosunkowo odległe, nowe jak
by miasta, grupują<~e siQ wokół istni('j<!
cego ośrodka - noszą nazwę miast-sa
telitów. 

Czasy powojemie - to czasy wielkiego 
zainkn•sowania urbanistyką. Pojawia 
się bogata literatura poświęcona zagad
nil'lliom urhanisty<'znym, odbywają się 

lirzne miQ<lzynaro<lowe kongresy, przy 
wyższych uczelniach powstają katedry 
„budowy miast". 

Teoretyczne dociPkania idą już w pa
rze z praktyczną r('alizacją. W okół sze
regu miast Europy i Ameryki powstają 
wzorowo pomyślane i umiejętnie zabudo
wane zupełnie nowe miasta-satelity. Nic 
brak też prób budowy zupełnie nowych 
miast, np. budowa miast na grnntarh 
osuszonych bagim Pontyjskirh we Wło
szech. Ujawniają siQ dwie tendencje 
rozwojowe i badawcze powojennej urlia
nistyki. Pierwsza tendencja - to próby 
powiązania prawidłowego rozwoju mia
sta z prawidłowym rozwojem całego za
plecza miasta. l\liasto jako żywy orga
nizm jest niemożliwe do racjonalnego 
regulowania hPz uregulowania jego bliż
szyrh i dalszych okolic. Jako „miasto" 
urbanista traktuje więc przestrzeń, obję
tą kilkudziPsię('iokilomctrowym promie
niem i odpowiednio ją planuje. Prze
strzeń ta zwie się r e g j o n c m. Plano
wan ic tej olbrzymiej przestrzeni zwie 
się p I a n o w a n i e m r e g j o n a I
nem. Planowanie takie odbywa siQ pod 
kierunkiem nictylko władz komunalnych, 
lecz i państwowych. Drugą tend('ncją, 
jaką ujawnia dzisiejsza urbanistyka, jPst 
troska o jak najlepsze ukształtowanie 
bloku budowlanpgo, stanowiąel'go zasad
niczy eh•ment składowy każdego miasta. 
Wiąże siQ to z syskm('lll zabudowy 
mili.st. Po wielu próbaeh i badaniach ur
baniści dochodzą do wnim;kn, że jedynie 
racjonalna i h igjcn iezna jl'St 1 u ź n a 
z ab ud o w a b I ok ó w hu do w l a
n y c h. 

Postulat ten jest też kon icrznością ze 
wzglQdU na przystosowanie miast i osie
dli do obrony pod('zas wojny gazowej. 
Tern różni się „obronność" miast dzisiej
szyr~h od ohronności skupionyeh, ciasno 
zbudowanych miast średn iowieeznych. 
Dawniej dla obronności skupiano, dzisiaj 
dąży siQ do rozproszenia. 

Czego nie znajdziesz ttttaj -
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Wynalazki takie, jak samo<•hód i lll'

roplan, dosłownie zn•wolu<'jonizowały 
nasze dotychezasowt> pojcr.ia i prawidła 
o budowie miast pod względem komuni
kacyjnym ; Paryż naprzykład został 
przez samod10dy <losłown ie „zakorkowa
ny"'. Z troski o dostosowanie istniej11cyeh 
miast do potrzt>h tra kej i sarnoehodowej 
powstały liczne p<>łśrodki praktyezne 
oraz jeszcze liezniejsze projekty radykal
nej przebudowy miast w zastosowanin 
do tych potrzeb. Do prób picrwszt•go ro
dzaju nalt•ży np. budowanie ulic 
w dwóch poziomaeh, przcrzuean ie wia
duktów dla pieszych, budowa jezdni 
dwupoziomowyrh i t. d. Do projekt<lw 
drugiego rodzaju zaliezyć np. należy po
zornie rewolucyjny, ale w istoeie skra.i
nie konserwatywny projt~kt nowej prze
budowy Paryża, sporządzony przez 
słynnego pioniera i propagatora nowej 
architektury Le Corbusiera - t. zw. 
„plan Yoisina". 
Hozważania nasze na prowadzają na 

myśl, rzy przepadkiem ten nieograniczo
ny rozwój miast nic powinien ulec zaha
mowaniu, ezy zamiast rozbudowywać 
i przystosowywać istniejQce miasta, nie 
powinniśmy budować miast zupełnie no
wych, miast obliczonych na określony 
przeciąg czasu, miast, które jak każdy 
twór ludzki rodziłyby sic, trwały i umie
rały. <lodzi siQ nadmienić, że miasta ta
kie wyglądałyby zupełnie inarzej niż dzi
siejsze. Przy ukształtowaniu ieh odegra
łaby pierwszorzc<lną rolę urbanistyka po
jęta już jako wiedza zupełnie ścisła, pra
ca zaś urbanisty stałaby się prawdziwą 
twórczośeią. 

Dzieje urbanistyki w Polsre SI! krót
kie i dotychczas dość niewesołe. Zagad
nieniami urbanistycznemi mogliśmy się 
zająć na serjo dopiero po uzy:-;kaniu nic
po<lległośei. Kraj nasz zastaliśmy zruj
nowany, miasta, sz<'zególnic w zaborze 
rosyjskim, fatalnie zabudowane. Szersze
mu przeprowadzeniu prac teoretycznych 

szukaj w tomie piątym! 

świat I tycie. - IV. 

i praktyl•znyrh z dzirclziny nrhanistyki 
stał w pierwszym rzędzie bruk fundu
szów, no i brak odpowiednich farhow
rów. Z ważnicjszy<·h prac urhanistycz. 
nych wyliczyć nakż~, nowy plan rt>gula
cy.iny stolicy i budowa same~o miasta 
<:dyni (nic portu), ktiirt• zr(•sztą nasu
wają szereg poważnych zastrzeżeń. 

Ostatnio zauważyć sit,) dają wysiłki, 
zmierzające ku poprawie, szereg war
sztatów prary pracuje już racjonalnie 
i twórczo - w pierwszym rzcdzic nad
micn ić należy wzorową pracę biur regjo
nalnyrh. 

Wysiłki te wychodzą z grupy ludzi, 
pracufocych ofiarnie i bezinteresownie, 
a zgrupowanyeh w Polskiem Towarzy
stwie Urbanistycznem. 

Tl. Oderf eld i H. Rutkowski. 

L i t e r n t u r a: Szereg :r.agadnie11 urbn
n i~tyc:r.nyc h został krytycznie oświetlony na 
łamach miesięc:r.nika „Dom, mieszkanie, 
osiedle", wyd. Polskiego Towarzystwa Re
formy Mieszkaniowej. O<lnie<lawna ukazuje 
się biuletyn urbanistyczny Polskiego Towa
rzystwa Urbanistycznego. Poza t<>mi perjo
dyknmi wymienić należy pracę prof. To ł
w iński cg op. n. „Urbanistyka" (do
tychczas ukazał się t. I) oraz pracę prof. 
D rek s I e r a: „O zabudowie miast 

osiedli". 

UWAGA. Jeżeli porównamy wza
jemnie: bramkarza w eh wili, gdy pod
czas gry w football ktoś rzuca piłkę 
w kierunku bramki, turystę, idącego 
wąską kładką ponad strumieniem, 
urzędnika bankowego, zliczającego dłu
gą kolumnę pozycyj liczbowych, U<'ZO

nego, zastanawiającego się nad zawi
łem zagadnieniem, i wreszcie ucznia, 
usiłującego nauczyć się trudnej lekcji, 
to okaże się, iż mimo tylu różnic zacho
dzi między wszystkiemi trmi osobami 
jedno podobieństwo; u nich wszystkich 
możemy mianowicie skonstatować s t a n 
uwag i. Co zatem znaczy „uważać"? 

Bii 
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Ody bramkarz uważa nn to, eo się dzie
je z piłką, cała jego świadomość sku
pia się niejako na tym właśnie przed
miocie. Wszystkie jego myśli, wszyst
kie wyobrażenia krążą około tej jednej 
rzeczy, podczas gdy wszystko inne, co 
nie je,.st z nią związane, usuwa się na 
drugi plan i jakgdyby przestaje zupeł
nie istnieć dla uważającego. Bramkarz, 
który tak dobrze widzi każdy ruch pił
ki, jest w tej samej chwili jakgdyby 
zupełnie ślepy na ruch samolotu szybu
jącego nad boiskiem. 

Robi to wrażenie, jakgdyby człowiek 
miał do dyspozycji tylko pewną ogra
niczoną ilość energji psychicznej, któ
rej nie starczy na równoczesne, jasne 
uświadomienie sobie nieograniczonej 
liczby przedmiotów. Koncentrując się 
na jednych, które w ten sposób dostają 
się w o g n i s ko świadomości, inne 
pozostawia jakgdyby w cieniu, albo -
jak to się mówi - na o b w o dz i e jej 
pola. W tern znaczeniu określają nie
którzy uwagę jako k o n c en t rac j ę 
ś w i a d o m o ś c i na pewnym przed
miocie. 

Sytuację zachodzącą podczas uważa
nia można rozpatrzeć jeszcze z innego 
punktu widzenia. Stan psychiczny 
uważającego charakteryzuje się nietyl
ko tem, iż spostrzeżenia i wyobrażenia 
związane z przedmiotem uwagi dążą do 
uzyskania możliwie największej jasno
ści ; istnieje ponadto gotowość do no
nowych spostrzeżeń, sądów oraz in
nych aktów psychicznych, jak również 
czynności fizycznych skierowanych na 
ów przedmiot. Uważny bramkarz ma 
oczy utkwione na odległość, z której 
może być rzucona piłka, tak by jak 
najłatwiej i najszybciej mógł dostrzec 
jej przyszły ruch, a ręce są gotowe 
podnieść się w kierunku przypuszczal
nego ruchu. "\V związku z tem odpo
wiednie mięśnie ciała wchodzą w stan 
naprężenia. Udziela się ono także mi-

micznym mięśniom twarzy, co nadaje 
JeJ charakterystyczny wyraz stanu 
uwagi. Podobnie gdy nauczyciel w kla
sie zwraca się do uczniów z apelem: 
- uważajcie ria to, co zaraz posłyszycie -
wtedy wytwarza się w umysłach ucz
niów pewne przygotowanie, polegające 
na usuwaniu ze świadomośei obcych tre
ści i przysposabianiu się do czynności 
psychicznych, potrzebnych do przyswa
jania tego, co ma się zjawić.· Z powyż
szych względów uwaga określona bywa 
także jako go t o w o ś ć do pracy umy
słąwej. Prof. Witwicki określa uwagę ja
ko „chv. iłową dyspozycję do spostrzeżeń". 

Rodzaje i typy uwagi; badania 
doświadczalne. 

Istnieją różne rodzaje uwagi. I tak 
dzielić można uwagę w zależności od 
zmysłu, który głównie bierze w niej 
udział, na w z r o k o w ą, s ł u e h o
wą i t. d. Można dalej odróżniać uwa
gę z e w n ę t r z n ą, skierowaną na 
przedmioty z otoczenia, od uwagi we
w n ę t r z n ej, zwróconej na to, co się 
dzieje w samej świadomości. 
Ważne jest odróżnienie uwagi m i

m o w o l n ej i do w o I n ej. Kieru
nek naszej uwagi zależy w pewnych 
granicach od naszej woli. Uważam na 
to, na co p os t a n o w i ł e rn uważać. 
Jednakowoż wtedy, ki<'dy uwagą naszą 
specjalnie nie kierujemy, sama ona 
przenosi się według pewnych praw 
z jednego przedmiotu na drugi. Mówi
my wtedy o uwadze mimowolnej. Jest 
cały szereg czynników, które nią kie
rują. Pierwszym z nich jest i n t en
s y wnoś ć podniety. Im silniejsza jest 
podnieta działająca na naszą psychik\'. 
tem łatwiej zwróci uwagę w danym 
kierunku. Z czynnika tego korzysta 
w dużym stopniu reklama (jaskrawe 
światła, jaskrawe duże afisze 
i t. d.). Drugim czynnikiem jest 
n o w ość, n ie z wykłoś ć. Murzyn 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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zwraca uwagę wśród białych, tak 
samo jak biały wśród murzynów 
swą niezwykłością w danem otoczeniu. 
Pokrewny jest czynnik zmiany. 
Każdy z nas przyzwyczaił się do urzą
dzenia we własnem mieszkaniu i nie 
zwraca już nań uwagi, wystarczy jed
nak, ażeby ktoś w naszej nieobecności 
zmienił coś w ustawieniu mebli czy 
w zawieszeniu obrazów na ścianie, aby
śmy to natychmiast spostrzegli. Spe
cjalną formą zmiany jest r u c h, któ
ry jest bodźcem uwagi dobrze zna
nym. Jak jednak uwagę zwraca na sie
bie to, co odbiega od naszych nawy
k.ów, tak z drugiej strony można uwa
gę p r z y z w y c z a i ć do tego, by 
kierowała się stale na pewne przedmio
ty. Dzieje się tak np. przy wykonywa
niu pewnych zawodów. Botanik mimo
woli zwraca uwagę na rośliny, inżynier 
na mosty, szewc na buty i t. d. 
Ważną rolę przy kierowaniu uwagą 

odgrywają uczucia i pragnienia. To, co 
nam się podoba, przykuwa ją do siebie, 
to co jest niemiłe, łatwo ją od siebie 
odpycha. Tam, gdzie uwaga jest kiero
wana czynńikami uczuciowemi o cha
rakterze trwalszym i głębszym, mówi
my o z a i n t e r e s o w a n iu. 

U dziecka przeważa uwaga mimowol
na. Opanowanie procesu uważania przez 
wolę dokonuje się dopiero z wiekiem 
i nie bywa nigdy zupełne, nawet u czło
wieka dorosłego. 
Mówiliśmy poprzednio o rodzajach 

uwagi. Ro d z aj taki może zmieniać 
się u tego samego człowieka zależnie 
od okoliczności. Natomiast mówiąc 
o t y p i e uwagi, mamy na myśli coś, 
co w tym zakresie charateryzuje czło
wieka w sposób trwały, różniąc go od 
innych. Jako przykład posłużyć może 
wyróżnienie p ł y n n e g o i u n i e
r u c h o m i o n e g o typu uwagi. Czło
\viek należący do typu pierwszego sta
ra się odrazu ogarnąć świadomością jak 

~z1tkaj w tomie piątymi 

największą całość; uwaga jego ślizga 
się niejako po szerszym terenie, chwy
tając z tego powodu często różne szcze
góły niedokładnie. Osoby typu unieru
chomionego chwytają uwagą mniejsze 
pole, zatrzymują się na niem dłużej, 
ale ujmują je zato dokładniej. 

Do badania różnych właściwości uwa
gi, do ustalenia jej rodzajów i typów, 
psychologja posługuje się często meto. 
darni doświadezalnemi, stosując przy
rządy i testy. 
Przyrządem stosowanym często do 

doświadczalnego badania uwagi jest 
tachistoskop. 

Ryc. 99. Tachlatoakop. 

Tachistoskop pozwala odsłonić pe
wien obraz . lub napis przez czas bardzo 
krótki (np. 1 / 100 sekundy) a dający się 
dokładnie . zmierzyć. Przy pomocy ta
chistoskopu mierzymy t. zw. poje
m n ość albo z a kres u w a g i 
wzrokowej. Eksponujemy karton, na 
którym znajduje się szereg liter, czy 
też słów, względnie figurek geo111e
trycznych różnego rodzaju, żądając od 
osoby badanej, ażeby starała się zau-

S9* 
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wazyc podczas ekspozycji jak najwię- możliwie jak najprędzej, a równocze
cej szczegółów. Im więcej elementów śnie jak najstaranniej wykreślał po
zostanie zauważonych, tem większy kolei pewne litery, np. „m" i „s" przez 
oczywiście będzie zakres uwagi. pewien określony czas, np. przez trzy 

Często stosowany do badania uwagi minuty. Im więcej liter wykreśli bada
bywa t. zw. test Bourdona. Badany ma ny w oznaczonym czasie, tell'I szybsze 
przed sobą arkusz wypeh1iony szerega- oczywiście jest jego t e Jil p o uwagi. 
mi liter, tak jak to uwidocznia ryci- Im mniej robi błędów, tem większa 
na 100, i otrzymuje zlecenie, ażl'hy jest jej dok ład n o 8 ć. 

rptenuzpizonrurfiaurr/..<JzawrfiezwoawJwzorjiawanerjtueoerp\zuo 
ononszsunruseuesaoewnrnmawzesnzwrnreuamswosourawsazr 

wasweanwsmnzmrwanrazrzswnmuwuswouomuwaeonrmeount= 

4. zomwnuesrozasuawsumzurzanrsozeezrosnomnoarmuzeseream 

rmurswzmzewswoumreanazozowesruasaenowmsezoaesonmen 

mzaouasrszmruzmeruwouazmwnoruzawnuwnanomwsrnreusen 

nwzsrosreuoueszezunmueosnwrmunzeamzeanuazwereaurwom 

a . ownoaszmowrmamreswormzazrwaswnwnsunsmuaurmansozeo 

wamrwazwsrenemonuaeumwsnuzsomzaoeuazosoesaoanwowm 
Ryc. 100. 'l'Pst Bonrdona. 

Po dz i e 1 n oś ć uwagi bada się 
w ten sposób, iż każe się wykonywać 
dwie czynności równocześnie, np. wy
kreślać litery w teście Bourdona, 
a równoczesme słuchać pewneiro opo
wiadania tak, aby móc później z niego 
zdać sprawę. 

Znaczenie uwagi. 
Zagadnienie wyćwiczalności uwagi. 

Przytoczone na samym wstępie przy
kłady świadczą o tern, jak doniosła jest 
rola uwagi. Wymienione tam czynności 
nie mogłyby dokonywać się prawidło
wo, gdyby uwaga nie mogła zdobyć się 
na odpowiedni stopień koncentracji 
i nie posiadała należytej trwałości. Jest 
ona nieodzownym warunkiem powo
dzenia wszelkiej pracy umysłowej. 
Udział jej w niej jest tak pokaźny, że 
niektórzy psychologowie utoż~mmiają 
nawet uwagę z inteligencją. Jest ona 
nietylko podstawą należytego zrozu-

mienia, lecz także zapamiętania. J,a
two przekonać się o tern, iż można 
przeczytać dany tekst nawet większą 
ilość razy i niczego sobie z niego nie 
zapamiętać, o ile uwaga była przytem 
rozproszona. Z tego względu tak duże 
znaczenie dla zapamiętania ma zainte
resowanie, bo ono właśnie skłania uwa
gę do odpowiedniego wysiłku. Uwaga 
staje się też podstawą t. zw. ap er
e e p c j i. To, co jest przedmiotem 
uwagi, nabierając wyrazistości, zosta
je zaraz jakoś rozpoznane, oznaczone. 
i sklasyfikowane, i w ten sposób po
wiązane z materjałem naszych daw
niejszych doświadczeń i przeżyć. N a 
tern· właśnie polega apercepcja. 

'Vobec ważności uwagi nasuwa się 
zagadnienie jej ćwiczenia. Sytuacja 
przedstawia się tu zupełnie podobnie, 
jak przy pamięci (~ Pamięć). Istnie
ją liczne podręczniki, które zalecają 
ćwiczenie uwagi w ten sposób, iż dany 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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osobnik ma przez pewien czas skiero
wywać uwagę na pewną kateg·orjQ 
przedmiot6w, np. na wygląd osób, 
z kt6remi razem jedzie w tramwaju. 
Zakłada się przy tern, iż w ten sposób 
ulegnie wyr.wiczcniu zdolność uwagi 
,,wogóle". Jest to .iedrrnk 1nało prawdo
podobne. Uwag·ę rnożna wycwiezyć, 
ale raczej w km z1rncz(•nin. iż przy
zwyczai się ona do st ałl'go skierowani a 
się na pewien rodzaj prz(•d111iot(1w. 
Można np. przyzwyczaH· siebir do 
zwracania uwagi na wygląd twarzy, 
ale prz(•z to nie powięlrnzy się odrazn 
zdolność zauważania np. hudynk<'>w <·zy 
też 111ost6w. 

Pośrednio dodatni wpływ na uwag·ę 
może rnieć wz111ot•nirni(• woli. Silna 
wola bowiem potrafi utrzyrnal- uwag<,> 
w napi<,>ciu po<h•zas p1·11t·y i wf<•dy. g·dy 
praca ta, choci:1ż celow:i. niP .i<·st inte
resująca sarna przez się. Najlepszym 
jednak środkiPm unwhon1ienia uwagi 
jest wzbudz<•nif' zaintrrl'sowania. 

St. H11fry. 

UZBROJENIE. Wojna światowa l!ll4 
do Hl18 r., kil'd,'I· eah• narody stanowił~· 
nipjako urmjP, kiP<ly każdy ohywat!'l 
hył w<·i;)gnii:t.v hl'zpośredn io Jnh pośr<·d-
11 io do wsp6łdziałan ia z wojskiPm, prz<'
konała najh·pil',i, iż nietylko ilośr walC'z11-
ry<•h <lPcydn.k dziś o zwy<"ii:stwi<', ale 
i przyg-otowan ie fr<· Im i<•z1H• kraju, 11 i<·
zhędnc do zaop11t l'Z<'ll ia wojska wnlc•z;11•p. 
go w sprz~·t uzhrojl'nia. 

lTzhrojpniP nrmji .i<·st dzic·dzill<J ni<'
zmiernie ważną. llzhrojrnip zaś to nic
tylko sprz~t uzhroj(•oiow~·. nil'zhędn.v do 
zaopatrzc>nia weń armji, ale eały kom
pkks za gad o it•i'1 organ iza<"yjny<"h, teeh
nicznyeh i t. d., dotyez;1c·yeh wyrobu 
tPgo sprz<:fll. 

SprzQt uzbrojeniowy. 

Sprz1;t uzhrojl'niowy to wszl'lka hro1\ 
zarzPpna i ohrouna do walki wr<:cz, na 
-----------
szukaj w tomie piątym! 

odkdość i t. cl. Oezywiśeic przy dzisiej
szym st:mie techniki na plan pierwszy 
wysuwa si~ broi'1 palna (działa, broń 
towarzysząPa piechoty, hrof1 małoka1i
browa i t. <l.). Pot<: gę o~m ia można po-. 
większyć bardzo znaeznic prżt•z zmccha
nizowan ie bron i. to tl'Ż wojska dzisiejsze 
rozporządzają wielką ilośeią broni ma
szynow<'.i, a więc karabinami maszyno
\Yl'mi, armat kami szyhkostrzchwmi i t. d. 
l'oł:1ezl'niP ruehliwośei, szybkostrzclnośei 
przy .inlnoez!'stwm zalwzpi<'f'Zl'niu pan
<'<'rzc·m wlas1wgo st rzdea widzimy w sa
m<H·hod11<·h 1>anP<'rnyeh i czołgaeh. Naj
nowsz<' bronie wsp6łczcsne - to lotnic
two (~Lotnictwo) oraz broń gazowa 
(~Gazy bojowe). 

\VprowaJzpnip na pole walki broni 
llOW<'.i kons1 rukeji, o nowt•j zasaJzic dzia
łania, wpływa zawszr <lemoralizuj:i.co 
na przl'<'iwnika. \Vprowadzcnie przt•z 
Ni<'me<lw w ezasie wojny światowej g-a
zów ho,jowyeh, alho przez aljant<'>w czoł
w>w były tego najlq>szym przykładem. 
To tl'Ż kiProwni<'two sił zbrojnyeh stara 
się zawszP o to, aby każda niemal zdo
byez na polu post1;pu znajdowała na
tn·h miast zastmmwanie w k<·hnier wo
j;•nnej. 1\1 imo jpdnak eiągłeg-o postępu 
w uzhrojenin upływa zazwyczaj sporo 
ezasu, zanim nawet najlepszy pomysł 
konst rnkeyjny uzyska powszeehnc uzna
nie; th1rnaez~· się to wi<'lki! ostrożnoś<·ią 
i ni1·nfnośei1), z jaką odnoszlJ się zwykle 
użyt kow<"y broni do wszystkich inowa
ey,j .• h·s1 to o tyk• słuszne, że ezęstokroć 
hr011 u sk11di11ąd dobrej konstruk<'ji nie 
wyt rzymnj1• pr6by żyeia: jest albo zbyt 
skomplikowana, albo łatwo zanieczy
szcza.i•1<·a si1;, jest za słaba, łatwo ulef{a 
zn iszez<·n i u i t. d. Czasem jednak zacho
dzą na km polu i przykre 1><nnyłki. Do 
wygrunia wojny 1871 r. pomogło np. 
Prusakom zastosowanie armat Kruppa 
o Juf;wh z1• stali, wprowadzenie ieh 
jednuk do uzbrojenia Prus należało 
znwdziQc•zal- jedynie niezwykłemu upo-
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rowi Kruppa jego żelaznej kon
sekwencji w propagowaniu tych dział. 
Krupp proponował pr.zed rokiem 1871 
nabycie tych dział F'rancji, . zbagate
lizowano tam jednak tę propozycję. 
Również i Niemcy w wojnie światowej 
nie doceniali wartości konstrukcji 75-mi
limetrowej armaty francuskiej, która oka
zała się działem bardzo dobrem. Niektó
re natomiast inne wynalazki, jak karabin 
maszynowy Maxima, niezwykle szybko 
przyjęły się w uzbrojeniu wszystkich nie
mal wojsk. 

Szybki postęp w dziedzinie uzbrojenia 
ma jednak i niekorzystne strony, zmu
sza mianowicie do zrezygnowania z two
rzenia dużych · zapasów broni na wypa
dek wojny - co było bowiem wczoraj 
jeszcze postępem, dziś jest anachroni
zmem Zapas broni na wypadek wojny 
należy tworzyć, przedewszystkiem jed
nak chodzi o przygotowanie zawczasu 
środków produkcji: warsztatów, perso
nelu i niezbędnych materjałów . 

Dokładność wykonania broni. 

Najważniejszem zagadnieniem przy 
konstrukcji broni jest osiągnięcie ma
ksymum dokładności, dokładność bowiem 
wpływa bardzo znacznie na celność i po
zwala na zamianę części broni. 

T. zw. zamienność części ma bardzo 
duże znaczenie praktyczne przy napra
wie broni luh zamianie części uszkodzo
nych, wymaga jednak . niezmiernie pre
cyzyjnej obróbki, co może wykonać tyl
ko maszyna. Np. Colt, wynalazca ame
rykański, już w połowie zeszłego stu
lecia szeroko stosował maszyny przy wy
robie broni małokalibrowej. Zasada za
mienności została wyzyskana w 100° / 0 

przez Niemcy podczas wojny światowej; 
wyrób części karabinu został wówczas 
podzielony pomiędzy znaczną liczbę 
fabryk, następnie wszystkie je przesy
łano do kilku fabryk, gdzie odbywał się 
montaż całości. Produkcja taka możliwa 

była jedynie dzięki przestrzeganiu du
żej dokładności przy wyrobie części 
składowych. Uwydatnia się tu w pełni 
korzyść stosowania sprawdzianów (~Na
rzędzia i maszyny, t. III, str. 839). Jest 
to jednak jednocześnie i bardzo ko
sztowne, komplet bowiem sprawdzianów 
dla karabinu ręcznego wynosi 540 sztuk, 
dla karabinu maszynowego - 830 szt., 
dla 122-mm haubicy - 1910 szt. Do
kładności żądane obecnie są bardzo 
znaczne i sięgają w niektórych szczegó
łach, np. dla nabojów karabinowych, od 
0,126 mm do 0,025 mm, dla karabinów 
maszynowych - od 0,05 do 0,01 mm. 

Koszt wykonania sprzętu uzbrojeniowego. 
Tak precyzyjny sprzęt wojskowy mu

si · być oczywiście wykonany z najlep
szych, a więc i z kosztownych materja
łów. Pociąga to za sobą wysokie koszty 
sprzętu. Poniżej przytaczamy porówna
nie kosztu wyrobu sprzętu uzbrojenio
wego oraz niektórych wyrobów przemy
słowych w odniesieniu .do jednego kilo
grama (dane zaczerpnięte z książki 
prof. St. P ł u ż a ń s k i e g o: Zasady 
mobilizacji przemysłu na potrzeby obro
ny państwa) : 

K o s z t w y r o b u w .z ł o t y c h : 
Pociski armatnie (1 kg) ponad 10 
Naboje karabinowe „ 13,5 
Broń ręczna ,1 60 
Działa „ 80-100 
Silnik lotniczy . „ 100-200 
Broń maszynowa „ 250-275 
Lokomotywy „ 3,5-4,0 
Silnik spalin. (Diesla) „ 5-6 
Obrabiarki do metali „ 5-9. 

W związku też z temi ogromnemi ko
sztami dąży się obecnie do powiększe
nia okresu przydatności służby sprzętu. 
Armata np. może oddać do zupełnej 
niezdatności lufy zaledwie kilkaset strza
łów, a biorąc pod uwagę, że czas trwa
nia wystrzału wynosi ułamek sekundy, 
możemy z łatwością obliczyć, że „życie 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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czynne" lufy trwa maksymum kilka se
kund. Warto więc popracować nacl tern, 
aby przedłużyć życie lufy chociażby o se
kundę. Tak krótki okrPs życia poehodzi 
stąd, że lnfn jt~st silnikiPm o potężnej 
mocy. 

Masowość wyrobu broni. 

Ważną cechą wyrobu sprzętu uzbrojl'
nia jest jego masowość. W czasie wojny 
światowej wojska walczące liczyły miljo
ny żołnierzy, zapotrzebowanie więc na 
sprzęt było ogromne. Same tylko Niemcy 
np. wykonały w czasie wojny około dzie
sięciu miljonó·w kara bin ów i pistoletów. 
Pocisków armatnich do 75-mm armaty 
wykonano we Francji podczas wojny 
nieco ponad dwieście miljonów; w jednej 
bitwie pod Ypres Angliey zużyli ponad 
4 milj. pocisków różnych kalibrów. 
. W y<lajność zakładów uzbrojeni owych 
1 fabryk przystosowanyrh we Francji 
wynosiła w końcowym okresie wojny 
światowej w ciągu miesiąca: ' · 

Proch 1:) ty:;;. tonn 
N a boje knrabinowe 200 mi\j. szt. 
Rnrnbiny 1-ęczne 100 tys. szt. 
Ciężkie karabiny maszynowe 7 tys. szt. 
Dział!\ 1500 szt. 
Poci»ki artylcry jskie 8 milj. szt. 

Przy tej produkcji było zatrudnionych 
400.000 robotników. 

Tak znaczne nasilenie wydajności 
o~iągnąć można było jedynie tylko dzię
ki pomocy przemysłu prywatnego. 

Przemysł uzbrojeniowy. 

Pierwotnie wyrób uzbrojenia oparty 
był całkowicie na praey rzemieślników, 
obt'<mie istnieje w ie I k i p r ze my sł 
u zbroje n i owy, mający n a 
s w o j e u s ł u g i o I b r z y m i e f a
b ryk i, mas z y n y i t. d. W niektó
rych kra,iach przemysł ten znajduje się 
całkowicie w rękach państwa, w innych 
powstał i rozwinął się potężny przemysł 
uzbrojeniowy prywatny, produkujący 
sprzęt uzbrojeniowy na wywóz do in-

szukaj w tomie piątym! 

nych państw lub dla państwa, na tere
nie którego istnieje. Do takich zakładów 
należą więc: Schneider-Creuzot we Fran
cji, Krupp w Niemczech, Bofors w Szwe
cji, Vickers w Anglji, Du Pont w St. 
Zjcdn. A. P. i t. d. 

Obecne wojny stwarzajii jakby w kra
ju walczącym dwie armje: walczącą 
w polu, oraz armk robotników przy
gotowującą na tyłarh sprzęt, ub1·anie, po
żywienie i t. d. dla wakz:icy<>h. Ta druga 
armja ilościowo znacznie przekracza 
pierwszą, dochodząc uo stosunku dwóch 
robotników na jednego żoh1ierza. 

Czynnik ludzki w fabrykacji sprzętu 
uzbrojeniowego ma więc niezwykle waż
ne znaczenie, zwłaszcza dziś, w epoce 
szybkiego postępu techniki. Konieczne 
jest więc tworzenie kadr wykwalifiko
wanych rzemie8lników i robotników, 
a przcdewsz;vstkiem techników uzbroje
niowych. Przed wojną światową pojęcie 
inżyniera uzbrojcniowca nie istniało, 
obecnie każde państwo stara się stwo
rzyć szeregi takich inżynierów. Zadanie 
ich w czasie pokoju polq1;a na przygo
towaniu przt:mysłu na wypadek wojny, 
hadaniu broni istniejąeej, uh•pszaniu jej, 
1 projektowaniu nowych konstrukcyj. 
~ledzić oni również muszą za postępem 
w obranej dziedzinie uzbrojeniowej. 

Mobilizacja przemysłu prywatnego. 

Przed wojną światową do zaspokaja
nia potrzeb uzbrojeniowych wojska wy
stnrczały specjalne wytwórnie uzbroje
niowe, rządowe albo prywatne; pierwsze 
już jednak miesiące wielkiej wojny wy
kazały niezbicie, że zapotrzebowania 
armij przekraczały znacznie ich zdolno
ści produkcyjne - powstała więc po
trzeba zmobilizowania przemysłu pry
watnego do potrzPb obrony kraju. W ten 
sposób do <>zysto teehni<'znego zagadnie
nia zaopatrzenia wojska w sprzęt uzbro
jenia dołączyły się zagadnienia organiza
cyjne nastawienia przemysłu prywatnego 
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na wyrabianie przedmiotów uzbrojenia. 
Uprzemysłowienie palistwa 
jest drogą ku obronie krajn 
p r z c d n i c p r z y j a c i ó ł m i. 

Przemysł prywatny w okresie wojny 
musi więc być jak najprędzej zmobili
zowany na usługi sił zbrojnyrh. Wiąże 
się z tern bardzo poważne zagadnienie 
możliwie szybkiego przestawienia fabryk 
prywatnych z produkcji pokojowej na 
wojenną. W oj na światowa pozwoliła 
stwierdzić niezbicie, że na uruchomienie 
produkcji wojennej w fabrykach pry
watnych trzeba zuzyc zwykle kilka 
miesięcy, przyczcm nawet po urucho
mieniu nic można spotlzicwać się osią
gnięcia pełnej i pełnowartościowej pro
dukcji natychmiast, lecz jedynie po 
pewnym czasie. 'V szystkic państwa sta
rają się wszelkicmi siłami o to, aby ten 
okres nastawiania się na nową pro
dukcję zmniejszyć <lo minimum. Wszyst
ko to wymaga gruntownego opracowa
nia przemysłowego planu mohilizary j
nego w czasie pokoju, bo w czasie woj
ny jest już na to za późno. 

Surowce. 

Dla wielu kraj6w zagadnienie zaopa
trzenia się w surowce jest niezwykle po
ważne, zwłaszcza wówczas, gdy własnyeh 
jest niewiele, albo i zgoła hrak. W cza
sie pokojowym sprawę tę reguluje wy
miana międzynarodowa, w okresie woj
ny może nastąpić odcięcie dróg dowozo
wych surowca, co musi pociągnąć za 
sobą unicrurhomienic uzbrojeniowego 
przemysłu przetwórczego. Zaopatrzenie 
się w surowce musi nastąpi{• zawczmm. 

Polityka surowcowa dążyć więc musi 
do uniezależnienia się po<l tym wzglę
dem od zagranicy. W tym edu nal<'ŻY 
dążyć do powiększenia wydobycia su
rowców krajowych, do zastąpienia su
rowców sprowadzanych surowcami kra
jowcmi przez opracowanie metod pro
dukcji surowców zastępczych, mog·ących 

w pełni zastąpić surowce zagraniczne. 
W wypadku niemożnośei zastąpienia su
rowca obcego własnym nalPży zawczasu 
zgromadzić zapasy tego surowca. 

Polska jako kraj biedny w niektóre 
surowce niezbędne w czasie wojny musi 
zwracać na to zagadniPnic s1wcjaln:i 
uwagę. 

Broń palna. 

Uzbrojenie wojska składa się z najroz
maitszego rodzaju sprzętu uzhrojmio
wego. Na pierwszy plan wysuwa się 
wszelka broń pa.Ina. J)ziałnnic jej oparte 
jest na przekazaniu pociskowi części 
cnPrgji potencjalnej prochu, dzięki cze
mu uzyskuje on t. zw. szybkość porząt-

. kową. Działanie broni palnej od ehwili 
jej wynalezienia w zasadzil' nic zmiPniło 
się. Z punktu widzenia techniczrwgo 
broń palna jest silnikiem, przekształca
jącym energję chemiczną pror·hu na 
cnerp;,ję lotu pocisku ( c•zęść mergji zo
staje strarona w postaci strat na odrzut, 
nagrzewanie lufy i t. d.). O<l każdego 
silnika broń palna znacznie się różni 
głównie h. dużl'm działallicm dynamiez
ncm: ciśnienie rozwijane przez gazy pro
chowe w lufie dorhodzi cło 4000 atm. 
dla karabinu i do 3000 atm. dla ar
maty, przyezem czas przebiegu pocisku 
przez lufę mierzy się ułamkiem sekun
dy. Ponieważ czas działania jest tak 
krótki, a encrgja oddana pociskowi jest 
tak znarzna, więc moc ustroju, t. j. pra
ca na sekundę jest bardzo znarzna. 

Konstrukcja tcchnirzna broni palnpj 
jest konstrukrją o charakkrze zupełnie 
specjalnym, broni palnej stawia się bo
wiem cały szereg- bardzo powa?.ny<'h wy
magań. 

Bardzo istotncm takiem wymaganiem 
jest więc natychmiastowość skutecznego 
u?.ycia broni palnej przy możliwie 
najznaczniejszem nasileniu skuteczrn•go 
ognia. Broń może więc nieraz czekać 
bezużytecznie na użyciP nawet kilka
dziesiąt lat, lcC'z w ruzie potrzeby musi 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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być gotowa do natychmiastowego rozwi
nięcia całej potęgi ognia. Dlatego naj
tęższe głowy w każdym kraju pra<'11,ią 
nad skróceniem czasu przygotowania 
broni do użytku; decydują tu oheenit> 
nieraz ułamki sekundy. 

Projektując nową konstrukcję broni 
palnej, musimy pogodzić ze soh<i szereg 
nieraz sprzeeznych żądań, jak np.: sku
teczność działania pojedyl1ezego strzału, 
ciężar porisku, jego kształt, el'lność bro
ni, jej donośność, szybkostrzelność, na
stępnie szereg wymagań użytkowości -
jak mały ciężar broni, niL•znaezny od
rzut, możliwość wygod1wgo transportu 
i t. d. Niezawodnoś(: w działaniu oraz 
ruchliwość broni są też bardzo ważncmi 
czynnikami. Broń musi odznaezać się 
prostotą, zawierać jak najmniej skłaLlo
wyc·h części, być dobrze zalwzpie<•zona 
od kurzu, tego wroga meelianizm6w 
wog<lle. \V parze wreszei(' id11 wymaga
nia handlowe - koszt wykonania możli
wie najniższy, zwłaszcza ·jeżeli zważy się 
na olbrzymie ilośri sprzętu niczbędn<•go 
do wyk011a11ia w c·za.sie wojny. 

Działa.. 

Ze względu na wymagania taktyez1w 
broń palna w o.statniPm Rtnleeiu, a zwła
szeza po wojnic światowej, ult•gfa bar
dzo znarznemu zróżniezkowaniu. 1 >oty
czy to również Rprz~tu artyleryjskicgo. 

Obernic wszystkie działa dzielimy we
dług krzywizny toru opisywanego przt'Z 
wystrzelony z nirh porisk na: 

a) armaty - działa o płaskim torze, 
o lufie długiPj ; 

b) haubice - działa o torze stromym, 
kąt podniesimia lufy je.st tu wii.:ksz.v ani
żeli w armaeie; lufa średni<'j długośei; 

c) moździerze - działa o torze hardzo 
stromym; lufa zwykle ha rdzo kr6tka. 

Podział kn zr<~szią jpst już prz!'s1 n
rzały, zwłaszcza jeżeli ehodzi o haubiec 
i armaty. 

W cdług przeznaczenia taktyrzncgo 

szukaj w tomie piątym! 

dziPlimy (lziała na: działka pieehoty, gór
skit', kkkit', cil'żki(', wresz<'ie najc·ięższe 
o kalibrze, d<whodz11e.vm nawet do 520 mm. 

W zwiqzku z ogromnym rozwojem lot
niet wa sperjalnit• dużo uwagi poświi.:ra 
się obcrnic działom przcciwlotnif'zym. 
Ohszerną dzicdzin~ artylerji .stanowią 
poza tcm działa nadbrzeżne i okrętowe 
o dużyeh kalihraeh (300-420 mm) 
i donośnośeiarh (~Okręt). 

Najliezniej w uzhroj<'niu każd<'go 
państwa rcpr{'zpntowane są działa lek
kie. Farhowey r{>żni1J się między sobą 
w pogliida<·h na to, jaka widkość ka
libru .kst najhardziej c·p]owa. 

Wojna światowa wpłynęła w znarz
nym stopniu na rozwój kom;trukcji arty
lcr,ji i na jc•j ilość, dzięki czprnu wzrósł 
też jej udział procentowy w stosunku 
do oddziałów inn~·rh rodzaj<iw bron i. 
"\V wielu bitwach brały udział tysiące 
dzinł, przycz<•m wyRtrzelono z nich mi
ljony pociRków. 

Znarznic tl'Ż wzrosła i szybkość po
rzątkowa pocisku (normalnie 400 Jo 
500 m/sc~k.), dochodz1J<' w przeciwlotni
czych <lo 1000 m/.sck. l>zii;ki temu 
wzrosła też donośność broni (chociaż 
możliwrn:;ci w tyrn kiern1tku są jeszcze 
bardzo znacz1w). Takir wykorzystanie 
działa stnje sil,' możliwe przrz zastoso
wanie lt>pRzych Rtali Rtopowych do wy
robu lufy oraz ulep.szenia techniki wy
konywania dział. Hbwnież pomyślnie zo
Rtały rozwiązan<> kwest.ie odrzutu dzia
ła przez zastosowani<> oporopowrotnika. 
Zwii;kszono też, bardzo ważne z punktu 
widzenia taktycznego, pole ostrzału 
działa, odgTywajl).(·c doniosłą rolQ w dzia
ła<'h prweiwlotni<'zy<·h. 

Ni<'zwykle waŻIH'm zaga<h1ienicm współ
czmmcj krhniki woj.skowc·j je.st motory
zaeja artyl<'rji. I )zięki i<'mu czynnikowi 
staje siQ artylcrja marznie ruehliwsza, 
eo z punktu widzenia taktyc•zncg-o jest 
wielką zalc•tą. Istnieją już obernic całe 
dywizje zupełnie zmotoryzowane. 
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Broń małokalibrowa. 

Ewolucja karabinu, podstawowej bro
ni piechoty, jrst w zasadzie zbliżona do 
ewolucji działa - karabiny dawnej da
ty były bardzo ciQżkie i nieporQczne, 
kaliber wahał się w granieaeh od 15 do 
17 mm; obecnie używane karabiny mają 
kaliber 7-8 mm przy szybkości poeząt
kowej 600-900 m/sek. 
Współezcsne karabiny ręeznc tworzą 

dwie zasadnicze grupy: 
1) karabiny ręczne powtarzalne. Po 

każdym strzale strzelec w celu przygo
towania jego do następnego strzału mu
si wykonać kilka ruchów ręką. Ładować 
je należy po 5-6 strzałach ; 

2) karabiny ręczne samopowtarzal
ne - oddają strzał za każdorazowem 
naciśnięciem spustu. ł,adowanie tych ka
rabinów odbywa się samoczynnie z ma
gazynów. Ich skuteczna donośność wy
nosi około 500 m, teoretyczna do 2 do 
3 km. 

Niesłychanie ważne dla broni mało
kalibrowej było stworzenie karabinu ma
szynowego. W wojnie światowej był on 
już w powszechnem użyciu i spowodo
wał zmianę taktyki zastosowania broni 
małokalibrowej. 

Karabiny maszynowe uległy zczascm 
podziałowi na 3 grupy : 

1) ręczne karabiny maszynowe (rkm) 
o budowie zewnętrznej podobnej do zwy
kłych, lecz mogące oddawać do 50 strza
łów, serją lub pojedyńczo; 

2) lekkie karabiny maszynowe (!km); 
3) ciężkie karabiny maszynowe (ckm), 

na mocnej podstawie, a więc nadające 
się do strzelań nawPt na sporej odległo
ści, gdyż wzmocniona podstawa zmniej
sza znacznie rozrzut pocisków. Szybko
strzelno..~ć obu ostatnich grup dochodzi 
do 600 strzałów na minutę. 

Poza tern istnieją najrozmaitsze spr
cjalnc karabiny maszynowe: do czołgów, 
przeciwczołgowe, lotnicze, przeciwlotni
cze i t. d. 

Broń towarzysząca piechocie. 
Broń płaskotorowa - karabin rQrzny 

i maszynowy - nie jest zdatna do wy
konania wszystkich zadaf1 bojowyrh; 
w szczcgólnośri dotyezy to ostrzału głę
bokich okopów, gniazd karabinów ma
szynowych i wogóle wszystkich taki<•h 
umocnień, które mogą być osiągnięte 
jedynie pociskiem spadająeym pod du
żym kątem. Na odlrgłościaeh przckra
cza;iącyrh kilkasrt metr6w od linij wła
imych oddziałów zadanie to może po
myślnie rozwiązywać własna artylerja, 
przy krótszych odległościach zaehodzi 
jednak możliwość rażenia własnych od
działów naskutek rozrzutu pocisków. 
Na odległościach bardzo krótkich, nie 
przekraczających siły rzutu ramienia, 
piechur może posługiwać się granatem 
ręcznym, pozostaje więc spora luka po
zbawiona wsparcia ogniowego. Przy
datna tu jest broń o stromych torach, 
o donośności od paruset metrów do kil
ku kilometrów, strzelająca przy usta
wieniu lufy pod kątem (około 45-0). 
Otrzymała ona nazwę broni towarzy
szącej piechocie. Są to granatniki, gar
łacze, moździerze. 

Omówione tu działy nie wyczerpują 
oczywiście całośei; są to niejako frag
mentami z dziedziny sprzętu uzbroj1mia. 
Pozwalają one jednak orjentować się 
w trudnościach powstających przy za
opatrzeniu sił zbrojnych w sprzęt uzbro
jeniowy. 

Dlatego też należyte zorganizowanie 
produkcji uzbrojeniowej jest. jedną 
z najważniejszych trosk, związanych 
z obronnością państwa. s. 2ukowski. 

Literatura. Płu ż a ń s k i S.: Zasady mo
bilizacji przemysłu na potrzeby obrony pań
stwa. Warszawa 1930. Gryziewicz S.: 
Problem zaopatrzenia surowcowego ze stano
wiska interesów obrony państwa.\Varsz11w11 
1928. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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w 
WAWEL. (Tabl. 108-111 ). Wawel 

posiada dla Polaków szczególne zna
czenie. 

Przypadło mu bowiem w udziale naj
wyższe stanowisko siedziby królew
skiej, podniósł nadto jego urok kult 
religijny złączony z katedrą stojącą na 
wzgórzu, w której pochowano szczątki 
Patrona Polski św. Stanisława. Zcza
sem obok grobu św. Stanisława obrali 
sobie spoczynek królowie polscy, któ
rych tam leży czternastu, a gdy nie 
stało królów, naród tu chował swych 
wodzów duchowych. 
Wcześnie, ho już w XIII w. oplotły 

wzgórze Wawelu podania. Do po
wszechnie znanych należą podania 
o smoku, co mieścił się w „Smoczej Ja
mie" i o Krakusie, który go zabił, 
o Wandzie, która wolała śmierć niż 
małżeństwo z księciem niemieckim. Po
daniami owemi zajęła się nasza litera
tura; Kochanowski, Krasicki, \Vężyk, 
Słowacki, Krasiński, Norwid, Wy
spiański czerpali z nich natchnienie. 
Także i wawelskie wypadki historycz
ne, jak np. dzieje Barbary Radziwił
łówny lub Samuela Zborowskiego, we
szły do literatury polskiej. Wzgórze, 
jego dzieje i pomniki zainteresowały 
także artystów i tematy związane 
z Wawelem często spotyka się w na
szej sztuce. 

Wawel jako świętość narodową po
równują do góry Syjonu, jako siedzibę 
królów do wzgórza Palatynu, jako 
zbiorowisko sztuki do Akropolu. I słu
sznie, bo dla Polaków jest każdem 
z nich. 

I>zieje VVa'W'elu. 
Podobnych do Wawelu wapiennych 

wzgórz w okolicach Krakowa znajduje 
się wiele. Nazwa Wawelu, która raczej 

szukaj w tomie piątymi 

winna brzmieć W qwel, oznacza dół, ja
skinię. Jaskinia taka znajduje się tam 
rzeczywiście. Obszerną tę grotę, „Smo
czą Jamę", wypłókało przed wiekami 
morze, a człowiek zapewne wcześnie za
mieszkał w niej, w okresie paleoli
tycznym i neolitycznym. Dzieje Wawe
lu zaczynają się jednakże właściwie do
piero w X-em stuleciu. Historycy do
myślają się, iż dogodne położenie wzgó
rza, oblanego wodami Wisły i bagien, 
utrudniających dostęp nieprzyjacielo
wi, sprawiło, iż pierwsi władcy okolicy 
obrali sobie Wawel na siedzibę. Stanął 
wówczas na wzgórzu jakiś drewniany 
dwór, być może na kamiennem podmu
rowaniu, otoczony palisadami i wałami 
ziemnemi. Wśród bagien u stóp W a
welu, na wynioślejszych miejscach po
częła się rozwijać osada, z której zcza
scm powstał Kraków. 

Do Krakowa wcześniej niźli gdzie
kolwiek w Polsce zaczęło· przenikać 
z Zachodu chrześcijaństwo, a wraz 
z obcymi kupcami zjawili się i pierwsi 
misjonarze. Za ich staraniem zbudowa
no na Wawelu zapewne w IX lub X 
wicku niewielki okrągły kościół św. 
Adaukta i :F'eliksa, będący najstarszą 
świątynią polską. 

Od <'Zasów Bolesława Chrobrego zo
stał Wawel siedzibą królewską. Chro
bry rozbudował drewniany zamek, do
dając mu murowane wieże i wzmacnia
jąc wały, a także wzniósł z pomocą sa
skich budowniczych pierwszą na W a
welu katedrę w stylu romańskim. 
W ciągu wieku XI-ego utrwaliło się 
znaczenie Wawelu jako miejsca za
mieszkania króla. Kiedy św. Stanisła
wa pochowano w dziesięć lat po śmier
ci w katedrze wawelskiej ( 1089 r.), 
kościół stał się miejscem pielgrzymek 
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i zyskał sławę świętości. Równocześnie 
Władysław Herman wybudował na 
wzgórzu nową katedrę, bo owa z cza
sów Chrobrego popadła w ruinę. Była 
to również budowla romańska z kilku 
wieżami, z której do dziś pozostałością 
w katedrze jest krypta św. Leonarda. 
Obok katedry Hermana znajdowała się 
bibljoteka, pierwsza na ziemiach pol
skich, w której prócz książek treści re
ligijnej przechowywano również i dzie
ła autorów starożytnych. Związana by
ła z bibljoteką szkoła katedralna, od
grywająca w czasach przed Uniwersy
tetem Jagiellońskim ważną rolę w Pol
sce. 

W r. 1138 zamek krakowski dzięki tc
stamen towi Bolesława Krzywoustego na
brał szczególnego znaczenia, wyznaczony 
bowiem został przez króla na siedzibę 
księcia-senjora, panującego nad innymi 
książętami Polski dzielnicowej. Posiadł 
Wawel w tym czasie charakter warow
nej twierdzy i dlatego też Tatarzy, któ
rzy trzykrotnie niepokoili miasto, nie 
zdobyli go. Na zamku, zwłaszcza za 
czasów Bolesława Wstydliwego i jego 
żony św. Kingi, rozpoczęło się również 
życie dworskie i pomnożyły się urzędy. 
Za czasów Wacława II czeskiego zajęły 
Kraków wojska czeskie i miastem wła
dali starostowie czescy. 

Ze zdobyciem w r. 1302 zamku przez 
Łokietka otwarły się przed Wawelem 
trzy wieki jego świetności. Uwieńcze
niem wysiłków króla nad zjednocze
niem ziem polskich była jego korona
cja dokonana w Krakowie w r. 1320. 
Odtąd katedra krakowska stała się 
miejscem koronacyjnem królów pol
skich. 

Starą siedzibę Piastów postanowił 
Kazimierz Wielki z gruntu przebudo
wać. Kraków, stolica królestwa, nabrał 
znamion wielkiego miasta, a Wawel nie 
mógł pozostać wtyle za rozwojem sto
licy. Król-budowniczy zajął się w ciągu 

swego panowania gorliwie przebudo
wą zamku i katedry w stylu gotyckim, 
oraz należytem ufortyfikowaniem wzg6-
rza. Równocześnie zakwitło na \Vawe
lu życie dworskie, dla którego pokojo
we czasy szczeg6lnie się nadawały. 
\V karnawale r. 1363 na ślub wnuki 
Kazimierza Wielkiego zjechało do Kra
kowa czterech monarchów: Karol l V, 
cesarz rzymski i król czeski, Ludwik, 
król węgierski, Waldemar IV, król 
duński i Piotr, król cypryjski. Kazi
mierz podejmował gości nader uroczy
ście, a wspaniałe zabawy ciągnęły się 
przeszło dwadzieścia dni. 

Za panowania Kazimierza zaszły na 
zamku wawelskim dwa akty wielkiej 
doniosłości. Kazimierz Wielki ustano
wił na Wawelu sąd najwyższy, unieza
leżniając w ten sposób Polskę od sądu 
w Magdeburgu, oraz założył w r. 1364 
·iniwersytet, początkowo mieszczący 
s;ę na zamku. Następca Kazimierza, 
L.1dwik Węgierski, przebywał rzadko 
w Krakowie. Dopiero z wstąpieniem na 
tron córki Ludwika Jadwigi zyskał 
Wawel stałą panią zamku. 

W XIV i XV wieku ustaliła się osta
tecznie rola katedry krakowskiE'j jako 
głównego obok Gniezna kościoła pol
skiego. Podniosły te role uroczyste ko
ronacje i pogrzeby królów. Od czasu, 
kiedy w r. 1411 Jagiełło złożył u grobu 
św. Stanisława proporce krzyżackie, 
zdobyte pod Grunwaldem, zaczęto 
w katedrze składać zwycięskie trofra 
wojenne. 

Życie rodzinne dynastji Jagielloni\w 
rozkwitło na dobre za czasbw J(azimie
rza Jagiellończyka i żony jego Elżbie
ty. Wiek XV-ty upłynął na Wawelu 
spokojnie i był drugim wiekiem jego 
rozkwitu. Po nim miał przyjść trzeci, 
złączony przedewszystkiem z Zygmun
tem I. 

Wstąpił on na tron po dwóch swych 
braciach, Olbrachcie i Aleksandrze. 

Czego nie znajdziesz lulaj -
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Byt polityczny Polski był wówczas 
ustalony, wojny toczyły się zdała od 
stolicy, w mieście zaś kwitnął dobro
byt, tak iż król mógł wrodzony sobie 
zmysł wykwintności, wykształcony 
w podróżach po środkowej Europie, 
obrócić na urządzenie swej rezydencji. 
Zygmunt, który ze sztuką włoską ze
tknął się na Węgrzech, postanowił W a
wel przebudować w duchu renesansu 
włoskiego ( ~ Renesans). Zaraz po 
wstąpieniu na tron rozpoczął gruntow
ną przebudowę zamku Kazimierza 
Wielkiego na rerwsansowy pałac wło
ski z obszernym dziedzińcem arkado-

. wym pośrodku. Do dzieła tego powo
łał budowniczych włoskich z Florencji, 
l<'ranciszka Florentczyka i Bartłomieja 
Berecci. Równocześnie wzniósł obok 
katedry grobową kaplicę, zdobną naj
piękniejszemi ornamentami odkuwane
mi w kamieniu, ową szeroko znaną 
w świecie kaplicę Zygmuntowską. 

Budowle Zygmuntowskie przemieni
ły zupełnie charakter Wawelu. Ogrom
ny pałac, kosztownie urządzony, pełen 
dzieł sztuki, skupił w sobie świetny 
dwór, odkąd zwłaszcza przyjechała do 
Polski druga żona Zygmunt11, \Vłoszka 
Bona Sforza. 

Królowa Bona, obdarzona wielkim 
rozumem, przebiegłością i wykształce
niem, przyczyniła się bardzo do pod
niesienia poziomu życia dworskiego. 
Często wówczas mówiono na dworze 
językiem włoskim. Dwór interesował 
się literaturą i przedstawieniami tea
tralnemi. Od czasu do czasu urządzano 
na Wawelu wspaniałe festyny i turnie
je. Okres czterdziestoletniego panowa
nia Zygmunta to niewątpliwie naj
świetniejsze czasy życia dworskiego na 
Wawelu. Już za czasów Zygmunta Au
gusta, któremu Wawel zawdzięcza 
wspaniałą serję gobelinów, to życie 
dworskie podupadło, król bowiem mało 
przemieszkiwał w Krakowie. I za Ba-
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torego życie dworskie biegło cicho, 
krćil zaś, 7.ajęty wojnami i porządkowa
niem państwa, nie posiadał licznego 
i świetnego dworu. 

Wiek XVII-ty był stuleciem opu
szczenia Wawelu. Zygmunt III prze
niósł stolicę do Warszawy i niechętnie 
przemieszkiwał w Krakowie. Za kró
lów elekcyjnych utrwalił się zwyczaj, 
iż katedra wawelska była ich miejscem 
koronncyjnem i cmentarzem, a na zam
ku pozostał skarbiec koronny i archi
wum oraz sąd magdeburski. 

W tych warunkach, gdy świetność 
z czasów Ja!!iellonów dość nagle się 
skoficzyła, pałac wawelski, choć nieza
mieszkały i opuszczony, nie popadł jed
nak w ruinę. Nawet podczas wojny 
szwedzkiej za Jana Kazimierza i zaję
cia Krakowa przez wrogów nie zrabo
wano siedziby królewskiej. Oorzej wy
szła katedra, której zdobywcy nie usza
nowali i wywieźli z niej wiele kosztow
ności. 

Właściwe nieszczęścia spadły na Wa
wel dopiero z początkiem wieku 
XVIII-go. W r. l i02 zajęły Kraków 
wojska szwedzkie i wprowadziwszy się 
na Wawel, założyły na pokojach zam
kowych szpital. Od ogni palonych 
przez chorych żołnierzy na kamiennych 
posadzkach zajęła się wówczas rezy
dencja Zygmuntowska i przez tydzień 
cały gorzała. Poszły w ruinę owe „wy
śmienite pokoje, galanterje i staro
świetczyzny niewymownie piękne". 
Zwaliły się dachy i kominy, powiększa
jąc zniszczenie. W całym kraju pożar 
Wawelu wywołał żywą reakcję i po
wszechny żal. Ale kraj był biedny, 
skarb pusty i ledwo starczyło pienię
dzy na powierzchowną restaurację pa
łacu. Pożar z r. 1702 położył koniec 
świetności Wawelu. Wzgórze stało się 
twierdzą, w której podczas konfede
racji barskiej konfederaci bronili się 
przeciw Moskalom przez dwa miesiące. 
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Stanisław August zamyślał odnowić 
Wawel i częściowo nawet tego doko
nał, tak że podczas chwilowego pobytu 
w Krakowie w r. 1787 m6gł w nim za
mieszkać. 

Nadeszły tymczasem smutne czasy 
rozbioru i w r. 1794 zajęli Kraków Pru
sacy. Oficerowie i żołnierze pruscy, za
kwaterowawszy się na rok w zamku, 
mieli dość czasu, by zrabować urządze
nie pałacu, które w nim oszczędził po
żar i które uzupełnił Stanisław August. 
Prusacy wywozili systematycznie rze
czy do Wrocławia. Wtedy też włamali 
się do skarbca koronnego, zrabowali 
insygnja królów polskich i wywieźli je 
do Berlina, gdzie je zczasem przetopili. 
Po wyjściu Prusaków z miasta na W a
welu nie pozostało już wiele z pałacu 
Zygmuntowskiego. Stały tylko mury 
i Austrjacy, zająwszy Kraków, obudo
wali krużganki podwórca, zamieniając 
pałac na koszary dla wojska. Wiek 
XIX-ty nie zobaczył już śladu z daw
nej świetności pałacu wawelskiego. Po
została jedynie na wzgórzu katedra. 

Wiek XIX stał się mimo to stuleciem 
swoistej świetności Wawelu. W naro
dzie polskim zbudziło się silne przywią
zanie do wzgórza, powstał, rzec można, 
jego kult. Wyrazem tego kultu stał się 
obyczaj chowania na Wawelu szczątków 
bohaterów narodowych. Zapoczątkował 
ów zwyczaj pogrzeb Kościuszki i księ
cia Józefa, później Mickiewicza, a uro
czystości związane z temi żałobnemi ob
chodami wywarły niesłychany wpływ 
na społeczeństwo, zwracając równocze
śnie jego oczy na Wawel. Nigdy nie po
siadło wzgórze takiego, jak wówczas, 
znaczenia. Wawel znalazł wtedy swo
ich piewców, a jego zabytki i dzieje 
swych historyków. To też gdy z po
czątkiem bieżącego stulecia wojska au
ętrjackie opuściły pałac królewski, 
energicznie zabrano się do jego restau
racji. Okazało się, że siedziba Zygmun-

tów w lepszym jest mimo wszystko sta
nie niż przypuszczano. Odnalazły się 
odrzwia, posadzki, dawne stropy i cen
ne malowidła ścienne, odkryto kolum
nady krużganków, przywracając pała
cowi charakter renesansowy. Zwycię
ska wojna z Rosją w 1920 r. pozwoliła 
nam odzyskać niejeden cenny zabytek, 
wywieziony w swoim czasie do \V arsza
wy, a stamtąd zabrany do Rosji. Wró
ciła na Wawel przedewszystkiem serja 
arasów (~ Arasy). W latach ostatnich 
urządzono pałac królewski na nowo, 
a w r. 1927 zjechał na Wawel Prezy
dent Rzeczypospolitej i zamieszkał 
w pałacu królewskim. W r. 1927 po
chowano w podziemiach katedry Julju
sza Słowackiego, a w r. 1935 Józefa 
Piłsudskiego. 

Budowle wawelskie. 

Katedra i pałac królewski stoją na 
wschodniej połowie wzgórza niedaleko 
siebie. Dwie te budowle są najcenniej
szemi na Wawelu zabytkami architek
tury. Na zachodniej części Wawelu od 
strony Wisły znajdują się stare domy 
kapituły oraz austrjackie budynki po
szpitalne. Całość wzgórza, posiadająca 
malowniczy i interesujący eharakter, 
ufortyfikowana jest murami ceg-Ianemi 
i bastjonami z XVIII-ego i XIX-ego 
wieku. 

Katedra to kamienna budowla go
tycka z czasów Lokietka i Kazimierza 
Wielkiego. W planie przedstawia się 
katedra jako duży trzynawowy ko
ściół, z nawą poprzeczną i kaplicami 
po bokach. W sylwecie katedry odgry
wają ważną rolę trzy wieże. Na jednej 
z nich wisi słynny dzwon zwany „Zyg
muntem". Wnętrze katedry zapełnione 
jest ołtarzami i pomnikami. N a środku 
widać wielki baldachim, wzniesiony 
nad grobem św. Stanisława,. a w na
wach rozmieszczone są pomniki, przy
pominające postacie dawnych polskich 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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władców. Obok nich wiele mteJsca zaj- mieszkalny, aby móc go oddać na rezy
mują grobowce biskupów, kanoników dencję Prezydentowi Rzeczypospolitej, 
i rycerzy. Dla odwiedzającego katedrę kierując się jednakże przy urządzaniu 
Polaka jest ona wielkiem muzeum prze- zasadą, ażeby wnętrzom nadać charak
szłości narodowej, dla obcego przyby- ter renesansu. To też meble i obrazy 
sza zbiorem dzieł sztuki, równym naj- są stare. Między obrazami znajduje się 
słynniejszym w świecie. Z pośród ka- szereg portretów królewskich. Osobli
plic najbardziej znana jest kaplica wej ozdoby dodają salom rozwieszone 
Zygmuntowska, wzniesiona na planie gobeliny. Na parterze pałacu mieści się 
kwadratu i nakryta kopułą zewnątrz w salach gotyckich skarbiec koronny, 
pozłacaną; wewnątrz zdobią kaplicę który tutaj miał zawsze swoje pomie
renesansowe irroteski, odkuwane w ka- szczenie. Do skarbca koronnego wróciły 
mieniu oraz pomniki grobowe dwóch dzisiaj różne cenne przedmioty, odzy
Zygmuntów. Do katedry przytyka skane z Rosji. Wróciły doń chorągwie 
skarbiec, w którym zgromadziły się polskie, przedewszystkiem zaś udało 
cenne aparaty i sprzęty kościelne, spra- się odzyskać „Szczerbiec", który, zra
wiane ofiarnością królów, biskupów, bowany przez Prusaków, dostał się 
możnych panów. ostatecznie do Petersburga. 

Dzisiaj, kiedy restauracja pałacu wa- Niesposób zamknąć opisu wzgórza, 
welskiego, stojącego opodal katedry, nie wspomniawszy o innych budowlach 
jest już w znacznej mit'rzc dokonana, na Wawelu. Niegdyś było ich znacznie 
piękno renesansowej siedziby Jagieł- więcej, lecz w XIX wieku uległy one 
lonów olśniewa i zdumiewa powszech- zburzeniu. W domach poszpitalnych na 
nie. Wśród królewskich siedzib Euro- zachodniej połowie wzgórza mieści się 
py zamek wawelski stoi niewątpliwie cenne „Muzeum Etnograficzne". Obok 
w rzędzie najwspanialszych. W jego baszt, jakie się jeszcze zachowały ze 
architekturze środowiska włoskie ode- średniowiecznych fortyfikacyj, znajdu
grały rolę decydującą. Na wzór pała- je się wejście do Smoczej Jamy oraz 
ców florenckich zbudował Franciszek rozciąga się obszerny taras z przepięk
Florentczyk wielki podwórzec, za- nym widokiem na Wisłę i Kraków. 
mknięty skrzydłami pałacu. Dokoła 
owego podwórca biegną krużganki, Codziennie tłumy osób przewijają się 
wsparte na kolumnach. Kolumny par- przez wzgórze, pragnąc poznać jego 
teru i pierwszego piętra dźwigają łuki dzieje i zabytki. l.iiczne wycieczki mło
arkad, kolumny drugiego piętra pod- dzieży, turyści, żądni wrażeń, cuc1.zo
pierają belkowania dachu. Architekt ziemcy, ciekawi przeszłości, nabożne 
włoski osiągnął w podwórcu nadzwy- pielgrzymki chłopskie, artyści studju
czajny efekt lekkości i swobody kon- jący dzieła sztuki - słowem, ludzie 
strukcyjnej wraz z pełną harmonją rozmaitych stanów, zawodów i wieku 
proporcyj, tak cenioną w czasach rene- krążą w porze południowej po Wawe
sansu. Za krużgankami dziedzińca lu, napełniając go gwarem życia. Stał 
znajdują się sale pałacowe. Jedynie się Wawel w ten sposób nietylko miej
skrzydło od południa posiada charak- scem świętem, pamiątkowem, arty
ter dekoracyjny. Dzisiejsze urządzenie stycznem, ale i miejscem nauki. 
wnętrz pałacu, poza niektóremi porta- K. Estreicher. 

lami, stropami, malowaniami i gobeli- Literatura o Wawelu jest nader obfita 
nami, jest nowe. Uczyniono Wawel zarówno dawna, jak nowa. Wymienić wy-
-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

szukaj w tomie piątymi 
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pada w pierws7.ym r7.ę<l7.ie monografię 
S. Windakiewic?.a: D7.ic.i<' Wawelu, 
Kraków 1925, w której Czytelnik 7.najdzie 
starszą bibljografję. Katedrę nu Wawelu 
opracowali L. t. ę to wski (Kat. nu W., 
Kraków 18.59) i T. Wojciechowski 
(Kościół katcclr. w Krak., Kruków !DOO). 
Zamku na \Vuwelu doty<'7.ą 7.nnkomite pra
ce A. Szysz ki-Boh us z n, zamies7.czone 
w „Rocznikach Krakowskich" t. XVIII, 
XIX, XXIII, monograf ja S t. Tomko w i
e z a: Wawel, Kraków 1905 oraz rozprawa 
S. S. K o mor n i c k i cg o w „Pr7.eglądzie 
llistorji Sztuki" (1929). Nowszą literaturę 
przedmiotu znajclzie czytelnik u W. T e r-
1 e ck ie go: Zamek Królewski na Wawelu, 
Kraków 1933 i w K. E R t r e i c h e r a : 
Wawel, Kraków 1935. 

WERSAL. (Tabl. I, 1 b i 68, IV 112 
do 116). Słowo Wersal wyzwala w nas 
wizję najświetniejszego dworu Europy. 
W rzeczywistości jest to gigantycz
nych rozmiarów pałac wraz z wspania
łym parkiem, do stóp któreg·o w poko
rze przylgnęło miasto całe - dawna 
rezydencja królów Prancji. Niewiele 
jest miejsc na świecie w którychby 
atmosfera dawno minionego życia i kul
tury przetrwała w sposób tak istotny, 
tak. bezpośrednio uchwytny. Aż dziw, 
że można tu przyjechać zwyczajnie ko
leją z Gare St. I~azare w Paryżu„. 

Na mieJscu dzisiejszego \Versalu 
wz.-.osił się niegdyś niewielki pałacyk 
myśliwski, wybudowany przez I~udwi
ka XIII w pierwszej połowie XVII stu
lecia. Jego następca, Ludwik XIV 
szczególnie upodobał sobie to miejsce 
i postanowił przekształcić skromny pa
wilon myśliwski we wspaniałą rezy
dencję monarszą, w której epoka i styl, 
noszący imię tego władcy, znalazły 
swój najświetniejszy wyraz. W roku 
1668 nadworny architekt Ludwika XIV 
Louis Le Vau rozpoczął monumental
ną rozbudowę rezydencji, a plany jego 
dalej rozwinął drugi znakomity archi-

tekt tej epoki, Jules Hardouin-Man
sard, który objął kierownictwo robót 
w 1679 roku. Ołówny zrąb rezydencj.i 
wersalskiej kształtuje się w ciągu dwu
dziestolecia 1668-88, ale dalsze jej 
upiększanie i narastanie trwa niemalże 
do końca XVIII stulecia. Dobrze so
hie uprzytomnijmy teraz dziejowe zna
czenie tego momentu, w którym W er
sal powstawał. 

Francja Ludwika XIV - ośrodek życia 

politycznego i kulturalnego Europy. 

W ciągu długoletnich rządów Lud
wika XIV (1643-1715) Francja do
chodzi do szczytu potęgi. Jej wojska 
odnoszą szereg znakomitych zwycięstw 
w wojnach z Hiszpunją, Holandją 
i Niemcami. Monarcha sprawuje rządy 
absolutne, otoczony blaskiem najwyż
szego majestatu. Dochodzi niemalże do 
ubóstwienia władzy. Tak jak w poli
tyce Francja nadaje ton, tak samo 
w sprawach kultury i sztuki, mody 
i gustu zdobywa ona teraz ogólnoeu
ropejski prymat. Pod dyktando Pary
ża i na modłę francuską kształtuje się 
życie dworskie w całej Europie z wła
ściwym mu skomplikowanym ceremo
njałcm i etykietą, ustala się typ czło
wieka ówczesnej arystokratyczno-wład
czej elity. Znamionująca go wynio
słość, a skłonność do stylizacji wyraź
nie uwydatnia się np. w stroju, który 
zmierza do efektownego przekształce
nia i jakby spotęgowania postaci ludz
kiej w jej zewnętrznym wyrazie. Taki 
jest sens owych wspaniałych żabotów, 
owych peruk, które burzliwemi falami 
loków spływają na ramiona, lub obca
sów tak wysokich, że zdają się odry
wać człowieka od ziemi i wynosić go 
ponad innych śmiertelnych. Rzecz oczy
wista, że w zastosowaniu tych ze
wnętrznych akcesorjów wspaniałości 
panowała ścisła hierarchja, której 
szczytem wyniesionym pod niebiosa by. 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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ła osoba monarchy (por. charaktery
styczny pod tym względem portret 
Ludwika XIV, malowany prz<.'z H. Hi
gauu, I, ta hl. l b.). 

Na polu sztuki Francja za Ludwika 
XIV roztacza blask ogromny i posiada 
od czasów gotyku niepamiętną moc od
działywania na inne narody. W dohit' 
pełnego średniowiecza Francja to głów
nie wpłynęła na ukształtowanie się na
<'zelnego typu ów<.>zesnej kultury - l')"re
rza Chrystusowego. Z niej również wy
szła nieboty<.>zna ar<.'hitektura i plastyka 
katedr, później za.ś, już raczej w XIV 
i XV stuleciu, z nie.i się poczęły nowe 
formy wykwintu i romantyczneg·o ży
cia dworskiego wraz z nowym ideałt'm 
piękności kobiecej, ucieleśnianym w po
staciach Madonny. Dawszy światu tak 
wiele nowych wartości, w ciąg-u XVI 
i w pierwszej połowie XVII wieku zko
lei Francja popada w większą zależność 
od innych. Mimo oporu i utrzymywa
nia się przez czas jakiś tradycji późno
gotyckiej, wpływ przemożny wywiera 
na nią renesans a pbźniej i barok wło
ski, istnieje również dość silne oddzia
ływanie sztuki niderlnndzkiej. 'V mia
rę jednak jak za Ludwików Xlll 
i XIV krzepnie nowa forma monarchji 
francuskiej i ustala się jej potęg·a na
zewnątrz, możemy również i w szt Uct' 
zauważyć coraz mocnit'jszy pęd ku sa
modzielności i to narówni we wszyst
kich dziedzinach. Ten samorodny ro:r.
wój za r.„udwika XIV, zgodnie z ogól
nym kierunkiem jego rządów, ujęty zo
stał w zwartą więź organizaryjną. Po
wstaje system akademij ( ~ Akadem.in), 
mają<.>y na edu uprawę poszczPgólny<.>h 
dziedzin sztuki i nauki. W tym zakr<'si(~ 
znalazł król nit~trudzoncg~ współpra
cownika w. osobie swego ministra Col
ht•rta. Władza państwowa wyznacza k
raz konkrctrw zadania sztuce - ma ona 
dążyć do wytworzenia własnego stylu 
monumcntalnrgo, któryby stał się god-

szukaj w tomie piątym! 

Awlat I tyci~. -- IV. 
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nym wyrazicielem wspaniałości i potęgi 
państwa pod rządami wielkiego monar
rhy. Styl taki musi być samodzielny 
i orn~innlny, jakkolwiek powinien umie
,ii;tnie korzystać z cudzych doświadczeń. 
W tym celu należy pracować nad usta
leniem krytcrjów a przedewszystkiem 
ugruntować szkolni<.>two artystyczne. Te
mu celowi służyć miały akademje teraz 
powstajlJ<'e. a wir;c jeśli C'hodzi o sztuki 
plastyczne, Akadcmja Architektury, 
Akademja Francuska w Paryżu oraz 
Akademja Królewska Malarstwa i Rzeź
by. Od tej <.>hwili surowa doktryna kla
sycyzmu, w literaturze znacz11ca się 
nazwiskami Corneille 'a, Racine 'a i Mo
lil>re 'a, obejmuje w swe władanie rów
nit•ż i sztuki plastyrzne. Obok króla 
i Colberta, jako ich główny doradca ar
tysty<.>zny, staje malarz i uniwersalny 
dekorator Charles Le Brun, a za nim ca
ła plejada bardziej lub mniej głośnych 
nazwisk na polu architektury, malar
stwa i rzeźby, skupionych w zespoło
wyrh pra<.>ach dla uświetnienia wielkiej 
epoki i nadania jej pomnikowego wyra
zu. Temu ożywionemu ruchowi w pla
styC(! sekunduje wspaniały rozkwit prze
mysłu artystycznego, powstają liczne 
manufaktury gohcllnów, mebli, porcela
n,Y i t. d., a doskonali w swyi;n kunszcie 
i r<;kodziele złotnicy, cyzelatorzy, tka
rze, stolarze ściśle współpracują z przl'tl
stawirielami i11nych działów sztuki. 

Styl Ludwika XIV. 

Styl Ludwika XIV we Francji jPst 
c•zasowym odpowiednikiem pełnego i p(,ź
nego baroku (~Barok) we Włoszt>eh. 
.Mimo niPktóryrh pokrewieństw różni 
się jt•dnak odeń w sposób zasadniezy, 
11 nawPt nosi o<lrclme mia110 klnsyC'_yz
mn ( - J\lasycyzm). Mając to samo C'O 

i barok włoski dążenie do monumental
nośei i <.>hcć ogarniania jednolitą kom-
1wz.rd<1 plasty<'zl'IJ jak najwi<;kszyr·h 
mas przestrzennych, klasycyzm franc·u-
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ski różni się odeń o wiele większym spo
kojem i surowością. Styl ten posiada 
w najwyższym stopniu rozwinięt~ zale
tę jednolitości, która w harmonijny spo
sób łączy wszystkie działy sztuki w służ
bie jednej idei nadrzędnej. Posiada on 
również niezwykłą majestatyczność 
w oparciu o doskonałe poczucie porząd
ku i miary, skąd wynika powaga i do
stojeństwo kompozycji, przy stosowaniu 
ogromnej, niekiedy wprost gigantycznej 
skali. Wystarczy wspomnieć kolosalność' 
pełną umiaru takiego arcydzieła, jak 
wschodnia kolumnada Luwru (arch. 
Claude Perrault) lub też wymiary nie
których budowli : fasada pałacu wersal
skiego od strony parku ma 670 metrów 
długości, a Oalcrja Zwierciadlana tamże 
73 metry. Styl Ludwika XIV jest przc
dewszystkiem stylem architektury pała
cowej, nosi on piętno wybitnie świeckie, 
jakkolwiek w głoszonym przez siebie 
kulcie absolutnej monarchji przybiera 
niekiedy wręcz sakralne formy obrzędo
we. Nazewnątrz budowle tego stylu ce
chuje powaga i surowa monumentalność, 
nawewnątrz zaś wspaniałość oraz nie
zrównane bogactwo i pomysłowość deko
racji, zawsze jednak stosowanej z umia
rem, dystynkcją i wdziękiem. Budowle 
stylu Ludwika XIV zawsze są pomyśla
ne w ścisłym związku z otoczeniem, two
rzą one określone zespoły urbanistyczne, 
a kompozycja ich wiąże się z odpowied
niem ukształtowaniem placów, przcde
wszystkiem zaś z założeniami parko-
w em i. 

Pałac i ogród wersalski. 

A teraz zwróćmy się znów bezpośred
nio do pałacu wersalskiego, do dzieła, 
które samo w sobie jest symbolem epoki, 
a zarazem stanowi najdoskonalsze wcie
lenie stylu Ludwika XIV. 

Trzy potężne artcrje ulic promieni
ście zbiegają się ku dziedzińcowi pałaco
wemu, który ukształtowany w formie 
t. zw. „cour d'honneur", gotów jest na 

przyjęcie tłumów, nadciągających tu 
z hołdem i czołobitnością. Dziedziniec 
a raczej szereg dziedzińców, będący jak
by przedsionkiem tej monarszej świąty
ni, rozbudowany jest pomiędzy głównym 
korpusem pałacu a poprzecznie biegnące
mi skrzydłami. ~rodkowa oś głównej ar
terji komunikacyjnej przecina pałac 
i znaczy wyraźnie kierunek hołdownieze
go pochodu poddanych. Cel ich, ostatnie 
miejsce wyjątkowo dostępne dla tłumu 
przybyszów, to w stosunku do pozosta
łych dziedzińców najwęższy dziedziniec 
marmurowy, słynna „Cour de marbrc". 
Tu w miejscu przez swe zwężenie i szcze
gólne opracowanie wyodrębnioncm ni
czem absyda, na pierwszem piętrze w sa
mem sercu pałacu widnieje balkon sy
pialni królewskiej. Na nim to w dnie 
wyjątkowo uroczyste władca ukazywał 
się ludowi. Z tego balkonu w roku 1715 
po zgonie Ludwika XIV herold oznaj
mił ludowi żałobną formułę ,.Le roi 
Louis XIV est mort" (król Ludwik XIV 
umarł), by po chwili powrócić z nową 
wieścią, tym razem radosną: „ Vive le roi 
Louis XV" (Niech żyje król Ludwik 
XV). Z tego samego balkonu w roku re
wolucji 1789 musiał się ukazać wzburzo
nemu tłumowi mieszkańców Paryża nie
szczęsny władca Ludwik XVI wraz 
z małżonką Marją. Antoniną, by przy
rzec im swój niezwłoczny powrót do Pa
ryża ... 

Dopuszczeni do wnętrza pałacu, które 
utrzymane w swym dawnym wyglądzie 
i charakterze, mieści obecnie l\luzcum 
Narodowe Wersalu, ze szczególncm uczu
ciem onieśmielenia zwiedzamy t. zw. 
apartamenty królewskie. Pośród nich 
zwłaszcza t. zw. Galerja Zwierciadlana 
oraz przyległe do niej: Salon Wojny 
i Salon Pokoju, stanowią najwyższy wr
raz stylu Ijudwika XIV w zakresie deko
racji wnętrza. Tu szczyt swój osiągnęła 
sztuka dekoratorska Le Bruna, który 
wystąpił w otoczeniu najwybitniejszych 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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rzeźbiarzy takich, jak Cappieri, Coyse
vox i inni. Oalerja Zwierciadlana bogac
twem i wykwintem swej dekora<'ji prze
wyższa wszystko, co jest w tym zakresie 
na świecie. Ma ona 17 wielkich okien, 
zamkniętych u góry półkolistcmi arkada
mi; naprzeciw okien ściana jest ujęta 
w identycznego kształtu arkady całkowi
cie wyłożone zwierciadłami i odbijające 
światło. Osiągnięto tu przedziwny zespół 
dekoracyjny różnorodnych form i mate
rjałów, oparty na połączeniu zwierciadeł 
z zielonawo-szarym marmurem, bron
zem, złoceniami i bielą stiuków; efekt 
uzupełniają alegoryczne malowidła na 
sklepieniu. W dwóch przyległych salo
nach ta sama zasada dekoracyjna rozwi
nięta jest w dalszym ciągu z jeszcze 
większem spotęgowaniem barwno!ici 
i przesunięciem mocniejszych akcentów 
na alegoryczne płaskorzeźby symbolizu
jące wielkość rządów Ludwika XIV. 
Z pośród innych komnat przyległych 
wyróżnia się zwłaszcza sypialnia królew
ska, której wspaniała dekoracja ze znacz
ną przewagą złoceń może być uznana 
niejako za wzór dojrzałego, w pełni roz
winiętego stylu. 

Pałac wersalski ma niejako dwa obli
cza. Jedną o wiele surowszą i bardziej 
reprezentacyjną fasadą od strony dzie
dzińców, zwraca się on ku miastu, dru
ga. zaś prostsza, choć niemniej bogata 
i monumentalna, a w swym układzie ryt~ 
mieznym bardzo urozmaicona, rozciąga 
się od strony parku. 

Ta część pałacu występuje w jak naj
ściślejszym związku z kompozycją par
ku, która jest arcydziełem wielkiego ar
tysty-ogrodnika Andre Le Notre 'a. Gc
njusz tego artysty polega na wykreśle
niu całego ~ystemu alej i perspektyw, 
które zbiegają się ku pałacowi, jednocze
śnie pogmatwane labirynty ścieżek ba
wią wędrowca niespodziankami i nie
skończoną rozmaitością widoków, jakie 
nastręcza zieleń roślinności w zestawie-

szukaj w tomie piątymi 

niach z bielą rzeźb oraz żywiołem wody. 
Gwałtownie tryskające strumienie fon
tann, wodospady, baseny - oto różne 
formy, zapomoeą których woda, wcią
gnięta w J.rnmpozycję parku, staje się 
jej niemalże głównym, ożywiajaeym ak
centem. Styl ogrodu, jaki stworzył Le 
Notre 711 rządów Ludwika XIV, znalazł 
niezwykle szerokie zastosowanie, powodu
jąc wielką ilość naśladownictw .( ~ 
Ogrodnictwo). Ogród czy park w tern 
ujęciu jest jak najściślej związany z ar
chitekturą pałacu - środkowa oś przeri
nająra budowlę wyznacza zarazem głów
ną aleję parku. Natura w arcytworaeh 
swej roślinności występuje tu ujarzmio
na, podporządkowana myśli człowieka, 
który z całą świadomością niekiedy gwał
ci jej prawa, narzucając drzewom kształ
ty kuliste czy też piramidalne w ale
jach, bądź wreszcie wystrzygując z krza
ków zwarte ściany. Kunsztowna kompo
zycja strumieni wodnych występuje 
w związku z szeroko pośród zieleni roz
rzuconemi arcydziełami rzeźby ogrodo
wej. W parku wersalskim w tym zakre
sie podziwiamy prace znakomitego rzeź
biarza Fr. Oirardona, który jest twórcą 
słynnych kąpieli Apollina i nimf. Rysun
ków do fontann lub grup rzeźby ogrmlo
węj dostarczali i inni artyści nadworni. 

Styl Ludwika XIV niezawsze trwał 
w tym stanie dostojeństwa i surowej po
wagi, w jakim nam go ukazuje wielki 
pałac wersalski. Pod koniec życia monar
chy widać już znużenie patetycznemi 
formami, przebija tęsknota za czemś 
lżejszem i swobodniejszem. Z takich na
strojów pod koniec XVII stulecia w ob
rębie ogrodów wersalskich urodził się 
pałacyk wypoczynkowy, zwany Grand 
Trianon. Tu król u schyłku swych rzą
dów najchętniej przebywał. T~inja roz
wojowa architektury francuskiej za pa
nowania Ludwika XV pójdzie dalej 
w kierunku rokoka, będącego wcieleniem 
wdzięku i elegancji, wesołej, rozigranej 

łO* 
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dekoracyjńości. W Wersalu pomnikiem 
czasów Ludwika XV jest pałacyk Petit 
Trianon, zbudowany w 1766 roku przez 
architekta Gabriela. W dziele tern roko
kowa gracja widoczna jest w połączeniu 
z umiarem i spokojem, który zdaje się 
już zwiastować ponowny nawrót klasy
cystycznej fali za Ludwika XVI i w <lo
bie wielkiej rewolucji. Ogrody przyle
głe do Petit Trianon mają rharakter już 
zgoła odmienny od poprzednich krearyj 
Le Nótre'a. Jest to już forma ogrodu 
naturalnego, w którym roślinność krze
wi się dziko i swobodnie. W tern roman
tycznem otoczeniu za czasów Marji An
toniny powstaje sztuczna wioska z dom
kami, młynami i gospodarstwem dla za
bawy - symbol czasów i warstwy skaza
nej na zagładę, szukającej zapomnienia 
w sentymentalnej sielankowości i łudzą
cej się fikcją powrotu do natury. 

Najwięksi malarze tej epoki. 

Ludwik XIV i jego najbliżsi współ
pracownicy stworzyli wielką sztukę 
oficjalną i reprezentacyjną, podporząd
kowaną celom monarchji i państwa. Nie 
znaczy to jednak, hy w poczynaniach 
sztuki dworskiej wyczerpywało się Pałe 
ży<'ie artystyczne ówczrsnrj Francji. 
Atmosfera ta, bardzo przyrhylna jeśli 
chodzi o rozwój architektury i rzeźby, 
jakkolwiek niewszystkie jej kierunki 
w sobie mieszcząca, hyła np. wręcz zab6j
cza dla głębiej pojętego malarstwa. Po
trzeby dworu w tym względzie zaspoka
jało puste i bombastyczne malarstwo Le 
Bruna. Stronił od dworu największy ma
larz francuskiego klasycyzmu Nicolas 
Poussin (1594-1665), którego sztuka, 
w ąwych dążeniach bliska zresztą stylo
wi Ludwika XIV, najpiękniej dojrzewa
ła w promieniach Italji, gdzie i sam ar
tysta czuł się najlepiej zdala od intryg 
dworskich. Podobnie w ramach sztuki 
dworskiej nie było miejsca dla rozwija
jącego się wówczas we ł'rancji malar-

stwa realistyczno-rodzajowego scl'n z ży
cia ludu oraz pełnego ekspresji malar
stwa religijnego. A i późniejsze nastroje 
zwiewnego, kończącego się rokoka w ma
larstwie najpełniej wypowie nie ża
den z renomowanych nadwornych deko
ratorów, ale skromnie, na uboczu żyją<·y 
największy poeta pcndzla, Antoine Wat
teau (1684-1721). J. Starzyński. 

WĘ:GIEL. (Tablica 117-120). Wę
giel jest to ciało stałe, bez zapachu 
i smaku, nic topi się; ulatnia się 1;0-

wyżcj 3600° C, rozpuszcza się w sto
pionym metalu, np. żelazie. Z tlenem 
łączy się energicznie, również odbiera 
tlen innym związkom. Jego działanie 
odtleniające zwie się redukcją. Jest on 
ważną częścią składową wszystkich 
ciał organicznych, a więc i kopalin ta
kich, jak nafta, węgiel brunatny i ka
mienny, torf. Jako pierwiastek wystę
puje w przyrodzie pod postacią dia
mentu i grafitu. 
Węgiel kostny węgiel 

d r z e w n y pochodzi z prażenia su
rowca bez dostępu powietrza, to jest 
t. zw. suchej dystylacji, i stosu.ie się do 
odbarwiania i do pochłaniania szkodli
wych gazów lub niepotrzebnych skład
ników. Z powodu właściwości absor
bowania składników organicznych, 
znajdowanych w zwykłej wodzie, wę
giel drzewny jest powszechnie używa
ny w filtrach wodociągowych. 
Wę g i el akty w ny jest to wę

giel w wysokim stopniu chemicznie czy
sty, specjalnie spreparowany. Poza la
boratorjum stosowany jest przede
wszystkiem w rafinerjach cukru i naf
ty oraz w maskach przeciwgazowych, 
jako zabezpieczenie przed większością 
gazów bojowych. 
Węgiel br u n at ny jest to mi

nerał, pochodzący z formacji trzecio
rzędowej, a więc młody węgiel kamien-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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. ny, który powstał głównie przez bu
twienie roślin błotnistych i rzadkich 
drzew · wysokopiennych pod warstwą 
Piasku i gliny. Najlepsza jego odmiana 
zwie się 1 i g n i t e m (od łacińskiego 
lignum = drzewo.). Węgiel brunatny 
nadaje się do palenia najlepiej w for
mie brykietów. 

· Znaczne pokłady węgla brunatnego 
~najdują sic: w Niemczech na północy 
I w Saksonji, w Czechosłowacji, w Au
strji i na Węgrzech, w Jugosławji i Ho-

1913 1922 

sji. W Polsce istnieją pokłady węgla 
t. zw. blanowickiego, we wschodniej 
Małopolsce, w Kieleckiem, koło Płocka, 
Częstochowy, Zawiercia i na Podkar
paciu. 

Węgiel brunatny wydobywa się albo 
w kopalniach płytkich, t. zw. odkryw
kach, to jest przez usunięcie pokrywa
jącej go warstwy ziemi, czyli nadkła
du, bądź też w kopalniach głębokich. 

Wydobycie węgla brunatnego wyno
siło w 1000 t: 

1929 1932 1934 
Niemcy 87.233 137.179 174.456 122.647 137.246 
Czechosłowacja 23.017 18.942 22.555 15.910 15.258 
Węgry . 5.954 6.183 7.044 5.931 . 6.199 
Austrja 2.621 . 3.136 3.525 3.103 2.855 
Jugosławja 2.994 3.587 5.242 4.431 3.908 
Rosja 2.936 1.909 
Polska 221 219 
Kula ziemska 129.389 182.794 

W~giel kamienny. 

W ę g i e 1 k a m i e n n y jest to mi
nerał ze śladami organizmów roślin
nych, koloru ciemnobronzowego do 
czarnego, o szklistym lub tłustym poły
sku, który powstał w formacji węglo
wej, t. zw. k a r b o n i e, z błotnistych 
roślin i morszczyn pierwotnej budowy, 
butwiejących w czasie zmiennej kolei 
podnoszenia się i opadania poziomu 
morza, ułożony w formie rozległych, do 
15 m grubych pokładów naprzemian 
z warstwami iłu, piasku i kamienia 
(skały). 

· Przy spalaniu węgiel kamienny wy
daje z siebie od 4500 do 9200 jednostek 
ciepła (kaloryj) i rozpada się głównie 
na dwutlenek węgla, azot i popiół. 
Przy niedostatecznym dostępie tlenu 
palący się węgiel wydziela trujący tle
nek węgla, czyli cz ad. Najczystsżym 
węglem kamiennym. jest a n tra cyt, 
który zawiera do 95°!o węgla. Polska 
go nie posiada; obfituje weń Anglja, 

szukaj w tomie piątymi 

2.800 4.400 8.000 
74 33 26 

232.423 170.556 187.471 

Zagłębie Donieckie w Rosji oraz Stany 
Zjednoczone A. P. Antracyt nie kopci 
przy paleniu i zostawia mało popiołu, 
dlatego nadaje się w szczególności na 
opał domowy, kolejowy i okrętowy. 
Jest to węgiel chudy, w odróżnieniu od 
pozostałych odmian w różnym stopniu 
tłustych, wydzielających kopeć (sa
dze) i gaz, jednem słowem, zawierają
cych dużo części lotnych i wskutek te
go palących się dh1gim płomieniem. 

W ę g i e 1 c h u d y przy prażeniu 
bez dostępu powietrza daje mało ga-

. zów i rozsypuje się na proszek, dlatego 
nie nadaje się do gazowni i fabrykacji 
koksu. W ę g i e l t ł u s t y wydziela 
dużo gazu świetlnego i pozostawia gąb
czaste, szarawe kawały o metalistym 
połysku, zwane koksem. Liczne węgle 
tłuste nadają się szczególnie do fabry
kacji gazu - w tym wypadku nazywa 
się je wę g 1 em gaz o wym. 

Pod względem wartości cieplnej wę
gle polskie wahają się pomiędzy 4800 
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a i800 kal. Pod względem wartości opa
łowej stoją one niżej od węgli z północ
nego zagłębia francuskiego i szeregu 
zagłębi angielskich, a także z W estfa
lji. Węgle polskie są to węgle przeważ
nie gazowe lub gazowo-pło
m ie n n e, słabo spiekające się, dające 
koks niższego gatunku lub wręcz nie 
koksujące. 

Zasoby węgla kamiennego 
na kuli ziemskiej nie są jeszcze dosta
tecznie z badane. Poniższe zestawienie 
podaje szacunek zasobów, znajdująeych 
się w głębokościach do 2000 m pod po
wierzchnią ziemi, w miljonach tonn: 

Europa . 
Ameryka 
Ązja . 
Afryka 
Oceanja 
Kula ziemska 

770.404 
2,293.622 
1,324.228 

66.577 
134.157 

4,:"i88.988 

Dokładnie stwierdzone zasohy na ca
łym świecie wynoszą jedynie 321.2i3 
rniljony tonu, z tego na Europę przypa
da 254.450 miljonów, przyezcm na 
pierwszem miejscu stoi Anglja, potem 
Niemcy, Polska zaś znajduje się na 
trzeeiem miejscu. 

Co do zasobów węgla w Polsce ist
nieje pewna rozbieżność obliczeń. Obli
czenia, uwzględniające pokłady do 
do 1000 m głębokośc;, podają je w wy
sokości od 62 do 69 miljardów tonn, 
z czego około 73,5°/0 przypada na Gór
ny Śląsk, 3,5°/0 na zagłębie dąbrowskie 
i 23°/0 na krakowskie. W porównaniu 
z zagTanicznemi zagłębiami położenie 
pokładów w Polsce jest naogół gor
sze pod względem komunikacyjnym 
(znaczna odległość od portów), a lep
sze eo do charakteru złóż, głównie 
wskutek grubości pokładów i czysto!ici 
minerału. Wartość węgla obniża się 
naogół w kierunku z zachodu na 
wschód. Wpływa na to wzrost zawar
tości wody, popiołu i części lotnych. 

Z ag ł ę bi e polskie składa się 
z polskiego Oórnego śląska i przylega
jąeych doń połaci śląska Cieszy6skie
go, województwa kieleckiego (Dąbro
wa) i krakowskiego. Na śląsku obszar 
eksploatowany dzieli się zazwyczaj na 
trzy grupy: t. zw. Górnego Siodła 
i Niecki Bytomskiej, Rybnicką i środ
kowej Niecki. Zagłębie dąbrowskie 
eksploatuje naogół dalszy ciąg Górnego 
Siodła i środkowej Niecki. Pierwsze 
wiadomości o wydobywaniu węgla po· 
chodzą z końca XVIII wieku z Górne
go śląska, wkrótce potem zaczęto wy
dobywać go także w okolicach Dąbro
wy i Sosnowca. Decydujące znaczenie 
dla rozwoju górnictwa miało jednak 
dopiero rozpowszechnienie maszyny pa
rowej, w szczególności kolei żelaznych 
w połowie XIX wieku. 

Ko.11alnictwo węglowe. 

Węgiel kamienny wydobywa się 
w rzadkich już dziś odkrywkach, prze
ważnie zaś w kopalniach głębokich 
(ryc. 101). Budowanie kopalni poprze
dzają wie re en i a p r 6 b n e, pro
wadzone analogicznym systemem, jak 
przy poszukiwaniach nafty. Po stwier
dicniu odpowiednich pokładów mine
rału buduje się zazwyczaj opodal otwo
ru wiertniczego s z y b gł ó w n y pio
nowy, a na zboczach gór niekiedy po
ziomy, zazwyczaj pochylony ku pokła
dom, zwany s z t o 1 n i ą. Pod ziemią, 
idąc od szybu głównego, przekopuje 
się poziomo długie cho d n i k i, zwane 
także przecznicami (tabl. 117 a). 
W miejscach, gdzie przecznice krzyżu
ją się z pokładami, bije się w minerale 
chodniki poziome, skośne wgórę, t. zw. 
po c h y 1 n i c, lub skośne wdół, czyli 
u p a d o w e. W szybie głównym umie
szcza się win de (tabl. 117 b), którą zjeż
dżają pod ziemię, wzgl. wracają na po
wierzchnię górnicy i wagony. Puste 
wagony docierają na szynach, ułożo-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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·' =- llyb 
I =- hala manwn wucl•oowuch 
I ,_ Una wvcl•aowa 
4 ._ wł.ta wuc••oowa 
I =- klatki wuc llloowa 

I - pomost 
l -= sortownia 
ł - waQOf"tV koleJowa 
I - pokładu w•ola 

10 -=- chodniki 
11 - poduvbl• 

fi~~Jifił-.::=;~~~~~g~~1it~~~~~~~11~~~priecznlca 
~-=~--~ 

Hyc . . 101. Przo kr6J kopalni. 

nych w chodnikach, do mieJsca wydo
bycia, t. zw. przodku. Wydobycie 
węgla przez górnika, zwane o d b u d o
wą, odbywa .się obecnie wyłącznie 
przy pomocy maszyn, m ł o t k ó w 
pneumatycznych (tabl. 118 a), 
któremi · wierci się otwór w pokładzie 
i podkłada nabój, aby po s t r z e 1 a
n i u wybrać urobek, lub też ma
s z y n w r ę b o w y c h, kt6re · podci
nają całe połacie pokładu, kruszącego 
się przy obsuwaniu w kawałki. Wsku
tek wypróżnienia pokładów często ob
suwa się powierzchnia ziemi i rysują 
się lub zapadają domy w osiedlach 
(szkody górnicze). Aby temu zapobiec 
wypróżnione przestrzenie wypełnia się 
·podsadzką (tabl.118 b), t. j. kamie
niami, lub zamula się przez wpłókiwa
nie piasku silnym strumieniem wody 
pod ziemię (podsadzka płyn
n a). 

szukaj w tomie piątym! 

Oprócz szybu głównego każda kopal
nia posiada s z y by w e n ty 1 a e y j
n e, nieraz osobny szyb dla zjazdu ro
botników, a przy szybie głównym halę 
maszyn, która obsługuje windę, wenty
lację oraz wszystkie instalacje komuni
kacyjne, znajdujące się pod ziemią. 
Wagoniki z węglem, wydobyte z pod 
ziemi, dostają się na wywrotnicę, t. zw. 
b ę b e n, która zrzuca węgiel w s o r
t o w n i (tabl. 119 a) na rzeszota o róż
nej rozwartości otworów, dzielące kawał
ki węgla wedłµg wielkości, cżyli na s o r
t y me n ty, a to dlatego, że do opału 
domowego żąda się przeważnie sorty
mentów grubych (kęsów, kostki i orze
cha), przemysł zużywa średnie i drob
ne (orzech, groszek i grysik), a np. 
elektrownie i koksownie wyłącznie 
miał. Po przejściu przez rzeszota ka
wałki węgla przesuwają się na taśmach 
żelaznych i · podczas tego robotnicy wy-
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bierają z nich ręcznie kamienic i węgiel 
przerośnięty skałą (tabl. 119 h). Ponie
waż drobne sortymenty zawierają czę
sto domieszkę piasku i kamienia, więc 
w sortowniach znajdują się nieraz 
płóczki, w których przy pomocy płyną
cej wody oddziela się mechanicznie 
ziarna, wzgl. miał węglowy od domie
szki. Przesortowany węgiel zsuwa się 
automatycznie z taśmy do podstawionc:;o 
wagonu (tabl. 120 a). Po zestawieniu 
pociągu składającego się przeciętnie 
z 45 wagonów 15-tonnowych, lokomo
tywa zabiera węgiel na stację przezna
czenia. Jeśli węgiel przeznaczony jest 
na wywóz morzem, wówczas wagony pod
jeżdżają w porcie pod specjalne krany, 
które przeładowują ładunek na pod
stawiony od strony morza okręt 
(tabl. 120 b). 

Brykietowanie węgla. 

Ponieważ naogół zapotrzebowanie na 
miał było mniejsze niż zaofiarowanie, 
więc próbowano temu zaradzić przez 
b r y k i e t o w a n i e. Polega ono na 
prasowaniu płókanego miału węglowe
go pod działaniem gorąca i pod ciśnie
niem około 150 atm. środkiem wiążą
cym jest twarda smoła (pak). Na pol
skim Górnym śląsku produkcja bry
kietów istnieje od 30 lat i wynosiła 
w latach 1929-1934 ponad 200 tys. t 
rocznie. W Polsce brykiety idą niemal 
wyłącznie na zapotrzebowanie kolei że
laznych, gdyż w odróżnieniu od kra
jów zachodniej Europy w opale domo
wym nie mają niemal zastosowania. 
Sprzedaw,ane są w formie cegieł, wagi 
dochodzącej do 10 kg, oraz jajek. 

Brykietowanie oddało szczególnie' 
wielkie usługi w węglu brunatnym. 
Z powodu kruchości jest on w znacz
nych ilościach przerabiany na brykie
ty, które przyjęły się szczególnie 
w Niemczech, jako opał domowy. 

Koks. 

Węgiel kamienny odgrywa podob
nie, jak nafta, bardzo poważną rolę 
w przemyśle chemicznym, jako suro
wiec produktów mających zastosowa
nie niemal we wszystkich dziedzinach 
potrzeb ludzkich. Produkty uboczne 
uzyskuje się w drodze prażenia węgla 
kamiennego, czyli suchej dystylacji, 
w koksowniach i gazowniach. Prażony 
brz dostępu powietrza, daje on pozosta· 
łość zwaną k o ks em, który nie jes1 
niczcm inncm, jak węglem kamiennym 
pozbawionym części lotnych. KokE 
używany jest jako opał w centralne111 
ogrzewaniu domostw, w suszarniach 
wszelkiego rodzaju, ale dominującą ro· 
lę odgrywa w hutnictwie przy topieniu 
metali. Tylko węgiel spiekający się 
daje dobry ko k s hut n i c z y, twar
dy, porowaty. Węgiel gazowy, powy
żej 30°1o części lotnych spieka się sła
biej i daje ko ks g a z o w n i c z y. 
Węgiel polski (górnośląski) nadaje się 
nieszczrgólnie do fabrykacji koksu 
hutniczego i dlatego importujemy pew
ne ilości koksu hutniczego z Czechosło
wacji. W r. 1934 rozpoczęto w hutach 
pierwsze próby z podgrzewaczami sy
stemu inż. Dawidowskiego, które pod
noszą temperaturę w piecu hutniczym 
i tem samem usuwają częściowo braki 
koksu polskiego. 

Koks hutniczy zawiera do 90°1o czy
stego węgla, podnadto wodór, tlen, 
azot, wodę i popiół; przy spalaniu po
winien wydawać około 7300 kal., a war
tość jego jest tem większa, im mniej 
pozostawia popiołu i wody. Szczególnie 
niepożądanym składnikiem jest siarka 
(którą bardzo trudno jest zredukować 
przy prażeniu węgla) dlatego, że łą

czy się z żelazem. "IN ęgiel drzewny za
wiera daleko mniej siarki, stąd dzisiaj 
jeszcze spotyka się żelazo wytapiane na 
węglu drzewnym (w Szwecji). 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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Gospodarka koks o w n i nastawio
na jest na wytworzenie jak najlepszego 
koksu przy jak największt>j ilości pro
duktów ubocznych, gaz o w n i zaś -
na wytworzenie jak najwięcej gazu, 
o dużem cieple spalania, lecz proces 
przetwórczy w obu fabrykach jest nie
mal jednakowy. 

Koksowanie węgla kamiPJmPgo wy
konywano dawniej na wzór zwę1dnnia 
drzewa, to jest w otwartyeh miele
rzach. Wkrótce jednak rniPjsce ich za
jęły zamknięte piece murowane, mia
nowicie p ie c e ul o we, które we
szły w użycie najpierw w Anglji. No
wa epoka rozwoju koksownictwa roz
poczęła się z wynalezieniem k o ks o w
n i dy st y 1 ac y j n ej, gdyż umożli
wiło to wyzyskanie ezęści ulatniają
cych się, jako produktów ubocznych. 
Już w r. 1865 Knab i Carves W(' F'ran
cji próbowali wydzielić z gazów ko
ksowniczych smołę i amonjak, leez do
piero w r. 1883 Niemcy Otto i Hoff
mann skonstruowali p i e c r e g e n e
r at o rowy, który zdecydował o przy
szłości przemysłu koksowego. Piec 
ten składa się z batcrji komór 
i z podgrzewaczy. Komory ogrzewane 
są systemem kanałów, w których spala 
się gaz, powstający przy koksowaniu. 
W rezultacie daje to wyższą tempera· 
turę koksowania, sięgającą 1200 kal. 
i większą wydajność gazu. Poeząt ko
wo wydzielano smołę przez oziębianie 
gazu, a przepuszczając go przez wo
dę - także amonjak. W roku 1887 
w płóczkach olejowych Bru n ck 'a za
częto wymywać benzol. 

Do k ok s o w a n i a używa się mia
łu węgla kamiennego, płókanego celem 
usunięcia domieszek pirytu, łupku ila
stego i innych skał, przyczem dla popra
wienia jakości koksu lub gazu miesza się 
nieraz różne rodzaje węgla. Przeciętnie 
ze 100 t miału otrzymuje się 75 t ko
ksu. Miał zbiera się do zasobników, 

szukaj w tomie piątymi 

świat J tycie. - JV. 

umieszczonych na specjalnej maszynie, 
następnie zsypuje sii: go do głęhokil'j 
rynny, odpowindnjącej rozmiarnrni ko
morom pieca, tu ubija się go w doś{o 
zwartą masę ciężkiemi żelaznemi stem
plami. Z tak przygotowanym materja
łem ustawiona na szynach maszyna 
podjeżdża pod wolną komorę i wtłacza 
do nit>j ubitą masę, poczem zamyka ko
morę. Węgiel praży się w niej bez do
stępu powietrza, a ulat11iające się gazy 
odprowadzm1e S~! rurami celem prze
róbki. Po 16 do 30 godzinach podjt>żdża 
pod daną komorę ta snma maszyna 
i wytłacza stęporem koks „dojrzały", 
który spada po drugiej stronie baterji 
na obszerną platformę. Koks ma wy
gląd rozżarzonych do czerwoności gra
niastosłupków. Platforma podjeżdża 
natychmiast na szynach pod natrysk, 
gdzie gasi się koks zimną wodą. Po
czem odbywa się sortowanie i ładowa
nie, podobnie jak przy węglu. 
światowa p ro du k c j a ko ks u 

w koksowniach w roku 1929 osiągnęła 
144.929 tys. tonn, spadła jednak do 
102.784 tys. t w roku 1934. Produkcja 
Polski wynosiła J 858 tys. t w r. 1929, 
a 133:1 t,vs. t w roku 1934. 

Produkty uboczne węgla kamiennego. 

Smoła: Surowe gazy, uzyskane 
w opisanym proeesie koksowania, wpu
szcza się do chłodzące1rn odbieralnika, 
gdzie główna ilość smoły zgęszcza się, 
a reszta pozostaje w stanie lotnym. 
Z gazu, obfitującego w parę wodną, 
skrapla się odrazu znaczna ilość w o
dy a m o n j a k a l n ej, która wraz 
ze . smołą spływa do dużego zbior
nika, gdzie się rozdziela.in. Smoła jest 
to c~arna, lepka cieez o bardzo ostrej 
won1. Używa się jej do fabrykacji bry
kietów, papy i sadzy używanej do bar
wienia a także do konserwowania bu
dynków, impregnowania drzewa oraz 
przy budowie dróg. 

41 
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S i a r c z a n a m o n u: W oda amo
njakal na pr1-:echodzi przez aparaty, 
w których przy pomocy pary wodnej 
wydziela z siebie a rn o n j a k. Heszta 
amonjaku, który pozostał w gazach 
w formie lotnej wraz z amonjakiem 
pochodzącym z aparatów, przepuszcza 
się przez kotły, t. zw. nasytniki, z roz
tworem kwasu siarkoweg-o. \V nich 
amonjak łączy się z kwasem siarko
wym w siarczan amonu i pod postacią 
soli odprowadza się go do przeróbki 
uszlachetniającej. Siarczan amonu słu
ży jako sztuczny nawóz. Amonjak jest 
połączeniem azotu z wodorem, łatwo 
lotny, wydaje gaz bezbarwny o ostrej 
woni; ma zastosowanie przy fab1·ykacji 
sody, sztucznego lodu, w farbiarstwie, 
z niego wyrabiane są sole amonowe. 

B e n z o 1 : <fazy, po wyjściu z na
sytnika, wprowadza siQ do pł6czPk, 
w których zapo111ocą olejów płóczko
wych bieżących w przeeiwprą<lzie po
zbawia się go par benzolu, a to w moż
liwie niskiej ternperaturze. Benzol 
zmieszany w ten spos6h z olejf'm prze
chodzi do aparatów, w których pod 
działaniem ciepła i pary wodnr.i oddy
stylowuje się od oleju. Olej pozbawio
ny benzolu wraca zpowrotem do płócz
ki. Oazy zawierają jeszcze siarko
wo d ó r i niewielkie ilości cy j a n
w o d o r u, po których wydzieleniu 
otrzymuje się gaz św ie t 1 ny. 

Benzol jest to węglowodór aroma
tyczny i wyjściowy produkt dla bardzo 
1 icznych środków chemicznych. Stosu
je się go jako rozpuszczalnik np. żywic 
i kauczuku. Pod działaniem kwasu azo
towego powstaje zeń n i t r o b e n z o l, 
żółta ciecz, o zapachu gorzkich migdał
ków. Z nitrobenzolu przez zastąpienie 
tlenu wodorem wyrabia się a n i 1 i n ę, 
służącą do wytwarzania szeregu barw
ników. Z aniliny robi się dalej także 
środki przeciwgorączkowe, jak fe n a
c ety n ę. 

Ga z św ie t 1 ny: Postęp techniki 
dążącej do jak najdalej idącego wyzy
slrnnia produktów ubocznych węgla 
naprowadził na używanie gazów, po
wstających przy gazowaniu, nietylko 
do spalania pod kotłami w koksowni, 
w przyległych kopalniach, elektrow
niach lub hutach, lecz także do oświe
tlenia. Początkowo gaz świetlny pro
dukowały gaz o w n ie, w miarę jed· 
nak udoskonaleń <lystylacyjnyeh rów
nież koksownie zaczęły dostarczać go 
w szerokich rozmiarach. Oświetlenie 
gazowe wynaleziono w Anglji. W ro
ku 1792 M ut,doch zastosował gaz do 
oświetlenia swego domu i warsztatu. 
\V roku 1813 zaprowadzono gazowe 
oświetlenie ulic w ],ondynie, w r. 1S56 
w Krakowie i Warszawie. Zapowiada
jącemu się świetnie rozwojowi oświe
tlenia gazowego przeciwstawiła się 
w początku XX wieku elektryczność. 

Ula uzyskania dobrego gazu świetl
nego częśri lotne powstające przy ga
zowaniu wt;~fa kamiennego w retor
t ach przepuszcza się przez chłodniki, 
płóezki amonjakalne i naftalinowe oraz 
suche oczyszczenie. <1otowy gaz dostaje 
się do zegara, mierzącego wytwórczość, 
a następnie do zbiornika, „g a z om e
t r u", ską<l rozprowadza się go na 
znaczne nieraz odległości po domo
stwach przez starannie uszczelnione ru
ry. świecenie płomienia gazowego po
wstaje przez żarzenie cząstek węgla, 
które w wysokiej temperaturze wydzie
lają się w palniku przez rozkład węglo
wodorów. Doskonałość swą światło ga
zowe osiągnęło około 1885 r. po wyna
lezieniu ż a r ó w k i A u e r a. 

Najładniejsze i najobfitsze światło 
węglowe daje a c e t y l e n, który 
otrzymuje się łatwo z węglika wapnia 
wskutek działania wody. Oświetlenie 
acetylenowe rozpowszechniło się znacz
nie w latach 1895-1905 w miejscowo
ściach pozbawionych central gazowych. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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A_cetylen stosowany jest z powodze-
111<'m także przy spawaniu metali. 

Zużycie węgla. 

Oospodarcze wyzyskanie 
węgla rn i ner al n ego stawia je
szcze pierwsze kroki. Szczel-{ólnic w Pol
sce hezpośrrdnie spalanie węgla stano
wi ng-ułę, przez co marnuje się produk
ty uboczne. \V różnych krajach istnieją 
specjalne instytuty, któł'c badają nau
kowo jak najdah>j idące wyzyskanie 
w~gla dla <~<·lów cieplnyeh i clwmicz
nych. Po wojnie 1914-1918 r. zaczęto 
stosować rnetodę uwodorniania (-> 
Nafta), także do pyłu węgla lrnmien
lWgo i brunatm•go pod 1111zwą płyn
n e g o p a ! i w a. 

W ęgid spotkał się w początkach 
?\X widm :w w::rast a.i1icem znaczenit'm 
rnnych źródeł energji pędnej i świetl
!H'j, jak siły wodnej, elektryczności 
1 ~lafty, w nierównie mniejszym stopniu 
wrntru, a ostatnio mówi się o wyzyska
niu erwrgety<~znem ruchu mór:t. przy 
odpływie i pt·zypływie. W krajach cy
wilizowanych ko n kur encja ta da
je się coraz silniej odczuwać. Państwa 
nie posiadające wł11s1wgo węgla dążą 
do unirzależnirnia się od zagranicy. 
Ohliczo110, że zużycie t'll('rgji hydro
elektrycznej we Włoszech odpowiada 
zużyciu 9 rniljonów tonn węgla. 
W Szwajearji elektryfikacja objęła ko
leje żelazne i jest w pełni oparta na si
le wodnej. W roku 1913 udział węgla 
w wytwarzaniu energji zużywanej 
w Sta11ach Zjednoczonych A. P. wyno
sił 84°/ 0 , a w roku 1927 Rpadł na 64°/ 0 • 

W r. 1914 zaledwie 3,4°/0 statków było 
Pędzone olejem mineralnym, w roku 
1927 udział ten przekroczył 40° J 0 • 

W Nirmcz<'<~h elektrownie zużywają 
więcej w~gla brunatnego niż kamien-
1_1ego. W Polsce węgiel nie spotyka się 
.Jrszcze z temi problemami, natomiast 
musi liczy!'- się z konkurencją drzewa 

szukaj w tomie viqtym! 

we wschodnich połaciach kraju oraz na 
wsi z torfem. 

Z u ż y c i e w ę g 1 a k a m i e n n e
g o osiągnęło u nas 01,5 miljonów tonn 
w r. 1929, a zaledwo 20 miljonów w ro
ku 1935, spadło więc znacznie w czaRie 
kryzysu. Ponad połowę zużywał prze
mysł, resztę komunikacja z kolejami 
żelaznemi na czele oraz opał domowy 
(około 11°/o). W latach 1930-1933 spo
życie węgla w Polsce wynosiło prze
ciętnie G57 kg na głowę ludności, pod
czas gdy w Anglji - 3861 kg, a w Cze
chosło>vacji 1458 kg. Możliwości rozwo
jowe węgla kamiennrgo w Polsce są 
więc jeszcze bardzo znaczne. 

światowe wydobycie w9gla kamiennego. 

światowe wydobycie węgla ilustruje 
następujące ZNitawienie wydobycia 
w rniljonach tonn: 

rok 1929 19.34 

Anglja 262 224 
Niemcy 163 125 
Zagłębie Saary 14 11 
l•'rancja 54 48 
Polska 46 29 
Rosja . 32 66 
nelgja 27 26 
CzechoRł<'W!H' ja 17 11 
Holandja 12 12 
Hiszpanja 7 6 
Stany Zjednoczone A. P. 5!)0 375 
Kanada 12 10 
Japonja 46 4fi 
Ind.ie Ifryty jskie 24 20 
Chiny . 16 rn 
Rosja Azjatycka 5 18 
Un.ia Połudn. Afryki 13 12 
Australja 11 10 

światowa produkcja 1325 1080 

W roku 1929 ponad 358 miljonów 
tonn znajdowało si~ w 8wiatowy111 obro
cie międzynarodowym, a 285 miljonów 
na międzynarodowym rynku europej
skim. 

41. 
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Polski przemysł węglowy. 

Odrodzonej Polsce przypadło w ca
łości zagłębie dąbrowskie i krakow
skie, natomiast 1/3 kopalń górnośląskich 
pozostała przy Rzeszy Niemieckiej. 
Zdolność produkcyjna naszego górnic
twa węg-lowego jest zaledwie w poło
wie wyzyskana, przyczem na Śląsk 
przypada 73°/ 0 wy<lobyeia, na Dąbro
wę 20,5°/0 , na Krnków 6,5°/0 • Poniżej 
zestawiliśmy najistotnic>jsze dane o pol
skiem górnictwie węglowem za r. 1933: 

wydobycie 27 miljonów tonn, 
zbyt w kraju 15 miljonów tonn, 
eksport 10 miljonów tonn, 
warto.4ć wywozu 960 miljonów zł, 
zatr.udnionych 76 tys. robotników, 
odkrywek 16, 
kopalń czynnych 59, 
wydajność nR robotniko-

dniówkę 1589 kg. 

Nadwyżkę wydobycia nad spożyciem 
rynku wewnętrznego kopalnie polskie 
eksportowały początkowo głównie do 
Niemiec, Austrji i Czechosłowacji. 
Z chwilą gdy Niemcy w r. 1924 za
mknęły granice dla naszeg-o węgla, za
częto szukać nowych rynków zbytu, 
i to drogą morską. Pierwszy transport 
wyruszył z Odafiska cl. 27 maja 1925 r. 
do szwedzkiego portu Norrki)ping, 
a dnia 15 lipca 1925, po wypowiedze
niu nam wojny celnej przez Niemcy, 
drugi ładunek z Odyni do Rygi. Obec
nie e k s p o r t d r o g ą m o r s k ą 
stanowi około 80° / 0 ogólnego wywozu 
węgla. Rozwój eksportu węgla drogą 
morską przyśpieszył w r. 1926 długo
trwały generalny strajk angielskich 
górników. Węgiel polski zdobył sobie 
stanowisko na wszystkich niemal ryn
kach europejskich, dotarł nawet do 
Afryki i Południowej Ameryki. 
Tonnaż węglowy stanowi ponad 90°1o 

obrotu eksportowego portu gdyńskiego 
i jest tem samem najważniejszym bo-

daj czynnikiem rozwoju tego portu. 
Wielkie górnośląskie przedsiębiostwa 
węglowe, jak „Rohur", „Skarboferme" 
i „Progress" posiadają w Odyni wła
sne u r z ą d z e n i a p r z e ł a d u n k o
we, a „Robur" nawet własne statki dla 
transportu wi:gla do krajów skandy
nawskich. T. Borkow11ki. 

P i ś m i c u n i c t w o: Polski świat wę
glowy nic posiada własm•go organu, szereg 
oprncownń z zakr<•su węgla publikuje mie
sięcznik „Przl'gląd Górniczo-Hutniczy'', wy
dawany w Katowicach. Dotychczas nie po
siadamy mon ogra fji polskiej, obcjmu.i11rl'j 
całokształt 7.lł~adnicń węglowych. Rozpo
częta publikacja monograficzna Stowarzy
szenia Polskich Inżynierów Górniczych 
i Hutniczych obejmuje tylko górnictwo. 

Piśmiennictwo świutowc z zakresu W','gla 
jest bardzo obszerne. Zl'l;icznc zestawienie 
11roblcmów gospodarki W','glowcj znajduje się 
w „Handbuch der Kohlcnwirtschaft", wy
dawanym przez K. Rorchardta w Bl•rlinic, 
w r. 1926. N aj bogatszy matcrjał statystyrz
ny dotyczący rynku daje rokrocznie „Jah
rcsbcricht des Rcichskohlverbandes", któ
rym częściowo posługiwaliśmy się w tym 
artykule. Tygodnikiem najbogatszym w tre
ści jest „Collicry Guardian", wychodzący 
w Londynie oraz „Glilckauf" w Essen. 

WĘGLOWODANY. Zwykły cukier 
( ~ Cu kier) jest jednym z licznych wę
glowodan6w czyli c u k r o w c ó w ro
ślinnych i zwierzęcych ; liczne podobne 
ciała wchodzą również w skład pożywie
nia. Sok winogronowy zawiera glukozę, 
czyli cukier gronowy; śliwki i inne owo
ce fruktozę; w mleku znajduje się lakto
za, sł6d zawiera maltozę. Cukier grono
wy znajduje się także w krwi człowieka 
zdrowrgo, a u chorych na cukrzycę znaj
duje się i w moczu. Są to wszystko cia
ła słodkie i rozpuszczalne w wodzie, do 
węglowodanów należą jcdnak także i eia
ła, które ani nie są rozpuszczalne w wo
dzie, ani nie si) słodkie, ale które przez 
proste działania chemiczne można za-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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mienić w cukry słodkie i rozpuszczalne. 
Tukiem ciałem jest skrobia mąki zbożo
wej i bulwy ziemniaezancj, glikogen za
warty w mięśniaeh i wątrobie, ecluloza 
tkanek roślinnych, chityna pancerzy 
skorupiaków i owadów. Zarówno celulo
za, jak skrobia i glikogen rozkładają się 
na cukier gronowy przy gotowaniu 
z kwasem solnym. 

Nazwa węgldwodanów, dziś zastąpiona 
Przez nazwę e u k r o w c e, pochodzi 
stąd, ŻP s:! one złożone z węgla, wodoru 
i tlenu, przy<'zem stosnnl'k iloś<'iowy wo
doru do tlenu jest u większośl'i (ale nic 
u wszystkich) taki jak w wodzie : dwa 
atomy wodoru na jeden tlenu. Wzór 
chemiczny glukozy albo fruktozy wyra
ża się przez: C6Il 120 0 • Cukrowrc można 
podzielić na następujące grupy: 

1. Cukrowce proste, któryrh ani przez 
gotowanie z rozcieńczonym kwasem, ani 
przez rozkład trawienny (-+ Trawie
nie) nie można już rozłożyć na cukrowce 
prostsze. 

2. Cukrowce złożone niższe: ciała 
słodkie i rozpuszczalne, podobne do cu
krowców prostyrh, a rozkładające się 
na cukrowec proste przy gotowaniu 
z kwasem rozeieńczonym. 

3. Cukrowce złożone wyższe, czyli ko
loidy cukrowcowe (-+ Koloidy), ciała 
trudno rozpuszczalne, jak skrobia, albo 
nierozpuszczalne jak celuloza. Ciała te 
rozkładają się przy gotowaniu z kwa
sem na cukrowre niższe, a ostateczuie 
na eukrowee proste - eukrowce proste 
są zatem budulcem eukrowców złożo
nych. 

Charakter chemiczny cukrowc6w. 

Wszystkie związki organiczne (-+ 
C hem ja), <lo których należą i cukrowce, 
zawierają jako najważniejszy składnik 
węgiel. A tomy węgla mogą łączyć się ze 
sobą w łańcuchy węglowe, stanowiąee 
jakgdyby szkielety eząsteczek, z kt6rcmi 
połączone są inne pierwiastki wchodzące 

szukaj w tomie piątym.' 

w ich skład. Istnieje olbrzymia lirzha 
związków organicznych, z których sto
sunkowo najprostsze i najwcześniej zba
dane są związki z wodorem, t. zw. wę
glowodory. 

\V szystkie związki organiczne może
my rozpatrywać jako pochodni' węglo
wodorów, w któryl'h pewne atomy wodo
ru zastąpione zostały przez inne atomy, 
luh ~rupy atomów. Tak np. alkohol ety
lowy (CllaCII2<HI) jest związkiPm po
rhodnyrn W~!!lowo<lorn dan u ( Cll/jJl3 ), 

w którym rniPjscc jl·dnego atomu wodo
ru (II) zajmu.il' grupa wodorot!Pnowa 
(OII); kwas octowy (CIIaCOOII) może
my również uważar za !'tan, w którym 
2 atomy wodoru zastąpione zostały Jll'?.t•z 
atom tlt>nu (O), a jetkn przez grupę 
wodorotlPnową (OH). Z cukrowcc)w 
glukoza, fruktoza i galaktoza - t. zw. 
heksozy - sq pochodnemi węglowodoru 
heks a n u, węglowodoru o 6 atomaeh 
węgla w cząsteezce (C„II14 ); pentozy 
(jak arabinoza z gumy arabskit'j, rybo
za z jąder komórkowyrh, ksyloza ze sło
my) wywodzą ::1ię z p e n t a ll u 
(C~H12 ), zawierająet>go 5 atomów węgla. 
Oba te węglowodory są składnikami na
turalnemi eteru naftowego (°'Nafta). 
Zarówno w heksanie, jak i w penta
nie - a tern samem w poehodząrych 
z nich rukroweach - atomy węgla two
rzą ła11euch prosty (nierozgałęziony); 
heksan posiada następujący wzór bu
dowy: 

1 2 3 4 5 6 
1) CHs·CH2 ·CII2 ·Cl~·CH2 ·CH~ 

Od tego węglowodoru maeicrzystego 
wywodzi się glukoza w ten sposób, że 
przy każdym atomie węgla - od 2 do 
6 - jt•den atom wodoru jest zastąpiony 
przez grupę wodorotlenową (Oli), cha
raktcrystyezną dla alkoholi; nagroma
dzenie większej liczby wodorotlenów al
koholowych w cząsteczce nadaje ciałom 
organicznym smak słodki. Przy węglu 
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Nr. 1 dwa atomy wodoru zostały zastą
pione przez grupy wodorotlenowe, skut
kiem czego wytworzyła się t. zw. uwod
niona grupa aldehydowa - CH (0H) 2 • 

Obecność grupy aldehydowej nadaje 
ciałom własności odtleniające, dlatego 
glukoza odtlenia sole miedziowe lub biz
mutu i na tej podstawie wykrywa się 
w badaniach lekarskich jej obecność 
w moczu. Wyprowadzony w powyższy 
sposób wzór glukozy ma postać następu
jącą: 

1 2 3 4 5 6 
2) CH CH CH CH CH CI-12 • 

(OH) 2 OH OH OH OH OH 

Jest to jednak nietrwała forma glukozy, 
istniejąca tylko w roztwórach wodnych. 
Dwie grupy wodorotlenowe przy jednym 
atomie węgla stanowią układ bardzo nie
trwały, uwodniona grupa aldehydowa 
traci bardzo łatwo cząsteczkę wody, prze
chodząc w zwykłą g'rupę aldehydową -
CHO. 
Trwała forma glukozy powstaje rów

nież przez odwodnienie, odbywa się ono 
jednak w tym wypadku inaczej : woda 
wydziela się z grup wodorotlenowych, 
połączonych z 1-ym i 5-ym atomem wę
gla, skutkiem czego powstaje sześcio
członowy układ pierści eniowy z 5 ato
mów węgla i 1 atomu tlenu. Wzór glu
kozy trwałej przedstawia ryc. 102, przy
czem numeracja atomów węgla odpowia
da numeracji wzorów (1) i (2). Atom 
węgla Nr. 6 pozostaje poza pierścieniem. 
Własności cukrowców nie można zro

zumieć bez uwzględnienia właściwej im 
zmienności cząsteczki, wywołanej ruchli
wością i przemiennością atomów wodoru 
i grup wodorotlenowych, połączonych 
z atomami węgla 1 i 2. Cukrowce proste 
zachowują się dlatego tak, jakgdyby 
składały się z kilku rodzajów cząsteczek, 
łatwo się wzajemnie przekształcających. 

Najciekawszą własnością fizyczną cu-

krów jest - występująca zresztą bardzo 
często wśród zwi:!zków organicznych, -
zdolność skręcania płaszczyzny polaryza
cji światła (-+ Swiatlo spolaryzowane) . 

,(Jf-T"'
0 

HN( ,?/ 
H 6C~.OH 

Ryc. 102 prr.cd•lawia o uraz cząs t ec zki i;iukozy; 
prze• 11tomy węgle 1 do :; i 11to111 tlenn lqciqcy we· 
gie 1 i 5 naleiy wyobra1. ił sobie •ześciobok, okil•ro· 
Wl\ny ku nu.ro bok1uni grnbo wykrefloneml; nu.d t~ 
plaazcay1ną leżę atomy, których wilłZRnia z ph•r· 
ście nlem zaznaczone Bil grubemł krtskaml, pod nią 
utomy, których włQ7.&TiiB znznnczono cienklemi al bo 

kreskow11nemi linjnmi. 

Płaszczyzna drgań światła spolaryzo
wanego przechodzącego przez pewne cia
ła, ulega obrotowi bądź w kierunku 
wskaz6wki . zegara (w prawo) bądź 
w kierunku przeciwnym (w lewo). Cia
ła, posiadające te własności, nazywają 
się optycznie czynnemi. Rozróżniamy 
wśród nich prawoskrętne oraz lewo
skrętne, w zal eżności od kierunku skrę
cenia płaszczyzny polaryzacji. 

Przyczynę optycznej czynności wyja
śniła stereochemja, czyli nauka o prze
strzennej budowie związków chemicz
nych. W myśl tych poglądów 4 warto
ściowości atomu węgla, t. j. jakg<lyby 
wiązania, przy pomocy których atom ten 
łączy się z innemi atomami, tworzą fi
gurę w kształcie czworościanu, w środku 
kt6rego znajduje się atom węgla ( C), 
a TI'1roża zajmują atomy lub grupy ato
mów, związane z węglem. 

Jeśli atom ten połączony jest z 4 r ,; ż
n em i atomami lub grupami atom6w 
(które oznaczymy literami X, Y, Z, T), 
to możliwe są 2 różne ugrupowania prze
strzenne, pozostające w stosunku takim, 
jak przedmiot i jego odbicie w lustrze, 

Czego nie znajdziesz tutaj -. 
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lub ręka prawa i lewa, lecz nie dające 
się nałożyć na siebie. 

Związki, których cząsteczki zawierają 
taki - t. zw. asymetryczny .- atom wę
gla, są optycznie czynne, istnieją przy
tem w 2 odmianach, odpowiadających 
dwu możliwym ugrupowaniom prze
strzennym ; skręcenie płaszczyzny pola
ryzacji zachodzi dla obu odmian w tym 
samym stopniu, lecz w przeciwnych kie
runkach. Odmiany takie, różniące się od 
siebie wyłącznie kierunkiem skręcania 
płaszczyzny polaryzacji, nazywamy an
typodami optycznemi. Mieszanina rów
nych ilości antypodów jest optycznie nie
czynna, nie skręca płaszczyzny polaryza
cji, ponieważ działanie antypodów znosi 
się wzajemnie. 

Od zwykłego heks1tnu wywodzi się 
wiele cukrów aldehydowych, o budowie 
dokładnie odpowiadającej wzorowi (2); 
wymieniliśmy z nich tylko glukozę i ga
laktozę. W cząsteczce glukozy (ryc. 102) 

Ryc. 103. Kulki czarne w 8ro1lku narr•owan cgo 
~e rs~1~ ktywl c znłP czworośclnnu 11 rz edstnwil\ją. we'°'l ~ J , 

ulk1 w naro ż ach czworo śc innn cztery r6żn o 7.WIQ· 
~ane z nim ft.tomy albo grupy ntom 6 w. Znuwnimy, 
e obydwie fi gury 8'ł r6żrn.- a r.ArAzem symetrycz· 

ne, lak ręka prawa wobec lewej. Aieby przuj ś~ 
~ Pod•tawle czworościanu prawego od kulki Y prze• 

do T poruuamy •i~ w kh•runku w•kazówkl <e· 
gara: w czworoliciani t' lewym w kierunku prze· 

clwnym. 

wszystkie atomy węglu, wchodzące 
w skład pierścienia (Nr. 1-5) są ato
mami niesymetrycznemi. Cały szereg in
nych cukrów zbudowany jest zupełnie 

szukaj w tomie piątymi 

podobnie do glukozy, rozm się od niej 
jedynie innem rozmieszczeniem atomów 
wodoru i grup wodorotlenowych (poło
żonych powyżej lub poniżej płaszczyzny 
pierścienia) przy poszczególnych ato
mach węgla. Różne przestawienia pozycji 
wodorów i wodorotlenów mogą dać 32 
kombinacje, odpowiadające rozmait~·m 
cukrom. Nazwy cukrów zasadniczych są 
następujące: glukoza, galaktoza, mano
za, idoza, altroza, guloza, alloza, taloza, 
razem ośm cukrów; każdy z nich istnieje 
ze wzgl ędu na rozmieszczenie H i O 
na węglach Nr. 2 do 5 w dwu odmianach 
symetrycznyeh, mających się do siebie 
jak ręka ·prawa do lewej; są to odmiany 
prawe i lewe, np. glukoza lewa i glukoza 
prawa. Z tych odmian wywodzą się po 
dwie odmiany łatwo przemienne, np. 
glukoza alfa i glukoza beta; te odmiany 
różnią się między sobą rozmieszczeniem 
przestrzennem na węglu Nr. 1. Razem 
mamy więc 32 odmiany. Galaktoza różni 
się od glukozy tern tylko, że przy węglu 
Nr. 3 pozycje wodoru i wodorotlenu są 
przestawione; takie przestawienie doko
nuje się w gruczole sutkowym, w któ
rym doprowadzona przez krew glukoza 
przemienia się w galaktozę, potrzebną do 
wyrobienia laktozy, cukru mlekowego. 

Ciała organiczne, zarówno te, z któ
rych składają się organizmy przyrody 
żywej, jak i te, które człowiek w drodze 
syntezy wytworzył, różnią się między so
bą przedewszystkicm składem, t. j. rodza
jem i liczbą atomów, z których zbudowa
ne są cząsteczki. Tak np. różnią się mię
dzy sobą składem poszczególne kwasy 
tłuszczowe, w których utworzone są róż
ne tłuszcze ( ~ 1'łuszcze) i aminokwasy, 
z których zbudowane są białka ( ~ 
Białko, Odżywianie ). · Ciała organiczne 
mogą, przy jednakowym składzie, różnić 
się między sobą budową, t. j. sposobem 
powiązania atomów między sobą. 'V cu
krowcach natura zrealizowała wielką 
różnorodność ciał o jednakowym skła-
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dzie i jednakowej budowie, różniących 
się między sobą tylko rozm a item 
r o z m i e s z c z e n i e m t y c h s a
m y c h a t o m 6 w p r z e s t r z e n i. 

Nauka o niesymetrji cząsteczkowej 
ci.al organicznych zaczyna się od prac 
(1860) wielkiego Pasteur a nad 
kwasem winowym; pojęcie węgla niesy
metrycznego stwarzają później L e B e 1 
i Van't Hoff (1874). Zastosowanie 
stereochemji do chemji cukrowców jest 
dzidcm wielkiego chemika Emila l•' i
s che r a (t 1919); dopełnił ją w ostat
nich dwu dziesięcioleciach przez udowod
nienie budowy pierścieniowej cukroweów 
głównie angielski chemik H a w o r t h. 
Chcmja cukrowców jest jednym z naj
wspanialej rozbudowanych działów che
mji: cudownie prosta i śmiała logika ro
zumowań stereochemicznych Fischera, 
ich dalszy rozwój oraz potwierdzenie do
świadczalne wniosków, tworzą z niej je
den z najchlubniejszych działów nauk 
ścisłych. 

Wszystkie organizmy są zbudowane 
prawie wyłącznic z ciał niesymetrycz
nych. Ciała zawierające węgle niesyme
tryczne występują w ustrojach zawsze 
tylko w jednej odmianie, której antypo
da jest dla ustroju ciałem zupełnie ob
cem, nicużyterznem, jak rękawiea z ręki 
prawej dla ręki lewej. Każdy fermmt 
jest dostosowany swoiście tylko do jed
nej z odmian optycznie czynnych dane
go ciała, jak klucz do zamku. Z pomię
dzy składników organizmów główne gru
py, t. j. białkowa i węglowodanowa, ze 
wszystkiemi swemi pochodnemi, obejmu
ją ciała niesymetrycznie zbudowane i op
tycznie czynne. 

Cukrowce proste. 

Z pomiędzy cukrowc6w prostych za
sługuje na szczególną uwagę glukoza na

. turalna, zawarta w soku winogronowym ; 
jest ona również najważniejszym cu
krowcem prostym ustroju zwierzęcego. 

W procesach trawiennych skrobia roz
kłada się na glukozę; glukoza krąży 
z krwią, która w jednym litrze zawiera 
jeden gram glukozy. Wątroba i mięśnie 
wytwarzają z glukozy g 1 i k o g e n, cu
krowiec złożony wyższy, zapasowy ustro
ju zwierzęcego; z nadmiaru powstają 
tłuszcze ( ~ 1'łuszcze). Jeżeli krew jest 
przecukrzona, to glukoza uchodzi do mo
czu, mamy wtedy cukromocz chorych na 
cukrzycę. Cukier owocowy (fruktoza, le
wuloza) jest cukrem bardzo łatwo przy
swajalnym, wątroba przetwarza go 
w glikogen i w kwas mlekowy. Gęste roz
twory glukozy tworzą t. zw. syrop kar
toflany, wyrabiany ze skrobi przez goto
wanie z kwasem siarkowym, a służący do 
wyrobu cukierków, sztucznego miodu, 
słodzenia fabrycznych wyrobów cukier
niczych, soków i likierów. 

Oprócz cukrowców prostych istnieją 
w przyrodzie liczne związki, w których 
cząsteczka cukrowca prostego, albo zło
żonego niższego, jest związana z ciałami 
innego rodzaju. Wymienimy tu grupę 
estrów cukrowcowych, t. j. związków cu
krów z kwasami, do których należą cia
ła garbnikowe oraz bardzo liczną grupę 
glukozydów, do których należą barwni
ki kwiatowe czyli antocjany ( ~ Kwia
ty) i bardzo wiele innych glukozydów 
o doniosłem znaczeniu leczniczem. Kwa
sy nukleinowe, które są składnikami ją
der komórkowych ( ~ ]( omórka), są 
również połączeniami o charakterze glu
kozydów; w postaci glukozydów znajdu
je się w marzannie barwierskiej (rubia' 
tinctoria) czerwony barwnik alizaryna, 
a w urzecie (isatis) albo indygowcu (in
digof era) indygo, najważniejszy barwnik 
niebieski. 

Do cukrowców prostych należą pento
zy. Najważniejsza jest ryboza, stanowią
ca ośrodek roślinnego kwasu nukleillC\
wego, istotnego składnika materji jądro
wej świata roślinnego i ważnych ciał 
wyciągowych mięśnia oraz desoksyrybo-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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za, która w jądrach komórek zwierzęcych 
odgrywa tę samą rolę, co ryboza w ko
m<lrkach roślinnyeh. Desoksyryboza ma 
skład wyrażony przez wzór C5H 100,. 
Ksyloza tworzy ksylany, zawarte z sło
mie i w drewnie, ksylokctoza zjawia się 
w moczu osób chorych na zaburzenia 
przemiany materji, zw. pentozurją. 

Ciałem hlisko spokrcwnionem z <'U· 
krowcami jest kwas glukoronowy, który 
powstaje w ustroju człowieka z glukozy, 
a wiążąc się z ciałami jadowitemi i leka
mi, unieszkodliwia te jady. Innem blisko 
spokrewnionem z cukrami ciałem jest 
kwas askorbinowy, czyli witamin C ( ~ 
Witaminy); kwas askorbinowy wyrabia 
się dziś w drodze syntezy z ksylozy. 

Przez przyłączenie wodoru do cukrow
ców prostych otrzymuje się alkohole cu
krowcowc: z glukozy powstaje np. sorbit 
(CaHu06 ), który jest naturalnym 
składnikiem jagód jarzębiny. Sorbit 
wyrabia się dziś sztucznie z glukozy, 
i "przedaje pod nazwą „sjonon" jako 
śroJek słodzący o słodyczy równej słody
czy glukozy, a nieszkodliwy dla chorych 
na cukrzycę. Glukoza ma słodycz o po
łowę słabszą niż sacharoza, fruktoza jest 
o<l sacharozy słodsza. środki sztuczne 
słodzące, jak sacharyna i dulcyna, kilka
set razy słodsze od sacharozy, nie mają 
z cukrowcami nic wspólnego i są jako 
składniki pożywienia bezwartościowe. 

Cukrowce złożone niższe. 

Liczne cukrowce złożone niższe są 
słodkie i rozpuszczalne, podobnie jak sa
charoza. Ich różnorodność polega na 
tern, że są złożone z różnych cukrowców 
prostych, któ're mogą być związane mię
dzy sobą w rozmaity sposób. Z dwu czą
steczek glukozy składa się maltoza, z czą
steczki fruktozy i glukozy składa się sa
charoza, z cząsteczki galaktozy i glukozy 
składa się laktoza. Zarówno ustrój zwie
rzęcia wyższego, jak i drożdże zużytko
wują te dwucukry dopiero po poprzed-

szukaj w tomie piątym! 

niem rozłożeniu ich pozakomórkowcm na 
cukrowce proste. Laktoza jest głównym 
cukrem pokarmowym młodego ssaka 
(i niemowlęcia), jeżeli jednak ten cu
kier wstrzyknąć podskórnie, to wydzieli 
się w moczu jako ciało zupełnie bt•zuży
tccznc. Jelito człowieka dorosłego, nie
przyzwyczajonego do pokarmu mkc·z
nego, nie zawiera zaczynów rozkładają
cych cukier mlekowy; u takich ludzi cu
kier mlekowy działa ja ko środek prze
czyszczający. 

Przez rozkład sacharozy powstaje h:1r
dzo słodka mieszanina glukozy i frukto
zy, t. zw. cukier inwertowany czyli in
wert; jest to główny ~:kładnik miodu 
pszczelnego. 

Laktoza (wyrabiana z serwatki) służy 
do słodzenia; maltoza, która znajduje się 
w słodzie, t. j. w skiełkowanych nasio
nach jęczmienia, albo w rozłożonych pod 
działaniem słodu innych materjałach 
skrobiastych, jest głównym materjałem 
pośrednim przemysłów fermentacyjnych, 
zarówno gorzelnictwa jak piwowarstwa, 
w których scukrzenie słodowe materja
łów skrobiastych (ziemniaków lub kuku
rydzy w gorzelnictwie, jęczmienia w pi
wowarstwie) poprzedza z a w s z e wła
ściwą fermentację przez drożdże. 

Bardzo ciekawym dwucukrowcem, zbu
dowanym z dwu cząsteczek glukozy, jest 
trehaloza, typowy cukier grzybów, za
warty np. obficie w drożdżach. Cukier 
ten wchodzi w charakterze alkoholu 
w skład wosku laseczników gruźlic~ych, 
w których jest połączony z szczególnym 
Kwasem ftionowym, tworząc z nim 
wosk; wosk ten nadaje tym bakter,iom 
odporność, która czyni je dla człowieka 
szczególnie groźnemi. 

Wielocukrowce wyższe. 

Wielocukrowce wyższe stanowią 
w świecie roślinnym w olbrzymich ilo
ściach materjał zapasowy (skrobia) i bu
dulcowy (celuloza); w świecie zwierzę-
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c·~·m stanowi1i, z nidicznemi wyjątkami, 
tylko rnatPrjały zapasowe. WieloC'u
krowce wyisze są zbu<lowanc bą<lź to 
wyłąeznie z glukozy, bądź też z fruktozy, 
manozy, galaktozy, z pentoz (arabinozy 
i ksylozy). 

Hkrohia (krochmal, mączka) znajduje 
się przc<fowszystkiem w zielonych czr;
ściach roślin, w kt6rych powstaje jako 
pierwszy uchwytny produkt przyswaja
nia ( ~ J>rzyswa,innie). Z liśei przPnosi 
się do korzeni, kł11c·zków, nasion, bulw, 
w któryeh stanowi materjał zapasowy. 
Ziarna zboża zawierają jej 50 do 70"/ 0 , 

bulwy zi1~mniaka - 12 do 20°/0 • Skrobia 
znajduje sir; w materjałach roślinnyeh 
w postaei mikroskopowyeh ziarenek róż
nej wielkości i o różnej postaci: mir;<lzy 
wielkiemi, owal11emi, muszdkowatemi 
skorupkami skrobi zicmniaezancj, mniej
szt>mi i równipjszt>mi ziarnami pszennej, 
kai1ciastemi, popr;kanemi ziarenkami 
skrobi kukurydzianej i najdrobniejszym 
pyłem skrobi ryżowej istnieją różniec, 
które pozwalają pod mikroskopem roz
poznać pochodzcn ie skrobi. SkrobiQ sa
mą rozpoznaje sir; po silncm nicbie
skiem zabarwieniu, które przybiera po 
<lodaniu <lrobn.v<~h ilości jodu. W zimnej 
wodzie skrobia nie rozpuszcza się i na 
tem poh'ga wyrób mączki skrobiowej : 
z roztartej miazgi ziemniaczanej zimna 
wo<la wypłóknje ziarenka skrobiowe 
i <lajc mleczko, z kt6rcgo osadza się pra
wic czysta skrobia. ,Jeżeli skrobię goto
wać z wo<ll!, to powstaje kleik (klaj
ster) - lepka masa albo ciecz, znana za
równo z różnych przypraw kuchennych, 
juk i z zastosowania jako klajster intro
ligatorski. 

Przez działanie enzymów trawien
nych ..,- śliny, soku trzustkowego -
(~Trawi.en ie}, enzymów zawartych 
w słodzie, albo też pod wpływem ogrzc
wan ia z kwasem skrobia zamienia się, 
poprzez produkty pośrednie - skrobię 
rozpuszczalną i dekstryny - w maltozę, 

a ostatecznie przez inne· pnzymy, w eu
kier gronowy. 

S k r o b i a .i e s t g ł ó w n y m m a
t e r j a ł e m o <l ż y w c z y m c z ł o
w i e k a i z w i e r z ą t r o ś 1 i n o ż e r
n y c h ( ~ Odżywianie, Przcmi<ina mate
rji, Tłu1Jzcze). Dekstryny otrzymanej 
przez prażenie skrobi używa sir; <lo kle
jenia (np. znaczków pocztowych), for
mowania proszków w pastylki, ogółPm 
do tych samych edów, co gumy arab
skiej. Poza tern skrobia służy <lo apretu
ry tkanin i <lo nadawania bieliźnie 
sztywności, białości i połysku. Połysk 
pieczywa wywołuje się również przez 
skrobię albo 1.kkstrynę. 

O l i kog en czyli skrohia zwierzęca 
jest matcrjałe~ zapasowym ustrojów 
zwierzęcych i g'rzybów. Podobnie jak 
skrobia składa się z g-lukozy. Olnkoza 
poehodząea z trawienia skrobi zamienia 
się w wątrobie w glikogen; w mięśniach, 
w sercu i w innych tkankach r6wnicż 
znaj<luje się glikogen. Glikogen zawarty 
w mięśniach jest matcrjałcm pędnym, 
kt6rego przeohrażcn ie w kwas mlekowy 
i spalanie dostareza cner1di dla czynno
ści mieśniowej; glikog·en mięśniowy nic 
może się przpobrazić w <'llkier, lPcz tylko 
w kwas mlekowy. Olikogen wątrobowy 
natomiast jest materjałPm zapasowym, 
z którego uzupełnia się, poprz<.•z przenie
sioną przez krew glukozę, zuż~'t.y gliko
gen mięśni oraz innych tkanPk. Na<l 
powstawaniem i rozkładem glikogenu 
panują dwa hormony (~ Jlormony), 
mianowicie adrenalina jako ezynnik roz
kła<lu i insulina jako czynnik synll'zy. 

C c 1 u 1 o z a, stanowiąca główną część 
znajdującego sir; na ziemi matcrjału or
ganicznego, jpst cukrowcem złożonym 
wyższym; jest ona podstawowym mate
rjałem bu<lulcowym rośliny. Niemal 
czystą celuloz<! jest wata bawełniana, 
albo bibuła <lo sączenia. W roślinach 
występuje cel ul o za hą<lź to wspólnie 
z 1 i g n i n ą w drewnie i słomie, bądź 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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też ze związkami pcktynowcmi w Init', 
konopiach, bawełnie i z t. zw. eiałami 
kutynowerni w korku. Celuloza jest 
nierozpuszczalna w wodzie, krótkie 
działanie mocnych kwasów i zasad 
zmienia postać włókienek celulozy, ale 
jeszcze ich nie rozkłada. Przez działa
nie na papier mocnego kwasu siarko
wego otrzymujemy t. zw. amyloid, zna
ny w postaci pnpieru per~1u11inowe11:0 
i „fibry". Przez działanie mocnego łu
gu merceryzuje siQ włókna bawełniane, 
z natury skręcone, t. j. wycią;~a i pro
stuje, nadając im połysk i wygląd je
dwabiu. 

.Jeżeli skrobia jest głównym materja
łem odżywczym ludzkości, to celuloza 
w postaci włókien lnu, konopi, rafji, 
a przedcwszystkiem bawełny stanowi 
główny materjał odzieżowy. W ostat
nich dziesięcioleciach stała się c<'luloza 
materjałem do wyrobn sztucznego je
dwabiu i pokrewnych materjałów 
(-+Jedwab sztuczny). W skład papie
ru (-+Papier), podobnie jak i papy
rwm, również wchodzi celuloza. 

W przeciwstawieniu do skrobi celu
loza jest mnterjałem dln zwierzęcin 
wyższego niestrawnym (-+ Trawienie). 
W przewodzie pokarmowyrn ulega fer
mentacji mctanowPj, z utworzeniem me
tanu i kwasów tłuszczowych niższye h. 
Perrnentacja metanowa i wodorowa ce
lulozy odbywa siQ na olhrzymią miarę 
w przyrodzie, n więc w glebie, w ha" 
gnach, w mule wód; jest to najważ
niejszy (obok spalania organizmów ro
ślinnych i zwierzęcych przy oddycha
niu) proces, utrzymujący równowagę 
między przyswaj:micm n rozkładem 
substancji organicznej. 

Z aminocukrów, t. j. cukrowców pro
stych, w których jeden z wodorotle
nów jest zastąpiony przez grupę ami
nową (NH2 ) wywodzą się składniki 
śluzu (mucyny) i chrząstek, oraz chi
tyna, materjał pokryw i szkieletów ze-

.~zukaj w tomie piątym! 

wrn;trznyeh zwierząt człoukonogich, 
i tknnki g-rzybów, w których imstępujc 
celulozę. 

Jako bardzo ważne wielocukrowce 
wymienimy jeszcze gllmQ arabską, 11:u
my śliwowe i czereśniowe, śluz roślin
ny, tragant z roślin motylkowatych, 
saponiny z korzenia mydlnicy, dają
ce roztwory podobne do mydlanych 
i związki pektynowe. Związki pekty
nowe to owe ciała, które sprawiają, że 
rozgotowane porzeczki, skórki poma
rańczowe (częśe biała) albo buraki 1·u
krowe scmają się po wp;tu<lzcniu 
w galaretę. Pektyny otrzymane bądźto 
w ten sposób, bądź też wyrabiane fa
brycznie z wysłodków bura,·zanych, 
stnnowią mnterjnł nadający właśeiwą 
konsyskrl<'ję galaretom, marmoladom 
i podobnym potrawom. 

\V ostatnich dzicsiQcioleciach zwró
cono hacz1111 uwag-ę na wicloeukrowce 
zawarte w osłonkach bakteryj chorobo
twórczych. 

Rola węglowodanów w przyrodzie. 

Węglowodnuy są pierwszym produk
tem przyswojC>nia ( ~ Przyswajanie) 
w roślini<', a więc źródłf'm węgla zn
wal'tq~·o w nit'zliczonych związkach or
ganieznyeh, z których skłndają się ro· 
śliny, zwierzęta i drobnoustroje. ,Jako 
widocnkry stanowią matrrjały · zapa
sowe i budulec roślin, któr!'go ilość gó
ruje potężnie nad wszystkiC>mi innemi 
materjami organicznemi na powierzch
ni ziC>mi: szata roślinna ziemi składa 
się przeważnie z węglowodanów, i wę
glowodany były głównem źródłem ko
palin węgfowyeh i węglowodorowych. 
Węglowodany wchodzą w skład 1na
terji jądrowej komórek roślinnych 
i zwierięcych, w skład niezliczonych 
glukozydów i estrów (połączeniami cu
krowC>mi są barwniki kwiatowe). \V ro
ślinie i w ustroju zwierzęcym powstają 
z nich tłuszcze; roślina może tłuszcze 



1271 Węglowodany- Węgry. 1272 

przerobić w węi.dowodany, zwierzę te
go nie może, może natomiast utworzyć 
węglowodany z białka ; ze 100 g biał
ka przetworzonego powstaje pośrednio 
58 g g'lukozy. 

})Ja ustroju zwierzęcego węglowoda
ny są najłatwiej przyswaja1nemi i pod 
względem ilościowym najważniejszemi 
pokarmami: laktoza w pożywieniu ose
ska, skrobia w pożywieniu zwierzęcia 
ro8linożnnego i człowiPka. C:łówną 
część masy organizmu zwierzęcego sta
nowią - poza wodą (w przeciwstawie
niu do roślin) nie węglowodany, ale 
białka; lecz węglowodany wchodzą 
w skład jąder komórkowych, stanowią 
materjał zapasowy, krążą jako bezpo
średni materjał odżywczy w krwi. Ko
mórki naszego ustroju żyją właściwie 
w rozcieńczonym, słonym roztworze cu
kru gronowego. Cukrowce wchodzą 
w skład materji chrząstkowej, w skład 
mucyny śluzowej, w skład wielu ciał 
uczestniczących w przemianach doko
nujących się w tkance nerwowej i mię
śniowej; przeobrażenia cukrowców są 
bezpośredniem źródłem energji wyzwa
lanej w czynności mięśni; równowagę 
cukrową w ustroju utrzymuje cały 
bardzo złożony zespół funkcyj. 

Bardzo liczne środki lecznicze należą 
do połączeń cukrowców, w których roz-
111aitego rodzaju ciała - określa się 
je jako aglukony - dopiero w połącze
niu z cukrowcem są ezynnym lekiem. 
Tak jest np. w lekach sercowych, na
parstnicy, strofantynie i wielu innych. 

Człowiek opanował materjały wę
glowodanowe wcześnie i opanowanie to 
rozwinął w miarę postępu swoich umie
jętności. Etapy tego rozwoju to prze
mysły piekarskie i ferrnel).tacyjne, 
tkactwo bawełniane, lniane, konopne, 
wyrób papieru, poczęśc.i i barwienie, 
wyrób celulozy, skrobi, bawełny strzel
niczej, sztucznych jedwabi i mas pla
stycznycl1. J. K. Parnas. 

Obszerniejsze wiadomości o węglowoda
nach można znaleźć w podręcznikacl1 cht>
mji organicznej, przedcwszystkicm jednak 
w obszernej, doskonałej monogrnf'ji W. 
Wł o s t o w s k i c j: Chcmja węglowodu
uów, Warszawa 1933. Dla rozwoju chc
mji węgJowodanów zasłużyli się między 
badaczami polskimi, ś. p. prof. W. S y
n ie wski, z żyjących prof. L. M :l r
e h I ew s k i w Krakowie, prof. K. S m o-
1 c ń ski w Warszawie, Zof'ja Or u że w
s k u w Paryżu. 

WĘGRY. 

Kraj i ludzie. 

Węgry wsr>ółrzcsnc, o 93.073 km2
, 

obcjmująre kraj u pod.nóży Alp mię
dzy Dunajem i Drawą oraz wielką 
mzmę węgierską, są jedynie częśrią 
W ~gier historycznych. Otoczone w prze
ważnej części h1kiem Karpat, biegną
cym od Dunaju do Dunaju, oraz krań
cami Alp, posiadały Węgry historyrznc 
g-ranice naturalne o tyle dogodne, że 
odgradzały je wyraźnie od sąsiadów, 
nl<' nie uniemożliwiały im kontaktu 
z resztą Europy. Clóre te, opadając do 
wnętrza kraju, przccho<lzą w wielką nizi
nę, stanowiącą pierwotnie ośro<lck zarów
no polityczny, jak i ekonomiczny zamknię
tych niemi obszarów. Nizinne centrum 
kraju żywiło swemi płodami rolnicze
mi obszary górskie, dostarczające mu 
wzamian swych bogactw naturalnych, 
od kruszcu do soli i drzewa. To uzupeł
nianie się gór i dolin było podstawą 
gospodarczej samowystarczalności Wę
gier. Stosownie do rze7.by powierzchni 
kraju prawic wszystkie wody zmierza
ją koncentrycznie do środka kraju, prze
ciętego potężną arterją Dunaju. Sieć 
wodna, wiążąea jakgdyhy tysiącem nici 
obramione górami ziemie, umacniała je
szcze jedność geograficzną historycz
nych "\V '.'!i:icr. Tc warunki geograficzne 
przesądziły o tern, że na obszarach tyeh 
w przeszłości powstało jedno pafistwo 

Czego nie znajdziesz tutaj -



1273 Węgry. 1274 

i że nawet po okresie rozbicia w XVI 
i XVII wieku złączyły się one znowu 
w jeden organizm państwowy. Warun
ki te zadecydowały też o kierunku 
ekspansji politycznej państwa węider
skiego w przeszłości. Poza krótkotrwa
łem i przejściowemi okresami nie oka
zywało ono silniejszych tendencyj do 
rozszerzania się poza Karpaty czy 
W głąb Alp; stale natomiast obja
wiała się tendencja do ekspansji przez 
otwartą między Alpami a górami sied
miogrodzkicmi wielką bramę ku polu
dniowi w stronę Adrjatyku. 
Węgry współrzt>sne, powstałe po roz

biciu (--"Wielka wo;ina) \Vęgier histo
rycznych w traktaciP pokojowym 
w Trianon, noszą też charakter więk
szego znacznie państwa, pozbawione
go wielu podstaw, na których się pier
wotnie rozwijało. Kraj o 8 mil.i. 898 ty
siącach mieszk. (w r. 1934), o przeciętnej 
gęstości zaludnienia 95,6 na km2 , sku
pia prawie 1

/ 8 swej ludnmfoi w stolicy, 
dysponującej koncentrycznie zhiegają
cemi się połączeni am i kolejowemi przy 
jednoczesnem odcięciu przez nowe g·ra
nice prawie wszystkich połączeń po
przecznych, hiegnących u stóp gó1·. 
Przeprowa<lzono te g-raniee w ten spo
sób, że znaczna część etnograficznego 
terytorjum węgierskiego pozostała po
za niem i. Węgry nie posiadają dziś (po
za Niemcami) poważniejszych mnie,j
szości narodowych. W r. 19:30 Węgrzy 
stanowili 92°/0 ludności Węgier, Niem
cy 5,5°/0 , Słowacy 1,1°/0 , reszta (1,4°/0 ) 

przypadała na inne narodowości. Wy
znaniowo mają na Węgrzech przewagę 
rzymsko-katolicy - 65°/°' po nich naj
liczniejsi są kalwini - 21°/0 , dalej lute
ranie - 6°/0 , .żydzi -- 5°/0 , n wreszcie 
grecko-katolicy - 2,25° I o• Postanowie
nia traktatu w Trianon pozostawiły 
natomiast poza granicami Węgier 
3,328.000 Węgrów (wedle spisu z ro
ku 1910), a więc 33°/0 wszystkich Wę-

szukaj w tomie piątym! 

grów, którzy znaleźli się w 11ajwiększej 
liczbie w granicach Rumun.ii, następnie 
Czechosłowacji, w mniejszej - w Jugo
sławji, a w bardzo niewielkiej w Au
strji. 

Pod względem rasowym są Węgrzy 
ludem pochodzenia fińsko-ugry,jskiego 
(jęz. węgierski należy również do gru
py języków ugro-fińskich). Lud ten 
wchłonął wiele żywiołów tureckic•h i ta
tarskich oraz zmieszał się bardzo silnie 
z sąsiedniemi ludami indo-europejskie
mi, przedewszystkiem słowiańskiego 
pochodzenia, następni<' z żywiołem nie
mieckim i w małej częś<~i romat'1skim. 
W ciągu wielowiekowej ewolucji stra
cili też Węgrzy prawie zupełnie cechy 
dawnej rasy i upodobnili się do typu 
indo-europejskiego. Węgrzy <~ieszą się 
opinją rasy dorodnej, o wspaniałych 
nieraz typach męskich i subtelnej pięk
ności kobiet. W charakterze i usposo
bieniu zachowali jednak wiele cech 
wschodnich: porywczość i zapał grani
czą nieraz z flegmatycznością i rezy
gnacją. Cechuje ich obok szlachetnej 
dumy narodowej otwartość, skłonnośe 
do szczerej przyjafoi, świetny humor 
i ochota do zabaw, żywe zainteresowa
nie sprawami publicinemi i żyłka do 
politykowania, przy duże.i nieraz roz
bieżności poglądów i ostrości przeci
wieństw. Gorąca miłość ojczyzny łączy 
się z wielkiemi cnotami żołnierskiemi, 
stwi.crdzancmi przez wieki na polach bi
tew. 

Stosunki gospodarcze. 

Życiu µ;ospodarczemu Węgier nadaje 
charakter rolnictwo; ono to było od 
wieków i jest do dzisiaj tradycyjnem, 
narodowcm zajęciem Węgrów, wyciska
j11cem niezhitl• piętno na ich charaktP
rzc, stosunkach politycznych i społecz
nych. Ogromne przestrzenie doskonałej 
ziemi ornej, dostarczającej pszeniey, 
wielkie stosunkowo obszary łąk i pa
stwisk, a bardzo mało lasów, kierują 
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Węgry ku produkcji zbożowej i hodow
lanej (dobre konie, bydło rogate, niero
gacizna). Bardzo poważnym czynnikiem 
produkcji rolne.i jest hodowla winoro
śli, słynne w eałym świecie są wina to
kajskie, obok nich zaś wina z okolicy 
jeziora Balaton. Pomimo rozpoczętej 
ponownie reformy rolnej i znacznych 
postępów parcelacji są też do dziś Wę
gry krajem posiadającym jeszcze 
ogromne latyfundja, liczące po kilka, 
nierzadko kilkanaście tysięcy morgów. 
Natomiast tradycyjne swe górnicze bo
gactwa utraciły Węgry po wielkiej 
wojnie i posiadają dzisiaj tylko bardzo 
skromne kopalnie węgla kamiennego 
koło Pecs, nieco znaczniejsze kopalnie 
węgla brunatnego koło Salgótarjan 
i wreszcie aluminjum. Przemysł wę
gierski, którego głównem centrum jest 
Budapeszt, zależny jest wi<;c od dowo
zu surowców z zagranicy. Na tle tych 
stosunków r·ozwija się też polityka eko
nomic:ma \Vęgier, zmierzająca w ostat
nich latach do ulokowania eksportu 
zbożowego i hodowlanego Węgier 
w krajach importującyeh te produkty, 
a politycznie zaprzyjaźnionych ( \Yło 
chy, Austrja) i uzyskanie tą drogą 
środków na dowóz wyrobów przemysło
wych, surowców potrzelmych dla prze
mysłu oraz drzewa i soli. 

Dzieje Węgier. 
Czaa7 Arpadów. 

Węgrzy przybyli w koficu IX wieku 
ze wschodniej Europy na ziemie za
mknięte łukiem Karpat, podzieleni na 
szereg szczepów. Szczc>p 1\1 e g y c r lub 
M: a g y a r, pod wodzą A r p ad a, na
rzucił swą władzę i nazwę innym szcze
pom; szczep ten, osiedliwszy się na zie
mi dawnej Pannonji, przesyconej tra
dyejami kultury rzymskiej i chrześci
jaństwa, przesądził przez to przyszłość 
tworząl'ego się państwa węgierskiego. 
Okres ekspansji zewnętrznej, wyłado-

wującej się w wyprawach po łupy do 
Europy zachodnie.i, trwał u Węg-rów 
bardzo krótko. Wstrzymani w nich 
przez rosnące w siły państwo niemiec
kie, zmienili wnet swój koczowniczy 
charakter i stali się ludem osiadlym, 
rolniczym, przyjmując chrzeiicijaństwo 
w obrządku łacińskim i org-anizując 
swe państwo wedle wzorów zachodnich, 
frankońskich. Zmianę tę przeprowadził 
ostatecznie św. Stefan (997--10:38), 
właściwy sprawca uchrześcijanienia 
Węgier, oraz organizator i istotny twc'ir
ea pafo;twa węgirrski<'go. Uzyskana 
w r. 1001 korona królewska stwierdza
ła nazewnątrz istotną niezależnośe te
go królestwa, której Węgry hron iły stale 
skutecznie wobce cesarstwa. W tt>n spo
sób W ęg-rzy, tak różni swcm pochodze
niem od ludów zaehodniej i środkowej 
Europy, nietylko związali się z grupą na
rod6w żyjących kulturą ła<'ińską, ale sta
li się w Europie południowo-wschodniej 
najdalej wysuniętym posterunkiem tej 
kultury wobec kultury greckit'j, repre
zentowanej tam przez element słowiań
ski, a potem wołoski, a następnie wohe(• 
kultury islamu, reprezentowanej przez 
Turków. Pod tym względem odegrali 
oni tu rolę analogiczną, jak Polska na 
wschodzie Europy. 

Dalsze rządy królów z rodu Arpa
dów utrwaliły prymat Węgrów w łuku 
Karpat, a na przełomie Xl i Xll wieku 
otworzyły i-m drogę do Adrjatyku skut
kiem pozyskania przez św. Władysła
wa Chorwacji, zajmującej odtąd od
rębne stanowisko prawno-państwowe. 
Czasy ostatnich Arpadów (wygasłych 
w r. 1301) zaznaczają się szybkim roz
wojem gospodarczym skutkiem post ę
pów kolonizaeji ( w znaeznej części ży
wiołami niewęgierskiemi: słowiańskim, 
wołoskim i niemieckim) i wyzyskania 
bogactw naturalnych kraju. Hozwój 11:0-
spodarczy prowadził za sohą szybkie 
rozczłonkowywanie się społeczeństwa 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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na stany, wśród których bardzo wcze
śnie wywalczyła sobie pif'rwsze miejsce 
szlachta i wyodręlrniająca się z niej 
szybko potężna warstwa magnatów. 
Król Andrzej II zmuszony był wydać 
w r. 1222 wielki przywilej dla szlachty 
(Złota Bulla), ezyni111•y z niej trzon na
rodu i państwa i dająry początek pn r-
1 a m en t a r y z m o w i, w którrgo 
dziejaeh za,j.;~ły Węgry miejsee obok 
Anglji. 

Węg17 mocarotwem. 

Oparte o siły gospodarcze i społecz
ne, weszły Węgry w XIV i XV wieku 
w okres rnocarstwow<•j potęgi, której 
twórcami byli królowie z rodu neapoli
tańskich Andegawenów. W szczególno
ści Ludwik Wielki (1342--1382), 
który zapewnił sobie i swej dynastji 
także koronę polską po wymarciu Pia
stów, rozlmdownł te; pot\'g·\', zdobywa
jąc dla Węgirr zwierzchnictwo nad są
siednierni państwami wołoskiemi i po
łudniowo-słowiańskiemi oraz zdobywa
jąc na Wenecji Dalmacj<;. Pot~·gę mo
carstwową W ęg-ier podkopywać zaczął 
w XV w. wzrost potęµ-i turl'ckiej, któ
rej daremnie starały się Węgry stawić 
czoło przez unję personalną z Polską 
za Władysława I, poległei.N pod War
ną (1444). Po świetnych rządach króla 
~l~rodowego Ma c i e j a K o r w i n a, 
1 Jego dwu słabych jagiellońskich nastQp
ców, Władysław a (1490-1516) 
i Ludwika II (1516-1526), ulegają 
W Qgry katastrofie wobec wzmożonej za 
sułtana Solimana ekspansji tureckiej. 

Rozbicie Węgier w XVI l XVII w. 

Nietylc klęska zadana Węgrom pod 
Mohaczem (1526) przez Turków, ile 
rozbicie wcwn~trzne, jakie na.<>tąpiło 
po śmierci poległego w niej kl'óla 
Ludwika li, stało się grobf'm wielkości 
i jedności Węgier. W ojnn domowa po
lniędzy Fe r dy n a n d em Ha b s
h nr ski m a ,Janem Zapolyą 
i ich zwolennikami wprowadziła dalsze 

interwencje Turków, którzy wreszcie 
w r. 1541 opanowali nudę l'.(' środkową 
CZ\'Ścią kraju i wcielili ją do państwa 
tureckiego. Królestwo węg·ierskie pod 
berłem Hahshurgów ograniczyło się do 
zachodnio-północne.i części Węgier, 
podczas g·dy wschodnia ich część wraz 
z Siedmiogrodem utworzyła odrębne 
ksii:stwo ~iedmiogrodzkie o charakte
rze węgierskim, ale zależnr od 1'urcji. 
Półtorawiekowemu rozbiciu Węgier to
warzyszyło ogromne zniszczenie, zwła
~;7c·m ctnog-rafieznie węgirrskirh obsza
rów i podrięcic przewagi żywiołu węgier
skiego. KiPdy po zwyriQstwie Jana Ili 
pod Wiedniem (1683 r.) Habsburgowie 
odebrali Turkom Wi:gry, ·jednocząc je 
wreszcie pod swl'm panowaniem, obszary 
te zaludniać zarzęto kolonistami obcymi, 
zmieniając ich charakter etnograficz
ny. \Vtedy np. dostali się koloniści nie
micecy do Wi;-gi<'r południowych. 

Odrodzenie narodowe Węgier. 

Wirk XVIII zaznaczył się przewagą 
gt'l'tnnnizrnu nad potlnosząccmi się 
zwolna gospodarczo i politycznie \Vę
grami, które mirno to zdołały obronić 
swą niczalrżność i odręlmośr pai1stwo
wą i przeciwstawir się d11żeniom crn
tralistycznym i nbi-;olutystycznym Jó
zefa I I. Dopiero pierwsza połowa XTX 
wieku przyniosła najpierw odrodzenie 
języka i literatury węgierskiej, a zn 
nią i polityczne odrodzrnie W<;gicr. 
Głosiciel tego odrodzenia St ef a n hr. 
S Z C (' h e Il y i zmit>rzał do przPkształ
cenia stnnowych \\'{•gier w nowoczesne· 
państwo konstyturyjnc. Przeprowadze
nie te.i zmiany w konstytucji kwietnio
wej 1848 r„ uchwalonej przez sejm wę
gierski drogą pokojową, nic powiodło 
się skutkiem oporu nustrjnckich sfer 
wojskowych i dworskirh i doprowadzi
ło do „wojny o wolność W<;gier" 
1848/49, w której Wrgrzy, kierowani 
przez lJ u cl w i k n K os s n t h a, 'ule
gli wkońcu przrwadzc połączonych wojsk 

~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 
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austrjarkirh i rosyjskich. Liczny udział 
Polaków w tej wojnie po stronie węgier
skiej (Bem, Dembiński), i obawa, że 
zwycięstwo Węgrów może przyczynić 
f,iQ do wzniecenia powstania w Polsce, 
liył jednym z powodów interwencji ro
syjskiej. 

Panowanie absolutyzmu i germaniza
cji nad Węgrami było jednak krMko
trwałe. Po klęskach zadanych przez 
I•'rancję i Prusy musiał Franciszrk Jó
zef I (1848-1916) zdecydować się na 
ugodę z Węgrami ( 1867 r.), która za
pewniała im pełnię odręlmości pań
stwowej z własnym rządem i parlamen
tem; sprawy uznane za wspólne z Au
strją (wojsko i polityka zagraniczna) 
załatwiane były na stopie zupełnej 
z nią równorzędności. Ugoda ta otwar
ła przed Węgrami prawie pięćdziesię
cioletni, bo trwający aż do wielkiej 
wojny okres niewidzianej dawno po
myślności i rozwoju zarówno politycz
nego, jak gospodarczego i kultural
nego. 

Pokój w Trianon. 
Wielka wojna przyniosła W c;:grom 

wraz z przegraną państw centralnych 
katastrofę polityczną, przypominającą 
wiek XVI. Obezwładnione przez krót
kotrwałe rządy komunistyczne, musia
ły Węgry przyjąć po ich obaleniu cięż
kie warunki pokoju podpisanego 
w Trianon w r. 1920, w którym prze
prowadzono rozbiór historycznych 'Vę
gier. Ze znacznego państwa, liczącego 
wraz z Chorwacją 325.000 km 2 i blisko 
21,000.000 mieszk., stały się Węgry pań
stwem małem, pozbawionern granic na
turalnych i dawnych podstaw życia 
gosp-0darczego, tracąc 71,i'>0

/ 0 swego te
rytorjum i 63,5°/0 swej ludności. 
Zmniejszone Węgry wróciły jednak do 
dawnych form życia politycznego i mo
narchicznej formy rządów. Wobec 
trudności zewnętrznych i wewnętrz
nych, uniemożliwiających powrót dyna-

stji habsburskiej, władzę naczelną 
w państwie wykonuje regent, którym 
został admirał Mik o ł a .i Ho r t h y. 
Okres powojenny poza pracami nad za
gojeniem ran, spowodowanych przez 
skutki wojny i rewolucji, skupił naród 
węgierski w pracy na polu kultury, 
w której rozwoju widzą Węgry jeden 
z głównych warunków odzyskania utra
conej świetności. Żywe też są w całem 
społeczeństwie węgicrskiem prądy i na
stroje odzyskania poniesionych strat 
i dążenia do odbudowania dawnych hi
storycznych Węgier. 

ltultura Węgier. 
Rozwój kultury węgierskiej wykazu

je wiele analogij do rozwoju kultury 
polskiej. Zarówno mater ja Ina, jak umy
słowa kultura węgierska wyrastała na 
podłożu kultury łacińskiej, a w wielu 
okresach pod szczególnie silnym wpły
wem pobliskich Włoch. Społecznie jest 
kultura węgierska kulturą szlachecką, 
do której podciągały się i którą żyły 
warstwy inne. Jest to kultura społe
czeństwa rolników i żołnierzy ze wszyst
kiemi jej dodatniemi i ujemnemi ce
chami. 

Literatura i język węgierski przeby
ły pierwszy swój okres rozkwitu 
u schyłku XV oraz w XVI wieku, dru
gi znacznie świetniejszy od początku 
XIX wieku. Pierwsza połowa XIX w. 
przyniosła Węgrom trzech wieszczów 
(Mich a ł V or osm arty, Ja n 
A r a n y i A l e k s a n d e r P e t o fi, 
Poezja Pctofi 'ego, największego do dziś 
liryka węgierskiego, przez długi czas 
nadawała charakter twórrzości lite
rackiej Węgier. Wiek XX przyniósł 
nowy, odmienny zupełnie talent A n
d r ze j a Ady 'e go. Druga połowa 
XIX wieku przyniosła znakomity roz
wój powieści węgierskiej, dała Wę
grom Ma u r y ee go J ó ka i 'a, od
twarzającego w najznakomitszej swej 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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P~wicści ( „Poruszymy z posad zie
mię) znakomicie walkę o duchowe 
odrodzenie Węgier w pierwszej po
~owie XIX wicku, mistrza humoru 
1 satyry K o l o m a n a M i k s z a t h a, 
a wreszcie G ardo ny i 'ego i Her
e z e g a. Dramaty historyczne Herczc
ga i ludowe Gardonyi 'ego postawiły 
też u szczytu twórczość dramatyczną 
węgierską, powieści ich stały się zna
komitem odzwierciedleniem społeczeil
stwa węgierskiego u przełomu XIX 
i XX w. i jego kultury. Publiczność 
obca zna wszakże twórczość dramatycz
ną węgierską z innej zupełnie strony. 
Węgrzy są wielkimi zwolennikami tea
tru . .życie teatralne wre bujnie w stoli
cy, tętno jego udziela się także mia
stom prowincjonalnym. Towarzyszy te
mu rozwój tworczości dramatycznej, 
dbałej o poziom literacki, mogącej wy
walczyć sobie miejsce nietylko na Wę
grzech, ale i zagranicą, dzięki pomysło
wości akcji, doskonałości dialogu, traf
ności obserwacji, a przedewszystkiem 
znajomości techniki teatru. Wielu pisa
rzy tego typu zdobyło sobie światową 
sławę (Mol n ar, Le n g y c 1, G a
b or). 

Sztuki plastyczne na \Vęgrzech roz
winęły się bujnie u schyłku średniowie
cza i w początkach XVI w., kiedy Węgry 
zapełniły się wspaniałemi pomnikami 
renesansu. N aj większego zaś rozkwitu, 
podobnie jak w Polsce, doczekały się 
w XIX w., w szczególności w drugiej 
jego połowie, kiedy bogate państwo wę
gierskie otwarło drogę rozwojowi ar
chitektury (Yb 1 i jego szkoła) oraz 
rzeźby (wspaniałe pomniki . Fa dr u
st z a i Zali). Wyższy od rzeźby po
ziom osiągnęło znane też szeroko malar
stwo węgierskie XIX w. o wybitnem 
piętnie narodowem, przedewszystkiem 
zaś wspaniałe malarstwo historyczne 
(S zek e 1 y, Lot z a przedewszyst
kiem potężny Be n cz ur), choć i bi-

szukaj w tomie piątymi 

Awlat I tycie. -- IV. 

blijne malarstwo (Mu n ka C' s y) no
si także to pif,.!tno. Obok malarstwa to
rowała jeszcze kulturze wrgierskicj 
dro·gę ku sławie muzyka, prawdziwa 
sztuka narodowa dla rozkochanego 
w niej Węgra. Od Fr a n c is z k a 
}, i szt a, który w Rapsodji W ę~ier
skiej zaklął dusz9 narodu, prz<'z twór
cę op<'ry węgierskiej E r k el a, skrzyp
ka i kompozytora Hub a y a, ciągnie 
się długi łańcud1 mnz:vków, aż do licz
nych kompozytorÓ\V operetkowych, pa
nujących niemal w tej dziedzinie nad 
twórczością europejską. 

Nauka węgi<'rska zdobyła sobie bar
dzo poważne stanowisko w kulturze eu
ropejskiej. Z pośród szkół wyższych na 
\Vęgrzeeh na czoło wybija się uniwer
sytet w Budapeszcie (istniejący od ro
ku 16:35), za li cza ny dziś do najznako
mitszych wszechnic curopcjskich. 

Na polu czytelnictwa, a z niem i roz
woju prasy, dorownują \V ~~TY naj
ruchliwszym w tej mi<'rzc wielkim P'l

rodom europejskim. Przed wojną wy
chodziło na \\\~grzech blisko 1800 dzien
ników i czasopism, dziś w zmniejszo
nych do 1/3 Węgrach wychodzi ich hl i
sk o 1300, rozchodzących się pocztą (po
za doręcza nem i bezpośrednio egr.em
plarzami) w 100 miJ.ionach egzempla
rzy rocznie. Ody w r. 191:3 ukazało się 
na Węgrzech 2049 dzieł, cyfra ta w ro
ku 1934 dosięgła 3920 dzieł, w czem 1

/, 

stanowiła literatura piękna, a przeszło 
2/~ dzieła naukowe. Dowodzi to wiel
kiej energji, z jaką obecnie Węgrzy 
pielęgnują swą kulturę umysłową oraz 
wysokiego poziomu tej kultury, roz
wijającej się mimo niepowodzeit poli
tycznych. 

Polska i Węgry. 

Polska i Polacy mieli zawsze i mają 
obecnie żywą i tradycyjną sympatję na 
Węgrzech. Wzmaga ją w niemałej mie
rze fakt, że wspólna przeszłość dziejo
wa polsko-węgierska związana jest 
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z okresami świetności Węgier, a w nie
rnałej mierze także udział Polaków 
w walkach 1848/49, któremu towarzy
szą wspomnienia akcji węgierskiej na 
rzecz powstania listopadowego i stycz
niowego. Akcja polityków węgierskich 
na rzecz niepodległości Polski w czasie 
wielkiej wojny w całym narodzie znaj
dowała jak najżyczliwsze echo. Zwy
cięska rozprawa Polski z najazdem bol
szewickim w r. 1920 wzmogła nastroje 
życzliwości dla Polski wśród społeczeń
stwa, widzącego w bolszewizmie je<len 
z głównych powodów swej ostatniej ka
tastrofy. Znaczna część żywiołów poli
tycznych węgierskich widzi w silnej 
Polsce państwo, mogące nietylko zasło
nić \Vęgry przed nowemi ciosami, ale 
otworzyć im drogę porozumienia z in
nemi państwami. Wiele wpływowych 
ugrupowań politycznych uważa trwałe 
i bliskie stosunki z Polską za jeden 
z najżywotniejszych interesów W ę!J.'ier. 

J. Dąbrow.qki. 

WIARA. Z wiarą w przyszłość, z wia
rą w życic trzeba iść - to zachęta, któ
rą często słyszymy. Bo życie bez takiej 
wiary staje się beznadziejnie jałowe, lub 
jest co najwyżej bezmyślnem przepy
chaniem dnia za dniem. Ludzie, którzy 
tej wiary nie mają, nic nie zamierzają, 
niczego nie oczekują i nie wiedzą wła
ściwie, poco żyją. Tylko wiara w przy
szłość może wypełnić bujną i mocną tre
ścią życie pojedyńczego człowieka i ży
cie zorganizowanych grup ludzkich. Bo 
wiara w tern znaczeniu to ufne prze
świadczenie, że się czegoś w życiu do
kona, - że człowiek staje w życiu wo
bec różnych, mniejszych lub większych, 
przewidzianych lub nieprze)Vidzianych 
zadań, z któremi trzeba się zmierzyć 
i które jakoś trzeba będzie porządnie 
rozwiązać. Ta wiara w przyszłość, w zwy
kłych warunkach, a może nawet zawsze, 
jt'st postawą rozsądną i usprawiedli-

wioną, ale nigdy z całą dokładnośrią 
uzasadnić się nie da. Bo przyszłość tyl
ko wtedy można z zupełną ścisłością 
przewidzieć, kiedy zależy ona od zna
nych, określonych praw. Życie zaś po
jedyńczego człowieka, a tern bardziej -
całych grup ludzkich, zawiera w sobie 
zbyt wiele niewiadomych, żeby je moż
na było z całą dokładnością wyznaczyć 
i zgóry obliczyć. Dlatego też mówimy, 
że potrzebna jest wiara w przyszłość, 
a nie - wiedza o przyszłości, bo ta 
ostatnia, jeśli chodzi o życie ludzkie, po
prostu jest niemożliwa. 

Wiara w omawianem wyżej znacze
niu jest to J>ewna, uczuciowa głównie 
postawa, dotycząca nieznanej dokładnie 
przyszłości, choć przejawiają się w niej 
i jakieś pragnienia oraz dość niewyraź
ne postanowienia. Ale takie znaczenie 
terminu „wiara" jest raczej znaczeniem 
ubocznem, częściej używa się tego ter
minu na oznaczenie pewnych przeko
nań - i wiara w tern właśnie znacze
niu, wiara przekonaniowa, będzie przed
miotem tego artykułu. 

Wiara i wiedza. 

Quod intelligimus debemus rationi, 
quod credimus aucto1'itati (to, co ro
zumiemy, zawdzięczamy rozumowi; to, 
w co wierzymy - autorytetowi) -
w ten sposób, .krótko i zwięźle, scharakte
ryzował św. Augustyn (345-430) róż
nicę zasadniczą między wiedzą i wiarą. 

Wiemy coś wtedy, kiedyśmy daną 
rzecz w odpowiedni sposób poznali. 
Wiem, że teraz, kiedy to piszę, jest 
dzień i jest pogoda, bo widzę, że słońce 
świeci i niebo jest bezchmurne. Wiem, 
że w tej chwili uwagę mam skupioną 
na opracowywanym temacie, bo to sobie 
wyraźnie uświadamiam. Wiem, że w geo
metrji Euklidesowej suma kątów w trój
kącie płaskim równa jest dwum kątom 
prostym, bo umiem tego dowieść. Wiem, 
ie część jeat mniejsza od całości, bo to 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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fost dla mnie oczywiste. Krótko mówiąc, 
wiemy to : 1) co stwierdziliśmy do
świadczalnie, lub 2) co uzasadniliśmy 
przy pomocy rozumowania, jak np. 
twierdzenia gcometrji, lub 3) co jest 
dla nas oczywiste, jak np. pewniki geo
metrji. 

Ale niewszystkie przekonania w ten 
sposób zdobywamy. 
Opowiadał mi Iksifoiki, że wczoraj, 

grając w sz11chy z Zetowskim, dał mu 
kolejno trzy razy mata. Ja przy tej 
grze nie byłem i rozgrywek nie widzia
łem, ale jPstem przekonany, że tak było, 
bo Iksiński nigdy nie kłamie i poza tern 
doskonale gra w szachy .• Jestem przeko
nany, że tak było, ale n ie wiem, że 
tak było, ho sam tego nic sprawdzikm; 
w tym wypadku tylko wierzę, że 
tak było, ufając świadectwu Iksińskiego. 
A~bo inny jeszcze przykład. Niewiadom
ski poznał niedawno Akowskiego i od
razu zaczął go darzyć bezwzględncm za
ufaniem. Ja, wiedząc skądinąd, że 
Akowski wcale nie zasługuje na takie za
ufanie, idę do Niewiadomskiego i ostrze
g~m go, przedstawiając mu odpowied
nie dowody. Niewiadomski jednak nic 
chce mnie słuchać i dalej uporczywie 
trwa w przekonaniu, że Akowski jest 
czysty jak kryształ, choć Akowskiego 
zna tylko powierzchownie i moich do
w?dów rozumnie odeprzeć nie umie. Po
wiemy o Niewiadomskim, że wierzy 
w solidność czy szlachetność Akowskie
go pod wpływem jakichś irracjonalnych 
~otywów - w tych swoich przekona
niach kieruje się może sercem, ale na 
Pewno nie kieruje się rozumem, bo 
0 Akowskim prawie nic nie wie. Te 
proste przykłady w dostateczny sposób 
ilustrują nam różnicę między wiarą 
a wiedzą. 
Wiarą w odróżnieniu od wiedzy na

zywamy przekonania przyjęte na pod
stawie cudzego świadectwa lub też ze 
względu na jakieś irracjonalne motywy. 

szukaj w tomie piątymi 

Dla krótkości i większej jasności wy
wodów rozróżniać będziemy nadal termi
nologicznie wiarę autorytatywną (pierw
szy przykład) i wiarę uczuciową (przy
kład drugi). 

Wiara uczuciowa z natury rzeczy jest 
niezależna od żadnych racjonalnych uza
sadnień. Inaczej przedstawia się spra
wa z wiarą autorytatywną. Wiara auto
rytatywna jest o tyle przekonaniem ro
zumnem i rozsądnem, o ile odpowiednio, 
porządnie sprawdzimy, że dane świadec
twa są wiarogodne; bez takiego spraw
dzenia wiara autorytatywna jest popro
stu łatwowiernością i może się zdarzyć, 
żę będzie zbiorem zupełnie fałszywych 
przekonań. Trudno np. wierzyć Horace
mu, że wierzy sam w swą słynną senten
cję: Dulce et decorum est pro patria mo
ri (słodko i zaszczytnie jest umrzeć dla 
ojczyzny), kiedy się pamięta o jego ma
ło chwalebnej rejteradzie w bitwie pod 
Filippi - wystarczy zresztą wczytać się 
uważnie w dalszy ciąg tej samej strofy, 
której to wzniosłe zdanie jest począt
kiem. l\Iożna to zdanie uznać, kiedy się 
samodzielnie jego treść przeżyje, lub 
kiedy się je usłyszy z ust innego, za
sługującego na większe zaufanie czło
wieka.; dodatkowo, składając hołd ta
lentowi Horacego, można wtedy przy
znać tylko tyle, że udało się poecie 
piękną treść w piękny wyrazić sposób~ 
i tylko tyle. 

Wiara religijna. 

Pojęcie wiary nabiera specjalnej waż
ności ze względu na rolę, jaką odgry
wa wiara we wszystkich prądach i orga
nizacjach religijnych. Każda religja 
ujmuje jakoś stosunek wzajemny Boga 
i człowieka. Ten stosunek wyznaczo
ny jest w formie pewnych obrzędów, 
ale wyraża się też zawsze i w pewnych 
teoretycznych przekonaniach, obowiązu
jących - lub co najmniej wyznawanych 
przez członków danego prądu religijne-

'2* 
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go. Wiedza ludzka na temat stosunku 
Boga i człowieka jest bardzo ograniczo
na, dlatego też przekonania religijne są 
w olbrzymiej swej części wyrazem wia
ry, nie wiedzy. Wiara ta w większości 
kierunków religijnych jest wiarą auto
rytatywną, chociaż niektóre nowsze prą
dy religijne przedstawiafo swoje prze
konania teoretyczne i w formie wiary 
uczuciowej (modernizm, protestantyzm 
liberalny). Dla ilustracji opiszę dokład
niej, jak pojmowana jest wiara w ko
ściele katolickim. 

W kościele katolickim źródłem wiary 
jest Pismo św. Starego i Nowego Testa
mentu i t. zw. tradycja. Pismo św. jest 
dokumentem zawierającym prawdy ob
jawione ludzkości przez Boga. Wszyst
kie wyznania protestanckie uważają Pi
smo św. za jedyny wyraz Objawienia 
Bożego. Dla katolików uzupełnieniem 
Pisma św. jest jeszcze tradycja. Chry
stus Pan sam nic nie napisał i kazał 
uczniom swoim tylko nauczać, weale nic 
nakazując, żeby tę naukę spisali. Ucz
niowie Chrystusa Pana zgodnie z otrzy
manym rozkaz<'m nauczali i organizo
wali kościół, a tylko niektórzy z nich 
pisali (tak powstało Pismo św. Nowego 
Testamentu). Dlatego też nauki obja
wionej należy szukać nietylko w Piśmie 
św., lecz i w tradycji, t. j. w rozwija
jącem się życiu kościoła, w jego obrzę
dach i w ogólnie wyznawanych przeko
naniach ; szczególnie ważne pod tym 
względem są pierwsze wieki chrześcijań
stwa, okres t. zw. ojców kościoła (ostat
nim ojcem kościoła na Zachodzie jest 
św. Izydor - t 636, na Wschodzie św. 
Jan Damasceński - t około 7 49). 

Objawienie Boże, obowiązujące wszyst
kich katolików, skończyło się ze śmier
cią apostołów; kościół nowych objawień,· 
obowiązujących wszystkich katolików, 
już potem nie otrzymuje, ale kościół 
jest jedynym autorytatywnym interpre
tatorem Objawienia. Pismo św. - któ-

rego ostatnie księgi są napisane pod 
koniec pierwszego wicku ery chrześci
jal1skiej, a najstarsze przed kilku ty
siącami lat - nic jest dokumentem ła
twym do zrozumienia. Jeszcze trudniej 
jest rozpoznać Objawienie Boże w tra
dycji. Władzę autorytatywnego i nie
omylnego określania tego, jakie prawdy 
są objawione przez Boga, mają tylko 
papieże i sobory powszechne wraz z pa
pieżem (nieomylni są też zbiorowo wszy
scy biskupi w zgodnem nauczaniu prawd 
religijnych). Dzięki tym coraz nowym 
interpretacjom, zawsze zgodnym z po
przedniemi, nauka katolicka ustawicznie 
się rozwija," chociaż samo Objawienie 
jest już oddawna zamknięte. 

Katolik jest obowiązany wierzyć w to 
wszystko, co kościół do wierzenia po
daje, jako: 1) objawione wprost przez 
Boga (fides divina et catholica), lub 
też 2) z prawdami wprost objawionemi 
w ścisłym pozostająre związku logicznym 
(fides ecclesiastica). Katolik wierzy 
w te prawdy nie dlatego, że są on(~ dla 
niego oczywiste, lub że dadzą się one 
ezysto rozumowo czy doświadczalnie uza
sadnić - uznaje je ze względu na to, 
że są przez Boga objawione i przez ko
ściół do wierzenia podane. Wiara kato
licka jest to wiara autorytatywna. Wy
starczy rozumowo stwierdzić istnienie 
Boga i fakt historyczny Objawienia 
(praeambula fidei), co stanowi jeszcze 
przedmioty wiedzy, żeby uznać prawdy 
objawione, które, jako zawarte w Obja
wieniu, są już przedmiotem wiary. Poza 
tern zadaniem nauki (teologji) jest do
kładne badanie źródeł Objawienia, sy
stematyczne porządkowanie zbioru prawd 
objawionych, dedukcyjne ich rozwija
nie i wykazywanie wzajemnej ich zgod
ności i niesprzeczności z prawdami czy
sto naukowemi. 

Wiara katolicka wprowadza wierzące
go intelektualnie, a przez pewne prak
tyki religijne, zgodnie z wiarą wykony-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wanc (sakramenty), i cgzystcncjalnic 
w świat na<lprzyrodzony (nie<lostępny 
badaniom i wysiłkom naturalnym); 
człowiek wierzący uznaje prawdy, któ
~ych bez Objawienia poznnf.hy nic mógł 
1 ulega bezpośredniemu działaniu Boga 
w formie t. zw. f,aski Bożej. Ze wzglę
du na tę swą nadprzyrodzoną rolę wiara 
katolicka jest funkcji! wsp(ildziałania 
człowieka z Bogiem, wysiłki naturalne 
samego człowieka tu nic wystarezą. 

Sobór watykański (1870) w ten spo
sób wyjaśnia pojęeie wiary katolickiej: 
K o ś c i ó ł k a t o 1 i c k i w y z n a j c, 
ż e t a w i a r a, k t ó r a j e s t p o
c z ą t k i e m z b a w i e n i a l u d z k i c
g o, j c s t e n o t ą n a d p r z y r o d z o
n ą, p r z e z k t ó r ą, d z i ę k i n a
t c h n i e n i u i p o m o e y B o g a, 
w i e r z y my, ż c te rzec z y, k t ó re 
s ą p r z e z B o g a o b j a w i o n e, s ą 
P r a w d z i w e n i e d l a w e
w n ę t r z n ej r ze ezy ty c h p r a w
d y, <lost r z c żon ej n a tu r a 1 n cm 
ś w i a t ł c m r o z u m u, 1 e e z z e 
względu na powagę samego 
B o g a o b j a w i a j ą c e g o, k t ó r y 
a n i m y l i ć s i ę, a n i n a s w b ł ą d 
w Pr o w a <l z i ć n i c może. W tern 
okre1Ueniu m6wi się, że wiara jest p o
e z ą t kie m zhawimia ludzkiego - ho 
kościół katolicki naucza, że sama wiara 
do zbawienia nie wystareza, ehociaż jest 
warunkiem koniecznym ; trzeba żyć 
zgodnie z wiarą, żeby być zbawionym. 
~o, naturalne zresztą, ujęcie sprawy 
Jest tak mocno po<lkreślanc przez ko
ściół katolicki dlatego, że w luteranizmie 
na podstawie pewnych tekstów Pisma św. 
~ładzie się zbyt wielki nacisk na wiarę 
Jako środek zbawienia, a mniej się 
uwzględnia potrzebę zgodnego z wiarą 
życia. Pojmuje się przytcm w lutera
nizmie wiarę nictylko jako zbiór pew
nych przekonań, lecz zarazem jako 
ufność w zasługi Chrystusa Pana i jako 
nadzieję, że Bóg nam przebaczy wszyst-

szukaj w tomie piątymi 

kie nasze przewinienia. ·według nauki 
katoliekiej wiara bez urzynków jest mar
twa - nie <laje życia nadprzyrodzo
nego. 

Dla <lokładnośei trzeba jeszrze zazna
rzyć, że wyraz „wiara" w terminologji 
katolickiej ma podw6jne, zwiqzane i wza
jemnie od siebie zależne znaczenie; zna
czy tyle, co 1) akt psychirzny uznawa
nia pewnych prawd (wiara subjektyw
na) i 2) zbiór, cząstkowy lnh całkowity, 
prawd religijnych, w które się wierzy 
(wiara objektywna). Dlatego też mówi 
Hię o mocnej czy chwiejnej wierze ( wia
ra subjektywna) i o zgodności wiary 
z nauką (wiara objektywna). 

v.,r wierzeniach prymitywnych pojmu
je się zwykle Boga na wzór ezłowieka, 
obdarzając Oo tylko większą od prze
riętnej mocą i doskonałością (antropo
morfizm). W ko..4ciele katoliekim ten 
zwykły antropomorfizm usunięty jest 
przez t. zw. teorję analogji. Wszystkie 
prawdy o Bogu, objawione i w natural
ny sposób poznane, są formułowane 
w pojęciach wytwarzanych na podsta
wir doświadczalnej znajomoś<'i świata. 
Kiedy mówię, że Bóg jest sprawiedliwy, 
to przenoszę na Boga pojęcie sprawie
dliwości, które sobie urobiłem na podsta
wie obserwacji stosunków między ludź
mi, uzupełnionej o<lpowicdnicmi rozwa
żaniami. Odybym to pojc,:cie sprawiedli
wości, w ten sposób urobione, przeniósł 
bez żadnej zmiany na Boga, to przypi
sywałbym Bogu pewną cechę ludzką 
i powstałaby odrazu cząstkowa antropo
morfizacja Boga. Według nauki katolic
kiej tak postępować nic można. To po
jęcie ludzkiej sprawiedliwo:ici tak trze
ba zmienić, żeby ono odpowiadało nie
skończonej istocie Boga. Przy takiem 
postępowaniu 1) unika się antropomor
fizmu, 2) Bóg nie jest dla nas istotą 
całkowicie nieznaną (unika się agnosty
cyzmu), 3) nigdy nie możemy Boga do
kładnie poznać - dopóki żyjemy tu na 
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ziemi, Bóg pozostaje dla nas zawsze . ' mimo Objawienia, jakgdyby we mgle 
ukryty i dystansem majestatu oddalony. 

Psychologja wiary. 

Dokładne badania na temat psycholo
gji wiary nie są jeszcze przeprowadzo
ne, ale nawet dotychrzasowe niemcto
d~czne obserwacje dają pewne wyjaśnie
nia tego problemu. 

\Viara w przyszłrn(ić, o której we wstę
pie pisałem, jest postawą, w której 
główną rolę odgrywa wola - a raczej 
pragnienia i uczuria. Człowiek pragnie 
coś w życiu zdziałać i myśl o przy
szłości, niezawsze jasna i wyraźna, prze
sycona jest uczuciami dodatniemi (po
czucie siły, energji, uczucie radości ży
cia). Rola umysłu jest tu drugorzędna. 
Pewne rozważania ogólne mogą być co 
najwyżej procesami przygotowawczemi 
do tej wiary w przyszłość; planowe zaś 
myślenie o przyszłośri jest następstwem 
wiary w przyszłość, jeżeli ta postawa 
jl.'st szczera i ma bvć owocna. 

Inna zupełnie jest rola umysłu, jeżeli 
chodzi o wiarę przekonaniową. Wiara 
przekonaniowa jest aktrm umysłu, bo 
przekonanie może 1·yć prawdziwe lub 
fałszywe, a rozróż.1ianie prawdy i fał:,:zu 
jest przedmiotem pracy umysłu. Ale, 
w przeciwstawieniu do wiedzy, akt wiary 
.icst zawsze mocniej zabarwiony uczu
ciowo. Wiara uczuciowa jest wynikiem 
motywów wyłącznie uczuciowych. \Via 
ra auto-rytatywna jest coprawda, mniej 
zależna oo motywów uczuciowych, opie
ra się zasadniczo na podstawach racjo
nalnych, ale jest przecież wynikiem zau
fania do dającego 8wiadeetwo, a zaufa
nie nigdy nie jest wolne od dość mocne
go tła uczuciowego. W szczl.'gólności mo
menty uczuciowe są bardzo mocne 
w wierze religijnej. Trudno uznawać 
a.utorytet Boga zupełnie obojętnie; albo 
się autorytet Boga uznaje i wtedy zu
peh1ie samorzutnie powstają w człowie-

ku uczucia ezci i miłości dla Boga, albo 
się Go wcale nie uznaje. 

Obok czynników uczuciowych poważ
ny udział w akeie wiary ma wola. 
W akcie wiary umysł nie jest zmus;mny 
do przyjęcia danej prawdy ani jej orzy
wistośeią, ani siłą wywodów czysto ro
zumowych. Dla umysłu prawda wiary 
pozostaje niejako nazewnątrz; czynni
kiem decydująrym przyjęcie i uznanie 
danej prawdy jest tutaj mniej lub wię
cej wyraźnie przeżyty akt woli, - trze
ba dojrzeć w tern, w co się ma wierzyć, 
jakieś dobro, dopiero potem się wier~y. 
Jeżeli zdajemy sobie sprawę z udziału 
woli w akcie wiary, to dosyr łatwo rozu
miemy te wielkie różnice dostrzegane 
w wierzeniach różnych ludzi chociaż . ' me występują one w takiej rozpiętości 
w dziedzinach ścisłego poznania. 

W wierzeniach religijnych te rzyuni
ki uczuciowo-woluntatywne o tyle je
szcze są wzmocnione, że same przed
mioty wiary religijnej działają momo 
na stronę uczuciową człowieka i na wo
lę. Szczere przekonania religijne kształ
tują przecież całą życiową postawę czło
wieka wierzącego. Kiedy człowiPk jest 
szczerze religijny, mocniej kocha i dąży 
w życiu do wyraźnych celów. 

Pod względem intuicyjnym przedmio
ty wiary są naogół mniej przejrzyste niż 
przedmioty w naturalny sposób pozna
wane. Ale ze względu na czynniki uczu
ciowe i udział woli w akcie wiary prze
konania, będące wiarą, są zwykle dużo 
mocniejsze niż przekonania naukowe. 
Dlatego też o wiele częściej ludzie odda
wali życie dla wiary, niż dla przekonań 
naukowych. 

życiowe znaczenie wiary. 

W języku potocznym zaciera się roz
nica między wiarą a wiedzą; często mó
wi się „wiem" kiedy należałoby powie
dzieć „wierzę" - i odwrotnie. Wskutek 
tego potocznego mieszania trzeba pew-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nej refleksji, żeby sobie uświadomić ro
lę wiary w naszem życiu. 

Życie jest zbyt krótkie i energja umy
słowa człowieka jest za słaba nuto, że
b~ wszystko poznać, a życie stawia nas 
ciągle wobec takich zadań, że trzehaby 
bardzo wiele wiedzieć, żeby je nalcżyric 
rozwiązać; trzeba więc wiele rzcrzy 
Przyjmować poprostu na wiarę. 
Żchy zrozumieć dohrze teraźniejszość, 

t~zeba umieć patrzeć na nią historyrz
~ne, bo współczesne warunki kulturalne 
I cywilizacyjne nie wyskoczyły z głowy, 
nam czy naszym ojcori1 i dziadom, jak 
d~us, ex machina, narastały one życiem 
Wwkow poprzednich. żeby jednak pa
trzeć na teraźniejszość historyrznic, trze
ba wierzyć historykom, ho sami źródło
wo całej obchodzącej nas przeszłośri 
poznać nic możemy. żeby życie przeżyć 
?W.ocnie, trzeba mieć jakiś pogląd na 
sw1at, jakieś przekonanie o rałości świa
ta, a tego znowu na drodze ścisłego tyl
ko poznania osiągnąć nie możemy; zbyt 
słabe są nasze siły umysłowe wobec tak 
rozległych zadaf1. Wreszcie trzeba sobie 
dać odpowiedź na to najważniejsze i za
sadnicze pytanie: poco człowiek żyje na 
ziem~ 1- l';a to pytanie odpowiedź zado
WalaJącą możemy znaleźć tylko w wie
rze religijnej. 
Można się przepchać bezmyślnie przez 

~ycie, nawet w nic nie wierząc; mocno 
1 ~wiadomie przeżyje je tylko taki czło
w1ck, który nic boi się uznać tego, w co 
rozsądnie wierzyć można i należy. 
I Wszyscy bojowi czciciele czystego rozu
mu muszą przyznać, jeżeli majq odwa
gę spojrzeć szczerze na sytuację, że na
~et walczyć z wiarą można tylko w imię 
~akiejś innej wiary. Czyste poznanie 
l nauka będzie zawsze tylko fragmen
tem - choć bardzo ważnym i może naj
wznioślej ludzkim fragmentem - ży
cia umysłowego czfowieka. Jednakże 
wiara w przyszłość o tyle rozwinie się 
w mocny, planowy i owocny czyn życio-

szukaj w tomie piątym! 

wy, o ile oprze się na rozsądnej, kry
tycznej wierze przekonaniowej. 

X. J. Salamncha. 

Literatura: Ks. <lr. Fr. Sawicki: 
Dlaczego wierzę, Poznm1 1935; J. H. N c w
m a n: Przyświadczenia wiary, w przekła
dzie i z przedmową Stanisława Brzozow
skiego, I .w ów 1915; Ks. dr. ]<' r a n ci s z e k 
B a r d a: Wiedza i wiara, Zarys dziejów 
i zasad ich stosunku, Głosy na czasie 25, 
Poznań 1910; Ks. A d o 1 f T y m c z a k : 
Nauka św. Augustyna o wierze, Studjum 
patrystyczno-dogmatyczne, Przemyśl 1933; 
Ks. dr. ,T ó ze f Do n at T. J., Wolność 
nauki, Obraz nowoczesnego życia umysło
wego, z 3-go wydania niem. przełożył ks. 
dr. Władysław Rosłan, Kraków 1930. 

WIELKA BRYTANJA. (Tabl. 121 
do 122). 

Warunki geograficzne. 
Wielka Brytanja największe państwo świata. 

Wielka Brytanja jest terytorjalnie 
i pod względem ilości mieszkańców -
na,iwiększcm państwem świata. Z tego 
powodu nie może być rozpatrywana na 
ciasne>j - bądź co bądź - płaszczyźnie 
państwa europejskiego. Odpowiednie
mi ramami dla państwa wielkobrytyj
skiego są ramy, jakie daje cała kula 
ziemska. 

lmperjum brytyjskie jest to pań
s t w o ś w i a t o w e, p a ń s t w o n a a 
państw am i. Kraje i posiadłości 
brytyjskie obejmują wszystkie oceany 
i wszystkie kontynenty. Z zamieszka
łej bowiem powierzchni naszego globu 
przypada na pai'1stwo brytyjskie zgórą 
1 /4, z zaludnienia ziemi także około 1 

/ 4 • 

Prócz kraju macierzystego Wielka 
Brytanja składa się z 6 dominjów, 59 
kolonij i 9 mandatów. Na 36 milj. km2, 

które pozostają pod kontrolą Wielkiej 
Brytan.ii, składa się 16°/0 powierzchni 
Azji, 24°/0 Australji, 27°/0 Afryki, 32°/0 

Ameryki, a tylko J0/0 Europy. Do pań-
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stwa brytyjskiego przynależy blisko 
500 milj. ludzi, używających zgórą 
450 różnych języków, i1 ile jest od
miennych ras, kultur i religij! 

Wielka Brytanja ma stosunki i kon
takty z wszystkiemi krajami świata, 
a problemy brytyjskie są problemami 
światowemi. 

Imperjum brytyjskie jest najwi\'k
szym eksperymentem ludzko{;C'i na polu 
organizacji pai1stwowej, przewyższają
cym wszystko, co dotychczas w tym kiL'
runku zostało dokonane. 'l'rzy wieki wy
trwałych wysiłków narodu angielskiego, 
począwszy od unji Anglji i Szkocji w r. 
1603, a skończywszy na wielkiej woj
nic, złożyły się na taką poti:gę. 
I mpcrjum brytyjskie rozbite jest po
między wszystkie kontynenty świata. 
Posiadłości brytyjskie nic są skoncentro
wane - za wyjątkiem Australji - na 
jednym lądzie, lecz są rozpro_.;zone po 
wszystkich kontynentach i morzarh. Do 
tego są to kraje o różnej organizacji po
litycznej, od najhardziej demokratycz
nej do rządów absolutnyd1. Ta różno
rodność form rządzenia idzie w parze 
z różnorodnością stosunku owych po
siadłości do kraju macierzystego: s:J to 
albo posiadłości bezpośrednie, albo p1111-
stwa pod protektoratem Ang·lj i, albo 
wreszcie obszary mandatowe. 
Pierwszorzędnym ezynnikiem stwa

rzającym i podtrzymująrym to olbrzy
mie państwo jest wola narodu angiel
skiego, który umiał w eiągu wicków kon
sekv;entnie realizować ideę pai1stwa ko
lonjalnego. Dziś 70 miljonów białych 
Anglików, którzy poza guropą mieszka
ją w Kanadzie, Afryce Południowej, 
Australji i Nowej Zelandji, rządzi 360 
miljonami różnych lud6w w Indjach, 
a 50 miljonami czarnych w Afryce. 

Nazcwnątrz idea wspólnego państwa 
przejawia się w przywiązaniu do korony, 
jako jedynym formalnym i legalnym fak
cie, wspólnym każdej części impcrjum. 

Pomaga realizacji idei wielkiego pai1-
stwa język angielski, używany nietylko 
przez Anglików, ale uważany i przez 
podległe ludy za jedyny i najłatwiejszy 
środl'k porozumiewania się zarówno 
z rządzącymi, jak i mi\}dzy sobą. 

f,ącznikiem fizycznym, podtrzymnją
C'ym dalekie tereny brytyjskie jest ocean, 
który jednoczy wszystko. Drugim ele
mentem łi1czącym są niezmierzone bo
gaC'twa dalekich krajów i wielka poten
cjalna możliwość rozwoju gospodarcze
go, tylko w związku z potęgą angielską. 
Lmly, należące do impcrjum brytyjskie
go rozumieją to i cenią sobie bezpieczeń
stwo i możliwo~c pokojowego rozwoju. 

Wyspy brytyjskie na krawędzi Europy. 

Dwie większe wyspy - Wielka Bry
tanja oraz Irlan<lja - i wiele mniej
szych tworzą archipelag brytyjski. 
Archipelag· ten leży na podwodnym co
kole kontynentalnym Europy, który to 
cok6ł dopiero na zachód od Irlandji 
urywa się nag-le i zapada w głębię oce
aniczną na 3000 m. Wyspy bry
t y j s k i e s ą t e d y i g e o 1 o g i c z
n ie i geograficznie dalszym 
c i ą g i e m E u rop y. 

Archipelag brytyjski nie jest wielki 
(312.000 km 2

) i ustępuje co do zajmo
wanej powierzchni wielu państwom 
Europy, nie wyłączając Polski. Jego 
przewazme południkowa rozciągłość 
jest jednak pierwszorzędnego znacze
nia geograficznego, archipelag ten bo
wiem zamyka morze Północne od za
chodu, nadając· mu wybitne cechy mo
rza pobocznego, przylądowego. 

Obie wielkie wyspy mają ten sam 
krajobrazowy charakter. Mieszają się 
tam ciągle ze sobą niziny i wyżyny 
(lowlands, highlands), stwarzając wiele 
kontrastów oraz indywidualności lo
kalnych. Tu i ówdzie niziny łączą się 
razem i dają rozległe krainy nizinne, 
jak nizina Angielska, Szkocka, Irlandz-

Czego nie znajdziesz tutaj -



1297 Wielka Brytanja. 1298 

ka. Także wyżyny osiągają miejscami 
\viększ<' przestrzenie. Rzadko kiedy 
sterczą ponad nie wynioślejsze szczyty, 
a brak zupełnie gór pokrytych wiecz
nym śniegiem. Najwyższa bowiem 
z nich, Ben Nevis w północnej Szko
cji, ma zaledwie 1343 m. Przeciwień
stwa i różnice wysokościowe są raczej 
wyrazem odporności skał i zniszczenia 
denudacyjnego, aniżeli wyrazem ja
kichś utajonych struktur geologicz
nych. 
Wybrzeża wysp są odbiciem tej 

urozmaiconej topograf.ii lądowej. Odzie 
wyższe part.ie lądu wkraczają w mo
rze, mamy półwyspy i wyspy, gdzie 
niższe, tam widzimy głęboko wciska
jące się w ląd zatoki. Stąd płynie du
że urozmaicenie w poziomym planie 
wysp, wielka długość wybrzeży (1 km 
na każde 80 km2 powierzchni) i ma
ła, maksymalna odległość od morza 
(w Wielkiej Brytanji 120 km, a w lr
landji tylko 90 km). Ponieważ zaś 
większość wyżyn rozlokowana jest po 
zachodniej stronie wysp, podczas gdy 
niziny· raczej zajmują wschód, przeto 
istnieje, zwłaszcza w Wielkiej Bryta
nji, kontrast między wschodniemi i za
chodniemi wybrzeżami. Wyspy brytyj
skie, a przedewszystkiem Wielka Bry
tanja, podniesione wyżej na zachodzie 
niż na wschodzie, przeciwstawiają się 
i . opierają na swych zachodnich wy
brzeżach wpływom oceanu, podczas gdy 
swą wschodnią stroną zbliżają się, a na
wet upodobniają do pobliskiego kon
tynentu. 

Nizina Angielska - kolebka imperjum 
brytyjskiego. 

Najważniejszą krainą Wielkiej Bryta
nji jest nizina Angielska. Zajmuje ona 
na południowym wschodzie przeszło 1 

/ 3 

część powierzchni wyspy. Osłonięta na 
zachodzie przez wyżyny Kornwalji i W a
lji, a na północy rozdarta na dwie czę-

szukaj w tomie piątymi 

ści przez wysuwające się na południe 
góry Pennińskie, - jest nizina Angiel
ska najważniejszym regjonem W ie I ki ej 
Brytanji, a nawet wysp brytyjskich. 
Jest to historyczna i tradycyjna An
glja, angielski kraj macierzysty, ob
szar, w którym powstał język angielski 
i skąd rozszedł się na cały świat, 
a z nim tradycje, zwyczaje i kultura 
angielska. Na tej najżyźniejszej i naj
lepszy klimat posiada.iiicej nizinie, 
w której północnej C~('.8ci leżą pierw
szorzędne pola węglowe przy równo
czesnem bogactwie rud żelaznych, mie
szka rdzeń ludności amrielskiej. Wy
raża się on nietylko w wysokiej cyfrze 
35 milj. ludzi i w wielkicm uq!ęszczeniu, 
lecz także w wielkim i stałym przyro
ście te.i ludności. 

Na tej nizinie 111ży również L o n
d y n, wspomniany po raz pierwszy 
w r. 970 jako rninsto handlowe. Te111 
t>amem punkt ciężko8ci życia politycz
nego i gospodarczel!'o niziny Angiel
skiej przenosi się ku jej południowo
wschodniemu odcinkowi. Londyn, me
tropolja i główne ognisko życia, które 
od 1000 lat nie posiada na nizinie żad
nej konkurencji, w którem zhieg-ają 
się od wieków wszystkie geograficzne 
i historyczne drogi Anglji, - swern po
łożeniem zbliża się niejako do konty
nentu. Ten fakt, że stolica Anglji po
wstała raczej na peryferjach niziny 
Angielskiej niż w jej środku i to na 
peryferjach bliskich Europie, nie mógł 
pozostać bez wpływu zarówno na we
wnętrzne, jak i na zewnętrzne życie 
Anglji. Nie było również bez znacze
nia, że Londyn był równocześnie pierw
szym portem Anglji, bezpiecznie scho
wanym w lejkowatem ujściu Tamizy. 

Otaczające nizinę Angielską od za
chodu i od północy wyżyny nie zachę
cały do osiedlania się. Były bowiem 
puste, pokryte pastwiskami lub rzad
kiemi lasami i miały niewiele żyznej 
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ziemi. Tu właśnie, zwłaszcza w izolo
wanych górzystych okolicach Walji, 
zachowała dawna ludność celtycka 
dość długo swą niepodległość. Dopi('ro 
w XIII w. opór Walijczyków został 
złamany, Anglicy, wciskając się w głąL 
W alji wschodnicmi dolinami i wybrze
żami, obsadzili kraj wojskowo, budu
jąc zamki i miasta. Brak naturalnej 
stolicy i ogniska organizacyj11e11:0, 
a także dogodnych połączeń z północą 
i z południem sprawił, że W alja nic 
tworzyła właściwie nigdy jednolitego 
państwa i łatwo ulegała Anglji. Daw
na ludność walijska zachowała się tyl
ko na zachodzie wyżyny w ilości ćwierć 
miljona głów i tu posiada słabe centra 
swojej prastarej kultury. 3

/ 4 ludno.śc•i 
kraju skupia się w południowo-wschod
niej części Walji na bogatych polach 
węglowych koło miasta Cardiff. 

Podstawy samodzielności Szkocji. 

Inna, o wiele mniejsza nizina ode
grała wybitną rolę w historycznym 
rozwoju Wielkiej Brytanji. Była nią 
nizina Szkocka. Owa niewielka nizina, 
położona między wyżynami szkockie
mi, a łącząca dwa morza, zajmuje 
wprawdzie zaledwie 1

/ 6 część Szkocji, 
ale skupia 9

/ 10 ludności. Ody wyżyny 
szkockie na północy i na południu sta
nowią dość trudne do przebycia i na
ogół słabo zaludnione obszary, nizina 
Szkocka wywiera dzięki swemu poło
żeniu centralnemu wpływ przyciągają
cy, łączący. Do żyznej gleby, kt{11·a tu 
występuje w większej ilości, <lołąrzają 
się bogactwa mineralne, zwłaszcza wę
giel na zachodzie. 

Szkocja, odgrodzona wyżyną połu
dniową od Anglji, mając z dwóch stron 
swobodny dostęp do morza, mogła 
przez długie wieki przeciwstawiać się 
Anglji, a zindywidualizowana dzięki 
specjalnym warunkom geograficznym, 
miała swoją literaturę, religję, politykę 

zagraniczną i własne interesy gospo
darcze. Wytworzyła też swoje wła
sne centra kulturalne, E dy n bur g 

Glasgow. 

Odrębności Irlandji. 

Irlandja, druga co do wielkośei wy
spa brytyjska, leży na najdalszym za
chodzie Europy, nad otwartym oce
anem. \V tern izolowanem położeniu 
Irlandja wytworzyła i zachowała nie
tkniętą przez dh1gie wieki swoją od
rębną kulturę celtycką, tem bardziej, 
że nie uległa podbojom ze strony Rzy
mu, a przez długie wieki uchroniła się 
od podbojów "ze strony Anglji. 1,ekko 
pagórkowata nizina Irlandzka, która 
zalega środek wyspy, nie wznosząc się 
nigdzie powyżej 100 m n. p. m„ posia
da glebę zatorfioną i mało żyzną, a kli
mat szczególnie wilgotny. Pozbawiona 
jest przytem pożytecznych minerałów. 
Nie pociągała przeto Anglików. 

To też pierwsza próba podboju Irlan
dji przez Anglję, sięgająca wieków 
średnich, nie powiodła się, a element 
angielski został szybko zaabsorbowany 
przez żywioł irl1111d71·i, zachowując 
swoją odrębność narodową tylko po 
miastach. 

Dopiero systematycznie prowadzona 
kolonizacja rolnicza podj~ta ze Szkocji 
pod koniec XVI w., a oparta na po
budkach wyznaniowych, okazała się 
silniejsza, zwłaszcza w prowincji Ul
ster i wpobliżu uprzemysłowionego póź
niej Belfastu; doprowadziła też <lo roz
bicia jednolitej dotąd l rlandji na cel
tyckie i katolickie Wolne Państwo Ir
landzkie oraz na przeważnie protestanc
ki (56°/ 0 ogółu mieszkańców) i angiel
ski Ulster. 'l'e dwie Irlandje, jedna 
rol ni cza ze stolicą D u b 1 i n e m, a dru
ga przemysłowa ze stolicą w B e 1 fa
ś ci e, oddzielone od siebie granicą 
celrnh - ciążą jednak w naturalny spo
sób ku sobie. lrlandja jest bowiem ge-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ografirzną całością, a wszelki JeJ po
dział jPst nienaturnlny i sztuczny. Dla
tego też Irlandczycy chrą go obalić, 
a nawet wogóle oderwać wyspę od 
Wielkiej Brytanji. 

Warunki przyrodzone i praca ludzka. 

Klimat wysp hrytyjskirh bywa uwa
żrmy za typowy klimat orra11iczny, 
w ty111 wypadku za klimat atlantycki. 
Na kli111at ten pierwszorzQdny wpływ 
wywin!\ ciepłe prz<'z cały rok morze. 
Wpływ ten wyraża się w osłabieniu 
wszystkich wahań temperatury powie
trza, w ciepłych naogół i wilgotnych 
zimach, w chłodnych, o silnem zachmu
rzl'niu latach, w wysokiej wilgotności 
powietrza, w bogatych opadach, w sta
] p wysokiem zachmurzeniu nieb.a, ale 
równocześnie w wielkiej ruchliwości, 
nawet burzliwości powietrza, gdyż wpo
hliżu wysp ścierają siQ bezustanku 
zimne prądy powietrzne z ciepłemi. 
Od strony otwartego oceanu jest wpływ 
morza - co jasne - silnil'jszy niż ocl 
strony kontynentu. 

Klimatowi oceani<•znenrn o<lpowincla 
specjalna roślinnoi~ć. która w swoim 
pierwotnym typie składa się z torfo
wych i krzaczastych pustaci i z last>w, 
przeważających na wschodzie. Gdy la
sy te zczasem zostały wytępione, zja
wiły się, obok pustaci i uprawnych pól, 
łąk i pastwisk, sztucznie sadzone 
w parkach drzewa. 

Ciepłe morza graniczą z morzami 
zimnerni na północy. Te zaś kryją 
w swych wodach tak wielkie bogactwo 
ryb, iż 60.000 ludzi zajmuje się przez 
cały rok rybołówstwem. 

W warunkach nakreślonych powy
żej nigdy nic hyło w Anglji ziemi 
uprawnej do zbytku. Z tego powodu 
oczy Anglików zwracały się ku kra
jom sąsiednim, w stroni;i F'rancji, któ
rej żyzne niziny przypominały krajo
braz angielski, to w stronę Szkocji 

szukaj w tomie piątymi 

i lrlandji. Przeludnieniu ludnością rol
niczą zapobiegły jednak, począwszy od 
XVll stulecia, kolonjc. Przy stałym 
wzroście ludności kraj nie mógł sobie 
rolniczo wystarczać i już dawno zaczął 
sprowadzać zboża i inne środki żyw
ności z zagranicy. Gdy zaś nastąpiło 
uprzemysłowienie kraju i wieś zaczQła 
się wyludniać, Anglja skazana była 
w znacznl'j mierze na przywóz. W XIX 
stuleriu ceny na zboże były z powodu 
importu tak niskie, że uprawa zbóż 
przestała się opłacać. Rolnicy przeszli 
na gospodarkę hodowlaną, kraj zaś po
dzielił się pod względem gospodarczo
krajobrazowym na rolniczy (przeważ
nie na wschodzie) i pasterski (prze
ważnie na zachodzie i północy). Zani
kać też zaczął typ drobnego rolnika 
i posiadacza gruntu, a utrzymał się 
typ wielkiego właściciela i fermera, 
dzierżawiącego grunty i traktufocego 
gospodarstwo jako warsztat zarobko
wy. Tylko Irlandja zachowała jeszcze 
system małej własności. 

Obecnie w Wielkiej Brytanji tylko 
połowa ziemi znajduje się pod upra
wą, a kraj, nawet przy intensywnem wy
zyskaniu najuboższej ziemi i przy je
SZ<'Ze większym niż dotąd rozwoju ry
bołówstwa, mógłby wyżywić (przy 
obecnej stopie życiowej) zaledwie po
łowę swej ludności. Wielka Il r y
t a n ja zatem rolniczo sobie 
n i e w y s t a r c z a. 

W tern położeniu ratuje ją przemysł, 
a następnie handel światowy. Na te
renie Angl,ii rozpoczęła sii;i wielka re
wolucja przemysłowa, która zmieniła 
świat w ciągu ostatnich stuleci. Wy
wołał ową rewolucję węgiel oraz uży
cie siły mechanicznej w przemyśle. 
Przemysł powstał w Wielkiej Bryta
nji ua węglu i wiąże się, zwłaszcza 
w pierwszym okresie swojego rozwoju, 
bezpośrednio z węglem. Ponieważ 
główne obszary węglowe leżą na pół-
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nocny-zachód od linji łączącej zatokę 
Severn z zatok~ W ash, przeto tam rów
nież leży centralna kraina przemysło
wa Anglji, ważna zarówno dla g'Ospo
darczej, jak i wojskowej siły paf1stwu 
wielkobrytyjskiego. 

Węgiel był w Anglji eksploatowany 
już w XVII wieku. Dziś Wielka 
Brytanja produkuje najwięcej węgla 
w Europie (1934 - 225 milj .. tonn), 
a zapasy węgla są oceniane na 140 mi
ljardów tonn. Węgiel nietylko służy 
przemysłowi, komunikacji i konsumcji 
domowej, ale jest przedewszystkiem 
ważnym artykułem eksportowym, po
żądanym w wielu krajach. Wzamian 
za ten artykuł otrzymuje Anglja żyw
ność i surowce. 
Węglowi zawdzięcza Anglja nadzwy

czajny rozwój swego przemysłu tkac
kiego. Zrazu był to przemysł lniany 
i wełniany, zaopatrujący się w surow
ce w kraju, dziś jest to przemysł świa
towy, przerabiający surowce tkanino
we: bawełnę, wełnę, jedwab, jutę, nie
omal z całego świata w ilości najwięk
szej na ziemi. Nie dziw, że przemysł 
ten pracuje w 3/, dla eksportu (w roku 
1934 - 24° / 0 wartości wywom), głów
nie do kolonij angielskich. 

Obok przemysłu tkackiego rozwijać 
się zaczął na miarę światową przemysł 
hutniczy i maszynowy żelazny, koncen
trując się w kilku obszarach w związku 
z występowaniem węgla. Od XVIl do 
ko{1ca XIX wieku przemysł ten zaj
mował pierwsze miejsce w świecie. 
Kiedy jednak angielskie rudy żelazne 
zubożały i kiedy trzeba było je spro
wadzać z zagranicy, a z drugiej stro
ny, kiedy wzmogła się produkcja Sta
nów Zjednoczonych, Niemiec, Francji 
i Rosji, przemysł żelazny przestał się 
rozwijać tak intensywnie. Mimo to 
przemysł żelazny Anglji może się wy
kazać, obok przemysłu tkackiego, naj-

większą pozycją wywozową (1934 -
18°/0 wartości wywozu). 

'V parze ze wzrostem przemysłu idą 
ogromne obroty handlowe (w r. 1928 -
78 miljardów zł, w kryzysowym roku 
1934 - 29 miljardów złotych, Polska 
1934 - 2 miljardy zł), które są naj
większe na ziemi. Maksymum jednak 
potęgi handlowej Wielkiej Brytan.ii na
leży' już do przesz.łości (1870-1880). 
Coraz bardziej bowiem. daje się odczu
wać w handlu światowym konkurencja 
Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Ja
ponji. 

Położenie geograficzne - jeden z dównych 
czynników potęgi Anglji. 

Co oprócz natury kraju i charakteru 
narodu wpłynęło na rozwój potęgi an
gielskiej Y Niewątpliwie przyczyniło się 
do tego szczęśliwe położenie wysp 
i udział Anglji w handlu światowym. 

Wyspy brytyjskie leżą bardzo blisko 
zachodnich wybrzeży Europy, oddzie
lone od niej przez niezbyt rozległe 
i głębokie morza. Znajdują się one 
w środku wybrzeża Europy, a na po
łowie drogi między morzem śródziem
nem i morzami północnemi. Leżą na
przeciw wielkiej bramy nizin, która 
rozpościera się na kontynencie euro
pejskim między górami średniemi Eu
ropy ZIU!hodniej a górami skandynaw
skiemi. Uchodzą też poniekąd za prze
dłużenie tych nizin w stronę oceanu 
Atlantyckiego. Przez wyspy bryty j
skie i przez ową bramę nizinową wdzie
rają się wpływy oceanu w głąb Euro
py. Położenie przy tej bramie nizinnej 
a przy cieśninie łączącej dwa morza 
(Kanał i morze Północne) ma ogromne 
znaczenie gospodarcze i polityczne. Tu 
bowiem zbiegają się wszystkie ważniej
sze drogi lądowe i morskie kontynentu 
i tylko tu wyrość mogła taka potęga 
światowa, jaką jest Wielka 13rytanja. 

Nieomal do koi'ica XVI w. Anglja 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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jest tylko jednem z państw europej
skich. życie gospodarcze na wyspach 
obraca się w ciasnych ramach ówcze
snej Europy, a udział w handlu euro
pejskim jest bardzo mały. Anglja leży 
bowiem podówczas na krańcach ów
czesnego świata, na granicy cywiliza
cji i nie wywiera większego wpływu 
na rozwój wypadków. 

Ten stan rzeczy uległ zasadniczeJ 
zmianie z chwilą dokonywania się wiel
kich odkryć geograficznych. Położenie 
Anglji z krawędziowego stało się na
gle centralnem. Angl,ja znalazła się na 
drodze z Europy do nowoodkrytych 
krajów. Gdy zaś dzięki odkryciom 
i szczęśliwie prowadzonym wojnom ko
lonjalnym i innym (w okresie 1688 do 
1815 na 126 lat 64 lata były wojen
ne) coraz więcej krajów wchodziło 
w zależność od Wielkiej Brytanji, nie 
dziw, że Wielka Brytanja znalazła się 
niebawem w c e n t rum · p 6 ł k ul i 
l ą d o w e j, a równoczelinie w centrum 
zamieszkałego świata. Położenie geo
graficzne wysp brytyjskich okazało 
się niezwykle szczęśliwe. Dało howiem 
podwaliny pod rozwój potęgi mor
skiej Anglji. Dzięki swernu wyspiar
skiemu położeniu Anglicy nietylko stal i 
się p i e r w s z y m n a r o d e m m o r
s kim na ziemi, ale, rozbudowując 
stale swoją flotę handlową i wojenną, 
opanowali wszystkie ważniejsze drogi 
morskie, na swoje okręty zaś ściągnęli 
większą część ruchu towarowego świa
ta. Do wzrostu floty handlowej przy
czynił się przedewszystkiem rozwoJ 
wielkiego przemysłu angielskiego oraz 
wzrastający z dniem każdym udział 
Anglji w handlu światowym. 

Angielska flota handlowa, która 
w r. 1840 miała pojemności 2,7 111ilj. 
tonn netto, obecnie liczy wraz z domi
njami 20,6 milj. tonn, co stanowi 32°/0 

tonnażu światowej floty handlowej 
(w r. 1914 - 42°/o). 

szukaj w tomie piątym! 

Dzięki tej przewadze flota angielska 
przewozi blisko 2

/ 3 towarów, biorących 
udział w handlu zagranicznym, zara
biając na tern rocznie do 100 milj. fun
tów, nie licząc zysków pośrednich. 

W parze z rozrostem floty handlo
wej idzie rozbudowa floty wojennej. 
W tej dziedzinie jednak Wielka Bry
tanja dała się już ubiec Stanom Zjed
noczonym. Poważnym znś na tem polu 
konkurentem okazuje się Japonja. 
Również na polu lotnictwa, które na
równi z flotą staje się ważnym czyn
nikiem w utrzymywaniu kontaktu 
z rozległem imperjum, pozostaje Wiel
ka Brytanja nieco wtyle. To też. zmie~ 
rza Wielka Brytanja obecnie do stwo
rzenia, obok istniejących już stałych 
połączeń lotniczych: Malta-Indje, Kair
Capetown, nowych światowyeh połączeń 
z Kanadą, Australją, a przez biegun 
północny z oceanem Spokojnym i i. 

Frontem do Europy czy do Ameryki? 

Stosunek Wielkiej Brytanji do reszty 
świata da się podzielić na stosunek a) do 
Buropy, b) do imperjum hrytyjskiego, 
i c) do reszty świata, wśród którego naj
ważniejszą częścią są St. Zjednoczone. 

Wyrazem tych rela<'yj Wielkiej Bry
tanji jest przedewszystkiem handel za
graniczny. Otóż z 1700 milj. funtów 
szter., które w roku l!l30 składały się na 
przywóz i wywóz Wielkiej Brytanji, 
650 milj. f. przypadało na Europę, 5i0 
milj. na imperjum brytyjskie, a 480 na 
resztę świata. Wynika z tego, że tylko 1

/ 3 

handlu zagranicznego Wielkiej Brytanji 
zwraca się. do Europy. Ciekawą również 
jest rzeczą, iż w r. 1934 tylko 36°/0 ko
respondencji (listów, przesyłek poczto
wych) szło do Europy. Z Wielkiej Bry
tanji wyjeżdża o wiele więcej ludzi do 
portów nieeuropejskich niż przyjeżdża 
stamtąd. Także z Europy otrzymuje 
Wielka Brytanja więcej pasażerów niż 
daje Europie. 
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'l'o wszystko świadczy najlepiej o tern, 
iż punkt ciężkości zainteresowań gospo
darczych, a nawet politycznych Wielkiej 
Brytanji przesunął się poza Europę. 
Także w rzeczach kultury coraz częściej 
i energiczniej dochodzi do głosu ilościo
wo silniejsze i młodsze społeczeństwo an
gielsko-amerykańskie. Że zaś reprezen
tuje ono i terytorjalnie i gospodarczo 
pierwszorzędną potęgę, przeto Anglja 
coraz częściej zaczyna spoglądać na za
chód. 

Wielka Brytanja przeżyła już swój 
wspaniały rozkwit polityczny i gospodar
czy. Wiek XIX był wickiem Wielkiej 
Brytanji. Obecnie coraz częściej do gło
su w świecie anglosaskim dochodzą Sta
ny Z,iednoczonc, gdzie mieszka blisko 
100 miljonów Anglików. Społeczeństwo 
angielskie w Europie będzie musiało 
w najbliższej przyszłości dać odpowiedź 
na pytanie, czy chce pozostać nadal 
w tradycyjnym związku z Europą, czy 
też odwróci się od Europy ku reszcie 
świata, ale już w oparciu o drugą potęgę 
światową angielską, Stany Zjednoczone. 

St. Pawłowski. 

Kultura. 
Termin „Wielka Brytanja" na ozna

czenie państwa angielskiego pojawia 
się po raz pierwszy w proklamacji kró
la Jakóba I w r. 1604. Jakób I, syn 
Marji Stuart, jest pierwszym z królów 
angielskich, który rządzi bezpośrednio 
wszystkiemi temi krajami, jakie zwy
kliśmy łączyć z pojęciem Anglji euro
pejskiej, a więc: samą Anglją, Szko
cją, Irlandją i wyspami leżącemi w ich 
najbliższem sąsiedztwie. Ta nowa na
zwa, stworzona w duchu wieku XVII, 
duchu baroku, który lubował się 
w wielkości, miała przez słowo : „wiel
ka" uwidocznić sąsiadom z kontynentu 
fakt potęgi nowego państwa, przez sło
wo zaś „Brytanja" nawiązywała do 
najdawniejszej, znanej wtedy tradycji 

kulturalnej, do Brytanów, zajmujących 
te wyspy przed okresem chrześeijań
stwa, plemienia, które jakoby miału 
pochodzić od Brutusa, potomka Tro
jańczyka Eneasza. Kiedy w sto lat 
później groził powrót na tron szkocki 
wygnanej, a już katolickiej dynastji 
Stuartów, Anglja zmieniła w r. 1707 
unję personalną ze Szkocją na unję 
państwową. Wzamian za ustępstwa 
ekonomiczne Szkocja zrzekła się odręb
nego rządu i parlamentu (zachowując 
niezależność wyznaniową i sądową) 
i zgodziła się na powołanie na wspólny 
tron Niemca, elektora hanowerskiego, 
Jerzego I, potomka Stuartów po ką
dzieli. Unja z r. 1707 ustaliła nazwę 
państwa ·angielskiego na 1'he United 
Kingdom of Great Britain (Zjednoczo
ne Królestwo Wielkiej Brytanji). 

Powstanie narodu angielskiego. 
Naród angielski powstaje względnie 

późno dopiero bowiem w XIII wieku bu
dzi się angielskie poczucie narodowe ; 
wiek XV jako okres walk zewnętrz
nych o supremację we Francji (wojna 
stuletnia) i walk domowych (wojna 
Dwóch Róż) jest zupełnie stracony dla 
rozwoju narodu. Dojrzewanie rozpo
czyna się dopiero w początkach w. XVI, 
przyczem przeszkadzają mu częściowo 
niepokoje na tle wyznania. Dopiero po 
osłabieniu pierwszego wielkiego prze
ciwnika, Hiszpanji (klęska Wielkie.i 
Armady w r. 1588) wzrasta tempo doj
rzewania - jest to sławny ze swojej 
literatury i rozmachu w budownictwie 
okres królowej Elżbiety (1559-1603). 
Rozbudzone teraz potężne uczucie na
rodowe zaczyna tak kształtować całe 
życie, że ostatnie pokolenie w. XVII 
stanowi pierwsze zupełnie dojrzałe po
kolenie narodu angielskiego. 

To późne tworzenie się narodu an
gielskiego wynika z faktu, że Anglja 
właściwa (i południowo-wschodnia część 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Szkocji) były aż po wiek XII nawie
dzane coraz to nową falą odmiennych 
rasowo przybyszów, którzy kolejno zle
wali się z miejscową ludnością. Nie 
wchodzimy tu już w historję warstw 
mieszkańców przed przybyciem ple
mion celtyckich (--+Celtowie). Na naj
starszych kulturalnie celtyckich Bryta
nów, chrześcijan, którzy przez trzy 
wieki ( 43-410 po Chr.) stykali się 
z cywilizacją Rzymu, stanowiąc jego 
prowincję gęsto usianą osadami woj
skowemi, nasunęli się w wiekach V 
do VI Oermanie z okolic dzisiejszej 
Fryzji i Danji. W chłonęli oni, zwła
szcza na północy i zachodzie Anglji, 
sporą ilość krwi celtyckiej, narzucili 
jednak podbitej ludności swój język 
do tego stopnia, że jedynie nieliczne 
nazwy miejscowości i rzek pozostały 
jako ślady brytyjskiej kultury. Na tę 
warstwę napłynęli w w. IX i X Nor
wegowie i Danowie i osiedlili się po 
krwawych walkach we wschodniej 
i środkowej Anglji. Ci nowi przybysze 
kultury własnej nie posiadali i byli po
ganami. Bez zastrzeżeń przyjęli kultu
rę staroangielską i chrześcijaństwo. 
W języku zostawili ślad w postaci zapo
życzeń na najbardziej proste czynności 
i przedmioty pierwszej potrzeby - do
wód ich niższej kultury. 

Kiedy te trzy warstwy przemieszały 
się z sobą zupełnie na przestrzeni sze
ściu wieków, napływa ostatnia, wysoce 
kulturalna fala sfrancuziałych Germa
nów. Sąsiedzi z poza kanału, Normano
wie, opanowują pod wodzą swego księ
cia Wilhelma Zdobywcy w ciągu kilku 
lat od bitwy pod Hastings (1066) całą 
Anglję, aż po dzisiejszą Szkocję, która 
wtedy zrywa związki z Anglją (aż wła
śnie po panowanie Jakóba I). Stano
wią oni przez pewien czas odrębną 
warstwę arystokratyczną, ściśle od
dzieloną od podbitej ludności używa
nym przez siebie wyłącznie językiem 

szukaj w tomie piątymi 

francuskim (w którym istnieje wcale 
spora literatura angfonormandzka). 
Ale powoli zaczynają się zlewać te 
dwie warstwy, przez małżeństwa za
równo wielkich panów z dawną ary
stokracją .anglosaską, jak osadników 
wiejskich i miejskich z miejscową lud
nością. I już w drugiej połowie w. XIII 
spotykamy się ze zjawiskiem nowego 
języka, języka a n gie 1 ski ego, bę
dącego mieszaniną „nal'zecza" germań
skiego z romańskim, języka używanego 
widać powszechnie, skoro kancelarja 
królewska wydaje w nim proklamacje 
(od r. 1258). l)o zupeh1ego zaś zlania 
się w całość narodową przyczynia się 
fakt strasznej zarazy, która w drugiej 
połowie w. XIV zmniejszyła niemal do 
połowy ludność Anglji. Do niezmiernie 
przerzedzonej inteligencji duchownej 
i arystokracji urzędniczej dostają się 
już teraz bez trudu ludzie z warstw 
niższych, o krwi przeważnie germańskiej, 
opanowując przcdewszystkiem szkolnic
two. A od niego zależy przecież w wiel
kiej mierze typ narodowego poczucia. 

Tworzenie się charakteru na.rodowego 
Anglików. 

Kto wie, czy długowieczne istnienie 
obok siebie dwóch warstw odmiennych 
kulturą, choć bliskich sobie rasowem 
pochodzeniem, nie jest najwazmeJ
szą przyczyną p o c z u c i a h i e r a r
e h j i, które tak charakteryzuje kul
turę angielską, tern więcej, że warstwa 
wyższa nie była tak bardzo wyłączna 
i dopuszczała do swego grona człon
ków warstwy podbitej. Poczucie hie
rarchji jest źródłem poszanowania pra
wa w Anglji, wykonywania przepisów, 
posłuchu dla wyroków sądowych i dla 
wszelkich władz, łącznie z królem. Po
czucie hierarchji jest też przyczyną 
ustalenia się podziału społeczeństwa 
na klasy: niższą, średnią niższą, śred
nią wyższą i wyższą, przyczem ideałem 
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każdego Anglika jest przejście do kla
sy wyższej. Nie ma to dążenie cech do
robkiewiczowstwa, gdyż klasy są za
wsze otwarte dla nowych ludzi, którzy 
pracą, energją, uczciwością, czy myślą 
potrafią wybić się nad swoje otocze
nie - przyjęci zaś do wyższej klasy, 
są tam odrazu uważani za równych. 

Działa bowiem tutaj druga cecha, 
wyniesiona z okresu stawania się na
rodu: demokratyczność. Jest 
rzeczą niezmiernie ważną, że warstwic 
zdobywców narzuciła warstwa podbita 
swój język, bo w swojej budowie, 
w składzie i słownictwie, dotyczącem 
czynnego życia, język angielski jest 
germański. Arystokracja zatem zosta
ła przepojona elementami z ludu, tak 
że nie było miejsca i czasu na wytwo
rzenie się arystokracji czy szlachty ro
dowej. Do dziś przecież tytuł lorda nie 
jest tytułem z powodu tylko urodze
nia, ale zawiera w sobie obowiązek 
(dziedzicznego) doradcy królewskiego 
w wyższej izbie prawodawczej. Co ro
ku powohrje król do Izby lJordów kil
ku obywateli, zasłużonych przez swoją 
pracę polityczną, społeczną, przez dzia
łalność naukową, artystyczną, bez 
względu na ich pochodzenie, choćby 
z t. zw. proletarjatu. Demokratyczność 
ta już w średnich wiekach obciążyła 
troską o dobro państwa wszystkie war
stwy. Wprawdzie uważana za kamieii 
węgielny swobód politycznych Anglika, 
sławna Magna Charta Libertatum z r. 
1215 poręcza je tylko dla baronów, 
ale w pięćdziesiąt lat później zbiera 
się parlament, w którym zasiadają 
przedstawiciele miast i wysłannicy wol
nej ludności hrabstw. Odtąd parlament 
nie przestaje działać w Anglji, dając 
wzory wszystkim .innym narodom, któ
re znacznie później osiągają stan demo
kratyzmu (-+ Parlamentaryzm). 

Bardzo ważną cechą jest p o t r z e
b a sp r a w i e d l i w o ś c i, która prze-

jawia się w wiekach średnich dążeniem 
do szybkiego i niezależnego wymiaru 
sprawiedliwości. Niemal każde panowa
nie przynosi tu zmiany, a wszystkie 
cechy dzisiejszego sądownictwa (sądy 
wyłącznie przysięgłych, instytucje sę
dziów pokoju, t. zw. sesje objazdowe 
pod kierunkiem wysoko wykształconych 
sędziów z londyńskiego sądu apelacyj
nego) wywodzą się z początków śred
niowiecznych. Magna Charta zapewni
ła baronom sąd ich przez samych sie
bie (pares), stąd do dzisiaj lzb:a IJor
dów jest jedyną instancją w kryminal
nych sprawach jej członków, ale zara
zem najwyż'szą instancją apelacyjną 
dla wszystkich obywateli, co zapewnia 
wysoką bezstronność sądów. Anglju 
opiera się na dawnem prawie krajo
wem, nie przyjęła prawa rzymskiego. 
Nie posiada spisanego kodeksu (z wy
jątkiem niektórych gałęzi) i wyroki 
powołują się na „precedensy", t. j. po
dobne wypadki już osądzone, czasem 
nawet na wiek XIII czy XIV. W ten 
sposób sądownfotwo, choć walczy z pew
nemi trudnościami, jest bardziej zbli
żone do życia, niż w państwach, które 
wciąż muszą dostosowywać do niego 
i zmieniać spisane, gotowe kodeksy. 

Przejawia się w tym szczególe zami
łowanie Anglika do tradycji. Z tym 
rysem zaś łączy się ukochanie „prowin
cji", najbliższej swojej okolicy. Można 
powiedzieć, że Anglik przywiązany jest 
do swej ojczyzny tylko poprzez m i
ł o ś ć s w e j p r o w i n c j i. Odrę b
ność grup osadniczych germańskich 
(Jutowie w Kent, Anglowie we wschod
niej i środkowej, Sasi w zachodniej 
i południowej połaci kraju) zachowała 
się długo, jak to widać z dialektów, 
w których spisane są dzieła literackie 
w średniowieczu, a przywiązanie do 
najbliższej okolicy wzrosło jeszcze 
przez to, że ludność. anglosaska, odsu
nięta po podboju przez Normanów 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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przez dwa wieki od rządu państwem 
jako całością, posiada dość znaezne 
uprawnienia w samorządzie lokalnym. 
Normanowie zmienili typ administra
cji, ale te ich nowe hrahstwa ( cmmty) 
miały identyczne granice z dawnemi, 
mocno trzyma.iącemi siQ we wsp{1l11oeil.' 
życia anglosaskiemi shire.~. 'l'a tradyeja 
samorządu, która uchr011iła Anglików 
przed utratą ich germańskie.i kultury 
na rzecz francuskiej, anglonom1arnlz
kiej, przetrwała do dzisiaj i jest przy
czyną świetnie funkcjonującej admini
stracji lokalnej, do której nalPżą tak 
ważne sprawy, jak szkolnictwo, policja, 
zdrowie publiczne, drogi, opieka nad 
ubogimi i nad pracą. Można trż łatwo 
zrozumieć, jak świetną szkołą dla lllQ
żów stanu jest tak silnie rozwini"ty 
samorząd: prawie wszyscy wielcy poli
tycy angielscy przeszli przez prncc; 
w radach powiatowych i miejskich. 

Na.ród angielski dojrzewa w w. XVll. 

Te najważniejsze cechy angielski<>go 
charakteru narodowego, które roz
strzygają o układzie stosunków w Wirl
kiej Brytan.ii, osiągnQłY swój ostatecz
ny punkt rozwoju właśnie w w. XVIT. 
Wiek ten wypełnia bowi<>m walka z za
kusami ahsolutystyczrn•mi: z jednej stro
ny dynastji Stuartów (160:l-16K9), 
z drugiej ich przeciwnika, dyktatora 
Oliwera Cromwella. Absolutyzm zaś 
.iest zaprzeczeniem wszystkich tych wy
mienionych w poprzednim ustQpie 
cech: nie uznaje prawdziwej hierar
chji opartej na zasłudze, nie dopuszcza 
do demokratycznej troski wszystkich 
o wspólne dobro, niszczy prawdziwe po
czucie sprawiedliwości i chce usunąć 
wszelki lokalny samorząd. 'l'o też i .ied
na i druga strona poniosły klQskQ. l(a
rol I został ściQty wyrokirm sądu par
la11)entarnego (1649), ale Cromwellow
ska republika ( 1649-1660), która by
ła rządzona specjalnie napisaną kon-

szukaj w tomie piątym! 

Awlat I tycie. - IV. 

stytucją, 'l'lic Instrumrnt of Go1·crn
mcnt (jC'dyną pisaną konstytueją, bo 
ustrój an!!·ic•lski opic'ra si~· tylko nasze
regu poszC'Z<'!!Ól ny eh n kt(Jw parlamen
tu), rozpadła się w clwa lata po ,jPgo 
śmierci ( 16S8). Mimo to .ic>dnak, gdy 
katolik .Jakób Il próbował znowu wpro
wadzić rządy absolut llP, zmuszono go 
do abdykacji. 'l'ak zw. wic•lka rc•wolucja 
z r. 1689, w czasie> którpj nil' z:.<inął ani 
je<lc>n człowiek, hyła ostatpc•z1wm zwy
cięstwem <lc>mokratyeznrgo ducha 
w AnQ'lji. Cmowa zawarta z królt-m 
Willianwm 111 ('l'hc /)eclaratio11; of 
Hiqliłs) zapewninła wyłt)<•zny udział 
w ustawodawstwie przc·dstawicic•lstwu 
narodowPmu. zostawiając królowi prn
wo „veta", z kt!irego jc>dnak żadPn 
z królów do dziś nie korzystał. Władzę 
spra wu.ie ocltad gabinet ministrów, kt6-
rego początki pojawia.ią siQ za Karola 
IT, wytwarzany zawsze z parlan1enta1·-
11ej większości. 

Podobnie i zasadniczy układ sił poli
tycznych w Anglji powstał w w. XVI I. 
Z przygodnych bowic>m partyj politycz
nych, opowiadająeych siQ bądź za kró
lem, bądź za clemokrnty<"znym dykta
tor<>m, wyrosły potem owe <lwi<' part.ie, 
które pod róż1wmi nazwami przc>trwałv 
do dzisiaj. Odrazu już na początk~1 
w. XVlll straciły one eharaktc>r <lwóc:h 
kontrastowo przN•.iwstawnych sobie 
ugrupowań. Zarówno howic~m torysi 
i whii.rowie (w. XVlll). jak konserwa
tyści i liberałowie (w. XIX), jak t. zw. 
unjomsc>1 (part ja narodowa) i par
tja pra<'y (w. XX) - ta ostatnia hQd11-
ca dość daleką kuzynką socjalizmu 
curopejskieogo - nic różnili się i nic r<!ż
nią wcale co do rozum i en i a potrzeby re
form i co do narodowego programu po
lityki zagranicznej i kolonjalnej. R6ż
nicę programu stanowi racze.i tylko za
kr<>s zamierzonych reform i tempo, t. j. 
szybkość, z jalq te reformy miałyby bve 
przeprowadzone. Programy, nawet n11j-

------- - -------------
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har<lzi1•j radykalrw, 81) w Anglji pomy
śla1w zawt-1z1~ ni1~ jako rz1~<:zy konicC'zne, 
ale tylko jako rzeczy możliw1•, 1·0 do któ
rych wartośei trzeba rohi<~ kolejne do
świadczPnia. Stąd hcz względu, która 
partja jt>st n władzy, zasadnicza Jinja po
lityki angiPlskiPj, uprawianl'j przez rn
wo1lowyrlt polityków o długiej karjcrzc 
poprzcdniPj, pot-1iada stałą riąg-łośe. 

Crornwl:'ll zni6sł był także Tzhę Lor
dów, ale świa1lomośe koniN~znej hiera1·
chji w ciałach ustawodawczych spra
wiła natychmiastowy jl:'j powrót i przc
t rwaniC' tC'j jl:'<lyMj w swoim rodzaju 
instytucji. I ona uległa pewnym ogra
niczeniom jui z końcem XVI f w .. 
a w miarę uzyskiwania uprawnic(1 par
lamentarnych przpz coraz szerszr war
stwy, traciła na znaczeniu. Dużą rolę 
od<'grał tu 'l'he Parliami:nt Act z r. 1911, 
który wogiile kładzie podwaliny pod 
nowy system parbu11Pntar11y; Izba Lor
dów n1oie przez swoje „veto" tylko 011-
roczyl-. na dwa lata wykonanie uchwały 
Izby Omin, lecz nie moie zupełnie jej 
przf'kreślie. Mimo to w ważnych chwi
lad1 opinja publiczna liczy się z głosc>m 
tego powaiH<'g'O <"iała <loradczeµ:o. 

Sprawa wyznania w Anglji. 

\Val ka, jaką toczył Crmll WPII z Ka
rol(•m I, a potem cały nif'mal ogół kra
jn z ,Jakóhem li. miała tnkżf' podło:i.e 
rl:'ligijne. Było to starcie się protl:'stan
tyzmu z katolicyzmem, które w rezul
tacie skończyło się nieroiwgraną w for-
111 ic nsiąg-nięcia tolerancji religijrwj 
i na dłuiszy okrcs czasu upadkiem my
śli religijnc>j i wiary w społf'czeństwif' 
angielskiem. Reformacja w Anglji mia
ła od samt•go poc~zątku ( Jfl:n) charak
ter nieustalony, 11 t. zw. 39 artykułów 
(z r. 1!)71 ), podstawa oficjalnego ko
ścioła nnglikańskicgo, są czemś pośred
nirm mirdzy nauką kościoła rzymskie-
1-!0. z którE'go anglikanizm w RWem po
czuciu hierarchji za<•hował ustr6j epi-

skopalny, a protestantyzmf'm ni1'micc
kim, za którym odrzucił ar·tykuły wia
ry związane z katolicki<'t11 11jnwwa11ie111 
istoty dobrego uczynku i t.. p. 'l'o n ie
ustalone Rtanowisko spowodowało odrn
zu rozpad anglikanizmu na szereg sekt 
i prądów, zrnierzn.i<1cych w przf'ciww 
strony. Na<lo~n iar z:un if'szan ia, rn iast.1, 
przN1ewRzystkicm Londyn, p1·zy,kły 
wyznanie kalwif1ski1~ (kalwinbw przP
zwano tu ośmieszają1•ą nazwą „pu ry
tanllw" ). Purytanie w myśl skrajnie po
.irtyeh zasad dl:'mokratyczności dążyli 
do zupcłneirn rozluźniPnia jPdności ko
ściehwj, do zniesienia hiC'rar<·.hji; skrnj
nemi partjarn i wśród purytan{>w hyła 
grupa independenti\w (kaida glll ina 
tworzy swój własny knśeitił) i kwakr·zy 
(„the fl'ricnds" ), wśr()(l który<' Ir Il iemu 
nawet ofirjalnyeh <lu<·hownyeh. Zam~t 
i napivcic walki, związniwj zrt•szt:i z oba
wami o polityczny hyt Ang]ji, wywol11j1• 
najdalej idący w nidoleraneji 'l'hc '1'1'st 
Act z r. 1673, który 11akazuje wszystkim 
biorącym udział ezynny w życiu pań
stwowem (urzvdnikom, posłom i t. d.) 
złoienie przysięgi na wyznani!' ofi<·jalne; 
zaraz po nim idą kl'wawe prześla1lowania 
katoliki)w (167!)). Alt> to już ostatni wy
fikok relig·ijnej nienawiś<'i, kt/>ry przy
wiódł duszę angielską do 1>rzytomnoś1·i. 
Za Williama III toh•raneja rP!igij1ia 
staje się faktem, choć teoretyl'znil' prz1•
pisy przeciw innowiPreom istni<~ją. Od 
tego okresu nikt nic <loznaj1• w Anglji 
przeszkód w wykonywaniu swyeh prak
tyk religijnych i prowadzeniu propa
gandy wyznaniowej. Anglik, dojrzawszy 
w w. XVII, zrozumiał, że najwi~kszą 
wartość w życiu jednos1 ki, kt(>rcj pełne 
prawa przecid szanuje, stanowi jej ży
cie <luehowc i religijne. 

Myśl angielska w w. XVII. 

Równolegle z temi przt>mianami doj
rzewa umysł angiPlski jako z<lohywca 
wiedzy. Myśl angielska wyrabia sobie 

~~~~~~~~~~~~~-
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włmmą mPtodę hadania, jC'st to t. zw. 
ml'toda indukcyjna, za porz:)1 ko wana 
prz<'z J•'r. Bac o n 11 (1:i61-162G). l\11'
<lyc·yna i wi<'dza przyr<Hlnicza już wy
soko stojąec niegdyś w wil'kaeh śn~d
nieh, mają sw<lj nowy wiPlki okrl's: W. 
l I a r v c y ogłasza w roku 1628 swoje 
prawo kr:1żPnia krwi; R. 8 o y l P 
( 1626 --- Hi91) a przPch-wszystkiPm 
I z a a k N c· wt o n (l!i42-1727) stwa
rzają podstawy nowo1·wsnej fizyki. l\ie
d.v we J<'r;meji powstajt' - nit>zaprzc'rW
niC' najwyższa - instytneja typu hu
man istyrzn<'go, A kad<'mja Fm n en ska 
(16:JG), w Anglji powst.ajr (1662) piC'rw
sze i uajpoważHiC'jszr do dziś naukowe 
eiało wiedzy przyrodnic•zpj, 'l'he Hoyal 
Soriety. /Wiek XVII doprowadza takżl' 
do piPrwszqrn sformułowania nowożytn<'.i 
myśli filozofiez1wj angirlskic•j w dzie
łaC'h .J. Lorkr'a (16:l2-1704), kt<lr11-
naturalni<' z zastrz<·ż1•niami, jakiP znwsz<' 
n111sz:1 towarzyszy<- uog6lniPniu - rnoż-
11nby okn•śli<: jako myśl „zdrowc•go roz
St]dkn" (('(nnmrm sP?1sr ). Myśliri<'l<' 1111-

gil'lś<'.Y intPrt'sllj<J sii: przPdPwsz:rntkic'm 
1Por,i11 poznania (rpist.<'molog'ją), spo
sobami i drogami rozumowania, r<lwno
e;wsn 1<· jl'dnak starają sii;, aby filozofja 
miała skntki praktyezne, h:vła kierow
n iczk:i mora Iną życ•ia. \V ~r{i<l szczl·~{ił{iw 
charaktl'rystypznyrh dla tc'go nastawie
nia mo;i,11a wspomnil•{o przykładowo 
o istniPnin na angidskirh nniwersytP
taeh kakdr „filozof.ii moralnej". To na
stawieni<' przejawia SI\' n samego porząt
kn łm\eurha nowożyt1wj myśli angil'l
skicj: Loek<', autor „Szkie11 o lndzkiem 
rozumieniu" (1690), .i<'st takŻ<' ant01·pm 
liar<lzo ważuyeh „Myśli o wyehowuniu" 
(Hi~3) i „Szkic•n o tolerandi" (1667). 

Ideał wychowawczy: gentleman. 

C'dt>m wyc•howanin wedłng dziełka 
Lo<'kc• 'a jc•st doprowadz1·11 ie wyehowan
ka do ideału gl'ntkmana ( ~ Gentle
man). Pojawien il' si\• tC'go ideału jrst 
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dowodem dojrzrnia <lnszy angielskiC'j. 
Wprowadzenie go w żyril' zap<'wnia ;;po
ko.in11 Pwolnrji; w żyC'in społl·1·z111·m 
i prn'1s1wowPm, bez wstrząs6w, groż:Jryr·h 
zniszrzPniern materjalnem <'ZY motal-
1wm, j<1kil' Angliey ogl11dali w okn·si1· 
1G42-16S9. Pojawi1•nie si\' idPah1 wy
chowaw<'zc·go h~·ło km kon it'C'Zll i1·.iszt', 
Ż<' rów11orz1•śnie spoh•rzel1stwo angicl,;kie 
zarzyna si~ przemirnia{o z wytieznie zie
minńskil'go na wyłąezniP miejski!'. t-.a
razie przewodzi jako rentrum wszdkil'j 
m~·śli polityeznej i kulturahw,i Londyn 
i równoważy prz<'z cały wil'k XVIII 
wpływy warstwy zicmiańskiPj -- w wi<'
ku XIX miasta, zarówno stoli<'a, jak 
miasta prowincjonalne, stafo sii: wyłąez
nie dreydująeym czynnikiPm w pm1-
stwil'. l\tit-szPzaństwo jednak i w poc•zu
eiu hierarl'hji i w po1~uC'ill tradyC'ji 
przejmuje idPał dnwniPjszy, itłc~ał war
stwy, kt<lrpj miejs1•p ma zająć, idc•ał 
„człowil'ka dobrze urodzorwgo", kt<lry 
tę swoją dobrą krew umiał przejawi[. 
w dohryeh ohy<'zajaeh (mannrrs), kt6-
ry zaraz<'m w tyeh dobryeh obyezaj:wh 
zawarł swoiste <'<'<'hv narodowe anu·il'l
skie. W a;i,11ą praeę 1;rzy rozszc·1·zan it;~ się 
tc>go ideału wykonały sławne t. zw. „mo
rahw czasopisma" (moml paper.~). wy
dawane przt'z R. 8 t l' e I c'a i .J. Ad di
s o n a na poez1~tku w. XVIII, zwłas;:c·za 
„The 8p<'etato11

" (1711-171:3). 

Imperjalizm angielski. 

no w. XVII Anglja jest niPwiPlkim 
kraikil'm enroprjskim - od w. xvrr 
rozpoezyna się poclh<lj i1111~·c~h kontyncn
ttiw i oepan{>w, zarzyna si<; tworz:v<
wszpehświatowc im1H'rjum hrytyjRkiP 
(---. lmper,inlizm), wielkie dzieło wysiłkn 
i gPnjuszu angielskiego. 

Hównoez!'śnie powstaje środl'k, który 
ma służyć do srwłnienia t<'go <lzil'ła. Oli
Wl'r Cromwl'll tworzy zadatki wiclkic·j 
f I ot y a n gie Isk il' j, właśPiwym za{; 
jej twórcą, który wyszkolił metody <lzia-
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łania marynarki angielskiej, jest wła
śnie ów wygnany Jaktlb II; długir bo
wiem lata, w okresie kiedy hył nastQJH'·I! 
tronu, spędził na stanowisku kierownika 
admiralicji. Rozwój zatem floty przypa
da właśnie na początki kolonizarji 
(~Ameryka P1ilnocna i llolon.ic). 
Początki dają j('j awantnrniry w ty

pie Waltera Ralcigha (Virginia w Anw
ryce 1584); potem picrwszc wii:lrnze ko
lonje zakładają kol<'jno w A nwrycc 
emigranci z powodów religijnyeh: pury
tanie (Massachusetts, New Hampshire), 
katolicy (l\faryland), kwakrzy (PPnn
sylvania). W szQdzie j<'st to in irjatywa 
prywatna. Tak samo prywatnPm rirzl'<l
siębiorstwem jest Kompanja Wschodnio
Indyjska, która o<l r. 1600 zarzyna swą 
działalność w Azji. Wiek XVII .i<'st tPŻ 
świadkiem opanowania ważnych staryj 
handlowych w Indjarh Zarhodn ich (,Ja
m aj ka 1655 i inne wrześnicj i pó:l.nicj, 
~w. Helena 1651); w w. XVIII uzysku
ją Anglicy flihraltar (1704) i Maltę 
(1800), w AmPryrc Kana<h:, Nową 
Fundland.ię, w Azji Indjc, Cejlon, pod 
koniec wicku zaczynają kolonizować Au
stralję. 'N w. XIX przychodzi kolt~j na 
ląd „czarny"; po za.i\'.ciu Kapsztadu 
(1795) idzie Natal (1824), Egipt, Su
dan, Transvaal, Oranja, obszary środ
kowo-południowe, kt6rc dla Anglji zdo
bywa znowu prywatna energja wielkie
go imperjalisty, Cecila Rhodesa. Wresz
cie po wielkiej wojnic dostają się w rę
ce angielskie prawic wszystkie kolonjc 
niemieckie w Afryce i na Occanji (gdzie 
Anglja również czyni duże podboje 
w ciągu w. XIX - tak np. zajmuje 
w 1841 bogatą Nową Zclandję). Cały 
ten obszar impcrjum dzieli się na roz
maite co do swt•j zależności od rządu 
Wielkiej Brytanji typy administracyj
ne: dominja, kolonje koronne, mandaty, 
protektoraty i t. d., przytem każdy, 
dosłownie, kraj ma inny system samo
rządu, zależnie od politycznego wyrobie-

nia mieszkai'1rów. Niektóre z nich doro
sły wpl'łni do uznania ich za równo
rzędne z samą Wiclką Brytanjq. W pa:l.
dzicrniku 19~6 powstaje now<' zjawisko 
polityczne: demokratyczne imperjum. 
Od tej rhwili rząd rcntralny Widkil'j 
Brytanji przestał być władzą narzPllll) 
nad szprcgicm kolonij zamit~szkałych 
i rządzonych przez ludność pcwhodzcn ia 
.europejskiego; uzyskały one 1włną samo
dzidność i są związane tylko unją per
sonalną. W i elka Brytanja, W ulne Pań
stwo Irlandzkie (bez p<lłn. części Ulste
ru, który jest nadal „dominjum" zależ
ncm o<l rz:)Viu londyńskiego), lJnja 
Południowe.i Afryki, Zjednocz. Stany 
Australji, N. Zelan<lja, Zjednocz. Sta
ny Kanady i Newfoundland tworzą ra
zem „Brytyjską Rzcrzpospolitą Naro
rodów" (The British Commonwealth of 
Nations). Każda z tych części ma swój 
własny ustrój, swą włastU! monetę, woj
sko, względnie milicję, politykę zagra
niczną (posłów, konsulów, przedstawi
cieli w Lidze Narodów), nawet własne 
kolon.ie; łączy je tylko osoba króla 
(którego w danej części reprezentuje 
,,gulwrnator generalny") i konfrreneje 
im per jalne, nn które przyjcżdżają prc
mjerowie gabinetów, bQdący w rzeczy
wistości prezydentnmi owych krajów. 
Na tych konferencjach ustalane są 
wspólne lin.ie polityki imperjalnej, han
dlowej, emigracyjnej i t. p. To demo
kratycme imperjum odgrywa dziś 
w świecie rolQ zasadniczego regulatora 
spraw związanych z istnieniem i roz
wojem, z ideałami i interesami kultury 
rasy białej. 

Wiek XIX, wiek reform i techniki. 

Ta ni('zwykła koncepcja „Rzt·i~z
pospolitej Narodów", nie mająca żad
nego wzoru w dotychczasowej historji, 
jest wynikiem pracy myśli angielskiej 
w w. XIX, w którym wszystko zdąża 
do tego, aby przez reformy wewnętrz-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ne i rozwój techniki postawić Ang·lję 
na stałe na czele państw europejskich. 
Kolejno odpadli już bowiem rywale po
lityczni: Hiszpanja nie podniosła si-: 
już nigdy od czasu klęski Wielkie.i 
A rma<ly, Holandja została odsun io;ta 
nahok przez rozbudowę floty angit'l
skiej, I•'rancja została pokonana przez 
klęskę Napoleona. N a Niemcy, rozrn
stające się dopiero w w. XlX na wid
ką potęgę politycimą, przyszła kolej 
starcia się z .Angl.iq w w. XX, zakoiH'zo
ncgo również klo;ską i tl'go rywala Wiel
kiej Brytanji. 

Ueformy są przeprow11clzanP 1111 
wszystkieh polaeh i wsz-:dzie u podło
ża istnieje ten sam demokratyezny 
i gentlemański pierwiastek uszanowa
nia godności i praw jednm;tek aż do 
najdalszych granic. Zaczyna się od re
formy stosunków wyznaniowych (eman
cypacja katolików 1829) i usunir;cia 
niewolnictwa na obszarze bryty jskiC'g-o 
imperjurn, jak rówmez sk:umwania 
przymusowrgo osadnictwa ( drporta
cji) ; pot rm reforn1y pa rlamentarnP na
dają coraz szersze prawa wyhort'ze 
ludności aż do udzi(•lt>nia pdnyc.h praw 
wszystkim obywatelom bez r(,ż11i<·y 111a
jątku i płci (1H31, 1Ho6, 1911, l!U8); 
towarzyszą im reformy samorząd u (od 
r. 1835), reformy opieki n11<1 robotni
kiem dojrzałym i małoletnim, r<'formy 
szkolnictwa (przynms szkolny od roku 
1870, oświata pozaszkolna). Na polu 
administracji kolonja111 i pr·zychodzą 
pierwsze refonny po lmncic w 1'i:ana
dziP (od r. 1842), polt'm ważne r)od 
wieloma wzgl~darni jrst rirze,jl:cir za
rządu luujami od Kompan.ii Wsehodnio
lndyjskiej w r. 18!>7 (po bardzo krwa
wym buncie wojsk tuhylezy<"h); po 
wojnic lwerskiej pojawia si~ po raz 
pierwszy myśl frderacyjna, z rezulta
tem „Rzeczpospolite.i N a rodów". 

Hównocześnic idzie w parze rozwój 
techniki. Nad całem życiem przemysło-
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wrm zapnnowujP maszyna, najpierw 
parowa, pott•m elektryezna, przynosząc 
z pocz<Jtku rir,:żki kryzys gospodarczy. 
Al!' około połowy wieku kryzys mija 
i lata 18.'i0-1880 są okrf'sem wielkiej 
prosperity ( zanwżnośei). Anglja ju:i. 
WCZ\'Śniej pokrywa się siecią wspania
łych dróg, potem w połowie wieku sie
<•.ią linij kolrjowych (będących do dziś 
przrdsięhiorstwami prywatucmi); po
czątek w. XX to rozwój antornohili
zn1u, a ohecnir samolot stajP się łącz
nikiPlll komunika<"y.inym rniędzy czę
~ciami iuqwrju111 (budowa hazy lotni
czej w Sing·apore). Przl'mysł stalowy, 
włókienniczy, okrętowy, maszynowy 
osi11gają przrz dłuższy czas najwyższy 
w Europie poziolll, dopiero ku końco
wi w. XlX zaczynają stawać do rywa
lizacji NiP111cy. To t<·Ż prosperity za
czyna opa<lać i pirrwsze pokolenie 
XX w. łllusiało hardzo ohniżyć skal<; 
życiową po wojnie; obecnie jednak wi
dar już pocz11tck powolnego powrotu do 
wi(~lki<>j zarnożnoś<'i. 

Kultura życia codziennego. 

!-\Jrnmhinowane przemiany w zakrr
sil' t<>l·hniki. za1noż11ości i <lrmokratycz-
110Ś<•i sprowadziły tPŻ IH'wnr zmiany 
w zakrrsit> kultury żyC'ia codzirnnego. 
h':ultura ta ma naturalnie swoje spr
('yficzrw trnden('jP ~ jest to kultura 
towarzyska o t'ha rakt<•rze jPdnak nie 
salon11, all' do1tlll rodzinnq.ro (lwmr), 
w przeciwstawi('niu np. do francuskiej, 
kttmi jest kultur;! wyhicznie salonową, 
luli nil'mieekiej, kt{,ra jest tylko do
mową. Anglik traktuje dom jako sa
lon, a życiu towarzyskiemu pozadomo
wemu stara się rn1dać cechy życia do
mow<'go. Z jednej strony zatem zacho
wuje pt•wną iloś\. ustalonych ceremo
nij w pożyciu codzirnnem, jak np. owo 
przebieranie siQ do obiadu lub spędza
nie razem chwil po obiedzie w the 
drawing room; tutaj można także wspo-
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111111<'c troch',) ceremonjalny stoimnek 
~yna do ojca w rodzinie angielskiej, 
<·oś niby podwładnego do zwierzchni
ka (a znalazło to wyraz w potoczłl<'.i 
11nzwie na ojca: governor). Z drugi<1 .i 
strony tutn.i ma swoje źródło sław.na 
i11stytul1 ja klubów. Klub nie jest 
1ylko miejscem zebrań na dyskusjP, 
alp jest to zwykle bardzo duży pry
w:1tny hotPl z własną rPstauracją, hi
hl jot<' ką, czytelnią, gdzie· każdy czło
IH·l< n10że zamieszkać każdej chwili, 
jak u sit>bic w domu, gdzie przyjmuje 
znajomy<'h z miasta (zamiast u siebie), 
g·dzi<' zawsze znajdzie partnerów do 
gry w karty czy bilard. Jest to Żyt'.ie 
do111owe rozszerzone na koło znajo-
111yeh, dobieranych bardzo skrupu
latnie. 

W związku z tym typem kultmy 
życia codziennego znajdują się i clal
SZ<' szczf·góły, znane powszechnie i po
wszechnie stanowiące przedmiot lek
ki<"h drwin na kontynencie. Do nich 
należy np. zamiłowanie do wiadomości 
z życia domowego warstw wyższych 
(high life). Gazety podają wszystkie 
zaręczyny, śluby i przyjęcia z opisem 
tualet i listą gości, urodziny wśród 
arystokracji i chrzty, nie mówiąc na
turalnie o pogrzebach i testamentach. 
'l'u też trzeba wymienić owo specjalniP. 
angielskie -;,raktowanie dworu królew
skiego jako wzorca (standardu) dla 
kultury życia codziennego. I w jednym 
i w drugim wypadku jednak działa 
poczucie hierarchji. \Varstwa wyższa 
jest zawsze ideałem Anglika, a król 
jako najwyższy członek ,,towarzystwa" 
jest zarazem „pierwszym" ojcem swo
jego „domu" królewskiego. (Minister
stwo ~praw Wewnętrznych, które wy
rosło z kancelarji królewskiej, do dzi
siaj nosi nazw i: 'Plie Jl ome Office). 
Król angielski chętnie korzysta z tego 
nastawienia ludności, aby dopomóc 
bezpośrednio jakiejś gałęzi przemysłu 

czy rze111iosła, propagując taką <'ZY in
ną modę ubrania, taką czy inną roślinę 
ogrodową lub sposób ogrzewania pa
łacu i t. <l„ a publil'zność, kt(>rn go 
naśladuje, zdaje sobie sprawę, że Ju(>I 
robi to dla dobra og!tłu. Wpływ dwo
ru sięga jednak i do kultury 111oralrwj 
w życiu domowem. Wiek XIX oglądał 
bardzo charakterystycznq prz<·mianę 
obyczajów od wielkiej swobody za cza
sów wesołego J<•rz<'go I V <lo surowpj 
pruderji za ezas(>w bardzo wyn1ag·a.ią
cej hólowej Wiktor.ii i do rozluźniP
nia sztywności dornowo-salonowP,j za 
har<lziej demokratycznie nast rnjony<'.h 
królow XX w1~~lrn, Edwarda \"Jl, .J<~
rzcgo V, Edwarda VI ll, kt(ir.\· jako na
stępca tronu hył najhardzil'j d<'mokra
tycznym księciem \V al.i i od <'Zasów li <'n
ry ka V. 

Ta dP111okratyczność miała jednak 
inne jeszcze przyczyny; p<•wną rolę 
odegrała naturalnie wojna, potem ogól
ne zubożenie i rozwój techniki. 'l'ak 
np. kluby stały się zbyt wi<'lkim eię
żarem wobec bardzo wysokich skład<'k, 
a rozwój automobilizmu uczynił dla 
członków pozamiejskich (a tych była 
przeważna ilość) zbędnem istnit1 nie 
tych domowych hotelów, skoro każdy 
o każdej porze może wrócić swoim wo
zem do własnego domu. Życie domowe 
pod wpływem zubożenia straciło cechy 
zewnętrzne salonu (przebieranie się do 
obiadu prawie zupełnie 11p. wyszło 

. z użycia). Mimo to zasadnicza Jinja 
kultury wstała i życie domowe, pozba
wione konkurencji klubów, zaczyna 
wytwarzać nowy typ kultury życia co
dziennego, dostępny dla nowych warstw, 
dopuszczonych do kulturalnej wspól
ności przez demokratyczne nastawienie 
dworu i ogółu, typ. o którym można 
śmiało powiedzieli, że jako zbudowany 
na grzeczności i wzajernnem zaufaniu 
będzie godnym następcą dotychczaso
wego typu domowo-salonowego. 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~-
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Sztuka angielska. 

\V zakrrsit> sztnk plnsty<'znyeh i 11111-

zyki 11ie osiągrn{li Anglicy trg·o nirzwy
kle wysokirgo poziomu, jak w zakresi<' 
wie(lzy ścisłej i nauk technicznych. 

Do architektury wnif'śli tylko 
oryginnlny <lo<lntrk do gotyku w for
mie szf'rokich prostokątnych słupów 
Zf'wru;trznych, t. zw. styl prrpN1<lykn
larny (w. XIV), który siQ na konty-
1wncif' nir przy.iiJł. N a polu r z r ź h y 
nir ma.ii~ ani .i<•dnrgo g-łośnirjszrgo 1rn
zwiska, w m n z y 1• e. po krótkim 
okresir 1·ozkwitu pif'śni lirycznf'.i w cza
sach kr1'>lowP.i 1-<;lżbirty i ,lak!lh:i 1. mo
g-ą SiQ pof>Z<'Zycie. tylko nazwiskielll Il. 
P u r c f' 1 l a ( t Hi%). t\\'Ć>r<·y poważ
lH'.i 111uzyki koś('.irlnrj. Hye może, że 
brak zar(n„ 110 rzt•źhy, jak 111 uzyk i, na
lPży przypisa<- 1Ho1·1wmn wpływowi pu
ry1a11izmn w w. XVII w n1iastach, kt(l
ry pot \'piał radoś{o za r(1w110 z powodu 
pi~lrnd li11.ii eiała. j11k i pod11ircają1~e
g·o działa11ia muzyki świP<'kirj. 

,JpdyniP malarstwo ma sz1·rpg· 
wybit 11yeh Jll'Z!'dstawicif'li, cho<-. rozwi
llt;lo si1,_• p(1:/.110, 1lopiPro w w. XVJll. 
( lł(1wne gał1,•zi1>, µ·diiP a1tyśei angit•lscy 
ot;i;p~·11\·li wi1·lki1• r·pzultaty, odpowia
dają dohrzP ;:.;z(•1:1•!!clł0111 a11giPlski1•j psy
<'hiki: za111iło\1 ani n do przyrody, po
l'Zll!·iu indywidu:1l11ośei, rnistycyz1no
wi --- f><! to: kr11jo\1raz rodzajowy (li. 
Co11stahlt', t JH:3i),·krajobraz na
strojowy ( akwan•le ,J. \V. Turner a, 
t !Hfil) i portrt't (,J. Hr y n o I tl s, 
t 1792, ·rh. U a i n s bor o u g- h, t 17H8, 
U. no11111ey, t IH02). Znana ,it>st 
też szkoła „prrrafaPlitów" (lip. 1). n. 
llossetti, 1H:28-1HH2), kt!)ra chcia
ła real ii111 s;;ez(•g\1ł<'nv połączy{> z 11u
st y<·.z11yrn 11astro.i(·111 tn'Śl'i. 

\\' iwiązku z 111:ilarstwem trzd>a wy-
111i(•11i{o dział sztuki, 1loskonall' odpowia
da.i•1<·y angidskiPm11 JH><·z11<·iu humoru 
i rówrniezt'.~łlie 111isty1·yz1Howi; jest to 
1.lział ilustracji książek, ktG1y 1ozwija 

się wspaniale od czas1)w poety i rysow
nika \V. B 1 a k <"a ( t 1H2!l) po dzisiej
szych wirlkich ilu1:<trator6w . .\. Ra e k
h am a i K Du 1 a e a -- tu h•ż nal1•
żą sławne „angielskie sztychy·', pełne 
subtelne.i obserwacji życia i satyrycz
JH•go humoru; ten <lział sztuki osiqgnął 
szczyt w twórczości W. li ogar t ha 
( t 1764), :rntora powszrchnie znanyl'h 
seryj o „mo<lnem małżeństwie" i o „po
stępach rozpustnika". 

\Vn•szcie w związku z m11iłowani<•111 
własnr!!o domu, home, roiwinvła się 
szeroko sztuka dekora1·yj11a i sztuka 
stosowana. Twórq. tej ostatnir.i w 110-

w1wzesm'm znaezeniu j1•st teoretyk 
situki ,J. Ił us ki n, prnktyeznie za~ 
wprowadził ją w życil' angiPlskie 
\V. Morris (t 1H94), 111ala1·z i p<wta, 
ktć1ry pit>t·wszy za.iiił się wyrohe111 nr
tystyeznych tkanin, t1qwt, kafli, md>li, 
zalożył pi<'rwszą artys1yczn;i drnkarnit;. 
.Jqw działalnoś{o stała si~· hodźcPm dla 
in11yeh narodów Puropejski<'h. u kt6-
ry1•h zrrsztą w nil'jedny111 wypadku 
sztuka stosow11na osiąg-ni;ła stopień 
wyższy niż w Anglji. 

Literatura angielska. 

.Jrżrli ,i1•d11ak 11iP pri<>wu.lz:,1 ,\nglil'y 
w sztukach plastyl'zny(·li, il t1·111 lllllil'j 
w 11n1zy<'e, to wzarnian zato zaj111ują 

hnrdzo wysokie Jlli('jSl'(' w lit<·raturze. 
Nazwiska, jak ~hak Ps p <'art', D c>

f o e, S w i ft, l\I il t o 11, By ro 11. 

Shelley, Scott. I>i(:kens, są 
powsieehnie znaiw i przy\'hodzą l>Pz 
t rrnlu na myśl, g-dy si\' mt'1wi o I ikr·a
turzl' świata. Litnaturn a11gielska, 
w prwciwiP!lst>1 il' do litPratur ro111ar1-
skieh, zwłaszeza francuskirj, jPst. niP
równa --- jt>st w niej 1l11żo nrcydzid, 
al<• wzgl\'Llllie 111alo pl'Zl'\'i1;tni1• do
hryeh dzid situki. Wynika to 1. iiHly
widualizmu Anglików, kt(1rzv nie znosza 
reguł i nie uznają <:Wil'zenia sit; dh1i~ 
szego w zawodzie literackilll. PrzPwai.-

------- ------ --·-- --- --------------------------
szukaj w tomie piątym.' 
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nn częlić angielskich autorów za błysła 
jako pierwszorzędne tal<>nty bardzo 
młodo -- tak np. Byron wydał swego 
„Childe Harolda" w 24-tym roku ży
<•ia, K<'ats umarł, mając lat 2!), ~helley 
utonął w :30-tym r. życia, Szrkspira 
pierwszp utwory pochodzą z 2f>-go ro
ku, Diekr11s podbił świat ,.Pickwickiem" 
w 24-ym roku, Pope olśnił swoich czy
trlników techniką wiersza w 1H-ym, 
Chatterton, g·enjalny odtw{>rca Śr<'dnio
wiecza w XVll I w„ skończył śn1i<'rcią 
samobójezą. zaledwiP skołwzywszy lat 
17 - a ta lista nic jPst Wl'al<' ostatecz
na. \Y psyehice autora ang·ielskiq.("o 
przeważa pęd do oryg·inal11ośei, do swo
body wypowiedzenia się nad potrzebą 
ćwiezen ia i doskonałmif'ią formy, stąd 

często okr<'śla się literaturę a111 . .d<'lską 
jako romantyczną. Najważniejszą jed
nak jej cechą ,jest stworzPnie szt>reg-u 
odmian literackich. Już w Śrt>dniowie
czu G e o ff r e y C h a u c e r (t 1400) 
stwarza na własną rękę opowieść ra
mową w swoich „Opowi<'Ś<'iach Kan
t.nary jskich", zawierając w ni<'.i rozle
glejszy obraz życia niż analog·iczny co 
do formy, nieco wcześniejszy „J>eka
meron" Boccaccia. U saruego początku 
renesansu T o m a s z M o r u s (kano
nizowany w 19;35 r. w trzechsetną rocz
nicę swej męczeńskiej śmierci za wia
rę) pisze w 1516 swoją „ Utopję", któ
ra stała się wzorem dla wszystkich 
pow1esc1 obrazujących idealne życie 

w przyszłości. W okresie krótkot.rwa
ł<'go rPru>sansu (wstrzymanego w roz
woju przez religijne spory) w końcu 
w. XVI powstaje zupełni!' oryginalna 
komedja S z e k sp i r a ( ~ Szekspi
rowskie tajemnice), licząca szereg od
cieni i potężna jego tragedja, stano
wiąca wzór dla całej twórczości dra
matycznej w w. XlX. Powstaje też 
wtedy fantastyczny poemat „O królo
wej wróżek" _K Spensera (t 1599), któ
ry jest świadectwem angielskie,j wy-

ohrafoi, lubującPj się raczej w ohr:i
zach słownych, pozwalają<!ych każdemu 
czytelnikowi tworzyć własne indywidu
alne obrazy, niż w przedstawieniach 
plastycznych, złożony<'h z wyraźnych 
barw i kszt altów (malarstwo, rzeźba). 
Wiek XVI [ ogl~d11 powstanie wielkiej 
Ppopci rt·łigijnej, „Raju utraeoncgo" 
,J. M i I t o 11 a ( Hi67), która jest wy
razem rl>wnoeze~n ie indywidualizmu 
angielskiPgo (w posta(•i Szatana), jak 
i idei pracy 01w111icztH'.i, płynącej z po
świ«;_>cenia (w postaci Chrystusa). 1'11ż 
po niej w r. urn~ ukazuje się J. Bu
n y n n a pov.;-.1csc „ \Vędr{iwka piel
grzyrna", alt•gorja przrdstawiająca wal
kę człowiPka z pokusami w drodze do 
swego zbawienia. 

Wou:óle prawie wszystkie g-atunki po
wieści znajdują swój początek w litc>
raturze angielskiej. Tak więc powieść 
a w n n t u r n i c z a rozpoczyna się od 
„Robinsona Crusoe" D. De f o e'g o 
(1719); powieść satyryczna (z te
zą og<ilną) od „Podr<iży Oulliwera" 
J. S w i ft a (1726) ; powieść psy
c hol ogi cz n a od „Pameli" S. Ri
chardsona (1742), który komponu
j11c swe powieści w formie listów i pa
miętników, wprowadza analizę i auto
analizę psychologiczną bohaterów; po
wieść se n tym enta 1 n ą zaczyna \Y. 
Sterne („Tristram Shandy", 1760), 
pow1esc „gotycką", panującą wszP<'h
władnic nad Europą w końcu w. XVIII, 
pełną grozy, duchów, zjaw, tajemniczych 
postari, tworzy li. \V alp o 1 e („Zamek 
Otranto", 1765). Podstawą wielkiej po
wieści obyczajowej XIX w. są powipści 
Jane Austen (t1817), W. Scott 
zaś kładzie fundamenty pod nowożytny 
romans historyczny swoim „Waver
leyem" (1814), za którym ciągnie się 
cały łańcuch jego powszechnie znanych 
romansów ; na gruncie angielskim też 
przeobraża się romans historyczny w po
wieść historyczną, której celem jest 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ohraz kultury minionej przeszłości 
(W. Thackeray: „Henry Esmond", 
1852). Wreszcie K. n i ck ens (1812 
do 1870) stwarza wielką powieść, którq
by można nazwać s p o ł e c z n ą, jak
kolwiek nie jest to powieść z tezą -
tej bowiem prawic w literaturze angiel
skiej nit>ma. Na samym koficu wicku 
XIX i na porzątku naszego huduji.1 no
wożytną powieś(. ps,n·hologiezn:J Il. ,Ja
m t• s (1843--l!H6) i ,J. Con ra<l (Ko
rzeniowski, 1::.;:i7-Hl24), j1~<len Amery
kanin, <lnw:i Polak. ale obaj stale mie
szkający w Ang-lji. Trzeba też dodar, 
że jakkolwi('k może powieść r cg jo
n a 1 n a, opisująca życic 1irowincji, nic 
powstała w Angl,ii, rozwinęła się tu jPll
nak bardzo szeroko w drugiej połowiC' 
wieku XIX, dając często doskonałe rze
czy (Th. Il a r d y opisuje W csscx, 
Sh. Ka y e Smith - ~usscx, D. II. 
L. a w r e n c e - górniczą północ, .M a
ry Webb - pogranicze Walji, A. 
Be n net - okrąg przemysłu ceramicz
nego, II u g h W a I p o I c - Devon 
i t. d.). 

Jeżeli chodzi o inne działy literatury, 
to angielska twórczość dała jeszcze ory
ginalne formy w XVII w., a mianowi
cie kom e d j ę obyczajową (W. 
Congreve i i.), a na pocz. w. XVIII 
wspominane wyżej morał papers A d
<l i s o n a, które stały się dla całego wic
ku oświecenia idealną formą szerzenia 
kultury w całej Europie (sama zaś idea 
„moralnego czasopisma" wypłynęła z an
gielskiego zaufania do opinji publicznej, 
wypowiadającej się w dziennikarstwie, 
które, pierwsze w świecie, rozwinęło się 
szeroko i osiągnęło najwyższy poziom). 
Niemniejszą rolę jako forma kompozy
cji odegrały Byrona (1788-1824) „Wę
drówki Childe Ilarolda" jako rodzaj 
p a m i ę t n i k a z p o d r ó ż y, dalej 
jego po wieści poety c k_i e krót
kie u t w o r y e p i c k i e z tPmatem 
fantastycznej przygody i dużą domie-

szukaj w tomie piątym! 

szką liryzmu i wrcszeie jpgo „Don Juan" 
c p o p ej a sat y r y cz u a, ohfitu.i11ea 
w szereg dygn·syj o przpr{iżnych odc>ir
niach uczuciowyrh i nastrojowyrh. Na 
dużą uwal!ę zasługnjP essay romantyez
ny an11;idski, hęd11ey przt>kształ('l'll i,•m 
essay 'u francuskie!!o, zawieraji)<'<'go re
fleksje, na utwór lir)'('zn:· w prozi<', 
oświetlafocy sub.kktywnie pl·w1w ;r,ag·ad
nienia żyeiowc. Ostatnia form:) .il-st <l y
s k u s y .i n a k o m l' d .i a U. B. 8. h a
w a, która wywarła Już~· wpływ na 
twór<•zość konty1wntah111 w zakresie 
sztuk teatralnyeh. A. Tretiak. 

WIELKA WOJNA (1914-1918). 
Wil'lka wojna (1914-JDlH r.) odbiega 
pod każdym wzi,.dt,_•dem od wszystki<·h 
rozpraw orężnyeh na przestrz<'ni wiP
ków_ Bywały wprawdzie wojny dłuższ<', 
ale nie h:·ło wojny tak krwawej, tak 
niszezyciclskit>j, prowadzonej na l11dzie, 
morzu i w powi<•trzu. kt{lrahy w wyniku 
swym nietylko przeobraziła 11kszt:1łtowa
nie polityczne niPomal wszystkil'h rzęśri 

. świat.a, ah• dokonała tak don iosłyrh 
zmian w dzit>dzinit• ustroj<'>w państwo
wych, w życiu społcczrwm i gm~podar
rzem. 

Po raz pil'rwszy od rozbiorów Polski 
stanęli do walki między sohą jej trój
rozbiorcy i aczkolwiek sprawa polska 
nie znalazła się wśr<'>d ofirjalnych celów 
wojny świat.owpj, narzuriła się ona siłą 
faktu w czasie jej trwania i wysunęła 
na plan pierwszy dzięki aktywnemu 
wystąpieniu militarnemu polskich le
gjonów. Z punktu widzenia polskiego 
wielka wojna stała się ową „wojną lu
dów", kt-Ora rozluźnić miału obręcz za
ciskającą się dokoła Polski. 

Przebieg wojny światowej usunął li
nję demarkacyjną między wojskiem 
a ludnością cywilną, nictylko dzięki 
procentowemu zwiększeniu udziału jej 
w szeregach walczących, ale z powodu 
nastawienia całokształtu życia społecz-
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ncg-o gospoda rrzq.i;o przP<kwszys1 ki (~m 
na zaspokoj('ll ie wymagar'1 wojc1111y('h, 
zmuszają<• w ten spos{1h <·ał(~ społeczer1-
;;twa do wsp/1łuziała11 ia i do ponoszcn ia 
największych ofiar na rzt:'CZ zwy<'i~stwa. 

Geneza wielkiej wojny. 

Bczpośr<•dni:! przy<"zyną wyhu<'illl 
wit•lki('j wojny był mord na osobach na
st.~'lH'Y tronu austrjarkiego i jego mał
żonki, dokonany przez irrl'd('ntQ s1'rhską 
na grunci(' Austro-\Vi:giPr, za popar
ricm scrhskid1 c·zynników ofirjHlnyeh, 
<'ZY nieofirjalny<'h, przy <'i('h<•rn hłng·o. 
sław jp(1st w i1~ Peters hu rga. 

RozdźwiQki austrjacko-s('rhski<~ po
wstały na tle antagonizmu polity!·zncgo 
i ekonomic•zncgo, kl.t>rc naskutck wyda
rzcr't ostatniPgo <lzi(~SiQc·iokria pru~d woj
ną pogłębiały się eoraz bardziej. 1\ntag·o
nizm polityezny o<lniPśe nakży JH'z('dc
wszystki('m do dokon:nwj jt'.'i:r.<'Zl~ w 1·0-

ku 1878 przez Austro-Węgry okupacji 
Bośni i Hercegowiny, t. j. dw6ch pro
wineyj o lndnoś<'i sPrhski<•j, okuparji, 
która w r. 1908 zamil•niona została ?Ul. 

formalrn) mwksję. llstawi<'Zll<' krzyżo
wanie siQ aspira!·yj naddimajskil~j mo
narrhji z wpływami J{osji i j!oj polityką 
bałkańską (-c) R1tł!.:1n: y, kocioł Europy) 
przyezyniało siQ do pogłębiania a11imo
zyj polity<•zny('h austrjac·ko-~·a~rhski<'h. 
Antagonizm gospodarczy przypisać na
leży prze<l<·wszystkicm sprzerzności in
krcs6w dw6ch organizm(1w rolniezyeh, 
jakiem i były Węgry i Hm·hja, oraz przc
(•iwdzia.łan iu A ust.ro-W ęgiPr <l:iżen iom 
serookim do uzyskania portu mor
skiego. 

Antagonizmy te, dostaieC'znic silne, 
by wywołać konflikt między temi dwo
ma pailstwami, nie hyłyhy same przez 
się doprowadziły do wojny o europej
skim zasięgu, gdyby w stosunkach po
między tno<'arstwami nie nagromadziły 
się z biegiem <'Zasu antagonizmy o <la
leko isilniejszcm napięciu. Na pil•rwszPm 

miejscu postawie nal<·:f.y antagonizm 11ic
mieclrn-a11giclski. A11glj:J, dzil'l'Ź<J!'a od 
wiek<'>w prymat na morzal'h (-c) liolo
n.il', W. B ryta ni a), dqżyła wsz1'.lkil'mi 
środkami do utrzymania kj ht•gcrnonji, 
polityka zaś Niernil~e zrnil'rzała w sposób 
widoczny do wydar<·ia jej tPgo prymatu. 
Obawy angil'lskil· były tem sihiit•jsz<', Żl' 

podejmowane kilkakrotni\' Jll'Zl'Z Anglfr 
pr{>hy doprowadzt•n ia do jakil'goś kom
promisu w sprawie zbrojl'i1 morskieh, 
rozbiły siQ o Il iPUStQpli"wP stanowisko 
Niemiec. Przl'ei:)!!llięci1~ lfosji, kti'm1 od 
czasi\w wojen 11apolPol1ski<·h uprnwiała 
politykQ pronil~ntil'rką, w orlntę intl'l'l'
sów l•'ranrji oż)·wione.i pragn il'nil'm od
wet11 na N it•m<·zceh za pogrnm z roku 
1870/1871 stanowiło nipz;1prz<'ezo111i gToź
hQ <lla l{zcszy N iem it'<'k il'j ; n'l\rn i(~ gro:l.
ne było zhliżl'nil' l•'ran<·.ii do polityki an
g-i('lskiPj, dzięki ł:)<'Znoś<·i pomiędzy inte
r·(~sami Anglji i l<'raneji, jak:1 zainiejo
wał kdil a11i.ridski Edward V 11. l{zL·sza 
Nicmic<'ka (~zuła siQ osac·zoua od ws!•ho
du i Za<'hodu i wskutd;: tego za('il'śniła 
sojusz militarny z Austrn-\\'ęgTami. r\a 
tle tych wiclkid1 a11tago11izmt'>w zaost.t·zy
ły się w spos<'1h 11il'z111il'r11ic drażliv.y st.o
su11k i poi ity<'zlH' pomiędzy mona ł'l"h.iii 
11addunajską a Ros.fo, kt<'>r.n·h illł.l'l'l'S,V 
polity<·znc odda wi1•11da w na Ś<'i1•rały się 
na Jl<)łwyspi<• Bałkar'tskim. 

W tyeh warunka('h konflikt mi~·dzy 

Austro-Węgrami a S<'rhją musiał \n•ią
gnąć antornaty('znic w wir w~·padk1hv 
z jc<lnPj strony Rosję jako ohroilc:oynię 
Scrhji, a z drngil'j strouy Rzeszę l\iit>
miedo1 jako sojuszuika Austrji. \Voj11a 
zaś między Niemcami a lfosj;~ musiała 
pociąguąć za sobą nicuehronnic przyłą
czenie się l<'nrneji. Wątpliwcm było tyl
ko stanowisko z jednej strony Wielkiej 
Brytanji, a z drugi(~j Włoch. Polityka 
nicmicl~ko-austrjaeka łudziła się prZl!Z 
czas dłuższy, że Wielka Brytan.ia, ni<'
złączona for1nalnym sojuszem • militar
nym z l•'raueją, zal'howa neutralność i że 

----------------------------------"·---" "---
Czeyo nie zn11.jdziesz t1daj --
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neutralne por.ostaną r<'Jwn i<'ż \\'łol'l1y, 
ktl>re w f'hwili wylnwhu wojny zwi;)zane 
były forrnalnylll traktatem tr('ijprzy
mierza z RzPszą l\il'mit•,•ką i A ust 1·0-

WQgrami. ,fożeli stało siQ ina<'zej, jl'Ż<'łi 
zwłasz<'za został przełamany paeyfizm 
społe<'Z('1'1stwa angiebkil'go, l\ah'ŻY to 
p1·zy p isa(- hczwzgl~<hwj a k r{Jt kowzrrn·z
nt•j polity<·l~ 11it•mil'«kiPj, k11)ra pragl11)<' 
zada~ <'ios d<~<'ydu,j11<'Y l•'rnne,ii, pog'Wał
<"iła polT<'z011;~ przPz Angl.i\' 1H·11t ral
nos<' lklgji i Lukst•mlmrga. Z11a<·z11iP 
pl>źn i('jSZ(', Jopi('J'o w maju I !li !i doko
nane, opowiPdzt•nie si1: \\'ł<Jc'l1 po stron i<· 
pa ii st w zaehodn i<·h było już wt 1'•nH•m 
ruu;tQpstwem układu sił militarny(•h 
i utajonego anta~onizmn pomi~·dz~· aspi
ra<·jami włoskil'mi, zmil'l'Za.i:J<'<'llli do 
uzyskania zi<'m włoskieh l1ęd•1<'.n·li pod 
władaniem Aw;trji, a polityk:.1 au:-;trjae· 
ką, ktbra w tym <'Plu właśnie zwi;p:ała 
Sil,) z \\'lochami, liv uniPnrnżliwi\- tJrZl'
ezywistniellie ty<'h 

0

aspira<'y,i. 6 sierpllia 
J914 1·., t. j. w dnin, w którym Wil•lka 
Brytanja wypowil'działa wo.inQ J\iC'm
com, llOlityka euro1w.iska Wl'szła w 11ow1i 
fazQ - w fazQ wojny. 

H6wno<"Zt'Śnie z krokami wo,i<'l11H'mi 
to<'zyła siQ w dalszym c·iągu kam pan ja 
<lyplomatyrzna, zmil'rzająra <lo pozp;ka
nia sojusznikbw w rozg1·yw<'l' wojl'mll'j. 
Karnpanja ta została zgóry przesądzona 
na ni1•korzyść paf1stw rl•ntralnyeh, do 
któryc·h obozu przeszły je<lyn i<· Tnrr ja 
i Bułgarja, po<lezas g-dy po st !'onit' ko
alieji opowil'<lziały siQ 23 paftst wa, wy
powia<lająr wojnl,) pai'1stwom <'l'lltml
nym; z grona ty<'h pai'1stw ,Japun.ia. 
Włochy, Rumnnja, (:rerja i ~tany Z.il'll
noczone wzil,)ły czynny udział w roz
grywce wojennej. 

Rzut oka na operacje wojenne. 

Działania wojl'lme tol'Zyły siQ równo
<'ZPsn1t• na trzeC'h frontaeh l·~nropy 
z sobą niepołąl·zonyeh. Przebieg walk na 
jednym froncie o<l<lziaływał jeJnak na 
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wyd:il'zenia na frontach innyPh, odei:i
ga.i<!<' lub wi;)Ż<)r siły wo.il'lllll'. Armjt• 
pa1'1stw <'l'lltralnyC'h, NiPmie<· i Austro
\V 1;gil·1·, pozostawały zt• soh:.1 w łąrzno
śri, pa{1st wa zadwdnit• zaś przpz Pały 

rzas wojny bezsknteezn ie usiłował)' na
wi:!za(- kontakt z siłami rosyjskiemi. 
~zansa zwyei(,'stwa polegała w l'hwili 
wyhuehu wojny na zaskO<'ZPllill pl'z<'
<'iwuika. Ni(•mc·y, dysponuj<)('<~ arrnją 
przmlu.i<J<'ą pod wzglę<km przyµ;otowa-
11 ia wo.i<·lllll'go, zwartoś<'i organiza('ji 
i doskonałości wyposażenia, ll<'h wyeiły 
iniejatywę, pragrnic ll'mpem swy<'h <lzia
ła1'i zasko<'zy\-. wojska fralll'Uskil' i zła
ma\- .k przed nade.iś<·iem posiłkt')\V an
gi<•lskil'h. Po l'iężkieh \Yalkaeh, kt6re 
gl'Oziły zaję<'i<•m Par~·ża, 11a.st.ąpiło !lie~ 
spodzi1·wa1w zwyri\•st wo Fra11l'j i na<l 
~lam;i dnia [J wrzl'~ll ia 191 ł, i przP
kn·śl iło w zllp<•lnośei plany nil'mi('<'kie 
usm1ięl'ia l•'ranrji z plac•u boju. „Cud 
nad 1\lazw{' zmit>llił odrazu obraz g-ry 
wojennej na fi:ontil' zal'hoduim i za
kor1ezył tu dynamikQ wojny. Rozpo<'Z\'ła 
się walka pozycyjna, walka na „zuży
cie", na wy11i.~Z<'ZP11ie nic•przyjaeielskirh 
sił ludzkirh i sprz~·tu wo.i<'lllWgo, zakro
jona na długi okrt>s ezasn, w kt\1rym 
N il'nw~· t ra<·ą sw<· korzystn il'jsze stano
wisku. \V walkal'h tyrh tk<'ydowała ra
rzl'j sprawnost· działania mas, aniżeli 

1111,stwo irnlywidualne. \Vysumił si\' na 
ezoło problem uzhrojt·nia, zmontowania 
i utrzymania spraw11oś<'i widki<~go prze
mysłu wojemwgo, zaopatrzPnie go w su
rowe<' dla zasti~pit>nia zużytyPh materja
łów woje1myeh, .iako lt'Ż zagadnienia 
ekonomi<·zne wyżywil•nia wojska i luJ-
1wśei eywilnej, które w Niemczech stało 
się eoraz dotkliwszl' wohec osłabienia 
proJukeji w kraju i zahamowania do
wozu Jll'Zl'Z blokad~~- Sytuarja taka <'ią
gnl,)ła HiQ bez poważniejszych zmian aż 

Jo końra wojny, kiedy szlllę zwycięstwa 
prZPehyliło na ~trong państw za!·hod
nieh wkroezeniP ~wieżyrh sił amerykań-
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skich i zużycie sił państw centralnych. 
Inaczf'j zupełnie ukształtowała się sy
tuacja na froncie wschodnim. 

Niespodziewana, bardzo silna ofonsy
wa rosyjska na Prusy Wschodnie skło
niła dowództwo niemieckie do przerzu
cenia na front wschodni rzęiici sił z fron
tu zachodniego. Wynikiem tej akcji, 
kierowanej przez generała Hindenburga 
i szefa jego sztabu Ludendorffa, hył po
grom wojsk rosyjskich (zwycięstwo 
pod Tannenbergiem, 27--30 wrzciinia 
1914). Wrażenia tego zwycięstwa nic 
mogły zatrzeć nawet poważne sukcesy 
rosyjskie na froIH~ie austro-węgierskim. 

Niepowodzenie austrjackiej ofensywy 
w Scrbji w r. 1914 opóźniło, lecz nic 
powstrzymało wystąpienia Bułgarji po 
stronic pa(1stw centralnych. Doniosłym 
sukcesem Austro-,Vęgicr i Niemiec było 
pozyskanie 'l'ureji, które zamknęło pań
stwom zachodnim dostęp <lo morza Czar
nego i Egejskiego, zagroziło Anglj i 
w Egipcie a kryło też niebezpieczeństwo 
dywersji na tyłach Hosji w Kaukazie, 
zwłaszcza wobec nieudanej próby zbom
bardowania Dardaneli przez pa(1stwa 
zachodnie. 

Hok 1915 był szczytowym okresem po
wodzenia łącznych działań militarnych 
Niemiec i Austro-Węgier, pomimo przej
ścia Włoch w maju tegoż roku do obozu 
państw zachodnich. Przełamanie frontu 
rosyjskiego między 'l'amowem a Gorli
cami zmusiło armje rosyjskie do ewa
kuacji Galicji, do opuszczenia ziem daw
nej Rzeczypospolitej, wchodzących 
w skład imperjum rosyjskiego. Wycofa
nie się wojsk rosyjskich z ziem polskich 
było likwidacją stosunku rosyjskiego za
borcy do Polski. Armjc państw central
nych nie rozgromiły wprawdzie w zu
pełności wojsk rosyjskich, ale posunęły 
Nię głęboko na wschód. Jesienią te~oż 
roku wystąpienie Bułgarji w charakte
rze sprzymierzeńca Niemiec, Austro
W ęgier i Turcji przypieczętowało losy 

Serbji. Ofensywa, podjęta z trzech 
stron, skończyła się zupcłnem rozbicil'Ill 
armji St'rbskil'j. 

Rok 1916 cechowała <lążuośe <lo sfor
sowania rozstrzygnięć na polu walki, 
gł!>wnic ze strony państw centralnych, 
którym bezwzględnie stosowana blokada, 
obejmująca jako kontrabandę n ietylko 
sprzęt wojenny, ale i środki spożywcze, 
zagroziła wyczerpaniem, zwłaszcza, Żl' 
zawiodły rachuby na uzupełnienie bra
ków materjałowych i ludzkich w nowo 
zajętych terenach na wschodzie. 

Sukcesy armji rosyjskiej Brusiłowa 
skłoniły Rumrwję do wystąpienia prze
ciw Austro-Węgrom. Energiczna akcja 
sił niemieckich i austro-węgierskich pod 
naczclncm dowództwem generała l\la
ckenscna, która powstrzymała ofensy
wę Brusiłowa, zlikwidowała następnie 
w przeciągu dni 20 epizod rumui1ski, 
znosząc siły rumuńskie i zajmując kraj. 
Stratę tę pokryły mocarstwa zachodnie 
przez przeciągnięcie na swoją stronę 
nrecji. 

Na tle wydarzeń roku 1915 i 1916 na
brała specjalnej wagi sprawa Polski, 
na której ziemiach rozgrywały się prz\'
wazmc operacje wojenne na froncie 
wschodnim. Hestytucja nit>podległej Pol
ski stała się przedmiotem przctarg{>w 
pomiędzy okupantami, a w następstwit• 
podkładem rokowań z Rosją o pokój 
odrębny. Wreszcie miraż odbudowy Pol
ski zaważyć miał jako atut dla zapeł
niania luk w szeregach niemierkieh 
swwzemi siłami polskiego rt•kruta. 
Szczytowym punktem tej gry był akt mo
cerntw centralnych z dnia 5 listopada 
1916 r., proklamujący utworzenie pa(1-
stwa polskiego jako monarC'hji konstytu
cyjnej i dziedzicznej, bez wytyezcn ia 
jednak jej granic. Nicszrzcre postępowa
nie pail.stw centralnych nie pociągnęło 
polskiego społeczeństwa. W dalszym roz
woju wypadków zeszły z placu boju pol
skie legjony, wobec rozbieżno.4ci celów 

Czego nie znajdziesz t1ltaj 
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państw eentralnych i twórcy leg-jonów, 
Józefa Piłsudskiego ( ~ Lf,y,iony). A k
tem 5 listopada 1916 stała się jednak 
n ie podległość Polski kwestją międzyna
rodową, gdyż została oficjalnie posta
wiona przez jedną ze stron wojujących. 
Doznała ona następnie specjalnego na
silenia przez orędzie Wilsona (22 stycz
nia 1917). 

:Mimo sukcesów terytorjalny<>h Nie
miec, rozpoczął się już w roku 1916 
zwrot na niekorzyść państw centralnyeh. 
Zawiodła akcja przerwania hlokady 
podj<;ta przez flotę niemif'eką pohit[! 
w bitwie morskiPj na Skagerraku. 
( ~ Bitwn jutlandzkn). Ostatnią próbą 
w tym kierunku miało hyć ze strony Nie
miec rozszerzenie walki łodziami pod
wodnemi r6wnież na okręty handlowe 
J>aństw neutralnych; relem tej akrji 
miało być zablokowanie nil~przyjarit>l
skich wybrzeży. Krok tPn w rczultaric 
swym nic osiągnął zamierzonego rPln, 
ale sprowokował udział w wojnic Sta
n6w Zjt>dnorzonyrh Ameryki po stronie 
yiaństw zachodnich. 

Wyburh rcwolurji rosyjskid w 1!117 
roku i dezorganizaeja armji rosyjskiej 
przyniosły rhwilową ulgę państwom C'l'n
tralnym. Mimo to jPdnak społec•zcństwa 
zachodnie przczwyriężyły w sobie ws7.el
kie oznaki znużenia wo.im! i zn icehęc•e
nia. Objawem tego hyło dojśric do wła
dzy we Franrji Jerzego Clemenceau, 
„starego tygrysa", namiętnego rzcrzni
ka tcndenryj „rewanżu". 

W roku 1918 niespodzianie dobiegł 
kresu wielki dramat dziejowy. Pierwsza 
faza okresu końrowego wojny - to od
rębny pokój nicmierko-bolszcwirki, za
warty w Brześciu 3 marra 1918 r. Pokój 
zawarty przez Niemcy dnia 3 lutego 
1918 z powołanymi przez nich do Brw
ścia przedstawicielami Ukrainy, t. zw. 
„pokój chlebowy", nic spełnił pokłada
nych nadziei aprowizacyjnych, a z po
wodu przyznania aktem tym Ukrainie 

szukaj w tomie piątymi 

polskiej ziemi ehl'łmskid wywołał gon1-
ry protest rałej Polski. Aktc>m tym µo
targały państwa rentralne wszl'lkiP nici 
porozumiPnia z polskiem społecze'1-
stwPm. 

\V rachuhnrh ohn hlok6w morarst wo
wyrh wysunął się nn rzoło ezynnik anw
rykański. Państwa zarhodniP w oezl'ki
waniu rzymw,j inkrwen<'ji amerykai1-
skiPj przybrały postaw(,' wyc·zPknjąf'ą na 
fronrie zarho<lnim, a podj(,'ły ot'Prrnywę 
na tyłaf'h państw <'Pntralnyd1 na p(iłwy
spie Bałkaf1skim, Niemry natomiast 
sprz~'gły wsz~·stki<' siły do gigant~·rzne
go wysiłku na fron<·ie zarhc;dnim µod 
narzelną wodz11 Ilindenhurga, hy wy
walrzyć zwyc·il,'stwo cforydu.iiirt• przt·d 
wkroczPniem wojsk amPrykańskieh; pią
ta ofensywa austrja<'ka miała jPdno<·Zl'
śnic~ za zadanie złamać op<lr przPriwnika 
włoskiego. Ataki niemi<'ekiP, trwają<'f' 
od marea do lipra roku 1918, zmi<'rzały 
z, jednej strony do zaję<'ia wybrzeża 
franruskiego, n z drugiej do zdohyf'ia 
Paryia. Wojska n it•mi<·rkie posmH:łY się 
w krwawych walkaeh naprz1ld i dotarły 
do linji Marny. Powstrzymał wojska nic
micrkie silny oclpfir armij koalir.ii po<l 
jpdnolitem kiPrown ietwem znakomitPgo 
wodza franeuskiego J<'oc·ha. Po ataku na 
Reims załamała się ofrns~·wa ni<'mieeka, 
zaraz zaś 18 lipea rozporz1:ła si(,' gwał
towna kontrofensywa wojsk sprz~·mic
rzonych. Zachwiał siQ front niemit>cki. 
Przez sit>rpir1\ i wrzPsieł1 wycofały się 
wojska niemi<•ckic z l•'rancji i Belgji 
pod coraz to silniejszt>rn parciem wojsk 
koalicyjnych, które zasilały usta
wicznie napł,vwająrc ?;wieże siły amery
kańskie. Klęska floty niemiec·kiej, kapi
tulacja Bułgarji (26 września), pogrom 
Turrji, rozprz(,'żmir wojsk austrjarkirh 
na froncie włoskim, rozpad monarrhji 
austrjacko-węgicrskie,j, wyrzerpan ie we
wnętrzne Nicmier dopełniły miary nie
powodzełl, które doprowadziły do kapi
tulacji Niemiec. Przypieczętowało ją 
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zHwartc dnia 1 l listopada l!llH r. zn" w
szPniP broni. 

I )ziała n ia wojenne na tcr(•na<·h poza
t•111·opPjski<'h nie wpływały w przeważ-

1wj ('Z\)H<'i na prz(•hicg walki na frontHC'h 
ciiropL•jskit•h. Cdem ieh h,vło przedl'
wszystkiPm pozhawiPnil' Niemil'<' kolonij, 
z wyjątkitm1 wydarzd1 w l\lałej Azji, Sy
r.ii. Arab.ii i l'alrn;tyni(~, kt{>!'(' pozosta
wały w zwi11zk11 z ake.i11 pa list w z1u·hod
ll i<'h przl'<'iw Turl'ji. Walki bywały pt'Zl'
ważnil' likwidowarw szybko wohl'C' bezna
dziejnośt'i załt'ig n i Pm iecki<"h, od<"ięt~·<'h 
od nil'mieekiej ma<'i<·rzy, z wy.i11tkiPm 
Afryki Ws<"hodniPj, gdzil' 11mi1•ji:tnil' 
prowadzona partyzantka sił n iemiPekil'h 
trwała do roku 1917. 

Europa po wojnie. 

Po zawi<•szenin broni .i<·dnolity front 
paf1stw sp1·zymi<"rzonyl'h, S<'<'ITH'lltowm1y 
gToz:J wojen111i, zaczął w,1:lrnzywa<- pewne 
p~kn ię<"ia. P<wz,vnały wyst~·powafo kol i
z.i<' inlt-l'('St'iw i d11ż<·il posz<"zeg(iln,vc·h 
ezłonkt'iw koal i(•j i. (Tja wn ia ła się rozbit•Ż
noś(o 111 iędzy idea! ist yezn it• dokt ry1wr
sk il'm nastawit•niem pn·zydt•nta \\'ilso-
11a, ktt'irt·go 14 pu11kt{iw stanowiło pod
staw~ zawiPszpnia lmmi -- a praktycz
nem rozwiązm1i<·m kwestji pokojowych 
prPliminarjów mężów stanu starl'j Enro
py. ZaakcPntowały si~ sprz<'<'zności po
rnift'dzy stanowiskil•m Franc.ii, którą re
prt!zentował Ch•rnt·r1<•pau, a Angl.i:i rl'prP
ZL'lltowaną przPz Llo~'d ( :t·orge 'a. Fnrn
<'.ia howil'm d11żyła do z11pdn<'go rozhi
f'ia NiL•mil•r, Anglja zaś pragn<;>hi raczl'j 
mzcz\'dzar n iPgroźrwgo już dla nil'j Jll'Zl'
Piwnika, widz11<' w nim t•w1•11tualn;i przr
l'iwwagę dla zhytniq.(·o, nil'J><>Ż:j<latH'go 
wzrostu l<'ran<·ji. Oha tt• p11t'1stwa hyły 
.i<'dnak zgodnl' w hamowaniu przProst 11 

apt'tytów Wło<'h. Hozgrywki tP odbił,\' 
się kż na kwl'stji ustalPnia grnnic Polski, 
ehoeiaż sama jl'j odbudowa hyła lwzspor
IH'rn ż,vrzL•nil~m Wielkiej Czwórki - t. j. 
rzkrt•eh mo<'arstw, kt6n• zadl'eyJowały 

o ohl i1·zn i'~uropy powojPnnl'j. A nwryka 
stanęła na s1a11owisku prz~·wania pai'1-
stwu polskit'Tnll jL•dynil' ohszar6w l'lni<'z-
11 il' polskich z wh)<'Zt'll il'm ( ldał1ska, 
wprawdzie P1nograficz11 ie n it'JH>lsk il'go, 
w imię ko11 il'czności gospocla l'C'Zy<'h pań
s1 wa nadwiśla f1ski<•go. K Wl'stjonowały 
natomiast Stany ZjPdncwzOJll' prz:vł:)<'Zl'
niP Wilna i ( lalil'ji Wsd10d11il'j. l<'ran
eja popiPrała natomiast Jll'l'tl'nsjl' Polski 
do t,v<·h ziL'ITI zartlwno z powodu wiPko
wyC'h 1.rad~'<'y.i sympatji polsko-franru
skil'j, jak w imię właslll'go inkn'Sll: za
st.;! pi<·n ia dnwnl'go sprz~'m il•rzl'fwa l'O

syjsk iL~go na t;vhwh N i Pm it•<• sil mi J>ol
sk11. Przl'('iwstawiała sii: kmu stanowi
slrn A lll.dja, w kt<'in•j intl'l'l'sic n il~ l<'Ża
ło istni<·nie wil'lki<·.i, sprzymil'rzmwj 
z l•'rmw.i:i Polski o własny<'h <'l 0lad1 poi i
tyl'znyeh i gospodarezyC'h. ())atl'g-o tl'Ż 
111.rudn iała A ng·lja odda n il' Polsrp za r<'iw-
110 <:alirji Wsehodnil'.i, jak i Wilna. 
Wpływy ang·irlski•' zaważyły tt>ż w prw
nym stopniu na <k<'yzji utworz<•nia 
Woliwgo l\liasta I :dailska i na dPeyzji 
w sprawi<' I l<'irnl'go śl:Jska. Anglja d:iży
ła wogtilc do t woP<'ll ia i popil'l'all i:i ma
łyd1 pał1stw t. zw. buforo\\'.yl'l1, kt/11·1· 
zwłaszl·za nad Bałtyki'Pm osłabiały ltos.k 
i dawały A11glji łatwy i 1ww11y dost~:p 
do targów rc1sy jski<'h. 'l'ą tl'Ż tl'nd!'ll<'j:J 
tłumaczy sii: może popi(•ranil~ przl'z An
gl.il'. asµ i racyj ukraińskil'h do < :ali('ji 
\VsC'hodnil'j i likwskich do Wilna. 
llkraiłH'y i Litwini rozwinęli ponadto 
bardzo ożywion:1 i ru<'hliwą profmg-and\' 
na rzecz tych swy(·h aspiracyj, przy<'ZL'lll 
nil'mllłl) porno<' znalPźli i w propagan
dzie <'Z!'skicj. 

Po!Pm uzgodni1·nia tyeh różnie stała 
si~ konfrrrll<'.ia pokojowa otwarta 18. I. 
l 91 !l r. w Paryżu z udziakm jPdynie 
państw zw~·<'ięski<•h, okn•ślonyeh jako 
pa listwa sprzymiL·rzmw i stowarzyszonl' 
(w 1 i<•zhiL• i<·h znalazła si~ też Polska), 
z wyki ucz('ll iL•m p1111stw zwyciężonyeh, 
które miały jedynie poJpisa<- i przyj;ł(o 

---- ---------------- ------- --------------------
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urhwalone prPliminar.ia pokojowe. TPgo 
rodził.in .i !'dnost ro11JH'.i konfrr<'n<'.i i po
kojowpj nie znały doty<'h<•zas dziej<'. 

Wojna została zakoiwzona pi~<'ion1a 
traktatallli pokojowrrni, podpisanrllli 
w lataeh HlHJ--1921. Pi<'rws;7 iikład 
pokojowy t. zw. traktat Wt>rsalski pod
pisały NiPrncy (2H eZl'rW\'.a 1919) w sali 
zwiPr<·iadlanrj p:ił:wn w \\'prsal11. A.11-
strja poclpisah1 układ pokojow.v 10. I X 
1H19 w St. ll!'r111ain, B11łg·arja 21. XII 
IH19 w Nruilly; W~µ:ry 1. VI 1920 
w 'l'rianoH; '1'11J'(·ja 11. V I !"l20 w s;.
vrl's; układ w Si'•\-rcs zmodyfikowa
r1y pot<·rn został układl'lll lozui1ski1n. 

NiP111cy ut ra1·iły szilst:~ <'.Z\'H<: sweg-o 
<•uropPjsk i1•g·o t <'ryt orjun1 ( I0.500 k111), 
z <'Z<'g"o na rz1•1•z l•'rnneji prz<•s;do 2011

/ 11 , 

Polski prz<'szło (i·!'J"(0 , [laH.ii prz1•szlo 
5"(.,, Bek.ii prz!'szło 1"( 11 , Litwy prz<'szło 
:\"/,„ Czrch 0,!'1 11

/" i Wolnq(·o Miasta 
( ldairnka p1·z<'szło 2"/ 11 , oraz ealy sw1').i 
zasi\·g kolonjalny poz:wuropejski, roz
dzi1·lo11y w forlllie m:111daUnv, podlt>ga
.i<)<•Y<•h koHtroli Ligi Narodilw, porni',)
dzy AHg·lję. I•'rane.ię. Belg.ię i .Japon.ię. 
nozs1 rzyg·ni\'C'iC nicktlirych kW!'Styj tt•
ry1or,ia1Hych pozostało w znwi<·sz!'niu, 
w 11zalt'ż11i1•nin od wynik1'1w pl<•hisc.v
tt1w ( <l(1r11y 81:1sk. po.i<'zicrzP Mazur
sk ie i część War1n.ii. Enpm . .Malmedy, 
płn. Szl<•zwik i zaµ;łęhic ~aary). 'I'rnk
tat wersalski ur<>gulował granic!' za
ehodni1~ Polski i utworzył Wohw Mia
sto <ldańsk. pozostawił natomiast 
otwarte µ;ranicc od WRchodu, unormo
wane dopiero po wo.inir bolszewickiej 
traktatrm ryskim (18 marca l!l21). 
Traktat wrrsalski, ustaliwszy winę Nie
miPc w rozpętaniu wil'lkil'j wo.iHy, na
łoiył Ha nic obowi:izck t. zw. repnracyj, 
t. j. wynagrodzenia 11111tPrjalHyeh szkóll 
W.)TZl)dZOll,VC'h w C7.llSiP okupal'ji tery
torj<'>w fralH•uskich i lwlµ:ijski<'ł1. ~llllHI 
należ11oś1•i z tego tytułu nil' zm;tała 
okrPślona i llliała być ustalona <1opiPro 
pilźnit>j. Poza tP1n nałożył traktat W('r-

----------- ----
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salski Ha RzPszę Ni!'mi<•eką. eały szneg 
ogTaHi<·zeń natury lllilit;11·1H',i. li\·lrn.i
lllią wypt'łnieHia wa1'1lllk<°)\v ze strony 
Nicmil'l' 1niała hyc; okupil<'.ia zie1n 11ad
t't't1Skid1 przt't. zciłog-i pai1H1 w zwycię
skieh, ohlirzona na lat piętna~rit>. 

l'\a p01lstawiP traktatu'.\' ~t. <h•n11ai11 
11ast:1pił l'Ozbi{1r Austrji. kt(1ra ntra-
1·iła lH'z<·waŻHą <'Z\'HĆ swyeh terytor,i<'1w 
na rze<·z ( 'zN·hosłowaeji, SPT"liji, Wło<'h, 
Polski i R111n11nji. Ch<'1)<' n<laremnić po
litykę t. zw. Ansch11rns11, to jest przył11-
<'Z<'lli<' sil,' Rz<'l'zpospolitc.i Anstrjarki<'j 
dn Ni<·111il'(', 11z:il1·żHiła koalie,ia przył:)-
1<ZPniP :\ustrji do inn1•go paftstwa od 
;'.µ;ody \,igi Narodilw. 

Traktat w Trianon ogTanif'zył \\'~·
g-ry .iedyniC' do 11izi11y wrµ:icrskirj, po
zostnłą <'zęśr ich t1'rytorjt'>w przydzirla
.iiJ<' na rzf'rz Ru11nmji, ,fug·osław.ii 
i ( 'zr<·hosłowaeji. Traktat w I\t>11illy 
pozhawił Hułgarję <'Z(,'.Ś\~i posiadłośl'i na 
km·zyś1; SPrhji i ( ir(>cji, traktnt z11ś 

w S1>vres. ktilry okroił Tur<'ję tylko clo 
Konstantynopola z okręgip111 i do Az.ii 
Mnicjszl'j hez Smyrny. ni„ wszl'dł w ży
ei<• i ulcµ:ł kor!'kttll'Z<' (- r·aktat w Lo
zannil', lipiec 1923) na korzyść Turr,ji 
po zwyeic;-skiej jPj wab• z Uree.i11. 

Cały sz<•rcg niezmirrnie doniosły<'h 
problemów, ni<' Hnon11owanych os1a
t<'l'zHie w rarnaeh trnkt11tbw, wywołał 
w F.iul'Opie powoj!'nnej dh1gotrwały 
okrN1 11icp<'wnośl'i. Po załatwirniu plP
hisl'ytów (z wyjątki<'lll Saary), przy
szła kolej na niezmiernie skomplikowa
ną sprawę reparaf'y.i wojennych, okrr-
1-\lonyeh konwencją londyńską ( 1921 r.) 
na ogillną snmę 132 miljardy marek, 
któryrh płatnoi-\ri zostały zred11kowa1w 
przPZ t. zw. plan l>nwPsa ( 1924 r.) ; wo
her załamania g·ospodnrezego NirmiN~ 
snma ta ulrµ:la ponow1wrnu rozpat rzl:'
niu i rC'dukrji przrz t. zw. plan Younga 
(luty 19:W). Wkoi'ien inic,iatywn St a
n6w Zjrdnor.zonych. znnulowała r<•szt~· 
długu J{zeszy NiemicC'kiej z tytułu re-
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parncyj, tak Ż<' w ostatecznym rezulta
cie suma zapłacona przez Niemcy wyno
siła wedle ich własnych ohli<'zeń 11,2 
miljardów marek ni<'mi<>ckich. Ponie
waż państwa koalicji, które w czasie 
wojny zadłużyły się na olhrzyrnie sumy 
w Stanach Zj<>dnoczonych, spł11canie 
tych długów uzależniały od uzyskania 
sum reparac•yjnych od Rzeszy Niemiec
kiej, przeto inicjatywa prPzydcnta Sta
nów Zjednoczonych 1 [ooVl'l'U spowodowa
ła, że faktyeznemu zaanulowaniu uległy 
nietylko pozostałe zobowiązania rrpa
racyjne, ale także zobowi<Jzania kredy
towe państw Ententy wohec Stanów 
Zjednoczonych. 

,Już bardzo pr\'dko po wojnie ze stro
ny Anglji wystąpiła coraz wyraźniejsza 
chęć pogodzc'nia się z Niemcami i wcią
gnięcia ich na nowo do zgod1w.i wsp<>ł
pracy z państwami z:whodnicmi. Fran
cja, zrazu oporna wobec~ tej koncepcji, 
weszła ostatecznie na drogę wskazywa
ną przez Ang·lję. Wi<>lką rolę w tej 
zmianie francuskiej polityki zagra
nicznej odegrał wybitny polityk fran
cuski, wielokrotny premjrr i minister 
spraw zagranicznych Arystydes Briand. 
Polityka pojednania z Nien1cami zna
lazła swo.J na.iwyhitniejszy wyraz 
w traktatach lokarneńskieh (paździer
nik 192fi), na moc·y których Rzesza 
Niemiecka poręczyła nienaruszalność 
granic z Francją i Belg.ją. 

Skutki poi ityczne traktatu lokarneń
skiego były ogromne: Niemcy wstąpiły 
do Ligi Narodów (skąd usunęły się 
znowu po objęciu władzy przez narodo
wyeh socjalistów), w r. 19:30 nastąpiła 
przedterminowa ewaknncja Nadrenji. 
Po plebiscycie w zag;ł~hiu Saary (sty
czeń 19~5), w którym znaczna większośl~ 
mieszkańców oświadczyła się za powro
tem do Rzeszy, opuściły Saarę załogi 
państw sprzymierzonych i ziemie te 
stały się znów częścią Niemiec. Po doj
sciu do władzy w Niemczech stronnic-

twa narodowo sorjalistycztwp;o wzrno
gły się usiłowania zmierzające do uwol
nienia Rzeszy Niemierkiej z pod klau
zul militarnyrh traktatu wersalskiego. 
Po zawarciu układu morskiego z An
glją, Niemry zanulowały jednostronnie 
wszelkie inne ograniezenia rnilitai·m>, 
w marcu zaś 19:36-ego roku wojska nie
mieckie zajęły lewy brzeg Renu zdemili
taryzowany na podstawie traktatu wer
salskiego. 

Skutki wojny. 

Wojna ni~' skoń<·zyła się takim po
grom('lll Ni<>miec, jakihy oclpowiadał 
ostatecznPnlU ., zwycięstwu wojemwmu 
pai1stw sprzyrnierzonyeh. Zakońrzyln 
się ona kolllproniisPm. Najpoważniej
szym jej skutkiem jest jednak nie po
nowne połączenie z I<'raneją Alznc.ii 
i Lotaryngji, nie odrbranie Nirlllcom 
ich koloni.i, floty i chwilowa zresztą re
dukcja ich zbrojeń, ani też 1rnw<>t czę
ściowe zaspokojenie państwowych luh 
narodowych aspiraeyj Czechów, Srr
hów i Włochów, ale przrdewszystkiem 
wprowadzenie Polski jako wiPlkirgo 
tworu pal1stwowego w sanwm sercu Eu
ropy. W ten sposób howiPrn zostały zli
kwidowane rozbiory Polski, którr Y.tl

chwiały równowagą europPjską w wie
ku XVIII. Nowe państwo polskie, 
o przeszło 30-miljonowej ludności, z do
stępem do morza, stało się poważnym 
czynnikiem polityki europPjskiej. I >o
niosłym wynikiem wojny było powsta
nie liigi Narodów (~Liga Narodów). 
jakkolwiek inicjatywa prezydenta \Vil
sona uległa wypaczeniu z samego po
czątku wskutek stanowiska Kongresu 
amerykańskiego, który sprzeciwił si~ 
wstąpieniu Stanów Zjednoczonyrh do 
tego pierwRzego związku państw. 

Kilkunastoletni okres dziejów Euro
py po wojnie należy niewątpliwie do 
najhurzliwRzych i najdramatyczniej
szych okresów bistor.ii. Liga Narodów 
przyczyniła si~ w pewnej micrze do zła-

Czego nie '!najdziesz tutaj -
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godzenia przeciwieństw, nie zdołała 
jednak zdobyć dostatecznego autoryte
tu dla wyrównania konfliktów i uśmie
rzenia napięć politycznyeh. 

Stosunki gospodarcze całego świata, 
które pozostają w ścisłej zależności od 
stosunków politycznych, znajdują się 
od czasu wojny w stanie długotrwałego 
przesilenia. Cechują je daleko idące 
ograniczenia międzynaro<lowej wymia
ny towarowej i ruchów migracyj
nych (zapoczątkowane przez Stany 
Zjednoczone Ameryki), próby zreali
zowania haseł samowystarczalności go~ 
spodarczej poszczególnych organizmów 
państwowych, zaburzenia w rozdziale 
złota, chaos w stosunkach walutowych 
i dewizowych, poderwanie zasad kredy
tu międzynarodowego, wreszcie zao
strzenie się przeciwieństw socjalnych 
za sprawą agitacji komunistycznej 
t. zw. Trzeciej Międzynarodówki. Do 
najgroźniejszych zjawisk ekonomicz
nych należy stan bezrobocia olbrzy
mich mas, nic znajdujących zatrudnie
nia w skurczonych warsztatach pm.cy 
nietylko w Europie, ale i w Stanach 
Zjednoczonych. Podejmowane niejed
nokrotnie próby zlikwidowania anta
gonizmów politycznych (konferencje 
rozbrojeniowe, konferencje morskie), 
jako też uporządkowania stosunków go
spodarczych (konferencje gospodar
cze) zawiodły w zupełności. Bilans usi
łowań w tym kierunku zamyka się 
w r. 1936 niebywałem spotęgowaniem 
zbrojeń największych mocarstw militar
nych świata z Rzeszą Niemiecką na 
czele oraz dalszem za.hamowaniem mię
dzynarodowych stosunków gospodar
czych przez zastosowanie ograniczeń 
dewizowych w najostrzejszej formie 
i skierowanie międzynarodowego obro
tu towarowego w ciasne łożyska ukła
dów kompensacyjnych i kontyngento
wych. Z. Krzemicka. 

szukaj w tomie piątymi 

łwlat I tycie. - JV; 

Literatura: ,J. Dąbrowski: Wicika 
Wojna . 1914-1918, Warszawa 19:l6; 11. 
Mościcki-J. Cynarski: IIistorja XX 
wieku, Warszawa 1934; F. 1" och: Pa
miętniki, W arszawn 1930; B. :M u s s o I i
n i: Pamiętniki z czas6w wojny, War~7.a
wa 1929; 1\f, Kuk ie I: Wybuch wojny 
§wiatowej (Przegląd Współczesny 19:34) ; 
Wł. G 1 u ck: Sarajewo, Warszawa l!l3!'i; 
St. K u t r z e b a: Polska Odrodzona, W ar
szawa 1935; W. Lipit1ski: Walku 
zbrojna o niepodległość Polski, W arsza
wa 19:35. Traktat Wersalski - Dziennik 
Ustaw 1920. 

WIERSZ. Wiersz (łac. t•cr.rns od t•et
tere przewracać, wracać) jest odc i n
kiem mowy, w którym pod względem 
pewnych jej ceeh wraca budowa od
cinka poprzedniego, albo odpowiadają
cego mu, albo też gdy po nim następuje 
wyżej określony odpowirdnik. Pojrcie 
„wiersz" ma więc właściwie sens dopiero 
w liczbie mnogiej, to też naogół rozwa
żania niniejsze będą dotyezyły „wier
szy" t. j. mowy rozezłonkowanej na 
wiersze, w specjalny sposób zorgani
zowanej, „mowy wierszowanej" lub 
„mowy wiązanej", zgodnie z tradycyj. 
nem wyrażeniem łaciński em (oratio 
vincta). 

Zwyczaj nakazuje zresztą używania 
i w tern zbiorowem znaczeniu słowa 
„wiersz"', np. „wiersz ukazuje się lite
raturze polskiej już w XIV w.". Naj
częściej jednak nie będzie tu chodziło 
o konkretny zespół wierszy, lecz o scha
rakteryzowanie właściwości np. mowy 
wiązanej polskiej lub mowy wiązanej 
Kochanowskiego, rozpatrywanej od 
strony swej specyficznej organizacji 
formalnej, czyli o zagadnienie, jak te 
wiersze są zrobione, że są wierszami -
stąd odpowiednikiem tego oderwanego 
znaczenia słowa „wiersz" będzie wzięta 
z łaciny wersyfikacja (dosłownie: ro
bienie wierszy, wierszowanie). 
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Rytmiczność. 

A więc, jak wynika z naszych pierw
szych słów, wiersz, czyli utwór w mo
wie wiązanej, składa się z odcinków 
stanowiących względem siebie łańcuch 
odpowiedników, podobnych do siebie 
pod jakiemiś względami, jakby współ
miernych między sobą. W tych odcin
kach, czyli w pojedyńczych wierszach, 
wracają, w sposób narzucający się od
biorcy, pewne właściwości, odnoszące 
się nie do jej strony znaczeniowej, lecz 
do strony dźwiękowej i artykulacyjnej, 
odczuwalnej (zwłaszcza, choć nie jedy
nie) przy recytacji utworu, rzeczywi
stej albo wyobrażalnej ; utwór bowiem 
wierszowany nie jest stworzony jedynie 
dla przekazania nam swej zawartości 
(jak np. szybko przebiegana oczyma 
powieść) słowami-symbolami znaczeń, 
lecz jako dzieło sztuki, wyzyl'lkujące 
wszechstronnie swój materjał - słowo. 
Te właściwości specjalne wiersza w każ
dym razie muszą być dość wyraziste, 
by nie ujść uwadze odbiorcy, zajętego 
poza tern stroną znaczeniową utworu; 
licząc się z ograniczoną pamięcią wra
żeniową człowieka, występować one mu
szą w niezbyt wielkich od siebie odstę
pach, i w momentach oczekiwanych, 
n więc regularnie; zresztą jest to wa
runkiem podobieństwa, któreśmy zało
żyli jako zasadnicze w definicji wiersza. 

Takie regularne powtarzanie się 
w określonym porządku, w oczekiwanej 
kolejności zjawisk jednej kategorji po 
zjawiskach drugiej nazywamy ryt
m e m. To, co określamy tem słowem, 
odnajdujemy nietylko w mowie wiąza
nej, lecz także w pracy ludzkiej, zwła
szcza mechanicznej, w działaniu ma
szyn, od tykania zegara poczynając; 
wszelkie zaś maszyny wyprzedza przy
roda, dając nam wzory rytmu, od bi
cia naszego serca i pulsu zaczynając: 
chód człowieka, galop konia, spadanie 
kropel, zwłaszcza majestatyczna i nie-

ustanna działalność morza, jego przy
pływy i odpływy, uderzanie fal o brze
gi, rozlegające się regularnie wśród 
słabszego poszumu wód. Gdy słuchamy, 
wydaje się nam, że niektóre uderzenia, 
występujące regularnie wśród innych, 
są mocniejsze: jest to t. zw. „dziewiąta 
fala". W ten sposób wprowadzamy je
szcze jeden, prócz odpływania i przy
pływania fali, element szeregu rytmicz
nego, dzielący go jakby na równe od
cinki. Jeśli zaś nawet jest to złudzenie, 
to bardzo charakterystyczne dla przy
rodzonej nam dążności do wprowad ze
nia ładu w podpadający pod obserwa
cję świat; ładem w zjawiskach wystę
pujących jedno po drugiem (,,w cza
sie") jest rytm; odnaleźć go można 
w pewnym stopniu w zjawiskach me
teorologicznych, w zmianie pór roku, 
a także w zjawiskach historycznych, 
w kolejności zwycięstw i klęsk, w zja
wiskach gospodarczych, w następowa
niu kryzysu po latach pomyślnej kon
junktury. Każda przerwa w regularno
ści szeregu rytmicznego wydaje się 
nam przykrym chaosem, z którego sta
ramy się wyjść, odgadując nowy, ro
dzący się porządek zmienności. 
Zatrzymaliśmy się poprzednio dłużej 

na przykładzie morza, gdyż rytm jego 
ruchów b.yć może stoi w związku z po
chodzeniem samego greckiego wyrazu 
Qvi> µó~ (od QBW płynę). Grecy, ma
jąc wciąż morze przed oczami, potrafili 
swym wiernym instynktem estetycz
nym odczuć pokrewieństwo ładu w je
go życiu z ładem, który stanowi waru
nek działalności artystycznej ; to też 
według mitu greckiego córka Pontu 
(morza) Sidon stała się wynalazczynią 
pierwszej pieśni. Nie potrzeba zaś przy
pominać o bliskim związku pieśni, pra
rodzicielki zarówno muzyki, jak i poe
zji ( ~ Liryka), z tańcem; wszy~tkie te 
trzy „sztuki muzyczne", których mnte
rjałem są zjawiska następujące po so-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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hie, przebiegające w czasie (dźwięki, 
słowa, ruchy), związane są w najistot
niejszej swej budowie z różnemi forma
mi i schematami rytmu: ich zasadą kon
strukcyjną jest rytm. 

Wiersz - metrum - metryka. 

Obserwując strumień powracających 
regularnie zjawisk, t. j. jakikolwiek 
szereg rytmiczny, możemy wydzielić 
i zanotować graficznie w formie sche
rn~tu powtarzający się układ, jak hy 
miarę rytmu; tak samo możemy wy
dzielić i zanotować graficznie powta
rzający się układ, gdy mamy do czynie
nia z mową wiązaną. Czytając więc 
„Pana Tadeusza", z łatwością zauważy
m~, że powtarzającym się układem jest 
wiersz złożony z 13-tu sylab, w którym 
po 7-ej sylabie kończ~· się zawsze 8łowo 
(ta przerwa międzywyrazowa to śr e d
niówka), a na końcu występuje 
zgodność dźwiękowa z sąsiadem (rym), 
zaczynając od przedostatniej, zawsze 
a~<>entowanej samogłoski. Na zapytanie 
więc, co do zasady miary, czyli z grecka 
po łacinie, metr u m języka w „Panu 
Tadeuszu", odpowiemy: metrum tego 
poematu jest zwykły polski trzynasto
zgłoskowiec, parzysto rymowany. W tym 
wypadku metrum jest jednoznaczne 
z wierszem, a raczej z jego budową ze
wnętrzną, powtarzającą się niezależnie 
od znaczenia i brzmienia składających go 
w każdym pojedyńczym wypadku wyra
z~w! z jego budową metry cz n ą. 
\\ mnych wypadkach budowa metrycz
na utworu wierszowanego jest bardziej 
z~ożona, obejmuje stal.e powtarzającą 
się. kombinację wierszy, czyli strofę, 
w n;nych znów podstawą rytmiczną, 
czyli wspólną miarą wierszy jest jakaś 
cząstka wiersza, stale powtarzająca się 
c~ęść składowa. Tak było np. w wersy
f1~acji starożytnych Greków i Rzy
mian, skąd pochodzi termin metrum ; 
dlatego też niektórzy zachowują nazwę 

wiukaj w tomie piątymi 

wiersza metrycznego, czyli miaroweg·o 
dla wierszy, które dadzą się rozczłonko
wać na mniejsze regularne czą~tki, czy
li st o p y analogiczne do taktów w mu
zyce. że jednak to rozczłonkowanie, 
jak zobaczymy, jest często złudzeniem, 
a i bez niego pojęcie miary w mowie 
wiązanej jest niezbędne i od niej nie
oddzielne, będziemy mówili o metrum, 
badając budowę każdego rodznjn wit>r
sza, choćby jego podstawą była ty I ko 
stała ilość sylab uważanych za jedno;;t
ki równe w powtarzalnym odcinku 
(wiersz sylabiczny) albo stała ilość 
akcentów wyrazowych (wiersz akcen
towy albo czysto toniczny). \\" tej czy 
innej postaci zawsze odnajdziemy ja
kąś wspólną miarę, która pozwoli nam 
mówić o wierszu jako o realizacji rytmu 
w mowie, tak jak realizacją jego w ru
chach jest taniec, a w dźwiękach mu
zyka. 

Chodzi zaś o to ponnd wszystko, aże
by poczucie istnienia metrum, jakby 
metronomu nieustannie uderzająceg-o 
podczas wykonywania skomplikowanl'j 
melodji, nie zanikało w czytelniku. Jak 
to się dzieje nawet przy taktowych od
stępstwach od metrum, może wskaz1H: 
analogja z obserwacją zmienneµ;o ryt
micznie światła latarni morskiej : przt.>
słonięty przez dym parowca pojedyń
czy wybłysk nie niszczy jeszcze poezu
cia ogólnej rytmiczności zjnwiska. Tak 
i w poezji przeczytane już wiersze roz
kołysały w odpowiedni sposób czytel
nika, który potrafi dać sobie radę 
z trudniejszym, mniej regularnym ustę
pem, otrzymawszy odpowiedni impuls 
metryczny. Reguły, których przestrze
ganie jest niezbędne dln zachowanin 
tego impulsu nazywamy metryką. 

Metryka jest częścią nauki o wier
szu, ale najważniejszą, stą<l używana 
jest czasem jako nazwa całości, obej
mującej nietylko bliże.i z nią związaną 
strofikę, ale także sprawy wsp6ł-
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dźwięczności i melodyki. W tem szer
szem znaczeniu metryka ( innezcj WC'r
syfikacja) lub prozodja (choć ta ostat
nia powinna raczej oznaczać naukę 
o właściwościach mowy, specjalnie ilo
czasu i akcentu zgłosek), jest działem 
eufonologji, czyli tej części poetyki, 
która traktuje o formie dźwiękowej 
mowy ukształtowanej artystycznie. 

Systematy wersyfikacyjne. 

Z pośród właściwości mowy niektóre 
tylko, zależnie od nntury dnnego języ
ka i panującego zwyczaju (niekiedy 
w grę wchodzi upodobanie poety), pod
legają uporządkowaniu w schemat me
tryczny, przy składaniu wierszy. Odpo
wiednio wyróżniamy rozmaite systema
ty wersyfikacyjne;· literatury europej
skie dadzą nam przykłady następują
cych: 

1. Vl ie r s z i l o c z fl s o wy st aro
żytnych Greków i Rzymian, którzy roz
różniali w swej mowie długie i krótkie 
zgłoski. Hegularność rozstawienia jed
nych i drugich jest podstawą budowy 
wiersza, którego schemat da się zwykle 
podzielić na jednakowe grupy, st o p y, 
analogicznie do taktów w muzyce, 
umownie równe co do trwania, t. j. za
wierające jednakową ilość najmniej
szych jednostek trwania ( chrónoi, mo
rae). Rozmaite stopy noszą osobne 
nazwy: j am b, t. j. krótka i długa, 
t ro c hej - długa i krótka, d a k
t y l - długa i dwie krótkie i t. d. Tak 
jak w takcie muzycznym dwie ósemki 
mogą zastąpić jedną ćwierciówkę, tak 
i tu w niektórych wypadkach można by
ło zastępować długą zgłoskę przez dwie 
krótkie, i odwrotnie: równoważnikiem 
daktyla był więc sp o n d ej, złożony 
z dwóch długich. Odpowiadające sobie 
wiersze mogły zatem nie mieć tej samej 
ilości sylab, natomiast powinny były 
zawierać tę samą ilość małych jedno
stek trwania. Akcent wyrazowy, od-

mienny w swej naturze od akceu"u pol
skiego i wielu innych języków nowo
żytnych, w bullowie wiersza niC' grał 
roli, choć każda stopa . posiadała, po
dobnie jak takt muzyczny, swój przy
cisk, umiejscowiony zwykle na długiej 
zgłosce, niezależnej zupełnie od akcentu 
wyrazowego. <iraficznie wyobrażamy 
schemat metryczny wiersza iloczasowe
go, oznaczając długą z1doskę zna
kiem - , a krótką '-' ; schemat więc 
- '"' ___, oznacza daktyl. Zdarzające się 
wsp6łbrzmienia początków i końców 
wyrazów nie odgrywają roli' w nłetryce 
iloczasowej. „ 

2. W i e r z s y 1 a b i c z n y (np. 
frnncuski) traktuje wszystkie zgłoski 
jako równe co do długości, nie bierze 
też pod uwagę przycisków wyrazowych. 
Odpowiadające sobie wiersze zawierają 
tę samą liczbę sylab i to już wystarcza, 
żeby były uważane za współrytmiczne, 
jeśli są krótkie (zwykle do ośmiu zgfo
sek). Dłuższe wiersze są zwy kle roz
członkowane regularnie na dwa lub 
więcej szerej.('i wyrazów, zawierające 
określoną ilość sylab; stały przedział 
międzywyrazowy między temi szeregami 
nazywamy średn i ów ką. Jest ona 
czynnikiem metrycznym bardzo istot
nym i powinna być jasno odróżniana od 
podziałów logicznych i składniowych 
mowy ujętej w wiersz. Ponieważ za
znaczenie końca szeregu metrycznego 
jest niezbędne dla jego wyodrębnienia, 
rym, czyli końcowe współbrzmienie, 
odgrywa bardzo ważną rolę w wierszu 
sylabicznym. Dla znakowania jego wy
starczają cyfry oznaczające ilość sylab 
w wierszu lub w jego stałych członach, 
tak więc trzynastozgłoskowiec polski 
może być ściślej oznaczony przez 7 +6. 

3. W i er s z a kc en to w y lub 
czysto toniczny (np. poezji lu
dowej narodów germańskich), zawiera 
stałą ilość zgłosek akcentowanych; 
zgłoski nieakcentowane ani swą ilo-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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{wią, ani rozstawieniem między akcento
wanemi nie zmieniają metrum, dla któ
rego charakterystyki wystarcza powie
dzieć: 3, 4- czy 6-akcentowiec. I w tym 
wierszu współbrzmienia wyodrębniają
ce wiersz grają dużą rolę, bądź w for
mie rymu, bądź w formie aliteracyj 
( współbrzm iel1 początkowych), jak 
w poezji starogermańskiej. 

4. W i e r s z s y 1 a b o - t o n i c z 11 y 
(np. doniedawna panujący wyłącznie 
w rosyjskiej poezji artystycznej), pole
ga na tem, że wiersz ma stałą ilość zgfo
sek, jak i wiersz sylabiczny, ale prócz 
tego akcenty wyrazowe są uporządko
wane i mogą przypadać tylko na zi.róry 
w schemacie wiersza przewidziane miej
sca. Schemat ten najczęściej daje się 
pociąć na cząstki (niezależnie od prze
działów międzywyrazowych), zawiera
jące jedną akcentowaną zgłoskę i towa
rzyszące mu w określonym po1·ządku 
jedną lub dwie nieakcentowane. Cząstki 
te przez analogję do takiego samego 
uszeregowania dłuf;dch i krótkich z~ło
sck w wierszu ilorzasowym są określa
ne nazwami stóp antycznych i znakowa
ne w podobny sposób, lub właściwiej, 
przez stawianie akcentów nad jcdnako
wemi co do długości zgłoRkami. Oto 11p. 
schemat czterostopowrgo jam bu: 

.. . ( ) ; 

znak w nawiasie wRkazuje na możliwośr 
zakończenia wiersza dziewiątą sylabą, 
nieakcentowaną, dodatkową w stosunku 
do czterech jambów ( hyperkatalekty
ka). Rym jest równie rozpowszrchnio
ny, jak w innych wierszach nowożyt
nych, ale rola jego w metryce jest mniej 
zasadnicza. 

Dzieje wersyfikacji polskiej ukazują 
następowanie po sobie a wreszcie współ
życie rozmaitych systemów wersyfika
cyjnych. \Viersz sylabiczny panuje wy
łącznie w poezji staropolskiej. W dobie 
romantyzmu wchodzi do poezji polskiej 

szukaj w tomie piątymi 

winsz sylabo-toniczny (,,Słowiczku 
moJ, a h•ć, a piej" - przykład wier
sza jambicznego); wiersz sylabiczny 
wciąż ilościowo przeważa, ale akcent 
odgrywa w nim coraz większą rol(', 
ustalając się przed średniówką i w kol1-
cu wiersza. Spotykamy też liczne pró
by naśladowania wiersza starożytnych, 
z tern jednak, że (podobnie jak to się 
dzieje w innych literaturach nowożyt
nych) miejsce długie.i sylahy zastępuje 
sylaba akcentowana ( „Powieść W ajde
loty" u Mickiewicza). W naszem stule
ciu wreszcie Kasprowicz wprowadza 
wiersz akcentowy, odrzucając równo
zgłoskowość i znajduje licznych naśla
dowców w najnowszej poezji powo
jennej. 

Oto zwrotka z „ Księgi Ubogich", 
pierwsza, w której poeta konsekwentnie 
uprawia wiersz rzystotoniczny: 

Kurz osiadł na jasionach, 
Na brzozach liś~ się rzerwiPni 
O smutna godzino rozłąki, 

O smutku, cirha jesieni! 

Rym. 

Rola rymu jest te111 w11zmcJsza, im 
budowa wiersza jrst uboższa w inne 
ele1nenty powtarzalności; <'Z\•sto 
w winszu sylabicznym - zaznacza on 
odrrhność danrgo szrrrg-u słów jako 
wiersza, poza tern jrst najistotniejszym 
czynnikiem określającym budowę 
zwrotki. Ta właśnie metry<'zna rola 
rymu wyróżnia go z pośród innyeh 
wspMbrzm iel1, (rymów wewnętrznych 
i t. d.) używanych celowo, ale nie regu
larnie w wierszu. 

Iiymem nazywamy z~odność brzmie
nia zakończeń dwu lub więrej wierszy, 
zaczynając od ostatniej akcentowanej sa
mogłoski. Pod wz1dędem ilości sylab -
łącznie z ostatnią akcentowaną wier
sza - bywa on w języku polskim jedno
zgłoskowy męski (zakończenie oksy
toniczne czyli z akcentem na ostatniej 
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zgłosce, w języku polskim możliwe tyl
ko w wyrazie jednozgłoskowym), dwu
zgłoskowy żeński (zakończenie par
oksytoniczne, czyli akcent na przed
ostatniej, tak jak normalnie w wielo
zgłoskowych wyrazach polskich. \V in
nych językach bywa rym i trzyzgłosko
wy, daktyliczny, zakończenie proparo
ksytoniczne (t. j. akcent na trzeciej 
zgłosce od końca). Jeśli zgodnośr a ra
czej identyczność dźwięków sięga po
za ostatnią akcentowaną samogłoskę 
wstecz, rym ta ki nazywamy „ bogatym" 
(np. letnie: flrtnie ). Był on poszukiwa
ny przez niektóre szkoły poetyckie, wy
daje się też niezbędny przy rymie mę
skim, zakończonym samogłosk~. gdyż 
łwz tego byłaby zbyt uboga iloM ele
mentów współhrzmiPnia. Wartość cste
ty<•rna rymów zależy od teg-o, czy ry
my są pospolite, t. ,i. mechanicznie ze 
sobą łączorw słowa, które nie sprawiają 
czytelnikowi efektu niespodzianki, ezy 
ki rzadkie, wytworne, wyszukane, łą
czące wyrazy nig<ly <lotąd ze sobą nic 
kojarzorw. Wśród pospolitych najob
szerniejszą, najprymitywniejszą i naj
llost'<pniejszą lichy111 rymotwórcom gru
pą s:1 ry111y gramatyczne, t. j. zawdziQ
cza.iąt•.e swe wsp6łhrzm ienie całkowicie 
i wyłącznic tożsamości końcówek gra
lllatycznych (np. kochałem: zabrałem). 
Mi'<dzy rzadkiPmi wyróżnić należy ry
rny egzotyezne, gdzie jako współ
brzmiPnia są wysnniQte słowa obce, nie
znp!'łnie pr·zyswojone a ze zrQcznie po
kona11ą trnJnością wciągnięte do tekstu 
polski<•g-o i zrymowane ze słowami ro
dzimerni. Zakres użycia tych rymów jest 
01naniczony, a z drugiej strony użycie 
rymów zw~·kłych jrst nickirdy wskazanr, 
zależnie od eharakttru rhmqi:o utworu. 

Rym w tra<lycyjnem pojQciu jest ści
sły dla ucha (a czQsto takie <lla oka, 
gdy polega nil tożsamości liter, co nie 
jest bez znaezenia psychologirznPgo; 
niekiedy, zwłaszcza w epoce klasy-

cyzmu francuskiego, także i u n11s, śei-. 
słość dla oka była bod11.i przekładana 
nad śr i sł ość dla ucha). N i eza wsze jed
nak tak bywało i bywa. W prymity
wach polskiej poezji średniowieeznej 
i ludowej można spotkać często rym 
nieścisły, różniący się częścią elenwn
tów zakończenia, od akrentowanej po
cząwszy. Od lat dwudziestu w ptwzji 
artystycznej Polski · rym taki sto
sowany jest szeroko i świadomie. 
Jest to reakcja przeciw zbanalizo
waniu się ogranirzonej ilości par ry
mowych a także poszukiwanie <•.hwiej
nej, urozma\eone,j równowagi między 
momentami utożsamia.i<!cemi rymu 
a momentami odróżniającemi - dąż
ność zresztą odwieczna; dlatego też ry
my homonimiczne, t. j. rymowanie słów 
jednobrzmiących (choćby różniących 
się znaczeniem w k11żdym z dwtieh da
nyrh wypadków (np. rzeezownik .fa·ic
cq i czasownik świecą) były uważane 
zawsze za usterkQ. \V rymach u111yślnie 
nieścisłych (potocznie zwanych asonan
sami) momentem tożsamośei n1ogą po
zostawać elementy samogłoskowe ( wła
scnvy asonans) lubi współgłoRkowe 
(konsonans) lub część jednyd1 i dru
gich. Od rymów w z:uniPrzeniu nic•Ś<~i
słyeh (wbaw: trawach), wysnwająeyeh 
dysonans jako świado111y środek arty
styczny, odróżnić trzeba rymy przybli
żone, starające się przpmycić niewiPlkie 
zresztą niezgodności współbrzm it>nia 
(np. gmnit: pira.mi<l) oraz rymy zwy
ezajowo-ścisłc (np. słol1ce: yorące), kt<Jre 
wskutek długiej traJycji zostnły w na
szem poczuciu zaopatrzone w znak rów-
nani11. 

Strofika. 

Dopóki przedmiotem bada11ia jPst 
utwór w mowie wiązanej, którego każ
dy wiersz da siQ sprowadzić do tego sa
łlt<'go schematu metrycznPti;O, sprawa 
urzeczywistnienia powtarzalności w nim, 
takiej czy innej, jest stosunkowo nie-

~~~~~~~-~-~~~~~-~~~ 
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trudna. Jeśli nawet wiersze są różne, 
ale wchodzą w ściśle powtarzające się 
kombinacje-strofy, rzecz się kompliku
je ze względu na wielką rozmaitość 
tych możliwych kombinacyj wierszy za
równo izometrycznych (t. j. tej 
samej budowy) jak i heter om e
t ryc z ny c h (t. j. różnej budowy me
trycznej), strof różniących się ilością 
składających je wierszy, ich jakością, 
rozłożeniem w zwrotce (jeśli heterome
tryczne), rodzajem i kolejnością rymów 
i ilością ich powtórzeń (w wierszach ry
mowanych), wreszcie obecnością lub 
brakiem refrenu, t. j. powtórzenia 
w określonem miejscu, zwykle w koń
cu każdej strofy, tych samych słów, 
wierszy lub całych większych części 
składowych zwrotki. Badania nad tem 
stanowią cały dział metryki - str o
f i kę, do które.i należą także zamknię
te układy, nie powtarzające się wpraw
dzie w granicach jednego utworu, lecz 
zato stanowiące ścisłą formę całych 
licznych utworów, powtarzającą się ści
śle w ciągu wieków u wielu poetów 
(z nich na pierwszem miejscu należy 
przytoczy(.. formę sonetu, kom hinae ji 
c•zternastu wierszy o czterech lub pię
c·iu rymach). 

l naczej jc>st ZP współrytrnicznośeią 
odmiennych budową wierszy, nie wcho
dzących do regularnie powtarzających 
się całości. Kluczpm tu mogą być podo
btieństwa częściowe, układ z tych sa
mych elementów, więc w wersyfikacji 
tonicznej ta sama podstawa układu 
ake<'ntów (stopa), tylko w zmiennej 
ilości (np. wolne jamby poezji rosyj
skiPj), wchodzącej w kokjne wiersze, 
luh w wPrsyfikac.ii sylahieznej idc'n
tycznośr pewnych wyraźnie zaznaczo
nych cząstek wiersza. CzęstP jPst w wer
syfikacjach sylabicznych łączenie naj
bar<lziP j po pula mych, wit,'c od razu roz
poznawanych jako wiersze nawet poje
dyńczo, bez kontekstu, wierszy trady-

cyjnych, zwłaszcza f}:dy są wszystkie pa
rzyste lub nieparzyste. Tak u nas bez 
trudu kojarzą się trzynastozgłoskowiPe 
i jcdcnastozf}:łoskowiec, a z niemi tra
<lycy jnie, choć nie tak gładko, ośmio
zg·:oskowiec. \V wprsyfikacji franeu
skicj podobnie bardzo popularnym od
powiednikiem ,.wolnyeh jambów" są 
połączenia dwunasto- dziPsięcio- i ośmio
zgłoskowca, które rzeczywiście mają 
skłonność do rozkładu akcentów na 
miejscach parzystych. Rym, łączący 
dwa odmienne wiersze, jest ważnym 
środkiem ich zbliżenia, a przynajmniej 
wskazania na tę intencję poety. Stąd 
rola rymu, a więc i konieczność jego 
wyrazistości, tem mocniej występująca, 
im mniej sama budowa wiersza daje 
opareia do uświadamiaHia współrytmicz
nośei, t. j. im uboższe są elementy me
tryezne, dające się uchwycić czynniki 
powtarzalności. Niekiedy ich sprecyzowa
nie jest niemożliwością i budowa w ier
sza, jego rytmiczność pozostajp tajPnm i
eą poety, pod którego urokil'm się znaj
dujemy. 

Wiersz a proza. 

Kiedy jednak uroku tPgo niema, mu
simy przedstawione nam jako wiersz 
utwory nważar za odcinki prozy rymo
wanej, czasPrn słabo lub nawet zupełnie 
niery:;10wanej, pozhawion" wszelkiPgo 
rytmu. Obnaża się dowolność --- tam, 
gdzie powinniśmy wyczur urzcrzywist
nienie prawa, przynosząee nam rozkosz 
estetyczną. Intencja pisarza, by8my te 
odcinki prozy uważali za wiersze. rn
znaczone formą A"rafirzną. nie wystnr
cza. Z drugiej strony znamy prozę ryt
mieZllą (Bihlja, Krasiński, Słowal·ki, 
Żeromski), której ukształtowanie zc
wnc~trzne odczuwamy jako celowo este
tyczne, poddane pewnym, cho(. trudno 
uchwytnym prawom. 1\1 us i my więe za
dać sobie pytanie jaka jPst graniea 
między prozą a wierszem. ,Jak we 
wszystkich dziedzinach humanistyki, 

~~~~~~~~-~~~~--~~~~~-~~~~~ 
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zarysowanie takiej ostrej granicy jest 
niemożliwością, jej miejsce za,jmuje ra
czej szersze pasmo tworów przejścio
wych, granicznych. Przy określaniu 
istoty wiersza napotykamy wielką trud
ność w określeniu minimum warunków 
odróżniających go od prozy. Dogodniej 
będzie za punkt wyjścia wziąć jego for
my typowe, odznaczające się maksymal
nie precyzyjnem ukształtowaniem i naj
wyraźniej odległe od potocznej, pro
zaicznej, obcej celom artystycznym mo
wy. Stwierdzimy wówczas, że zasadni
czą cechą mowy wiązanej (t. j. związa
nej, zniewolonej uprzednio założone
mi warunkami, dlatego wewnętrzna 
sprzeczność wyrażenia „wiersz wolny") 
jest jakby już zgóry gotowy schemat 
metryczny, który narzuca się zarówno 
poecie przy tworzeniu wiersza, jak 
i czytelnikowi wiersz ten czytającemu, 
schemat niezależny od realnie istnieją- . 
cych w danym fragmencie mowy wią
zanej rozczłonkowań logiczno-syntak
tycznych i przycisków znaczeniowych. 
Potok obciążonych znaczeniem dźwięków 
wlewa się jakby w gotowe, uprzednio 
zbudowane, regularne koryto; np. 
ś re d n i ó w k a jest faktem metrycz
nym, jest st a ł a, jeśli jest, a n i ez a-
1 e ż n a od podziałów logicz
nych. Wiersz pozostaje wierszem, do
póki - przy najśmielszych nawet od
stępstwach od schematu - odczuwamy 
przymus odnoszenia, przyrównywania 
jego realnej postaci do pewnej idealnej 
normy, którą nazywamy metrum, jeśli 
więc czytanie lub słuchanie wiersza od
bywa się na tle pewnej świadomości 
rytmicznej. W przeciwstawieniu do te
go łatwo zauważyć, że rytm prozy 
(rytm, więc powtarzalność pewnych 
zjawisk, jednak w tym wypadku dale
ka i nieobowiązująca) wynika z jej roz
członkowania treściowego, z rozkładu 
jej akcentów logicznych, jest więc zja
wiskiem wtórnem, związanem ze znacze-

niem słowa. Czytając prozę nawet ryt
miczną, nigdy nie odczuwamy potrzeby 
uzupełnienia jej toku jakicmś nicznaczą
cem słowem, jakąś sylabą dla rytmu, co 
przecież tak często zdarza się przy czy
taniu niedość 11:ładkich wierszy lub li
ehym poetom przy pisaniu utworów„ 

Znaczenie artystyczne wiersza. 

Nasuwa się jeszcze jedno pytanie: 
poco są pisane wiersze 1 Poco ludzie tru
dzą się, aby dopasować swoją mowę do 
zadanych sobie schematów metrycz
nych Y Odpowied7. musimy przenieśe na 
płaszczyznę h1storyczną. Wiersz jest 
starszy od prozy i jest pierwszą formą 
literatury jako „utrwalonej mowy". 
Nietylko pieśni liryczne i opowiailają
ce (epickie), ale i ppematy pouczające 
oraz krótkie gnomy, zawierające owo
ce doświadczenia i rozmyślań -- zanim 
zostały utrwalone na piśmie, otrzymały 
ostateczną formę w pamięri i przekazy
wane b~ły z pokolenia w pokolenie. 
Tradycja literacka, która powstała tą 
drogą, a czasami i chęć wyzyskania 
mnemonicznych (pamięciowych) zalet 
wiersza w czasach, gdy książka była 
rzadka, pobudzała do ujmowania w mo
wę wiązaną tematów nie mającyrh 
w naszem pojęciu nic wspólnego z poe
zją. T. zw. „poezja dydaktyczna", rozpo
wszechniona zwłaszcza w okresie helle
nistycznym oraz za przykładem Ale
ksandrji w Rzymie i za czasów renesnn
su, obejmowała rolnictwo i astronomję, 
grę w szachy i wykład całego systema
tu filozoficznego. Dopiero w XVIIT w. 
poezja dydaktyczna zaczyna umierać. 
Nie o całe stulecie przeżyła ją poezja 
epicka, aczkolwiek obecnie gdzie nie
gdzie, a i u nas też, można obserwować 
próby jej wskrzeszenia. Nawet drobne 
utwory wierszowane coraz rzadziej po
dejmują się rozwinięcia myśli, dających 
się wyłożyć prozą, mimo niewątpliwe 
zalety wiersza dla sformułowania lapi-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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<larnego, t. j. zwięzłego i mającego trwa
łość napisu na kamieniu (od łac. lapis= 
kamień), właśeiwe „mowie ostatecznie 
zorganizowanej nie dającej się prze
kształcić", jaką jest wiersz. 

Nic natomiast nie zapowiada zaniku 
wiersza w liryce. H.ozpowszechnione 
dziś użycie „wiersza wolnego", który 
często nie jest zupełnie wierszem, jest 
tylko przejściową modą, tak jak przed 
trzydziestu laty „1 1ei·s librc" (wiersz 
wolny), we Francji, od którego po
wrócono do wersyfikacji tradycyj
nej. Moda ta jest naturalnym odru
chem przeciw skostnieniu i zbana
lizowaniu się utartych form. W wierszu 
powinny być zestawione dostateczne wa
runki, by świadomość rytmiczna mogla 
pokonać stawiane jej trudności i potra
fiła zbudować z trudnego i sprzecz1wgo 
materjału artystycznie zorganizowaną 
jedność, znajdując rozkosz w trudności 
i skomplikowaniu nowej formy, całość 
ta jednak nie powinna przestać być 
wierszem. Stanowi on bowiem naj
pierwszą formę niezbędnego w niej ele
mentu muzycznego (~Liryka). l\Iown 
wiązana jest „uniezwyklona", zdefor
mowana, nirwspółmirrna z mową po
toczną. Rozumiemy ją, ale trrść docho
dzi do naszej świadomości jnkby po
przez łoskot bębna i dymy kadzideł 
szamana, poprzez akompanjamrnt mu
zyki obrzędowej. Zestawienia słów za
tracają charakter dowolności, przypad
kowości a ubierają się w szatę koniecz
ności, w kształt formuły sakralnej, nie
zmiennej i nietykalnej. Wzruszenie, 
które jest treścią utworu, staje się 
czemś odmiennem od swego życiowego 
odpowiednika, gdy jest przez poetę zn
warte w wiersz, nie bez podstawy od
dawna zwany „mową bogów". 

K. W. Zawoclziński. 

Literatura. M. K a w c z y ń s k i: Porów
nawcze badania nad rytmem i rytmami. 
Kraków 1886 i 1889. Pamiętnik wydz. fil. 

szJLkaj w tomie piątymi 

i hist. Ak. Urn. (Praca wi!•lkicgo hii-torycz
nego znaC'zt•nin w rozwoju ha<lnń nad wier
szem). M. Rowiński: Uwagi o wersyfi
kacji polskiej jako przyczynrk do metryki 
por6wn11-wczrj. Warszawa 1891. (Nirzastq
piony <lotqd pod wzgll,'dPm jasnrn~l'i i zwię
zło~ci wykład l'Ll,'ŚC'iowo przpstarz11łych po
glądów). K. W ó y ci<' ki: Forma dźwięko
wa prozy i wirrsz1t poJ„kiego. \Varszawu 
1912. (NajhardziPj komplC'tny wykład 
wszystkich zngadni<'ń z':'•iąznnyeh z przed
miotem, korzysta(. jrdnn k z tr j książki na
leży ostrożni<', gdyż ohok słusznyeh poglą
dów, znnj<luj<• sii: tu wiPIP hłl,'dnyeh). J. 
Łoś: \\'i<'r>'ZP polskie w ieh dr.iPjowym roz
woju. w Rl'SZll\\'I\ l!l20. n. Tom 8 s z(' w
ski j: PoPtyka. Rozdzinł o wiPrszu. Z naj
nowszrj polskiej litPmtury przC'dmiot.u za
sługują na uwagę stndja P o d h o r s k i r g o-
0 koło w a i F. Sie<llPrkiego 
w „Skamandrzr". K. \V. Z a w o <l z i ń
s kic go: Zarys WPrsyfikacji polskiPj. \\'il
no rn:rn. 

WISŁA. Wisła jest nictylko najwięk
szą rzeką Polski, Wisła jPst rwką pol
ską, jest Polski najw~'mownicjszą tre
ścią i symbolrm. 

Przyczyna tego tkwi nietylko w trm, 
że obszar dorzecza Wisły jest - po
wiedzmy dokładnie - w 99"/0 politycz
nit', a niewiele mniej i etnograficznie pol
kim obszarem, ale i w tern, że 'Visła 
dzi~ki swym osobliwym hydrograficz
nym związkom jest wskazaną przez przy
rodę najważniejszą arterją komunikacyj
ną nictylko jrj dorzeeza, ale całego ob
szaru Rzeczypospolitej Polskiej, nawet 
z czasów największego jej rozkwitu. 

Wielkość i „zaborczość" Wisły. 

Wielkość rzeki wyraża jej długość. 
i rozmiar jej dorzecza. Wisła ma około 
1000 km ( 1067) długości, a dorzecze jej 
blisko 200.000 km2 (198.510 km2 ). 

Na kuli ziemskiej jest okrągło 70 rzek 
dorównujących lub przewyższających 
Wisłę co do długości, ale tylko 48 rzek 
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o większem niż Wisła dorzeczu. Te cyfry 
dąwodzą, że Wisła jest rzeką o wyjątko
wej wartości. W jakim stopniu jest Wi- . 
sła rzeką wyjątkową, okaże porównanie 
z jej „rówieśnikami", Łabą, Renem 
i Dniestrem. 

?:<a 1 km 1llug. 
Długo~~ Pow. dorzeczn rze ki przypn<la 

km km2 dorzecza 

Wisła 1067 200.000 185 km 2 

Łaba 1165 146.000 124 km 2 

Ren 1320 157.000 119 km2 

Dniestr 1340 70.000 52 km 2 

Wszystkie rzeki Europy bez wyjątku 
mają stosunek długości do powierzchni 
mniej niż Wisła korzystny. 

Dalsze zestawienia wykazują, że sto
sunek długości Wisły do powierzchni 
dorzecza - ściślej mówiąc, długości rze
ki do promienia koła o powierzchni do
rzecza - jest jedynie i wyłącznie dla 
Amazonki nieco korzystniejszy. 

Wisła jest pośród wszystkich rzek jej 
strefy geograficznej i' klimatycznej naj
bardziej zaborcza, jest najbardzie.i przy
nętną rzeką dla swego terytorjalnego 
otoczenia„. jest rzeką o najwyższych 
państwowotwórczych właściwościach. 

Zarys architektury Europy. 
vV Europie zachowały się trzy szcząt

ki najstarszych śladów wyłaniania się 
lądów z Pra-Oceanu: To masyw l•'cnno
Skandji, Ukraiński i Czeski (ryc. 104). 
W bezmiernych odstępach czasu }Joczęły 
się potem wypiętrzać wielkie systemy 
gór łańcuchowych. Ten proces powtó
rzył się trzy razy. Z najstarszych g,)r tu 
i ówdzie śladów nic zostało. Tak tylko 
nieliczne poszlaki wielkiego górotworu, 
łączącego masyw Ukraiński ze wschod
nią Penno-Skandją pozwoliły naszym 
uczonym (Czesław Kuźniar) odtworzyć 
widmo W ah1 Scytyjskiego, strażującego 
w podziemiach na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na zachód od Wału Scytyjskiego do 
Atlantyku zachowały się resztki trzech 

„ Slafw 1ne11•vlrry•l'tllit1nt1 Af.n1to1/totf11łl, 8Cn1łl, CUlrroińtk„. „ Cbv 1l•1Yifł"*: DKo'-d.t.llłl•, E Wol .JevłMJdl 

lllllIIJ1IC6ry J,..d„;.w1ff1n•: '1M,l)l•ty/•.ł•·A~ltatfd;., GN1ffło lti1tpaMlt11, 
llilIIIIIJCdrv młode H Jądl"tl •łar•z• gdr mt.dyclt. 

~ 3ło,.. lfNlł9 ruc/toml p/vfv W!Jpułff 

~Sio,.. mało f"ł1clfom1 w1r1,1loJtl r grułą polrrvwą war1lw nojmlodo!Jclt. 

m łllod1 1opodll1/iro 

Ryc. 104. Archltektnra Europy. 

owych górotwórczych okresów. To góry 
Kaledońskie na wyspach Brytyjskich 
i w Norwegji, to młodsze od nich góry 
Armorykańsko - Waryscyjskie, któryeh 
przeżytki stanowią nadszarpane góry 
średnie Anglji, Francji , Niemiec i Pol
ski - wyżyna Małopolska, to wreszcie 
św i eże jeszcze w swej śmiałej, górskiej 
postaci młode łańcuchy Alp, Karµat, Pi
renejów, Apeninu, Bałkanu, a poprzez 
Jaiłę krymską Kaukazu. 

We wszystkich młodych łańcuchach 
tkwią średniowieczne jądra poprzednie
go okresu górotwórczego. 
Równocześnie niektóre części Europy 

ledwie drgały, to wdół, to do góry. 
W przestrzenie obniżające się wlewały 
się ciągle nowe morza. 

Powstawaniu najmłodszych gór łańcu
chowych towarzyszyły wielkie zapadli
ska. 

Nnjwiększcgo zapadliska rycina nic 
wskazuj e ; to morze śródziemne. Inne 
zapadliska powstały nnzewnątrz gór 
łańcuchowych np. basen Gaskoński pod 
Pirenejami, lub długi rów Podkarpacki, 
albo wewnątrz łuków górskich, np. nizi-

Czego nie znajdziesz tutaj 
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na LombarJzka luh Węgierska. Inne je
szcze za paJliska powtarzajq o<lwierz1w 
procesy rozbijania ciiigłośei „śre<ln io
wiecznych" gór łańruchowych; prz:-rkła
<ll'm rów hurgundzko-górnoreński. 

Nie odrazu Wisła. powstała. 

Najstarsza Wisła nic hyła podobna do 
dzisiejsz(•j. Wszak miała swe źródła na 
najstarszym polskim lądzi(\ n stóp wy
niosłych szrz:-·tów dzisiejszej l.Jysiry. 
Stamtąd pł:-·nęł:-· rzeki na wszt> stron:-·, 
wszak i na miejscu Karpat szumiały falt> 
morza. Potok spływająry kn półnory hył 
tedy pra-pra-Wisłą ! ( ~ Gór,11 i Budowa 
yeolouiczna w artykuk .,Polska"). 

Wystarczy przyt<wzyr kn jl'rkn fakt 
dla uprzytomnimia długi('j i zawiłej dro
gi rozwojowPj wspMrz('SlH'j Wisły. l\li.ia
ją miljonowych lat okrl'sy. Enropa jest 
już podobna do dzisiejszt•j. Piętrzą się 
już Tatry i Karpaty. U irh stóp .roz<'iii
ga się potl,'żn:-·, wiPh•set mPtrów grnbą 
warstw<) żwir<'iw zasypany rów Podkar
parki. Niż p(>łnorny faluj('.„ Ileż razy 
tak się tl' fale układa.iii, ;i;p na rniPjsrn 
Bałtyku rozJHlŚ<'it•ra się Jiid. Wisła poko
nała już wszelkie trndnoś<'i i wali prrn.;t;i 
drogi) poprzl'Z m il•jsc•e dzisil'jszl'j \Ya r
sza wy i l\lławy po dnie Bałt ykn, przP<'i
na poh1dniow<1 ~zwt•rję i wpada poprzPz 
rów KattPgatu wprost llo Atlantyku. 

Znown mi.ia.ią wieki lat tysi\'<':-·. 
Ogromna częśr Europ:-·, pogrzebana pod 
setki ml'trów gruhq rzasz;i lodc)w ( ~ 
Lód). Czasza lodowa urywa si~· ś1·ia11ą 
wspinaj:)l':) się rni('jsrarni na hrZL'.!{ kar
pal'ki. Na fronl'il' lodu powstają olbrzy
mie jeziora-zastoiska, kt(1rwh lic·znl' po 
całej Pols!'e za<'howały sii; 

0

ślady. 
Podl'zas każd1·wi dłnższPgo postoju lo

du spływają wzdłuż n il'go powoLhiowe 
\\ody„. rozliezne i przpr(>ż1w, a (')nvilo
Wl' Prawisły. Czasami taka lo<loweowa 
Prawisła si~ rozwidlała. <:dy 1(1d stał na 
linji l\.rak<'>w-Lw<iw, jedne wody płynę
ły na za<'h<'>d przez płaskie działy śh1-
-------------------
szukaj w tomie piątym! 

Rkie do Morawy i Dunaju, inne pru•z 
bramę przemyską do 1 )niestru. 

Powstały wtedy i inne wielkie doliny, 
dla których w dzisiejszym krajobrazie 
brak ,,autora". 'l'aką anonimową doliną 
jest np. padół łącząry Polesie z Wisłą na 
linji Puławy-Brześr. 

Najpotężniejsze jl'dnak węzłowisko do
lin lodowcowych powstało tam, gdzie 
Polska miała sobie wybrać swą późną, 
ale ostaterzną stolirę. nolina ta poC'zyna 
się koło Połocka nad Dzisną, poprzez 
Wilno dąży doliną l\lererzanki, obeho
dząc wierzchowiny Sokółki i kieruje się 
dwil'ma drogami na ł.omżę i na Biały
stok do Warszawy. Dolina ta biegnie 
dalej na f,i.iezycę i Koło przez Berlin do 
Atlantyku. <leologiczną rhwilkę później 
ta wil'lka Prawisła przesun\'ła się do 
st!lp pojPziPrza Bałtyrki<•go i poh1czyw
szy się z doliną Drwęcy, dąży przl'z To
rm1, B~·dgoszl'z, dolinę NoteC'i, a jej 
przedłużPn il'm ki Pruje su; także do 
Atlantyku. 

l'\;ll ł'l'SZl'iP lody cofnęły się Zll]JPłlliC. 
Cho<~ jl'tlnak barykada lodowa znikła, 
pozostała po loda<'h barykada zwałów 
glin, żwirów i głazów, osadzonyrh Jll'Zl'Z 
długi postój lodowra. Podw\'ŻSZOIHl tPmi 
ut worami lodowemn·mi, ll7:il'rlzi11a narl
bałt.nka nadała wodom hl'ZpoŚrPdnio do 
morza wpływajqrym wii.ikszy spadl'k 
i spot(,'gowarn1 siłę żłohil'nia .• fod(·Jl z po
tok(1w, żłohiql' i l'ofajql' swt• źródło ku 
południowi, si~'grnił do onej ostatniej to
rni1sko-hydgoskiej Prawisły i porwał jej 
wody do Bałtyku. 

l'olska \Visla hyla gotow;1. 

Wisła „śmiała". 

.Tak dziś ( :dai1sk z O dyni:), tak za <'Za
s{>w daw1wj Polski rywalizował ( ldańsk 
z l<~lhl<Jgi<·m. Przedmiokm sporu hyła 
woda, kt(1rej w Wiśle nigdy dosyl: 11il' 
było. Nil'zawszl' gdy dwól·h sii: kł()ei, 
t rzl'ei korzysta. Ahy tak było, musi się 
trz('l'i, w tym przypadku Polska, na rze-

----------- ---------- ------------------
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czy rozum1ec... i chcieć korzystać. Pa
nowie polscy tymczasem, choriaż może 
i na rzeczy się rozumieli, wolę mieli tylko 
psocić. Stanisław Kostka na skargę elblą
żan na brak wody kazał w głowie delty 
wyrąbać las, a ku No1rntowi od Wisły 
wykonać przekop w miejscu, w którcm 
nurt główny uderzał o prawy brzeg. Sta
ło się to w r. 1554. Skutki były straszne. 
Na sto lat przed psotą Kostki było w del
cie Wisły 10 katastrof powodziowych, po 
jego przekopie liczba powodzi się potroi
ła, a przewaga spustoszcl1 dokonała się 
nad Nogatem, na elbląskim obszarze. 

Jaka rada Y Panowic polscy, psotnicy, 
nie byli zgoła naiwni. Na rzeczy znali 
się dobrze, a uchwała komisji sejmowej 
z r. 1613, by tak uregulować wody w del
cie Wisły, by odpływ Nogatu (ramię El
bląga) do Leniwki (ramię Odańska). 
poZo.'ltawał w stosunku jak 1 : 2, stanowi 
pierwszorzędny dokumPnt ówczesnej 
polskiej wiedzy hydrograficznej. 

Ale trzy wieki polskich a później pru
skich wysiłków minęło, zanim mądra ra
da została wykonana ... n ie przez człowie
ka! Zrozumiano narPszcic, że polska 
uchwała sejmowa <la się zrealizować tyl
ko przez skrócenie Wisły gdańskiej, bo 
spowodowane tern spotęgowanie jej 
spadku odprowadzi większą część wód 
nierozdzielonej Wisły do Gdańska. Tym
czasem, gdy liczne projekty rozbijały 
się o koszty robót, w nocy z 31 stycznia 
na 1 lutego 1840 roku potęg11 spiętrzo
nych zatorem lodowym wód przerwała 
wydmy nadbrzeżne między Bąsakicm 
a Krakowem (gdańskim), skracając bieg 
Wisły gdańskiej o 15 km. Wisła swą stra
szną psotą naprawiła małą psotę wojewo
dy chełmińskiego z przed trzech wicków. 

Wincenty Pol nazwał to nowe ujście 
Wisły: W i sł ą ~ m i a ł ą .. 

Nietylko jednak w delcie była Wisła 
~11niała), cały swój bieg utorowała sobie 
Wisła swą niszczącą na prawo i lewo 
śmiało8cią. Pracą wytrwałą zjednoczyła 

wszystkie cząstkowe przemijające 
„Prawisły" w dzisiejszą Wisłę polską; 
przebijając się przez niziny i wyżyny, 
zasypując doły podkarpackie, a wżerając 
się w młode łańcuchy karpackie, sięgnęla 
swemi źródłami w głąb starych, a nawet 
wpoprzek starych jąder tatrzańskich. 

Całe długie dzieje Wisły są jej śmia
ło8ci wielkim dokumentem. 

Podczas gdy wszystkie rzeki europej
skie, niżowe rzy górskie, mieszczą się 
w obrębie jednego lub <lwu skła<low)'('h 
części, powiedzmy pięter architektury eu
ropejskiej, Wisła wraz z Renem a w pew
nym sensie z ·Dunajem, przetkały rałi1 
strukturę europejskiego lądu (ryc. 104). 

Profile podłużne Wisły i jej sieci wodnej. 

Rzeka, płynąc wdół, w odcinkarh sil
niejszego spadku, a unosząc ZP sobą ma
terjał skalny, produkt żłobienia, osadza 
go w miejscach mniejszego spadku. Tym 
sposobem rzeka dąży do i:mnit'jszcnia 
i do wyrównania spadku, a profil rzeki 
przyjąć musi zczasem kształt t. zw. 
krzywej er o z y j n ej, której cPchą 
jest to, że spadPk każdego odcinka rzeki 
jest mniejszy od spadku sąsit.•dniego od
cinka wyższego, a większy od spadku 
w sąsiednim odcinku dolnym. 
Ponieważ wszystkie rzpki wykonują 

podobną pracę, przeto wszystkie dopły
wy, choćby z wielkim spadkiem w gó
rach wypływały, przystosowują swój 
spadt.>k ujściowy do spadku rzeki głów
nej w miejscu ujścia dopływu. To przy
stosowanie się spadku dopływów do 
spadku rzeki głównej jest przyczyną wy
sokiej wartości sieci rzek nictylko dla 
komunikacji wodnej, ale i dla rozbudowy 
dróg lądowych. 

Ryc. 105 ilustruje ten doniosły proces 
przystosowania się profilów podłużnych 
sieci wodnej w dorzeczu Wisły. Rysunek 
ten zdradza również niektóre objawy, 
związane z długą i zawiłą histor,ią rozwo
ju Wisły i jej dorzecza. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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-- . ·--- ·- - -- ·~- ·- ·----
Ryc. 105. Profile podłużne Wlały I dopływów. 

Widzimy w nim przeto, że wszystkie 
dopływy Wisły, mimo wielkich różnic 
czasu pracy, odwiecznej dla dopływów 
wyżyny Małopolskiej, a znacznie krót
szej dla rzek karpackich - już swe pro
file do profilu macierzy-Wisły dobrze 
przystosowały. Wyjątek natomiast rażą
cy stanowią krótkie, niżowe dopływy po-

..-morskie, spadające szumnym biegiem do 
leniwych tu już fal Wisły. 

Jakiż tu oczywisty dowód na zupełną 
świeżość przełomu Wisły przez pojezie
rze bałtyckie, jaka tu demonstracja wiel
kiego prawa pracy, której skutek jest 
iloczynem cz1su i siły. Wielkie wody Wi
sły dokonały w tym samym okresie cza
su znacznie większą pracę, niż nikłe wo
dy pomorskich rzeczek. 

Ozy istnieje bieg g6rny, średni i dolny 
rzek? 

Rozważanie profilów podłużnych sieci 
wód wiślanych nasuwa też pewne uwagi 
na temat pospolitego podziału biegu rze-

ki na część górną, średnią i dolną. Trud
no się czegoś podobnego dopatrzeć w pro
filu Wisły. 

Do ujścia Przemszy 
Do ujścia Sanu 
Do Puław 
Do ujścia Bugu 
Do ujścia Brdy 
Do ujścia do morza 

Dh1goA~ 
biegu 

km 

139,l 
279,6 
·92,0 
174,5 
213,9 
168,6 

Różnica 
W)'loko6cl Spadek 

m 0ho 
898,2 6,45 
87,6 0,31 
22,1 0,24 
49,6 0,28 
38,7 0,18 
28,8 0,17 

W tych cyfrach przeciwstawia się tyl
ko silny spadek Wisełki całemu biegowi 
Wisły z różnicami nie przekraczającemi 
z odcinka .do odcinka ponad kilka cm 
spadku na 1 km biegu. W takich różni
cach trudno szukać podstaw do podziału 
biegu Wisły na trzy tradycyjne części : 
górny, średni i dolny. 

Natomiast . ten najgórniejszy odcinek 
Wisły (Wisełka) ma podobnie, jak każ
da rzeka karpacka, biegi „tradycyjne" 
świetnie rozwinięte. 

· Sp ad e k rzek w 0/ 0~ 

Wisełka 

od fr6deł 
do Brynicy . . . 24,00 
do Strumienia • . 2,58 
do Przemszy . . 0,30 

Dunaj eo 
ocl źr6deł 
· do N owego Targu 19,10 

do Lososiny . , . 2,84 
do u,iścia . . . . . 0,78 

San 
od fr6dcł 

do Osławy • . • . 3,66 
do Przemyśla . . 0,80 
do ujścia . . . . . 0,33 

Tylko krótkie, pojedyńcze rzeki mają 
rozwinięty bieg górny, średni i dolny. 

Rzeka złożona z dwu, czy więcej składo
wych części, niegdyś rzek samodziel-

szukaj w tomie piątymi 
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nych, musi wykazywać w micJscu połą
czenia się częśei składowych zakłócenie 
spadku. 

Jeśli w profilu Wisły te zakłócenia 
spadku są nieznaczne, to th1maczy się to 
łatwością przystosowania się spadków 
w miękkim naogół matcrjale skalnym 
podłoża, albo jak w przykładzie przeło
mu od Sandomierza do Puław, odwiecz
nością tego odcinka. 

Stosunki odpływu. 

Tak jak dokumentem geologicznych 
dziejów ziemi polskiej, jest też Wisła 
najwymowniejszym wyrazem współcze
snej przyrody Polski. 

Wiatry, czy cisze, mgły, deszcze 
i śniegi, mrozy, szarugi czy skwary let
nie; lasy, role czy pustkowia; skały, gle
by zwięzłe, czy przepuszczalne, piaski 
i wydmy; każdy wreszcie szczegół rzeźby 
powierzchni, słowem suma wszystkich 
krajobrazów w czasie i przestrzeni pol
skiej składają się na proces odpływu 
Wisły i jej dopływów. 
Przykład wpływu układu sieci wod

nej. Skawa i Raba mają źródła w naj
bliższem sąsiedztwie - ujścia ich jednak 
do Wisły są odległe 100 km - nigdy 
więc fala powodzi tych dwu rzek nie scho
dzi się równocześnie w Wiśle. Z innej 
przyczyny nie schodzą się równocześnie 
w Wiśle fale powodzi Wisłoki i Sanu -
wszak Wisłoka płynie prostą, a San dłu
gą, krętą drogą. Natomiast silny spadek, 
więc szybki spływ krótkich rzek wyżyny 
Małopolskiej, a wolny spływ długich 
rzek, jak Pilica, Bzura i Wieprz, spra
wia, że ich wody równocześnie wypełnia
ją łożysko powodziowe Wisły, tak że 
z napłynięciem fal wód karpackich, po
wódź na wielkiej przestrzeni występuje 
niemal równocześnie. 

ł'ala powodziowa przebywa też często
kroć przestrzeń 400 km od Krakowa do 
Wal'l:IZawy w przeciągu jednej doby. Co 
za straszna niespodzianka! 

Dopiero napływ wód Bugu z bagnistc
mi i jcziornemi wodami dorzecza Narwi 
wywiera, podobnie jak San, ale potężniej 
łagodzący wpływ na wodostany Wisły, 
którą zamienia wpcłni na rzekę niżową. 

Najsilniejszym hamulcem w rozwoju 
powodzi wód Wisły jest jednak nierów
noczesny okres tajania śniegu. Groźnym 
przykładem tego wpływu jest sąsiedni 
Niemen. 

Mimo wszystko i powodzie Wisły wy
rastają grubo ponad normę zachodnio
europejską. Przykładem sąsiednia Odra. 

Wisłą 

Odrą 
Niemnem 

P Q, d c z a s n a j w y ż s z e j 
wody odpływa: 

~ całego dOl'Zf'CZ& z 1 km2 dorzecza 

10.000 m8 /sck 51 litrów na sek 
3.200 m8 /sek 2G litrów na sek 
6.1500 m8 /sek 67 litrów na sek 

Podczas gdy powodzie Niemna 
i wszystkich na wschód od niego położo
nych rzek, aż do .Jeniseju w Syberji, są 
wyłącznie dziełem tajania śniegu i przy
padają na wiosnę, Wisła z Dniestrem ma 
podobnie, jak wszystkie rzeki płn.-zach. 
stoku Europy, powodzie wiosenne i let
nie. 

O powodzi Wisły rozstrzygają prze
dewszystkiem jej górskie, karpackie do
pływy. 
Najwyższą wodą przepływa w Wiseł

ce około 800 m8/sck, Wisłą pod Krako
wem 2140 m8/sek, niżej Dunajca 44i0 
m8 /sek, a niżej Sanu 7650 m8 /sek, a więc 
przeszło trzy czwarte ilości spływającej 
Wisłą podczas najwyższej powodzi do 
morza. A przecież obszar dorzecza Wisły 
do ujścia Sanu wynosi zaledwie 1 

/, część 
całości! 

Podczas najwyższej wody spływa 
z 1 km2 dorzecza Dunajca blisko 600 
l/sek, z dorzecza Wisłoki około 400 1, 
z dorzecza Sanu nieco nad 200 1, a z do
rzecza niżowej Przemszy niespełna 100 
l/sek. 

Czego nie znaj<lzieu tutaj -
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Tak więc wody gór, wody Tatr, powo
dują. największe spustoszenia dla czło
wieka współczesnego, ale zarazem dają 
też Wiśle, wprowadzając w jej zasięg 
tak nieproporcjonalnie rozległe obszary 
powierzchni ziemi, największą moc, dzię
ki której mogła ona spełnić swoją rolę 
geologiczną. 

Te górskie wody, niosąc tem straszniej
sze, bo niespodzianie od czasu do czasu 
nieszczęścia, są dla polskiej ziemi trwa
łem dobrodziejstwem. 

Podczas gdy źródłem nieszczęść zwią
zanych z wodami karpackiemi jest prze
dewszystkiem silny spadek tych wód, 
spotęgowany dewastacją lasów, hamują
cych szybki odpływ - przyczyną do
brodziejstw, które na kraj te górskie 
wody sprowadzają, leży nietylko w ob
fitszych i trwalszych źródłach rzek gór
skich. Ważniejszy jest fakt, że proces 
tajania śniegu, trwający na niżu dnie, 
ledwie tygodnie, w górach przedłuża 11ię 
na długi okres miesięcy, a niemniej waY.
ny jest i drugi fakt, że okres dcszm:ów 
letnich, właściwy całej Polsce, w górach 
jest szczególniej silnie rozwinięty. Pod
czas gdy jednak wielkie zasoby wód let
nich, spływających zwolna w wodach ni
żowych, ulegają silnemu parowaniu, 
znacznie większe zasoby wód górskich są 
skuteczniej przed parowaniem chronione 
i niższą temperaturą i szybkim odpły
wem. 

Polska cierpi od powodzi, ale dzięki 
górom Wisła ma pod Warszawą i aż do 
morza wodę. 

wicku przypada okrągło co trzeci rok 
powódź. Lata: 1813, 1839, 1844, 1867, 
1884, 1893, 1903, 1908, 1913, 1925 i 1934 
przyniosły katastrofę powodziową. Stra
ty wynikłe z powodzi w ciągu 30-lccia 
1884--1914 oszacowano na obszarze sa
mych województw południowych na bli
sko półtora miljarda złotych. 

O rozmiarach i grozie powodzi daje 
niejakie pojęcie jednostronna, ale do
bitna mowa mapy zalewu naskutek po
wodzi Wisły w lipcu 1934 (ryc. 106). 

.Ryc. 106. Zakreakowano obuar ulany podcua l•t · 
nlPf powodzi w r. 1984 nad rórnlł Wlalq (Wlf LPwa· 

ko wa kle ro) . 

Roboty wodne. Komunikacja. 

Powód& letnia 
w proc. almowef 

Konstytucją wydaną przez sejm piotr
kowski w r. 1447 uregulowano po raz 
pierwszy sprawę żeglugi na rzekach pol
skich. Konstytucję tę ponawiano potem 

Wahania polłomu, • • l k t . k . 
wody 6rednl ef 1 rozszerzano Ją wie o ro me, o azuJąC 

m wysokie zrozumienie dla pożytku upo-
Kraków 98 0,72 rządkowanych i zabezpieczonych rzek. 
Warszawa 83 1,32 Najcudowniejsze, najstarsze i najtrwal-
Delta Wisły 64 . 2,39 11ze roboty wodne wykonano nad Wisłą 
Delta Niemna 51 2,54 t. zw. pruską. Wszakże wszystkie, jakie-
Brda 49 0,30 kolwiek inne roboty wodne i groble za-
Dunajec 137 0,36 bezpieczającc od powodzi, wykonane na 
Powodzie Wisły należą niestety do zja- całej Wiśle powyżej Torunia, są dziełem 

wisk zbyt pospolitych. Od początku XIX dawnej Polski, zaprzepaszczone przez 

szukaj w tomie piątymi 
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państwa rozbiorowe podczas długoletniej 
okupacji. 

Dzisiejsza zdziczała, więcej szkody, niż 
pożytku przynosząca Wisła jest dziełem 
niedbalstwa i niechęci rosyjskiej i au
strjackiej administracji, których zło
wrogie dziedzictwo naprawić jest rze
czą odrodzonej Polski, dotychczas, 
niestety, ponad siły i zasoby nasze. 
A jednak dziedzictwo złego, niezatamo
wane, z każdym rokiem groźniejszem 
się stać musi. 

Dzisiejsze wody Polski są pod wzglę
dem komunikacyjnym zupełnie martwe. 
Cały obrót towarowy na rzekach pol
skich, poza spławem surowego drzewa, 
wynosi zaledwie 3° /{) polskich obrotów 
morskich, a tylko 1°/0 polskich obrotów 
kolejowych. Obrót towarów na rzekach 
przekracza w Niemczech 300/{) obrotu ko
lejowego. Oto jakie niesłychane zadania 
i zobowiązania względem Wisły czekają 
Polskę współczesną ! 

Rola historyczna Wisły. 

Taka, jaka jest, Wisła odegrała, jak 
wszystkie rzeki, przewodnią rolę w ży
ciu człowieka. Wraz z siecią swych do
pływów wytyczyła Wisła drogi i ośrodki 
gospodarcze i państwowe w ciągu wieko
wego procesu osiedlenia i opanowania 
ziemi polskiej. 

Fakt, że Wisła i jej dopływy, niemal 
be7 wyjątku (Pilica!), nie stanowiły 
w niepodległej, dawnej Polsce granicy 
państwowej, ani dzielnicowej, jest ja
skrawym dowodem, że państwowy na
ród miał świadomość wartości rzeki, ja
ko osi krystalizacyjnej, dla utworów 
politycznych, dzielnic i państwa. 

Daleko silniejszy udział rzek w syste
mie państwowych i wewnętrzno-admini
stracyjnycli granic odrodzonej Polski 
jest natomiast świadectwem i dziedzic
twem gwałtu rozbiorów. 
Drugą stronę stosunku Wisły do Pola

ka ilustruje fakt rozmieszczenia pierw-

szorzędnych miejscowości w związku 
z siecią rzeczną. 

Na 31 miast, liczących nad 20.000 
mieszkańców w dorzeczu Wisły, 21 jest 
nadrzecznych, z osad pozarzecznych tej 
klasy, z wyjątkiem Lwowa, Chełma 
i Siedlec, wszystkie należą do utworów 
zorganizowanej woli ludzkiej, osad prze
mysłowych (Pruszków, Żyrardów) luh 
komunikacyjno-kolejowych. 

Tak samo było w dawnej Polsce. 
Z liczby 76 miejsc o znaczeniu admini
tracyjnem 53 były związane z siecią 
wód 'Visły. Jest znamienne, że ze staro
polskich ośrodków administracyjnych, 
położonych w pobliżu działów wodnych, 
tylko wyjątki zachowały swe znaczenie 
polityczno-gospodarcze do dnia dzisiej
szego; dla miast natomiast nadrzecznych 
czas i życie przynosiły wprawdzie także 
ruinę, czasami zupełną - wystarczy 
wspomnieć choćby Wiślicę, Kazimierz, 
Stężycę, lub Czersk - ogromna wszakże 
większość tych miast zachowała, a nawet 
rozwinęła swą rolę w życiu narodu. 

Stosunek osadnictwa do wód płyną
cych jest jednak zjawiskiem powszech
nym. Wisła w swej roli dziejowej poza 
tą normalną funkcją inne spełniła i wy
jątkowe. 

Wspomniany na wstępie stosunek po
wierzchni dorzecza do długości rzeki, 
w przypadku Wisły tak bardzo wyjątko
wy, łączy się jeszcze z innym stosunkiem 
przyrodzonym, który na dziejach Polski 
szczególne wycisnął piętno. 

Z dziejów geologicznych wynika, że 
w przedostatniej fazie rozwojowej Wi
sła, zbierając wody tającego lodowca eu
ropejskiego, a cofając się wraz z nim ku 
północy, pozostawiła po sobie szereg 
olbrzymich, zmiennych koryt rzecz
nych, spływających równoleżnikowo od 
wschodu ku zachodowi do Atlantyku. 

Brześć nad Bugiem leży 30 m nad 
Warszawą, Warszawa 30 m nad Pozna
niem, Poznań 40 m nad Berlinem. Tc 

Czego nie znajdziesz tutaj -



1377 Wisła - Witaminy. 1378 

stosunki są pozostałością dawnego od
pływu wbd. Z chwilą, gdy lodowce zu
pełnie się cofnęły, a potoki lodowcowe, 
przebijając się przez Bałtyckie pojezie
rze, rozbiły ostatnią Prawisłę na trzy sa
modzielne rzeki: Labę, Odrę i Wisłę, 
jest oczywiste, Żl' każda z tych nowych 
rzek zachowała dopływy tylko od wscho
du, t y I k o z p r a w e g o b r z e g u. 

Powstałą w tym procesie asyml'trję do
rzeczy niżu europejskiego ilustrują cy
fry. 

Skrzydło prawe dorzeczy w 0
/ 0 og. po

wierzchni: 

Sekwana 
78 

Moza 
50 

Ren 
51 

Wezera 
68 

Odra 
74 

Wisła Ni!'mim Dźwina Dnirpr 
73 66 50 47 

W cyfrach tych występują dwa typy 
rzrk. Jl'<len z nich wiedzie na prawo, ku 
wiwhodowi, tak przedewszystkicm z jed
nej strony Sekwana, z drugiej Odra i Wi
sła; drugi typ: l\loza i Rm, Dźwina 
i Dniepr, wiodą równie dobrze ku 
wschodowi, jak ku zachodowi - kierun
ku zdecydowanego nic mają. 

Inaczej Wezera, Laba, Odra, ~'isła 
i Niemen. 8połeczeństwa dzinżącc i(•h 
dorzecza miały kierunek ekspansji wska
zany niedwuznacznie. Najwyższe kwali
fikacje dla tej tendencji były rozwinięte 
w dorzeczu Wisł:v. Niedość bowiem ol
brzymiej przewagi powierzchni prawego 
skrzydła dorzecza, w tym samym kierun
ku działają i prą myśl polską ku wscho
dowi płaskie działy wodne. Niedość bo
wiem, że cały obszar niżu, żłobiony przez 
krawędziowe wody lodowcowe, jest wo
góle działów wodnych pozbawiony, 
w dorzeczu Wisły, prócz tego czynnika 
geologicznego, działa w tym samym kie
runku zapadłość podkarpacka. 

Do licznych naturalnych węzłów ko
munikacyjnych niżowych: Narl'W-Nie
men, Niemen-Dniepr, Bug-Prypee, 
przychodzi jeszcze walna linja San-

szukaj w tomie piątymi 
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Dniestr. Płaskie te działy pobudziły już 
polską mylił komunikacyjną do budowy 
kanałów przed katastrofą rozbiorów, 
dział Przemyśl-Sambor stał się przed
miotem projektu kanałowego kpt. arty
lerji Beauplana już w połowie XVII w. 

„Rzeki, małe czy dużr, niosą szrzęścic 
i nieszczęście, władają nad zdrowiem, 
pożywieniem, dobrem i ż~·riem c·złowie
ka, a władają dh1żrj od Augustów i Lud
wików, lepirj od Trajanów, nicugię<'il'j 
i srożej od Ncronów i tylu innyd1 ma
łyeh panków, którzy swq władzę od Bo-
!!a ehciclihy wywodzić". (Uattl'rrr, 
XVIII w.). K Roma. 

LitPrnturn: 1\1 o n ogr a f ja Wisły. Wyd. 
P. T. Krnj. l!J20/21. Z 1!) zpszytów \\y~zło 
szcśr: Nr. 2. Hozwn1lowski, ~ nzwa Wisły. 
Nr. 5. Do111aniew1-1ki, Fauna ornitologirimu. 
Nr. 9. Kutrzrha. Żeglarstwo. Nr. 10. Mnta
kicwicz, Hcgulacjn. Nr. 11. Kutrz1·hn, llisto
rja gospo<larrzn. Nr. rn. Borowy, Wisłn 
w poezji; R o m e r: W i sł a. „ Kosmos" l!lO:!, 
str. 67-120; St. Szymborski: Wi~ła, 
przewodnik dla turystów wocl11y1·h. Lwtm·
Warszawa 193.-'i. 

WITAMINY. l\1i~<lzy przPmianą ma
ter.ii ustroju zwierzęcego a ustroju ro
śliny zielonej istnieje zasa<lnipza różni
ca. Ustrój rośliny wytwarza wszystki(• 
związki organiczne, z któryl'h się skła
da, czerpiąc z otoczenia dwutlerwk w~
gla, wodę oraz substancji" rnineralne 
(-+ Odżywianie 1'0.~lin) ; ustrój zwierzę
cy posiada natomiast zdolności synte
tyczne ograniczone. Ażeby móc wy
tworzyć swoje części składowe, ustrój 
zwierzęcy przyswaja gotowe związki 
organiczne, białka, węglowodany i tłu
szcze; czerpie je bądźto z roślin, które 
je wytworzyły (roślinożercf' !), bądź 
też (mięsożerce!) z tkanek roślino:i.er
ców. Zdolności syntetyczne ustroju 
zwierzęcego objawiają się w tern, że 
przerabia on białka obce w białka wła
sne (-+ Białko) ; że przerabia hiałka 
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w cukier, a cukier w tłuszcz (~Prze
miana materji). O~raniczcnic z<lolnm'.iC'i 
syntetycznych ujawnia się w tern, że 
ustrój zwierzęcy nie może wytworzyć 
niektórych części składowych (amiuo
kwasów) białka i że odmiany białka 
pozbawione tych częsc1 skła<lowyeh 
(tyrozyny, tryptofanu, lizyny) są bi ał
k a 111 i n i e d o b o r o w e 111 i, z któ
rych ustrój zwierzęcy białka własne
go wyrobić nie może. Te części składo
we ustroju zwierzęcego, które musią 
pocho<lzić - bezpośrednio lub pośre<l
nio - z ustrojów roślinnych, nazywa
my składnikami ś c i śl e e g z o g e
n i c z n e m i. Tryptofan, lizyna i tyro
zyna są składnikami ściśle egzogenicz
nemi, a nieodzownemi ustroju zwierzę
cego. 
Już po ustaleniu zasa<l nauki o prze

mianie materji i odżywianiu ( ~ Odży
wianie i Przemiana mater ji) przeko
nano się, że nie można utriymae zwie
rząt priy życiu na pokarmie złożonym 
z c h e m i c z n i e c z y st y c h hin
kk, eukrów i tłuszezów, oraz ciał mine
ralnych. Oprócz wymienionych powy
żej cięści ·ustrój zwierzęcy potrzebuje 
pewnych innych substancyj, stanowią
cych widocznie składniki ustroju zwie
rzęcego iieiśle egzogeniczne, a nieod
zowne. 

Na istnienie takich części składowych 
pożywienia wskazywały również pew
ne chorob.y, które najwyraźniej pozo
stawały w związku z niedoborem żyw
nościowym, przy zupełnie dostate<~znej 
zawarto8ci w pożywieniu białka, cu
krów i tłuszczu. Znany oddawna szkor
but czyli gnilec występuje u ludzi, 
którzy w zamkniętych twierdzach, wię
zieniach, na wyprawach albo długich 
żeglugach byli pozbawieni świeżego 
pokarmu; wia<lomem było o<ldawna, że 
można tej chorobie zapobiec i wyle
czyć ją przez podawanie św i e ż y c h 
cytryn lub pomarańcz, świeżych ja-

rzyn liściastych, rzepy i kapusty. Na 
dalekim Wschodzie panuje choroba he
ri-heri, czyli zapalenie wielu nerwów, 
która występuje po clłuższem wyłącz
nem żywieniu się ryżem łuszczonym, 
t. j. uwolnionym od kiełka i zewnętrz
nych warstw ziarn; chorobę tę moina 
uleczyć, można jej zapobiec przez kar
mienie pełnem niełuszczonC'm ziarnem 
ryżowem lub otrębami ryżowemi, priez 
dodanie do pokarmu grochu lub fasoli, 
świeżego mięsa lub ryby. Podczas wit>l
kiej wojny występowała w Dan.ii, 
Niemczech, Japonji szczególna choroba 
oczu (kseroitalmja) u dzieci, które 
w sierocińcach karmiono mlekiem zbie
ranem, t. j. pozbawionem tłuszczu ma
ślanego, a tłuszczu dostarrzano im 
w postaci marJ.("aryny. \Vreszcie choro
bą z niedoboru żywnościowego jl•st 
krzywica, czyli choroba angielska, cha
rakterystyczne schorzenie z upośledzo
nego zwapnienia kości u dzieci, pozba
wionych tłuszczów doborowych (świe
żego masła lub tranu) i pozbawionych 
słońca; stwierdzono przytem, że albo 
naświetlanie światłem słonecznem lub 
lampy kwarcowej, albo dodanie do po
żywienia tłuszczów doborowych zapo
biega krzywicy i leczy dutkni~tc nią 
jednostki. Wreszcie chorobą z niedobo
ru żywnościowego jest pelagra, która 
występuje u ludności żywiące.i się wy
łącznie kukurydzą, a polega na zapale
niu skóry, występującem z nastaniem 
ciepłej pory roku. 

Do zrozumienia istoty chorób z nie
doboru żywnościowego i dla wykrycia 
tych ciał, których brak jeRt ich powo
dem, przyczyniło się stwierdzenie, że 
podobne choroby można wywołać 
u zwierząt przez karmienie ich pokar· 
mem tym samym, który wywołuje te 
zachorzenia u ludzi. J<~ksperymentalne 
beri-beri wywołuje się u kur albo go
łębi przez podawanie wyłączne ryżu łu· 
szczonego; eksperymentalny gnilec 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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u morskiej świnki - przez podawanie 
wyh1rznc surhcj paszy i ziarna; ekspe
rymentalną krzywicę u młodych psów 
lub szczurów - przez wyłączenie tłu
szczów doborowych; u białych szczu
rów i u psów ekspnymentalną pela
grę - przez wyłąrzne podawanie kuku
rydzy. Badania eksperymentalne, pro
wadzone w różnyrh krajarh w bardzo 
wielkim stylu poeząwszy od roku 1912, 
pozwoliły ustalir, w jakich materjałach 
spożywczych są zawarte te czynniki 
egzogeniczne a nieodzowne, i jakie spo
sohy przeróbki pokarmu te ciała niwe
czą; w ten sposób stworzono nową 
i bardw ważną dziedzinę higjeny od
żywiania. Bad1rnia eksperymentalne 
połączone z chemicznemi umożliwiły po
szukiwanie i wykrycie w stanie czy
stym ty<•h właśnie ciał egzogenirznych, 
to jest witaminów. 

Din <"iał chemicznych egzogenicz
nych - poza binłkiem ! - nieodzow
nych dla ust roju zwierzęcego, ale po
trzebnych tylko w bardzo małych ilo
śeiReh, przyjęto nazwę witam i nów 
(Kazimierz l<'unk, 1911); nazywa się 
.ie także ezy n n i kam i doda t ko
we 1n i odżyw i a n i a. Choroby wy
nika,jące z braku witaminów nazywa
my a w i t a rn i n o z a m i. Należy za
uważy{-, że witaminy są potrzebne 
w pożywieniu w ilościach bardzo ma
łych, wynoszących dla człowieka na 
dobę miligramy albo centygramy. (Mó
wimy: witamin A, C, D, E, ale wita
lllina B 1 i B2 • Pozostaje to w związku 
z terminologją chemiczną: B 1 i B 2 są 
to ciała o eharakterze zasad). 

Witamin O. 

C'inło, którego brak wywoh1je gnilec, 
wyodrębnił w r. 19:33 węgierski bioche
mik Szent Oyiirgyi z papryki. Jest to 
t•iało zhliżone do cukrów prostych; 
sporządza się je dziś w drodze syntezy 
z eukru ksylozy, który można otrzy-

swkaj w tomie piątym! 

mać ze słomy. Witamin C nazywa się 
k w as e rn as k o r bi n o wy m. 

Materjałami szczególnie bogatemi 
w kwas askorbinowy i wskutek tego 
znakomicie zapobiegającemi gnilcowi 
są następujące: świeża zwlona· papry
ka, cytryn~· i pomarańcZP, wszelkie 
zidonc jarzyny liściaste, SZ<'ZPgólniP li
sc1c kapusty i rzcżu<"hy, z i Pm n iaki. 
l\lięso i mkko zawierają kwas askorbino
wy tylko wtedy, jeżeli zwierzęta spoży
wają paszę zawierającą go; nie można 
liczyr. na zawartośr witaminu C w lllle
ku krów karmionych suchą pnszą i ma
kuchami. Kwas askorbinowy n iszcze je 
przy dh1giem gotowaniu, a nawet przy 
krótkiem zagotowaniu przy oddziaływa
niu zasadowcm. KonsC'rwy·puszkowe i su
che nie zawierają witaminu C. W na
szych warunkach - i dla całej płn. Euro
py i Azji - zielllniaki oraz kiszona ka
pusta speh1iają rolę czynnika chronią
cego przed gnilcem w dług·im okresit> 
zimowym. Unilec osesków nazywa się 
chorobą Barlowa: przed rhorobą tą 
chroni mleko matki; w mleku gotowa
nem witaminu C prawie zupełnie nie
ma. Dzięki temu, że kwas askorbinowy 
jest dzisiaj stosunkowo tanim lekiem, 
istnieje możliwość. uchronienia przed 
chorobą Barlowa osesków, jeżeli muszą 
być karmione mlekiem gotowanem. 
Spożywanie cytryn i pomarańcz jest 
w zimie cennym dodatkiem do ochrony 
przeciwgnilcowej. 

Witamina B. 

Witamina B stanowi grupę eo uaj
mniej dwu ciał, które występują ohfi
cie w nasionach zbożowych i w droż
dżach, w ziarnie ryżowcm i pszcnnem 
w warstwach zewnętrznych, odpadają
eych jako otręby przy wymiale mąki 
białej. Witamina B1 i witamina B2 wy
stępują przeważnie razem; kukurydza 
zawiera niewiele witaminy B1 • Brak 
witaminy B 2 w połączeniu z niedoboro-

45• 
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wym charakterem białek kukurydzia
nych wywołuje pelagrę (w pliłnocnych 
Włoszech, Rumunji, w południowych 
stanach Ameryki Północnej). \Vita
m i n a B 2 jest identyczną z barwni
kiem flawiną, który nadaje blado-żół
ty kolor serwatce, białku jaja kurzego, 
rosołom; flawinę z serw at ki (lactofla
winę C11 Jl20 0 6 N,) otrzymał już w dro
dze syntezy P. K a r re r, rhemik szwaj
carski. 

Wit am i n a B 1 (antynenrytyczna) 
jest również związkiem azotowym, roz
puszczalnym w wodzie i w alkoho
lu; wzór chemiczny prawdopodobnie 
C12 // 11 0 1 N. S. Witamina B 1 jest za
warta obficie w mąkach grubszego wy
miału, w kaszach, w nasionach roślin 
motylkowatych; materjałem dopełnia
jącym zawartość witaminy B 1 w po
żywilmin są drożdże. Należy bez
względni<' pamiętać o tern, że mąki 
pszenne, szczególnie białe, nie zawiera
ją witaminy Bu i że ludzie żywiący się 
przez dłuższy czas sucharami z takie.i 
mąki są narażeni na chorobę beri-beri. 
Witaminę B 1 otrzymał w drodze syntezy 
w r. 1936 chemik amrrykm1ski Williams. 

Witaminy tłuszczowe. 

Witaminy A, D oraz E stanowią gru
pę witaminbw t. zw. tłuszczowych, nie
rozpuszczaluych w wodzie, a rozpu
szczalnych w tłuszczach, i towarzyszą
eych w. naturze tłuszczom. 

Witamin A. 

Witamin A pozostaje w ścisłym 
związku z karotenami. Karoteny jest 
to grupa żółtych lub pomaraf1czowych 
węglowodorów i alkoholi, które po
wstają wyłącznie w roślinie zielonej; 
barwę tych ciał z1ia każdy z pożół
kłych liści, z marrhwi, pomidorów 
i z żółtych tłuszczów zwierzęcych, jak 
tranu, masła wiosennego, żółtka jaja. 
J(aroten z marchwi jest węglowodorem 

o wzorze C,0 HM. Jeżeli cząsteczka ka
rotenu rozpadnie się na dwie połowy, 
łącząc się jednocześnie z wodorem i t lr
nem, powstaje bezbarwny witamin A 
(C20 Jl30 O). Żółte barwniki th1szczowc 
są zatem ciałami, z których może po
wstać witamin A; przetworzenie to le
ży w ramach zdolności syntetycznyl'h 
ustroju zwierzęcego. Z karotenu ust rój 
zwierzęcy wytwarza witamin A i ma
gazynuje go szczególnit> w wątrobil'; 
dlatego też wątroba zwil•rzęl'a jest 
przedniem źródłem wita111inu A. 

Brak witaminu A powo<luje u mło
dych zwierząt witanie wzrostu i zespół 
objawów, który jest wyrazem sz<'zl•gól
nej podatności na zakażenia; objawia 
się to szczególnie we wspomnianych po
przednio zachorzrniach oczu. Przed bra
kiem witaminu A rhronią zielone jarzy
ny liściaste oraz tłuszcze zwierzi;rt> ż!Jtt', 
jak masło, żółtko jaja kurzego; SZ<'Zl'
gólnic cennym środkiem pomorniC'zym 
jest tran rybi. NiP można lirzye na 
obecność witaminu A w tłuszrzarh prze
robionych fabryrznie, hidonyeh lub 
utrwalanych. 

Witamin D. 

Witamin J) przcciwkrzywirzy nalPży do 
grupy ciał objętyrh rnhwą sterol!lw; do 
tej grupy ciał należą lirzne związki o do
niosłem znarzeniu biologi<'znem, a wii;c•: 
kwasy 7..ółciowe, hormony płciowe ( __. 
Ilormony), ciała z grupy naparstnicy. 
Badania nad porhodzeniem krzywicy wy
kazały - w latarh 1918-1922 - że moż
na chorobie tej zapobiec przez podawa
nie pewnych tłuszczów, w szczególności 
tranu rybiego; albo też, przy podawa
niu tłuszrzów nie chroniących przed 
krzywicą, przez naświetlanie dziPri -
lub zwierząt doświadczalnych - światłem 
słonecznem lub lampą kwarrową. Tłu
szezom towarzyszy ciało, które pod d~ia
łaniem na.4wictlania promieniami poza
fiołkowemi przechodzi w witamin D, 
a mianowicie ergosterol ( C 2AJJ , 30 II), 

Czego nie znajdziesz tutaj -



1385 Witaminy- Włot'hy. 1386 

który pod działaniem naświetlania 
przechodzi w ciało czynne kalciferol 
(C27 JJ, 1 OH). Ergosterol jest rozpo
wszechniony w grzybach, do naszego po
żywienia dostaje się z tłuszczami zwierzę
cemi i z drożdżami zawartemi \v pieczy
wie. Karriferol sprawia, że w kościarh 
osadzają się fosforany wapniowe; mili
gram kalcifcrolu wystarrza na złożenie 
w szkielecie kilku miljonów miligram{nv 
fosforanu wapniowego. Ażeby ustrój 
dziecięcy zaopatrzyć w kalciferol, na to 
wystarcza naogół zwykłe pożywienie, za
wierająre doborowe tłuszrze (masło, 
żółtko), jrżeli tylko dzieci mają dosyć 
słońca lub - w zastępstwie - na.4wie
tlań lampą kwarrową. ,Jako czynnik chro
niący służy bądźto tran rybi, bądź też 
naświetlone drożdże, wreszcie prepuraty 
rzystego kalciferolu. 

Ergosterol odgrywa - podobnie jak 
wobec witamin u A karoten - rolę p ro
wita mi n u; dla przetworzenia go 
jpdnak w witamin D potrzebny jest 
czynnik zewnętrzny, naświetlenie pro
mieniami pozafiołkowemi. Podawanie 
nadmiernych ilości witaminu D jest nie
bezpieczne, ponieważ powoduje uszko
dzenia tętnic. 

Witamin E. 

Witamin E, zuwarty szczl•g<llnic obfi
cie w kiełkach pszenicy, określa się jnko 
witamin płodnościowy; brak jego powo
duje u szczurów zupełny zanik płodno
ści - obydwu płri. Zdaje się, że obecność 
lub brak tego ciała w pokarmie gąsienicz
ki pszczoły decyduje o tern, czy rozwinie 
się ona w królową, czy też w robotnicę. 

\V naszych warunkach kwestja wita
min nie jest tak ważna, jak w innych 
kraj1wh, w których szerokie warstwy 
ludności odżywiają się produktami ro
ślinnemi i mięsnemi przerobionemi fa
brycznie (konserwami). Pomimo to mu
szą o tej kwestji myśleć ci, którzy są 
odpowiedzialni za odżywianie dzieci 
i dorosłych w takich zakładach, któ-

szukaj w tomi.e piątymi 

ryeh miPszkańcy niP mają swohod:v w wy
borze pokarmu. Dla młodzieży wystar
czy wytyczna, streszczona przez kapita
na Cook 'a, sł~·mH'g'O żeglarza i odr 
krywcę, w następujl)r~·eh słowaeh : 

„Rzadko 111dowaliśmy w takich mid
scaeh, w któr~·ch człowil'k lub przyroda 
nic dostarczali nam jakiehś posiłków o<l
świcża.iiicych, hą<lźto porh<~<lzl•nia zwie
rzęcpgo, h11<lź też rośłimwgo. Było za
wsze moją pil'rwsz:i troski}, ażehy sii: 
o nie postara<\ i to wszPlkiPmi środka
mi; i zmuszałem załogę Jo korzystania z<· 
świeżego pożywiPnia zar<iwno własnym 
przykładem, jak i rozkazrn1. Korzyśei 
z tego były jl'dnak tuk jasne, że wkróte<· 
nic trz<·ha hyło już stosowar ani jednPgo, 
ani drugit>go". 

O witaminach może zbyt wielP się 
dziś mówi, kmat jest w modzie. Starać 
się na.leży o taki doh<lr pokarmu, w kt1l
rym byłoby dosyć produkt<'>w pdn<'go 
ziarna zbożowego, dosyć jarzyn liścia
stych, surowej sałaty, owoc<'>w, nabiału; 
nic unikać światła słoncczncg-o - a bę
dziemy dostatecznie zaoputrzeni w wita
miny. J. /{. l1arm1s. 

Piśmie n n i c t. w o. l'oniPw:iż nnnkn 
o wit.umimu·h i inny<'h <'zynnika<"h PgzogP
nit'znyt'h n niPo<lzo\\ nyt'h odżywiania rozwi
n~'ła si\' sz<'Z<'g«'>lni1• w ostatniem d?.iPsiv<'io
leciu, przl'to nie można 7.11ał1·źf. informnry.i 
akt.m1lnych w k"i:iżkn„h tl1rn niPjszyt'h. \V skn
zujemy tylko na artykuł l'nma-<a i Mow
łowskiPgo w D i e t y (' e ( \\' ur;;za wa rn:l:l)' 
g"<lzie czytelnik znnjdzie wi.,.1•ej wiadomośt'i, 
tablice zawartośei wituminów w różnyc•h po
karmach, i niektóre wska?.ówki bihljogra
fiezne. 

WŁOCHY. 

Kraj I ludzie. 
Nie było widocznie tak d:obrze z jed

nolitością etnograficzną i z uświado
mieniem narodowem mieszkailców pół
wyspu· Apenińskiego, kiedy - mimo 
istnienia przez tyle wieków wielkiego 
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imperjum rzymskiego - czasy następ
ne przyniosły zupełne rozbicie politycz
ne półwyspu. Dopiero wiek XIX przy
wrócił wynikającą z geografji jedność 
kraju i narodu. Jedność ta, czerpiąc 
siły z soków. bardzo starych, etrusko
italskich, znalazła swój wyraz w pań
stwie jednolitem, którego zwartość by
ła predysponowana, jak w rzadko któ
rem państwie ·Europy, przez warunki 
geograficzne. 

Włochy mocarstwem i najwazmeJszem 
państwem śródziemnomorskiem. 

Bardzo wcześnie zaspokojone zostały 
ambicje kolonjalne młodych Włoch. 
W roku 1880 Włochy posiadły Assab 
nad morzem Czerwonem, w roku 188:1 
Massawę i Erytreę, wreszcie w r. 1891 
Somalję. Rozpad i klęska Turcji przy
niosły im w r. 1912 Trypolitanję i Cy
renajkę, a przedewszystkiem t. zw. Do
dekanezos t. j. rzternaście wysp we 
wschodniej części morza Ege jskicgo 
z wyspą Rodos na czele. Wyspy te zo
stały w r. 1923 w traktacie w Lozannie 
odstąpione Włochom przez Tureję pod 
warunkiem, że po piętnastu latach od
będzie się na Rodos plebiseyt co do 
przynależności państwowej owych 
wysp. Natomiast wyspy Licyjskie (pra
wie niezaludnione, położone u poh1d
niowych wybrzeży Małej Azji) są do
tąd sporne z Turcją. 

Taki hył stan posiadaniu królestwu 
włoskiego przed wielką wojną. Krl>le-
8two to składało się wówczas z kraju 
macierzystego o powierzchni 287.000 
k111 2 i (r. 1911) 34 milj. mieszkańców 
oraz z kolonij mających 1,6 milj. km 2 

i 1,4 milj. mieszkuńcl>w. 
Większe zmiany w stanie posiadania 

przyniosła dopiero wielka wojna 
i okres powojenny. W traktatach koń
czących wielką wojnę nie zostały 
wprawdzie zrealizowane przez wielkie 
mocarstwa aspiracje Włoch do dal-

szych posiadłości kolonjalnych - co 
boleśnie zraniło ambicję młodego pań
stwa - jednak przez udział w wojni<.' 
z Austrją Włochy otrzymały (w roku 
1919-1920) południowy Tyrol, Uory
cję, <lradyskę, Triest, fatrję, Zarę 
i wyspy Lagostę i PelagoRę, wreszc•ie 
w r. 1924 przez zamach Fiume. Pozo
stały poza granicami zjcdnoczony<•h 
Włoch odstąpione swego cznsu Francji 
wyspa Korsyka oraz Nizza i Snhaudja, 
napoły niezakżnc włoskie Mona<·o 
i włoska Malta, która znajduje się 
w ręku Anglji. Wielka wojna zmi('niłn 
sytuację nad ·inorzem śródziemnem 1111 

korzyść Włoch o tyle, że w miejsce Au
stro-,Vęgier znalazła się nad Adrjnty
kiem słabsza od Austro-Węgier Jngo
sławja, chor z· drugiej strony wzrosła 
nad tem morzem potęga Franrji i An
glji, zarówno dzięki zwycięskiej woj
nie, jak i dzięki mandatom w Syrji i Pn
lestynie. Odrodziła się rl>wnież niespo
dziewanie stara Turr ja. 

Tendencje polityczne Włoeh powo
jennych przeciwstawiały się zrnzu l•'rnn
cji i szły w kierunku półwyspu Bałk11i1-
8kiego. W celu okrążenia Jugosławji 
Włochy zyskały dec•ydująee wpływy 
w uległej im Albnnji, mają też duży 
głos w Austrji i Węgrzech. Symbolem 
zaciążenia przez Włochy nnd ,Jugosłn
w ją jest nietylko posindanie ]str.ii, Viu-

'mc, Zary i nit>któryrh wysp dalmatyń
skich, lecz przedewszyst kiern zam knię
cie morza Adrjatyckiego w cieśninie 
Otranto (75 km) przez opanowanie wy
sepki Saseno w zatoce Vhlony; coraz 
bardziej dążą też Włochy do tego, ahy 
z morza Adrjatyckiego zrobi{> morze 
zamknięte (t. zw. mare no.,trum). 

Oprl>cz tych tendenryj kontynental
nych Włochy ujawniły silne tendencje 
kolonjalne, ani na chwilę nie rezygnu
jąc ze swych w tym kierunku aspira
cyj. W tej dziedzinie najważniejszem 
zdarzeniem było odstąpienie Włochom 

Czego nie znajdziesz tutaj -



1389 Włochy. 1390 

przez Francję w roku 1935 niewielkie
go skrawka Afryki środkowej dla 
zaokrąglenia południowych granic Li
hji, dalej kilku wysepek w cieśninie 
Bab el Mandeb oraz części pakietu ak
cyj kolei Dżibuti-Addis-Abbeba. To 
wszystko zachęciło Włochy wobec przy
chylnej zrazu postawy Anglji do pod
jęcia wojny z Abisynją. Na drodze wo
jennej pozyskały Włochy dla siebie 
w krótkim czasie terytorja ogromne, 
które ugruntowały ich mocarstwowe 
stanowisko w Europie i wytknęły nowe 
kierunki ekspansji włoskiej, zwracając 
je ku południowo-wschodniej CZf,'SCl 

morza śr6dziemne11:0 i ku oreanowi In
dyjskiemu. 

Kraj macierzysty włoski nie był 
nigdy wielki. Składa się on z półwyspu 
i wysp i zajmuje powierzchnię 313.000 
km 2

• W roku 1921 liczył 39 rnilj. mie
sikańców, co dawało gęstośr zaludnie
nia 125 ludzi na km2 , podczas gdy w ro
ku 1936 miał już 44 milj. mieszkańców, 
ro daje aż 142 Indii na krn 2

• Włochy 
zatem bez kolonij przewyższają co do 
liczby mieszkańców Francję, a dorów
nują Wielkiej Brytanji, ustępują zaś 
w Europie tylko Rosji sowieckiej 
i Niemcom. \Vnosząc z gęstości zalud
nienia, należy je zaliczyć do krajów eu
ropejskich gęsto zaludnionych, nawet 
przeludnionych. 
Zwycięstwo wojsk w!oskich w Abisy

nji przyniosło Włochom około 1,200.000 
km 2 i około 12 miljonów ludności. To 
też posiadłości kolonjalne włoskie, któ
re dotąd wynosiły 2,471.535 km2 i 2,4 
miljony mieszkańców, mają obecnie 
3,592.000 km2 i 14,5 milj. mieszkańców. 
Przez powiększenie swoich posiadłości 
kolonjalnych prawie o 50°/0 i przez 
siedmiokrotne pomnożenie swojej lud
ności stanęły Włochy co do powierzchni 
na trzeciem miejscu wśród państw kolo
njalnych Europy, idąc przed Holandją, 
Portugalją i Belgją, a co do zaludnic-

szukaj w tomie piqtym! 

nia na 1111e.1scu ezwart<'m, idąc przed 
Portugalją i Belgją. W stosunku do 
ludności ·włoch ludność kolonij wło
skich stanowi obecnie 34,5°/0 a powil,'k
szyła się o 32°/0 • Do tego Abisynja ma 
ze-wsiystkich kolonij włoskich naj
większe znaczenie, a to zarówno ze 
względu na możliwośei osiedleńcze, jak 
i ze względu na przyszłe tereny upra
wy owoców, krzewu hnwełnianego i ka
wowego oraz możliwości eksploatacji 
nafty, węgla i :t.łota. Ważna jest także 
A bisynja przez swoje położenie nad 
oceanem Indyjskim, a przy wejściu do 
morza Cz<'rwonego, które to wejście 
Włochy opanowują dzisiaj wspólnie 
z Wielką Brytanją. 

Ustępują Abisynji co do wielkośei 
i znaczenia inne kolonje włoskie, a więc 
Libja, t. j. Trypolitanja i Cyrenajka ra
zem wzięte, wprawdzie bardzo szczęśli
wie położone w środku południowego 
wybrzeża morza śródziemnego a na
przeciw Sycylji, ale przeważnie puste, 
oraz Dodekanez, który ma wielkie zna
czenie handlowe i polityczne w stosun
ku do pobliskich krajów Lewantu, lecz 
jest posiadłością małą. 

Zarówno więc co do terytorjum, jak 
i co do liczby mieszkańców zajmują 
dziś Włochy pierwsze miejsce wśród 
krajów Europy południowej. Ze swą 
blisko 60-miljonową ludnością mogą 
się przeciwstawić każdemu z państw 
śródziemnomorskich zosobna, a nawet 
poniekąd ich koalicji. Trudniej im jed
nak będzie konkurować czy stawić czo
ło wielkim mocarstwom kolonjalnym, 
Anglji i Francji, chociaż i w stosunku 
do tych państw stanowisko Włoch ule
gło poważnemu wzmocnieniu. 

Wyjątkowe położenie geograficzne Włoch. 

Półwysep Apeniński leży w środku 
morza śródzi<'lllll<'go, pomiędzy jego 
~łębokiemi basenami zachodniemi 
i wschodniemi. W postaci długiego na 
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900 km mola, wysuwa się w morze, 
przybierając kierunek pn. zach.-pd. 
ws<'h„ taki sam, jaki mają przeciwle
głe wybrzeża półwyspu Bałkańskiego 
i morze Adrjatyckie. Dośr <luże wyspy, 
jak Korsyka i Sardynja, albo towarzy
szą półwyspowi, ,albo stanowią jego 
przedłużenie, jak Sycylja. Z obu stron 
półwyspu wciskają się zaś odr10gi mo
rza 8r6dziem11ego dość daleko w głąb 
kontynentu. ~ą to morze Adrjatyckie 
na wschodzie i morze Liguryjskie na 
zachodzie. Przyczyniają się przez to do 
wyodrębnienia bardziej kontynentalnej 
i półno<'nej części Włoch. położone.i 
między Apeninem a Alpami i do lepsze
go związania jej z półwyspem. 
Związki półwyspu z rnorzem wybija

ją się na plan pierwszy. Z powo<łu po
dh1żnego kształtu niewiele jest na nim 
punktów, któreby były dalej odsunięte 
od morza. P6łwysep Apeniński jest 
przeto najbardziej· śródziemnomorskim 
półwyspem i krajem E:uropy południo
wej; 80°/0 p<'>łwyspu znajduje się w od
ległości mniejszej niż 100 km od mol'za. 
Granice morskit> (1)()60 km) mają sta
nowczą pl'zewagę nad granicami lądo
wemi (20i8 km). Blisko 1

/ 6 całej ludno
ści Włoch skupia się na wąskim (do 
5 km) pasie przyhrzeżnym, dzięki cze
mu g~'stość zaludnienia w owym pasie 
osiąga wartość około :JOO ludzi na km2

• 

W tem zjawisku występuje znsadnicza 
mo1.:1kość półwyspu w całej pełni. 

Morze jest bliskie i morze jest wszę
dzie; wpływa na klimat i na działal
ność ludzką. 

Półwysep - to wielki pomost, któ
rym z jednej strony idą wpływy lądu 
w stronę morza, a z drugie.i strony prze
dzierają się do wnętrza Europy wpły
wy morza śródziemnego. 

O ustosunkowaniu się Włoch do mo
rza decydują następujące momenty. 
Przedewszystkiem półwysep wysuwa się 
w morze śródziemne, jakby przekątnia 

jakaś, biegnąea w kierunku z pn. Z1tl'l1. 

na pd. wseh., przez co orjentu.ie odra
zu wszelkie ruchy ludności raczej 
w stronę wschodnit>j części morza śród
ziemnego niż zaehodniej. Ta orjent11cja 
jest poparta tern, iż w tym samym kie
runku biegną obok siebie drogi lądo
we i morskie. Jedynie cypel Kalabryj
ski i Sycylja skręcają ku południowe
mu zachodowi i ku Afryce i wraz z Kor
syką i Sardynją zwrn(•ają się ku zachod
niej ezęści morza śr6dziemnego. 

J,ecz związki p6łwyspu z zaehode111 
i z półwyspem Pirenejskim hyły zawsze 
słabe. O wiel'(I silniejsze były i są na
wiązania za pośrednictwem Sycylji 
z pobliską Afryką (Tunezją), posi11<la
jącą dobre porty i dosyr żyzne nadmol'
skie niziny. Hównież ważne i śeisłe są 
związki z półwyspem Bałkańskim, kt6-
ry uchodził zawsze za przedsionek Bli
skiego Wschodu. Potem idą wyspy 
wschodniej części morza śródziemnego 
i kraje nadmorskie Lewantu, - od 
wieków doskonałe rynki dla przt>rny
słowych artykułów włoskich, w wiekac•h 
średnich rnś źródła towarów wschod
nich. 

Mimo więc, że główne porty i krainy 
zachodnie półwyspu były zwrÓ<'Olle twa
rzą ku zachodowi, - to jednak zar<lw
no w starożytności, jak w wiekach 
!'irednich, a nawet w czasach najnow
szych tendencje gospodarczP i politycz
ne \Yłoch zwracają się więcej ku po
łudniowi i wschodowi, a więc idą ra
czej w kierunku wyznaczonym przez 
naturę półwyspu. Tu na południe od 
Sycylji drogi Italji przeeinnją się 
z wielką drogą międzynarodową, która 
z zachodniej Europy przez Oihraltar 
i kanał Sueski wiedzie do lndyj. Droga 
ta znajduje się, jak wiadomo, w ręku 
Anglji. Skrzyżowanie się zatem intC're
sów Włoch, tego najbardziej !lród
ziemnomorskiego kraju, który eiągnie 
się przez blisko 10° szer. geogr. w głąb 

Cz.ego nie z.najdziesz tutaj -
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tf'go rnorzn, z intf'n'sami A111.d.ii .kst 
nif'łatwP do unilrnic;<'ia. 

. Mimo o<lgrodzPnia \Vło<'h od Europy 
"\]parni zwi11zf'k p6łwyspu z ko11ty1w11-
f(•m hył i jf'st silniPjszy 11iż związ<•k 
półwyspu l'in•npjski<•go z Europą. l>o 
tpg·o p6łwys<'P ApPnil1ski jPst doczf'pio
ny do zaehodni<•j ezt;Śt'i l•~uropy w sa
myrn .id środku. Wysoki wał alpPjski 
jt>st howiP111 przyst1;p11iP.iszy w wiPl11 
punktal'h jako sys11'rn g{irski od l'it«'-
1wjl1w. Li<'ZJH' drogi prowadz<1 nif'tylko 
przpz niezbyt wysokie JH'ZPlc,'l'Zt', a I<' 
i przpz łagollllf' przf'jŚl'ia 111 i\·dzy A 1 pa-
111 i a gc'1ra111i J)y11arskiP111i luh wzdłuż 

wybrzf'Ża rnorz11 Hrc'idziPtll IH'go. St ą<l 
wyrniana wpływów kul1uralnyeh go
spodarezyt'h i polityl'znyl'h \Yłoch z Eu
ropą nigdy ni<' była 1 rudna. Włoc·hy 
zawsz!' utrzymywały związki z Europą 
zad10dni1~ i środkową. W llif'.iako przrj
Śl'iowt>j st rd.iP \Vłod1 ptlłnO!'ll;'-'<'h. o na
turze l'lH'Z<'.i ko11ty11t>ntal11Pj niż pc',łwy
spowrj, powstały licznr wpływowP rnia
sta włoskiP (Turyn, ~l1•djola11, WP11P
l'ja, Bolonja, Oenua i i.), znani' c~<·nt ra 
Ży!'ia g·ospoda rl'zt>go i poi itycz1wg·o 
i ważnf' ogniska włosk iPj !'ks pa ns.i i go
spoda r<·zej i polityl'Zll<'.i. 

Tak więc rozwój Wlcwh rn{,gł się od
hywa!o dzic;ki SZl'Z\'Śliwr11111 położP11i11 
z dużą swobodą. pr·zPdPwszys1 k i<'lll 
w kif'r1111ku nrorza Śrc',dzit·11111pg·o .. .\lpy 
osłaniały \Vłoehy zawszp od pMno!',V 
i rozwc)j w t;-.·111 kinunku poniPk<1d ha-
111owały, ale nic> hyły nig·d;-.· przt•szkod:i 
t1·11d11ą do przPby1·ia. 

Sz1•zęśl iw<' położ1•11 it> sprzyjało 11 ir
w:1tpl i wit> 1P11111, ŻP ptiłwyspp stał sic; 
k raj1•111 przt'.iś<'iowy111 rn i~·117.y En ropą 
zachod11i:1 a pobliską ,\l'rylq i \Vsl'llll
dP111. Był w historji ważny111 p01110-
ste1n kult11ral11y111 i podstaw:) p:rnowa
nia ni<·tylko na 11101·zu ::'.;r{1dzi1•11111<>1n. 
alp i nad ówczps11y111 światP111. Tu po
wstało poti:żnc i111perju111 rzy111ski<'. tu 
obrała sohie 01lwit•1·zrn1 sirdziht; g-łowa 

szukaj w tomie piątym! 

Awiat I żyrlt-. -- I\'. 

lrnś1·ioła kntoli1·kit'go; tu hu.inie rozwr
ja!o si\' zaczyna 11owp zjPdnoczone pań
stwo włoskiP . 

Siły, jakie daje kraj i jakie reprezentuje 
ludność. 

( )prc°><'Z położP11ia g'!•ogTafil'Zllf'go, wy
różniaj111·<•g·o ptiłwyst>p Aprniński od in-
11y1·h poła<'i i krain śrc'1dziPlll110111or
ski('h, W!'hoclz:i w rac·hnh•,> .irsz<>zf' innP 
<'zy1rniki. zar<'lwno gpografi„:i:111>, jak 
i 111dzkiP. 

Oto Alpy oddzit•la.i:i wprnwdzic> kraj 
od r<•szty En ropy, ut rudninją w zn11ez
ny111 stopniu skornnnikowaniP się z nią 
i są ohszarPm i.rospodar<'ZO rnniP.i waż-
11y111 i słaho zalll<lnionylll, alp równo
eześni1• s11 lllllT'f'lll ohro11ny111 \Vł<wh. na
tura lnq ich twiPrdzą na !'ałt•j swpj roz
l'i<)głoś1•i przP<l inwazją niPprzyj:wiel
ską. H6wno1•zpś11ir s11 poniPkąd tere-
11r111 t\•Żyzny fizyc·znej rnłodPµ:o pokolP
nia Włorhc'1w. OdniPdawna stały się zaś 
Alpy g·ł6wnym dost a rezy<'if'lem ł'llf'rgji 

c!Pktry!'Zllf'j. NiP 111ożna wrPSZ<'ie zapo-
1ni1111!o, iż Alpy ehroni11 pc'iłwysrp przed 
zi 1111wrn i pr11da 111 i powit•t rznPm i, idt!Cf'
mi od pbłncwy, i dPeydu.i11 o szezęśli
wvm klimaciP Włol'h. Słowe111, Alpy 
p1;dkn•ślają hardzo silni!' charaktrr pM
wyspowy Włol'h. 

Zaraz u stóp Alp 1·ozpoś!'inn sic; ni
zina l':tcl:1 ńska. zło fr ja hłko W łoe h, hPz 
ktt'1n•.i nit' 111o:i.11ahy sohiP wyohrnzir 
pornyślno~c·i i wiPlkoś<'i t1·go kraju. NiP
tylko howi1•m 11•ż:1 tu 11ajżyfoipjszt' zi!'
rnit'. niPtylko prodnkujP się tu 11ajwięk
szP iloś1·i zh11ż i inny<'h środkc)w żyw-
11oś1•i, prz1·z 1•0 nizina Padańska wzra
sta do roli i.rł6w1wgo śpiehlPrza ltalji, 
ale tn znajduj!' się g-ł<'iwny 1·pzf'rwuar 
ludzki Wło!'h wspt',ł<•z(•sny<'h. 'l'u ho
wi1•111 skupia si~· blisko GO"/n og·Mu l11d-
11oś1·i. Tu wię1· h"~ą i.rłc'1w11P <'!'llt ra go
spoda rczrj a ktywnoŚ<~i lndzk irj, wyra
żają1•.rj się zarówno w intensywnie roz
wijająet>m si~ rolnidwie, jak w szyb-
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kim rozwoju przemysłu. I>ziQki tanim 
siłom wodnym stopy Alp i Apt•ninu 
nkalająeych nizinę Rą dzi{; pierwszo
l'Zf{<lnym ohszarPm przemysłowy1u 
Włoch. Mimo swego ppryferycznego 
położPnia, jrst mzma Padańska naj
ważniejszą pirrwszą krainą wło
ską. 

Nie mogą się z nią llliPrzyć krainy 
<lrobni(•jszP i rozrzueo1w na p<iłwyspiP. 
W strukturzP bowil'm p{Jłwyspu zazna
cza się- raezrj ujen111ie niż dodatnio -
rnłody system górski Apeninu. Wpraw
dzie jPst on rozbity na wiPlkiP płyty 
i bryły i poprzedzi!' lany zapa<lłościam i, 
wzdłuż których wystf{pują wulkani<·we 
utwory, wprawdzie jest on ruin<! g{>r, 
wypełnia jPdnak 2

/ 3 półwyspu i jest je
go głównym kośrcP1n; Apenin dzieli po
nadto, wąski bądź co h:1dź, pliłwysep na 
część wschodnią i zachodnią. utrudnia
jąc w niPje<lnem m iPjscn skomunikowa
nie się ohu stron półwyspu; na ApPni
nie zatrzymują się poniek11d i łączą bło
gosławione wpływy klimntyczne mor·za 
śródziemnego; gtirotwór ten jest wrc•sz
cie strPfą zmnie jszone,j działa! noŚ<~i go
spodarczej człowieka, ho znany jest 
z dużych obszarów pustaci. lfola ApP
ninu nie może hyć więc okr<'iHona jako 
łącząca lub gospoclnrezo ważna. Ratują 
sytuację krainy podgórskie i nadbrzeż
ne, niekiedy nizinne i przez rzeki prze
cięte, oraz długie i w dolm• zatoki zao
patrzone wybrzeża; w krainach tych 
i na wybrzeżach rozwinęły się ogniska 
kultury i energji politycznej półwyspu. 
Wpływy owy<'h ognisk rozpostarły się 
następnie na rały półwysep i na pół
nocną jego częśt\ krzyżując się tn 
z wpływami kontynentu. Do obecnego 
rozwoju tych krain i po<ltrzymania ich 
roli we współcz<'snych \Vłoszech przy
czyniło się dość znacz1w bogactwo po
żytecznych minerałów (rud żela zn 
i miedzi, rt1;w.i, wapieni, marmurów 
i t. p.) oraz zasobność w siły wodne 

podg6rskieh krain Apeninu (g-łównir 
po jego stronie zachodniej). 

Rola krain peryferycznych przypada 
poniekąd wyspom, g-łównie zaś Sycylji. 
Sycylja była zawsze magazynem żyw
nościowym pMwyspu (w zn kresie zboża 
i owoców). 

( lłliwną siłą kraju jest jednak lud
nośr. W starożytnośei niewątpliwy to 
amalgamat ras i ludów, różniących 
się n1iędzy sobą pochodzeniem i kultu
rą ( ltal<)w, J<~trusków, (lreków, (;al
lów, <lPrmanów i i.). A jPdnak dziś ,iest 
to naród zwarty, posługuj:icy się, mimo 
istnienia licŻi1ych dialektów, jednym 
językiPm i wyznający jedną religję. 

LndnO!~Ć Włoeh r('prezentuje wielką 
siłę realną. Jest to społpczeństwo zdro
we. o duż<'.i sile rozrodczej, (przyrost 
naturalny ludności Włoch waha się 
w latach 1930--1934 między :~80.000 
a fi20.000 ludzi rocznie), i już przez to 
samo wykazuje duże tendencje ekspan
sywtH', skłonność do ruchu i do takich 
przP111ian natury gospodarczej i poli
tycznej, którehy mu tę ekspansję umoż
liwiały. A przecież prz<'d wit'lką wojną 
ludnośf. włoskJJ. była dziesiątkowana 
malarją i innemi chorobami (w r. 188f> 
zmarło 21.000 na malar jQ) oraz posia
dała największą emigrację w Eu
ropie (w latach 1901-1910 - 600.000 
ludzi średnio rocznie, w roku 1913 -
872.fi98). Obecnie przebywa zagranicą 
co naj111111eJ 1 O rn il.ionów Włochów, 
z czego 8 miljonów w Ameryce. Po wiel
kiej wojnie emigracja włoska zmniej
szyła si.-; w sposób całkiem widoczny 
i ski!'rowała się gł<'iwnie do krajów eu
rop!',jskich, ale mimo to jest znacznn 
(w r. 1934 opuśeiło Włot•hy 142.000 lu
dzi). E111i~ranci włoscy, podobnie jak 
Polacy, chętnie wracają do kraju z za
robionym groszt•m lub przysyłają rocbi
nom swojP zarobki, co powoduje na
pływ gotówki do kraju i podniesienie 
ekonomiczne niektórych okolic. 

Czego nie znajdziesz fotaj 
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.Mimo to z:qra<lnieni(• przc•ludnit•nin 
\Vłoch jest zagadnieni!'111 pic•rwszorzQd-
1wj doniosłośei. Skłania ono l'ząd fa
szystowski z jPdlH'.i st remy do wic,lkich 
dzieł meljoraeyjny<'h na żnław~wh Ha
wc•1my i staroż~·t1wgo Lacjum, do forso
wania koloniza<"ji wewn~trz1wj i pod
noszenia stanu kultury rohwj, z drugiej 
zaś strony <lo rozglądania ::;ie: wokół 
półwyspu za 11owP111i tPl't'na111i koloni
zaeyjn('mi i do wi('lkiej polityki kolo
njaln('j. 

Kierunki gospodarczego i politycznego 
rozwoju Włoch. 

Jak widzimy, już nadmiar lndnoś<'i 
wytyka główrw kiPnmki gospodarcz('go 
i polityeznego rozwoju Wło<'h. Jesz('ze 
w połowi<' XIX wiPku był to, jak sic.' 
wyraził La111arti11r, „kraj u111arłyeh", 
kraj <'hłopt'>w, 1·z1•111iPśl11ików i dr·oh
nych kupców. W pCił wiPkll pott•m na
stąpiła tak gwałtowna przemiana, że• 
mało jl'st przykładt'>w podob1w,j prze
miany w Europi<'. \V dostosowywaniu 
sic: <lo war1rnk1!w naturalnyeh i do po
trzdJ społ<•f•zd1st wa nowożytrn•go za
czt,•ło powoli powstawar. silnP pa{1stwo. 
a po wi<•lkil'j wo.inii• --- moearstwo. 

Uśpiona wi<lo<·znit' dofy<'hezas aktyw
nośr narodowa zakwitła w całej pdni. 
Ku zdumiPniu tyeh wszystki<'h, kt<!rzy 
znali Włochy przC'tlwojl'llllP, nar{>d 
włoski -· ni<'wątpliwit• pod wpływt·m 
faszyz11111 ·-·- wykazał d11ż<• zdol11ośt'i 
organiza<"yjrw i wit>lki zapał tw!m·zy. 
,fc>d1uwz:1l' w sohiP sławn:i prz<'szłośr hi
storyczrq z przyszłością, ulpg·ł gł1;ho
kirn przp111ia11orn i porwał sic: znowu 1111 

wil•lki<' dzil'ła kultury i polityki. l>uŻ\' 
~ontrasty kulturalnP, jakie od wi1,kt!w 
istniały lllit,•dzy \Vłol'harni południow<'
łlli a pt'>lno<·n1•rni. za<"zynaj;1 si\' zaciC'nH:, 
a \Vło<'hy 11:ihi<·raj:1 jrdnolitl'j patyny 
kult11ralrwj. \\' rozwoju rolnietwa za
zna<·za się post \'P ni<' bywały, <'O si\• wy
raża nit•tylko wP wspaniałych wyni-

sz11kaj u• to11lic piątym! 

karh mC'ljora<>ji (blisko 2 mil.i. ha zie
mi zn]('ljorowanej i pozyskanej pod 
pług), nietylko w intpnsywtH'.i kulturzP 
roślin przemysłowych, w wiQkszpm niż 

dotąd używaniu nawozów sztueznych, 
w ulrpszaniu hodowli, ale przedewszyst
kiPm w znakomitych wynikach dobrze 
zorganizowanej nk<'.ii za obsiewem 
zh{l7. ( /111lf.aqlia del yrano ). <·o sic.' wyra
ziło w trm, Że' powit>rzdmia pszeni<·y 
wzrosła o 2ri"/.,, a wydajnośr p{,J z 10 na 
Jf) ą z ha. Nastąpiła szybka motoryza
eja rolnictwa (w r. rn:rn było w użyeiu 
20.000 mot ornwy<'h pług<) w) i wzrost 
pro<lnkcji w każdej tlzi<·dziniP. Równo
lt>gle rozwija się i ulPpsza ogrodnit't wo. 
Dziś \Yłoehy stają na szóstem rniPjs<'U 
w prodnkC',ii pszenicy, a na si!idmC'rn 
(zaraz po Polscl') w prodncji buraka 
<'Ukrowego, rozporządzają dnżflni ilo
Ś<'inmi bydła rogatego (7 rnilj. sztuk, 
Polska !l) i owiC'c (10 milj. sztuk), są 
drugim krajem wina, a trzecim krajem 
,iPdwabiu natnralnrgo nn zil•mi. 

\VłoPhy posiadnją 1rn piiłnoey wyso
ko rozwinięty przrrnysł włtik it'nlli<'ZY 
i sa111ot'hodowy, który jP stawia w Eu
ropi<• na piątt•111 niirjsC'n (po .:\ng·lji, 
l·'raneji. ~iPllH'zf'ch, Zwi:1zk11 Sow. ). 
]';iew:itpliwie zaś pierwszp m1t•.1sc<' 
w Enropit• nalPży im sic: w zakresie 
wyzyskania sił wodny<'h przez zakłady 
wodno-PlPktryczn('. Dodajmy do tt>go 
nadzwyezajny rozwo.1 lotnil'twa, flot~· 
handlowpj i wo.it'lllH'.i \Yłol'h, i <'O z f<•lll 
wszystkirm idzir w pal'zP, rozrost ohro
t(l\v handlowy<'h i stosunkt'iw gospo<lar
<'ZY<'h z <·11łyrn świate111, a zrozrnnil'rny, 
jak bnrdzo podniosło się znaezc•niP 
\Ył<wh w gospodar<'e światow('j. Ohl'c
nil' uważa sit,• Włoehy za jt>dno z gł<lw-
11y<'h rnoearstw Europy i stawia si~ jC' 
obok :\ng!ji, Frarwji i NiP111it'1'. Obroty 
ha11dl11 zagTnnieznrgo \Vlot'h są w ostat
nieh latat'h najwic:ksz<' po ,\nglji. 
Nit'111cz<'eh i Franeji. 

\V parz<' z tym na1lzwyezajny1n po-
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sti:1wm w dziedzinie> gospodttrezf'.i idą 
as pi r:wje i tPn<lPll<'.iP poi itycztH' na rod n 
włoski ego. 

Włochy stały sit: dziś państwem 
ś1·ódziernnornorskiem i morskiem. kt(fre 
g-utowe jest stanąć <lo konknn'ncji 
z najwii:ksz<'lll i pot1,'g11111 i świllta. 
\V opareiu o trady<"je rzymskiP oraz 
o swą .i<'dnośe narodową i rPligijną, 
o pomyślny rozwój gospodarczy i poli
tyczną konsolidaejr; - \Vłol'.hy .. iako 
owa „ najmłodsza I ta !ja'', porwały się 
nu wielką politykę kolon,ialną i odnio
sły niPwl!tpliwy snkres, zdobywając 
A hisynję. < Hwenie umacniają się na 110-
wych pozycjach, nie myśląc narazie 
o nowych zdobycznch. Że jednak naród 
młody, ambitny i ekspansywny nie 
spoczniP na lnuraeh i ŻP wyzyska każdą 
sposobność, 11żeby rozszprzyć swo.ie pa
nowani<• nad morzem śródziP1111wm lub 
w najbliższem sąsiedztwir tego morza, 
to wydaje się - mimo wszystko -
hardzo prawdopodobne. W ten spos6b 
dzieje Włoch wrncafo ku dawnyrn 
i utartym jnż szlakom historji. Rękoj
mią trwałośei ich poti:1ó hi:dzie jt>dnak 
zawszr ta przedziwna .i<'dnoś(. km.in 
i narodn i owa spójnia, która przetrwa
ła wieki rozbicia polityeznrgo, a nawet 
upadku, a która znajduje swe uznsad
nieni<> w naturzr p6łwyspowej krnju, 
a wię<• w tej zasndniczej i najhnrdziej 
indywidm1 lnej i najhardziej g-eogTaficz
nej z j<'~·o cech, która prrdysponowała 
zar6wno w starożytności, jak i ternz 
powstanie jednolitego organizlllu p11!1-
stwowe110 i jednolitego, łllOC11ego na
rodu. 8t. Paffłou·.,ki. 

Dzieje I h11ltura. 
Ppach•k irnprrjulll rzylllskieg-o ( -4 

Hzym), kładąc kres jego potędzt' otwarł 
równoczt'śnie przed Italją drog·ę wła
snego, odrębnego rozwoju. Rozkład ol
hrzymieg-o organizmu państwowego dał 
początek nowym dziejom Włoch. 

Partykularyzm włoski. 

Dziejom tym kiNmwk nadają dwi<• 
siły: dośrodkowa i odśrodkowa - d:JŻl'
ni~ do og·arnię<'ia c11łPgo narodu i za
mykanie sit; w kr\'gn rodzimwj prowin
C'ji czy rninsta. .Jnż fizycz1w warunki 
krnjn zda.iii si\' obu tyrn siłolll dawa(. 
przyrodzont> oparcit·. Z .iedtwj strony 
linja .\lp i 111orza silni<' zazna<'zoną gra
nir~ą po<lkr<'śla ,ie1lnoś!- naturalną 
Włor•h, z drugi1•j j!•dnak strony wy1lłn
ŻP11 iP pt'1łwyspn poprzl'l'i11a1wgo pasma
mi gt'>rskit>mi (nil' m<iwi<)'' j11ż o wy
sp:wh: t-\y<·ylji, ~ardynji i l\orsy<'<') 
sprzyjało wewrn;t rzny111 od r\·lmoŚ<• io111 
i podziałolll. 

Nie11111iejszy wpływ wywnrły 1·óżni<·r 
antropologiezne, społr<·z1w i Plrn110111 i1·z
ne, jnk t<'Ż odmiemw lrnle.i<' dzi<·.ioweµ:o 
rozwoju, bi:dąct' głów1wrn ir·h źr{ull<•111. 
Urecy, Arahowit' i Nortnanowi<', kt6-
ryeh krPw płynit• w wit•ln 111iPszk11ii
cach Południa, nie wpłynęli wy1latni!'j 
na typ ludności \Vhwh pMno<'nyr•h. Po
stirpowe zagospodarowani<> i 11przP111y
słowit•nit', obfitoś<: worly i śro1lk<lw ko-
111unikaeyjnyl'h, wysoki stopiPrl oświa
ty i poziom życia codzi('nnPgo. 1·t•1·hy 
wbtśl'iWt' prowi1wjo111 pMtHH·11y111, z1w.i-
1lufo przP!'iww:ii:ę w lieznyeh nit'do.st11t
kn('h, zaniedh11niaeh wiekowy!'h i ohy
czajowe111 zaeofa n iu, jak it> dot :id .i<'
szcz<> nie wileżą do z.inwisk wyjąt ko
wych w Kalahr.ii, Apulji lub tPŻ na ~y
cyl.i i. 

Na tern podłożu wyrosło ostre swt'go 
czasu prz<>('iwieństwo WPWn\'t rz1w, flw 
,.prohlen1 Południa". z kt6ry111 boryka
no siG rlługo; a .i1•śli w latn<'h ostatnieh 
powiodło się g-o w dużym stopniu zła!!:O
dzi<\ to przecież dotąd można spot ka(. 
jPgo ślady, widoezn!' <'ho(.hy tylko 
w !Pkceważ!'niu, z jakiP111 ni<'.it·<h'n oby
watel l\ledjolan11 skłonny jPst 111t'1wi(. 
o mi<'szka!1cu Katan.ii albo i Nr,apolu. 

Od ehwili, gody - w 011łt>głP111 ŚrPd

n iowieczu ·- nnjeź<lź<'<>lll I JO n gol'" r'.lom 

Czeuo nie znajdziesz tnla.i -
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( 5{)8) 11 iP powiodło się po<lhirie rałrg-o 
pMwyspu, któreg'(i połowa została pod 
wła<lzą Hiz:nwjurn, - Wło<'hy przPsta
ły hy(. j(•dnośeią polityrzną aż po rok 
I Hłi 1. W p<'wnych okr!'sach rozproszko
waniP kra.in si\'gało ostatpeznyeh gra
nie: clośr rz<'c, iż w połowiP wi<'lrn Xl I. 
w lata<·h rozkwitu g111i11 miejskieh. ist
niało około 200 pnóstPwf'k mni('.i lub 
har<lzipj niPzalPżny('h. a 11iP<'O w<•zf'ś11iPj 
lirzha ta była jPSZ<~ZP z11a(·Z11iP wyższa. 
A (•hoeiaż p(iźni<'.i następn.i<' pl'O<'<'S 
stopniow!'go scalania si~ drohnyeh tt>
rytorjtiw (w ci:11~u Xlll i XlV wiPku 
marny do czyniPnia z :m. w porzątka('h 
wi<'ku XVll -- .inż tyko z lG państwa
mi różnyeh rozmiarów), to jrdnak aż 
poza połowę XIX wit>ku nie przrstały 
Włoehy hy{> różnorodną mozaik:) poli
tyczną. 

Mnsiało to poei:1gar za sohf) dal<'ko 
idą<'<' sknt ki. Nie7.g'Olla i wspób:11wod-
11i<'two poszrzrgól 11yeh p11i1stw st nwnły 
si1,• źródłrrn ciągłych niPpokojów, in
t ryg- i walk znwziętyeh. Zawiśr wzn
.i<'ntna sin.rnła w rwwny<•h rpolrneh tak 
dalPko, Ż(' prZ''llOSZOllO llllWf't rz:)dy 
oh<'P pona!l własnr, lub wr!;ez wzywa
no s:isi<'dnieh wł:ule<'>w do 1·ozstr7.yga11ia 
1-4iłą spraw pMwyspu, hylP tylko nit> do
puś<•ir do w7.rnożr11ia się włoski(•go ry
wala. <irozę położrnia zwit,'ksznł fakt. 
Ż!' w ehwili ro7.hieia i słabości Włoeh, za 
ieh granicami rosn:i w potęgę silne ]Jań
stwa llOWOCZPSIH', którP nezynią \Vło
<'hy polrn1 walki o h(•gf'monję w Enro
piP. Przezwyei(,'ŻPnie krMkowzrcwznyeh 
('t.wizmów okazywało si\' .i<'dnak prn-
1.rniP11ipm 11irziszezal11P111: zj!'d11oczP11ir 
Wło('h nir dokonnło się i <loko11a{> nif' 
11101 . .!'ło drngą pogodzrnia intrrrsów po
sz<•zpgi'>Jny<"h dynastyj i podporz11<lko
wa11ia il'h wspMn!'111u dohrn. 

Z111H•zr11iP zasadniczP ma tn rtJwniPż 
rnla polityc7.na papiPstwn. PapiN1two 
przyezyniło si\' nif'lllnło do nadnnia pół
wyspowi narodowf'go charakteru wło-

s w ka.i w. tom ie piątym! 

skiPgo: szerzą(' katolicyzm rzymski, 
kłndło tamę wpływom biurntyńskiego 
Wsehodn, współrhi:1łnlo w pr7.f'pędze-
11iu z ltnlji (lr!'ków i SarncPnów, a prz<'
ciwstnwiając się ef'snrzom nif'rnif'ckim, 
powoływnło pod broń lmdząre się uczu
<·ia naro<lowr. Z l'hwil:i ,ieclnak, gdy pa
pif'ż stał się nirtylko 11ajwyższy111 
zwirrzl'hnikielll moralnym wirr7.<)<'yc·h. 
alr rbwnif'Ż doczesnym włndcą Państwa 
Koś('iPlnrgo. u i;nvnia si(,' trwała lin.i a 
polityezna Stolicy Apostolskiej. Idzi(• 
o nif'dopnsz<"zrnir do powstania na ob
s7.arzf' Włtwh pnństwa doś{> silnego, by 
mogło 7.agrozie pełnej swobodzie poczy
nań głow~· Kośeiołn. która powsta wae 
musi w stosnnknch 7. różnPmi rządami 
i lndn111i. Dążnośr do 7.jednoczf'nia na-
1 rafia w tPn sposób na trudną do poko
nania przpszkodę, a w duszy wif'lu \Vło
chów powstaje chnrnkterystycz11y roz
łam. Pr7.rc·iwirństwo między państwem 
n pnpiestwPm. rhocinż dotyczy dziedzi
ny politycznPj, sięu-n w głąb sumień: 
obowiązki wymawcy walczą o pierw
S7.f'11stwo z ohowiązknmi ohywnt<>la-pn
trjoty. W samym środku ptiłwyspu po
wstaje czynnik wielkipj doniosłości rno
ra lnP.i, kt{iry dzidu narodowego zj<>d
noezf'nia nie pośpi<>szy z pomocą. To 
tPŻ poważ1w próby, 7.llli(•rzające w ty111 
kiprunkn. wy<"hodzi{> hęd:i z „kresów": 
z Sycylji l•'rydPryka li, z Wenecji, 
z Mf'd.iolnnn Viscontich, a wr!'szcie -
.inż zwyeięsko - z PiP111ontn. 

Na knrh partykulnryzmu włoskif'g-o 
położy<' jPClnnk należy nif'tylko brzemię 
win. Regjonalizm był -- i w pf'wnej 
mirrze pozostał dotychczns -- jednym 
z 1111,idonioślpjszych czynników w życiu 
duehowPrn Wło!'h. 1\ultura włoska jest 
kulturą rni!'jską. Zwi<>dza.iąc ptiłwysPp 
apenii1ski, poza og-rnni<"zone111i tf'ryto
rjami ( głtiwnit> Wło<'h środkowy<"h), 
nif' spotykan1y na swpj dro<lzf' wsi roz
r7.ueonych szemko pośród sadów i pól. 
Życic - także w prowincjach o ch11-
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rakterze rolniezym - skupiło się na
ogM w wii,'kszych osadach, mająeyeh 
cechy ośrodków miejskich. 

Cała też struktura Włoch, od XI wie
ku począwszy, opiera się na gęstej sie
ci miast. Miasta włoskie - tak bardzo 
różne, a przecież w zasadniczych li
njach rozwoju tak bardzo do siebie 
zbliżone - d,f,wigają na sobie główny 
trud zachowania spuścizny przeszłości 
i budowania nowych form życia. One 
:>tają się licznie rozsianem i po kraj n 
ośrodkami niezwykle bujnej pracy 
twórczej: w nich rodzi się nowożytny 
kapitalizm, w nich kształcą się umie
jętności polityczne, rozwija sztuka, lite
ratura i nauka. One są kolebką renesan
su. W miastaeh - jak \\'enecjn, <lr
nua lub l•'lorcncja --- zhit•gaja sii; głcl\v
ne drogi ekspansji włoskiej w świecie. 
Miasta wreszcie przez całe stulecia po
zostają symbolem przetrwania i kuźnią 
oporu wobec obcych. 

Stary regjonalizm włoski dobrze za
służył się kulturze ojczystej. Umiłowa
nie rodzinnego kąta budziło potrzebę 
uświetniania go dziełami sztuki i chęć 
utrwalenia je~rn odrębnej urody po
wszednią mową własnych jego miP
szkaflców. Stąd wywodzi się tak hoga
ta we \Vłoszech literatura, pisana nie 
wspólnym językiem warstw wykształ
conych, ale narzeczem miejscowem. Na
rzecza te we Włoszech, jak i gdziein
dziej, wypiera dziś szkoła, wojsko, 
urząd, gazeta i książka; ich rola kultu
ralna maleje więc bardzo szybko, do
tychczas jednak zdołały zachować wca
le szerokie prawa obywatelstwa. I jeśli 
w Rzymie pozostawiono gwarę na wy
łączny użytek pospólstwa z Zatyhrza, 
to w Weneeji lub Turyni{' rozhrzmiPwa 
ona nietylko w zaułkach i spelunknch, 
ale również w najwytworniejszych sa
lonach. Poematy Dantego i Tassa prze
łożono na wiele włoskich narzl'rzy; 
przekłady te nie zadowolą z pewnością 

wyhrPdnel.'o estety, nlP twórczośl' wiel
kich poetów narodowy<•.h sta.i•' się dzię
ki nim jakby rodzinną własnością bie
doty, któraby nie przekroczyła zbyt 
wysokich dla niej prog(iw „oryginału". 
W ten sposlih, stają<' się stopni{'tn wio
dącym do pozrrnnia wielkiej literatury 
swego kraju i upowszechniając formy 
przpz nią wyksztnłconr, twórczość na
rzeezowa przest n.ie dzielić, a pciczyna 
łąezyć. PoszcZP!l'Ólne nnrzcC'za mogą się 
zresztą poch luhić pisa rzarni, kt.)rzy --
jako poeci niPpoś.kdniej miary - osią
gnęli niPtylko wziętość lokalną, ale 
O!!Ólno-narodowe znaczrnie. Do nich 11a
leżą: na Sycylji Meli, w 'Medjolanie 
Porta, w Rzymie Hc•lli, Pascarclla i Tri
lussa, w Nt:apoln SalvatorP di lliaco
mo. Powieść włoska naiwyżr.i dotyeh
czas wzniosła si~ w tych utworaeh, któ
re są mocno zwiazane z zirrniii i lnc17.111i 
najbliższej ojczyzny 11utora: d~śr wska
zać Sycy lję V ergi, I ,om bard.ię F'ogaz
zara, Sardynję Oracji Deledda lub Ka
labrję Konrada Alvaro. Organizacja 
teatru włoskiego po dziefl dzisiejszy 
opif'ra się nie na stale osiadłych Zf'spo
łaeh, ale na trupach wędrownyeh, któ
re w <"iągu sPzo1m obj(•żdżają c·ały kraj 
i często noszą charaktrr wybitnie r{'g.io
nalny, wystawiając' sztuki pisa11e n11-
rzeczem sycy I i.iskiem, neapol it aflskiem, 
genuei1skiem, holo6skie111 luh i1llle111. 

Co stanowi o wspólnocie i jedności Włoch. 

l różnice regjonalne tedy wieść mo
gą - okrężnym napozór szlakiem -
w świat uczuć, gdzif' mi(•szkaniec hHn
hardji odnajdzie się w Sycylijczyku. 
Najgłębszym wyrazem tej wsp<ilnoty 
dud10wej stały się je<l11ak wielkie 
i trwałe podstawy narodowego życia: 
pamięć przeszłrn~ci, język, litPratura 
i sztuka. 

Tchnienie dawnego Rz7mu. 

Pamięć przeszłośei, to dla Włoch 
przedewszyst ki em pa11iięć starożytnep;o 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Rzymu. Mimo upadku imperjnm Rzym 
trwa, jego tradycja - jako miara naj
wyższa -- towarzyszy częstym przemia
nom i przewrotom. Kultura podbitych 
zwycięża germańskich najeźdźców. 
Pamięć o Rzymie przygotowuje odno
wienie cesarstwa Karola \V. i Ottonów. 
Przykład Rzymu jest miarodajny za
równo dla cesarstwa, ink _dla dokony
wującego organizacji sił swoich papie
stwa, jak wrrszcie dla gmin miejskich, 
gdy sięgają po swą autonomję. Ruchy 
rewolucyjne w Rzymie powołują się na 
minioną chwałę miasta: Alhrryk roz
wija ten sztandar z równym zapałem, 
jak Arnold z Breseii luh Cola di Rien
zi. Studjum prawa rzyrnskiPgo, po
moene zarówno Kościołowi, jak i L<m
g-obardn111, niµ-dy nie zostało przrrwane, 
a nniw<'rsyt<'t boloński wzni1lsł je na
stępnie wysoko i upowszechnił po świr
cie. W szkołach, zarówno klasztornych, 
,iak miejskich, tchnienie dawnego Rzy
mu nie zamarło i sh1ży nowym idea
łom. Tradycja Rzymu działa ,lako pod
nieta, ale zarazem też jako hamulrc: 
jej to głównie przypisać należy, że go
tyk na ziemiach włoskich mało znalazł 
podatnego gruntu, ona powściągnęła 
jego pęd ku górze i przeohraziła go 
w imię łaciński<'go umiaru. A kit>dy 
później przez eały półwysep przeszła 
fala niewidzianej energji twórczej 
i człowiek nowcmi oczyma spojrz;ił na 
otaczający go świat - Rzym odle
głych przodków, lepiej teraz i głębiej 
poznany, ukazał się jako na.itlosko
nalszc dotąd wcielenie tyeh wartości, 
na których on sam praµ-ni<' oprzeć ży
cie i kulturę. 

Jest to prąd, który - raz z więk
szem, raz z mniejszem natężeniem -
biegnie prz<'z całą historję, poezję 
i sztukę włoską. Rzym starożytny 
w różny sposób kojarzy się z Rzymem 
na jego gruzach wyrosłym : najpierw 
ze stolicą św. Piotra i jego następców, 

S7ttkaj w tomie piątym! 

a ostatnio z trzecim Rzymem \Vłoch 
zjednoczonych. Miarą idi•alną być .it'd
nak nie przrstajr. Pisarze wszrlkich wir
ków raz po raz małość wt'lp{>łczesnyeh 
im Włoch przeciwstawiają potędze an
tycznrgo imperjum. Poeta \Vłoch no
wych, Cardueci, kult starożytnego Rzy
mu czyni religją życia swego i twór
czos<•J. Carducci zresztą, jak niegdyś 
Petrarka, był w urniłowanem mieście 
tylko pit>lgrzyrnt>m, przybywającym 
z inn:.·eh stron. Udyż Hzym sam niP
zwykle mało wydał poetów i arty
stów. Ak wielry artyści p()(l11żali tn 
z różnych rz~·sr1 kraju. ~ig1ly też 
bez gł,:hokiPgo wpływu nic mijał 1>0-
hyt ieh w mieśeil', któn•, gdy utraci
ło polityczne panowanie nad światem, 
zyskało dzii;ki chrześcij:u1stwu prymat 
duchowy, a z nim rau·m szerszą je
szeze niż <mgiś powszpehność. W j('go 
murach przybysze pozostawiali swe 
dzieła, jako wota wdzięczności i jako 
dowód, że wielkość jego pojąć umieli. 
KościM św. Piotra staje się też potężną 
syntezą sztuki włoskipj od Bramantego. 
poprzez Michała Anioła, do Bernini 'ego. 

Faszyzm, zdohywaj:ic władzę we 
Włosz<'ch, zdecydowanie sięgnął do 
rzymskich tradycyj. Nawiązują do 
nieh już oznaki zewni;trznc, jak r6zgi 
liktorskir i topory - symbol nowego 
porządku. Troskliwie wydobywa się na 
światło dzienne pomniejsze nawet rui
ny starożytnego miasta i stawia przed 
oczy dalekim potomkom, oczyszczone 
od późniejszych narośli, by z całą mocą 
przemówić mogły w imię dawnej chwa
ły. Imperjum rzymskie dla Włoch 
współczesnych staje się mitem, który 
pobudzić je ma do zdobycia pierwszeń
stwa i przewodnictwa w świecie. 

Jęz7k, literatura., sztuka. 

Z pośród narzeczy włoskich, liczniej
szych i bujniej rozrosłych, niż w któ
rymkolwiek innym kraju romańskim, 
godność języka narodowego, języka 

--------------
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wielkiej literatury i kół oświec·onyeh, 
a dziś coraz szerszyeh warstw zj<>dno
czorwgo rrnrodu - przypadła narze<·zu 
Toskanji, a wł:iś<·iwie stoliey .iP.J, Flo
rerwji. Podłoże łncińskic>, z kt{>1'<'go -
wraz z całą wielką rodziną gwar ro
mańskieh - wyrosło 0110 poprzrz ewo
lucję całych wic>k{iw. zaehowało w nif'rn 
postać wyjątkowo ezystą i najrnniPj 
postronnemi wpływami skażoną .• Język 
to konkretny. w kt<lrym myśl g6rowaĆ' 
zwykła nad u<•z11ei<'m, język kraj11. 
z któreg-o częściej wychodzili zręczni 
dyplomaci, obrotni kupcy i świadomi 
swej umiejętności artyści, niż tędzy żoł
nierze i zdobyw<'Y· język wielkieh rra
listów i uważnych obserwatorów życia, 
język ludu, który upodobał sobie nmiar 
i harmonję. 

Początki literatury włoskirj są sto
sunkowo późne, sięgaj:) c•zasu, gdy p<w
zja francuska miała już poza sobą 
pierwszą wielką epokę io;wojego rozwo
ju. Rychło jNlnak, niemal Ż<' u sa1111•go 
progu tej nowf'j literatury, wyłania się 
potężna postać n a n t e go (I 26G do 
1321 ). Włochy znajdują w nim swr
go największego poetę, przewodniku 
w świecie ziemskich namiętności i za
grobowych tajPmni<\ znajdują pisa
rza, którego pcwrnat, wielkie dzido 
sztuki, jest zarazem dla całyeh pokolrr'1 
skarbnicą teologicznej, rnoralrwj i poli
tycznej mądrości. „Boska Komedja" od 
chwili swego pojawienia się łąezy 
w zgodnem uwif'lbieniu uczonych i pro
staczków i wpływ głęboki wywiera na 
cały późniejszy rozwój kultury wło
skiej. Dante, człowiek wyroio;ły z śred
niowiecza, staje się drogowskazf'rn, 
zwróconym ku nadrhodz11eej <'pocc; od
czuwając żywiołowo dziejową i moral
ną jedność Włoch, budzi i utrwala w jej 
mieszkańcach świadomość narodową. 
Odtąd posiadają w nim Włosi ponad
czasowy autorytet moralny, u którego 
szukają oparcia i rady przy rozwiązy-

waniu najistotnirjszy<'h zagadnień ży
<'ia narodu. Nif'hawrrn sta.i:i obok nic'go 
nastnwy: Pf'trarka (1:304--1:1i4). 
pierwszy wiPlki hmnanista. dc•likatny 
analityk ucz11<; własnyeh i poeta l'lrgij
ny<•h nastroj{>w, dla liryki włoskic•j 
wzór rniarodajny i niPdoś(·igły już nie 
na dzif'siątki lat, al<> na stulc•ria: Bo('
<~ac e i o (I :H :~- t:~ii'l), kt<lry z prozy 
włm;kiPj ('Zyni spraw1w n:nzędzic• sztu
ki, <low<•ipny 111istrz opowiadania, świa
d<>k trimnfa\npgo - a pohrzrniewa.i:1-
<'l'u;o oC'ho<'ZYlll ś111if'('lw111 -- po<'hodn 
naprziid miPszc·zar'1stwa. 

J)ziPło tye.h"trzrrh pisarzy rozstrzyga 
o roli Florp1wji i floren<'kirgo narzec•za 
w rozwoju kultury rrnrodow<>.i, jakkol
wiek nif' w Toskanji, alf' w odlPgłf'.i Sy
cylji Hohf'nszta11f6w o<lc•zwali się 
pipnvsi p<w<·i wr włoskim języku. ]{oz
strzyu;a zaś t<'lll prw11i<•.i, żr r6wnoc•zf'
śnir sta.il' się l<'lorPnc•ja gł1\w11P111 og·ni
skic•111 szt11ki włoskir.i ( ~ Viorrnrja, 
111ias/11 sztuki). 

Litt>rntnra i szt11ka sta.i:1 się węzłc•m 
ł:!<'Zl!<'Ym eały poi it ~·ezn it> rozdzi(•lon~· 
nuród, kt<'>ry .kdnak c•z11.i<' <'Ol'l.IZ wy
raźnif'j SWI! jf'dnoś<;, kiPdy w i<'h dzi<'
hwh odna.idnjr siPhi<'. Tw<'>r<•zoŚĆ' arty
st,n·zna - w p01·<lwnani11 z większoś<'i:) 
na roclt'iw 11ow<H•zes11y<· h - -- zysk 11je t <'<ly 
we WłoszP<'h stanowisko uprzywilejo
warw, air nic,kiNly poei11ga t<oż moż<> 
jednostki, kt{m• w odrniPnn.Hh warm1-
ka<'h polit~·ezrwµ-o h~·tn prz<'niosł~·h:< 
in1111 form',' działalnoś<'i. Tak hyło zwła
szcza wówczas, µ-dy na p(iłwyspi<> za
ezęli rządzi{> ob<'y. W uprzywil<>.io
waniu tkwi więe. ohok siły, i sła
bość - słahośr, która 11.iawninła się 
dość często. Przeciętny Włoeh -- przy 
właściwem mu poczuciu wartości for
malnych, przy zmysłaeh wrażliwych, 
reagujących żywo na kształt, barwę 
i dźwięk - nietrudno 0Hi<1gał, jako nr
tysta, znaczny nawet poziorn poprawno
ści. Ale ileż razy na trj zewnętrznej, 

Czego nic zncijdziesz tut11.j 
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IH'zosohowej pop1·awnost•1 się koiiczyło ! 
Stąd tylu naśla<lowefiw Petrarki, Ra
farla czy C11novy. tyle hliźninczo po
dolm,vC'h sonl't/lw i i\ladonn, sti1d w r{lŻ
ny<'h c~zas1wh tylu wirtuoz6w doko
nywując~·ch dziw<iw swoim głos('m, ty
lu rptorów, popisujących się kn1gh•
rn i i pustl'lłli, 1ile ft>llt dźwięcznit'jszPmi 
zdaniami, tylu iruprowizatorów, kt<irzy 
usiłują dar złudzenie poPzji rodz11c(•.i 
się na zawołanit'. Ten prznost formy 
znalazł szczq~·ól n ie do hit ny wyraz w ty
pir hu111anisty-dworaka, zawszr goto
wrg-o do odziania w g·ładkie słowa 
mniej lub bardziP,j obojętnej Hill trrśei. 

To nielwzpieczeństwo krzewienia się 
miernoty nabi<'ra oczywiście ostrości 
w okresach upadku i zastoju. 

Pierwsza wielka i twórcza epoka 
w dziejach Włoch. 

Pinwsza wielka i pełna tw6rc•zego 
rozmaehu epoka w dziejneh \\'łoch 
otwiera się z poezątkirm drugiego ty
Hiljclrein. Trwa.i11cy szf'rf'g wieków pro
t~es zespalanin się najc>?,dź<'Ów z daw
niejszymi mieszkańcami pc'iłwyspn do
hiei.d już wówezas najwyr11źniej końea. 
8zezPpy g-rrmaliskil', osiadłe we \Vło
szeeh. przrsta.ią hy(. pl<'mit>niem ocl
lłlit•nrw111, zrosły sil,,' z zierni11. s11 już tyl
ko ezi;ścią nowego, poezęte!?'o w tym zn
lłlf,'Cie narodu. Ale lndnoś(. znaeznej <'zę
ści półwyspu. dzięki zmiesz:rniu się ze 
zdohyweami, doznała gł1,_•hokiej odno
wy. J t•st to przedewszyst ki em odnowa 
dtwhow11, która znajduje wyraz w prze-
111ianach, dokonywują<'ych się w ży
t• i u społet'Zllt'lll. 

Objaw najważniejszy: odradzają się 
miasta, przpz długi czas wyludnione, 
zniszC'zone l'ii;:i.kim kryzysem gospoclar
t·zym, wojnami i zar11z1!. Otoczywszy się 
wkoło murami, już o<l IX wi(•ku dają 
swym mieszkańcom ohronę, którą 
przedtem zapewniał tylko zamek feu
dalnego pana. Pod osłonę tych mu-

szukaj w tumie 1>iątym! 
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rów l!arnie się skwapliwie lud okoli<'z
ny, zgnębiony uciskiem feuclH lnym, by 
jąr się rzemiosła i handlu. <lamie się 
r<lwmez drobniejsza szla<'hta, kt{Jra 
w mil•Ście znajduje lepszP warunki by
tu, niż w swyd1 warownych i.rniazdach, 
il g-<ly los zdarzy, i tutaj moŻC' zysk 
t'iąg-1111(. z swy<'h umi<'jętności wojen
ny<'h. Minsto po roku 1000 staje się 
znowu ośrodkiem życia ekonomicznego 
kraju, w przeC'iwieństwie do wczesnego 
śrP<lniowiecza, i.rdy ziemia była jedyną 
wartością. Kupcy i rzemieślnicy dla 
obrony wspólnyeh interesów, celowPgo 
podziału prncy i utrwaleni11 zdobytych 
już korzyśei skupiają się w cechach, 
kt<lre zyskują autonomję w zakresie 
swych spraw zawodowych. l\:iedy zaś 
te grupy łączą się dohrowolniP razem 
i przysięgą stwierdzają chęć rządzenia 
się wspólnie, powstaje gmina (comunc). 
Ominami tnkierni do początk6w XII w. 
pokryły się całe Włochy. Ich narodzi
nom w różnych stronach pfiłwyspu to
warzyszyć mogły odmienne okoliczno
ści. Ale wynik w zasadzie był wszędzie 
ten s1w1. N a cały dalszy rozw6j \Vłoch 
i ich kultury ten bieg wypadków wy
warł wpływ rozstrzygający. Bez prze
sady stwierdzie można, że poza okre
S<'lll politycznego jednoczenia sii; km
.in w wieku XIX, nirn1a w dziejach 
\Vłoch chwili donioślejszej i ohfitszC'j 
w daleko sięgające skutki. 

U padało wię<' społt•C'zci1stwo frudahw, 
które zresztą we ·włoszech ni1tdY nie 
zakorzeniło się dość mocno i dosyć sze
roko. Ołos otrzymywało mieszczaństwo. 
Równocześnie zaś wchodziła w życie no
wa zasada polityczna: zasadn swohod
n<'go i bezpośredniego udziału obywa
teli w rządach państwa. Vczest.niezą 
oni w ogólnej radzie. lllO!l'ą być. wyl10-
rem swych współrodak6w powołani do 
sprawowania czynności urzędowych. 

W ciągu najbliższych wieków ustrój 
wewnętrzny „gminy" doznaje ważnY<'h 
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przeohrażeń. Podczas µ-dy Norłllanowie 
w rałllach monarchji jednoczą cał<> Po
łudni<>, sprowndzająr je w ten sposbh 
z t<>j drogi rozwoju, na jaką wkrorzyły 
pozostałe <'ZQŚri kraju, - miasta \Vłorh 
pllłnocnych i środkowych rozszerzafo 
szybko swoją autonomjQ. Zczasem przy
chodzi w nich do skupi<>nia silnej wła
dzy w ręku jednostki, umiejąc<>j stanąć 
ponad obozami i prz<>ciwstawić. się wal
kom wewnQtrznyrn, coraz hardziej nie
prz<>jednany111. Dyktator ten opi<>ra sit; 
zazwyezaj na pracującym ludzi<>, który 
bi<>rze w opiekę przed zamachami ary
Rtokracji. 

Miasta wyehodzą ze swych murbw, 
zagarniają okoliczne osady, toezą woj
ny z rywalami i łączą siQ wzaj<>nrnie 
przymi<>rz<>m. Ci<u.~łe wall;i n:1z<>wnątrz 
i nawewnątrz nil' zużywnją jednak 
energij ludzkich. Przeciwni<>, na wszyst
kich polach enprg-je te> odnoszą triumfy, 
zdają si<.) upajać działalnością i w doko
nanym wysiłku nową znajdować pod
nietę. Jedność półwyspu została wpraw
dzie rozbita na drobne cząstki, nie brak 
jednak w przełomowych chwilach po
czucia wspólnego c<>lu i wspólnego ni<>
bezpieczeństwn. Liga lornlmrdzka i zwy
ciQstwo pod Le gnano nad wojskarn i N'

sarza są - jC'szcze dla wieku XIX -
symbolem walki z ol)('ą przemo(•ą. Oko
ło roku 1300 ten pęd do działania osią
ga bodaj najwyższe nasilenie. Rozwija 
si<.) wspaniale żegluga, handel, banko
wość i przemysł, mnożą się stosunki 
z zagranicą, powstają na wschodzie ko
lonje miast morskirh (C:<>nui i \Vene
cji), rośnie dobrobyt, a z nim potrzeby 
artystyczne i umysłowe. To też dźwiga
ją się ku górze katedry i potężne ratu
sze, kwitnie prawodawstwo komunalne. 
dziejopisarze szukają początków sw<>go 
miasta, odzywają się pocci, nn.]p]('rw 
przybyli ze stron olwych, n pot<>m już 
swoi, składający wiersze po włosku. 
Odnowa życia religijnego przybiera 

w XII i Xlll w. charakter silnych ru
chów społecznych. WystQpnj11 do wal
ki s<>kty hcrcty<~kic i nowc zakony. 
Ustępuje z pola as<'Ptyzm, oddanie sit; 
Bogn nie wyklucza czylll]('go udziału 
w sprawaeh t<>go świata, w ,jcgo rado
ścineh i smutkach. Wyprawy krzyżow<> 
stają się wyrazem wzmożonych uczu{o 
religijnych, ktbrych najczystszym wy
kwit<>m jt'St postać św. l•'raneiszka 
z Assyżh. Ale w niemni<>jszym stopniu 
są one wypływ<>m inter<>sbw g-ospodar
ezych, które zyska(. mają na ożywil'niu 
stosunków ze \Vschod<>ni. 

Tak porywltjący i wszl'l'hstronny roz. 
ma<'h tworzt~nia musiał <'Zt'rpa{o swą si
łę z głębokiej prz<•miany ezłowiC'ka. 

Człowi<>k tt•n n:nwzył się liczyr. prz<><le
wszystkiern na własrn' siły, mniP przy
stosować się do wszrlkieh okolie;mości, 
c<>ni i pielęgnuj<> pocztwie osobistej swo
body, nie traci z OC'ZU nieba, ale tem 
hardziej nie zapomina <lła niego o swej 
ludzkiej doczesności, w niej szuka ce
lów życia najbliższych. I w nim też ce
nią inni nadewszystko człowieka, war
tość osobistą, siłę woli i sprawnośr 
działania, śmiałą przc<lsięhiorezośĆ' 
i rzutkość. Jest to epoka 11ntono111ji wo
li i czynu, epoka indywidualiznrn. ln
<lywidualizrn ten wytycza kirrunek ży
ciu politycznemu i społecznemu, relig·ij
ncmu i gospodarczPmu. Wytycza ki<>
nrnek literaturze i szhw<', które są już 
literaturą i sztuką o<lrodzt>nia. \V dzic
łach wielkich pisarzy polity<'znyt·h, jak 
M a c h i n v e l li ( 14G9-1 fi27) i U u i c
c i ar di n i (1483-Vi40), tl'n ezłowil'k 
nowy najpełniej przyjdzie do głosu. 
(~Renesans). 

Renesans włoski. 

Og-<lln<> zaintnpsowanie sztuką 
w okresie r<>nesansn stwarza wc \Vło
szech szezeg<>Inic korzystn<> warunki dla 
działalnośei wielkieh artystriw, którzy 
od początków XV do końea XVI wic-

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

Czcyo nic zna.idziesz tutaj -
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ku n11stępują po sobie wprost nieprzl:'
rwanym łaiicuc~hem. Oczywiście, okr!'s 
tak długi obejmuje nietylko różne indy
widualności artystyczne, ale i rozliczne, 
c•zasem sprzeczne i niepogodzone z sobą 
prądy umysłowe. Nieubła11;any re11lizm 
Donatella to świat głęboko odmienny 
od idenlizmu Peruginn albo Rafael11; 
od parodji BC'rni 'ego dah•ko do s11lono
wego zwierciadł11 - ,,Dworzanina" Ca
stiglic,me,'a. Zmieniają się również głów
ne środowiska kultury odrodzl'nia. (ldy 
w początkach XV w. góruje lwzwzględ
nie l<'lorencja, z końcem teg-o stulC'<·ia 
Rzym poczyna hyć punktem skrzyżowa
nia się różnych kierunków lokalnyc·h. 
8wietność osiąga w w. XVI malari-;two 
weneckie, malarstwo niorgione 'a i 1'y
<·.iana, 1'intor<'lta i Pawła VermH·:,,e. Li
ter11tura XV wieku kwitnie nadewszyst
ko we Florencji, Neapolu i Ferrarze; 
w stuleciu następnem cały półwysep 
hołduje jej o wiele równomierniej. KHż
de miasto ma swą szkołę artystyczną. 
Zagęszcza się sieć wymiany dóbr du
chowych, wybitnie wzrHsta jednolitość 
kultury. 

Dzięki kulturze tej Włochy 11wczes1w 
przywodzą całej Europie. Zawdzięcza 
im ona wiele: przekazanie spuścizny po 
starożytności, na którą i obcy dh1go 
spoglądać hędą ich oczami; wytknięcie 
myśli dróg nowych, które posh1żą przy
szłości; autonomję sztuki, literatury 
i nauki; świPtność twórczości artystycz
n~j; wzór towarzyskich obyczajów; 
podnietę, daną rodzącym się właśnie 
kulturom narodowym, by w równym 
stopniu starały się hyr wyrazem wła
snego społeczeństwa; rozpowszechnie
nie uowych form żyria gospodarczego, 
opartych na kapitnlizmie. Renesans dla 
SZC'rokieg-o świata pozostał legendą 

Włoch, ll'gPndą o przeszłości pl•łnd hla
sku i barw, bujnej w życiu i sztucC', od
dailC'j pięknu, a najjaskrawsze kon
trasty umirjącej zcstrajar w harmon,ię. 

szukaj w tomie piątym! 
--------------------

LiterarkiP wriPIPnie znal:izła ta epo
ka w „Orlandzie szalonym" Ar i os ta 
( 147 4-1 ;);J:J), pOPmaril:', któreg-o źr<l<l

łem i celelll wyłąrznym jest rozkosz 
Pstetyrzna, nieskrępowana nirzelll gra 
wyobraźni, radośr, jaką daje tworz1·nie 
świata iluzji; sztuka osiąga tu antono
micznośl- znprłną. J,pcz inne już szły 
1•zasy. ,Jnk u wstępu do wieków naj
większPgo rozkwitu kultury włoskiej 
zjawiła si<: potf,'żna postar D11ntego, tak 
ohecnie. u il'h srhyłkn. na pogranic·zu 
dwu C'pok, wyra st n ol hrzy111 ia post 11(. 
l\1iC'lrnła Anioła: tragizmowi j.('enjusza 
za tło slnży trag-edja oj<"zystego kraju. 
Niehawl'111 zg-nęhiony 1' as s o ( 1544 
do l:l!l:l) SW<! ••• l<'roznli111~· wyzwoloną" 
przprahia 1rn ,„lProzolirn<,' zdobytą". ulc•
gają<• at111osfprz1• kontrrPforn1aeji i wy
wodząc·P.i sic; z Arystotelesa poet,yc•C'. 

Resztki świetności w okresie upadku 
politycznego. 

Prymat w ży<'in umysłowem zdoby
ły Włoehy w dobie swej polityeznej 
niewoli. Już w połowie XV wieku wi
doczna jest na p6łwyspie tendencja do 
równow11gi poszczej.!'Ólnych państw, któ
re wrhłotH1wszy mniPjsz~·rh rywali, wzro
sły tPrytorjalnie, ale zarazem stanęły 
w martwym punkcie. żadne z nich nie 
jrst silniejsze od swt'go Sl}.Siada i żad
ne . niC' rhre uszrznpla<~ sw~·rh praw. 
W tyrh warunkach niemożliwa jest za
równo przewaga jednego, jak i współ
praea wszystkich. Trwa więc stan po
koju podszyty intrygami, pełen nie
szczerości i zasadzek. Ludnośr, słabo 
związa"!rn z książętami, któryeh stano
wisko zawisło od osobistej zręczności, 
żyje w poczuciu zmienności i nieprwno
śri, obojętna wobec losów kraju i jego 
wł11dcy. Przeżytkielll już jest typ nieza
wisłego miasta, a nowoezesna forma 
państwowości rozwinąr się nie możr. 
Tymczasem zaś państwa. Europy, umoc
nione nawewnątrz i nazewnątrz, spoglą-
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dają coraz znchłnnniej na 11Jorz<' 8r61l
zi<'mne i na \Vłoehy. A r6w11ol<'g·le do 
tyeh zapęd<lw i na samym p<lłwyspie ro
dzi się pragnif>nie ohcej interwenrji. 
przy której połlloey ten i 6w ma 11a
dzi<.'ję uporać się ze wsp6łzwwo<lnikami, 
<lo któryeh wzmożenia niC' chce za żad-
111} cenę dopuś1•ie. Słabośr i bogactwa 
Włoch są podwój11ie silną przyrn;tą. 
Uleirn.iąc więc chętnie namowom, w ro
ku 1494 Karol VI 11 wyrmiza z Fra1wji 
na południe. 

Zaczy11a się na ziC'mi włoskiej walka 
państw ohcych o h<'g·e111on.i~' w EuropiC'. 
Stają do niej Francja oraz lliszpanja 
i Austrja, którC' 11iezadługo utworze~ jed
no mocarstwo pod rządnmi Habshur
g-6w. Po początkowyrh sukcesaeh Fran
cji na placu hoj u pozost ajC' H iszpanja. 
Koronacja Karola V na króla \Vło<·h 
i cesarza ( 15:30) nświęca j<'.i zwyf'ię
stwo. Zamyka się okres walk wewnętrz
nych, a otwinn epoka panowa11ia oh. 
cych, która w zns11dniczyrh swyPh ry
sach trwar hędzie po rok 1860. 

Zwolna i he~emonja kulturalna wy
myka się z rąk Whwh ; olwjmujt• .i~l 

Francja. Ale z Wło<'h XVll wi<'ku 11i<'
jedno jeszcz<' bierze Europa. Hadoś<: 
Kościoła ze zwycięstwa odni1•sionq.~o nad 
reforlllacją unosi się na.I stuleciP111. 
Tchnie nią sztuka, która porzuca sta
tyczność, prostotę, wyrazistość rysu11-
ku, właściwe najczystszyłll dziełom od
rodzenia, by stnwić ponad wszystko 
ruch i barwę, u11Jiłownć lin.ie nie8poko.i
ne i zwichrzone. Nie8podziankę, zadzi
wienie czytelnika uznnje za cel poety 
Mar i n o (151)9-1G25). Teatralność 
rzuca się w oczy na każdym kroku: 
w przepychu uroczystości i kostjułllÓW, 
w sztukach plnstyf'znych i w literatu
rze. Improwizowana komed.ia ddl 'arfo 
zbiera oklaski w kraju i u obcych. 
\V muzyce wyłania się forma nowa i ma
jąca wielką przyszłość przed sobą: ope
ra. Ale próżnohy szukar prawdziwego 

dramatu, jaki wydały Anglja, Hiszpa
n.in i Francja: ho też teatra I noś<: hywa 
włnśnie jrgo zaprzeC'zrniem. Hzyłll, sto
lica triu11Jfująerg·o papirstw11, z 11atury 
rzeczy .irst i artysty<•znym prawodaw
cą. ArC'hit<'ktura baroku, która prz<'sla
nia takż<> wirle dzid dawnej sztuki, 
znajduje WSZ\'dzie gorliwych naśladow
ców. Nauki przyrodnicze idą ś1niało 
w k ierunkn wyznaC'zony11J przt•z (lal i
lPUSZll. l<~h język, jasny i rzeczowy, 
przreiwstawia się kwiPeist<'.i i wzd\•te.i 
retoryką prozie trgo ezasu. 

Dwuwiekowa walka o wyzwolenie 
i zjednoczenie Włoch. 

Ody cnły p6łwysep coraz hardzil'.i po
grąża się w z11stoju, 11a uho<'zu roś11it• 
państwo, kultura! ni<' i gospoda r<•zo 11iP
eo zaniedbane, nie zwarte polityC'z1Jie, 
dohrze przygotowane wojskowo i wier
nie oddnne swej dynastji, ktt'1ra wyka
zuje dużo zdecydowania i Ułll iC'ję1 no
śri rządzenia: ~abaudja. Położona 111i\'
dzy f<'rnncją a \Vłochaini, oparta o Al
py, porzuca wahnnia i zwrn<'a się sta
nowczo w stroll\' p6łwysp11. Ni<' lęka się 
wydać wnlki lłiRzpanji, a ehol'iaż małr 
w llll'.J odnosi korzyś<•i t<'ryto1·jHliH' 
( 16li), Ń<'iąga na sil'hir oczy <'ałyl'h 
\Vłoch i µ:rzPhiP przekonani<' o niPzwy
eiężon<>j łlloey przeC'iwnikn. W wojni<' 
sukcesyjnej hiszpańskiej, stając po stro
nie to Burhon6w, to Hahshurg-<lw, zwra
ca uwagę już nietylko p<lłwyspu, ale 
cnłe.i Europy i - jako kl'<llestwo ~ar
dynji (1i1:3) - zajmuje lwzsprzel•znie 
pierwsze m i<'.is<•e wśród państw wło
skich. Porzyn11 się sznzyr przrkonanie, 
Ż<> stąd wyjdzie zjPdnOC'ZPnie narodn. 
8wiadomośr narodowa ezyni howi<>m, 

mimo wszystko, postępy. PiRnrze eoraz 
<·.zęści<>j wskazują koniecznośe zn.i\'l'ia 
wspfilnego stnnowiska wobec oheyC'h. 
\\'prnwdzie od sł<lw do rzynu ri11i.i:le jC'st 
jl'szcze dalL•ko, ale utrwala Rię przt•
świadczenie, że rządy cudzoziemsk it' 8<! 

----------· -
Cuyo nie zna.idziesz tutu.i -
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szkod11 i krzywd:!; \\'łosi naorzni(• i rz~·
sto aż nazbyt dohitniP widza i<·h stl'ony 
ujemne. Bmlzi si<: p1·ni.rnit>niP r(•form 
wt>wrn.;trznyeh. Druirn połowa wi<'kn 
XVIII, doha dłu!!'otrwnłt>!!O pokoju po 
lataeh ciągłyeh wojPn, przPprowadza 
niektóre z nich z korzy81·i1}. zwłaszeza 
w zakresie są<lownietwa. Pit>montt-zyk 
Alfieri (1749--IHO:~) tra!.!'Nl.iami i in-
1wmi utworallli swrmi wyt'howu.i<' 110-
wr pokolrni(>, spr:qn1io11r odrodzenia 
ojczyzny. Rozpo1•zyna si~· Hisoryimnifo 
(dosł. „powstnniP na nowo", ,.z111ar
twychwstani1•" ). okrt•s walk o oswoho
dzPniP i z.it>dno<'zrnie kra.in. 

Fraiwja n•wolueyjna znowu starym 
szlakit>tll kit'rll.i<' si<: do \Ył(H'h. ,Jpj zwo
)pnni<·y i prz<•eiwniey w znpnl(•zywo8ei 
swt>j posuwają si<: aż do wo.i11y domo
W<'j. Powstajr Krblrstwo \\'ło<•h. Hyt 
jt>g-o hył krótki, a w sw.V<·h grnnien<'h 
zam kn<:ło tylko ('Z(,'Hl- krnju. Znalazły 
si<: w niPm .irdnak rozdzirlo1w dotyd1-
<·zns prowinej<' \\'ło1·h HrcHlkowyeh i pM
noenych, i to wsp<'iłżyeie \\'Ztnogfo 
w nieh ll<'Ztl<'ia narodowr. ('o wi<:<'<'.i. 
Napolron, wcirlając \\'łot'h{>w do swrj 
:mn,ji, nit'tylko dał im przysposohirniP 
wo.km1P, a h• wpoił \\' Il i<'h wojskm\·1•g-o 
<lueha. kt{>rl'go oddaw11a i111 hrnkło --
poza Sahaudją i flot:) morskiPh l'l'pllhlik. 
.% treh szPrPgÓw wyjd1,1 pil'rwsi żołn i<•
l'Z<' walez:ic~· o niPJHidkgłoH<: \\'łoPh. 

Rok lRl!l przywral'a z111)w podział 
""łoeh na 1lzirwi1,·1~ pmlstw. Anstrja 011-
g-rywa przrrnożną roli: na pMwyspil': 
niPtylko dzirrży w SW('lll r1,•lrn znal'ZllP 
.irg-o obszary, al<' zarazt>111 1•z11wa pilni(' 
nad pozostałl'rni i wspirra swP111 woj
ski<'tn trony rrakl'yjny(•h książąt, gdy 
tylko znajd;! si<: w 11irh!'zpi1·c·zp{1stwi<>. 
:::;poł!'('Zl'llst wo j1•<l 11a k ('()J'aZ lHl\\'SZ('(' h
ll iPj w niPpo<lll'g-ło8(•i oj!'zyzny widzi 
piPrwszy i niP<Hlzowny wnrum·k malt•
rjaliwu;o i du(·lwwPgo 1·ozwojn. Wil'k 
XIX w dziPjal'h Włoeh wypd11iony jPst 
Wi<•lkirn1 <lzit>h•rn jednoezt'nia i oswo-

szukaj w tumie piąty111! 

hodzania kraju; w por()wnaniu z trm 
zadanil'tll wszt>lkiP mnr S<'hmlzą na 
plan dalszy i tylko w jrgo 8wi<"tle zy
skuj:~ wyraz nal<'Żyty. 

\\'alka llla (lwa ohliezn: narodow<' 
i spoh•t'z111•; zwraca się wi(,'(' przeeiwko 
oh<'ylll <'iPrni~·Zl'Olll narodu i rrakeyj
nyrn 1•ipmi1;żyt'i<•lorn ludu. ,Jpj kierowni
('Y nawi:)zuią hlisk:1 ł:11·z1108r z liht'ral
na Eurnna t<·e·o okn•su, a towarzystwa 
ta.i1•11111e. _:__ zwłaszl'za karbonaryzm --
snu i1.1 p(HlziP11111:1 nil- spisku. W r. 1832 
!li a z z i 11 i zakłada „l\1łode \\"lochy". 
l>zi~·ki tr.i orµ-anizal'ji, przez którą prze
szli l'O w~·hit11i1·.isi działal'zr niepodle
gło81·iowi, rl'wolul'yj11y l'll<'h włoski zy
skuje pi<:tno rnisty(•znt·.i wiary i rPliió.i
IH•j wzniosłoHl'i. Nit'bawelll <li o her
t i opowir sit,: zn oddaniem papiestwu 
roli ki<•rowni('Z('.i w dzielr narodowego 
<Hlrodzrnia, dowodz:1e. 1z . widko81: 
i upa<ll'k papil'stwa były zawszp r6w110-
zna<'ZllP z wiPlkośl'il! i upadkiern \Vłorh. 
W ogniu pol<'111ik tworzy si<: opinja 
puhlil'zna. Obok p1·ogTalllll u11itar11e~o 
SZ<'rzą si<: hasła frdrralne. zwolrrrnicy 
rnonarehji zwal<·za.ią l'hwall'ów republi
k:d1ski<'.i forrny rz:1<ln. 

Z fHWz:itlrn zbrojnr porywy zawodzą. 
:;;tłmniono w:vhrn·hy na południu i na 
pMrnH'y w lata('h 18~0-21, upadła zhyt 
sl:1ha 1·p1rnlu!'ja 18:~1 r., wojna Kró
lPstwa Sardyn.ii z .\ustrją w r. 1848 zn
ko1l!'zyła si<: kl<:ską wojskow:!. U ob
l'J<'h utrwala się prz<'kona11ie, żr \Vło
('hy nir dorosły jrszezr do zjednocze
nia i nit'podl(•g·ło8ci. Ale w kraju wzra
sta 11i<"nawi8l- do Austrji i .i<'d11ośr uczu
eiowa. (lar i bal di ( 1807-1882) sta
jr się weit•leniPm ni1•µ-asnącrj, awantur
ni<·zn 8miałr.i walki or<:żnrj o zjedno
('ZPniP. \\" 01lz<•111 11101·a lnyrn narodu .i<'bt 
już 11i(•odwołalni{• Pie111011t, kti1ry 
w \\" i k t o r z t• E 111 a n u e 1 u li z11a
lazł króla o g·łębokiern poezueiu swPj 
misji i winze w jt'j powodzenie, u w g-P-
11jalny111 polityku, jakirn był Ca v o ur 

----------- ---------------------------------
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(1810-18()1), człowieka panującego 
-.wysoka na<l wydarzeniami. On to 
pokonany Piemont wyzwala z odosob
nienia, kwestję włoską stawia przed 
forum Europy, a przez przymierze 
z Francją Napoleona Ili sposobi 
zwycięstwo wojenne u;;;9 r. Wypadki 
toczą się bardzo szybko - pomię
dq latt'nt 18fl9 a początkami roku 
1861 -- przecho<l-.ąc rachuby zwo len
nik<'.> w politycznych sprawy włoskiej. 
Rozstrzygają posunięcia wojenne i wo
la lu<lu, wyrażona w formie plebiscytu. 
\V marcu 1861 następuje proklamacja 
nowego Królestwa Włoch, sięgającego 
od Alp po Sycylję. To szybkie spełnie
nie pragnień narodu jest nietylko skut
kiem pomyślneg·o układu okolil~zności 
w latach ostatnich, ale nadewszystko 
wynikiem długiego przygotowania, wy
siłku rozłożonego na stul('l'ia, ciąg·łego, 
choćby nawet powolnego i jednostron
nego, rozrastania się świadomości naro
<lowej w głąb i wszerz. 

Przed nowem kr6lestwern spiętrzyly 
się odrazu trudności. Rzym i We1wcja 
pozostały jeszcze poza jego granicami. 
Przyłączenie ich - odczuwane juko 
najpilniejs-.y postulat g·ndności narodo
wej - oznac-.ało wojnę z Francją i Au
strją. W ewnętrme życie nowPgo pań
stwa dowodziło, jak daleka - mimo 
wszystko - jest droga od jedności 
idealnej, utrwalone.i na wyżynach kul
tury duc~howej, do jP<lności r-.eczywi
stej, n1ające.i stać się podstaw11 cod-.ien
nego wspliłd-.iałania i w7.ajt>mr11\j ufoo
ści. Siła 0<11niennych tradycyj historyc7.-
11ych i kulturalnyc~h. różnic gospodar
C7.ych i społecznych wystąpiła tt>rnz 
w l'ałc.i pcłni. Lud ciąg·lt> jeszcze pozo
stawał obojętny. Skarb chudy i wyc-.er
pany pokryć miał potr-.chy ro-.ległego, 
nowoc7.t>SIWgo państwa, w któn·111 do 
stworzenia wojska i adlłli11istracji, 
szkolnil'twa i komunikacji należało 
przystąpi<~ lw-. zwłoki. 

\Vojna z Austrją w roku 1866, mi
mo niepowodzeń na lądzie i morzu, 
przyniosła Włoehom, sprzymierzonym 
z Prusami, upragnioną \Venecj~, ujaw
niła jednak równocześnie ich słabość 
i brak wewnętrznej spójności. Rok 1870 
przynosi zajęcie Rzymu, daje państwu 
stolicę, do ktc'irej siłą rzeczy dążyć mu
siało. Tt>m samem jednak wywołuje 
długotrwały konflikt z Watykanetlł, 
który staje się jeszc-.r jednym cqn11i
kiem zadrażnień wew1H;trznych i dopit>
ro w r. 1929 zna,jduje rozwiązanie. 

Ostatnia ćwierć XlX wieku jest nao
gół dla \Vłoch okrest>m szarego byto
wania. Nie maczy to, by w życiu poli
tycznem i społecznem kra.in nie doko
nały się widoczne postępy Brak jednak 
wybitniejszych postaci kierowniczych, 
nie wygasł partykularyw1, niełatwo 
pl'zemóc obojętność ludu. Ro-.w6j prze
mysłu na północy i zaostrwny 1111 po
łudniu problrm agrarny podsycają 
socjalizm, który szybko wciąga naj
szersze wnrstwy w krąg działalności 
politycznej, a tem samem budzi zrozu
łłlienit> i dla zagadnień bytu narodowe
go. Ale krzrwi się też przytem agitaejn 
r<'publikańska, podkopuje par'istwo 
anarchizm. Tr6jrzymierze 7. Austrją 
i Niemcami wprowadza Włochy połlłię
dzy wielkie mocarstwa, dawny widno
krąg rcgjonalny rozszerza w horyzont. 
światowy. ],ud ,jednak jest nadal trady
cyjnic wro1.d Austrji: irredentyzłłl, skie
rowany ku pogranic-.nym prowinejom 
sąsiada, ntrzyłlłujc te uczucia w stanic 
stakgo napięcia. 

Rozwój kulturalny w wieku XIX i XX. 

J\ultura XIX wieku - jak całe życie 
pr-.eohrażającego się kraju - pozosta
je pod znaki('łll najwyższych konieczno
ści narodowych. Zasadniczy progTlllłl 
politycrny wsptilny jest 7.arówno klasy
kon1, jak i romantykom. leh spory lite
rackie tracą na znaczeniu, a roman-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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tyzm - w porównaniu z imwmi kraja
mi - rnniC'j wykazuje we \VłoszC'ch in
<lywidualistycznt•go zncię('ia. Z klasy
cyzmu wyrasta jC'den z największych 
liryków poezji świafowej, głęboki p('sy-
111ista - IJeopardi (1789-1837). 
M a n z o n i ( 1785-1873), poza hymna-
1u i i tragedjami, przeniknionemi du
chem religijnym wi('rząc('go głęboko 
katolika, obdarza swt'ij naród powie
ścią historyczną ( „Narz('czeni"), naj
popularniejszą obok Dant('go -
książką we Włoszech, ktiira i na rozwoju 
prozy włoskiej silnie zaważyła. Na szer
szym, ogólnoeuroprjskim gruncie <lziC'
więtnastowieczna kultura Włoch nie 
odgrywa wybitniejszej roli. Ich sztuec 
daleko do znaczenia i wpływu, jakie 
miał np. impr<•sjonizm francuski. Po
wi('ŚĆ - któr(',j rozkwit zagranicą przy
pada właśnie na ten okres -- naw('t we 
własnym kraju ustąpi(. musi przed po
wieścią franeuską lub angielską. Dra
mat zato - poza werwą komi('zną 
<loldoniego (1707-179:1) dotych
czas naogół wątły i papierowy -
obecnie, nawiązu.foe do wcześni(',jszyeh 
w tej rni<•rzP prz('słaiwk, p1·zyhina 
oryginalną, a dla Wło<~h szcz1'gólni(' 
znalllienną postać: · jPst nią dra111at 
muzyczny. O ile w muzyce instru
lllentalnej, mi1110 wrodzonej muzykal
ności ludu, nie dorównały Włochy 
inny111 narodom, to opera stała się ich 
dziedziną uprzywi]('jowaną, zwłaszcza 
odkąd wyeisrn;li na niej swP pięt.110 czt('
l'('j wiPlcy .i<'.i prz<•dstawici<•le: Ros
s i n i (17!ł2-1868), Donizetti 
(1797-1848), Bellini (1801-183fi) 
i VE>rdi (1813-1901). l ona zr('sztą 
sp('łniała chwilami patrjotyczny obo
wi<!z('k zagrzewania tłumu porywającą 
wymową tonów, eo zresztą nie prz<•szko
dziło jej znal<>źĆ' powodzPnie w całym 
świ('ciP. Pod koniec wi('kll opera „wery
styczna" --- idąca w parze z na tu rui i
ZIH('lll na i1111ych polach sztuki -- obie-
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ra za swó,j przedmiot nie uezneia hoha
tPrskie i wzniosłe, ale prz<'Ży<'ia po
wszednie, ('hętni<> si(,'gająl' w <lzi<>dzi
nę gwałtownych na1ni(,'tnoś('i i pier
wotnych instynktów. Puccini (1858 
<lo 1924), Mascagni (ur. 186:3), 
TJ eo n ca va 11 o (1858-1919) i i. kon
tynuują w tym okr('sie dzieło poprzed
ników. 

Na przdomie dwu wiPkliw zazn11<'za 
się W(' \Vłosz('ch silne wzmoż('nie żyeia 
umysłowego. Pisarze - jak D'A n
n u n z i o - biorą h~·zpośrNlni udział 
w Purop('j8kim ruehu litC'rackim. B. 
Cr o c P -- znakomity filozof, krytyk, 
historyk i erudyta - wywiera, zwła
szcza przez swą „EstPtykę", głęboki 
i wszN·hstronny wpływ 1111 umysłowo!'.:(. 
włoską. Mnożą się wysiłki, hy kulturę 
rodzim11 wz111(H· szeroką fal:1 podni('t 
twórczyeh, prze>11ikaj:)l'ych świat wspc'ił
<'z<>sny: WP Flor!'1wji działa w tym kiP
runku gł<'>wnie <~zasopis1110 „lAL Voce" 
( <lłos). Z je> go kręg·n wyeh<lllzi gwał
town~· i paradoksalny poll'mista, G. Pa
p i n i. Niemały .i<'st udział Południa. 
Poza C1·oce111, wywodzi się z ni<·g·o 
<: en t i I P, filozof i późnit'.iszy autor 
do11iosłt•.i r('for111y szkoh1Pj, Pi r a n
d e 11 o, który dla Iiteraekiego dra111a
tu włoski('g·o zdobywa wresz<'i(' stano
wisko światowe (poprz<>dnio umiała je 
zyska(. ty] ko niepisana Commcdin dell' 
arte i opera), powiPŚ('iopisarz i krytyk 
Borges P, a w ezasa<•h już ostatnieh 
L. H u s s o, P. 1\1 i g n o s i, I\. A I ,. a
r o i i. 

WiPlka wojna przygotowała głęboki(' 
przPmiany, któr(' z eał:1 siłą miały się 
ujawni(.. w latach następnych, ogarnia
jąc wszystkie dziPdziny życia politycz
nego i kul turni n('go Włoch współcze
snych (-+ Paszyzm). 

M. Bruhmer. 
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WODOCIĄGI. (Tabl. 123 i 124). 
Inżynier, który projektuje wodoei~1g 
dla jakiegoś miasta czy osiedla, zaczy
na swą pracę przedewszystkiem od po
szukiwania dobrej wody. Woda musi 
być czysta, bezbarwna, odświeżająca, 
nie może zawierać pierwiastków szkodli
wych dla zdrowia i powinna posiadać 
możliwie stałą, niezbyt wysoką tempe
raturę. Woda z rzek, jezior, stawów 
i t. p. zwykle tym warunkom nic odpo
wiada, natomiast odpowiednia jest wo
da ź r ó d ł o w a i g r u n t o w a 
(wgłębna). iródło jest to właściwie 
woda płynąca pod ziemią, która w pew
nem miejscu wydobywa się na po
wierzchnię ziemi tak, iż właściwie nie
ma różnicy między wodą źródłową 
i gruntową. Dawniej nie zwracano tyle 
uwagi na wodę gruntową, a że studnie 
zakładano często wpobliżu rzek, więc 
wyobrażano sobie, że studnia dostarcza 
właściwie wodę rzeczną, tylko filtrowa
ną. Gdy jednak zbadano naukowo prze
pływ i ilość wód gruntowych, przeko
nano się, że stanowią najlepszy rezer
wuar wody dla miast i dzisiejsze wodo
ciągi czerpią przeważnit> wody wgłębne. 

Ryc. 107. Staw wody wi:łębnej. 

Woda wgłębna w przew11żnej częśc i 
pochodzi z opadów atmosferycznych. 
Opady te, przPsiąkając, dostają się do 
głębi ziemi i to tak daleko, dopóki nie 
napotkają przeszkody w postaci wan;tw 
nieprzepuszczalnych. Na nich gromadzi 
się woda, a ponieważ przypływ jej 

zgóry jest większy an iżeli odpływ pr:wz 
warstwę nieprzepuszczalną, więc two
rzy ona bądź zbiorniki podziemne, bądź 
strumień płynący pod ziemią. 'l'c pokła
dy wypełnione wodą nazywają się 
w a r st w a m i w o do n o ś n e mi. Ry
cina 107 przedstawia staw wody w~dęh
nej, rye. 108 strumień tejże wod~·. 

R)'r , 108. Strumień wody wglębnf'j. 

Poszukiwanie wody. 

Czy słyszeliście kiedy o różdżce cza
rodziejskiej 1 Rzecz to niezwykła i ta
jemnicza: wyobraźcie sobie zwyczajną 
gałązkę leszczyny, zgiętą w półkole 
lub w kształcie litery Y; jeżeli ją weź
mie do ręld człowiek obdarzony ta
jemną zdolnością poszukiwania wody 
i chodzi z nią po terenie, różdżka wy
chyli mu się sama w tem mie,iscu, gdzie 
pod ziemią znajduje się woda. Ale 110-
woczesny inżynier nie potr·zebuje 
ró:i:dżkarza, którego wskazania często 
111ogą. być mylne, operuje 011 bowiem 
środkami pewniejszemi, bo naukowetni. 
Inżynier przedewszystkiem wierci w te
renie studnie próbne i z otworów wiert
niczych wypompowuje wodę przez pe
wien czas, mierząc t. zw. depresję, t.. j. 
różnicę zwierciadeł wody w otworze 
wiertniczym przed i w czasie pompo
wania. Im mniejsza jest depresja, tem 
wydatniejszy w wodę będzie tere11. Je
żeli do tego dodamy lwdania chem iez
ne i bakterjologiczne czerpanej wody, 
to zrozumiemy zbyteczność różdżki wo
bec nowoczesnej techniki. 

ł„atwiej aniżeli znaleźć wodę jest 
przekonać się, czy woda znaleziona 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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w danym terenie pokryje zapotrzebo
wanie danej okolicy. Ilość wolly zuży
wanej przez ludność zależy do pewne
go stopnia od kultury danego kraju 
i miejscowości; mieszkaniec miasta 
amerykańskiego zużywa przeciętnie 
200-300 litrów wody na dobę, u nas 
w małych miejscowościach 50 1, w śred
nich 70 1, w większych 100 l. 

Przerabianie surowej wody. 

Wielka odpowiedzialnośr ci11ży na 
tym, który projektuje wodociągi! Gdy
by woda prowadzona do miasta zawie
rała bakcyle cho ro bo we, mieszkarH'y .ie
go marliby jak muchy. Baktrrjolop; za
tem musi codziennie przed puszcze11iem 
wody do miasta badać zawartość bakte
ryj w wodzie (są bowiem takżr hakte
rje nieszkodliwe). \V ostatnich rzasnch 
technika chemiczna wprowadziła szyb
ki sposób zabijania bakteryj chorobo
wych zapornocą c h 1 o r o w a n i a w o
dy. Ale to jeszcze niewszystko. Che
mik musi nieustannie badać skład l'he
miczny wody, gdyż zbytnia zawartość 
żelaza lub wapnia w wodzie c•.zyni ją 
niemożliwą do użycia dla pewnych re
lów. I na to chemja ma dziś sposohy: 
o d że 1 a z i a n i e wody odbywa się 
w osobnych aparatach, w których wo
da powoli i kroplami spływa rodzajem 
kaskady, a stykając się z powietrzem, 
pozbywa się żelaza. Bardzo ważnym 
składnikiem są sole wapniowe i rnag·ne
zjowe, bo one stanowią o twardości wo
dy. Twardość tę mierzymy w stopniach ; 
jeden (niemiecki) stopi€ń twardości 
odpowiada jednej części ciężarowej 
CaO (tlenku wapnia) na 100.000 części 
ciężarowych wody. Znaczenie twardo
ści jest duże, zwłaszcza w przemyśle 
woda twarda powoduje spustoszenia 
w kotłach parowych, gdzie przez two
rzący się zbity i twardy osad niejedno
krotnie zdarzały się silne wybuchy. 
Również w gospodarstwie domowem 
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Awlat I tye!P. - JV. 

woda twarda (choć zresztą smaczna) 
powoduje większe zużycie mydła 
i w gotowaniu, zwłaszcza jarzyn, psu
je ich smak. Dlatego powinniśmy uai
kać wody maj~cej więcej niż 15 stopni 
twardości. 'l'echnicy wprowadzili apa
raty do z m i ę k c z a n i a w o dy za
pomocą dodawnia do niej sody. 

Szczęśliwe są miasta, kt6re, jak np. 
JJwów, pobier11ją wodę z gruntu j11ko 
t. zw. wodę wgłębną. Ale \Varszawa 
i Kraków są w innem położeniu, muszą 
w znacznej mierze pobierać wodę z 'Vi
sły, a każdy kto kąpał się w Wiśle 
pod \Varszawą lub Krakowem wie, że 
o wszystkiem imwm można mówić ra
czej niż o czystości tej nasze.i królowej 
wód. Kraków otrzymuje stek nieczysto
ści od Przf'mszy, prowadzącej hrudne 
wody z prze1nysłu i.rórno-śląskiego, 
'Varszawa i Kraków wpuszczają wszyst
kie wody z kanalizacji do Wisły. Stąd 
wynika koni<'czność o czy s z c z a n i a 
w ody. 

W odę oczyszczać można w dwojaki 
sposób: Pierwszy n at ur n l ny pole
ga na oczyszczaniu wody znpomocą 
piasku. Wodę z rzrki odprowndza się 
do dużych dołów, wypełnionych czy
stym piaskiem. Piasek oddziela od wo
dy wszelkie zanirczyszezenia, kt<'ire 
gromadzą się na powierzchni stawu, 
a w dole pozostaje woda zupełnie czy
sta, która podlega następnie badaniu 
chemicznemu i hak ter jologicznemu. Ta
blica 123 a przedstawia takie naturalne 
filtry wodociągu krakowskiego, obok 
nich widać studnie. Drugi sposób pole
ga na użyciu t. zw. filtrów po
ś p i e s z n y c h. 

Działanie filtru takiego polega na na
stępującej zasadzie. Do niewielkiego 
zbiornika z blachy żelaznej, napełnio
nego do pewnej wysokości warstwą 
piasku, leżącą na sicie 111 if'dzianem, 
wpływa woda, którą nrn się oczyśeić'. 
Osadza ona zanieczyszczenia na piasku, 
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przyczem · czynność filtrująca piasku 
doznaje przyśpieszenia przez dodanie 
środków cłiemicznych (a.łun u). Nie two
rzy się tutaj osłona, jak w filtrze otwar
tym naturalnym, ale każde ziarnko 
piasku otacza się błoną galaretowatą, 
na której zatrzymują się zanieczyszeze
nia i bakterje. Następnie zamyka się 
dopływ tej wody, a wpuszcza się do 
zbiornika w przeciwnym kierunku prąd 
świeży wody czystej, przyczem mie
szadło mechaniczne wprawia piaRek 
w ruch. Prąd ten oczyszcza piasek tak, 
iż może on być nan,owo użyty do dal
szego czyszczenia. Filtr taki działa tak 
sprawnie, że potrafi oczyścić 100 do 
480 m3 wody na dobę, podczas gdy filtr 
naturalny czyści 2 do 5 m3 w tym sa
mym czasie, 

.Warszawa zbudowała w roku 1933 
stację filtrów pośpiesznych (tabl. 123 b) 
które potrafią na dobę odczyścić 
190.000 m3 wody. Zakład filtrów, sta
nowiący prawdziwą chlubę miasta, ko
sztował około 20 miljonów złotych i jest 
tak całkowicie zautomatyzowany, że 
obsługuje go tylko 5 pracowników. 
Jest to największy tego rodzaju zakład 
w Europie. 

Dobywanie wody z terenu. 

Drewniane studnie wiejskie, ma~ 
lownicze „żórawie", bywają często 
groźnemi rozsadnikami tyfusu, zmiata
jącego dzieci i starszych. Dla wodocią-

Ryc. !Oil. Przekrój studni kopanej. Widać ruro, któ· 
r11 pompa •ale wode. Widać też, jak etan wody 

w atudnl obniża alę. gdy wode pobieramy • . 

gów miejskich oczyw1sc1e 
takie studnie zupełnie są 
nieodpowiednie. Dla po
brania na potrzeby miasta 
wody gruntowej budujemy 
cały szereg (nieraz kilka
naście i więcej) studzien 
kopanych, których ściany 
są ze szczelnego betonu 
(ryc. 109). Mogą to też 
być studnie wiercone (ryc. 
110) całe z rur żelaznych. 
W niektórych wypadkach 
pobieramy wodę z rzeki 
(tabl. 124 a ).. Ryc. 110. 

Stuclnla wiercona. 

Doprowadzenie wody do miasta. 

Doprowadzenie wody do miasta, wy
maga również dużo pracy umysłowej 
i fizycznej. Jeżeli źródła leżą wyżej ani
żeli miasto, jak to się zdarza w miej
scowościach górskich (np. wodociąg 
w Zakopanem), · to wprost ze źródeł 
woda spływa rurociągami do . zbiorni
ka, a stąd do miasta. Jeżeli · zaś woda 
gruntowa czy źródła leżą niżej niż mia
sto, lub na tym samym poziomie, musi 
się ją zapomocą pomp przepompQwy
wać do zbiornika (tabl. 124 b). 

Zbiornik jest niezbędną częścią urzą
dzenia wodociągowego. Bezpośrednio 
do miasta wody pompować nie można, 
w wielkich miastach bowiem setki ty
sięcy ludzi pobiera równocześnie wo
dę z kurka wodociągowego, otwierając 
go i zamykając co najmniej kilkadzie
siąt razy dziennie. Każde takie zamknię
cie, to silniejsze lub słabsze uderzenie 
o słup wody, sumująca się siła tych ude
rzeń wywiera szkodliwe działanie na . 
ciśnienie pompy. Co ważniejsze, gdyby
śmy spojrzeli na wykres (lziennego zu
życia wody w mieście, przekonaliby
śmy się, że są chwile bardzo wielkiego 
i bardzo małego zużycia wody. :Żródła 
nie mogą stosować się do tych zmian, 
może je wyrównać tylko odpowiednio 
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duży zbiornik. Zbiornik ma także tę 
wielką zaletę, że w rnzie uszkodzenia 
pompy luh pęknięcia rurociągu woda 
w zbiorniku wystnrl•zy, 11by doprown
<lzenie wody do miastn w tych wypad
kach nie doznało przerwy. 

\V większych miastach zbiorniki są 
zwykle podzicmm', zhudow11ne z heto
nu, przykryte u góry warstwą ziPmi 
i trawą, tak iż z zl'wn:1trz budowę tę 
trudno rozpoznn{o ( O<'hrona przl•d bom
bami samolotów w cznsic wojny!). 
Zbiorniki muszą mieć wirlką pojem
ność, aby i przy największem zapotrze
howaniu wody (w lecie w czasie upa
łów), w razie przrrw lnh zepsucia 
pompy miały wystarczając•.y zapns wo
dy. Zapas trn obliczony bywa zwykle 
w ten sposób, ahy mógł wystarczyć na 
całkowite zapotrzebowanie dzienne 
w danem mieście. Zbiornik położony 
jest zazwyczaj w najwyższym punkcie 
miasta, aby stnmtą<l woda mogła nie
tylko wygodnie spłynąć własnym cię
żarem do miasta, ale nadto wydostać 
się na najwyższe piętro najwyższego 
budynku ( ~ Cifoicnic). 

Ody miasto r.hudowane ,jest na r6w
ninie i niema żadnych najwyższych 
111iejsc, buduje się w6wcz11s zbiorniki 
nadziemne t. zw. wieże ciśnień. 

Gdy sprawa zbiornika jest już roz
wiązana, prowadzimy rury wodociągo
we ze zbiornika do miasta. Dla więk
szych miast są to zwykle olbrzymie ru
ry, kładzione w wykopie w głębokot!ci 
1,5 m pod ziemią (aby woda nic za
marzła). średnicQ tych rur należy do
kładnie obliczyć, a nie są to wcale pro
ste obliczenia, do projektu wodociągo
wych rur trzeba niejednokrotnie wyż
szej matematyki. Zdarzyć się może, że 
z różnych przyczyn (np. wstrząśnif·nia 
terenu wskutek jazdy samochodów eię
żarowych i t. p.) rury pękają. Aby móc 
PQkniętą część rurociągu wyłączyć, o<l 
czasu do czasu wstawia się z as u wy, 
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służące do zamknięcia przepływu wo
dy. Nadto rurociąg posiada h y <l ran
t y przeciwpożarowe, tak iż straż ognio
wa, przyjechawszy na miejscr, 111a tyl
ko otworzyć nnjhliższy hydrant i załą
czyć doń potrzrlme węże, a silny prąd 
wody .jest do natychmiastowego uży
cia. Rury wodociągowe są zwyklr że
liwne, wewnątrz i zewn11trz asfaltowa
ne, w fabryce pr6huje się je na ciśnir
nie 20 atmosfer. Szybkość przepływu 
wody przez rury wynm;i przeciętnir 0,4 
do l m/Rek. 

Instalacje domowe. 
W mieści(• mając·em wodoriągi każ

dy dom łączy się z rurą wodoci<ig(lwą 
przechodzącą przez ulil0.Q (zwykle 
w chodniku) w ten Rposób, że rurę tę 
nawirrca siQ i doprowadza osobny 
przewód do suteren budynku. Tutaj 
w suterenach umieszcza siQ główny ku
rek i w od omie r z. .Jest to pl"Zy
rząd służący do pomiaru ilości wody 
zużytej w całym budynku (a więc nie 
przez poszczególne mieszkania), w tym 
celu, aby Urząd Wodociągów miał pod
stawi,) do obliczenia opłat za wo<lQ. 
Dawniej obliczano tę należytość ryczał
tem, ale wodomierze dozwalaj:; na 
lepszą kontrolę. Od dobrego działania 
tak niewielkich przyrządów, jakiemi są 
wodom i erze, zależy nieraz rentowność 
przedsiębiorstwa wodociąg-owego. Za
sada działania wodomierza polega ua 
użyciu kółka ze skrzydełkami, wpra
wionego w rm•h przez prąd wody; ruch 
kółka przenosi się na mechanizm zega
rowy; im szybciej więc płynie woda, 
tem większą objętość wykazuje mecha
nizm. Od wodomierza rozprowadzają 
rury instalacyjne, zwykle żelazne, kute, 
pocynkowane, wodę po całym budyn
ku, do kuchen, urnywalń, klozetów, ła
zienek i t. p. \V najmniejszem. mia
steczku, we dworze wiejskim, w pen
sjonacie na letnisku można przeprowa
dzić instalacje wodociągowe niewiel-
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kim stosunkowo kosztem. Dzisiejsza 
technika instalacyjna dozwala na urzą
dzenie następujące: ze studni pompuje 
się wodę do małego zbiornika umie
szczonego w suterenach, 11 stąd zapomo
cą bardzo pomysłowego, samoczynnego 
mechanizmu wodQ rozprowadza się pod 
ciśnieniem po całym budynku, przy
czem można sobie urządzić i łazienkę 
(opalaną węglem lub drzewem) i umy
walnię i klozet spłókiwany wodą. 

Z historji wodociągów w Polsce. 

Miasta średniowieczne - w porów1111-
11iu zwłaszcza z miastami starożytnc
mi - stanowiły pod względem higje
nicznym obraz nędzy i rozpaczy. Urzą
dzenia wodociągowe wprowadzono 
w Europie naogół dosyć późno ( ~ I\.a
nalizacja). 
Możemy być dumni z tego, że w Pol

sce już w XIV i XV stuleciu znaczna 
część miast Rzeczypospolitej wyposażo
na była w urządzenia wodocil)gowe. 
Budowę tych wodociągów przepro
wadzali najzdolniejsi budownirzowic; 
wystarczy wspomnieć, że do grona irh 
należał genjalny Mikołaj Kopernik, 
któremu szereg m inst pomorskich rn
wdzięcza swe wodociąg-i. 

Niestety w okresie niewoli nastąpił 
upadek tych urządzeń, zwłaszcza w daw
nem Królestwie, gdzie zarządy miej
skie składały się z elementu obcego 
i nie liczyły się absolutnie z potrzeba
mi ludności. To też urządzenia te były 
często niecelowe, kosztowne, a stan wo
dociągów w Polsce był tak zaniedbany, 
że w r. 1921 na ogólną liczbę 615 miast 
(bez śląska) zaledwie 205 posiadało 
wodociągi. 

Przed miastami w odrodzonej Rze
czypospolitej stanęło więc ważne zada
nie: budowa nowych i przebudowa ist
niejących wodociągów. Zrazu sprowa
dzaliśmy do niej specjalistów zagranicz
nych, ale potem rozpoczyna się inten-

sywna rodzima działalność na tern polu. 
W roku 1927 powstaje w 'Yarszawie 
Polski Instytut Wodociągowo-Kanali
zacyjny, grupujący wokół siebie naj
wybitniejszych techników sperjalistów, 
tak, iż liczba miast w Polsce posiada
jących wodociągi powiQkszyła się obec
nie o 48. 

W międzyczasie stan terhniki wodo
ciągowej zagranicą wykazał dalszy po
ste;;p. N a zn chodzie Emopy rozpoczęto 
budowę wodociąg6w rrgjonalnych, zao
patrujących w wodę całe powiaty, przy
ezem chodzi tu w pierwszej linji o gmi
ny wiejskie:• Turysta, który zwiedza 
Bawar.i<.~, jest mile zdziwiony, kiedy się 
przekona, że niema tam już prnwie 
wioski hez wodociągu. I my posiadamy 
już jedno takie urządzenie in1ponująee 
co do wielkości: buduje sit;; powiatowy 
wodociąg dla Zagłębia Dąbrowski<'go 
i Oórnego śląska z centralą w l\t aez
kach. Koszta hudowy tef.!,'O wodoei<Jg'U 
wyniosą około 22 milj. zł, długość ru
ro<'iąg-ów 118 kilometrów, z czego 106 
km p1·zypada na teren przemysłowy 
U6rnego śląska. W r. 1935 otwnrto 
pierwszy w Polsce wodociąg wiejski, 
który sobie gmina ,Jurków pod Krnko
wem własnym kosztem wybudowała. 

li. Bie[Jeleisen. 

Z ważnie,iszej literatury wymieniamy: M. 
Ryb czyń R ki: Studnic, Lwów 1916. 
B. Goło go wski: Wodociąg i kanaliin
cja w małych domkach i willach. W arsia
wa 19:35. L. Pi c k a r s k i: Polski Insty
tut Wodociągowo-Kanalizacyjny, jego orga
nizacja i rola. W arsiawa 1931. Ig n. P i o
t ro w s k i: Wodociągi i kanalizacja miast 
polskich w świetle liczb i wykrmiów. War
szawa 1927. W. Quad rat: Zagadnimie 
budowy zakładów wodociągowych w Polsce. 
Warszawa 1935. L. Piekarski: Zarys 
diicjów wodociągów miejskich w Poh;ec 
przedrozbiorowej. Warszawa 1932. Wiele 
artykułów ciekawych nawet dla niefa
chowców znajdzie Czytelnik w pismaeh 
„Gaz i woda" jako też „Biuletyn wo<locią
gowo-kanalizacyjny". 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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WOJSKO. Poj~rie wojska łączy 
się zasadnirzo z po,iQriem wojny, stąd 
w wielu umysłach powstaje wnio
sek: gdy wojny niPma, wojsko jest 
llil'tylko zh~drw. all' stanowi nirznrn'.iny, 
niepotrzebny ciężar, pochłaniają<'y ol
hrzyn1ią czr;ść bndż<•tu pniistwowego. 
odrywujqcy tysi11<•e ludzi od innl'j, pro
dukty\vn il'jszpj prary. J f'<hrn k poi.dąd 
to kr6tkoWZl'O<'ZłlY i ZW>ła hłędny: 
przrcież -pnństwo nie obroni si<; w razil' 
napa1lu przC'<·.iwnika, jcżPli ni<' ma wy
szkolonych żołnierzy, kirrowanych 
przez fachowych <low{><lc6w. Cheąe 
miee n10ż110śr. walki, skutecznrj obrony 
granic, trzeba zawczasu przygotowar 
wojsko; trzt•lrn. zaprwnir sohir posiada
nie licznego i dohrzr wyszkolonego per
sonrlu wyko1111wezel!O, szeregowców 
i kadr kirrowni<'zy<"h: ofi<•er{>w i pod
oficerów. Trzeba ustalić metody walki, 
zasady taktyki i i;talc je doskonalić. Trze
ba ustalić <'clowc i mo<'lll' ramy organiza
cyjne wojska, trzeba mu <lać jak naj
bardziej nowoczesny sprz<:t bujowy, jak 
najwięcej amunicji, zapewnić pokrycie 
wszrlkich potrzeb wujennych. Tef.,:'O 
wszystkiego na poczekaniu, po wybu
chu wojny zrobić się nie <la; każda im
prowizac,ja w tej dziedzinie kosztuje 
zbyt wiele. Poza tern wojsko jest też nie
wątpliwie wielką szkołą cnót obywatel
skich. Człowiek, który przeszedł służbę 
wojskową, nabiera wiele ceeh dodatnich 
i wnosi w duhm~ swe życie cywilne, w 
swój zawód ogromne wartości, kt<>rc w ży
eiu społccznem odgrywają wielką rolę. 

Siła zbrojna każdego państwa składa 
się z wojska lądowego i marynarki wo
jennej ( ~ Marynarka). W niektórych 
państwach również i lotnietwo (~Lot
nictwo) stanowi oddzieln:i rzęśr składo
wą sił zbrojnych. 

Zarys organizacji. 

Organizacja wojenna sił zbrojnych 
każdego państwa jest wyrazem stosowa-

szukaj w tomie piątym! 
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nych metod walki, jakości ilości 
uzbrojrnia i wyposażenia technicznego, 
charllkterystycznych crch narodu. 
lT nlls na czele eałej siły zbrojnej stoi 
wódz naczelny, zależny tylko o<l prezy
denta Rz('czypospolitej. Podlega mu 
kilku czy kilkunastu dowódrów armij. 
Nieraz kilka armij łączy się w więki-<ze 
grupy-fronty. Każda armja składa się 
z kilku wielkich .iednostek, czyli dywi
zyj piechoty i brygad kawalerji, oraz 
wielu różnych oddział6w trchnicznych 
i specjalnych, ponadto organ<>w słmi.b. 
W niektórych nnł1stwach stosowane jest 
łączt>nil' 2-3 dywizyj w korpusy, luL 
grupy operacyjne. 

Dywizja piechoty skladn się z 3 puł
ków piechoty. nrwncj ilości artylerji 
i szere1rn mnie.iswch jrdnostek (kawa
lC'rji, saper<>w, łaczności i t. p.) oraz or
ganów slużb. Hryirnda kawalerji ma 2 
do 3 pułki kawaler.ii i również artyle
lerję, pionierów i t. p. 

Zarówno nnczelny wódz, jak i do
wódcy armij, dywizyj i brygad mają 
swoje sztaby. Jest to zespół oficerów 
i podoficerów, stanowiąry personel nie
zbędny dla przygotowania i wprowadze
nia w życie wszelkich działań wojsk, dla 
kierowania całym skomplikowanym 
aparate.m nowoczesnyrh sił zbrojnych. 
Sztab - to mózg dzisiejszego wojska. 

Wojska walczące bezpośrednio na 
froncie składają się z różnych broni. 
Królową broni jest piechotn; ona tylko 
ma pełną możność zajmowania terenu 
i utrzymania go, a więc realizowania 
zwycięstwa. Kawalerja góruje nad pie
chotą swą ruchliwością, szybkością 
przenoszenia się, związana jednak z koń
mi, nie może na dłuższą metę zastąpić 
piechoty. Artylerja to potęga ognia, hu
ragan zniszczenia, znękanie moralne 
przeciwnika. Broń pancerna (czołgi, sa
mochody pancerne) - najmłodsza broń 
na polu walki, groźna, silnie działająca 
na stan moralny przeciwnika, broń 

------··------------------------------
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zdolna tlo błyRkawicznych uderzeń, ale 
nie rnogąt•a utrzymać siQ sarnodziclnic 
przcz dłuższy czas. Saperzy - to nic
zh~dny t•lemcnt wszelkich przepraw, 
prac fortyfikacyjnych oraz zniszczeń. 
ł1ącznoś(. - to ne1·wy wojska, łąrząc<' 
sztaby z oddziałami, przekazując<' roz
kazy, 1neklunki, łącza.<'e sąsiadów zt' 
sobą, bronie rniQdzy sohą. Lotnictwo -
oczy wojska i dowli<lców, sirnają<'<' 
w głąb ug-rupowania ni<'przyjaciela. 
'l'ahory - ważny t~zynnik, środki prze
wozowe, których wojsko potrzc•hu.i<' 
dziś tak wide. 

Potrzeby wojska. na froncie są tak 
olbrzymie i tak różnorakie, że muszą 
istnieć specjalnie dla ich zaspokojenia 
powołane służby. · Najważniejsza jest 
służba uzbrojenia, zaopatrująca woj
sko w anrnnicjQ i hroli. Służba intc•n
dentury dostarcza wyżywienia, mundu
rów, pi<'nii;dzy. Służba zdrowia opieku
je się statH'llł higjeny na froncie, wyco
fuje rannych i chorych ludzi, kczy ich. 
~łużha weterynaryjna w podobny sposób 
opiekuje siQ końmi i imwmi zwierzQtami. 
O przeznaczeniu innych służb świadczą 
same nazwy, a wiQc są służby: samo
chodowa, łączności, saperska, budow
nictwa, drogowv, poczt polowych, dusz
pasterstwa, sprawiedliwości i t. d. 
\Vreszcie na tyłach, za frontem, w eta
pach są oddziały etapowe, a w głQbi 
kraju różne oddziały wartownicze oraz 
oddziały zapasowe, szkolące uzupełnie
nie dla frontu. Na tyłach też znajdują 
się szeroko rozbudowane zakłady i urzą
dzenia służb, np. szpitale~ warsztaty, ma
gazyny. 

Pokojowa organizacja sił zbrojnych 
jest wyrazem potrzeb administracyj
nych oraz wyszkoleniowych, w całości 
zaś jest nastawiona na potrzeby ewen
tualnej przyszłej wojny. Na czele woj
ska w czasie pokoju stoi generalny in
spektor sił zbrojnych, czynnik nieza
leżny od targów politycznych, podpo-

rządkowany prezydentowi Rzeczypospo
litej, mający własny aparat wykonawczy 
w postaei inspektor<lw armij i sztabu 
głt'>wnego. ,)<'st to czynnik zwi:izany bez
pośrednio z przygotowaniem pal1stwa do 
wojny. Całością spraw hieżąeych, ży
eiem pokojowcm wojska kit'rujc mini
ster spraw wojskowych, sto.i<!<'Y na czeh~ 
miniskrstwa. 

Całe wojsko dzil'li się na bronie 
i służby oraz na wielkie jednostki, po
dolmie jak podczas wojny. Cz<;ŚĆ tych 
jednostek szkoli rekrutów i kadry do
wódc<)w, przygotownjt' potrzeby matc
rjalne wojny. Pozostała CZQŚĆ jednoskk 
broni i służb w czasie pokoju istnieje JC · 
dynie pod postacią kadr, które dopiero 
w razie potrzeby rozwin:1 si<,\ wchłania
jąc masę rezerwistów i wnwsażaj<!l' ieh 
w zawczasu przygotowany sprzęt. 

Ten podział odpowiada potrzebom do
wodzenia i wyszkoknia; jest on o tyle 
płynny, że każda jednostka, w każdl•j 
chwili może hyć przeniesiona z mil'jsca 
na mieJsce, o<lpowie<ln io do potrzeb. 
Czynnik stały, tcrytorjalny - przPdsta
\Viają dowództwa okrr:.rów korpusów (D. 
O. K.) oraz komendy garnizonów, miast 
i obozów warownych. Powiatowe komen
dy uzupełnień (P. K. U.) zajmują siQ 
uzupełnianiem wojska, rejonowe inspek
toraty koni (H. I. K.) dostarczają dla 
wojska zwierząt pociągowych. 

Potrzebom wyszkolmia kadr i specja
listów odpowiada znaezna ilość różnego 
rodzaju szkół, od najwyższej uczelni, 
Wyższej Szkoły Wojennej, do szkół ka
deckich i podoficerskich dla małoletnich. 
Sprawy gospodarcze załatwiają różne 
zakłady państwowe i pracujące dla 
obrony kraju cywilne wytwórnie prze
mysłowe. Studja i badania nad nowemi 
wynalazkami, nowcmi metodami użycia 
sprzętu prowadzą różne instytuty badań 
technicznych i komisje doświadczalne. 

Całość stanowi celową, sprawną i pre
cyzyjną maszynę, w której każde kółko 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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ma swoje przeznaczenie i ściśle wiąże się 
w pracy z pracq całości. 

Służba. żołnierza. 

Wojnę prowa<lzi dziś cały naród, 
w szeregach walczących na froncie znaj
dują się niemal wszyscy męż('zyźni, zdol
ni do noszmia broni. Żadne .kdnak p1111-
stwo nic może sobie pozwolić na luksus 
stałego utrzymywania tak wielu ludzi 
pod bronią. To kż w czasie pokojowym 
służbę (>zynną w wojsku prłni tylko nie
znaczna ilość zawodowd>w (kadry) oraz 
część ludności, co roku zmieniana, w ilo
śei jednocześnie najwyżej 2 roeznik•lw 
poborowyeh. 
Każdy obywatel pki męskiej, z ukoń

czeniem 18-1.!o roku życia zostaje wrią
gnięty do odpowicdnieh spisów ludnośei 
i w 21-ym roku sta.ie się poborowym. 
Stawia si9 na komisję poborową, gdzi<~ 
zostaje zbadany przez lekarzy orzekają
cych o jego przydatności do służby woj
skowej. Jednocześnie stawiają się też 
przed komisją i ochotnicy, ludzie w wie
ku 17-20, którzy zgłosili chęć wcześniej
szego odbycia służby wojskowej. 

Uznani za zdrowych (kategorja zdro
wie .A) zostają przczuarzcni do rodza
ju broni najbardziej odpowiada.i:1cego 
ich kwalifikacjom umysłowym i fizycz
nym oraz zawodowi cywilnemu. Ochotni
cy mają prawo wyboru broni. 

Kategorja B, są to ludzie chwilowo 
mniej zdolni do służby, np. z powodu 
wycieńczenia po chorobie; otrzymują 
oni odroczenie i będą zbadani ponownie 
(po roku). Kategorja C i D, to są ci, 
którzy z powodu wad cielesnych, luh 
psychicznych mniej nadają się do odhy
cia służby czynnej w wojsku, w razie 
jednak koniecznej potrzeby mogliby peł
nić tę służbę, z bronią lub bez broni. Zo
stają oni zaliczeni do pospolitego rusze
nia. Katcgorja E to zupełnie niezdolni 
do służby. 

Specjalna ustawa określa, jaka ilość 

szukaj w tomie piątymi 

pohorowych danego rocznika ma odbvć
słuibę czynną w wojsku. Odpowicdn'ia 
ilość poborowych otrzymuje karty po
wołania. Reszta uznanych za zdol
nych - to nadliczbowi, których aż do 
2!> roku życia, w miarę potrzeby, wojsko 
może jPszczc powołać do odbycia służby 
czynnej. 

W ustalonych przez l\L S. Wojsk. tcr
minach, zależnie o<l rodzaju broni, na
stępuj<' wc·ieh•ni(' }>oborowych do szcrc
gfiw wojska. W pułku każdy młody c·zło
wick otrzymuje przydział do kompanji 
(batcrji, szwadronu). Tu go wpisują <lo 
Pwi<lcncji, strzygą, k:ipią, mundurują, 
wyznaczają miejsce w izbic żołnierskiej. 
zapoznaj:1 z ogólnym porz:1dkicm woj
skowym. I oto mamy rekruta, kandyda
ta na dobrego żoh1iPrza. Kandydat ten 
i;zybko nabit•ra sprężystośei ruchów, po
stawy wojskowej; po uroczystcm wrę
czC'n in mu bron i nabiera zewnętrznego 
wyglqdu żołnil·rza. Po kilku tygodnial'h 
już na tyle zna zasady służby i swe obo
wiązki, że zostaj c dopuszczony do u l'O

czystcgo złożenia przysię1.ri; z tą chwilą 
to już nie rekrut, lecz żoh1ierz. Służba 
czynna trwa rtl:~11ą ilość czasu, zależnie 
od rodzaju broni, przeciętnie około 
2 lat; w praktyce okres ten w wielu wy
padkach bywa skraeany do półtora roku. 
Po odbyciu służby rzynnej niedawny 
poborowy wraca znowu do społeczeń
stwa eywilnego, jako rezerwista. 

Kto raz został żołnierzem, jest już nim 
do starości! Nie wolno mu zapomnieć te
go, czego się nauezył w wojsku, musi by~ 
zawsze gotowy do stawienia się w razie 
potrzeby znowu do szeregów. Rezerwista 
odnawia i pogłębia swe umiejętności 
wojskowe w czasie ćwiczeń, na które od 
czasu do czasu powołuje go wojsko. 

W razie wojny powołany obwieszcze
niami lub imicnncm wezwaniem, rezer
wista musi stawić się punktualnie i tam, 
gdzie mu nakazano. Od sprawności mo
bilizacji, czyli uruchomienia wszystkich 
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sił, potrzebnych do obrony granic, wiele 
zależy, może to przt'sądzić nawet losy woj
ny. A ta mobilizac>ja przl'dewszystkit>m 
zależy od stawiennic>twa rezl'rwistf>w ! 

Z tern wszystkil'm łąezy si~ jcsz<~Z<' 
obowiązek rezerwisty meldowania wła
dzom państwowym o każdl'j zi11ian il' 
adresu, stanu zdrowia i t. p. 8prawdza
ne to bywa na osobnyeh zdiraniaeh kon
trolnych rezerwistów, zarządzany<·h 
w miarę potrzeby. nezcrwista, kt{,ry 
ukmlezył 40 lat (oficer rcz<>rwy ·-
50 lat), albo po ho rowy z kategorją zd1·0-
wia C lub D - to już pospolite rusze
nie, powoływane w.vh1cznie tylko w ra
zie wojny. Ludzie trwale niezdolni do 
służby wojskowej (katcgorja /~'), żołnie
rze którzy przekroczyli granict' wicku 
słu.żby w pospolitem ruszl'n iu ( 50 lat, 
dla oficerów - 60) zostają na podsta
wie ustawy zwolnieni z ohowi1izkn służ
by wojskowej. 

Warunki bytu żołnierza. 

'V czasie I><'łn icn ia słu.żhy czynnej 
W wojsku lub odbywania Ć'Wi<'Zl'll dla 
rezerwist6w - żołnierz znajduje się na 
pełnem utrzymaniu skarbowcm: otrzy
muje on zakwaterowanie, umundurowa
nie i uzbrojenie, obfite wyżywienie, 
drobny żołd w got6wee, ma zapewnioną 
pomoc lekarską. Szezególną opieką ota
czane są jego potrzeby kulturalne: fiwic
tlice i domy żołnierza dostarczają mu 
rozrywek, lektury. Temuż celowi służą 
wycieezki, pogadanki i t. p. Boiska spor
towe umożliwiają trenowanie sportów 
i uprawianie gier w ezasit~ wolnym od 
zajęć. Zaznaezyć wreszcie wypada, ie 
każdy żołnie1·z ma swobodę wyznawania 
swej religji i, w miarę możnośei służbo
wych, korzysta ze zwolnienia od za.i~<' 
w uroczyste święta. ( lorliwie pełniąf'y 
służbę żołnierze, a zwłaszcza wyróżniają
cy się w strzelaniu i innych działa<•h 
wyszkolenia otrzymują w nagrodę prze
pustki do <lomów na święta i urlopy. 

Zakres wyszkolenia i wychowania żołnierza. 

Żołn it'rz 11owof'zpsnpj pieC'hoty musi 
11 m il'r używar n i('ty lko swq~o karabin u. 
ale i ll'kkil'g-o karabinu maszynowego, 
granatt>w ITcznych, musi świetnie wła
dać łopatką i maską przc<"iwgazową. 
Każdy winien poznać, a widu s1wejali
st6w opunowar gruntownie: obsługę 
f'if,'żkic•h karahin6w maszynowych, mio
ta<·zy homh, at·matck przcriwC'zołgowych, 
tl'ld°on(>w i t. p. I kawalerzysta <lzif; n il' 
myśli o samym tylko koniu. Artylt>rzy
sta dostał wiele skomplikowanyrh me
C'!ianizm6w .. Kto słyszał przed wojną 
światową o lotnietwie, balonach, ezoł
gaeh, ra<ljotelt>graficY A dziś o tern 
wszystkiem trzcha wit'dziPć, jak to dzia
ła, jak się przed trm bronić. Jest tego 
makrjału tak wiele, że doprawdy dziś, 
jak przed kilkudzicsi~ciu laty, trzebaby 
szkoli(> żołnierza pięć, sześć lat. 

( l<ly zaś budżet pn.listwa i r6żne inne 
c·zynniki stawia.iii wojsku hczwzgl~dn,v 
nakaz: skrócić słu.żhę do minimum, ezas 
ten musi by<) wyzysk;tny do najdalszyeh 
granic. Trzeba odrzucić wszystko, eo ma 
znaczcn ie drug-orzędnc, a na czoło wysu
nąć rzeezy istotm', mająee Ś<'isły zwią
zek z gł<lwnym cck•m: wojn;4„ To też naj
wazn ieJszym ośrodkiem wyszkol Pnia 
w każdym rodzaju broni i w każdl'j jt>d
nostee wojska jest zawsze wyszkolenie 
bojowe, czyli nauka o iem, jak ma żoł
nierz: mai'lzerować i odpoezywać, naeic
rać i bronić sii,), rozpoznawać i uhczpic
ezać się w rf>żnych s~'tu1wjach; jak dzia
łać w związku z innymi, jak radzić sobie 
samodzidnie, gdy zabraknie przPłożo
nyeh, jak orjentowae się w terenie 
i w każdem położeniu. Z wyszkolt'niPm 
hojowcm łączą się inne działy, jak: wy
szkolenie strzeleckie, nauka walki bagne
tem i granatem, obrona przeeiwchemicz
na i. t. p. Podstawową zasad1i wyszkole
nia jest: opanowanie wszystkirh po
trzebnych umiej~tności praktyeznie, 
w termie; wykłady natomiast i pog-a-

Czego nie znajdzie.sz tutaj --
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<lanki dają tylko materjał uzupełniają
cy, zredukowany do konicrzne1w mini-
muru. 

Na tern nie koniec: jest też i musztra 
formalna, lcrz tylko w takich ramarh, 
by nrzynić wojsko sprt;żystcm,· karncm, 
odpowiednio prczcntuj;ircm sil,) naze
wnątrz; dziś musztra, w przceiwiellstwic 
<lo nic tak jeszcze dawnyeh czasów - to 
już nic istota wyszkolenia, lecz jedPn ze 
środków. Dalej idzie wyrhownnic fizyc·z
llL', praca nad rozwojem sprawnośri fi
zyrzncj ludzi, którzy ez~sto zaniL~dbywa
li te sprawy przed wojskiem. Z tern się 
łąrzy nauka czystośri i hi1dmy osohi,;tej 
i zbiorowej. 

A wrcszeie olbrzymia dziedzina ·
wychowanie: wyrabianie i g-runtowa
nie wartości momlnych. Stan mor11l11y 
wojska i narodu rałego decyduje o po
wodzeniu lub klęser. ł~ąezy się z trllł 
też i wielka praca kulturnlno-oświato
wo-uświadamiająca. Ta dziedzina pra
cy przynosi wielką korzyść. społecze6-

stwu, które oddaje <lo wojska dziesiątki 
tysięcy analfabetów i ludzi nieobytyc·h 
ze światem, a otrzymuje wzamian ludzi 
piśmiennych, ludzi o znaeznie rozsze
rzonych horyzontach llłyślowyeh. 
Dzień żołnierza wykorzystany jest 

gruntownie. Zaczyna się on o 6-tej ra
no, kończy o 21-ej, cały zaś jest podzie
lony, obliczony, żadnn minutka nie mo
że być zmarnowana; ćwiczenia i oświa
ta, praca i odpoczynek, sen i jedzenie, 
wszystko nastawione na to, by młode
go człowieka wyszkolić, zahartować 
i wychować na dobrego obywatela i żoł
nierza. 

Rola kadr wojskowych, ich szkolenie. 

Przy wyszkoleniu i wychowaniu kadr 
wojskowych, t. j. oficerów i podofice
rów, obowiązuje w całej pełni zasada, 
że nie może być dobrym dowódcą ten, 
kto sn111 nie był dobrym podwładnym, 
kto nie przeszedł służby na najniższych 

szukaj w tomie piątym! 

szczE>hlach. Cała kadra wojskowa ist
nieje poto, by dowodzić, kierować woj
skiem w czasie wojny; natomiast 
w czasie poko.ju niema potrzeby trzyma
nia tak wielkich kncfr. Znto ,icdnak ta 
częse kndry wojskowej, która pełni 
służbę w czasie pokoju - musi być 
zdolna nil'tylko do dowodzenia, ale mu
si posindnć soE>cin.lnc kwalifikacje pe
dagogirzno-wyrhowawrzc; ma ona nie
tylko wdroży{> do służby wojskowC'j 
liczne rzC'SZt> młodych pohorowych, nle 
i przygotować nn wypadek wojny całe 
państwo, naród, przemysł i t. d. Dwu 
są więc zadania w szkoleniu kadr: 
przygotowanie licznych kadr rezerwo
wych, wył:1cznie niemal dla potrzeb 
wojny (produkcja masowa) i skomple
towanie szrzi,.1płej, ale o specjalnyeh 
kwalifikacjach kadry zawodowej. Wrcsz
eie musi być też uwzgl\)dniony podział 
na liczny aparat wykonawczy - podofi. 
cerów i mniej licznych oficerów, którzy 
stanowią c•zynnik kierowniczy jako do
wódcy do najwyższych szczebli. 

Nujliczniejsza z wymienionych kate
g-ory,i, podoficerowie rezerwy, wycho
dzą z ogólnej masy młodych żołnierzy 
służby czynnej ; najbardziej inteligentni 
z nich i dobrze pod każdym względem 
rozwinięci przećhodzą kilkumiesięczne 
wyszkolenie w szkole podoficerskiej. 
Po jej ukończeniu, jako starsi szere
gowcy i kaprale doskonalą się praktycz
nie w kompanji (baterji i t. p.). 

Kandydat na podoficera zawodo
wego, z chwilą przejścia do rezerwy .ie
go rocznika, zostaje w wojsku w cha
rakterze nadterminowego i przez dwa, 
trzy lata pełni służbę próbną. Już po 
dwóch latach może zostać podoficerem 
zawodowym i służyć w wojsku przez 
kilkanaście lat, na stanowiskach od 
drużynowego do szefa kompanji. Po
nieważ jednak wojsko nie może wchło
nąć wszystkich kandydatów, którzy od
byli służbę nadterminową, wielu z nich 

----------- ·--------------------
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przrchodzi do rezerwy i obejmujr sta
nowiska specjalnir dla nich zastrzeżo
ne w policji, straży granicznPj i t. p. 

Kandydatem na oficera rezel'wy rno
Żl' być tylko maturzysta. Odbywa on 
jednoroczną służhQ czynną w wojsku. 
Początkowo szkol i się w specjalnej 
kompanji szkolnej, następnie odbywa 
praktykQ w ko111panji, (szwaclronir 
i t. p.), w czasie kt<lrcj ot rzym n.ie tytuł 
podchorążego rt•z<>rwy. Po upływi(' ro
ku odcho(hi do r<'zrrwy, a w następ
nych lataeh odbywa ćwiczenia kilku
tygodniowe cdcm wy<loskonnh'nia się 
praktycz1wgo i uzyskm1ia warunków do 
uiianowania podporucznikiem n•zrrwy. 

Najtrudniejsz(' jrst wyszkoleni(~ na 
oficera za wo<lowego. Przechodzi się jr 
początkowo na wsp{>lny111 kursir 
w Szkoli' l'o<lchorążych l'irchoty, skąd 
następuje rozdział na szkoły podchorą
żych r<lżnych broni: piechoty, artylcrji, 
i t. d. Tam dalsza nauka trwa przeszło 
dwa lata, zanim prrzydent Iizeczypo
spolitrj pasuje lllłodego adepta sztuki 
wojskowej na oficera. Myliłhy się jrd
nak ten, ldohy sądził, iż na tern się 
kończy wyszkolenie oficera zawodowe
go. Niellla chyba zawodu, w którym 
trzebaby było odhywa_ć tyle r6żnych 
kursów, ćwiczeń i praktyk, nie mówiąc 
już o konieczności stakgo i pilnego sa
mokształcenia się, by nie pozostać wty
Je za innymi, za postępem! 

Porucznik, lub młody kapitan, który 
chce zdobyć wyższe fachowe wykształ
cenie, przechodzi szereg selekcyj i egza
minów, zanim zasiądzie na ławie szkol
nej w Wyższej Szkole Wojennej. 'ru 
dwa lata ciężkiej i żmudnej nauki, obfi
<'ic przeplatanej ćwiczeniami na mapach 
i w terenie, dają mu prawo do tytułu 
oficera dyplomowanego, prawa <'złowieka 
z wyższem wykształceniem i otwierają 
duże możliwości, szerokie horyzonty. Kto 
nie idzie tą drogą, przechodzi szereg 
kr6tszyeh kursów, które uzupełniając 

wkdzę, pozwalają mu stopniowo awan
sować coraz wyżej. I kandydat na ge
nerała nic jest wolny od intensywnej 
nauki. 

Demokratyczncmi zasadami kierowa
ne, wojsko nasze daje każdemu podofice
rowi zawodow!'mU możność osi11gnięcia 
stopnia oficerskiego, po odbyciu trzylr.t
niej nauki w speejahwj SzkolL' Podcho
niżyeh dla PodoficPrów. 

O pracy kadry zawodowe;. 

Mało jPst zawo<l<iw, o kt(>rychby sły
szało Hi~ tyk sprzerznyeh zdai1, tyle 
błędnyrh po,kr. krążyło, ro o zawodzie 
wojskowym. Pokutują przestarzałe po
glądy. Służba kadry zawodowrj, to pra
ra i to praea ri~żka, w;vmagaj11ea wiel
kiej i<foowości, wielkiego oddania i wie
lu wyrzeczeń! Dla żołnierzy zawodo
wych, po<lobn ie jak i dla szereg-owca, od
hywająrc!!o służbę rzym111, pojęcie 
ośmiogoclzinncao dnia pracy nic istnie
je. Podoficer spędza niemal cały dzit'ń 
w koszarach. Oficer, opr6cz służby 
w kompanji, musi odbywać wiele ćwi
rzei"i aplikaryjnrch, słuchać wykładów, 
przygo,towywać się do kicrowan ia zaję
ciami w dniu następnym. Wyżsi oficero
wie i oficerowie, pracujący w sztabach, 
mają też bardzo riężką, nerwową pral'Q, 
nic dającą się porównać z pracą biuro
wą innyeh zawodów. 

Zawód wojskowy posiada też pewne 
ograniczenia osobiste, jak np. w dziedzi
nie zawierania małżeństw ( ogranicze
nia wieku, stopnia, dochodów), lub prze
niesień z garnizonu do garnizonu. Sta
wia też szczególnie wysokie wymagania 
co do godności stanu, prestige 'u mundu
ru. 'Vszystko to sprawia, że zawód woj
skowy jest bardzo poważny i trudny, 
ale i zaszczytny, wymagający ludzi pd
nowartośeiowych, oddanych temu zawo· 
<lowi, niejako fanatyków zawodu woj
skowego, ludzi stalowych nerwów 
i woli. 

Czego nie znajdziesz tutaj 
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Społeczeństwo i wojsko. 

Dzirje Polski wskazują niezbicie na to, 
iż od siły wojska zależy znarzt>nic i po
tęi:ra pai1stwa. 

W na.idawniejszyeh czasarh wojskiem 
hyła eała męska ludność, zwoływana 
w razie potrzeby wiciami. Stopniowo wy
twarza się organizaeja drużyn książę
eyrh, zaezątd< wojska zawodowq~o. 
W okn~sie rozhieia <lzit>lnieowego przy
ehodzi z Zaehodu nowa forma organiza
cyjna sił zlirojuych: ryecrskie pospolitr 
ruszenie. Za f,okietka rycerstwo polskie 
stanowi już realną siłę, a w osiemdziesiąt 
lat później u szczytu swego rozwoju osią
ga najświetniejsze w dziejach zwycię
stwo nad potęgi) nit>miecko-krzyżacką 
po<l Grunwahkm. 

Ten wspaniały rozwilj zostaje jednak 
zahamowany. Pospolite ruszenie zbiera 
się zhyt wolno, spóźnia się, rozchodzi się 
przed kof1ccm wo.iny, nic wyzyskując 
zwycięstwa, szlachta dba więt•ej o swoje 
prywatne interesy niż o sprawy wojsko
we. Okazuje się coraz dobitniej, iż ta for
ma organizacyjna stała się przcżytkiNn. 
Na Zachodzie wehodzi już wszędzie na 
widownię wojsko zawodowe i w Polsre 
też nie brak prilh tworzenia takiego Wllj
ska. Jednak aż do utraty niepodkgłośei 
pozostajemy ·w tym zakresie wtyle za 
Zachodem. Ody Prusy wprowadziły sy
stematyczną rekrutację, gdy Piotr Wiel
ki ma 200.000 wojska, u nas zdobyto się 
zaledwie na 18.000. Hównolegle do tego 
idzie upadek znaczenia mocarstwowego 
Polski. O regularnem wojsku zawodo
wem pomyślano u nas w sto lat późnit>j 
niż gdzieindziej: dopiero sejm cztero
letni uchwala stutysięczną armję i po
bór rekruta, uchwały te jednak nigdy 
nie wchodzą w życic. Na wszystkich na
szych wojnach o niepodległość mści się 
straszliwie ten brak wojska zawodowego, 
brak wyćwiczonego żołnierza i dowódcy ; 
wszystkie nasze wojny z wyjątkiem mo
że wojny 1830-cgo roku, są tylko boha-

szukaj w tomie piątym! 

terską improwiza<'ją, pociągającą za so
bą bolesne ofiary i klęski. 

Dopiero w walkach 1914--1918 r. ma
my nietylko bohaterską improwizację, 
lecz i kadry wojskowe, wyszkolone przl'z 
gcnjalnie przewidującego wypadki dzie
jowe Komendanta Piłsudskiego. A lata 
wojny światowt'j, jakie musiał przeżyć 
żołnit'rz legjonowy, podobnie jak i ż~ł
nicrz służ:1cy w mundurze zaborców, 
przygotowywały nam te świPtnc kadry 
wojska, z którcm mogliśmy 1wwnic i sta
nowczo starnić w obronie swych praw do 
niepodległości. 

W wolnrj Polsce organizaeja sił 
zbrojnych oparta jest w najszerszym 
zakresie o liczne szPrcgi rezerwistów 
zwią.zam• śriśle z calem społeezd1stwem. 
W razie wojn;v cały naród, hcz rilżniey 
płri, wicku i stanu, staje się wojskiem, 
wszyscy biorą udział w wojnic, z bronią 
w ręku, lub bez niej. ł<'abryki, kopalnie, 
wielkie gospodarstwa rohw, ba, nawet 
i rcdak<-jc dzierm ików sta.ią się podobne 
oddziałom wojsk, ez:istkami mcrhanizmu, 
wspólnie z wojskiem walezącem na fron
cit', pracująeego dla jPdn~·go ct>lu: zwy
rięstwa, zachowania honoru i niqlodle
gfości ojrzyzny ! 

\Vojsko narodoWl', wła1me nawet 
w czasiP pokoju jest wielką rzeczą, 
nit>sic wiele korzyśri indywidualnych 
i zbiorowych obywatelom. Nic mó
wiąc już o prostym chłopic-analfabcrie, 
ale nawet i intcligrnt zyskuje w czasie 
służby czynnej w wojsku wil•le: otwiera
ją się przed nim nowe horyzonty, pozna
je kraj, ludzi, uczy się zaradnośri, życia 
koleżeńskiego, wyrabia w sobie karność, 
zyskuje też siły fizyczne, odradza nerwy, 
zdobywa zapas zdrowia! 

Wojsko jest największym odbiorrą 
płodów produkcji rolnej i wyrobów fa
brycznych, najcnergieznicjszym propa
gatorem samowystarrzalności przemysło
wej, inicjatorem nowyeh gałęzi wytwór
czośri. V'-l ojsko zawszl' jest na czele każ-



1447 Wojsko - Wola. 1448 

dej akcji, zbiorowej, czy indywidual
nej, pomocy ofiarom wszelkich katastrof 
żywiołowych, pomocy szkołom, doż~rwia
nia dzieci, szerzenia oświaty. 

Wojsko i naród to dwa czynniki nie
rozdzielne: silne wojsko jest gwarane.il'! 
potęgi, mocarstwowego stanowiska pań
stwa, najlepszą szkołą obywatela, klit>n
tem wszelkiego przemysłu; zdrowy mo
ralnie, światły obywatel - to dobry żoł
nierz, a bogate, liczne fabryki - to wa
runek nowoezcsnego wypoRaienia woj
ska i pełnego zaspoko.i<'n ia jógo wszel
kieh potrzeb wojennych. 

Jak najszyhcicj też powinno nastąpić 
pełne zespolenie się narodu z wojskiem, 
powinno się ono manifestować stale, wy
nikać w kaidem zetkni<,icin się tyeh ele
mentów. Oddziaływać tu powinny 
wszystkie rzynniki: rodzina, szkoła, ca
łe społeczeństwo. ~Młody obywatel musi 
być wychowywany w myśl sł<iw gt•ncra
ła śmigłego-Rydza: „TrzC'ba, aby każde 
polskie dziecko, ucząc się piPrwszycn 
słów paC'icrza, równorześnie uczyło się 
korhać ideę żołn iPrstwa". 

F,, W. Oi1111lski. 

Literatura. Ku kie I M.: Zarys historji 
wojskowości w Pohwc, Warszawa HJ29. 
8 tar z y ń s k i R.: Zarys nauki organiza
cji Sił Zbrojnych, Warszawa rn:m. D c-
11 c h u T.: Powszechny obowiązrk wojsko
wy w Polsce, Warszawa 19:.J:l. 1918-1928 -
„Dziesięciolecie Odrodzenia Polskiej Siły 
Zbrojnej" - praca zbiorowa. \\' arszawa. 
Encyklopcdja Wojskowa - wyd. Tow. Wie
dzy Woj11k. w Warszawie. Bibljotcczka Ofi
ct>ra Rezerwy - t. I-X, Warszawa. 

WOLA. Wolą nazywamy dyspozycję 
do czynienia zmian nazewnątrz jed
nostki i wewnątrz niej. Twórczość ludz
ka, artystyczna, naukowa i wogóle cy
wilizacyjna oraz czyny życia codzien
nego są rezultatem działania woli; rów
nież i zmiany wewnątrz psychiki, za
chodzące pod wpływem czynnego zn-

chowania się jednostki, są objawnmi 
woli, jak decyzja, wybór i postanowiP
nie. Gdy „uczucie porusza mojcm st>r
cem„. pragnienie mnie rozmarza, żądza 
nmie porywa, a namiętność unosi" to 
„w postanowieniach ja sam panuję, wn
żę się, przyrzekam sobie, ustanawiam 
przyszły bieg rzeczy". Dlatt'go wirlu 
psychologów uważa przriyciP aktual
ne, czyli świadomość działania własne
go „ja" za przeiycie wyodręlmiająeP 
akt woli. Jednakie zależnie od jrd
nostki i natężenia aktu woli przeżycie 
to występuje .• hardziej luh mnit>j wy
raźnie. 

Proces woli. 

Czem jest procPs woli? Rozważmy to 
na przykładach. „.J Pżel i kto piPrwRzy 
zastosuje sankcje wojt>m1e, to ja go 
zaatakuję 1ia lądzie, morzu i w powie
trzu" - powiedział Mussolini w sierp
niu 19;3G r. w odpowiedzi na p<iłoficjal
ne oświadczenie Anglji o możliwości za
mknic;cia kanału Hucski(•go. Nie była to 
czcza pogróżka. Do tego, by móc wypo
wiedzieć podobne słowa (nic poruszamy 
tu mornlnej i prawJH·.i strony zagadnie
nia), l\I ussolin i przygotowywał się od
da w na. Wielka idea zdobycia mocy 
i odpowiednich warunków istnienia 
ogarnęła stopniowo cały nar<ld. Czy 
jednak sama wil'lka idea może wystar
czyć? Czy przepojenie narodu pewnym 
celem dążeń i odpowiadającemi rnu 1110-

tywami doprowadzi do osiągnięcia ce
lu? Ahisyńczycy jeszcze wznioślejszy 
cel mieli przed sobą: obronę własnej oj
czyzny, a cel ten był zapowiedziany 
niemniej uroczyście. Abisyńczycy wal
czyli zażarcie i bohatersko, a jednak po 
kilku większych porażkach ogarnęła ich 
panika, ogół stracił chęii obrony. Za
pewne, Włosi g<irują uzbrojmiem, po
siadając samoloty i zmotoryzowaną ur
mję. Ale czy tylko tern 1 (iórują prze
dewRzystkiem cywilizacją, kt<irej naj
ważniejszą, ehot- nie jedyną c·notą jl'st 

------··--------------
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wytrwałość dążeń i stałość postanowień. 
Tych rzeczy nie zyskuje się odrazu. Mu
szą przejść wieki, szeregi pokoleń mu
szą się zmienić, nim niezorganizowany, 
choć i odważny tłum przekształci się na 
karne i wytrwałe w swych dążeniach 
społeczeństwo. 
Powyższy przykład walki Włochów 

z Abisynją pozwala wyodrębnić trzy 
czynniki objawiająl'e się w woli. dzia
łającej z wielką siłą. r-411 to: 1) wielka 
idl'a, stwarzająca c•Pl godny działania, 
2) wysiłek, pozwHln.iący na wytrwałośr 
w działaniu, i 3) strona forwnlna woli, 
rzyli sprawny uwchnnizm działania wo
li, niPzalt'iny od trPśri motywów i relu 
działaniu, zdohyt~· w poprzedniem, kul
turalnPm ż,vriu jpdnostPk i rał,v<'h po
kokń. 

Procesy woli, występująee w żyriu 
<•odzienne111, nie posiadnją zwykle 
wszystki<'h trw<'h czynnik{iw silnej 
woli, są Oil(' 1uirno to hardzo ważne dla 
studj<lw, gdyż z nich się składają i 1111 
ich wzór formują się inne wyższe pro
cesy, obej1uu,jące wielkie odeinki życin. 
Zwykły proces woli składa się z trzech 

części, następujący<~h po sobie w cza
sie. Są to: 1) w a h a n i e, 2) d e c y
z ja i 3) wyko1111nie. 
Ponieważ te trzy przeżycia woli mo

gą być więcej lub mniej wartościowe, 
więc i cały prol'es woli, szczeg-ólnie ze 
wzg-Jędu na wykonanie, prr.ybiera do
datnią lub u,jemną wartość. Oto dwa 
.Przykłady. 

Proces woli dodatni pod względem 
formalnym: Osoha A hudzi się ze snu 
i pragnit> wstać. Zjawiają się w JCJ 
świadomości dwa motywy; pierwszy za 
wstaniem: Trzeba wstać, bo sp<lźnię się 
do pracy; drugi przeciw tej <~zynności: 
Jeszcze trochę poleżę i wypocznę. Na
stępuje porównanie obu motywów, za
kończone aktem woli, który nazywamy 
w tym przypadku decyzją lub wybo
rem. Zwyciężył motyw wstania, po nim 

szukaj w tomie piątym! 

nastąpiło wykonanie, składające się 
z mycia, ubierania i t. d. 

Proces woli ujemny pod względem 
formalnym : Oso ba B budzi się ze snu 
i pragnie wstać, przechodzi jednak przez 
dość długie walki; za wstaniem prze
mawiają motywy podobne, jak u osoby 
A: Wstać muszę, bo spóźnię się do pra
cy. PrzPciw wstaniu zwrncają się inne 
motyw~': JestPm zmęrzony, wczoraj 
dłtwo pr11eow11łem, jt>szcze pośpię przy-
1111.imniej dziesięć minut. Motywy te 
wah•zą z pinwszemi, ukazując się 
w świadornośc•i naprzPmian. \Vreszcie 
myśl: Już <·.zas najwyższy l - połączo
nu z wielkim wysiłkiem i przykrem 
uczu<'it>111 obawy - z111usza osobę B do 
wstania. Następuj!' szybkie i mnit>j do
kładne wypełnienit> zwykłych czynno
ści porannych. Osoba B wyrzuca sobie, 
że zn późno wstała. 
Powyższe przykłady wskazują, że 

część pierwsza procPsu woli, czyli wa
hnnie może posiadać dodatnią formę, 
rozważną, czasem nawet nie zawierają
cą wahania, g·dyż motyw jest wybrany 
odrazu i intuicyjnie; przeciwnie w wy
padku formy ujemnej wahanie nie jest 
rozważne, lecz uczu<'iowe i zbyt prze
dłużone. Drug-a rzęść proresu, akt woli, 
zwany decyzją i trwający tylko jedną 
chwilkę, ale bardzo ważny ze względu 
na charakter, który posinda, może też 
być dodatni lub ujemny. U osoby A bę
dzie on zapewne połączony z uczuciem 
przyj<'rnnem, świadomością wolności 
i przeżyciem aktualnem „chcę" wstać, 
przeciwnie osoba B w chwili aktu 
woli przeżywać będzie uczucie przy
kre, świadomość musu i przeżycie ak
tualne „muszę" wstać, połączone z wy
siłkiem. Badania wykazały, że trzecia 
część procesu woli, t. j. wykonanie, 
bywa dodatnie lub ujemne zależnie od 
części pierwszej i drug-iej, t. j. wahania 
i decyzji. Wykonanie dodatnie, najezę
ściej przeprowadzone bez żalu za nie-

--···------··-- ---------------------------- ·----
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wybranym motywem i bez chęci c•ofnię
('i11, następuje po dodatniem wahaniu 
się i takimże wyborze; przeciwnie, wy
konanie ujemne, niewolne od żalu i chę
C'i C'ofn ięl'ia się, c•zęściej nastę1m.ic po 
ujcmnc•m wahaniu i ujemnej dPryzji. 
Najważnic·jszą częścią procę1m woli jest 
decyzja. W krótkiej l'hwili aktu woli 
l'zyli dc•cyzji zjawiają się w świadomo
ści: wysiłek, ul'zucia przyjemne luh przy
kre, przyżycie aktualne ze świadomością 
wolności lub świadomm~eią musu, przed
stawienie celu, a czasem równic>ż i środ
ków. Gdy akt woli jest l'Zęsto powtarza
ny, zmel'hanizowany, niewszystkie te 
przcżyl'ia występują wyraźnil' w świado
mofwi. 

Postanowienie i wysiłek. 
Często jednostka, czyniąc decyzję, 

nie ma zamiaru natychmiastowego jej 
wykonania, lecz już w chwili czynienia 
decyzji ma na względzie wykonanie jej 
w dalszej lub bliższe.i przyszłości; taką 
decyzję nazywamy postanowieniem. 
Czasem decyzja obiejmu,je szereg czy
nów, zachowanie się jednostki w pew
nej części jej życia lub nawet całe jej 
życie, mówimy wtedy o linji życia i pla
nie życia. Ludzie umiejący operować po
stanowieniami wzmacniają niemi po
stępowanie i czynią wytrwałerni swe 
dążenia. Oto przykład: Uczeń po każ
dej nieudanej odpowiedzi postanawia 
poprawić się, lecz po uzyskaniu lepsze
go stopnia wpada w dawne lenistwo aż 
do czasu, gdy otrzyma nowy stopie6 
niedostateczny, poczem zaczyna znowu 
się uczyć. Jest to przykład decyzyj chwi
lowych, niezwiązanych postanowieniem 
na czas dłuższy. \Vytrwałym w pracy 
nazwiemy ucznia, który ucz~ się stale 
i po uzyskaniu dobrej oceny. Zapewne 
są osoby, którym takie zachowanie się 
łatwo przychodzi nawet bez specjalnego 
postanowienia w tym kierunku. Są to 
zwykle osoby zdolne i posiadające rów
ny charakter. Inni ludzie, którym nauka 

przychodzi z trudem, tylko wysiłkiem 
mogą zmusić siebie do wytrwania przy 
pracy i opanowania dążności odciągają
cych i<'h od 1włnienia obowiązków. 

Postanowienia są bardzo pożyteczne' 
w życiu. Nie nalc•ży zrażać się ieh nie
wykonaniem. James powiada, że lepiej 
.iPst nawc•t sto razy postanowić i dopiero 
sto pi\•rwszy raz mÓ<' wykonać, niż wcale 
nie postanawiać, a przPz to i nic wykonać 
nigdy. Postanowienie, ohejmu.h!<'C wii,;k
szy odc•inek życiowy, ogarnia post;rnowic
nia podrzędni', mająec przed sohą krótszy 
dystans. O lndziul'h, umil'jąeych robi<: po
stanowienia ii'ożyteczne i wykonywać je· 
na czas, mówimy, że posiadają siln11 wolę. 

Do wykonania postanowici1 i utrzyma
nia się przy planie życia ludzie dopoma
gaj<! sobie wysiłkiem. Wysiłek bywa bar
dzo pożyteczny przy wykonywaniu decy
zji lub postanowienia, .iest natomiast 
zhędny, a nawet szkodliw.v w akcie woli 
przy robieniu del'yzji. 

Pragnienia. 

Obok postanowil'n ia, które jest aktem 
woli wychodzącym poza pro<•es woli, ist
nieje inne przeżycie, które tpż znajduje 
się poza procesem woli, nie jest wolą, bo 
nic jest połą<'zone z aktem woli, lecz ten 
akt często wyprzedza. Jest to pragnil•
nic. Jest ono pochodzenia uczuciowc>go, 
stanowi pewien wstęp do procesu woli 
i bywa doń przygotowaniPm. Pragniemy 
zwykle rzeczy nieposiadanych i przez nas 
wyraźnie nieokreślonych. Co do jednych 
rzeczy żywimy pragnienie, by się' stały, 
w stosunku do innyeh - by się nic zda
rzyły. Gdy przedmiot pragnienia jest 
bliżej określony, nazywamy to pragnie
nie chęcią. Człowiek zmę<'zony zwiedza
niem galcrji obrazów, pragnie odpocząć; 
jeżeli zobaczy wolną ławkę, ehce na nil'j 
usiąść. Czasem pragnimia i chęci wystę
pują. razem z postanowieniem i decyzją 
woli, zdążając do osiągnięcia pewnego 
celu. Mówimy wtedy o dążeniu. 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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Motywy i cele. 

Treść pr()('esu woli tworzą motywy 
działania. Stosunek motywów do siebie 
i do wykonania nosi nazwę motywarji. 
Siłę motywów mierzą ezęstościq ieh zwy
cięskiego 'występowania. Tak np. okaza
ło się, że motywy subjcktywne zwycięża
ją motywy ohjcktywnc w stosunku 90 <lo 
10. Motywy więc: „przyjemnie mi", 
„pragnę", „smakuje mi" s~ przeciętnie 
silniejsze od motywów: „pora już", 
„bierz, bo potem nic będzie"', „to jest 
łatwe" i t. p. Ten jednak dział psycho
logji woli należy do najtrudniejszych 
i dotychczas uzyskane rl~znltaty wyma
gają sprawdzenia. 

Dalcko większy wpływ od treści moty
wów wywierają na wykonanie i działanie 
wogóle ecie i idl•je przewodnie życia 
pewnej jednostki. Wszak motywy ujem
ne, czyli przykre, które według badań są 
słabsze od przyjemnyeh w stosunku 10 
do 30, zwyeiężają mimo to wtedy, gdy 
naezclna idea jednostki wymaga tego 
zwycięstwa (bohaterska śmierć w obro
nie ojczyzny, męezeńska śmierć dla wia
ry). To też niektórzy psychologowie naj
większy nacisk kładą w rozwijaniu woli 
na kształcenie celu i motywów działania 
(Lindworsky). Nic jest to jednak wy
starczające, gdyż są jednostki, które po
siadając najwznioślejsze cele i motywy 
działania oraz ideały, nie mają siły do 
działania lub poprwstają na słomianym 
ogniu szybko przemijającej impulsyw
ności. 

Typy woli. 

Opierając się o terminologję i pojęeia 
podane wyżej przy omawianiu procesu. 
woli, autor obecnego artykułu (zgodnie 
z Achcm w dawniejszej jego pracv) wy-
różnia następujące typy woli. · 

Typ A (flegmatycy). Są to ludzie 
o nastroju równym, poważnym, rzadziej 
Wesołym. Wiedzą, czego chcą i do tego 
dążą. Pragnienia dostosowują ściśle do 
swych sił. Nadzwyczajnych rzeczy nie 
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pragną. Dążenia ich systematyczne i po
wolne odbywają się bez wysiłku. tTnika
ją oni wahań w proccsaeh woli i w wy
konaniu; decydują się szybko i ze świa
domością wolnośri, eo pozwala im sa
mym, jako też otoezeniu mieć prze
świadczenie o sile ich woli. Brak silnyrh 
wzruszeń i pewna prostolinijność koja
rzenia wyobrażeń stwarza psychikę nic 
podlegającą większym zmianom, prostą 
i opanowaną. 

Typ B (sangwinicy). Wspólna dla te
go szeregu osób jest słabość działania, 
wynikająca z braku chęei, by zwalczyć 
nieodpowiedni motyw, zabarwiony uczu
ciem. Osoby tego typu często są świado: 
me swej aktualnej niemocy, mimo to nie 
pozbywają się·uczueia radosnego i nie
frasobliwego. Mała świadomość celów 
i środków dążenia nie prowadzi do za
mierzonych rezultatów. Nic mając wy
tkniętych linij, ani planu żyeia, nic od
ezuwają potrzeby postanowień. Poddają 
się ehwilowym uczuciowym motywom, są 
zmienni w działaniu i pragnieniaeh. Nil' 
wiedzą, czego chcą. Pragną mniej, niż 
mogą zdziałać. ,Względna szybkość decy
zyj i dobra, choć niegłęboka orjcntacja 
w połączeniu z pomyblnemi warunkami 
zewnętrznemi czasem dają im i ich oto
czeniu dodatnie przekonanie o ich woli. 
Dopiero jednak wdrożenie, a szczególnie 
zewnętrzny przymus wydobywa zawartą 
w nich siłę. 

Typ C (cholerycy). Osoby tego typu 
dzielą się na dwie grupy. Orjentacja 
szybka i reakcja impulsywna przeważa 
w pierwszej, rozwaga - w drugiej. Cho
eiaż osoby te używają znacznego wysiłku 
dla zwalczenia motywów o zabarwieniu 
wzruszeniowem, w uczuciowości ich prze
waża radość i świadomość wolności. 
Wspólną cechą tych dwóch grup jest 
wytrwałość w działaniu na dalszą metę. 
Posiadając jednak znaczną ilość moty
wów o zabarwieniu wzruszeniowcm, pro
wadzą te osoby stałą i zaeiętą walkę, 

--------------------
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która staje się możliwa tylko przez ujr:
cie w plan całośri życia i wzmocnienie 
postanowieniami poszczcrz:ólnych rzyn
ności. 

Ponad plan życiowy wysuwają nieraz 
te osoby naczelny rel życia. Służy on 
im za bodziec do codziennej walki z nie
pożądanemi wzruszeniami, jak również 
pozwala porywać się na rzeczy trudne. 
Osoby tego typu wiedu1. czego rhcą, 
pragną wiele, a rzynią nieraz więcej, niż 
powinny ze wzglQdu na swe siły. 

Typ D (melancholicy) cerhuje wzmo
żona wzruszcniowość, przejawiająra się 
w walce, wrzeniu wewnętrznem i udręce. 
To też przeważają u nich uczucia przy
kre, a świadomoflć wolności ustępuje 
przed liwiadomością musu. Wielka liczba 
przedstawień występuje u nich w waha
niu i poprzedza decyzję. Osoby tego ty

. pu świadome są swej n icmocy, pokłada-
ją jednak zbytnią nadzieję w skuteczno
ści wysiłku w akcie woli bez poprawy 
wadliwych form procesu i dlatego czynią 
rozpaczliwe próby w planach i postano
wieniach często nierozważnych. Ody 
opanowanie siebie zawodzi, starają się 
przynajmniej utrzymać plan ogólny 
i główne lin.ie lub też wyczerpują swą 
cnergję na niewykonalne postanowienia. 
I,udzie ci, pragnąc wiele, nic umieją 
chcieć, a przez to nie potrafią móc i wy
konać. 

Kształcenie woli. 

Najważniejsze w tej dziedzinie są trzy 
następujące czynniki: 

1. K s z t a ł c e n i e i d e i, c e 1 u 
d z i a ł a n i a i ro o t y w 6 w częściowo 
wychodzi poza granice zagadnienia wo
li, sprowadzając się do kształcenia umy
słu i uczuć. Trudność zagadnienia pole
ga na tern, by z idei obcych, choć może 
nawet uznawanych rozumem, uczynić 
ideje własne, bliskie, czyli z objektyw
nych motywów uczynić motywy subjek
tywne (J,indworsky). Blisko kwestji 
kształcenia motywów i celów działania 

stoi zagadnienie kształrcnia pragnien, 
chęci i dążeń, nietylko kształcenia do
datnich, lecz i usuwania lub uniezależnia
nia się od ujemnych ( Payot). Przykład 
też wiele może uczynić dla obudzenia 
pragnień i chęci tam, gdzie i1•h niemu 
lub są zbyt słabe ( Marden). Te jednak 
rzeczy nie zostały dot,vchezas naukowo 
opracowane. 

2. K s z t a ł c e n i e w y s i ł k u jest 
trudne i mało popularne. Wszak szuka
my zwykle rzeczy przyjcmnyC"h, intere
sujących, ciekawych i łatwyeh, tymC'za
sem „człowiek może tylko liczy~ na to, C'O 

zdobywa ni'etodą surową" ( Dwdshau
vers), trzeba naurzyĆ' się walki z matP
rjałem pracy, z ludxmi l z soh11 samym. 

3. S t r o n a f o r ro a 1 n a m e c h a
n izm u w o 1 i. Czynnik formalnv 
w kształceniu woli mało był dotyc~ll<'z1;s 
uwz~lQdniany, ponieważ praee ('ks1wr~·
mcntalne w tej dziedzinit• istniej11 dopir
ro od lat trzydziestu. I•'ormowanie waha
nia decyzji i wykonania, ezyli poprawia
nie ujemnych cech woli na dodatnie (na
przykład zmiana U<"znć przykryeh na 
przyjemne w akcie woli, przt>żyr musu 
na przeżycia wolności, poprawienie 
mni{'j korzystnyrh form wahania na 
bardziej korzystne, usuniQcic wysiłku 
z decyzji) może stanowić o powolrwj 
zmianie typu woli samyrh jPdno1-:tek 
(Dybowski). 

Teorje woli. 

Psychologowie badając•y wolQ dziPlą 
się na uznających odrębne istnienie 
t•zynnika woli (Ach, Lindworsky, Dy
bowski) i nieuznających go, focz sprowa
dzających wolę do uczuć (Wundt) lub 
intelektu (Witwicki). Tcorje uznające 
odrębny pierwiastek woli noszą nazwę 
idiogcnicznych, pozostałe zaś - alloge
nicznych. Autorowie badali eksperymPn
talnych zajmują przeważnie stanowisko 
idiogcniczne. X. M. Dybowski. 

Z nielicznej literatury w kzyku polskim, 
dotyczącej woli, można wymienić następu-

Czego nie znajdziesz tutaj ~ 
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.if!<'C ksią.żki: ny ho wski M. X.: () ty
piwh woli, 1 !J28; M a r d c• Il O. ~.: t-iiła 
woli i powodzcnil', 1 !lll; I' 11 y o t .I. : 
KsztułccHic woli; W i t w i ck i \Vł.: Ana
liza psyehologiezna objawów woli, l!)l)ł, 

WSZECHśWIAT. Wszystko, ro nas 
otacza, a wi(,'c z jrd1wj strony gloh ziem
ski jako sif'<llisko naszf'g·o żyl'ia, z <lru
g·iej zaś strony OWl' nil'Zlil'ZOllP rzPSZl' 
odlf'g·łych gwiazd i 111gławie, to dost(,'pnn 
dla badań naszyl'h <'ząstka wsZP<'Mwiata, 
którego istotQ myśl ludzka stara się od 
niepa111ięt11ych <'Zastiw zrozumie(., s;mka
jąc .kdnoczp{mie o<lpowi<'dzi na pytani<', 
jakie jest stanowisko ludzkości i .Zie
mi we wszechświeeie. Pil'rwszą poważną 
próbę utworzl•nia obrazu wsZl'<'hświata 
znajdujemy w starożytnl'j tl'orji Pt o-
1 em e us z a; według jl'go I.Por.ii Zil'
mia jest środkiem całc•go wsze<'hświata, 
wszystkie zaś planety wraz ze Słoń<'cm 
i gwiazdami, krążąc dokoła kg-o środka, 
są podporządkowarn~ Ziemi i l'złowicko
wi. Pogląd taki na budowę świata prZl'
trwał aż do rzasów Kopernik a 
(-+ /(opernik), kttin•go m~·śli, uzupd
nionP świctm·mi wvnikami hadań I( l'
p l e r a, (} a 1 i 1 e l{ s z a i N l' w t o n a, 
zdetronizowały Ziemię i c·złowil'ka ze 
stanowiska naczelnego we wszl'('hświel'il', 
przenosząc chwilowo środ<'k świata 1rn 
Słońce. 'Vkrótee jednak przPkonano się. 
że wszystkie gwiazdy s1! słofirami, po
dołmemi do .rentrahtt•go ciała rn1szcgo 
systemu planetarnego, niema wię<• po
wodu do przypisywania nasz1•mu RłońC'll 
wyjątkowego stanowiska W<' wszcc~hświl'
C'ie. Vfobec równouprawniPnia gwiazd 
lirodek wszeC'hświata został zairnhiony, 
jL•dnocześnic zaś od połowy XIX w. 
szybko zaC'zęły się rozszprzać granie1• do
stępnej dla badm1 <'zęśri wsz1•c•hświata. 
Dalszy postęp zaznaczył się w hiPż111'l'm 
stuleciu, gdy przekonano się, że nic po
jcdyńeze gwiazdy są zasa<lniczemi c·<·
giełkami, z których zbudowany jest 

szukaj w tomie piątym! 

Awiat I życie. - IV. 

wszerhświat, lecz że cegiPłkami tl'mi s:i 
og-romnc zbiorowiska g-wiazdowc, takie, 
jak układ l>rogi l\lh•ez1wj (-+ Drogn 
Mleczna), zawil'rający wide miljardów 
gwiazd. Ogromrni zdohyezą astronomji 
w XX w. stało się stwierdz!'nie faktu, 
że takich galaktyk, jak nasza, jl•st nil•
zmicrnie dużo we wsZl'C'hświ!'<'ic i że 
nasz układ Drogi l\ll<·<·zm•j n irzpm spc
<'jahwm od innyeh podolmy<'h zbiom
wisk gwiaz<l się n ie wyr<)ż11 ia. A więc 
r<'>wlli!'ż we wsz1•l'hświ1•('iP, rozumian~·m 
jako zhiorowisko galaktyk, nil• moŻ!'lllY 
znale~ć środka, krC'sy zaś tl'Q'O wszech
świata stają się dla nas coraz to odle
g-IPjsz<', rnimo ŻP postępy nowoczesnej 
astro110111ji rn11ożliwia.ią sondowanie co
raz to dalszyeh dziPdzin przestrzeni. 

Przestrzeń międzygwiazdowa. 

Hozpatrująr wszechświat jako zbioro
wisko galaktyk, zwróćmy najpierw uwa
gę na warunki, jakie panują wewnątrz 
jc<lnPgo takiego zbiorowiska. Oczywi
śri(', najlepiej do tego nadaje się układ 
I>rogi l\llcrznej, który jako ,jpgo mie
szkańry najdokładniej JH>zna<: możemy. 
\Vipmy, że układ ten ma kształt olbrzy
m iPgo · spłaszrzoncgo dysku o śn~dn icy 
prz!'szło sto miljon6w lat światła i że 
:Słoń<'e, jako jedna z widu mil,iardów 
gwiazd Wielkiej <lalaktyki, odległe jest 
od środka tPgo systl'mu o 30.000 lat 
światła, ohiega.i11r go w okresie około 
21i0 milj. lat. (Cyfry według danych 
z 19:Jli J'., r<)żnią<'c się nieco od przytu
C'ZOll,Y<'h w artykule Droya Mleczna). 

<lwiazd~· Wielkiej <lalaktyki położone 
są w ogromny<'h wzaj!'mnych odległo
śriach w porównaniu z ieh rozmiarami. 
śmiało możc•my uważać za typową gwia
zdę nasZl' Słoń el', którego Śrl'dnira (--> 
Sło1/cc) wynosi blisko 1,400.000 km. 
Z pomiarów odległośC'i najbliższyrh 
gwiazd wil'my, że w sąsiedztwie Słońca 
gwiazdy są oJlcgłe od siebie przeciętnil' 
o 7 lat światła (65. 1012 krn). 'Vynika 
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stąd, że przec~iętna odległość między 
gwiazdami jest blisko 50 miljonów razy 
większa od ich średnic, a więc gdy
byśmy miljardy gwiazd, które wchodzą 
w skład Wielkiej C:alaktyki, wyobrazili 
sobie jako kropelki deszczu o średnicy 
3 mm, musielibyśmy te kropelki poroz
mieszczać w przcciętnyeh odlcgłościa<'h 
około 140 km. Z tego modelu wyziera 
przeraźliwa pustka, jaka panuje we
wnątrz naszej galaktyki, mimo że tyl(' 
miljardów gwiazd do niej należy. Pla
nt'ty zajmują taki znikomy obszar prze
strzeni, że we wspomnianym modelu 
Ziemię nalPżałoby umieścić jako pykk 
o średnicy 1 

/ 30 mm w odlcgłośei około 
~l2 cm od kropelki wyobrażającej Słoi'1-
ce, cały zaś system planetarny wraz 
z orbitą Plutona zmieściłby się w ob
szarze o średnicy 26 m. 

Materja międzygwiazdowa. 

Przestrzeń międzygwiazdowa nie jest 
jednak całkowicie pusta, dostrzegam~' 
bowiem liczne ciemne i jasne m gł a
w i c e, które najobficiej występują na 
tle Drogi Mleeznej. Mgławict~ te, .iako 
należące do układu Wielkiej <lalaktyki, 
nazywamy gal akty cz nem i. ,Jasne 
mgławice galaktyczne o niert>gularnych 
kształtach należą do najefcktown icjszyeh 
ciał niebieskich. Są one chmurami ko
smiczncmi bardzo rozrzedzonego gazu, 
świe<'ąecgo jedynie wskutek pohndz1·nia 
go przt•z promieniowanie sąsiP1ln ieh go
rą<'y<·h gwiazd o tPmperaturze powyŻPj 
20.000° C (~ Owiazdy). Niezawsze jt>d
nak w bezpoŚrPdnit'm s11siPdztwie ehmur 
kosmicznych znajdują si<; takie g·orą
ee gwiazdy, wywołujące jarzPnie ga
zów. W tym przypadku mgławil'c wy
stępują na tle Drog-i Mleeznej jako 
e1cmne smugi, sprawiająeP wrażenie 
pustki. Smugi te nosz:1 nazwę ciem
n y c h m g ł a w i <' ; co do swc•j istoty 
nic różnią si<; 01ie niezem od jasnych 
mgławic gazowych. 

Mgławic•c galaktyczne zajmują olbrzy
mie obszary przestrzeni, masy ic·h jPd
nak w porównaniu z objętościami są 
bardzo małe. Teoretyczne rozważania 
doprowadzają do wniosku, że gęstośe ga
z<lw wewnątrz mgławic bywa taka ma
ła, że 1 gram zajmuje około 100.000 km\ 
podczas gdy 1 gram powietrza w nor
malny<'h warunkach na Ziemi posiada 
objętość około 1 litra. RozrzedzPnie więe 
w mgławicaeh jest około 100.000 razy 
większe od rozrzedzenia najlepszej próż
ni, jaką możemy otrzymać w laborato
rjach. 
Mgławice galaktyczne są tylko zagę

szczeniami, jakie występują w jeszcze 
subtelniejszym gazie, wypl'łniającym 
prawie całą przestrzeń międzygwiazdo
wą. Wiadomości o tym gazie zdobywa
my, badając widma odh•głyeh gorący<'h 
gwiazd. W widmach bowiem takich 
gwiazd materja międzygwiazdowa uwi
docznia się w postaci bardzo subtelnych 
prążków, różniącyeh się od tyeh, które 
powstają przez pochłanianie promienio
wania w atmosferach gwiazdowyeh. Po
nadto barwy tych odległych gwiazd 
ulcgają pewnym zmianom wskutrk 
silniejszego pochłaniania promic'ni nie
bieskich w por6wnaniu z promi<'nia
mi żółtemi i czcrwonrmi w przestrzeni 
międzygwiazdowej. Z tego rodzaju ba
dań wnioskujemy, że z·obu stron głów
nej płaszczyzny Drogi Mkcznej zalq,\'a 
warstwa rozrzP<lzoncgo gazu o gruhośei 
przeszło 600 lat światła. ,Jest to war
stwa stosunkowo eienka w porównanitt 
z grubością dysku Wit•łkicj Oalaktyki, 
sprawia więc, że jctlyn ie światło tych 
gwiazd, których kierunki tworzą nie
widki kąt z płasz<'zyzną Oalaktyki, by
wa osłabione w sposób wyf'zuwalny dla 
ohscrwaf'yj. Z widm harclzo odkgly<'h 
gwiazd przc•konywujemy siQ, że w prze
strzeni międzygwiazdowej hh!kają sit; 
najczęściej atomy \vapnia pojedyl1<"zo 
zjonizowane, to znaezy pozbawione .kd-

Czego nie znajdziesz tutaj - -
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nego zewnętrznego elektronu (~Elek
tro~). Rozrzedzmic materji między
gwiazdowej jest tak wiclkil', że jedPI1 
gram wypełnia objętość szcścinnu o bo
ku, r?wnym 60.000 km. Przy takid gę
stosci w objętości zajmowanej przez 
glob ziemski zmieściłby się zaledwie 
1 mg gazu kosmiC'znego. 

Mgławice pozagalaktyczne. 

~ielka Galaktyka, jako potężne zbio
rowisko gwiazd i chmur gazu kosmicz
nego, jest jedną z zasadniczych jedno
stek, z jakich zbudowany jc>st cały 
wszechświat. W kształcie olbrzymicg~ 
?Y~ku o średnicy przeszło 100.000 lat 
sw1atła zajmuje ona ogromny obszar 
prz.cstrzeni i zawiera około stu miljardów 
g~iazd, rozrzuconych pojcdyńczo, bądź 
tez skupionych w gromadach gwiazdo
w~ch. Z~umiewająry ten systpm systc
mow gwiazdowych jest tylko bardzo 
~robną cząstką całego wszcehświata, 
Jakby archipelagi<'m wysp w lwzbrzeż
nym oceanie Kosmosu. 
,~dy wyjrzymy na szerszy świat poza 

W IC]~ą Oalaktykę, dostrzC'Żcmy wit~lc sy
stemow podohny<'h do nasZ<•j Clalaktyki. 
Są to równil~Ż wyspy 1 arC'hipelagi 
~szechświata, tak daleko jednak poło
zonc, że tylko w niewielu najjaśniej
szych .widzimy oddzielne gwiazdy, przy
tłaczaJąca zaś ieh większość świeci je
dynie jako słabe mgławice. :Mgławice te 
~cżą poza Wielką Clalaktyką, nazywamy 
Je więc po z ag a 1 a k tycz n cm i. 

,Jedną tylko pozagalaktyczmi mgławi
cę .nieba północnego, położoną w gwiazdo
zlnorzc Andromedy, możemy swobodnie 
dostrzec golem okiem jako słabą mgiełkę. 
Pozostałe mgławice możemy badać tyl
ko przez lunety głównie za pośrednic
t~em fotografji. Na zdjęciach fotogra
ficznych widziC'ć możemy wielkie ho
ga<'two form mgławic pozagalaktyez
nych. Ogólnie rozróżniamy tu dwie gru
py: mgławice regularne i nieregularne. 

sz1ikaj w tomie piątym! 

llwlat I tycie. - IV. 

Pierwsza z tych grup obejmuje dwa 
rodzaje mg~awic: jedne z nirh mają 
kształt el i pt y cz ny o rozmaitem 
spłaszczeniu, drugi zaś rodzaj - naj
ważniejszy i najliczniejszy - obejmuje 
mgła w i ce sp i r a 1 n e. Ramio~a 
spirali u tych ostatnich mgławic wybie
gają z jasnego skondensowanego j

0

ądra 
i zaginają się wszystkie w jednym kie
runku. Gdy płaszczyzna tych spirali 
jest prostopadła do kierunku nasze
go patrzenia, widzimy je najwyraź
niej, jak np. w słynn<'j mgławicy 
w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwie
dzicy (I, tabl. 5~>b). Ody zaś mgła
wieę oglądamy „z kantu", t. j. gdy pro
mień widzenia leży w g-łównej pła
szczyźnie mgławicy, wtedy przybiera 
ona kształt wrzeciona, jak to widzimy 
w mgławicy, położonej w gwiazdozhi~
rze Warkocza Bereniki. W pośrednich 
położeniach mgławice spiralne widoczne 
są w postaci eliptycznej, jak np. Wielka 
Mgławica w Andromedzie. 

Gdy będziemy porównywali strukturę 
mgławic spiralnych z budową Wielkit•j 
Oalaktyki, odrazu zauważymy wicie po
dobieństw. Szczególnie udcrzaj11re jl'st 
podobieństwo schcmatyrznq~o przekroju 
Wielkiej Galaktyki (~Droga Mleczna, 
I, str.1254, ryc.166) do obrazu mgławicy 
wrzecionowatej. Zarówno mgławire spi
ralne, jak i Wielka Galaktyka są bar
dzo spłaszczonemi zbiorowiskami gwiazd, 
ponadto na fotografjaeh mg-ławic wrzc
cionowatyeh widzimy wzdłuż ieh gł6w
nej osi smugi riemnej materji, z1qwłnie 
podobne do występowania eiemnej ma
terji międzygwiazdowej wpohliżu głów
nej płaszczyzny Wielkiej Oalaktyki. Na
sza Wielka Galaktyka jest więc taką sa
mą mgławicą spiralną, jnkirh mnóstwo 
odkrywają stale lunety. 

Sondowanie przestrzeni wszechświata. 

Pierwszym krokiem do poznania 
wszechświata jest oczywiście wysondo-

4~· 
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wanH' jego głQhin prz<'z pomiary odle
głości mgławic, przyll'm mogą tu mH'(' 
zastosowaniP j(•dyniP metody oparte na 
pomiara<·h lwzwzglt:dtH'.i jasnośei gwiazd 
(---> Gwiazdy). Na sz<·zi:ś<·it> kilka na.i
hl iższy<>h mgławi<> poz:i ~·a !:i kt~·(•znyeh, 
które przPz analogjQ do WiPlki(•.i (la
laktyki nazywać tPraz h~·dzit·m~· ogóln i1~ 
g a 1 akty ka m i, zawiPra gwiazdy 
zmienne, <>Pfridy, owP fundam1•11ta1111~ la
tarnie sysknu)w gwiazdow~·<'h; dla ty<'h 
zbiorowisk !!wiazd dało siQ tpż łatwo 
obliczyć ich 01lkułoś('i. Okazało siQ, ż1• s:) 
one ogromtll', zalP1lwi1~ howiPm fi i~alak
tyk leży w odl!•doś<'i 011 nas mn i!'jszej 
od mil,iona lat światła. NajbliższP są 
dwa Obłoki l\lagdlana, wid<wzne na niP
bie południo\H'm nakształt 01krwany<'h 
od Drogi l\Ikrz1wj ehmur gwiazdowych. 
Odległości obu tyeh zhim·owisk gwiazd 
wynoszą po 100.000 lat światła. Na
stQJHl<! zkolPi mgławicą jPst j1~dna z ga
laktyk, widoczna w kiPnrnlm gwiazdo
zbioru 8trzdea. Odkgłość .ki wynosi 
700.000 lat światła. W rt>szeie \\' odlPgło
ści 900.000 lat światła położone s:i dwie 
mgławi<>P spiralne, z ktiirych j1•dna -
to słynna \Vidka l\lgławiea And1·omPd~-. 
14 dalszyeh galaktyk ]pży w ()(ll1·gfo
i'wiach od miljona do 6 1

/ 2 mil.i. lat świa
tła, setki zaś tysięey galaktyk z pośrtid 
znanyeh - leżą znacznit• dalPj. \V ty(·h 
odkgłyeh f!alaktykaeh nic moŻPmy na
wet w najwi!,_'kszyrh h1nl'l 1wh rozr<'iżn i<: 
oddziPlnych gwiazd, odlPgłoś<'i więe ic•h 
oet•niamy, opit•rajiir. si10 głi'iwniP na za
łożeniu, że eałkowite ji~snośei wszystki<'h 
galaktyk są ,]l>dnakowt'. Najsilnicjszt• lu
nety wsp1)ł<'zcsrn• odkrywa.i:.1 mgławiee 
pozagalakty<>znc aż do ocl!Pgłoś<>i 140 
miljonów lat światła. 

Ah~· mtic. nzm~'słowiC. sohit· te.- wiPlką 
odległość, użyjmy porównania, jaki!' 
zastosował astronom angiPlski ,h•ans 
w sw<>m pi~kncm dzide populartH'I!. 
p. t. „Wszcrhświat". 8wiatło najdalsz~·<'h 
mgławic opuśriło je 140 miljonów lat 

temu. 'V ci<)f!U cah'go n i(•mal czasu 
swl'j W!,_'<lrtiwki biegło ono z prQ(lkoś('ią 
300.000 km/sek ku Ziemi, ni1•zamiPszka
llP.i .ir'sz<>ze Jll'Z!'Z (•złowil'ka. DopiPro gd)· 
promiPi1 światła przebiegł 4110 /.-,nn swej 
drogi, pojawił siQ na Ziemi <·złowi1·k, 
długo siQ cywilizował, wr1~szcil' zbudo
wał lunet)', ahy tm prornieli poehwyeić. 
'l'a ost:1t11ia 1

/,, 00 C'Zl,.'ŚĆ drogi promienia 
świctlnq.,\'O - to okr<•s ż~·<•ia 10.000 po
kold1 l11clzki<'h. 

Z rozkładu mf.!,fawil' pozaga lakty<>z
nycli w naszem s:isit•dzt wi!' ohl i eza my, 
ż1• wPw1111trz <lostl,_'pllL'.i dla naszyeh ha
da11 kuli o prornic·niu 140 miljo116w lat 
światła miPśei siQ około Llwóeh miljo
nów galaktyk, podobnych do naszpj 
WiPlkiej <lalaktyki. 

Ucieczka mgławic. 

Badania spPktrnskopowe mgławic po
zal..('alaktycznych wyknzują, ŻP prążki 
11 hsorhcyjne w widma<'h tych <'inł ni<'
biPskieh S;.\ naogM przt•sunii:tr w stro
llQ cz<'rwom'.i ez~·ści widma, przyt<'rn 
p1'ZPs11nil,.'cic jest tf'lll wi~'ksz<', im da-
1<'.i rng:ławi<~a ,jPst położona. Oznacza to, 
że mg·ławicc oddalajq siQ od nas, przy-
1P111 ocldalanie to jPst km szybsze, i111 
<lal(•.i 111g·ławi(•c są położonl' (---> fiU'ia
zd!i). 

Na podstawie licwych ohs<'rwa<.:yj 
stwit>rdzono, że pr'.'dkość oddalnnia się 
1111.dawie pozal-(·alaktycznyd1 wzrasta 
ŚrPdnio o 170 1011/sPk przy wzrośeie od
lpg·łośl'i o miljon lat światła. ( lhserwa
cjP wykazały np„ że pPwna słaba 111gła
wica w gwiazdozbiorze Lwa, któn•j ocl
ległośe ol'cniono na I OO mi ljoni'iw lat 
światła, ucieka ocl nas z pri:dkoś<'ią 
19.700 ]on/sek, dwi(• zaś mgławic<' 
w gwiazdozbiorze Hlifoiąt, odlPgh' 
o J:3fi 111il,ioni\w lat świntła, oddalają 
siQ od nas z prl,.'dkością 24.000 k1n/sPk. 
Ostatnio zaś w ohs(·rwutorjurn na ~lonnt 
\\'ilson odkryto rng-ławiL'Q, która ncil'
ka od 1rns z prQdkością 42.000 km/s<'k. 

Czeuo nie zna}dzirsz t 1tł11j 
---------------------- ----- -----------
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Ucieczka 111gławic hy11aj111nid jf'!hrnk 
nir dowodzi, żc>l>y nasza Wielka Clalak
tyka była w cz<•mkolwick nprzywilr
jowana wolll'!' innych l!'alaktyk. Ohsrr
wowa11e prę<lkośl'i są p1·zp('i<'Ż tylko 
prę<lkościa111i wzg·l\'d1wn1i i ozna1·zajq 
.kdyn ir, że odlrgłoś('i 111 i<:!lzy wszyst
kiem i galaktyka111i wzrasta.i:i. Ef<•kt 
jrst taki sarn, jakhy rozszprzała si<: 
przcstrzPń, w kt!ir1•.i zawartr s:i galak
tyki, i dlatego fakt rn·ir!'zki rng}awic• 
otrzymał wizvv~~ ro z s z r r z a 11 i a si\' 
wszechświat a. Z .iaki<•ilrnlwi<'k 
galaktyki ohwrwownlihyś1ny l'Ul'h in
nych g·alaktyk, t>frkt hylhy zupdni<• 
jrdnakowy, to zn:l<'zy, ŻP z lrnżd<'
go punktu p1·zpsf rz<•ni wi!1Zi<'l ihyś111y 
uci<'czkę galaktyk z prt,>tlkoś('i:\ wzra
stającą wraz Z<' wzrost<'ll1 o!ll<':~·ł11ś!·i, 
podobnie jak ohsPrwator, UllliPszezony 
na powirrzch11i .i<•<l11osta.ini<' rozdyllla
nrgo halo11u, widzi U<'il'czke 011 siPhiP 
wszystkich punkt<'>w trj powit>rZ<'h11i, 
nirzależnie o<l trl!'o, w kt6rrn1 1nit•.iseu 
na balonir będzi<' rnni!'szew11y. Na pod
st11wie faktu, Ż<> pn:dkośl> wznj1·1n1H'
go oddalania się g·alaktyk wzrasta 
o 170 km/srk wraz ze wzrost<•m odl1•
głości o llliljon lat światła, astronolll 
1111gielski Edd i 11gto11 ohli<'za, ŻP 
prollliel1 wsze('hświa1a podwaja si\~ <'o 
1.400,000.000 lat. f,atwo możemy obli
czy<\ że za 10 miljar<l<>w lat rng·ławiet> 
pozagalaktycznr tak znaeznie się od
dalą, że będą świeeiły 10.000 razy sła
biej, niż obrcniP, a wi~·c 11aogM h\•d:i 
już niedostęp1w do bada!1 Iunl't:uni 
o takir.i silr optycz11ej, jaką oh1•e11ie 
dysponujemy. 

Zadziwiające to zjawisko rozsz(•rza
nia się wszechświata nie znalazło do
tąd pełnego rozwiązania nawet w świr
tle teorji wzgl\'dnośei. w r. rn3:3 zna
komity fizyk i astronom 1111g·ip]ski 
M il n e podał dośe prostą teorji: roz
szerzania się wszechświata, zakładając, 
żr na początku istnienia wszrchświata 

sz1tkaj w tomie piątym! 

wszvstkif' g-alaktvki bvłv zrlmrnr w sto
sunlrnwo 11irwiPi°ki111 ;>l;sz:irz<>, porusza
.iąe si\' z n11j roz11111 itszp111 i p1·1:<1kośl·ia111 i 
w różnych kiPrunkaeh. l'o upływil' 
bardzo dl11giego 1·zasu iralaktyki ugrn
powaly si\' w tl'll spm;t'ih, że t<' z po
śr6<1 nieh, kt<'>r<' były ohdarzo1w szyb
kim r\l('lw111. odhiPgly dall·lrn i w dal
szy111 1·i:1g·u szybko odd:ila,ią si\' od nas, 
tf' zaś, kf<'ll'P pornsz:ily sii: wz1.d\•dp111 
nas wolniP.i. pozostnly hliżP.i. 

Ewolucja ~alaktyk. 

\\' zwi:)zlrn z zaohsrrwow:111;,1 rtiż110-
1·o<li10ś<'i<) for1n wśr{Hl rrgularny<·h 
rngławie pozaga]aktycznyl•h 11as11wa się 
pyt a 11 iP, ezy I iezne typy przrjśeiowr 
mi\·dzy za8adni<•zp111i rodz:1jan1 i lll!:('ła
wie 11ir stanowią t>i:wu Pwolneyjnq.~o 
tv eh zbiorowisk l.!;Wiazd. Ast ro11om an
iiPlski Je a 11 s oclpowin!l:t na to pyta
nir twirrdz:1co, poda.i:)<' jPdnoc·z<•śnit• 
hipotezę, wrdłul! kt6rr.i przPhiPgałahy 
<'wolucja galaktyk. \\"rdług- tej hipo-
1f'zy początkowy stan wsz<'chświata wy
ohraża111y sohiP w postaei pra11q.,dawi<•y 
o 11irzwykl<, lllał<'.i gTs1ośei. \Y rozn111-
itych ppokaeh w tt•j pr11111glawicy za
<'Z\·ły si\• pojawia!- ko11d1•11sa1·j1', w kt6-
ryeh nas1\'PlliP powstawał rueh wirowy. 
W trn spostili powstawały najpierw ku
list!', potr111 spłaszezo1w zbiorowiska 
mater.ii. złoż01w .i<'szeze z gazu, 11ie
zorg:111izowaiwg'(> w gwiazdy. Przy 
wzrośeiP prf,'dkośei ruelrn ohrotowrgo 
mgfawice ulrgałyhy clalszl'lllll spłaszczp
niu. przyhi1•ra.i:1<' kształt soezPwkowy, 
wr<•sz<'if' zaś w koń1·owP111 st adjum rwo
hwj i 111atPr,ja zaezęłahy wypływać z pa
sa rtiwnikow<'go, daj:1c po<'Zi)tPk ramio-
110111 spirali. Dopi<'ro w t<•111 ostatnicm 
stadju111 powstawania 111gławi1·y spiral
nrj mogłyby powstawa!- gwiazdy z k<>11-
d1•nsa<'y.i gazowych. ()(·zywiścic, nawet 
w przyhliżPniu nip 1110Ż<'my oszacowa(o, 
jak długo 111og-łaby trwa(. opisana ewo
hwja galaktyk. 

·~~~~~~~~~~~~ 
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Skończoność czy nieskończoność 
wszechświata. 

Wysondowanie głębin przestrzeni ko
smicznej do odległości, przewyższają
cej 100 miljonów lat światła, odkrycie 
ucieczki mgławic i hipotezy tyczące 
przypuszczalnej ewolucji - rozszerzyły 
bardzo znacznie naszą skalQ przestrzen
no-czasową. W związku z tem nasu
wają sil,) pytania, czy wszechświat jest 
skończony w czasie i w przestrzt•ni, 
czy też nieskończony. Na pytania tr 
astronomja nie może narazic dać de
cydującej odpowiedzi. Jeszcze prze>d 
10 laty zdawało się, że rozmiary wszech
świata muszą być skończone, i próbo
wano nawet obliczać promie6 wszech
świata, opierając się na teorji E i n
s te i n a. W ykrycic faktu ucieczki mgła
wic obaliło te rozumowania, przez co 
znów znaleźliśmy się w stanic zupełnej 
niepewności co do wieku i rozmiarów 
wszechświata. Jednego tylko możemy 
być pewni, t. j. tego, że dostępna dla 
naszych badań kula o promieniu 140 
miljonów lat światła, zawierająca 2 mi
ljony galaktyk, jest tylko bardzo drob
ną cząstką całego wszechświata, i że 
nietylko epoki historyczne, lecz nawet 
cały okres istnienia ludzkości na Ziemi 
jest zaledwie jedną chwilką w dziejach 
istnienia wszechświata. Zawsze chyba 
będziemy, według pięknych słów Ne w
t o n a, tylko dziećmi, bawiącemi się 
kamyczkami, mając przed sobą wielki, 
niezbadany ocean tajemnic Kosmosu. 

E. Rybka. 

Czytelnik, interesujący się nowoczpsncmi 
poglądami na budowę i ewolucję wszech
świata, znajdzie najwięcej wiadomości pod 
tym względem w tłumaczeniach dwóch po
pularnych książek J e a n s a, wydanych 
przez Mathesis Polską w Warszawie p. t. 
W.~zechAu·iat, 19:32 i Niebo, 1933. 

WYCHOWANIE. 
Wychowanie - wypadkowa dwóch 

rodzajów r:ił. 

Wiele bardzo różnorodnych czynni
ków kształtuje człowieka. Każdy z lu
dzi, przychodząc na świat, przynosi wraz 
z sobą pewne wyposażenie fizyczne i du
chowe, z którego korzysta w swcm póź
niejszem życiu. Wprawdzie badania nau
kowe nie pozwalają dziś jeszcze dokład
nie oznaczyć, co i w jakim stopniu czło
wiek dziedziczy ( ~ Dziedzicrno.~ć) po 
swych przodkach, to jednak zależność 
tę ukazują ..,J.ecydowanie. Szczq~ólnie 
w ostatnich czasach ujawniono ścisły 
związek, jaki zachodzi między usposo
bieniem a konstytucją cielesną (~Cha
rakter, J(onstytucjonalizm). W grani
cach tego naturalnego wyposażenia, 
w granicach, których przełamać nic mo
żemy, nasza osobowość kształtuje się po<l 
wpływem innych jeszcze czynników. 

Kształtuje się przedewszystkiem "pod 
wpływem środowiska geograficznego. 
Wychowuje nas przyroda i klimat. In
nym temperamentem nasyca ludzi po
łudnic, innym północ. Inną psychikę ma 
człowiek gór, inną mieszkaniec dolin 
i znowu inną rybak z morskiego wy
brzeża. 

Różnice te pogłębiają siQ przez pracę, 
dostosowaną do naturalnych warunków. 
Typ zakcia, któremu sil,) człowiek stale 
oddaje, żłobi w nim trwałe i głębokie ry
sy. Proces ten ma zazwyczaj charakter 
jednostronny, ponieważ zawód wyrabia 
w ludziach potrzebne sprawności kosztem 
innych, niepotrzebnych lub dla danej 
pracy wręcz szkodliwych. W zakresie fi
zycznym jednostronność ta doprowadza 
często do charakterystycznych dla dane
go zawodu chorób, w zakresie zaś psy
chicznym wyraża się zawsze zacieśnie
niem horyzontów, powstającem z przy
zwyczajenia do ujmowania życia i świa
ta z perspektywy danego zawodu wła
snego. W wieśniaku, który współżyjąc 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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i wakząc z prz~·rodą, uprawia od lat 
własny kawałPk ziPmi, wytwarzają się in
ne poglądy i inne nastawienia urzurio
wc, niż w wykwalifikowanym robotniku, 
pracującym wespół z innymi w wielkiej, 
racjonalnie zorganizowanej fabryce. 

Kształtuje też ludzi środowisko spo
łeczne. Inne piętno wyciska przynależ
ność do warstwy uprzywilejowanej, in
ne zaś przynależność do pokrzywdzonyeh 
i uciśnionych. Dziecko wzrastające 
w wiclkiem mieście nabiera innych skłon
ności i upodobań, niż dziecko dojrzewa
jące na głuchej wsi. środowisko spo
łeczne wychowuje trż ludzi przez wyma
ganie posłuszrństwa wobec istniejących 
praw, przez zaszczepianie ohowi11znją
cych zapatrywań, przez ukazywanie idea
łów. Tak krzewią się i utrzymu.fo zw~·
t•zaje i obyczaje, przekonania i ideolo
gjc. Wzrastająey w tej atmosferze czło
wiek przejmuje w siebie treść tych zobo
wiązań i haseł. 

Kształtuje trż ludzi środowisko ducho
we: rcli1da, tradycja, etyka. Religja sta
wia wymaf,lania, ukazuje wzory. Inny 
typ ezłowicka dojrzewał pod wpływem 
wiary chrzPścijańskiej, inny wyrastał 
w atmosferze rcli~ji greckiej. Podobnil' 
kształci ludzi tradycja, którą znają i pod
trzymują. Wielkie wypadki dziPjowl', ko
leje historycznyrh dróg narodu wyciska
ją swe piętno nietylko na jedncm poko
leniu; żłobią one trwałe rysy w narodo
wym charakterze, widoczne również 
w poszczególnych jednostkach. 

Kształtuje wreszcie ludzi ich osobisty 
los, jakiego doznają w życiu. Szczęście 
i przeciwieństwa, eiężar odpowiedzialno
ści i zakres władzy, powodzenie lub za
wody w pracy, miłości, stosunkach 
z bliźnimi, obrona lub walka - wszyst
ko to, co składa się na koleje żywota jed
nostki, urabia ją w pewien określony 
sposób, kształtując tak lub inaczej jej 
wrodzone skłonności i możliwości. 

Idąc przt'z życie, od kolebki do grobu 

sz1tkaj u· tomie piątym! 

podlega człowirk działaniu tych sił w so
bie i poza sobą, które niPuhłaganic i nil'
świadomie formują jt'go koret~·czny 
i praktyczny stos1m<•k do życia. 

Od procesów formowania się czło
wiPka, kicrowanyeh takirmi ezynnikami. 
jak konstyturja rielcsna i wrodzone 
skłonności, środowisko naturalne, zawo
dowe i społeczne, obyczaj, tradycja i rc
ligja oraz osobisty los życiowy, odróżnić 
trzt>ba takie pror.csy, które powstają ja
ko wynik usiłowań, mających specjalnie 
i wyłącznic na celu trwah• oddziaływa
nie na siebie samego lub innych ludzi. 
Na tern polega wychowanic świadome. 
Ludzie stawiają sobie pPwnc wzory i pra
gną je realizować, posługując się spe
cjalnie ohmyślotll'mi metodami. Dłuższa 
praktyka wychowawcza oraz hadania 
naukowe pouezają o tern, jakie sposoby 
postępowania i w jakich warunkach oka
zują się skuterznc, a jakie zawodzą. Wy
chowywanie siebie lub drugich staje się 
wówczas zespołem czynności świadomie 
zamierzonych i celowo zorganizowanych. 
Przejawy takiego wychowania są różno
rodne. \Vystępujc ono w stosunku rodzi
ców do dzieci, ponieważ rodzi<•e nictylko 
współżyją z dzict;mi, ale rliwnież pragną 
je wyehowa<\ to znaczy w JH•wien sposób 
urobić i przygotować do pliźnit>jszego ży
cia. \Vypdnia ono lata szkolne, ponieważ 
szkoła powołana jest do wyrhowania 
młodzieży według obowiązujących w da
nem społeczeństwie pojęć moralnych i in
telektualnych. Przenika ono działalność 
wielu innych organizacyj i instytucyj 
oświatowych. Wychowanic świadome od
nosi się nictylko do dzieci i młodzieży. 
Próbują je stosować równid dorośli 
w stosunku do dorosłych. Grupy ludz
kie, wit'rzącc silnie w słuszność swych 
haseł, pragm1 krzPwić ich znajomose 
wśród ogółu i kształtować go zgodnie 
z tym poglądem na świat. Naturalm• 
promieniowanie has<4 religijnych lub 
politycznych n ie wydaje się wówczas 
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wystarrzającc, poszukuje się przeto spo
sobów, którehy prort>s tpg·o promiPnio
wania przyśpieszyły i pogłębiły. WrPsz
cic wyrhowanic świadonw może przeja
wiać siQ w prary c•złowicka nad sobą sa
mym. ,Jeśli człowiPk nie zadowala się 
km kształtowanit'm własnej osohowośei, 
które dokonywa się pod wpływPm różno
rodnych czyn n ik<lw naturalnych i spo
łecznyrh, ale pragnie micr na ten pro
ces rwwien wpływ i pragniP sam sic•hic 
urabiać WPdhtg wyznawanyrh i!leał<>w 
i wzorów - wliwrzas wc•hmlzi na tl'r!'ll 
wychowania świadomego. 

Prores formowania się ludzi jest za
tem, jak widać, wypadkową dwórh ro
dzajów sił: świadomych i nieświado
mych. 8łowa w y c h o w a n i e używamy 
w dwórh znaczcni1wh. \V szerszym za
kresiP. oznacza ono wszelkie wpływy, 
kształtująre osobowość rzłowieka. W wę~
szem znaczeniu stosuje siQ ono do takich 
tylko wpływów, które są oworPm relowo 
zor~anizowanych oddziaływań. 

Zadania wychowania. 

Wyrhowanic świadome i relowc orga
nizuje więc tylko cząstkę ty('h wpływów, 
którl' oddziaływują na ezłowicka. Dlate
~o liczyć się musi z tą atmosfrrą, ktlirą 
rzłowil'k oddyrha w swcm rodzienrwm 
życiu, z tern, ro posiada on w sobie. Wy
rhowanie idące przeciw tPmU prądowi 
nic daje owoców, a nawd stajc~ się c·zę
sto przyrzyną holl'snyrh konflikt<lw 
w życiu jt>dnm;tek, ponieważ rozszcz<'pin 
.it' wewnętrzniP. DziałalnośĆ' wy<'howaw
l'Za, jak11 na ziPmiach polskirh prowadzi
li zabor<'y, stanowi jaskrawy przykład 
rozdźwii:ku, zarhodz1J<'<'!!O między <"zyn
nikami kształtuj11<'Pmi w sposób natural
ny <luszę polski1·go dzi1•<'ka a zabiq.~ami 
stosowant>mi w c·l'lu wynarodowi<~nia jPj. 
Losy taki1'j działalnośei wyc·howawrzl'j 
oraz losy młodziPży w tyeh warnnlrn<'h 
prZl'dstawia St. ŻPromski w „Syzyfo
wych pra<'ll<'h". Podolmi!• mało skute<'z-

ne i podobnie szkodliwe jc'st takit' wy
rhowan i<', którP nic liczy się zn1włnil' 
z indywidualnośc•ią rharakkrów i r6ż110-
rod110Ś!•ią sytuacyj żyriowyrh kształtu
jąry<'h jPdnostkę. Takie wyrhowani1• na
rzuea umysłom wiadomośri, kt!lrc są niP
przydatnc i zaszczPpia s:idy, któn• mają 
cham ktl'r g-ołosłowny, pon iPważ 11 i!' mo
g-ą być we własnem doświadrzeniu U<'Zl)
<'Y('h się potwierdzone. \V zakn•sie rno
raln~'m zaś wytwarza ono powiPrzehow
ne nawyki, ktl'irym jednostka - w każ
dej trudnil'jszej sytuarji - zaprzPc>zy, 
idąc własną di;9g:1. Z tego faktu, iż wy
rhowanie świadome hu<lować musi na 
fundamenta<'h założonyrh przez niezn
lPżnc od jego woli rzynniki naturalne', 
społeczne i duchowe, nie wynika wszak
że, by jt•go rola była zu1wh1iP pośh,dnia. 
Zakres i doniosłośr jego działania są 
wielkie. 

\Vyrhowanic rozwija istniejąrP w nas 
w zalążku możliwości. Poddaj11c się bier
nie działającym na nas wpływom, re
zygnujemy z tego rozwoju. Myśl, ktlird 
8wiadomie nil' ćwiczymy i nie wzhog-ara
my, nit> stan ie się n ig-dy myślą tak hy. 
strą, jak11hy być mogła. Urzueia, ktii
rych się nic pidęgnujP, wygasa.iii. Wola 
hartuje siQ tylko w zwyeięskiem zwa!C'za
niu przpszkó<l. W kn spostiłi wyrhowa
nie wydobywa z ludzi wartośei, kt(ire 
inaczej uległyby zmarnotrawieniu. 

Wychowanie uezy wartośriow<'g-o dla 
jednostki i grupy zaspokajania potrzl'h 
i skłonnośei. Zaspokojl'nia k mogl) hyr 
bowiem r<iżnoro<lne. Tak np. instynkt 
walki wyraiać się może w hrutalny<'h 
i szkodliwyrh formal'h, może .kdnak -
pod wpływem umiPjętnPgo wyehowa
nia - szukać- zaspoko.i<'ń w rzynarh ry
cerski<'h i szla<'hetnyeh. Prag-n icn ic' 
uwy<latniPnia własnej woli ujawniać się 
może w przc•korrn•m i złośliwem nisz<"zy
ridstwil', ale jeśli wyehowanie rozwinie 
w jPdnoske zdolnośei twór<'zc, wów<•zas 
to samo pragni1•nic• bQ<lzi<' mogło hyr za-

Czeyo nie znajdziesz tutaj -
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spokojonc w sposób znaeznie bardzil'j 
wartośeiowy. W st:n>it•n ie na wła~eiw:1 
drog-Q zawodowlj, tlo ezt~lfO doprowadzir 
ma w~·ehowanic, posiada dlakgo wiPlkit• 
znarz<•nic. Taki pro<'l'S zaspoka.iania 
t~·eh sam~·eh skłonnoś('i eoraz w~·ższPmi 
sposobami nazywamy snblimar.i:J. 

\Vrehowanic ułatwia znnlPziPnit• wv
nag-r~1dzC'li za braki. jakit• wi1lzin;y 
w sobie lub jnkil' znajd1;.i<'my w oto<·zt:
niu. Rozumnym wysiłkil'm woli potrafi
rny <'Z\'stokroć zPrwaC. tt• ogTani<'Zl'llia. 
Tak np. ])pmostPlWS, kt(iry miał wa1lę 
wymowy, wyrwi<'zył sil,' na widkiP!!O 
mówri;. Podobnit• Indzie ży.i:icy w trud
nyrh warunkarh nie załamuj:) sii;, ale, 
wri;ez przeriwnic. rozwijaj:1 wii;-ksze za
soby enl'rgji niż inni, a lndzit• ż~·j:ie~· 
w niemi km sobie środowisku pot ra fi:i 
rzasami osi:wać wiPlki stopit•li skupit·nia 
wewn~·trznego i twlirrzej p1·aey. Typy 
takiC' przPdstawiają rz(,'sto powi<'śriopi
sa rzc. Ta kic zjawiska W)Tcl\\·n~·wan in 
braków nazywamy kompensatq. 

Ho z w ó j, sub 1 im ar .i a i kom
p ens at a okn•ślaj:i roił{ w~·ehowania 
ze stanowiska jP<lnostkowPgo. Można .i:! 
wszakże okrPślać r<lwn it•ż z p1mktu wi
dzt•nia ponadindywidnalnyrh wartoś<"i. 
Czyni11 to rM:nl', przt•<"iwstawnl' sohit• 
korje. .frdna z nich uw~·datnia tł{ rol<; 
wyehowan ia, kt(>ra poll'ga na przt•szrzl'
pianiu tradyrji, na wi1izaniu młod~·rh 
pokoleń z dorohkit•m przl'szłośri. W okn•
sie dzieeięctwa i młodośri <•złowiek wi
nien zapoznać sil,' z km wsz:vstkil'm, c•o 
wytworzyły wit>ki uhi<•głe i <·o udwdzi 
za wartośeiowe i konieez1w składniki 
wykształ<"Pnia (-+ J\szfalcrnie). 81) to 
niewątpliwil• ważne zadania, ak wy<"ho
waniu kiProwa1wmu wvła<"znit• tl'rni za
sadami grozi przełado\\:a,; ie szkoły hala
stt•m rnatl•rjału oraz ut rata wpływu na 
młodzież w zakrt•sie hiPżącyeh i now:·eh 
spraw życia. 

Inna przctó korja okrPśla wyehowa
nil• jako przystosowywanie do istni!'j11-

szuk11j u• tomiiP piątym! 

eyrh potrzPh i w:irunków, szrzPg-('ilnil' 
zaś do w.vma1rn11 społPrzn:i.·rh. l\la ono 
formować młodzil'Ż wt•tlług ohowi:JZU.i:J
eyeh w darn'm śmdowisku wzor(iw ezło
wiPka i ohywatda. l\la \\' t<·n spostih 
przysposa hi11C. społPc·z<•list wu nowy<'h, 
pPłnowartoś1·iowreh ezłonktiw. ,\h• i to 
okrt'ślPnit' nir c~hpjmnjr eah·j prawd:·. 
W wieh1 howil'm razaeh oc·z<·lrn,i<·m~· od 
wyrhowania porno<'~· w przdam~·wani11 
istniP.i<Jel'go stanu l'Zl'<'Zy, w wil'lll 1·a
za<'h w:·C'howaw<'ll nil• moŻl' i nil' powi
n ic•n dost osmy~·\rn<~ \\"~·phowan ktiw do 
wymagań środowiska, a mia11ow11·w 
wówezas. gdv jpst ono szkodliwl' odv 
rnożl' i po~·i1{no ulPe przl'kszt<1ll'P~i1;. 
\V wit>ln kż raza('h, SZ<'Z1•g(1lnit· jeśli 
ehodzi o grn p~· spoh•c·znl' n pośkdzonl' 
w stosunku do inn~·<·h, wyr·how:mie stajP 
siQ 1111rzt;dzil'm w:·zwoh·nia i drog·:i 
wzw~·ż, nit• jPsf zaś dostosow~·waniPm 
dzil•ei do 1r~·lm żyeia i położ1·11ia star
sz~·rh. 

DlatPg-o inna jpszezl' kor.ia okn•śla za
dania w~·<"howawezt• w związku z przy
szłośPia. \V \'l•howawea n il• słnżv an i 
przt>szł~iś!'i, '1111 i t Praźn i<•.iszoś<'i, !;owi Pm 
jl'go gł(iwn:1 rolą .i<'st opiPka nad rodzlj
l'l'rni sic i dojrz<•wa.i:!<'l'mi siłami. Trady
<'.ic i żyeil' hiPŻ1Jet• winil'n traktować jako 
narzt;dziP, dzi~·ki kt(ir~·m clopomaga sii; 
do wzrostu 1wwyeh zia l'Pll. \\' artość jPgo 
prary okazuj<' sir; z plon(iw, ktl'ire kiedyś 
bę<lą zl'hrmw. K rzt·piPn it• sił, hy spro
sta{> niPprzl'\\·idzian~·m w~·mag-aniom, 

którr w prz~·szłośei postawi nam Ży<'i<' 
oraz rozbudzanil' ztlolnoś<·i twórezyeh, 
którt> h<,>d:i dawać nowl' owore - oto ro
la wyrhowania. \V takil'm u,i<;<'iu wyc•ho
wanie staje sii; powi:izanit•m przeszłośc•i 
i teraźnipjszoś<'i z przyszłoś<"ią, staje sic 
uzg-odniPniPm rozwoju jednostkowego 
z l'OZ\\'o,jt>m kultury i społeezl'ństwa. 

Metody. 

Rt1ż1w mPtod~· stosuje sit; w wyehowa
n iu. Zakży to c·zvśeiowo od rel6w, ktć>-
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rym ma ono słuŻ,\'Ć, częsc10wo od panu
j11cych po~·lądów na duszę ludzki! i spo
soby jej reagowania. Wspófozpsnc meto
dy wychowawcze nic rezygnuj.i z kiC'ro
wania rozwojem, pra.gną to jednak <'ZY

nić raczej przez stwarzanie odpowiC'd
nich warunków i podnil't, niż przl'z na
kazy i wymagania. Może to zilustrowar 
następuj11cy, autl'ntyczny przykład. ,fr. 
dcn z pedagogów, podróżując po Amery
ce, chciał uczynić kilka zdjęć z dzidnic~· 
murzyfo;kicj Nowego ,Jorkn. PrzPszka
dzała mu w tern handu wyrostk6w, z naj
bardziej złośliwym urwisem na czele. 
Otóż do niego włm;nie zwrócił się ów pe
dagog z uprzejmą propozycją: „Clwiał
hym zrohić kilka zdjęć., <'z~·hy {Hill n ie 
hył łaskaw utrzymać. widzów w porząd
ku~" Natyehmiast napastni<>zOŚl~ C'hłop<'n 
znalazła inne ujśeil' i zaez:)ł on !!orliwiP 
odganiać natrętów, spdniaj11.c obowią
zek, którym go zaszcz~rcono. Przykład 
ten pokazuje drogę wychowania. Wil'
dzie ona przez powierzanie odpowiedzial
nych czynności, nie przez gniew i nie 
przez perswazje. Najsilniej wychowują 
przeżycia wzbudzane w toku działań 
ważnych i świadcząeych o zaufaniu. 
W takiej atmosferze wzrastają dzielni 
ludzie. Nic przywiązujemy jui <lziś tak 
wielkiej wagi, jak dawniej, do kar i na
gród jako środków zapewniających po
wodzenie wychowawcze. Więcej obiPcu
jemy sobie po takiem zorganizowaniu 
pracy wychowawczej, by obowiązki, ja
kie mają wypełniać wychowankowie, hy
ły dla nich same przez się ważne i wiążą
ce, a nic wymagały dodatkowych obiet
nic lub gróźb. Nie posiadamy zaufania 
do słów, choćby systematycznie powta
rzanych, jeśli nic potwierdza ich przy
kład własny wychowawcy. Dążymy do 
tego, by wymagania były praktykowa
ne. Najbardziej logiczne uzasadnianie 
reguł postępowania nie zyska nigdy ta
kiej mocy wychowawczej, juką posiada 
własna próba realizaeji. Jeden dobrze 

zorganizowany ohóz hare0rski nauczyć 
może trwall'j i lepil'j współżycia, niż dłu
gie godziny rozważań, nakazów, za<'hl,'ccl1, 
Po<lolmic w dziPdzinie inklektnalncj: 
lepiej i trwalej przyswajamy sobie to, <'O 
jest nam naprawdę potrzebne, co nas in
teresuje, co możemy zastosowae w na
szem życiu. Inna wiedza jest zazwyczaj 
balastem, który się trudno asy mi luje, 
a łatwo zapomina. Na takicm wiazanin 
wiadornośc.i i nakazów z praktyką. pole
ga wyrabianie odpowkdzialnośei. 

\V spół<•zesna pedagogika clostar<"za 
nam wielu konkrPtny<"h rad dotycząeych 
metod postępowania z lucl~mi, ktt>rych 
pragniemy wychowywać fizyeznic lub 
umysłowo, snokcznie luh religijnie. Ale 
sama technika oddziaływania nic <k<'y-
1luje o powodzPniu .• Jeśli hrakniP w nil'j 
dueha - zawo(lzi, choćby nawet włada
no nią jak najzręczniej. (ldy zaś taką si
łę duehową posiada, porywa człowieka 
i wydobywa z niego wielkie zasoby sił. 
matego lepiej rozwija się umysł tyeh, 
którzy uczestniezą w intelektualnych wy
siłkach i pracach badacza wielkiej miary, 
niż tyeh, którym dane jest słn<"hać po
prawnych, planowych, jasnych wykła
d6w popularyzatorów niewiele ma,iąeyeh 
wspólm•go z prawdziwą nauką. Dlakgo 
silniej oddziaływujc wyehowaw<·zo czło
wiek charakteru, promiemn.1ący swą 
wartością, niż ktoś, kto jest tylko suro
wym, wymagającym i zręeznym organi
zatorem. Dlatego lepszego żołnierza wy
chowa zwierzchnik o duszy wodza, niż 
ten, kto zna tylko doskonale zasady 
musztry. 

Instytucje wychowawcze. 

J<'unkeje wychowawcze wypdniane są 
przez instytueje specjalne, takie np. jak 
szkoła, oraz przez inne czynniki, takie 
jak rodzina lub cech, które zajmują się 
wychowaniem tylko ubocznie. W rozwo
ju kultury europejskiej obserwować mo
żemy wyraźnie wzrost tendl'lleji do prze-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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kazywania działalno.4C'i wychowawC'zcj 
w coraz większym zakresie instytuC'jom 
spcC'jalnym, których rola stale wzrasta. 
Ale do dziś nic objęły one jeszcze C'ah.'go 
wychowania. Wypełnia je - mimo pro
testów pedagogów radykalnyC'l1 
w znacznym stopniu dom rodzinny. Bra
ki w przygotowaniu pedagogiC'zncm nad
rabia często troskliwą miłości~!- Zresztą 
znajduje coraz wię<'cj sposohnośC'i uzu
pełn icnia tej wiNlzy. 

Drugiem znamieniem współrzcsncj or
ganizacji wychowania jest <'oraz inten
sywniejsze zróżnicowanie jf'j form. Kom
plikuje się nietylko ustrój szkolny, roz
gałęziaj<!<'Y się na set ki szkół różtwgo 
stopnia i typu, mnożą się również insty
tucje wychowania pozaszkolnego. Coraz 
wyraźniPj wychownnie prz('staje hy(- tyl
ko <lziekm domu i szkoły, sta.i<!<' się wy
razem wielu innych <'Zytmików. 8z<'ze
gólne znaczenie wychowawPze zyskują 
sobie organizacje młodzież,\· (harrcrstwo 
i in.). Ich wpływ na młodzież bywa nie
jednokrotnie silniejszy niż wpływ trady
cyjnej szkoły. 

Trzecią wrl'SZC'ie eeC'hą <'harakkry
zującą współczesny stosunek <lo zag-1td
nicń organizacyjno-wychowaw<'ZY<'h jrst 
skłonność do roz<'iąg-ania trj działalno
ści na wszvstkich ludzi. Nietylko mło
dzież ma . być wy<>howywana: Trzl'ba 
również wychowywać dorosłyrh. Bada
nia psychologiC'znc przekonywują, iż 
człowiek dojrzały może się uczyć równie 
sprawnie, jak dziecko: zdolność lH'Zl'nia 
się prawie nie słabnie z wickiem. Lu
dzie dojrzali nie są też - jak o tern 
świadczą choćby współC'zesne przewroty 
polityczne - tak oporni na wpływy 
przekszfltłcające ich życie i pogląd na 
świat, jak to głoszono w przedwojennych 
czasach spokojnej i ustabilizowanej 
C'ywilizacji. WyC'howywanic dorosłyC'h 
staje się ważnem zadaniem. Podejmuje 
je nietylko w:vchowawca, ale i polityk. 

Specjalne instytucje wyC'howawrze hy-

szukaj w tomie piątym! 

ły ~ są wytworem różnyC'h grup. Przez 
dh1gie wieki opiekowały się niemi ko
ŚC'iół i zakony. PoC'ząwszy od wieku 
XVIII, opiekę tę przejmuje państwo. 
Im większy staje się zasięg demokratyza
cji oraz im szersze zadania stawia sobie 
państwo, tern wytrwalej i konsekwent
niej państwo organizuje wychowanie. 
W cpo<'e współC'zesnej jest to szczególnie 
widoczm•. WychowawC'ze zainteresowa
nia państwa zbiegają się tedy z rozsze
rzaniem zasięgu działalności wychowaw
C'zcj z dzieci i młodzieży na ogół ludno
ści. Dzięki temu wychowanie uzyskuje 
nowy, nieznany epokom poprzednim 
C'harakkr. Ujawnia się on w skrzyżowa
niu dróg z polityką. 

Wychowanie i polityka. 

Każda świadoma działalność wycho
wawcza, szcwgólnie zaś ta, która ogar
nąć pragnie dormiłyC'h, zazębia się nie
jednokrotnie z polityką, zmierzającą do 
urobienia społc<'zeństwa według pew
nych wzorów. l\liędzy postawą polityka 
i postawą wychowawC'y zachodzi! wszak
że różniC'P. Politykowi zależy często ra
czej na masowych i szybkich wynikach. 
DlatPgo pragnie on opanować władzę, 
dlatrgo posługuje się chętnie takiemi 
mPtodami, jak propaganda, agitacja, re
klama. Wychowaw<'y ob<'e są te cele 
i metody działania. Apeluje on raczej do 
jc~<lnostki, pragnie dopomóc w jej doj
rzewaniu. Szybkość efektu nie jest mia~ 
rą wartości jego trudu. Marzy on raczej 
o trwałych wynikach, polegających na 
obudzeniu sił twórC'zych. Polityk nie
jednokrotnie traktuje ludzi jako mate
rjał ułatwiający mu realizację jego za
mierzeń, jako przedmiot władzy i naka
zu. Dla wychowawC'y ludzie są bezinte
resownym C'elem jego działalności. Służ
ba jest jego powołaniem. 

Różnice te mają zmienną wielkość. Im 
powierzC'howniej uprawiane są polityka 
i wychowanie, tern ostrZl'j zarysowuje 
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się to przeciwieństwo. Im bardziej zaś 
akrja polityczna pogh,?hia swój zasię!!, 
im bardziej się troszczy o trwałe urohiP
n ic typu ludzkirgo, im odpowiedzialnid 
planuje z myślą o dalszej prz~·idoś<'i, 
a nictylko o doraźnym (•fekei(', tern har
dziej zbliża się do akrji w.vrhowawczl'j. 
PodohniP i wyrhowaniP, zah'Żnie od te
go, jak jest pojętr, zhliżar się może lub 
oddala(. od polityki. ,JpśJi organizowane 
jl'st ono na podstawie realn~·ch potrzeb 
państwa, .kśli liPzy się z dziejowym ryt
mem żyeia narodu, .it-śli uwzględnia wy
magania środowiska, wówczas wsp{>ł

działa z polit~·kt). 
Bywa kdy tak, iż zpspoknic ohu tych 

rodzajów oddziaływania na ludzi jest 
bardzo bliskie: polit~·k staj!' się wyeho
wawrą narodu, wy<'howawcy zaś osi:w;a
ją wyniki ważne polityezni<•. Bywa jed
nak i tak, iż ostry rozdźwięk zaehodzi 
między niemi . .Ak jest on zawsze świa
dectwem, iż hl)dź polityka, h:1dź wyrho
wanie zeszły na drogi fał~zywt'. Długo 
trwać on nie moŻP. U. 811chodo/.,J.:i. 

Bibljogrnfjn: J. Wł. Dn wid: lntPli
geneja, wola i zdolnoM do prney, \VnrsZH\\'ll 
1910. L. J e I e ń s k a: Sztuka wychown11ia, 
\Varsznwa rn:io. P. Ro V(' t: Instynkt wal
ki, Warszawa rn:~4. 

WYCHOWANIE FIZYCZNE. < >d
działywanie wychowawcze przy pomocy 
środków natury fizycznej nazywamy 
wychowaniem fizycznem. 'Vychowanie 
fizyrznc otarza troską rozwój ril'ksny 
rzłowit•ka, jako zasadniczy cd jednak 
stawia sobie kształtowanie osobowości 
wychowanka, a więc i jego strony mo
ralnej, intelektualnej, estetycznej i t. p. 
przy pomocy środktiw fizycrnych. 

Cel. 

Celem wychowania fizycznego .if'st: 
zdrowie, sprawność, dzielnośr i piękno. 

Zdr o wie określamy jako dosko
nałą harmonję pomiędzy poszczeg61 ne-

mi czynnościami organiznm. Ogromną 

rolę odgrywa tu uodpornienie or1Ianiz
mu na czynniki ehorobotwórrze. 

f\ p r a w n o ś (. pol(•ga na przyswo
jeniu przrz wychowanka pewnt>go za
sobu ruchów, wykonywany<'h ekono
micznie (maksymnrn Pfrktn przy mini
mum energj i). 

Dz ie I n oś Ć' stanowi psychiezną 
sfrrę <·złowiPka; na poję<'it' to składu
ją sit; następująrl' <'l'<'hy <>haraktnn: 
szyhkośe rt>akcji, siła woli, odwaga, kar
nośr, rnniejętnośr przt•wodzenia, opano
w1rnie instpłktów. nrnieji;tnośr poprze
staw1111ia na mnłt•ni. 

Pi ę k n o w wychowywaniu fizycz
nem dotyczy budowy Piała (piękno sta
tycznl') oraz ruehu ( dynamirz1w). Wy
chowanek, starając się o pięk110 wła
snego ciała i ruchu. tl'm samem wraż
liwszy się staje na estt•tyezne zjawiska 
otoczenia. 

Obok tych cel{>w zasadniczyeh wy
chowanie fizyezrw miPl- lllOŻe najróż

ni<'.isze, niemniej doniosłe cele uboczne. 
Tak np. w ezasach ohecnych w wit'lll 
pał1stwaeh wysuwa się na plan pierw
szy ten<lenrje przyµ-otowania młodiie
ży do walki zbrojnej. ZalPż11ie od tych 
celów uh<H'znych da.i<' się też pi<'rW
szeństwo pewnylll sprawnościo~1~ 
i składnikom dziel n ości oraz całose 
przepaja się odpowiNlnią ideoloµ-ją. 

środki. 

Wyr how an iP fizyez1w oddziaływ n.i!~ 
przedewszyst ki('lll przy pomory środ
k6w natury fizycznrj, 11 mianowieie: 
powietr·ia, prom irn i sło1wcznyd1. wody, 
żywiPnia, pracy mii;śniowej oraz hodź
c•tiw psye ho-fizyeznye h. 

Działanie powietrza na ustrój ludzki 
jest zarówno fizyezne, hartują<·r, jak 
i eherniezne ( wylll in na gazowa). Pro
mienie słon<'<'ZTl<' niszezą hakterje i sta
nowią hodźce dla przemiany matt>rji. 
·w oda działa fizyeznie ( mec·haniew ie 

·----------·-·--------
Czego nie znajdziesz tutaj -

---------------------------·-------~---------------------
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i termicznie) i fizyko-chemicznie. W ca
łokształcie wychowania fizycznego ży
wienie odgrywa pierwszorzędną rolę 
i musi być oparte na wynikach nauki 
o racjonalnem odżywianiu. Najbardziej 
typowym środkiem jest praca mięfmio
wa, która działa na układ ruchowy, 
krążenia, oddychania, nerwowy, tra
wienny, wydzielniczy i wydalniczy. Do
bór odpowiednich ruchów, które nazy
wamy ćwiczeniami, oraz ich dawkowa
nie są to zagadnienia, któremi zajmuje 
się systematyka i metodyka ćwiczeil. ru
chowych pod kontrolą i według wska
zówek teorji wychowania fizycznego. 
środkami psycho-fizycznemi są bodź

ce akustyczne i optyczne (muzy ka, t ar
cze sygnałowe i t. p.), które stosuje się 
w czasie ewiczeń, jak i też całe zespoły 
sposobów (np. przeprowadzenie rwi
czenia gimnastycznego w formie zawo
dów), wywołujących pożądane nastro
je u wychowanków. 

Wymienione wyżej bodźce (środki) 
stosuje się · nie pojedyńczo , lecz w ze
spole. Ideałem jest praca mięśniowa 
w wolnem od zanieczyszczenia powie
trzu, przy współudziale promieni sło
necznych, uzupełniona kąpielą , właści
wem odżywianiem i w właściwych wa
runkach psychicznych (radosny na
strój). 

Teorja wychowania fizycznego i nauki 
pokrewne. 

Naukę, która zajmuje się wychowa-
. niem fizycznem, nazywamy teorj ą wy
chowania fizycznego; opiera się ona na 
szeregu innych nauk, a mianowicie: 
anatomji, fizjologji, higjcnie, biologji 
ogólnej, psychologji , antropolo1di, so
cjologji. Teoretyk wychowania fizycz
nego musi jednak niejednokrotnie się
gać do nauk filozoficznych i być stale 
w kontakcie z naukami pedagogiczne
rni , a bardzo często korzysta z usług 
wielu jeszcze innych dziedzin (np. pa-

szitkaj w tomie piątym. ! 

tologji, terap;ii, eugeniki, historji). 'l'eo
rj a wychowania fizycznego jest nauką 
młodą, nie posiada też charakterystycz
nych własnych metod badania, lecz ko
rzysta z · metod nnuk wyżej wymienio
nych . 

Podział ćwiczeń ruchowych (cielesnych, 
fizycznych). 

Z pomiędzy wszystkich środków sto
sowanych w wychowaniu fizycznem 
ruch jest najistotniejszym i dlatego je
mu najwięcej poświęcono badań w tej 
dziedzinie wiedzy. 
Ażeby uporządkować bogaty zasób 

ruchów (ćwiczeń), wprowadzono sze
reg podziałów. Przytoczymy tutaj dwa 
podziały, według prof. E. Piaseckiego, 
które oparte na dwóch zasadach: fizjo
logicznej i genetycznej, wzajemnie się 
uzupełniają . 
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Ry<'. 111. Pod•IRI fi7.jologiczny. 

Podział fizjologiczny (patrz ry<:>. 111) 
segreguje znane formy ruchu według 
ich wpływu na trzy wielkie układy or
ganizmu: ćw i czenia układu ruchowego, 
ćwiczenia układu nerwowego i ćwicze
nia układu wegetatywnego. ćwiczenia 
układu ruchowego koncentrują swe 
działanie przedewszystkiem na apara-
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cie mięsmowym, stawowym i kostnym. 
Zaliczymy tu ćwiczenia kształtu (zwa
ne też kształtującemi) i lekką pracę 
ręczną. Ciężka atletyka stanowi grupę 
graniczną z ćwiczeniami układu wege
tatywnego. ćwiczenia układu nerwowe
go wymagają szybkiej i ściśle określo
nej reakcji na bodziec. ćwiczenia rów
nowazne koordynują ruchy; na koor
dynacji ruchów opierają się ćwiczenia 
zwinności i zręczności. Graniczną gru
pę stanowią walki, wymagające szyb
kiej reakcji, koordynacji ruchów, zwin
ności i wytrzymałości. ćwiczenia ukła
du wegetatywnego zatrudniają prze
dewszystkiem funkcje oddychania, krą
żenia, wzmagają przemianę mater;ji; 
wymagają bądź szybkości, bądź wy-
trzymało8ci. tmo..~~, 
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Ryc. I 12. Podział ir~nrtyrzny . 

Podział genetyczny rozpatruje cw1-
czenia z punktu widzenia motywów, 
które skłaniają człowieka do ich upra
wiania (ryc. 112). Do ćwiczeń rozryw
kowych zalicza się: zabawy, gry rucho
we i tańce, do użytkowych : pracę ręcz
ną, ćwiczenia gimnastyczne stosowane 
oraz sport wychowa w czy (grupa gra
niczna z ćwiczeniami rozrywkowemi). 
ćwiczenia rozumowane wypełnia gim
nastyka w formie ścisłej; formy zaba
wowe, stosowane dla małych dzieci, 
stanowią grupę pokrewną z ćwiczeniami 
rozrywkowemi. 

Dla uniknięcia nieporozumień należy 
podkreślić, że sport tylko częściowo po-

krywa się z wychowaniem · fi;i;ycznem 
i tylko wtedy, gdy uprawiamy go lub 
stosujemy jak sport wychowawczy. 
Stosunek ten wyjaśnia ryc. 113 <
Sport). 

Ryc. I Ul. Sport a wychowanic fl„yc1na. 

Systemy i metody. 

Wychowanie fizyczne na przestrzeni 
dziejów wytworzyło kilka systemów, to 
znaczy całokształtów prac opartych 
o pewne zasady. Trzy systemy zdobyły 
obecnie największą · popularność. 

System angielski wysuwa na plan 
pierwszy wartości rozrywkowe i prak
tyczne ćwiczeń ruchowych, takich, jak 
gTy drużynowe, pływanie, wiosłowanie, 
konną jazdę, boks. 

System niemiecki cechuje uniwersa
! izm, dla którego naczelną zasadą jest 
wysoka „sprawność ogólna". Zasada ta 
wytwarza zamiłowanie do ćwiczeń 
trudnych, zawiłych, bardzo często akro
batycznych i rodzi drugą zasadę: pro
pagandę przez popis. 
Myślą przewodnią systemu szwedz

kiego jest racjonalizm, polegający na 
rnozliwie jak najdokładniejszem opar
ciu praktyki na wynikach badań nau
kowych. 

Jest rzeczą zrozumiałą, że poszcze
gólne systemy oddziaływują na siebie, 
przenikają się i w ten sposób powstają 
układy mieszane, starające się wybrać 
z każdego systemu najlepsze wartości 
i spoić je w logiczną całość. Takie sy
stemy nazywamy syntetycznemi. 

Często mylimy systemy z metodami. 
Metodą nazywamy oryginalny sposób 

Czego nie znajdziesz tutaj --
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stosowania ew1rze1i, kt6ry przeważnie 
nir dotyezy eałoksz1altu wyehowania 
fizycznego, l<'<'Z jt><lyniP kt6reµ:oś z je
g? działów i opiera się na zasadach ja
kiegoś systemu (np. „l\lój system" l\lil
lera, kt6ry j(•st t~·lko metodą, leez nie sv-
stt•mem). . . 

Wychowanie fizvczne w Polsce w dobie 
obecnej. 

Systrm wyehow1111ia fizycz1wgo 
w Polsce jest systen1em syntetycznym, 
opartym przedt•wszystkirm na wzorach 
skandynawskich i an1.delskieh. 

ćwiczenia ruchowe są obowiązkowe 
we wszystkich typach szkół, na wszyst
kich szczf•blach; w skład ieh wchodzą: 
zahnwy i gry rlll'howc>, gimnastyka, 
sporty, wycit>t·.zki i (-wiezenia polowe. 
Wyt·howa11ie111 fizyeznem szkoltwm kie
ruJc> i sprawuje nad niem nadzór 'Vy
dz1ał \Vychowania Fizyeznego i Higje
ny Szkolnej Ministerstwa "'yznań Re
ligijnych i Oświecenin Publit·zrn•go; 
w organizacjach pozaszkolnych rolę tę 
spełnia P1111stwowy Urząd \Vyrhowanin 
Fizyezrn•go i Przysposobic>uia \Vojsko
wego. Prz.n.!·otowaniPm natH·zyeieli i in
st ruktor!lw wyehowania fizycznPgo 
zajmuje się Centralny Instytut Wycho
wania FizycznPgo im. Pierwszego Mar
szałka Polski ,Józefa Piłsudskit•go oraz 
8tudja \V. I•'. uniwersytettiw poznań
sk it>go i krakowskiego. 

Buclania n:1ukowt• pr61·z wymit•nio
nych studj{1w uniwprsytrl'ki1·h prowa
dzi powołana do ży<'ia w 19:27 roku Ha
da l\'.aukowa \Vy<'howania Fizy<·znL•g·o. 
Tw6rc11 i przewodni<•z11eym lfa<ly był 
Marszakk Józef Piłsudski. T. Zygier. 

LitPraturn: l' i as<'<' ki E.: Zn rys tpo
r,ii wyd1ow1111i:t f'izy('7.n<'go. Wyd. Tl.

0 

Lwów 
l!l:\fi; O s m ó I s} i Wł.: Zary:-; tPOr,ii sprnw
llO~l'i nwhowt'j. "'nrszawn 1!l:l4; Pias<'<'

. ki K: llziPj<• wyehownnin fiz~·cz11cgo. 

Lwów 1!l~fi. 

WZROK. (Tabl. 125). Dzięki wzro
kowi czyli zdolności widzenia dowia
dujemy się o bardzo wielu ważnych 
dla nas cechach przedllliotów, choć tC' 
przedmioty znajdują się daleko od nas 
i niC' dotykają bezpośrednio naszego 
ciałn. \\'skutek tego krąg naszego dzia
łania, możność liczenia się z warunka
mi w otacza.ią<'Ylll nas świecie oraz moż
nośr przystosowyw1J,nia się do nich -
tak cenna w walce o byt - są znacz
nie rozleglejsze, niż u istot ślepych 
( ~ l{ ie widomi). 

Tc cechy przrdmiotów, które może. 
my poznawać dzięki wzrokowi, są to: 
barwa, kształt, położenie, bryłowatość 
i płaskośr, wit>lkośr, odległość oraz 
rueh przedmiotów wraz z jego cecha
mi. jak szyhkośr i kiernn<"k. 

n tC'm, jakie są fizjologiezne warun
ki i osohliwoś<'i widzenia barw oraz od 
czq~o zalPży t. zw. bystrość wzroku, 
t. j. zdolnośr wyrRźnego widzenia kon
tur<lw i t. p„ informuje artykuł Oko 
(t. IlT, str. 1106-1117). Teraz zajmie
lllY się warunkami spostrzegania pozo
stały1•h eech przrdmiot{1w widzianych. 

Widzenie kształtów. 

To wszystko, eo widzimy w jakiej
kolwit•k chwili, t. j. każdorazowy w i
d ok stanowi zawsze pewien zbiór plam 
barwnyeh. Wyjątkowo tylko ten zbiór 
stanowi eałośr jednolitą, np. w abso
lutnej ci«>mni; wtN1y właśniC' mówimy, 
ŻP ni<• nit> widzimy. Normalny widok -
to zhitir r6żnorodny<'h plam barwnych. 
Choeiaż knżda plama ma jakiś swój 
rnniPj lub więrd wyraźny kontur, od
dzielająey ją od innych plam, to mimo 
to jednnk widok nie rozpada się nam 
na lllozaikę kolorowych plamek. To, co 
istotnie widzimy, to z reguły jakieś 
jNlno- luh wielobarwne p r z cd m i o
t y o określonym ks z t a ł ei e na 
JWWJH•m t l e. Wszelki normalny wi
dok, gdy tylko zjawi siQ w naszej świa-

-·---- ------------- -·--------------~-~-------·-· -- -- --· -- --------
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tlon1ości, od razu .i('st roz<'złon ko w n ny 
r1a figury tł o. Dotyc·lwzas nie 
jest c•ałkiem wiadomo, Oil <'Zl'g;o wła

(ciwie zal<>ży to, iż dana c'Z\'Śe widoku 
: tanowi w ni111 fi12·urQ c·zy tło. Nie jest 
to jas1w zwł:18zeza wt(•dy, g'(ly przy 
clziałaniu na oko tyeh salllyeh podni(•t, 
ta sa111a cz1;śc: widoku ukazuje siQ raz 
jako figura a raz .iako tło, trrn har
dziej, że niPzawszl' ta za111iana r61 zalc'ŻY 
od naszt'j woli, lPc·z czc,:sto <Hlhywn sit 
rnimowol i, a na wd w hn•w 11 il'j (por. 
tahl. 125, ryc-. 1 i 2). 

Jakkolwiek zatern ws:.wlki wi1lok to 
zbiór pla111, a wszc'lka figura to rf>w
nirż taki zhiór, to jPduak wyli<'zenic' 
wszystkieh nawet tych plam i podanir 
ich .iakośei całkiem nic wystarcza do 
tt'go, żehy ów widok lub figur<,> w 11irn 
dokładnie opisac: i seharaktPryzowae. 
Widok i fi1.nm: lllożna rozło:i.yr na 
mnóstwo skłaclnikfl\v (plamek barw
nych), air samo poclaniP sumy tyeh 
składników jeszc•ze nie wyeZ('l"lJU.ic opi
RU. \V tym seusic rn6wi się, Żl' k aż d a 
rzecz jakoś ukształtowa11a 
t o e o ś ,, w i <,> e e .i" n 1 z s u 111 a 
skład n i k 1) w. c~ z'.' ś ci. I >la z1qwł-
11eg'fl opisu t11 kipj rzN•zy ko11i1•c•z11p .i<'st 
opr6cz wyl ic~zen ia <'Zęśc·i wskazali il' jl'.i 
kształtu, posta1~i luh-ogf>lnic•.i 
mówiąc - układu ezyli całości 
St OS U Jl k ÓW Tli i ę d Z y l' I. ę Ś ('i H 1Jl i. 

Jednakże widzie'(.. jakiś kształt, to 
nie znac1.y rzet•.zywiś<'i<' zan1z uświada
rniar sobir stosnnki zacho<lząee mii.'
dzy częścinmi teg'tl ukłndn: psy i kury 
widzą np. koła, 01lróż11iają je od Plipsy, 
a z pewnoś<'il! ni1• uświadamia.ją sobi(• 
nigdy t('go, iż wspc'>lną c•t•ehą wszyst
kich punkt6w na obwodzie koła jt•st 
to, że są one jednakowo nclległ<' ocl 
pew1wgo punktu, zwan<'go śrotlkiP111 

koła. A zatełll nir wiecha o stmmnkach 
m ię<lzy częse1a.m i p1·1.t'd miotów (.jak 
nie którzy dawniej sądzi! i) jest przy
czyną wid1.enia kształtu przedmiotu. 
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Cóż 1.atem jest tą przy('zy11:1? Pr1.y
<'1.yną widzt•nia każd<'j posz<·z<·g-t'>lne.i 
plam ki jest podrażnil'nie ok1·t>ślo11!'go 
miejsca siatkówki, powotlu.i<11·.P podrnż
nienie oclpowiednic•j komórki w mf11.~·u. 
Ale jak zrozułllil'Ć fakt, Ż<' wid1.i111y 
np. trf>.ik<1t jako zaws1.c• h'n sam kształt 
hc>z WZ/.!lędn na to, na j:ikil' mit'jsee 
siatk1h\'ki 1mda jc·g't> olm1z, lwz wzglvd11 
na to, rzy j!'st d11ży <'ZY mały, c·z1·rwo-
11.v czy zit>lony, a n:rnl'I l>t•z wz1.dędu 
na to, <'Z.V go dost rzl·garny wzroki<•m 
ez,v dotyki!'m. .Jt>:i.Pli tylko rnz pozna
liśmy litc>rę-.A, to pt'lźllil',j rozpozna.i<'
my .i<! jako tę sarn:1 !ikrę ni1·1.akżniP 
ocl tc>go, rzy ją zoha<•zymy jako V <'ZY 
jako <, rzy też gdy ją nam ktoś pal
C<'m napiszL' na pll'C':wh. A zatl'rn spo
strzl'/.{anic ks:dałtf>w nic rnożt• zal1·żt•r 
011 samych tylko podrażnit•!1 ll<'rw6w 
olnvo<lowyrh, ale także ml tqi;o, c·o się 
dzit'jc~ w mózg11, a może i w <·ahm sy
stl'mic 1wrwowym. Żl'11Y sohi<' W\'.tlum;1-
ezyr wi<lzPni<'. i roz\H;~mawanie · kształ
tl)w w na.irozmaitszyeh okoli<·znośc•iac·h, 
trzPha. przyp11śc·i<\ ŻP c•(•ntrahw proc'Psy 
ll<'l'WOWl', towarzysZ<)<'e najrozmaitszym 
pr1.l'Ży<'iom tc•µ;o sanwgo kształtu, za
wszl' posiadają jPdn:) i 1ę snrn:) <'l'<'h\', 
n il•zalt'Żll<! od m il'.is<'a w sysl!•m ic· 1wr
wowym, gdziP się akurat odbywaj<). ( ~l'
C'ha ta m11si najwi1loeznil'j poh·ga(. 1w 
idt>ntyrznośri jakirhś stosnnk<lw między 
prorcsa mi rzęśeiowl'rni. l\l<lwiąr inaezt'j, 
prorl'sy nerwowt> musz11 sanw posia1lar 
jakiś „kształt", „post ar" - układ. (To 
twit~rdzl'll ie nazywa się „fizjologic·zn:1 
kor ją postari" ) . 

f'haraktPryst ,vezrn1 <'t>eh11 kształt fr,v 
(i wszc>lkieh ukła1Mw) jest 11 iP1~'.lko to. 
że są one rzc>mś „wi<,>rPj" niż suma <'ZQ
śri, a \p takżP i to, że s4 one niezah'Żll<' 
od jakośC'i poszezegf>ln.wh ezęśei. ,Jakaś 
figura ułożona z kro1wk zaehowuje sw6j 
układ i wkdy, gdy zmi1'ni siQ kolor 
t;vch kropek, lub gtl.v zamiast kropPk 
okr11głych zjawi<! się w t~·<'h sam)"C'h 

Czego nfr znn,idzfrsz tuta.i -
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micjsearh kropki trójkątnr, kwadratowP 
i t. p. K szt a ł t y (układy) są n i P
z a I P ż n l' o d z m i a 11 m at e r j a ł u, 
natomiast można k same układy przc
nosw (transponować-) na inny 
matl'rjał, np. z zakresu wzroku do do
tyku, jak w poprzl•dnim przykładzil'. 
Zdolnośl- transpozyrji posiadają it'Ż 
układ~· słurhow1': tę samą nwlodję, któ
ra jest km <lla urha, ezem kształt <lla 
oka, można \\·ygTal- lwz zmiany jako <'a
łośr, ehoeiaż za każ<l~·m razPm hę<lzir 
się składała z rałkicm innych tonów, 
byll'hy tylko stosunki wysokośri mi\·dz~· 
koll'jnPmi tonami pozostały te samc. 

TrzPri11 wn•szeil' ePrh1.1 układów (za
tem i kształtów) jl'st irh p r y m a t 
w ob ee ('z ę ś {' i. \V SZPlkie układy Slj 
to JWWIH' <'ałośei, kttire z rriruły w ehwi
li spostrZl'gan in rntrztwają nam się W<'Ze
śniej, aniżl'li posz<'Zq,"(6lnP ezęśei. THk 
np. gdy ktoś znajomy zmieni uc•zpsanit\ 
to z· rqi:uł~· najpil'rw spostrze1rnmy, że 
<'OŚ się zmicniło w eharakkrzc eałości 
(<'ały wygl<1tl się zmit•nił), a dopiero 
p(iźnid zauważamy, jaki rnianowiciP 
szczqrół się zmimił. Tak jcst Z<' wszl'l
ki1•mi 1111szemi spostrzeżeniami. 

O prymaeiP <'ałośC'i wobee ezęśei m6-
wi się też w całkicm innym, n iPezaso
wym sensie. l\lianowieie ehodzi tu o to, 
1z c a ł o ś {o w p e w i e n s p o s ó b 
wpływa na spostrzeganie 
czę ś c i, widziana ezęść jest zalPżna 
od całośei. Każdy fragmcnt widoku za
leży nictylko od podrażnirnia w o<lpo
wiedniem micjscu siatkówki, kez takżr 
od eałej konfiguraeji działająeyeh wtc
dy podniet i całości wywołanego przez 
nie proeesu nerwowego. \V spostrzrga
niu ujawnia się to najjaskrawiej w wy
padkach t. zw. złudzeń geom<·tn·czno
wzrokowych. 

Tak np. w złudzeniu l\liiller-l..yera 
(tablica 125, ryc. 3) środkowe odcinki 
w ohu figurach są zupełnie jednakowo 
długie, ale jeden z nieh wydaje się wy-

szukaj w tomie piątym I 

raźnie wit:kszy, dru!!i rn!llP.JSZ)-, odpo
wied11 io do łl'!!O. ezy s:i ezęściami fig-u
ry większej lub mniejszej jako eałośei. 
( 'zęśr rn11 icjszej eałośei sama wydaje się 
mlllPJsza (i odwrotnil'). Cceha ezęśei 
zależy od el'ehy cnłośei. 

W złudZl'niu l>Plboda (tabl. 125, rye. 
6) mam)' ilus1raeję trgo samego prawa. 
Koło w1•w11i:trznc po IP\\"d stronie jC!~t 
idmtyezn ie tak samo <lużt\ jak koło 
zcwnętrz1w po prnwr.i stroniP, a mimo 
to wyda.il' si\' w)·rnźn i<' wi(.'kSZL', bo jPst 
<'ZQŚc•ią większl'j eułości. 

W złudzl'nin Lippsa (tabl. 12fi, rye. 
4). gdzie ~rodkowe odc·in ki, ohjektyw
nic wzµ:lt:1lm1 sil'hiP równokgłe, wyda
j:! się rozhież1wmi. nip wielkośr, ale kie
rmwk jest tl) et•ch11. która przenosi się 
z eałości na ezęśr. (ł,amana ab jako 
eałość ,irst rozhiPżna względem łama
nl'j rd). 

Niech Czytl'lnik sam spr6bujc przeko
na<: się na innyeh ryeinaeh z tabl. 125 
(oraz w ksiqżkaeh podanyeh niżrj), ezy 
i w jaki spos6b powyższe prawo można 
zastosować do w~·jaśnienia innyeh złu
dzeń. 

Widzenie położenia przedmiotów 
w przestrzeni. 

( ldy odkryto, żc obraz, który się two
rzy na siatkówCL', j1•st odwrócony w sto
sunku <lo odbitego przedmiotu (--+ Oko), 
za<'zęto się zdumiewal-, dlaezcgo w ta
kim razie nic widzimy wszystkich 
przrdmiotów „dog6ry nogami", tylko 
„wprost". Obm~·ślano zawiłe tcorje, że
by wytłumaezyr to zjawisko. Nawet po 
dziś dzień można się często spotkać 
z twierdzeniem, że małe dzieci widzą 
świat właśnie dogóry nogami, a dopie
ro później widok świata odwraea się im 
do właściwego położrnia; twierdzenia te 
popierają ezęsto rzekomemi obserwa
cjami, jakohy niemowlęta, ehcąc chwy
cić przedmiot znHjdująC'y się u g6ry, 
sięgają rąezkami wdół, i odwrotnie. 

---·---------- ---- - -----------·- -----

AwiKt I t.yd~. - IV. 
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Za równo zdumienie, które wywołało 
to odkryci<', jak i dotyczące f..('O kor.i<' 
oparte były na niesłusz11e111 zał żeniu, 
jakoby człowiek patrzał nie 11a {;wiat 
zapomocą swego obrazu siatk<>wkowe
go, ale na ten właśnie o b raz. Do
piero pófoipjszc badania wykazały, Ż<' 
widok 8wiata i orjentacja J>rz<'<lmio
tów wzg"lQ<l<'Jll g"Óry i <lołn, strony pra
wd i lewej zupch1ic nie zalf'ży od ukła
du podrnżniC'ń na siatkówc(•. Allleryka
nin Stratton w końcu uh. wirku wy
konał nadzwyczaj ciC'kawy ekspcry-
1m•11t, który 1Q kwestjQ ostatecznie wy
świetlił. Mianowicie przez osiC'lll dni 
nosił na oku, mając drugie stale za
wiązane, komhinacjQ soczewek, która 
tworzyła Ila siatkówcP obraz nie od
wr{>cony, lecz „wyprostowany". \V po
czątku tego okresu Stratton wszystko 
widział „dogóry 11og:lll1 i", rQkami siQ
gał w przeciwnym kierunku niż zn
lllierzał i t. p. J<'d11ak już po kilku 
dniach wrażPnic, że wszystko jest od
wróeom', ustąpiło, ruchy kończyn uzgod
niły si~ z widokiem 8wiata i tylko 
przy bardzo trudnyeh czyn11ościach 
plątały mu siQ. Pod koniec <>kspery
mentu Stratton czuł się całkiem nor
malnie. świadczy to o t<'m, że nasz<' 
odczuwanie góry i dołu jest skutki<'lll 
przyzwyczajenia siQ do tego, jakie czQ
ści widoku stale towarzyszą wykony
waniu odpowiednich ruchów. „Uórą" 
w widoku są te miejsca, dó których 
trzeba siQgać rQką, tak jak do głowy, 
„dołmn" -· przeciwne. 

'l'ak właśnie wytwarza siQ orjenta
cja przestrzenna u dzi('cka. Hzekome 
obserwacje nad dziećmi, wspomniane 
powyżej, mają w sobie tyle tylko słu
sznC'go, ie dzieci rzpczywiścic nie umie
ją siQf..('ar i 111uszą siQ tego uczyć wo
góle, nie ni<' muszą siQ oduczać siQga
nia w kierunku przeciwnym, co ma 
być rZE.'komo ich zdolno8cią wro
dzoną. 

Widzenie bryłowatości przedmiotów. 

Natomiast -· wbrew dawniejszym 
11111ie111:rniom - człowiek posiada do
stateczne wrodzone warunki do tego, 
żeby odróżniać widoki brył od wido
ków prz<'dmiotów płaskich, chol- do
pi<•ro z biel!iem doświadcu'nia uczy się. 
że tym różnym widokom stale towa
rzyszą inne wraŻ<'nia dotykowe i ru
chowe przy obcowaniu z odpowiPdnic
m i przcd111 iotauii. 

Po<lstawowym wrodzonym wanm
kiem ·widzenia bryłowatości i gołębi jE.'8t 
posiadanie <łwo.iira oc·zu. Wi<lok, jaki 
1namy, patrząc jednen1 okiPm, jPst pła
ski (z czego sobie zwykle nie zdajPmy 
sprawy) i dlate1.ro można go dokładnie 
odtworzyć na płaszczyźnie, np. na ry
sunku lub obrazie, zbudowanym W<'
dłuf.! praw pc•rspektywy, mówiących 
o tem, jakim skróeeniom i odksztah•e
niom ul<'gają w widoku wymiary ciał 
bryłowatych. Dwuocznego wi1loku brył 
nie można całkowicie odtworzy(.. na pła
szcy,yfo ie; t rzeha do tego specjalnych 
przyrządów. 

Widok bryłowaty, dwuoczny .i<'st 
jakby wypadkową, stopieniem się 
dwóch różnych widoków, otrzymywa
nych przez każde z oczu. Że te widoki 
muszą być różne, skoro każde oko pa
trzy na tę samą bryłę zr swego miej
sca, jest całkiem zrozumiałe. Że tak 
jest naprawdę, 111oż11a się przekonać, 
patrząc raz prawem, raz lewem okiem 
na swą prawą dłoń umieszczoną pio
nowo tuż przed nosem; wtedy prawe 
oko widzi wierzch a lewe - spód dłoni. 
Ryc. 7, tabl. 125 pokazuje, jak różnią 
się dwa takie widoki tej samej pira
midki widzianej zg6ry. O tern zaś, że 
zlanie siQ takich dwóch r6inych wido
ków zupełnie wystarcza do powstania 
widoku bryłowatego, plastycznego, prze
konywa nas wspomniany wyżej przy
rząd t. zw. stereoskop. 

'V przyrządzie tym umi<'szczamy obok 
--------~~·- ·--------·---- ----

Czego nie znajdzie.~z fotaj -
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siebie dwie fotografje tej samej bryły 
np. piramidki, rozmąee się km, że 
każda fotogrnfja była zrobiona z in
nego m1e,1sca. l\Iiejsca te muszą być 
od siebie odleg-łe co najmniej tak, jak 
dwoje oczu. Knżda fotografja zatem 
przrdstawia ten sam przedmiot widzia
ny innrm okiem. Na takie dwie foto
grafje patrzymy nie wprost, ale przez 
pryzmaty dobrane odpowiednio i od
dzielone od siebie ściankł} tak, iż do 
lewego oka wpada nam tylko jrden 
obraz piramidki -- właśnie widzianrj 
z lewej strony, zaś do prawego oka 
wpada tylko obraz pirnmidki widzia
nej z prawej strony. Wtedy na siat
kówkach powstają <lwa nieco różniące 
się od siebie obrazy, takie same, jakie-

by powstały, gdybyśmy patrzyli nie 
na dwie płaskie fotografjr, ale na jPtl
ną rzeczywistą bryłę. Współdziałanie 
takich dwóch obrazów siatkówkowych 
wystarcza, by wywołar w nas plastycz
ny widok przPdmiotu z wypukłością 

głębią, jak w rzeczywistości. 
R. Za1mdzki. 

Liter at ur a. SzrrzC'j o poruszonyl'h 
tu sprawach oraz o innych osohliwośl'in<'h 
wzroku, jnk ocrna wirlkośri i odl<'głości 
przrdmiotów oraz widzenie ru<"hu, dowic
clzirr. się można najlepiej z następujący<'h 
książrk: W. W i t wicki: Psyehologja, 
Lwów 1930. St. Ba I cy: Zarys psycholo
gji w związku z rozwo,km psychiki dziec
ka, Lwów-\Varszawa 19:1il, oraz Bud dcn· 
hr o ck: świat zmysłów (zwłnsuza ostatni 
roz<lział napisany przrz .J. DPmhowskiPgo). 

z 
ZACZYNY. Wśród wielu zjawisk sta

nowiąeych wyłączną właśeiwość matt-rji 
żywej i odr6żniająeyeh ją od przedmio
tów martwych, na szezcgólną uwagę za
sługują złożone proet>sy ehemiezne, w któ
rych zasadniczą rolę - bt>zpoŚrt'dnią lub 
pośrednią - s1włniają żywL' komórki. 

Wiemy dobrze, z jaką łatwośrią istoty 
żywe wytwarzają najbardziej złożone 
substancje organiczne, których dotąd 
nie udało się otrzymać sztucznie najge
njalniejszym nawet chemikom. Oprócz 
zdolności tworzenia złożonych produk
tów wysokocząstrczkowych, a więc synte
tyzowania, materja żywa posiada rów
nież możność szybkiego rozkładu sub
stancyj złożonych na ciała proste. 

Te szczególne właśeiwośri materji ży
wej - syntetyzowania i rozkładu ciał 
organicznych - znano już dawno, isto
ta ieh jednakże była zupełnie niejasna. 
Dopiero badania późniejsze wykazały, 

szukaj w tomie piątym! 
-------------

że mamy tutaj do czynil'nia z działaniem 
swoistych czynnikiiw materji żywpj, 
zwanych ferment am i, c n z y m :i
m i lub z ac z y n a m i. 

Zaczyny stanowią szczqrólrni grupę 
katalizatorów org-anicznyrh. S:i one wy
twarzane wyhieznie przl'z żywe komór
ki i posiadają pewne swoiste właściwo
ści, odróżniające je od katalizatorów nie
organirznyeh ( ~ [(at a liza). 

Aezkolwit'k istotę i mechanizm działa
nia zaczynów poznnno dopiero w wil'
ku XIX, z usług ich korzystano pruk
tyeznie od niPJmmiętn)'Ch rzasów; 
wspomnimy tu chociażby o fermentacji 
alkoholowej. Oh('<·nil' znamy bardzo wiP
le zaczyn6w i umiemy dokładnie okn·ślić 
sposób ieh działania. Mimo to jPdnak, 
jak zobnczymy pt>źniej, hudowa zaczy
nów jest wciąż jcszcz(' niezbadana, i ani 
jednego zaezynu n ie udało się dotąd 
otrzymać w stunil' rzystym. 

----·------- -
49. 
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Zaczyny spotykamy w całylll świc
<'ie organicznym, wsz\'dzi(' tani, g·dzir 
r·ozg-rywają siQ jakirkolwirk proc(•sy 
życiowe. Dlatego to działanie zaczy
n(iw uważano w dawny('h ezasa('h za 
wyraz „siły żyeiowej" żywych komó
rek. Ba<lania Pasteur a ( IH22 do 
1H95), który wykazał, ŻP procesy fer-
1nentacy jne są przPja wem przemiany 
lllaterji żywyeh drolmoustroj<lw, po
twierdzały poniekąd te pog·lądy o sile 
żyeiowej. Z drugiej strony j(•dnak znano 
już cały szereg frrnwntów, k1<ln• działały 
nil•zalcżnic od wytwarzającyeh je komó
rek, w pierwszym rzQ<lzie - zaczyny tra
wienne. Pakty te doprowallziły do po
działu zaczynów na dwie wi1·lkie grupy: 
1) fermenty żywe czyli uorgani
zowane: do ferm('nt<lw takieh zaliczono 
drożdże i r~iektóre bakter,k; 2) f c r me n
t y rozpuszczalne rzyli enzymy, 
mogąrc działać niezależnie ml komórek 
żywych, których są wytworem. Pouział 
ten został obalony dopiero w r. U.\97. 
kiedy Buch ner (1824-1899) dowiódł, 
że sok wyciśniQty z drożdży <lziała na cu
kier gronowy zupełnie tak samo, jak ży
we drożdże. Inrn~mi słowy, okazało si1,1, 
że każdy ferment uor1rnn izowany moŻ1! 
stać się w odpowiPdnieh warunkach fer
mentem rozpuszczalnym. Potwierdziło to 
pogląd znany już w poł. XIX w„ ż1• 
wszelkie procesy fermentacyjne, również 
i te, które są wywoływane przez drob
noustroje żywe, są w rzeczywistości za
leżne od <lziałania frrmPnt(nv zawartycL 
w cide drobnoustroj!iw. 1\Iożna jedynie 
rozróżniać fcrmmty, które w warun
kaeh prawidłowych są wydzil'lane przez 
komórki nazewnątrz (zaczyny pozakó
mórkowe) oraz takie, które normalnie 
pozostają wewnątrz ciała komórek (za
<'Zyny wewnątrzkomórkowe). 

Ogólne własności zaczynów. 

B u d o w a c h c m i c z n a zaczynów 
jl'St bardzo złożona. Pewne światło na 
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strukturę f'z11stt>czki zaf'zyn<lw rznf'ają 
dopiero badania lat o->1atnif'h. Z ha<laii 
ty<'h wynika, Żl' CZ:.jStl'<'zka ZH<'Z,Yll u 
składa si\' z 2-f'h zasadu iezych częśei: 
t. zw. nosi(•iela i grupy C'zymwj. N os i
e i c I jest to C'iało wysokorzip;tt•(•zkowe 
o f'harakterzc koloidalnym ( ~ l\olo
idy), pl'Zl'Ważn ie hiałkowl•, rziulzit'j in
nego rodzajn, np. W(,'glowodanowe. ~o
si(•id sam przez si1,1 nic posiada z1qwłnie 
własnoś<'i katalityczny('h, alt• oh('Pnoś{o 

jego jl'st koni('Czna dla w~·stiipi1·nia 
działania zaezynowcg·o grup~· czynn('.i. 
Poza t<'m nosirit>l nadaje zaczynowi wie
le jego rharaktcrysty<'znyeh Cl'ch fizyko
clwmiC'znyC'h, jak rozpuszczalność, zdol
nośei adsorhowania si1,1, nieprzec•ho<lzenie 
przez błony półprzepuszczalne; możliwe, 
że wywiPra on r6wni<•Ż wpływ na swoi
stość zaczynu. ( l r u p a c z y n n a za
czynu posiada budowę hardziej prostą. 
Ona to właśnie jest obdarzona szczegól
nPm powinowactwem do zwi11zków <'hc
mieznyeh, na które za<'zyn działa katali
tyczni<>. 

Należy zaznaczyć, że ostatnio udało 
się otrz~·ma{o sztucznie parę ciał złożo
nyC'h, k1c!re swemi właś<'iwośeiami przy-
1wminaj<J za<'zyny. 

Zarzyny charaktt>ryzu.ie niezwykła 
swoistość, niespotykana u kataliza
torów nieorganiczny<'h. Każdl· za<'zyn 
posiada zdolność rozkładu luh syntety
zowania pcwnyrh śriśle okn•ślonych 
grup <'iał clwmi<•zny<'h, a ni(~kit>d~· na
wl't wył:1cznic pewnego tylko zwi1izku 
ehemi<'znrgo. Znamy przccil'i z prZl'
mian trawiPnia tę ni<•zwykłą preP,rzyj
nośr działania fcrnwntów ( ~ 'l'rawie
nie). A więc np. zaczyny glikolit,Y<'Zn(•, 
rozkładają<'e cukry, dzil'lą pomiędzy 
sid>ic pra<'Q w ten sposób, że amylazy 
rozkładają skrobię do cukru słodowego 
(maltozy), <'Ukier słodowy zostaje zaś 
rozłożony na zdolny do wessania cukiPr 
gronowy przrz inny swoisty zacz~·n, 

maltazę. Każdy zresztą bardziej złofony 

Cuuo nie znajdziesz tutaj -
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rukier posiada swoisty rozkładająry go 
zarzyn. Podobnie przt•dstawia si~ spra
wa z rozkładani(•m riał hiałkowyrh; rów
nież i tutaj rozkład idzie <'łapami, a po
szczególne zarzyny doprowadzają do 
wytworzenia pewnyrh, okrt•ślonyC'h pro
duktów. 

Związl'k rlwmiezny, na kt6ry zarzyn 
działa, nazywamy podłoŻ<'lll <'zyłi sub„ 
stratrm. Swoistoś<~ działania zaez~·
n6w wyraża siQ nietylko w <'harakt<•ry
styrznl'm działaniu 11a JH'WlH' suhs1an
rj<'; zarzyny działa.i:! w dodatku na 
pewni• tylko wiązania w <'Z<JS1<'«Z<'l' 
jednqro i tego sanwgo zwi:izkn. I >la 
przykładu wymiPnimy tu rozkłall <'nkrn 
g-ronowt•go; zarzyny kom()J'(•k d.rożdżo

wyrh rozkłada.i<! go na alkohol C'f~·lo
wy i dwuth•nPk w~·gla, podrzas gd~· za
<'Zyny kom6rPk mii.-śniowy<'h wytwarza
ją z 11iPgo kwas rnldrnwy. Znakomity 
rhemik niemil'rki Em i 1 F is r h er 
(1852-1919) słuszni<' por6wn~·wa zarz~·
ny do khwz6w, a podłoża do za111k6w. 
M iQdzy za<'zyn<'m a podłoŻl'm ist n il'.i<' 
stosmwk idPntyrzny do tl'go, jaki zaeho
dzi pomircdzy khH'Z<'m 11 zamki1•m: dany 
klurz służv do otwarria l11h zamkni~·«ia 
okrpś]onpgo zamka; natomiast kataliza
tory nieorgani<'zne możnahy rn<•zpj -
według słów prof. Parnasa - porówna(.. 
ze wzglQdll na brak tak silnil' wyrażonPj 
swoistości - do wytryeh6w. 

Zaezyny <'haraktPryzuje dall'j 1 n
t en s y w n ość d z i n ł a n i a. S;i to 
katalizatory wpływa.il!<'<' na szyhkoś(. r1·
akcji w stop11iu o wil'll' silni1•jszym, niż 
zwykłe knta;izatory nil'organirz1w. l>la
kgo to organ izmy żywe są w st an i<' 
w krótkim ezasic wytwarzn(., przPtwa
rzać i rozkładać najhardzipj nawl't zło
żone zwi<izki rlwmirzne. \Yprawdzil' 
wiele rrnkryj zaezynowyrh można Jll'Zl'
prowadzać równid przy pomoey katali
zatorów ni<•swoistyrh, np. rozkład en
krów pod wpływem kwas<lw (w wyższl'j 
temrwraturze), jednakże najszyheiej 

szukaj w tomie piątym! 

przPhiPgaj:i k samr rt•akrjl' właśni<· 
przy pomo<•y znrzy116w. \V doda1 ku rP
akr.ii.- zai'zynow:1 <'<'<'hlljl' ni<·zwykła ('Zy
s1oŚl: i dokładnośr, w.naża.i1i('a siQ w wy
twarzaniu produkt(>w końr•<nvy('h w sia
ni<· ezystsz~·m. niż przy inn~·<'h rlwmirz
ny<'h l'l'akrjaeh związków orµ-ani<'zny<'h. 

Profermenty i aktywatory. 

Wi<'ll' fprnwnt6w produkują kom6rki 
w stalli<' go1owym. Znamy jt•dnak eały 
szl'r<·g zaezyn6w, kt<)re opnszrzają ko
m6rki nit• w stanie „dojrzałym'' i <'zy11-
11~·m, I Pr' Z w postaei eiała n il•ezymwgo, 
kt6rl' dopil'l'O po zadziałaniu pPwnyeh 
rzynników swois1yeh lub nil'swois1yrh 
staje siQ czynnym fe1·111<•11te111. Takit> 
frrmrnty nieczynn<' nazywamy pro
f<' r ml' n tam i luh z~· m o ii; en am i, 
a rzynniki łrndz1Jl'C i('h utajone zdolno
śei rozkładowe lnh syntetyezne - akty
w a to ram i lub k i n a z a m i. 

Z rPg-uły wszystkie zaezyny trawi!'nll<' 
są wydzil'lane prz<'z odnośne g-ru!'zoły 
w postari proferment6w .• Jest to przy
kładl'm n iczwykl<' mądn•j organizacji 
świata żywPgo. <idyhy howit·m zaezyny 
trawil'nnc były odrazn wytwarzane w sta
nit' gotowym, mog·łyhy one łatwo powo
clowar niszezl'nil' i samotrawil'nie kom6-
rck własuyrh organ izmu. ,Jako prz~·kład 
aktywarji ferml'nttiw przf•z kinazy wy
mil'nimy tu przekształ<'anie propcpsyny 
w ezynn11 pepsyni.- pod wpływ<·m kwasu 
sol nrg-o (--.. 1'rau•icnic). 

Własności fiz7kochemlczne zacz;rn6w. 

Z własnoś<'i fizykoehemieznyeh zaf•zy
n<'>w nah•ży zwr(>rić uwag-~ przr1kwszyst
kil'm na i<'h charaktc>r koloidalny. Zaczy
ny przpważnie nie przenikają przez bło
ny pMprzepuszezalne i łatwo ull'gają ad
sorbcji przez eiała porowate, np. węgiel 
aktywowany, a także przl'z rozmaite eiała 
koloiduhw. Adsorbrja może spowodować 
utratrc zdolnośei katalirznyrh zaezynu. 

Za<'zyny s;i eiałami cit>płoehwiejncmi, 
t. zn. wrużliwemi na działani<' tempera
tury. Na podobid1stwo białek, ulegają 
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one niszczeniu przewazme nieodwra
calnemu - pod wpływem wysokiej cie
płoty; większość zaczynów ginie już przy 
ogrzewaniu do 70° C. 

Przeważna część zaczynów jest rozpu
szczalna w wodzie, glicerynit~ i rozcień
czonych roztworach kwasów. Nic rozpu
szczaj;! się w wodzie zaczyny rozszczepia
jące tłuszcze. Rozpuszczalność zaczynów 
wykorzystuje się praktycznie w celu o
trzymywania mocnych roztworów zarzy
nowych, działających silnie katalitycznie. 

Cz7nn0Ać zaczynów. 

Działanie zaczynów wymaga pewnych 
odpowiednich warunków w otaczają<'em 
środowisku. no najważniejszych \\ anm
ków należą: odpowiednia ciepłota (nh. 
każdy zaczyn posiada swoją ciepłotę 
t. zw. optymalną, t. j. najdogodniejszą), 
odpowiednia zawartośe - stężenie -
jonów <~Jony) kwaśnych Il (wodoro
wych) lub zasadowych OJ! (wodorotle
nowych) (i tutaj istnieją pewne stężenia 
optymalne). Mniejszą rolę odgrywa 
obecność innych jonów, np. Cl (chloru), 
SO, (siarczanowych), oraz stężenie za
czynu. 

Z drugiej strony istnieje wiele czyn
ników hamujących czynności katalitycz
ne zaczynów. W pewnej mierze osłabia
ją działanie zaczynów środki antysep
tyczne i narkotyczne, w o wiele więk
szym stopniu nieodpowiednia ciepłota 
i niewłaściwe stężenie jonów Il lub OJJ. 
Często czynnikami hamującemi są pro
dukty powstałe przy reakcji zaczynowej. 
Np. wytwarzający się pod wpływem 
działania amylazy na skrobię cukier sło
dowy hamuje czynność glikolityczną 
(t. j. rozkładającą cukier) amylazy. 
Swoiście przeciwdziałają czynności za
czynów trawiennych pewne substancje 
zawarte w ciele niektórych pasorzytów 
przewodu uokarmowcgo. Również białka 
normalnej krwi wiążą się z wielu za
czynami trawiennemi, niszcząc ich dzia
łanie. 

Ant~ferment7. 

\V porzątkowych okresach rozwoju 
scrologji wydawało się, ŻP wprowadza
nie pozajelitowe ( t. zn. przez wstrzyki
wania podskórne, domięśniowe i do.żyl
ne) do organizmu jakiegoś fermentu wy
wołuje na po<lobiPństwo jadów bakteryj
nych powstawanie w ustroju swoistych 
niweczników - antyfcrmcntów, skiero
wanych przeciwko zaczynowi, który je 
wywołał. \V ten sposób otrzymano roz
maite antyfermcnty trawicn~e, hamują
ce działanie odpowicdnirh zaczynów. 
Dalsze badania wykazały jednak, że an
tyfcrmcn ty nie posiadają działania swo
istego; zreszt:i prawidłowa surowica 
ludzka i zwicrzcca jest w stanic, sama 
przez się, unicczynn iar pewne zaczyny 
trawienne, przyczem takie działanie an
tyfermentowe wzmaga sic szczególnie 
w pewnych stanach organizmu, zarówno 
fizjol.ogicznyrh (np. w riąży), jak i pa
tologicznych (np. przy zapaleniu płuc). 

Rodzaje zaczynów. 

Wspominaliśmy już, że zaczyny posia
dają zdolność swoistego działania na 
pewne związki chemirzne i ieh poszcze
gólne wiązania. Nazwy zarzynów two
rzy się w zależności od podłoża, na któ
re dany zaczyn działa ; a wiec zaczyny 
lipolityczne, t. j. rozkładające ciału tłu
szczowe (gr. lipo.~ =-= tłuszcz) nazywamy 
lipazami, rozkładające skrobię - amy
lazami (łac. amylum = skrobia) i t. p. 
Tylko zaczynom wcześniej znanym po
zostawiono nazwy nadane im przez daw
niejszych uczonych (np. pepsyna, tryp
syna). 

Nu podstawie rodzaju czynności za
czynów dzielimy je na dwie wielkie gru
py: 1) hydr o I a z y i 2) de z m o-
1 a z y. 

Do hydrolaz zaliczamy takie zaczyny, 
. które działają na podłoże hydrolizująco, 
t. zn. cząsteczka podłoża przy rozkładzie 
wiąże cząsteczkę wody, której atomy 

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

Czego nie znajdziesz tutaj -
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wchodzą w skład powstających produk
tów reakcji. Do hydrolaz należą: este
razy, działafoce 11a wi11zania estrowe 
(t. j. na wiązania kwasów z alkohola
mi), karhohydrazy, rozkładają re wrglo
wodany, aminazy, powodująre rozkład 
pewnych związków zawierająeych wi:_i.
zanie WQgla z uzokm, Wrt'szeir 1n·oteaz~-. 
rozkładające hiułk11. W grupie hydrolaz 
odnaj<lujPmy wszystkie z11a11e pospoli
ciP ZIH'zyny trawienne, m. i. lipazy, amy
lazy i inne fermenty glikolityczne, frr
menty proteolityczne, t. j. rozkładającr 
<'iała białkowate - pepsyna, podpm;zcz
ka, trypsyna. 
lhngą wielką grupę - d<'zmolaz -

stanuwią takir frrml'nty, któn• działa.ją 
ht>z hydrolizy na rozmaite wi:.1zan ia elw
m i<"zne, np. na wiązania miQdzy atomem 
WQ!-da a atonwm wodoru. Zaliczamy tu: 
oksydoredukazy, katalizuj;~er pror<'SY rP
dukeji i utleniania, katalazo; rozkłada
jąeą dwutl<•nek wodoru (wOllQ utk11io-
11ą) na wodę i tl<•n, V.Tl'szcic karboksy
laz',), odszczepiającą dwutlrnek W\'gla od 
pewnych kwasów organirz11yeh (t. zw. 
kP1okwas6w). 

Zastosowanie zaczynów w przemyśle i życiu 
codziennem. 

Wiemy .inż, że reakeje z udziałem za
c•zyn6w przebiegają szybko, odznaczają 
sic niezwykłą stałością przemian, a w do
datku dają produkty stosunkowo czyste, 
z małą ilością domieszek i zanicczyszczci1 
produktami pośredniemi. Nic też dziw
nt'go, że oddawit'ndawna, jeszcze na dłu
go przt'd poznaniem i zrozumieniem 
istoty działania zaczynów, korzystano 
z nich, jako ze znakomitego, taniego 
i mało skomplikowanego odczynnika dla 
otrzymywania przPróżnyeh substancyj, 
posiadających takie czy inne zastosowa
nie w życiu co<lzienncm, ewt'ntualnie 
w przemyśle. 

Najdawniej znanym i najdawniej sto
sowanym na wickszą skalę proct'scm za-

szukaj w tomie piątym! 

czynowym jest ferm c n tar ja a I ko
ho I o w a. Polega ona na dzialaniu 
pewne!!o gatunku drożdży, grzybka, zw. 
Sacchnmmycrs ccrei·isiac, na płyny za
wieraj11re rukier gronowy. Zawarty 
w grzybkarh zaczyn, t. zw. zymaza, roz
kla<la rukier gronowy na alkohol etylo
wy i dwutlenek w<;gla. Najłatwil'j fer
mentarji alkoholowl'j ukga sok wyci
śnirt~· z winogron, jako zawicraj11cy du
żo eukrn gronowl'go, oraz innych skład
n ik(m S]ll'Zy,jaj11<'yeh rozwojowi gTzybka; 
taki sfrrmrntowany sok winogron nosi 
nazwc w i n a. Podobnie wytwarza sic 
t. zw. wina owocowt\ kt<'ir<' ,il'\lnak za
wi<'raj;i znaPznil' mnil'j alkoholu od wi
na prawdziwego, stoscmane bowil'm dla 
irh otrzymywania owort• s:i ubogie w eu
kiPr. Z drugi<•.i stmny znz11aczyl- nal<'ży, 
że zbyt duża ilośl- <•ukru hamuje fer
mPntaeji; i działa w ten sposób utrwa
la.i<1ro (st11d dobre konserwowanie sir 
konfitur). Urzybki, powodująr<' frrmen
tarjQ nlkoholową, są w przyrodzie nad
zwyrzaj rozpowszerhnionr i znajdują 
sic niemal wszi;dzie w śwircie nas ota
rzająrym, tak Żl' pozostawieni<' narzynia 
z płynem przi•z ezas JH'wirn na powie
trzu wystarcza już, aby dostały sic doń 
g-rzybki z powid.rza. W przc•myśle do
daj<' si<; zrpsztą do płynów pl'Zl'Z!laczo
nych do fermentacji odpowi1'<lnic ilości 
gotowych grzybków lub il'h przetwo
rów. 

l>o napojów alkoholowyeh powstajq
cych pod wpływem frrnwntaeji należy 
również miód i pi w o. Miód <lo pi
cia jest to 8frrmpntowany miód pszezeli, 
rozricńczony nprzrdnio wodą (dla umoż
liwienia fermentacji - zawiera bowiem 
zbyt dużo cukru). Piwo wytwarza się 
przez fermentację zalanych wodą, odpo
wiednio spreparowanyrh, kiełkujących 
ziarrn jęezmienia; zawarty w ziarnach 
ferment, diastaza, rozkłada skrobie zia
ren na cukier gronowy, który teraz ule
ga fermentacji alkoholowej; dodatek 
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substancyj gorzkich ( przedewszystkiem 
chmielu) nadaje piwu jego przyjemny 
smak. 

Ze wszclkieh napojów alkoholow~·eh 
drogą dcstylaeji można otrzymywać ezy
sty alkohol. Spostlh tt•n byłby jednak 
zbyt kosztowny i niewy!!'odny, to też wła
ściwa produkcja alkoholu odbywa się ina
czej. Do wyrobu jt•µ-o używa się miano
wicie zawieraj:!cyeh dużo skrobi ziem
niaków lub. zboża. Wygotowany w spe
cjalny sposób surowiec zadaje się dia
stazą jeczmienną dla seukrzcnia skrobi, 
następnie zaś otrzymaną eic<•z z cu
krem - podda.ie się fermentarji alko
holowej. Przez destylację otrz;·muje się 
z cieczy tej czysty alkohol. Obecnie zre
sztą produkuje się alkohol i w inny 
sposób - metodami czysto chrmicznemi. 

Fermentacja alkoholowa posiada rów
nież wielkie znaczt>nit• przy ,,. y pi P ku 
ciast a. Dodawanie drożclży do eiasta 
ma na cdn wywoła n ie frrmcntacji alko
holowej zawartPgo w cicśC'ie eukru, 
a wytwarzający się dwutknl'k \\·ęgla 
wypełnia masę <·iasta, spulehnia.ilJC je 
( „ciasto rośnie") ; pewną rolę o<krywa 
tu zrcszt1i równi<>ż ula111ia.i:1c~· się z <'ia
sta pod wpływrn1 ciPpła alkohol. 

Innym znanym pospolicie ro<lza,jpm frr
mentacji .icst f Pr m enta r .i a o et o
wa, polegająca na wytwarzaniu kwasu 
octowego z alkoholu pod wpływem za
czynu zawartl'go w innym grzybku, zwa
nym 1'/ycoderma aceti. "Tarunkiem roz
woju grzybka jest niewielka zawartość 
alkoholu w płynie fermmtu.i11cym (do 
10°/n), w prze('iwnym howi<•m razie 
grzybki rozwijać siQ nic mogą. 

Wspomnimy jeszcze o przl'lworach 
fe r rn c n tac j i m 1 e cz n t' j, k<'firze 
i kumysie. Napoje te powstają z mleka 
krowiego (kefir) i kobylego (kumys) 
pod wpływem specjalnych grzybków ke
firowych, działających na cukier mleko
wy. Grzybki kefirowe rozkładają cukier 
mlekowy na alkohol i kwas mlekowy. 

T. zw. mh'ko zsiadłe jt•st równ10z prze
tworem frrmentacji, a powstaj0 pod 
wpływem zaczynów wytwarz1rnyrh 1n·zpz 
bakterję zwaną pałt>rzką kwasu mh•ko
wcgo; zarzyny te wytwarzają z cukru 
mlPkowego kwas mldrnwy, kt.ór~' ścina 
białko zawarte w mh•ku (-Mleczar-
stwo). .T. Stein. 

\Vażnicjszc Źl'Óllła piś111imniczc w .kzyku 
polskim: K. KI c <' ki: Putolog-ja ogólna, 
Kraków. T. II, rn:Jfi. Lass ar - Co h 11: 
Clwmja w żyr i u rodzi<•111H'111, \V n rsza wa. 
.T. P a r n a s: Chr111ja fiz.iologirzna, Cz. I, 
Wnrszawn-Lw6w Hl:..!2. E. S y 111: \\'sp6ł
czrs1w poglą<ly na butlow~· i czynność rnzy
mów. W pi!imie „Hiolog.ia Lrkarskn", T. XV, 
rn:m, 7.CHZ. 1. 

ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAż
NE. Choroby zakaźne (-+ Raktcr je, 
lfoktcrjologowic, Odporno.~<:) różniq Hi<: 
tem od innych 8chorze11., że wylnwhają 
gwałtownie i niszrzą wi<'lkie masy lnd
nosc1. A ponieważ idą Oli<' <'Zl,'Hto szla
ki<'lll wojen, gdy woktił pobojowiska 
snują się wyziewy eiał gniją<·ych, po
ni<'waż pojawiają siQ w rniPjscaeh, gdzi<' 
ciężkie, wilgotnl' opary n10g11 11aHuwaf. 
przypuszcz<'ni<' o istniPniu ciał tru.ią
cyrh, przl'to u111ysł ludzki dopatrywał 
siQ WE' wsp6łist.niN1iu choroby i tyl'h 
rzekomych ciał trujących związku przy
czynowego. Hipokrates, a za 11i111 inni 
lekarze greccy uznawali za przyrzynę 
choroby zakaźn<'j istnieniP miiizmatu, 
rozumiej11c przPZ to trlH•iznę lotn:J, 
znaidującą siQ w powi<'t rzu. L!'lrnrzt' 
rzymsry z dn Varro nn cz!'l<' spostrze
g·li jednak, że choroba zakaźna moż<' 
sii,: udziE>lać hezpośrE>dnio i zrozumieli, 
że jej zarzewie tkwi w osobniku eho
ry111. Epidemjc ujmowano zatPm po
niekąd jako łnńcuehy zakaź1w. 8rednio
wit'cze, a przedewszystkic•m wiel<>y 
lllQdrcy arahsey uzależninli epi<lem.i<' od 
zjawisk astronomicznych, po<1krPślali 
zatem niejako ich kosmirzne podłoże. 

Czego nie zna.idziesz tuła.i -
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Badania pc'iźnirjsze potwier(lziły .kd-
11ak uję<"i<' t>pid(•1nji jako znkażri1 pl'zr
(•ho(lząeych od m;olmika do osobnika, 
zauważono howil'tll, żr często powsta
wał~, onr ·w portaeh. gdzie znrzul'ały 
kotwiei; okrr;t~· przyhywa.foel' z krajc'm 
zakażony<"h. Hóżni wi\'(' ba(l<t('Zl' cza
s(>w nowożytnych słuszni(' podkrl·ślali. 
że <'pidPtnj(• udzil'lają sir; drop.ą kon
taktu pośrPdni(•go lub lwzpośn•dnir1„rn, 
Żt• zaraza lilOŻf' hyr ]H'ZPllOSZOlia pl'Zl'Z 
zakażone prz1•d111ioty i t. p. Po.i\~('i1• za
każC'nia i ehorohy zakaź1w.i. jako ('bo
rohy udzi(•l:t,h(•pj sif,', prz!'szło do świ:-i
domośl'i llHln. ( hlosohnil'nil' trf,'clmrn
tych, którzy 1m1siPli zapo1ncH·ą speejal
nyeh klf'kotpk dawaf. znar O SWl'llł 
przybliżPnin, hyły zatem wyrazp1n z(1a
wania sobie sprawy z istoty zakaż!'nia.. 

Odkrycie Pasteura i Kocha. 

Wielka ta prawda nil' wyszłaby poza 
rallly hipotezy, gclyhy ni(• narodziła siQ 
wiedza o zarazkiwh chorobotwc'ir<"ZY('h. 
Pasteurowi ( 1822---lH!lf>J udało si\' do
wit>Ś(\ że rioszez<'irólne choroby 1110µ,-q 
hyr wywołane przpz p1•wn<' okl'PŚionP 
gTupy zarazków. Doszl'dł on do t t'f„!"O 
drogą hmlania }ll'O('PsÓw fl'r1n<·nta('yj
nych. Dowi<'>dł lllianowiei1'. Ż<' typy f(•1·
lltl'lltacji (alkoholowa, luh kwaśna) za
leżą o(l 1wwnych ok reślonye h drobno
ustrojów. Stą(l był tylko j('(}en krok 
do owej wiPlkiej prawdy, że r(>wniPż 
i pewne typy sehorzl'l'1 <'złowieka zale
żą od odmirnny<'h (lt-olmom;trojów. 
Pasteur wykazał równil'ż, że drohno
ustrojC' nie mog·ą powstnr z utlltPrji niP
żywej i że zatem istnil•nit' wszt.•lkic>j 
choroby zakaźnej musi pol('gar na wnik
ni\'ciu zarazka z zcwnątrz. Oclkryeie to 
miało znaCZ('nic dreyduj:iee dla sp1·11w 
poznania przyczyn chorób zakaźnych. 
JeżPli dezynfekujemy rany (antysepty
ka wprowadzona przez J,istera w r. 
1866), jeżPli staramy się uniknąć za
każeń (aseptyka, wprowadzona przez 

szuka.i w to111it: piątym! 

:-;;Plllllle)wpissa w r. 1861) opiNatuy to 
na owyeh dw<'>(•h zasaclniezveh i wi<•l
ki(•h o;lkryeiach P;iskura. • 

Ale od l'zegoż zn leży r<>żnorodnośr 
choroby? Czy poszezri.ról ne Sl'horzl'llia 
wywoływane s:1 przpz odmiemt<' zaraz
ki, czy tPŻ jl'd<'ll i ten satn zarazek 
możr wy wo lywać r<'>żnp stany chorobo
wr? Czy rozmaite pos1a<"i drolinoustro
.iów są .i<'dynie 1·oz111nitl'n1i postacian1i 
j1•clneµ·o zarnzk:i? Aż<'hy odnowiedzicr 
na t<' pytania, nal(•żnło 1t1(it'. izolowar 
i hodowar posz(•zpg(1ln1• drobnoustrojf•. 
l1c1ało si~· to l\(H'hnwi ( 18-t:J-1910), 
który opr1H·uwa ł tp(• lm i k\• · liak ll'r.iolo
giczną, rnt1ożl iwiaj;1e:1 ,,·yosolmiauie za
razka z ust ro.in ehorpi.ro i okrPślanie 
.i<•go własnośPi hioloµ·ieznyeh. 

Przenoszenie się chorób zakaźnych. 

Dzięki praeotn Ko1'ha i .i<'go nastQp
cc'>w można było niPt)·lko wykazar, jak 
wyg·l11<la.ią i jak żyj:) zarazki, ale rów
ni<'ż, gdziP si0 on<' kryj:), gdziP znaj
dują się zat<'111 01.miska zakażone. :\foż
na wi~·c było poznal-, jak wyglądają 
zarazki gruźli<"y, ehol1•ry. wąglika i t. p. 
Można było dowil'śr, że są to od1ni<•1111p 
gntunki i 1t1ożna było stwierdzić, jaką 
drogą przPnoszą si~' poszezrgc'ilnP drob
noustroje z człowiPka na ('Złowieka. 
Okazało sic: wir;<'. ŻP niPkt{>rc z nich 

przenoszą się drogą kropelkową, np. 
zarazki gruźliey, błonicy, płoniey i t. p. 
<:dy chory lrnszle, wokoło niPgo na 
wi(•lometrowe.i przPstrzPni zawieszone 
są na drobnyeh kropt>lkach zarazki cho
robotwórczP. Kroprlki t<' mogą osiąśr 
na eząstPezkaeh kurzu. Ody wiatr uno
si ,je w powietrze, gdy dziecko rącz
knnii dotkniP znkażonrj plwol'iną ziemi 
lub podłogi, znrazek może się i tą dro
gą dostar do zdrowego ustroju. Zaka
ŻPnie kropelkowe nie jrst jednak Ly
nn.imniej jt>dynym sposobem szerzenia 
siQ c•horób zakaźnych. Zarazek gruźli
ezy może również dostar się do mle-
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ka poprzez zakażone wymiona krowy 
i wraz z mlekiem wprowadzony by(: 
może do ustroju Judzkiego. ,Jest to spe
cjalnie niebezpieczne dla niemowląt. 
Zarazek płonicy może znajdować się 
na zabawkach dziecięcych. Często za
razki wnikają drog·ą jelitową. Zarazek 
duru brzusznego i cholery wydalany 
jest z organizmu ludzkiego z kalem 
i mocz('lll. Czasarn i zarazek tt•n zakaża 
poszczt'gÓlne środki spożywcze. lidy 
jednak dostaje się do wody, spożywa
nej przez wielkie masy ludności, 111ogą 
powstać olbrzymie, ohe,jmującc wirle 
tysięcy ofiar <'piclemje. Zarazki <lu
ru brzusznego mogą być wydzielane 
z ustroju lata całe po przebyciu cho
roby. Zdarza się często zakażanie mle
ka w czasie udoju przez osobnika, któ
ry nawet nie pa:nii;ta, Ż<' kiedyś przed 
wielu laty chorował. Ogromną rolę 
w przenoszeniu chorób zakaźnych, spe
cjalnie czerwonki, grają muchy. Wszyst
kie choroby zakaźnr mają za przyczy
nę zarazki żywe. Ni1~wszystkit> jednak 
choroby zakaźne są udzielającP się. 
\V glebie znajdują się np. nielwzpiecz
ne zarazki tężca lub zgorzeli gazowej, 
które mogą dostać się do ustroju dro
gą urazu. Zarazki te bardzo często po
wodują tak zw. zakażenia przyram1<'. 
Rozsiewalność tych zarazków jest jed
nak niewielka, i dlatego, z wyjątkiem 
okresu wojen, nie przedstawiają one 
większego niebezpieczeństwa społecz
nego. 

Zarazki chorobotwórcze niezawsze po
wodują zakażenie jednego tylko ga
tunku zwierząt. Zarazek gruźlicy może 
znajdować się w człowieku i w hydli;
ciu, pewne jego odmiany spotykamy 
u ptaków i zimnokrwistych. Zarazek 
dżumy może znajdować się w człowie
ku i gryzoniu, zarazek wąglika nietyl
ko w człowieku i u zwierząt, ale rów
nież i w glebie. Natura w trosce o ży
cie drobnoustroju dba, ażeby zarazek 
------------- --

nie zginął razem ze swoją ofiarą. Tak 
np. zarazek dżumy, znajdująey się 
w szczurze, z11każa również pchłę sz1·zu
rzą. Ody szczur padnie, pchły uchcHhą 
z trupa i zakaża.ią inne szczury i czło
wieka. 'N innych przypadkaeh zarazki 
po smierei swej ofiary wytwarza.iii 
przPtrwaln iki i w tpj postaci mog~1 prze
tnvar clziesi11tki lat, aż dostaną się 
do nowqro ustroju .• lak już wsponm i a
no, zarazki mogą hyć przpnoszmw przez 
owa<ly. Owad ni(•zawszp jt>st nw<'haniez
nyrn przpnosieid1•m zarazka. Często 
przt'biPg-ają w nim złożmw eykk rozwo
jowe, które w ustroju ezłowiPka i zwiL'
rzęria kręt.Ęowego n ie mogą zaehodzić. 
Tak np. zarazek zirnniry rozwija się 
w ustroju ezłowieka drogą bezpłciową. 
Po kilkn lub kilkunastu tygo<lniaeh zma
g-ania się zarazka z ustrojPm ezłowiPka 
zdolność do rozwoju hezpł<'iowq~o zan i
ka i wytwarzają się formy płciowe, któ
re• ,kdnak nie są zdolne do dalszeg·o roz
woju. Sa one obok siehil', nie mogą sii; 
jednak połq('zyr, p{>ki nie 11apotkaj11 
warunk{>w żyria zupełnie odrniPnnyrh 
w ustroju samiry komara widliszka. Tu
taj dopiero 111ngą one zakończyć swoje 
przPznaezcnie. DlatPgo chory na zimnieę 
nie jPst zaraźliwy bPzpośrPdnio, rnoŻt' 
on hyć źródłPrn zakaŻ1'nia jPdynic przy 
współudziale komara widliszkn. A zatem 
zarazki chorobotwórcze znajdują się 
w rozmaitych gatunkach zwierząt. Za
razek wścieklizny jest tego przykładem. 
Człowiek chory na wściekliznę umiera. 
Zwycii;stwo zarazka jest tutaj zwycię
stwem pyrrhnsowt>m, zarazek bowiem 
ginie wraz ze swą ofiarą. O<l człowieka 
wściekłego jednak jcszeze nikt się nie 
zaraził, i ciągłość gatunku zarazka wście
klizny opiera się na istnieniu rezer
wuarów zarazka u zwierząt. W szystkiP 
te fakty wskazują zatem, jak ściśle za
zębia się żyrie świata niewidzialnego 
z widzialnym. Walka z J>rZL'nosiril'lami 
zarazka, jak np. z komarami w przy-

0.zego nie znajdziesz tutaj 
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padku zimnicy, z wszawirą w przypad
ku <luru plamistego, jest najistotnil'jszą 
CZQŚcią naszych zabiq~ów sanitarnFh. 

Współżycie drobnoustroju z człowiekiem 
lub zwierzęciem. 

W alka drobnoustroju z człowit'kiem 
lub zwierzQciem n i cza wsze kończy siQ 
zwycięstwem jl'dnt>j zp stron. Najprost
sze wyjście - śmicrr alho zarazka ehoro
botwórczcgo, albo zaatakowa1wgo ust ro
ju - zachodzi tylko w niekt(1ryeh scl10-
rztoniach, jak np. odra, lub do 1wwnego 
stopnia ksztusit>c. CzQsto owo stareie dwu 
światów kończy siQ poko,irm. Zarazrk 
nie ginie, lecz ukrywa siQ w mirjs<'ach, 
gdzie jrst zabezpieczony od sił obron
nych ustroju (np. w PQcherzyku żliłcio
wym) lub też dostosowuje się do żyl'ia 
pasorzytn iezcgo w ustroju zakażonym. 
Czasami wytwarza się ,.., ten sposób 
choroba chroniczna (np. g-ruźlica), eza
sami chroniczne nosicielstwo, nirzwią
znne z chorobą. nosicielstwo u ozdro
wieńców, które trwać może lata. Czę
sto wcale nie można zauważyć- widoez
nych objawów ehoroby naskukk wnik
niQcia zarazka chorobotwórezego ( ~ 
Odporno.~ć). Owa nierównomierna za
p'ldalność zależy prawdopodobnie od 
~~ujemnego przystosowywania się ezlo
wieka i zarazków chorobotwórczych. 
Jesteśmy świadkami często występują
cej selekcji w naturze i zjawiska od
pornośri odzwierciadlają nam prawdo
podobnie zamierzchłe hoje poniiędzy 
drobnoustrojem a człowiekiem luh zwit>
rzQciem. Gdyby walka pomiQdzy zn
razkiem i zwierzęciem lrnńezyła siQ za
wsze śmiercią jednego z ni<'h, to epi
demje, być możf', dawnoby już wygnsły, 
ponieważ zarazek, dostosowany do ży
cia pasorzytniczego, ginie wraz z ustro
jem zakażonym. f,ańeuch epidemiczny 
lllusiałby się przerwać, gdyby nie fakt, 
że zarazek chorobotwórczy kryje się 
jakgdyby w gatunkach zwierzQcych lub 

,ęzukaj w tornie piątym! 

u osobników, którym on nie szkodzi 
i które go wobec tego nic niszczą. No
sicielami zarazka w naturzr, umożliwia
jącymi jego przetrwanie w świecie ze
wnętrznym, są w wielu wypadkach te 
gatunki lub te osobniki, które się nie 
bronią i bronić się nie muszą, gdyż ... 
nie cierpią. Powstaje jednak w ten spo
sób nowy czynnik w Ppidemjologji: 
mianowicie nietylko osobnik chory, a.le 
i zdrowy nosiciel zaczyna odgrywar 
ważną rolt;- w szrrzeniu siQ chorób za
kaźnych, jest on tem groźniejszy, po
nieważ często nie możemy go rozpoznar 
i odosohnir. Tak np. w błonicy prze
szło 90°/0 przypadków choroby zalcż
nyeh jest od zakażeń utajonych. Jeżeli 
obecnie owo okrutne odosobnienie cho
rych na trąd nie ma zastosowania, to 
dlatego, że w państwach, gdzie trąd 
panuje nagminnie, liczba nosicieli za
rnzków trądu znacznie przewyższa licz
hę ehorych. 

A zatem dochodzimy do przekonania, 
że stykanie się świata widzialnego z nie
widzialnym w ciągu setek i tysiQcy lat 
musiało wytworzy{> pewne formy obo
jętn<>go współżycia, a być może nawet 
symbiozy człowieka z zarazkiem choro
botwórczym. Historja chorób zakaź
nyeh wskazuje na to, że stają się one 
w miarę postępu cywilizacji wCJąz 
słabsze i przebiegają coraz łagodniej. 
Odnosi się wrażenie, że nosicielstwo, 
niezwiązane z objawami chorohowemi, 
jest etapem ewolucji, zmierzającej do 
pokoju_ pomiędzy światem widzialnym 
i niPwidzialnym. 

Rozsianie zarazka i zakażenia utajo
ne zaczynają grać we współczesnej epi
demjologji rolę olbrzymią. Choroba za-' 
kaźna może być wywołana nietylko 
przez wnikniQcie zarazka z zewnątrz, 
ale byr może często skutkiem załama
nia się sił odpornościowych ustroju, co 
powoduje, że zakażenie bezobjawowe 
zamienia na zakażenia objawowe. Dla-
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tego warunki sµołecznc wpływają na 
występowanie l'hor{>b zakaźnych i dla
tego uc!dporniani11 1~iasowe, kt6re pod
noszą siły odpornośc1owe społeczeństwa, 
grają tak doniosłą rolę w walce z cho-
robami zakaźnerni. 1 H' f 1 -"• ITSZ e tl. 

ZIEMIA. Przez długie wieki Ziemia 
stanowiła nieruchollly środek wszech
świata ( ~ w.~zech.~wint), dokoła które
~() krążyło Słońce, Księżyc, planety 
I ii;wiazdy. Zepchnięta przez Kopernika 
z naczelne1rn stanowiska, stała się Zie
~nia _jedną z mniej pokaźnych planet 
I zaJęła właściwe miejsce w układzie 
planetarnym, którego środek stanowi 
Słońce. Zif>mia wraz z Merkurym, \Ye
nerą i Marsem należy do grupy mniej
szych planet, niezbyt od Słońca odle
głych, zwanych planetami wewnętrzne
rni w przeciwstawieniu do wielkich 
i wielokrotnie dalszych planet zewnętrz
nych, jak olbrzymi Jowisz, Uran, N(•p
tun i znacznie niniejszy Pluto. \V po
równaniu z wielkośc>ią układu planetar
nego Ziemia jest znikomo mała; daje 
o tern dobre wyobrażenie porównanie 
Newcomba: jeślihy Słońce miało roz
miary dużego jabłka, to Ziemia byłaby 
ziarnkiem gorczycy, odległem o 10 111 od 
Słońca, w odległości zaś :3 cm od niej 
krążyłby Księżyc, rozmiarów ziarnka 
maku; odległości od Słońca pozostałych 
planet wynosiłyby od 4 m (Merkury) do 
400 111 (Pluto). Cały więc układ sło
neczny, zredukowany do tej skali 
(1 : 15.109 ) mieściłby się na powierzch
ni 0,5 km2

; otaczałaby go przestrzei1 
pusta, rozleglejsza niż cała Europa, 
w objętości zaś równej objętości całe.i 
Ziemi mieściłyby się trzy lub eztcry 
gwiazdy stałe, rozmiarów jabłka czy 
pomarańczy każda. 

Pochodzenie Ziemi. 
O tem, jak powstał układ planetarny 

a wraz z nim i Ziemia, snuć możemy 

tylko . ~ipotczy oparte na mniej lnh 
bardzie,] pewnych podstawach. Przrz 
stulecie zgórą panowała powszechnie 
hipoteza Kanta, opracownna p{>źniej 
przez Laplace 'a; za punkt wyjścia brn
ła ta hipoteza pierwotną mgławi<'ę, 
w które.i materja była 11aog<>ł bardzo 
rozproszona, tworzyła jednak pewne lo
kalne zagęszczenia. Mgławica ta wiro
wała dokoła swojrj osi, ruch jej zaś 
obrotowy ulegał przyśpi(•szeniu w lllia
rę kurczenia siQ pod działaniem siły 
grawitarji; przy~pieswnie to kilkakrot
nie dochodziło do takirgo stopnia, iż od 
peryferji mgławicy siła odśrodkowa 
coraz to odrywała pierścienie, kt<>re 
skupiały się p{>źniej w poszczeg-ólne 
planety. Dokładniejsza wszakże anali
za mechaniki takiego proc!'su wyka
zała, że moment pędu (suma iloczy;16w 
masy, szybkości i promienia orbity 
wszystkich ciał niebieskich, należ:!cych 
do nkła<ln phnwtarn<'g'o), jPst w nkła
d~ie planetarnym zbyt lllały na to, aby 
kiedy kol wiek siła odśrodkowa 111cwła . , ,.., 
os1ągac natQżenie, pot rzelme dla oclt'l'-
wania pierścieni mater.ii. 

Obecnie najprawdopodobniejsza wy
daje się hipoteza, według kt<>rej układ 
planetarny powstał z pra-8łońca nag·]<. 
sk?tkiem katastrofy wywołanej niespo
dz1~nem zbliżeniem się jakiejś wielkiej 
gwiazdy do Słońca. 8iła przyciągania 
tego ciała niebieskiego wywołała w ma
terji pra-Słońca (w owym cznsic hez
porównania zapewne wiQkszego i bnr
dzicj rozrz('dzonego niż ohPc>nic) po
tężną falę przypływową, coś w rodzaju 
proturhcrancji. tak olbrzymią i potężn11, 
że pewna część suhstaneji sło1wcz11ej, 
coprawda drobna tylko, została wyrzu
cona w przestrzeń w postaci smugi, 
która sięgała do granic późniejszego 
układu planetarnego. Materja smug-i 
skupiła się dokołu pewnych gęściej
szych ośrodków, dając początek po
szczególnym planetom, które początko-

Czego nie zna.idziesz tutu) -
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wo obiegały dokoła Słoi1ca po drogach 
silnie eliptycznych. Elipsy te zmieniały 
się stopniowo w orbity prawie koliste 
skutkiem oporu stawianego przez pył 
kosmiczny, który z początku był sto
sunkowo dość gęsto rozsiany w prze
strzeni międzyplanetarnej, stopniowo 
zaś został pochłonięty przez większe 
ciała planetarne. Według Jeansa, który 
się najbardziej dla opracowania tej hi
potezy zasłużył, smuga oderwanej od 
Słońca materji miała kształt wrzecio
nowaty; pośrodku smuga była najgrub
sza, tu utworzyły się największe plane
ty, Jowisz i Uran; na obu końcach wrze
ciona było mniej materji, powstały pla
nety mniejsze, Merkury, Wenera, Zie
mia i Mars na końcu wewnętrznym, 
Neptun, Pluto i może inne jeszcze nie
znane dotąd drobniejsze cinła na koń
cu zewnętrznym. Cały więc układ pla
netarny wraz z Ziemią powstał skut
kiem wydarzenia wyjątkowego, które 
bardzo rzadko tylko mogło się powta
rzać we Wszechświecie. Niepodobna 
dokładnie oznaczyć chwili, kiedy po
wstał układ planetarny i jaka spowodo
wała to gwiazda; stało się to najpraw
dopodobniej przed kilku, do 10. miljar
dami lat, a g·wiazda, która to spowo
dowała, jest może ciałem wygasłem, 
ciemnem i nigdy poznana nie będzie. 

Ruchy Ziemi. 

Ziemia, poruszona raz z miejsca, wy
konywa w przestrzeni kosmicznej bar
dzo skomplikowane ruchy. 

Przedcwszystkiem wraz ze Słońcem 
i z całym układem planetarnym obiega 
ona dokoła środka ciężkości całego 
układu galaktycznego ( ~ Droga Mlecz
na) wielkiego skupienia gwiazd w gra
nicach Drogi Mlecznej. Wraz ze Słoń
cem pędzi Ziemia obecnie w kierunku 
gwiazdozbioru Cefeusza z ni.epojętą 
szybkością 30 km/sek. 

Znacznie powolniejsze są ruchy Zie-

szukaj w tomie µiątym! 
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111i w granicach układu planetarnev;o. 
Przedewszystkiem krąży ona dokoła 
Słońca po zlekka eliptycznej orbicie, 
r6żniącej się niewiele od koła, gdyż jej 
mimośród wynosi tylko 1/60 połowy 
większej osi elipsy. średnia odległość 
Ziemi od Słońca wynosi 149,450.000 km, 
zmniejsza się do 146,950.000 km 
w punkcie przysłonecznym ( µerihe
liurn), wzrasta do 151,960.000 km 
w punkcie odsłonecznym (afelium). 
Różnice odległości odbijają się wyraź
nie na szybkości ohie!!U Ziemi dokoła 
Słońca: 1 stycznia przerhodzi ona przez 
punkt przysłoneczny z szybkością 30,3 
km/sek; szybkość ta spada do 29,3 
km/sek; w punkrie odsłonerznym 2 lip
ra. Całkowity obieg Ziemi dokoła Słoń
ca trwa 365,2564 dni i odbywa się 
w płaszczyźnie ekliptyki, nachylonej 
o 23° 30' do płaszczyzny równika ziem
skiego; orbity pozostałych planet leżą 
mniej więcej w tej samej płaszczyźnie; 
prawdopodobnie w niej odhył się ów 
wielki wytrysk materji słonecznej, któ
remu cały układ planetarny zawdzięcza 
swoje pochodzenie. 

W obiegu dokoła Słońca Ziemia od
chyla się nieco od swej średniej orbi
ty; odchylenia te są wywołane przez 
zmienne przyciąganie innych planet, 
zwłaszcza zaś Księżyea, który powo
duje odchylenie Ziemi od średniej jej 
drogi, dochodzące do 4500 km. 

Jednocześnie Ziemia ohraca się dokoła 
swej osi, nachylonej o 66° 30' do eklip
tyki. Jeden obrót dokoła osi trwa 23 godz. 
56 minut, po tym czasie Ziemia powraca 
w to samo położenie w stosunku do 
sklepienia niebieskiego. Jest to dzień 
t. zw. synodalny, dzień natomiast rze
czywisty, czyli czas upływający od jed
nego południa (t. j. od chwili przej
ścia Słońca przez południk danej miej
scowości, do przejścia następnego) do 
drugiego, jest średnio o 4 minuty dłuż
szy, gdyż skutkiem obiegu Ziemi doko-
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ła Słoftca cofa się ono codzieft pozornie 
nieco wstecz na zachód na sklepienil! 
niebieskiem i przechodzi przez połud
nik o kilka minut później niż ten punkt, 
w którym Słońce znajdowało się dnia 
poprzedniego. W ciągu całego roku dni 
synodalnych jest o jeden więcej, niż 
dni rzeczywistych. Długość dnia rze
czywistego waha się nieco w ciągu ro
ku, gdyż wobec ekscentryczności swo
jej orbity Ziemia bieży dokoła Słońca 
ze zmienną szybkością, zarazem ze 
zmienną szybkością odbywa się pozorne 
cofanie się Słońca na sklepieniu niebie
skiem. Skutkiem tego dzień rzeczywi
sty trwa to dłużej, to krócej; dlatcg·o 
praktyczną miarą czasu jest. dzieli 
średni, trwający stale 24 godziny. 
Skutkiem obrotu Ziemi dokoła osi 
punkt na równiku przebywa w ciąg-u 
sekundy 465 m; szybkość ta maleje ku 
biegunom, na 45 równoleżniku wynosi 
już tylko 355 m na sekundę, na 70-tym 
159 m/sek, a na samym biegunie --
0 m/sek. 
Położenie osi ziemskiej w przestrzeni 

nie jest stałe: skutkiem przyciągania. 
Słońca na nabrzmienie równikowe Zie
mi (przeważnie do Słońca niesyme
trycznie ustawione) oś ziemska w ciągu 
25. 765 lat opisuje w przestrzeni ze 
wschodu na zachód stożek o promieniu 
231

/ 2° dokoła osi ekliptyki. Wynikiem 
tego ruchu jest ptecesja punktów rów
nonocnych, która polega na tern, że 
wiosenny punkt równonocny przesuwa 
się co roku na zachód o 50,2". Skut
kiem tego ruchu w II w. p. Chr. obecna 
gwiazda polarna była odległa od biegu
na o 12°; obecnie odległość ta jest nie
wiele tylko większa od l 0 i przez pe
wien czas będzie jeszcze maleć do 26 
w r. 2065, kiedy biegun zbliży się naj
bardziej do gwiazdy polarnej, poczem 
zacznie się ponownie od niej oddalać; 
po 13.000 lat gwiazdą polarną będzie 
Wega w gwiazdozbiorze IJiry, a po 

26.000 lat oś ziemska powróci do obec
nego położenia. 

Przyciąganie Księżyca na nabrzmie
nie równikowe powoduje znacznie 
mniejszy ruch osi ziemskiej o krótszym 
okresie, zwany nutacją; poza tem oś 
ziemska porusza się wewnątrz samej 
kuli ziemskiej, skutkiem czego biegun 
przesuwa się po powierzchni Ziemi, 
opisując nieregularne krzywe o promie
niu 0,3", czyli około 9 lll, w ciągu śred
nio 4:12,8 dni. 

:Wielkość Ziemi. 

Ziemię zmierzył pierwszy Bratostcncs 
(275-196 przed Chr.), osiągając przy
padkiem wartość bardzo zbliżoną do 
rzeczywistej, istotną wszakże dokład
ność pomiarów <rsiągnięto dopiero przez 
zastosowanie metody triangulacyjnej 
(~Pomiary Ziemi). Już z pomiarów, 
dokonanych w połowie w. XVlll, wy
nikało, że Ziemia ma kształt elipsoidy 
.obrotowej, spłaszczonej na biegunach; 
pomiary pozmeJSZe potwierdziły to 
w zupełności. Według ostatnich obli
czeń wymiary Ziemi wynoszą: 
Promień równikowy Ziemi czyli poło

wa wielkiej osi elipsoidy 
ziemskiej (a) . 6,378.388 m 
Promień biegunowy (b) 6,356.909 m 
Biegun leży więc o 21.479 m bliżej 
środka Ziemi niż punkt na równiku, 

ł . , z. . ( a-b) . sp aszczeme zas 1em1 -b wynosi 

1/297. 
Obwód równikowy Ziemi mierzy 

40,056.276 m, jej powierzchnia okrągło 
510 milj. krn2

, objętość 1,082.841,320.000 
km3

• 

Rzecz prosta, powyższe pomiary po
mijają nierówności skorupy ziemskiej, 
które dochodzą do 20 km nieomal, ( naj
wyższe wyniesienie lądu, Mount I•~ve
rcst - 8880 m, największa dotąd zmierzo
na głębia oceanu - 10.800 m) i odnoszą 
się do powierzchni mórz i oceanów i do 

Czego nie znajdzie.~z tutaj -
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tego poziomu wody, jaki ustaliłby się 
w kanałach, przekopanych poprzez lą
dy. ścisłe pomiary wykazały, że ta 
ogólna powierzchnia poziomu wody na 
Ziemi, zwana geoidą, będąca zarazem 
powierzchnią jednakowego natężenia 
siły ciężkości, odchyla się o kilkasrt 
metrów od powierzehni elipsoidy obro
towej; odchylenia te są spowodowane 
przyciąganiem mas lądowych, które po
woduje podniesienie się powirrz<'hni 
geoidy ponad powierzchnię elipsoidy 
ziemskir j wewnątrz lądów i w ich są
siedztwie, obniżenie się natomiast po
środku oceanów. \Vreszcie wt>dług obli
czeń łfoiskanena przekrój równikowy 
Ziemi przedstawia nie koło, lecz bardzo 
mało wydłużoną elipsę, któn'j większa 
oś jest o 3:30 rn dłuższa od osi mniej
szej. Postnć więc Ziemi jrst bardzo 
skomplikowana i może być. uważana za 
elipsoidę obrotową tylko w pierwszem 
przyhliżeniu. 

Siła przyciągania Ziemi. 

Miarą natężenia siły przyciągania 
Ziemi jest przyśpieszenie swobodnie 
spadającego ciała w ciiigu 1 sekun
dy. Wielkość ta zmienia się wraz 
z szerokością geoµ;rnficzną, na równiku 
spada do 978 cm, na biegunach wzra
sta ponad 983 cm. Ołówną przyczyną 
tych zmian jest siła odśrodkowa, która 
działa w kierunku przeciwnym do siły 
ciężkości; siła odśrodkowa jest naj
większa na równiku, gdzie stanowi 
1/289 siły przyciągania, spada natomiast 
do zera na biegunach; mniejsze znacze
nie ma spłaszczenie Ziemi, skutkiem któ
rego bieguny leżą o 21 km bliżej środka 
Ziemi niż punkty położone na równiku. 
Znając kształt Ziemi, stałą jej przycią
~ania, szybkość obrotu dokoła osi a więc 
wartość siły odśrodkowej, mmi;na z ła
twością obliczyć normalne natężenie si
ły ciężkości w dowolnym punkcie Ziemi 
na poziomie morza. Rzeczywiste pomia-

ry natężenia siły ciężkości odchylają się 
często od wartośri obliczonych, przy
czem natężenie siły ci'{żkości jest w jed
nych miejscach mniejsze, gdzieindziej 
znowu większe od normalnego. Te ano
maljc siły ciężkości, dodatnie, gdy siła 
ci~'Żkości jest zhyt wielka, ujemne, gdy 
za mała, wskazuj1~ na pewne różnirc 
w budowie skorupy ziemskiej. Anomalje 
dodatnie wskazuj11 na nadmiar masy, 
a więr przeriętnie większ11 gęstość mate
rjału skorupy zirmskipj. Anomalje 
ujem1w świadezą o braku masy i rzecz 
riPkawa, występują głównil' w obszarach 
pasm górskirh, nil'dawno utworzonych, 
ppdrzas gd~, anomalje dodatnie znajdu
ją się przrważnil' w obszarach nizin
nych, pokrytych młodPmi osadami. Ob
szary, na których występują anomalje 
siły ciężkości, nic znajdują się w stanil• 
równowagi stałej ; te, gdzie zaznacza się 
brak masy, wykazują tendencję do pod
noszenia się, obszary anomalij dodat
nich, nadmiaru masy, zanurzają się pod 
własnym ciężarem; tylko tereny o nor
malncm natężeniu siły ciężkości znajdu
ją się w stanie zupełnej równowagi. 

Masa ziemi. 

Znając siłę przyciągania Zic•mi i odle
głość powierzchni od jej środka ciężko
ści; z łatwością można obliczyć masę Zie
mi (--+ Cią.żenie powszechne). Masa Zie
mi jest niespodziewanie wielka, a że ob
jętość Ziemi jest znana, można porów
nać masę jednostki objętośri Ziemi 
z masą takicjż objętości wody, czyli 
poznać gęstość średnią Ziemi; wynosi 
ona 5,52. Jest to tern ciekawsze, że po
mijając wodę oceanów, skały, z których 
składają się powierzchowne rzęści Zie
mi stanowiące jej skorupę, mają gęstość 
znacznie mniejszą, przeważnie od 2,5 
do 3; we wnętrzu Ziemi muszą więc znaj
dować się ciała o znacznej gęstości, sko
ro gęstość średnia całej Ziemi wraz 
z wodą oceanów i lekką skorupą wynosi 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--~~~-
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5,52. O rozkładzie tych mus we wnętrzu 
Ziemi pouczyły nas fale, wytwarzane 
przez wielkie trzęsit>nia zit•mi, często 
tak potężne, że wstrząsają całq kulą 
ziemską. Otóż okazało się, że falc te 
przebiegają przez kulę ziemską z różną 
s?.ybkością, zależnie od głębokości, do 
której wewnątrz Ziemi sięga.iii. Okaza
ło się nastę1mie, że na różnyeh głęboko
ściach wewnątrz Ziemi znajdują się 
pewne graniec nieciągłości, nn których 
zmieniają się nade własności ciał, wcho
dzących w skład kuli ziemskiej. Na pod
stawie tych badań budowa Zil•mi przed
stawia się jak następuje: wnętrze Ziemi 
zajmuje jądro o promieniu 3470 km 
i o gęstości wielkiej, wynoszącej 9,fl do 
11 ; składa się ono zapewne, jak o tern 
pouczają najlieznicjsze meteoryty, od
łamki jakiejś rozbitej planety, z żelaza 
metalicznego z kilkoprocentową domie
szką niklu; jądro znajduje się prawdo
podobnie w stanie płynn~·m, g<l~·ż pew
ne fale sPismiczne, włuś<'iwe ciałom 
sztywnym, przez jądro Ziemi nie prze
chodzą wcale. Jądro otacza strefa przej
ściowa, sięgająca do 1200 km od po
wierzchni Ziemi, złożona zapewne z mie
szaniny związków krzc•mu, glinu i cięż
kich metali, pewnie z mctalieznem żela
zem. Gęstość tej strefy jest najtrudniej
sza do oznaczenia i waha się prawdo
podobnie od 5 do 6,5. Nad strcfii przej
ściową, prawie od powierzchni Ziemi do 
głębokości 1200 km, ciągnie się strefa 
zwana płaszczem Ziemi, dość jednorod
na, złożona ze skał glinokrzemianowych, 
obfitych w magnez i żelazo. Gęstość 
tych skał wynosi około 3,4 na zewnętrz
nej powierzchni płaszcza, i wzrasta do 
4,75 u jego podstawy skutkiem wielkie
go ciśnienia. Powierzchowna strefa Zie
mi, jej skorupa, grubości 60-75 km, 
składa się już ze skał, znanych nam z po
wierzchni Ziemi, przeważnie krystalicz
nych, wówczas gdy płaszcz ma zapewne 
budowę szkliwa wulkanicznego. W sko-

rupie Ziemi nastąpiła dalsza sC>grC>gacja 
materjałów skalnych, p;łęhiej zebrały się 
skały ciQższc, obfitują<'e w magnez i że
lazo, tworz11c ciągłą powłokę zwaną Si
ma, skały lżejsze, w potas, s6d i wapi'l 
bogatsze, zebrały się na powicrz<'hni 
i rozpadły na poszczególne bloki Sial, 
pływające w gęściejszej Simie. W ten 
sposób powstały na obliczu Ziemi l:!dy 
(~Ląd), grube luźne bloki Sial; dno 
oceanów zajmuje Sima, cienką tylko 
powłoką sialiezną przykryta. Dokład
niej znany jest tylko skład skorupy 
ziemskiej do„ głębokości mn. w. 16 km. 
Występują tu ot•zyw1sc1c wszystkie 
znane pierwiastki, ale w bardzo różnej 
ilości, przeważnie bardzo małej. Kilka
naście tylko pierwiastków występuje 
w ilości znarzncj, i z nich składają się 
wszystkie rozprzcstrzPnione minerały, 
kt6re biorą obfity udział w budowie 
skał skorupy ziemskiej, czyli minerały 
skałotwórcze. Ze wszystkich pierwiast
k6w najbardziej rozprzestrzrniony jt•st 
tlen, w skorupie Ziemi występuje bo
wiem przygniatająca większość ciał cał
kowicie utknionych; zkolei najpospolit
szcmi pierwiastkami s;i krzem i glin, na
stępnie idą metale, żPlazo, ma,1.rnez, 
wapń, sód i potas. 

Tak więc naog6ł w kuli ziemskiej róż
rw ciała ułożyły się tak, jak w piPcl! 
hutniczym, w którym u dołu zbiera się 
czyste mctalirzne żelazo, nad niem cięż
ka szlaka krzemianowa z siarczkami że
laza, na powierzchni zaś unosi się kkka 
~.;zlaka glinokrzemianowa; płaszcz i sko
rupa Ziemi - to warstwa tej lekkiej 
szlaki, warstwa przejściowa - szlaki 
ciężkie, żelaziste; jądro .Ziemi - to czy
ste żelazo. 

Ciśnienie. 

Ciśnienie ( ~ Ci.foienie) we wnętrzu 
Ziemi wzrasta wraz z głębokością; w po
wierzchownych warstwach o gęstości 3 
do 3,5 ciśnienie przyrasta mn. w. o 1 
atmosferę co 3 m, im bardziej natomiast 
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wzrasta wraz z głęhokośri:i g-ęstośr skał, 
tern szylH'il',i przyrasta równH'Z e1snw-
11iP. Porz:1tkowo, w płytsz~·<·h warstw:l('h 
skorn py c• 1sn wn it• j<'st j('(lnost ron rw, 
skicrowanP do środka ZiPmi, głęhirj na
tomiast wz1·11sta ono o t~·h„ Żl' wsz~·stkil· 
i,:kał~· st a.ią się plastyrzne i pł~·nf) powo
i i pod olhrzymiPm riśnit•nit'm, którt• 
działa w<'iw<'zas wt• wszyst ki<'h kiPrun
ka<'h, jak C'iśn i Pn it~ hydrost 11ty<'Zlll' w ril'
t:'zaeh. PłyriPj, pod jPclnost romwm ei
śnit•niem, elt•mpnty skał, zwłaszc·za hla
szkowatt>, jak mika, układają się r6wno
ległmni smugami, skntkit'lll ezq~·o po
wsta.i11 skały łnpkowatt• lnh ro najmnil'j 
pasiastP, jak grwjsy. W stn·fil· eiśnit>nia 
hydrostatyez1wgo skały przt•ohraża.i:i się 
w inrw, całkowicie i d1w110 krystali<·z1H'. 
jak granity. 

Temperatura wnętrza. Ziemi. 

\V raz z głęhokośri:) wzrasta r(1w11 iP:i. 
temperatura wnętrza Zit'mi; zanwa:i.0110 
to od<lawna w gł~·l)()kieh kopalniach. 
Przyrost tPmpt•ratury da,h' się zanwa
żye wszędziP, alt• jt>st niP.iPdnakowo 
szybki; mic•rzym~· go stopn il'm p:t>ot n
mirznym, ez~·li lirzl111 ml'tnlw, o jaką 
trz(•ba się zagłębi<\ a by uzysk ar pod n i P

sienie się fl>mperatury o 1" C. Przyrost 
jest najszybszy <'zyli stopiPń gPolPrmic•z
ny najmniPjsz~· wpohliżn wulka11{1w ]nb 
ft>ż takirh <'iał, jak węgid, w kti'1r~·<'h 
stale zachodz:i .iakiPś prz<·miany <'IH•
mirzrw wydziPlaj:J<'l' t:'iPpło; /!(]ZiPindzi<•j 
stopień geotermirzn.v jPst 7.IHH'zni(' więk
szy. l>la i.;u rop)' śn·d11 ia .i<'go wa rtośr, 
obliczona ze wszystkieh pomiar(1w w ko
palniarh i otworarh świdrow~·eh, wyno
si 32-34 m; w 8tanaeh Z.kdno<•z011yeh 
(gdzie najgłębsz<' na świ<·riL' wiL're<'nia 
przt>kro('zyły 3,fi km) stopiPń gcoter
mirzny .i<•st większy, około 42 m, naj
wolniej zaś przyrasta temiwrat ura wraz 
z głębokością w Braz)·lji i A fryre Po
łudniowej, gilzie w kopalniarh złota 
w Johannesburgu stopief1 gl'otcrmiczny 

1522 

doehodzi do 1:1fi m. Skoro tPdy wsz\•<lzic 
na Zi<·mi lt'mpPratnra wzrasta wraz 
z g-łęhokośei:), wsz\•dziP od wni:trza do 
powi<'rzdrni pł,n1iP pr:)d ei<'pła, kt(1ry 
doprowadza do powiPrz<'hni ZiPmi 
w eil)l.nl sl'k1111dy dwiP milj0110W(' rz\'Ś<'i 
lrnlorji grnmow<·.i na cm2

; f'i<'pło to 'zo
sta.i<' Jll'Z<'Z Zi<·mię wypromiPniowanc do 
przPs1 l'ZPlli kosmicz1wj, tra ei ona przl'ło 
c·o :-drnnda 10,000.000.000.000 - dzi(•
si\•Ć' tryljo11(1w kaloryj, eo zami('!liO!lt' na 
pra('ę nwrhanic·zri:i. dałoby {'f,,kt G7 mi
ljardc'iw ko11 i llll'<"han i<·zn Yrh. TP olbrzy
m ie• strat~· rnog·ą hyr pok~·yte w dwojaki 
sposc'>li: alho w1ą·trz<· ZiPmi ma wil'lki 
zapas ei<•płn, trac·i go powoli i ostyga, 
:ilbo w Zil·mi istni<'.k źr<ldło C'i<'pła, sta
ll· wytwarza.il)<'(' nowl' .i<'l!O ilośei. Aż do 
poznania piPrwiastk{1w prom i Pn iotw6r
<'z~·eh, kt{irp stale samo<'zynni<' wyzwala
j11 l'IH'rgjl,'. panowało prz<'lrnnani(', ~:e 
wt>wnętrz1w eiPpło ZiPrni mo:i.<• poeho
dzir tylko z zapasu, odziPdziezmwgo po 
piL'rwotnPm stadjum gwiazdowem. \V ta
kim raziP ll'mpPrntura wzrastałaby sta
]p od powiL'l'Zl'lrni do środka Ziemi, 
g"lzi(• dol' hod ziła hy do pa l'l1 111 i ljon(nv 
stop n i; na JH•wnej głęhokośei wszystkie 
<'iała zic'rnskiP byłyby stopiorw, ZiPmia 
byłaby l'iekła, otorzona stał11 skorup:), 
a jej najw1'Wll\•trzniejszP ,i;idro składa
łoby się z gazel w w km rwrat urze 1io11ad
krytyrz1wj. \V frn sposób zlmdowana 
Zil'mia zaf'howywałahy się wohP<' sił na 
n i:1 <lziahiją<'~·eh jak ciało riPkh•, ukga
łahy łat wo def'or·ma\'.iom, w rzec·zywisto
~<'i natorni>1st 7.a<'howu,jl' si~ ona wolwc 
prz~·<'iąg·an ia l\sięży<'a i Słońea jako 
<'iało bardzo sztywne, dwa i pół raza 
::;zty\\·ni<·jsze od stali; Ziemia nit• może 
więr h,n: płynna, gdyż ma własnośri 

c·iała stałq.ro i to ha rdzo szt~·w1wgo; 

tPmJH'ratura wn~·trza Zit•mi musi więc 
hy1~ n iższn. n i:i.h~- hyr powinna, gdyby 
jpj eiPpłn poC'hodzilo tylko z prastarei.i;o 
zapasu. \Yil•my ohernie, że wszystkie 
skały, zwłaszrza obfitnj:1re w krzl'mion-

·---------- --------------·- -------------·---------- ~---
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kę, z których składa się skorupa ziem
ska, zawierają pewną ilość radu, ni<•któ
rc nawet w dość dużej ilośri, np. lawa 
\Vezuwjusza z r. 18fl5 zawierała w tonnic 
19 miljonowych rzęści grama radu; gdy
by w całej Ziemi rad hył rozproszony 
w takiej ilości, w jakiej znajduje się on 
w skorupie ziemskiej, to skutkiem jego 
rozkładu powstałoby flO razy więcrj 
riepła, niż go odpływa przl~Z powierzch
nię Ziemi, Ziemia musiałaby się ogrze
wać stale. Prawdopodobnie w tuk po
kaźnej ilm~ei rad występuje tylko w ska
łarh skorupy ziemskiej, głębiej .kst go 
bardzo mało, a w samem m<•talicznem 
jądrze niema go zapewm~ wrnle. Za tern 
przemawia, że w meteorytach żelaznyrh, 
które pochodzą z jądra jakipjś rozpad
niętej planety, radu równi<'Ż brak .• fożll
li rad skupia się przedewszystkicm 
w skorupie Ziemi, to temperatura w Zie
mi przyrasta tylko do tej głębokości, do 
jakiej sięga rad, dalej aż do Śl'odka Zie
mi panuje temperatura stała i niezbyt 
wysoka, około 8000°. Przyrost tempera
tury wraz z głębokością ma wh•lkie zna
cz<'nie praktyczne, utrudnia bowil'ffi, 
a wkońcu uniemożliwia pracę w gł~'l)()
kieh kopalniach i tunelach. 

Historja Ziemi. 

Ziemia ma olbrzymie i eiągle odna
wiane zasoby energji, które wyzwalają 
się na jej powi<~rzehni w postaci zjawisk 
górotwórczych ( ~ Góry), towarzyszą
cych im trzęsień ziemi i zjawisk wulka
nirznyeh. Wszystkie fo zjawiska, przeja
wy czynników wewnętrznych, mdoge
nieznych, wytwarzają nierówności na 
powil'rzchni Ziemi i kształtują podsta
wowe rysy oblirza jej powłoki kamil'l•
nrj, z grecka zwanej li to s f <' r ą. 

Nad powit•rzclrnią litosfrry zgroma
dziły się ciała najlżejsze, woda i gazy, 
tworząc zewnętrzne powłoki Ziemi, 
wodną, h y d r o s f e r ę, nieciągłą, prze
rywaną lądami i wyspami, i ciągłą ga-

zową atmosferę (-+Atmosfera' 
ziemi). W atmosferze oprócz obojętne
go azotu zebrała się reszta tlenu, która 
nic weszła w zwi<!Zku z ciałami skorupy 
ziemskiej, poza tern stale unosi się tam 
para wodna i dwutlenek węgla. Hydro
sfera i atmosfera chłoną energję sło
neczną i mają stąd pewne zasoby ener
gji, działają fizyrznic i chpmieznic na 
powierzchnię litosfl•ry i kształtują jej 
rysy drohnil'jsZl', d11ż11c do wyrównania 
jej nicrównośri; są to czynniki zewnętrz
ne, egzogcn iczne. 

Oblicze Zit'mi w każdej ehwili jej ist
ni<•nia jest wynikiem walki pomiędzy 
czynnikami WPwnętrzncmi a zewnętrzne
mi. Na graniry litosfrry, hydrosfery i at
mosfery powstało życic, którl~ pokrywa 
Ziemię nieciągłą, zmienną, barwną po
włoką, b i o s f e r ą. Powłoka ta, której 
częśl- istotną sami stanowimy, reaguje 
najczulej na zmiany warunków panu
jących na Ziemi. Dzieje Ziemi, to 
dzieje jej kamiennego oblieza, dzieje 
jej hydrosfery i atmosfery, dzieje wre
szcie zamieszkujących Ziemię organiz
mów; usiłuje je odtworzyć geologja, 
opierając się na skałach i skamieniało
ścia<'h, jako jcdynyc•h źródłarh do histo
rji Ziemi. 

Najstarsze obfitsze źródła do historji 
Ziemi dochowały się dopiero od okresu 
kambryjskiego (podział na okresy ~ 
Geologja), odtąd więc zaczyna się wła
śeiwa historja Ziemi; o czasach przcd
kambryjskich wiemy dotąd bardzo nie
wiele wobec szczupłośri pewnych da
nych; są to dla Ziemi czasy przedhisto
ryezne. 
Zdawaćby się mogło, że gdzieś na Zie

mi pod młodszemi powicrzchniowcmi 
utworami skalnemi występować powin
ny ślady pierwotnpj skorupy zastygania, 
którą pokryła się Ziemia, 1>rzechodzł)C 
ze stadjum gwiazdowego do planetarne
go; przl'Z czas dłuższy za ezęśei tej sko
rupy uważano granity i gnejsy. Istotnie 
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skały tego rodzaju ukazują się wszędzie 
na Ziemi, gdzie odsłaniają się bardzo 
głębokie rzęśri jej skorupy, więc w we
wnętrznyrh ezęśriach wysoko wydźwi
gniętych gór i w pewnych rozległJ·eh 
masywach, z których erozja zniosła do
tąd wielkie masy skał młodszych; pomi
mo tego ani granity, ani gnejsy nie na 
leżą do· pierwotnej skorupy zastygania, 
lecz są od niej znacznie młodsze, swój 
zaś charakter, jednakowy na całej Zie
mi, zawdzięrzają temu, że powstały, lub 
przeobraziły się jednakowo w jednako
wych warunkarh, na jednakowej głębo
kości od powierzchni Ziemi. Wszystkie 
więc znane nam skały powstały na pier
wotnej skorupie zastygania, i są od niej 
młodsze, choć wiek najstarszych skał, 
oznaczony dotąd ściślej na podstawie 
stopnia rozpadu uranu, dorhodzi do 
dwóch miljard<lw lat. 

Er& &rchaiczn& i algonclta. 

Wszystkie utwory przedkambryjskic 
zostały podzielone na dwie grupy, ar
r ha i cz n ą i eo z o i cz n ą czyli al
g o n ck ą; do pierwszej, starszej, zali
czane są skały zmienione do nirpoznania 
przez późniejsze przeobrażenie, w<lwrzas 
gdy pierwotny charakter utworów al
gonrkich zachował się o tyle, że pozwala 
sądzić o ich pochodzeniu. W utworach 
algonckirh zarhowały się również naj
starsze liche i bardzo rzadkie szczątki 
zwierząt, należącyrh do różnyrh grup 
świata zwierzęrego - od pierwotniaków 
do skorupiaków. W jaki spos6b powsta
ło życic na ZiPmi, rzy substancja żywa 
gdzieś samoistnie na niej powstała, czy 
tPż prazarodki życia dostały się na Zie
mię z przestrzeni kosmirzncj, nic wiemy, 
wiemy tylko, że stało się to bardzo daw
no, może przed dwoma a może i więrej 
miljardami lat, skoro już w utworach al
gonekich, niewil'lt• od miljarda lat młod
szych, fauna morska jest tak uroz
mairona i wysoce wyspecjalizowana. 
W utworach kambryjskich spotykamy 
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odrazu bogaty i swoisty świat zwierzęcy, 
wyłącznie morski, w kt6rym brak tylko 
zwierząt kręgowych, wszystkie zaś pozo
stałe typy są dobrze reprezentowane. 
Hzecz szczególna, kambryjskie zwic1zęta 
morskie przeważnie nie mają skorupek 
wapiennych, tak pospolitych u form póź
niejszych, z tamtemi blisko spokrewnio
nych, mają natomiast skorupki rogowe. 
Nasuwa to myśl, że niesłychana rza<lkość 
szczątków orizanicznych w utworach 
przedkamhryjskich była spowodowana 
zupełnym brakiem skorupek; nie miały 
widać zwierzęta ówczesne jeszcze tylu 
drapieżnych wrogów. 

Era paleo=otrzna. 

W okresie sylurskim zarhodzą w świe
rie organirznym zjawiska wielkiej do
niosłości: zdobywa on ląd. Rośliny bar
dzo pierwotnie zbudowane, psylofity, 
opuszrzają środowisko wodne i przysto
sowują się do życia na lądzie; za niemi 
podążają pewne stawonogi, jedne ze 
szczepu skorpjonów, inne z wijów, zwie
rzęta jeszcze ziemnowodne, chwilowo tyl
ko wypełzająre na ląd. Następnie w sy
lurze pojawia się po raz pierwszy gru
pa zwierząt, która okazała się zdolną do 
bardzo intensywnego rozwoju; te pierw
sze kręgowce są to pierwotne ryby, jed
ne z pokrewiC'ństwa minogów, inne pła
szrzek, inne znowu należące do całkowi
rie wygasłej już w dewonie grupy ryb 
panrernyrh, silnemi płytami kostnemi 
zabC'zpieczonyrh od wrogów. Wreszcie 
liczne zwierzęta morskie wytwarzać za
częły szkielety wapienne i stały się nie
bawem doniosłym rzynnikiem skałotwór
czym, odtą.d bowiem w morzu powstają 
liczne skały wapienne, złożone ze szcząt
k<lw rozlirznyeh organizmów. 

W <'Zasach przedkambryjskich zacho
dziły kilkakrotnie potężne zjawiska gó
rotwórrze ( ~ Góry) kt<lre wytworzyły 
wielkie pasma g6rskie, przez późniejszą 
erozję do podstaw zniesione. W ciągu 
okresów kambryjskiego i sylurskiego gó-

50* 
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rotwórrzośe nit' b)·ła zh.vt silna i tylko 
lokalnit~ wywołała z,jawiska pow;.iżniej
SZl'; w k01ic11 natomiast syluru i ·.•.· pn. 
czątka<'h '' dewonu zaszły SZPJ'oko 1 •.•, -

prz(•strzl'nionc zjawiska g-(irotwón~zl', na
!Pż1)<'C do t. zw. kakdm'rnkiej fazy g{lro
twórrzcj, w który<'h wyniku morze znarz
n ie si.; rofrn:ło, lądy za~ powi1,•kszyły 
swofo powierzchnię. Powstał wtPdy mię·· 
dzy innern i wielki ląd pMrn1<•no-atlan
tyrki, ohPjmująe)- rałą 11ółnor Europy 
i Ameryki; na lqdzie tym panowały wa· 
runki pustynne, powstawały masy rzcr
wonyrh piaskoweów: w obszarach nad
brzt'Żnych w licznych lagunarh żyły rnki, 
których dłuaJ;ość sięgała 2 m i ryby pan
cerne; w wysychająeych wodarh zaszło 
pierwsze przystosowanie krę~owców do 
oddychania powietrzem - powstały ry
by ·dwudyszne, których ostatni przedsta
wiciel, barramunda, żyje <lo dziś w wy
sychających czasowo rzrkaeh pustyni au
stralijskiej. W tymże ezasie powstały 
pierwsze ezworonogi, płazy, przeważnie 
w skrzela przez całe żyeie jeszeze zaopa
trzone. Jednocześnie na mokradłaeh 
nadbrzeżny<•h rozwijały się rośliny lądo
we, wyłąeznie rodniowec, zbliżone do 
skrzypów, widłaków i paproci, kt6re 
w następnym okresie karbońskim doszły 
do największego rozwoju. 
Największe rozprzestrzenienie 11idł1 

przypada na początek dewonu, pc'iźniej 
mol'ze zaczyna wkraczać eoraz dalej na 
ląd i w li:ońcu tego systemu osiąga naj
większe rozprzestrzenienie. Okres kar
hoilski dziedzirzy po dewonie rozkład 
mórz i lądc'iw, nil'hawcm wszakże zaczy
na się ponowne cofanie si<: morza, rP
gresja, tak iż w środku karbonu ląd pM
nocno-atlantyeki wynurza się z fal mor
skich, ale w innyrh zupełnie niż w <ll'wo
nie warnnkal'h; nit• panuje jnż na nim 
klimat pustynny i nie powstają eharak
terystyeznc tllań ezerwone piaskowc•e; 
przcC'iwnie, klimat równy i ciepły jest 
wilgotny, na olbrzymich przcstrzeniarh 

nizinny<'h mokra(h•ł rozw1.]a się ni(•sły
<•hanie bujni(• roślinnośr; porastn.i11 je 
gęsi(' lasy W_\'SOki<'h drzl'W, )Pp1do<h•n
] ! ,,n<Jw i sygilaryj. spokrewnionyl'h 

z ohernl'mi karłowal<'mi widłakami, 
smukłyeh kalarnit{1w, zu pdn il' podolm~·<·h 
do dzisi(•jsz~·rh skrz.n1ów, t~·lko kilkadzi<'
~i:it. razy od nil'h wi~·kszy<'lt; podsz.n•i<' 
las{lw stanowiły papro1·iP, drz1·wm•, zi<'l-
111·, pn:ie<' jak ljany. \V lasach tyeh roz
wijało się hnj11e Ży<'ie st a \\'Onog·("'·; pod 
korą drZl'W żyły li1•z1w wi,i<', soki z ga
ł<:zi wypi,jały pluskwiaki, w powit>t1·z11 
unosiły się olllrzymie ważki, do 7;; r·m 
sięgu skrzydPł mierz11el', i <•ałkowic•i(• wy
gasłe a prymitywne owady l'alarodict,11-
optcra. \V bagnaeh z:rn1i1'szkiwały liezne 
płazy, któryeh <'Zaszka, okryta płytami 
kostnemi, już poniekąd przypominała 
ezaszkę ,1rnd<'lw. Sz<·z11tki bujni<' rosną
e~·eh roślin grorna1lził>- się w hagniska<'h 
<·zy lagm1;1<•h, butwiały ua torf, pott•m, 
przykryte pokładami piasków i glin, ule
g-ały ZWQgll'niu i przetwarzały siQ w w<:
gid kamil'nny ( ~ ll' ęyicl). W rfl:i.nych 
okresach geologicznyeh zachodziło takie 
gromadzenie si<: substancji organirz1wj, 
dzisiaj odbywa siQ ono w torfowiskurh, 
n igd~· jednak n ie odbywało się ono w ta
kiej skali, jak prnlczas okrl'SU węglowego 
rz)·li karboński1'go, którego nazwa wla
śnie od ohfitośri węi.da (łac. carho == wę
giel) porhodzi. Na mirjscn karhol1ski<'h 
leśnyeh mokra<ll'ł powstały ohrrne za
głębia węglowe, w ktt>ryeh występu.iii 
zawsze lit•znc pokłady węgla, poprz1'gra
dzane grubl'mi masami skał płonyrh, 
łupk<lw i piaskoweów lwz węgfo. Og6lna 
grubość takieh pokładów węglonośnyeh 
bywa olbrzymia, wynosi naprzykład do 
7000 m w zagłQhiu śl:1skit>m, do 3f>OO m 
w westfalskicm; O<'zywiś1•ie obszary te 
musiały podezas okresu karhońskit~go 
stale siQ olmiżać ; to zalewała je woda, 
w której osadzały siQ skały płone, to wy
nurzały się one nad powicrzl'lrnię wody 
pokrywały bujną roślinnością, kt6ra 

Czego nie znn.idziesz tuta.i --
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pi'>Źlliej uleg-ła lrnl,'gll'11iu. ~ajwiększe za
głt,:bia W\'1.dowt• ma.i<! St an:· .ZjPdnoezo-
1w, g<li:ie za,in111,i:i OHP ł11ez111p obszar nie
widl· mnit>,JSZ.'' od ('Ułt-,J PoJ..;ki; w Eu
ropie na.1w1.,.ks1,p ,]Ps1 zagł•:hiP śl:iskie 
(tiflOO km"), potem idzie w<·stfalski1· 
( 3GOO km-' I i li('ZJH• zagłl,'hia angil'lskiP. 
SzezegMny eharnkttl' osa<l<°•\\ karhoń -
ski!·h, ohfttoś<: matt'rjah1 o~adow<·go, 
wahania poziomu !:idu. są spowodowane 
]>l'Zl'Z nil'sły<·lrnnit· w<'lWl'Z;JS i111.<•IJS_\'\\llt' 

rnd1y g1)rotw,·1r<·zt• faz:• h!'r('yi1ski('j, 
kttm~ za<'Z\'ł.v si1: w środkowym karbonie 
i JH'Z('('iągn1..·ły siv do doliwgo 1wrm11. 
Wyniki1·m tyeh rtH·hów h.'·ło powstanie 
olbrzymit'h pasm gJirskid1, opasuj11<·yeh 
C'łlł<! Zi('mtę, pasma te zostały później 
zn iszez01w przpz erozję ( ~ Erozja), 
uskoki rozbił:· je na posz<'r.q.~6lne bloki, 
CZ\•Śeiowo weszły olH' \li skład młmlsr.y<'h 
}Jas111 alpejsk i('h, al<' do dr.iś ślady ieh 
wpływaj:! potężuit> na nksr.tałtowanie 
powierz<· Im i Zit>mi. Pasma h<'r<"yńskie 
w,nwłniaj:i wnętrze Azji oll Ałtaju <lo 
Ilimala,iów; w Enropit> góry świętokrzy
skie, Jlarr, .Ar<lPnny, Szwarrwal<l i "'o
~ezy, wyżyna C'l'ntrahwj l<'ran<'ji, l\lnsc
ta Iberyjska są Si:l~z:itkami g<'ir hcreyl1-
skif'h. \Vtrąf'OllP w trr.l'eiorzędow11 si ruk
turę al1wjsk1i masywy krystali<'znc, jak 
l\lont Blanr, masywy Uotard11 i Aaru -
wszystko to są strzępy <lawnyeh gigan
t.wznyeh pasm hereyi1skieh. 

Na półkuli połu<lniowej istniał po<l
<'Zas karbonu wielki lą<l, zwany Gond
wana, obejmują<'y Afrykę połu<lniową 
i Ct'ntralrni, Indostan, Australję, Brazy
lję, Madagaskar. L:idy il' były znaC"zllil' 
bardziej zbliżone niż olw<•nit' i p<'iźniej 
dopiero się rozsun.,.ły (-Ląd). Na lą
dzie Gon<lwana panowała cror.ja i nie 
powstawały ża1lne osad:·; dopit>ro z k011-
ccm karbonu obszar~· te podległy olbrzy
mil'mu zlollowarcn iu. Pokryła je giAan
tyC"zna C'zasza lodowa, której ośrodek le
żał gdzil'ś w Afryre <'<'ntralm'j; od tego 
ośrodka hid płynął we wszystkie strony, 

sz111.aj w tumie p1'qtym! 

tsao 

przenosz11e mas~· mułu. piasku, zw1r11 
i i.rłazi'iw, osad;:onl' pot1·m w poslaC'i mo
l'<'llY dt'lllH\i ( ~ Lrid). Prnwdopodobnic 
masy ll)llowc ( lon<lwan~· gm powały się 
dokoła ÓWf'Zl'sJH•go bit•g·una. polożont>go 
g-dziPŚ w dorz('(•zu Kon1.1a. Far.a lodoW<"O
wa prz1'sr.ła niebnw<·m. pozostawiła 
wszakże ni<·zatarte ślady na ży<"iu orga
ni<'r.n1·m: powstała w{1wrzas 11owa flora 
;: pa proeią Olosso1Jf< ris na ez1·k, i nowa 
fauna l11dowa z li<'zncmi gadami, zapew
ne lq1il'j od karhoi1skil'j do surowszego 
klirnatn prr.ystos<rnana. NowP formy or
gan izm{iw opa11owuj:1 w kr<>t kim C'Zasie 
eah1 .Zil'llli\'. kt<'irą zasiedla żyeic nowego 
typu, już nil' pah•owiezncgo, lPcz mczo
zoi<·znei.ro. 

\V JH'rmic warunki klimaty<'znc zmic
n i a ją się znowu ;:asalln i<'w: z 111du Gon<l
wana ustępuje zloJowa<'eni<', powstają 
osady lądowe z pokładami w~~i;la u dołu, 
z obfitą fauną gadów; p:ady te należą do 
g-rupy 7'hcl'omorJ>lia, przypominaj11r<'j 
pewnemi <'l'<'hami ssaki i może jak one 
<"i<'płokrwistpj; wśri'Hl t:·<·h zwierz11t szu
kae nnl<'ży przodk<'iw zwicrz1it ssą<"yl'h. 
\V Europi<· zapm1owuj<• klimat 1rnr11<·y 
i snehy, ponown iP powsta.i<! pokład~· 
<"r.<•rwon~·ch zh•pit>ń<'ÓW i pinskowrliw pn
st:·mwg«i po<"hodzl'n ia, z n idiC'r.1wmi 
szez:itkami roślin - już drzew szpilko
w:·eh - g-ad<'iw i rzadsr.~·eh od ni<'h pła
z<'iw. Jak zawsze L<·zpośrPdnio po okresie 
górotwlir<"zym, działalnośr wulkaniC'zna 
jt>st intensywna. \V g<'imym rwrmit> czę
ś<"iowa transgn•sja zakwa Europę pół
noeuą; w płytkicm morzu powstaj11 po
<"zątkowo <'Zarnc łupki, w Turyng-ji mie, 
<lzionośrw, pokm zaś wapit>nic; w gorą
<'ym klimaC"i<' morzl' to paruje, a w zato
kach powstaj1i potężne pokłady gipsu, 
soli kuelwnne,i, soli potasowych. Nie
zmier1w hogaetwo NiPmiec w sole pota
sowe tu właśnie ma ri;woj<' źródło. Solo
nośne pokłady permskie sięgają aż do 
Polski; z nich wytryskuje solanka Cie
rho<'inka; z ni<"h miejscami ciśnienie g6-

·--„„·----------------
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rotwórcze wyparło sól aż do powierzchni 
Ziemi, tworząc potężne „pnie solne", jak 
w Inowrocławiu i Wapnie. 

Morski epizod górnopermski nie trwał 
długo: ląd ponownie się wynurzył, a że 
klimat był nadal pustynny lub półpu
stynny, powstały na nim znowu pokład~' 
piaskowca czerwonego, którym zaczyna 
się okres triasowy, pierwszy ery mt•zo
zoicznej. 

Era r.lczo~oic~na. 

Era mezozoiezna, złożona z trzech okrt>
sów, triasowego, jurajskiego i kredowe
go, pod pewnemi względami stanowi t·a
łość dość jcdnolitą. PrzedewszystkiPm 
w tym czasie nie zachodzą żadne wiclkit> 
ruchy górotwórcze: w głębi gl'osynklin 
( ~ Góry) odbywają się pewne ruchy 
przygotowawcze do wielkiej alpejskiej 
fazy górotwórczej, powierzchowne masy 
skorupy ziemskiej układają się tu i ówdzie 
w fałdy, ale niema żadne!lO wielkiego pa
roksyzmu górotwórczego. Zachodzą liezne 
transgresje i regresje morza, które osią
ga największe rozprzestrzenienie raz pod 
koniec jury, drugi raz pod koniec kredy, 
kurczy się natomiast znacznie w między
czasie. Transgresje te są niezbyt głębo
kiemi zalewami cokołów lądowych, któ
rych podstawowe zarysy nie ulegają 
wielkim zmianom. W tym czasie doko
nywa się również ostateczny rozpad 
pasm hercyńskich na poszczególne ma
sywy, które nieraz jako wyspy wynu
rzają się z zalewów morskich. Flora lą
dowa przez czas długi zachowuje typ 
ustalony w permie; panują rośliny na
gonasienne, drzewa szpilkowe, palmy 
sagowrowe, stanowiąre typową florę 
mezozoiczną. Dopiero w początkach 

okresu kredowego w Stanach Zjedno
czonych zaszła nagła zmiana: pojawiły 
się rośliny okrytonasienne, mianowicie 
dwuliścienne i szybko rozprzestrzeniły 
się na całą Ziemię. Fauna ery mezo
zoicznej jest również dość jednolita: 
już w końcu permu i w początkach tria-

su wymarły typy zwierząt charaktery
styczne dla ery paleozoicznej, pojawi
ły się natomiast inne, które nadały 
erze mezozoicznej charakterystyczne 
piętno. W ogromnem bogactwie form 
i osobników rozwinęły się małże i zaję
ły w faunie morskiej miejsce poprzed
nio zajmowane przez ramienionogi, 
które odtąd chylą się stale ku upadko
wi. Rozwinęła się niezmiernie bujnie 
grupa amonitów, uskorupionych mię
czaków !ł'łowonogich, pojawiły się ryby 
kościste, najwybitniejszą wszakże cechę 
stanowi nadzwyczajny rozwój gadów 
(~Gady kopalne), ktilre zajęły bez
sprzecznie pierwsze miejsce na Ziemi. 
Jednocześnie rozwijają się nowe wyższe 
grupy kręgowców, które wkrótce wy
parły gady z ich dominu.iąccgo stano
wiska. Już w końcu jury pojawia się 
Archaeopteryx, łą~zący w sobie cechy 
!l'adów i ptaków, w kredzie zaś coraz 
liczniej pojawiają się ptaki właściwe, 
początkowo jeszcze uzębione. Ssaki po
jawiły się już w triasie, formy drobne, 
niepozorne, o nader prymitywnej budo
wie; w tej postaci żyją one w ciqgu ca
łej ery mezozoicznej, nie wykazując 
wybitniejszego postępu. 

Z końcem ery mezozoicznej zachodzi 
na całej Ziemi zadziwiające zjawisko, 
„wielka śmierć", która niweczy całko
wicie liczne grupy zwierząt, zarówno 
morskich jak lądowych i napowietrz
nych. Wymiera bez śladu bujny szczep 
amonitów i inne pokrewne; z morza 
i z lądu znikają olbrzymie gady, które 
wielkością i potęgą przewyższały wszel
kie inne zwierzęta. świat zaludnia no
wa fauna, z której obecna już bezpo
średnio się wywodzi. 

Era canozolczna. 

Era cenozoiczna, ostatnia w historji 
Ziemi, dziedziezy tedy po systemie kre
dowym florę dwuliściennych, do któ
rych w środku trzeciorzędu przybywa
ją rośliny jednoliścienne, przedewszyst-

Czeyu nie znajdzie.ęz tutaj -
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kiem trawy, tak charakterystyczne dla 
roślinności obecnej; odtąd już szata ro
ślinna Ziemi jest zupełnie podobna do 
obecnej. To samo tyczy się fauny: już 
w początkach trzeciorzędu świat zwie
rząt bezkręgowych upodobnia się bar
dzo do obecnego: istnieją te same, co 
dziś, rodziny, liczne rodzaje, a nawet 
pojawiają się wsp61ne gatunki; z po
czątku jest ich tylko kilka procent, pod 
koniec zaś trzeciorzędu istniało prze
ciwnie tylko kilka procent form ohec
nie wymarłych. Jedynie tylko zwierzę
ta ssące wykazywały bardzo dużą zdol
ność rozwojową. W początkach trzecio
rzędu występują nieliczne tylko pier
wotne grupy ssaków, kt6re powstały 
już w kredzie: są to owadożerne, r~ko
skrzydłe gryzonie, przedewszystkiem 
zaś dwie całkowicie wymarłe Jl,'rupy: 
C<mdyltirthra, z których wywodzą siQ 
wszystkie zwierzęta kopytne, i Creo
donta - pierwotne drapieżniki. Od po
czątku rówmez istnieją małpiatki, 
z których cały szczep naczelnych stop
niowo się rozwija. Z tych pierwocin po
wstają liczne szczepy zwierząt; w każ
dym szczepie stopniowo powiększa się 
wzrost i specjalizuje lmdow11, przysto
sowując się dokładniej do pewnego 
określonego typu życia. \Viększośr tyeh 
szczepów wymarła po osiąg-ni(,'ciu ma
ksymalnego wzrostu i największej spe
cjalizacji, nieliC'zne tylko dotrwały do 
chwili obecnej. Ssaki przekroczyły już 
szczyt swego rozwoju, i tylko grupa 
przeżuwających rozwija się jeszcze da
lej w ostatniej dobie historji Ziemi. 
Og-rom1ie i· zasadnicze zminny fauny 
trzeciorzędowej odbywały się na tle po
tężnej fazy górotwórczej alpejskiej. 
Przygotowawcze do niej ruchy zacho
dziły już w erze mezozoicznej, odbywały 
się j<•dnak na dnie geosynklin, niewiele 
stosunkowo wpływając na strukturę lą
dów. W trzeciorzędzie ruchy górotwór
cze alpejskie osiągnęły niebywałe nutę-

swkiij w tomie piątym! 

żenie. Z fal oceanu wyłoniły się nowe 
pasma górskie, które przyh!czyły się do 
ośrodków lądowych i znacznie je po
większyły; powstały Alpy, Karpaty, 
Dynarydy; spiętrzyły się pasma Azji, 
wvdźwignęły Himalaje i Kordyljery, ze 
wszech stron otaczające ocean Spokoj
ny. Zarysy lądów stawały się stopniowo 
coraz podobniejsze do obecnych, i ma
pa końca trzeciorzędu mało tylko się 
różni od mapy współczesnej. Jed11<wzc
śnie stopniowym zmianom ulegał kli
mat: jeszcze w początkach trzeciorzędu 
panowały w Europie warunki pod
zwrotnikowe, z końcem jego - podbie
gunowe, tak znacznie obniżyła się tem
peratura. 

Ziemia wkroczyła w ostatni, krótki 
okres swej historji, zwany okresem 
czwartorzędowym, dyluwjalnym albo 
lodowcowym. Z przyczyn dotąd, pomi
mo licznych hipotez, niezbadanych, 
z początkiem okresu lodowcowego tem
peratura obniżyła się na całej Ziemi co 
najmniej o 4° C, skutkiem czego Jinja 
śniegowa obniżyła się wszędzie o 1000 
do 1300 1n. Niższe pasma g6rskie, nie 
dochodzące obecnie do lin.ii śnirgowej, 
znacznie ją pod6wczas przekraczały 
i były siedliskami lodowców, których 
jęzory wypływały na podgórze ( ~ 
Lód). Tatry np. niosły wielkie lodowce, 
po których pozostały piękne cyrki lo
dowcowe, zajęte niegdyś przez firn, 
obecnie przez jeziorka, jak np. Morskie 
Oko. Pasma wyższe, jak Alpy, ozdobio
ne obeC'nie licznemi lodowcami, tonęły 
w olbrzymich masach lodu, który je 
nieomal w eałośl'i pokrywał, czołem 
zaś wysuwał się daleko na przedgórze, 
sięgając na wyżynę bawarską w okoli
ce l\ionachjnm, doliną Rodanu zbliżając 
się do Lionn. Co jednak ważniejsze -
w krajach Europy północnej i Amery
ki płn. powstały ośrodki zlodowacenia, 
które szybko rozprwstrzeniały się nao
kół. W Europie ośrodek zlodowacenia 
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znajdował siQ w p(>h10cnej Skan<lyna
w ji, stąd l<ld rozpływał sii.; we wszyst
kie strony, tworziie wielkq 1·za8ZQ lodu 
lądowego, kt6r:i w c·zasi(' najwięksr,c•g·o 
swego rozwoju pokrywała !'ałą Enl'OpQ 
płn. aż po JH>dnc'iżP Harl'U, Sudl'f(>w, 
Karpat, wysuwa.i:!<' się naj<lalc•j JUL płd. 
wzdłuż Dnieprn do 4K" szc•r. g·c•ogT. 01-
hrzyllli tc•n płat lo<1u, llliPrzący ponad 
4.500.000 krn 2 był j(•dnak znacznie• 
111niejRzy o<l zlodowaepnia amc•rykali
skicgo, które oc1 ośro<lld)\v w l\anadzi<' 
sięgało pozn 40" sz<'rok. i pokrywało 
obszar około 12,000.000 km". Zlodowa
cenie nie było jednolite; co najmnit>j 
trzykrotnie tP111peratura się podnosiła, 
lód topniał, krawędź jego !'Ofała siQ JIH 

północ; miejsce opuszczone pnwz ló1l, 
pokryte osadami wód lodow!'owych, 
111orc•nami den1wrni i czołow<>mi, zasiP<l
lała roślinnośf., kt<'>ra przt>dtP111 uszła 
na południe• poza zasiąg zlodowa<'<'ll ia. 
Za nią po<lążał świat zwit>rzęey nit>wie
le różny od ol>ecneg·o; eechę swoistą na
dawały mu tylko nic·li<'Zll<' zwie1·z\·tn 
wymarłe, jak mamnt, jak noso1·0ŻP<' 
włochaty, kt()rye h eałe SZ<'z1.)t ki z niię
scm i z<~ skórą ziu·howały się zrzadka 
w spećjalnic sprzyja,jąey<'h warunkach; 
kilka całych 11ia11111t<'>w znaleziono 
w płn. Sylwrji, w111arz11i<:ty<'h w wiPez-
11y lód, dwa zaś nosorożc·P znnlc·ziono 
u nas w Staru11i, gdzie zostały one p1·zp
syco11e ropą i w frn sposóh zah1•zpiP
czone od gnicia. W jaskinia1·h żył ol
brzymi niedźwiedź jaRkiniowy wraz Z<' 
lwem i z hieną. Co jednak dla okr1•su 
ezwartorzędow1•go jl•st najwazlllP,JSZ<'. 
to pojawieniP siQ 1·złowi(•ka: żył on 
rÓWllOCZPSllle z lllalllllt(•ll1, z któ1·yrn 
walczył bronią z k:11nit>nia łupanego. 
\V surowych warunkach okn•su lodow
cowego kształtował się i rozwijał czło
wiek, osiągając coraz wyższy poziom 
rozwoju un1ysłowPgo. 

Ody lód się l'ofał, na obszarach prze
zeń opuszl•zonych powstawały, tak jak 

oh!'clli<', osacly rzeczne, jeziorowe, tor
fy; si~ to utwory międzylo<loW('OWP. Pr·z;v 
p(1źniejRzym nawroeie lód pokrywał je 
masami swoi<'h osadów morenowych 
i fluwjoglacjalny<'h, czyli osadzonych 
przez wody topnieniowe. \V Polsce 
stwiPr<lzono ślady trzech zlodowal'e1I 
i dw{)('h prz<'dziPla.i:icych jl' okre
s1'>w 111 i\•<lz.dod(m·c·owyc·h. Zlodowact'll ie 
piPrwszc sii:g·1H3o najdalej, bo po pod-
11Mt> Knrpat; poniPważ ,j!'st ono naj
starszp, pozostawiom• przpz nie osady 
i formy powiprzl'hni zostały już 
w znac•z11y1u·•stop11iu zniszczone. Zlodo
wac<'nie drugie, zwane środkowopol
skiP1H, si<:g·nęło po płn. stoki gór świę
tokrzyskich i wyżyny lubelskiej. ZajQte 
przPz nie obszary są pokryte grub.emi 
osada 111 i lo<lowcowem i, zniszczonem i 
stosunkowo Rłabo, tak iż rozpoznać je
Rzcze lll<>Żlla dawne forllly powierzchni, 
wytworzone prz1•z lodowiec, jak np. 
morPny ezołowe. i\aj1Hłodsze zlodowa
ePnie si~·gało już tylko po Wartę, po 
Płock, pokrywało <lrodzie{1sZGZYZllQ 
i WilPilsz(•zyznQ. Tutaj i osad lodow
eowy jPst świeży, i formy. powierzc•h
ni zaehowały się nil·ornal takie, ja
kie• wytworz~·ł lód liidowy. St11d ory
ginalny krajohraz ty<'h stron, pa
g(1rkowa1.v i urozrnaieony nic'zli<'zone
llPmi ,jt>ziorami i bezodpływowl'mi za
gł~·hi<'n ia mi. 

Ostatni<' zlodowacenie ustąpiło osta
l<'<'Zlli<' z Polski przed lfi-20.000 lat, c•o
faj11c si\' powoli na płn. w wysokie J.(Ó

ry osiowPgo pasrna Hkandynawji. Ueze
n i szwl'dzey i fif1sey ust al ili dokładnie 
<'hronolog·.k ostatnich faz eofania siQ 
wi<•lkiq.ro zlodowacenia i stwierdzili, że 
ostateczne rozpadnii.;c•.ie się powłoki lo
dowej, poeząt<'k wi1:c ezas(1w obeenyeh, 
stało siQ na 6~00 lat prz. N. Chr. Od t<'
~·o ezasu wiPlki1·h zn!ian na 7.;iemi nie 
było, lP<'Z zaehodziły mni<>jsze klima
tyczne wahania; przed kilku tysiąca1ui 
lat było cieplej i wilgotniej, niż ohec-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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nie. Jak daleko sięgają te zmiany, ezy 
nadal trwać będzie klimat obecny, czy 
też grozi ludzkości nowy okres lodow
cowy, chwila zaś obeena jest tylko jed
nym z okreRÓw międzylodowcowych, 
nie wiemy. .J. Lewiński. 

Obszerniejsze wiadomości o Ziemi zna
leźć możn11: w I tomie Wielkiej Przyrody 
Ilustrowanej, który zawiem nast<;pujq.ce czę
ści: Ziemia we Wszechświcc>ic, Fizyka kuli 
ziemskiej, Skłndniki mineralne skorupy 
ziemskiej, Historja zwicrz11t., Historjn ro
ślin i Historju Ziemi; w ksi11żcc E. S te n
z n: Ziemia, fizyka globu, mórz i atmosfery, 
Warszawa, i J. Lewiński e go: Życie 
Ziemi (wstęp do Wil'lkicj Geogrnfji). 

Trzęsienia ziemi (zjawiska 
sejsmiczne). 

Skorupa ziemska nie osiągnęła jeszcze 
stanu równowagi stałej. Często na pew
nym obszarze następuje zakłócenie rów
nowagi, wówczas gwałtowne przesunię
cia powodują wstrząs, bi egnący we 
wszystkich kierunkach : zachodzi t r z ę
s i e n i e z i e m i, zwane inaczej z j a
w isk iem se j s mi cz nem (od wy
razu greckiego seismó.~ - wstrząs). Ob
szar, z którego rozchodzą się wstrząsy, 
jest ogniskiem trzęsienia ziemi. 

Sejsmografy. 

Do wszechstronnych badań zjawisk 
sejsmicznych służą działające i;amoczyn
nie przyrządy zwane s e j s m o g r a
f am i. 

Sejsmograf jest w zasadzie wahadłem. 
Gdy w miejscu, gdzie się on znajduje, 
zachodzi wstrząs, wstrząs ten udziela się 
podstawie przyrządu, masa wahadła na
tomiast pozostaje nioruchoma naskutek 
bezwładności. Ruch podstawy względem 
masy wahadła może być zapisany, je
żeli na podstawie umieścimy np. zakop
cony papier, do masy zaś wahadła umo
cujemy ostrze (ryc. 114) . 
Wahadła sejsmografów niezawsze są 

pionowe; większą czułością odznaczają 
się sejsmografy o wahadle poziomem 
(w rzeczywistości tworzy ono b. mały 
kąt z poziomem, ryc. 115). Ponieważ oba 
rodzaje sejsmografów - zarówno o wa
hadle pionowem jak i poziomem - słu
żą do wykrywania wstrząsów pozio
mych, noszą one nazwę s e j s m o g r a
f ó w p o z i o m y c h. 

Do zapisu wstrząsów pionowych służą 
" e j s m o g r a f y Jl i o n o w e, złożone 
z masy poziomego pręta, utrzymywane
go przez sprężynę i obracającego się do
koła osi poziomej oraz z podstawy (ryę. 
116). 

Hyc. 114. ZR•BdR budowy 1eJ•· 
tnografu poziom•iro (wahadło plo· 

nowe) . 

Ryc. 11.~. Z"8ada budowy 1eJ1· 
mografu poliom ego (wahadło po· 

1lome). 

R)•c. 116. · Zaoada hudowy "l•· 
moirratu J>lunowc10. 

szukaj w tomie p1"ątym! 
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Rejestracja drgań ostrzem nosi nazwę 
m e c h a n i c z n ej ; posługujemy · się 
nią jedynie, używając sejsmografu o du
żej masie. W sejsmografach o masie ma
łej jest stosowana rejestracja o p ty c z
n a. Zamiast papieru zakopconego uży
wa się papieru fotograficznego, zamiast 
ostrza "--- umocowanego do masy zwier
ciadełka, które odbija wąski snop pro
mieni na papier fotograficzny. (Stoso
wana jest rpwnież rejestracja e 1 e k-
t r o m a g n e t y c z n a, p o j e m n o-
ś c i o w a i in.). · 

Papier jest przesuwany zapomocą me
chanizmu zegarowego z prędkością 
15-30 mm/min. Specjalny chronometr 
przerywa zapis co minutę na przeciąg 
1 sekundy. W ten sposób jest notowany 
m o m e n t p i e r w s z e g o w s t r z ą
s u oraz c z a s t r w a n i a k o 1 e j
n y c h f a z · z j a w i s k a. 

Dla zwiększenia czułości sejsmografu 
przyrząd zapisujący (ostrze, zwiercia
dełko i t. p.) jest połączony z masą za 
pośrednictwem zespołu dźwigni, uwielo
krotniającego przesunięcie podstawy 
względem masy. 

. Ustawiając sejsmograf pionowy i 2 
poziome, notujące wstrząsy w kierun
kach N-S oraz E-W, można, przez od
powiednie opracowanie zapisów, otrzy
mać rzeczywisty kierunek wstrząsów 
oraz ich am p 1 i tu d ę. Zgodnie z prze
widywaniami teoretycznemi wstrząsy te 
mają charakter okresowy - są to f a 1 e 
sprężyste. (~Fala). Badanie za
pisu prowadzi do ustalenia ich okres u . 

. Zastosowanie do zjawisk sejsmicznych 
teorji sprężystości oraz zbudowanie czu
łych sejsmografów, notujących najodle
glejsze i najsłabsze trzęsienia ziemi, za
początkowało nowoczesną s ej s m o 1 o
g j ę (sesjsmofizykę). 

Skala watrząs6w. Izosejsty. 

O rozmiarach skutków trzęsienia zie
mi decyduje p r z y śp i e s z en i e, na-

dawane cząstkom ziemi. O przyśpiesze
niu tern sądzić można na podstawie za
pisów · sejsmometrycznych lub wyzna
czyć je metodą bezpośrednią. 
Znajomość przyśpieszenia pozwala na 

stworzenie s k a 1 i trzęsień ziemi. 
Dwunastostopniowa skala, zaopatrzona 
w szczegółowy opis skutków trzęsienia, 
obejmuje przyśpieszenia od mniejszego 
od 2,5 mm/sek2 (stop. 1) do przekracza
jącego 5000 mm/sek2 (stop. 12). 

Przez połączenie na mapie punktów 
o jednakowym stopniu danego trzęsienia 
ziemi uzyskujtl się krzywe - t. zw. i z o
s ej st y. Ich kształt - niekiedy dość 
zawiły - dostarcza wskazówek, dotyczą
cych budowy geologicznej terenu oraz 
rodzaju podglebia. 

Trzy rodzaje fal. Hipocentrum. 
Epicentrum. 

Sejsmograf notuje kilka rodzajów fal: 
pierwsze przybywają fale p o d ł u ż n e 
( P, primae); po pewnym czasie - tern 
dłuższym, im _większa jest odległość od 
ogniska - sejsmograf doznaje wstrzą
sów od fal poprze cz n y c h (S, se
cundae); najpóźniej nadchodzą fale dłu
gie, o dużym okresie ( L, longae; ryc. 
117). Fale długie rozchodzą się po po
wierzchni zipmi; noszą one także nazwę 
fal p o w i e r z c h n i o w y c h ; powsta
ją przez odbicie fal pierwotnych u po
wierzchni Ziemi. 

p 

I 

Ryc. 117. 

Ustalono najbardziej typowe okresy 
drgań : I' - 6 do 8 sek. oraz 12 sek. ; 
S - 6 sek., 12 sek. (niekiedy 18 sek.) ; 
L - 12 sek. i 18 sek. 

Punkt, z którego wybiegają fale, na
zwano hi po ee n t rum (gr. hypó = 
pod). Punkt, znajdujący się na po-

Czego nie znajdziesz tutai -
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wierzchni Ziemi w najmniejszej odległo
ści od hipocentrum, nosi nazwę e pi
e en t rum (gr. epi =nad). 

Prędkość fal powierzchniowych. Położenie 
epicentrum. 

Czułość sejsmografów jest tak wielka 
iż notują one nietylko fale powierzch~ 
niowe, biegnące bezpośrednio z epicen
trum, lecz i przybywające po całkowi
tem (niekiedy kilkakrotnem) okrążeniu 
Ziemi. Z różnicy czasu, pomiędzy impul
sem bezpośrednim i odebranym po okrą
żeniu Ziemi, można obliczyć p r ę d
k o ś ć f a 1 p o w i e r z c h n i o w y c h. 
~nając _zaś prędkość fal, z łatwością ob
licza się o d 1 e g o ś ć o d e p i c e n
t rum ( .1). 

P o ł o ż e n i e e p i c e n t r u m mo
że być oznaczone rozmaicie. Kreśląc np . . 
na globusie dokoła punktów wyobrażają
cych stacje sejsmometryczne łuki o pro
mieniach równych ich odległościom .1 , 
otrzymamy epicentrum w punkcie prze
cięcia łuków. 

Załamanie i odbicie fal aejsmicmy~b. 
Wyniki badań. 

W przypadku fal L istnieje propor
cjonalność czasu przebiegu danej długo
ści fali do odległości .1 , zatem prędkość 
fal L jest stała (od 3000 do 4400.m/sek). 

Inaczej jest w przypadku fal P i S. 
Sejsmograf odbiera te fale przebiegają
ce przez warstwy tern głębsze, im jest 
większa odległość stacji od epicentrum 
(ryc. 118). Jak badania wykazują, pręd
kość fal rośnie ze wzrostem głębokości 

A E: ' 

Ryc. Jl 8.. Schemat roacbodaenla alt fal P I S. 
H - hlpocentrnm. E - •plc•ntrum. A, B .. . atacje. 

szuktLj w tomie piątymi 

co świadczy, iż z głębokością wzra11ta 
sprężystość. 

Gdy własności sprężyste ulegają 
zmianie w sposób nieciągły, na granicy 
dwu warstw następuje· załamanie fal. 
Gdy własności te zmieniają się w sposób 
ciągły . - kierunek ich rozchodzenia się 
(promień sejsmiczny) z prostolinjowego 
staje się krzywolinijny. 

Z obserwacyj fal bezpośrednich oraz 
załamanych na granicy dwu warstw (na 
głębokości 55-60 km) można wniosko
wać o g ł ę b o k o ś c i h i p o c e n
t r u m . . Metoda ta, skonfrontowana z in
nemi, pozwala przypuszczać, iż głębo
kość hipocentrum naogół nie przekracza 
60 km. (Sejsmologowie japońscy twier
dzą, iż wyjątkowo sięga 600 km). 

Na granicy dwu warstw o różnych 
własnościach sprężystyl!h zachodzi prócz 
załamania odbicie fal. Fale odbite kom
plikują zapisy sejsmografów, lecz do
starczają cennych informacyj. Już ba
danie zależności czasu przebiegu fal P 
i S od odległości .1 pozwala na oblicze
nie głębokości ich przenikania. Badanie 
(na różnych stacjach) stosunku ampli
tud fal bezpośrednich i odbitych prowa
dzi do wykrycia szeregu powierzchni 
rozgraniczających warstwy o różnych 
własnościach sprężystych. Szczególnie · 
interesujące są powierzchnie na głęboko
ści 1200 km, dzielącej powłokę od 
warstw przejściowych oraz na głębokości 

, 
8 „ 
6 

s 

Ryc. 119. 
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2!)00 km, dzielą<'ej warstwy prze iś<'iowe 
od fodra. 

Wykres (ry<'. 119) ujawnia zalriność 
prędkości fal /' i S od głębokoś<'i. (Fale 
S nie do<'irmją do warstw nn.ii.dęhszyeh). 

Energja, częstość i rozmieszczenie trzęsień 

ziemi. 

Z pracy włożonej w utworzenie 
szPzdin i z energji zapadający<'h się po
kła<lbw można ohli<•zyć niekiedy en e r
g j ę trzęsit>nia ziemi. Pośrednio oblicza 
·się przybliżoną jej wartość, przyjmując, 
iż pola izosejst jednakowego stopnia ma
ją się do siebie, jak energje odpowiadają
rych izosejstom trzęsień ziemi. 

Wszystkie metody prowadzą do zgod
nej oceny cnergji silnych trzęsień ziemi 
na 1023-102·~ ergów (102 ' Cl'!(ÓW = 
pracy elektrowni mocy 300.000 kw. 
w ciągu 100 lat). 

Sejsmografy notuj11 około Hl.OOO 
trzęsień ziemi rocznic. Większość trzę
si1·ń przypada na dno O<'l'1mów. 

Ifozmieszczcn il~ geograficzne t rz\·sień 
wskazuje na ich związd{ z młodemi ru
chami g6rotwórczemi. Obszary, na kt«'>
ryeh zaehodzą trzęsimia, nazywamy 
se j s mi cz n cm i. Obszary starsze, 
płytowe ulegają wstrząsom znacznie rza
dziej. Są to obszary as c j s mi cz n c; 
do nich należy Polska. 

Stwierdzono, iż najczęstsze są trzęsie
nia ziemi w dniaeh największych wahań 
ciśnienia atmosferycznego. Zauważono 
nadto związek częstości zjawisk scjsmiez
uych z ruchami biegunów oraz okresami 
plam słonecznych. 

Mikrosejsmy. 

Czułe sejsmografy ujawniają nieustan
ni.' drobne wstrząsy - jakgdyby dre
szcze - skorupy ziemskiej. Takie drob
ne wstrząsy nazywają się falami m i
k r o s e j s m i c z n e m i lub m i k r o
s ej s mam i. Jedne fale mik:osej
smiczne są wywołane przez uderzema fal 
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morskich o brzeg, inne powoduje tareic 
powietrza o powierzchnię ziemi (wia
try). Istnieją mikrosejsmy zimowi>, to
warzysząee silnemu spadkowi tt•m1wra
tury. 

Znaczenie sejsmologji. 

Najistotniejszą zdobyczą sejsmologji 
byłaby umiejętnoiić dokładnego przPwi
dywania trzęsim ia ziemi oruz niczbi.:dnej 
obrony przed je~o skutkami. 

Rozwiązanie problemu pierwszego jest 
poszukiwane w kilku kierunkach. Pcw
nvch wskazań dostarczvć mogą ohscrwa
dc metcorolo!!,'iezne, ·badania izosejst 
i in. Robione są próby wykrywania (za
pomocą spl'l'jalncgo wahadła poziomego) 
ni1•hezpiccznyl·h napięr, wywołują('ych 
przesuni!,'.cia. 

Zagadnimie drugie w znaezncj mil'
rzc jest rozwiązane przez h11downietwo 
ant~·spjsmil'Zlle, na które sil,'. składa spo
st'lh bu1lowania, dobór hnduka, wyh(Jr 
terpnu, właśt•iwc przPprowadzt·n ie sieci 
dektryez1wj, gazowej i wodoeiągowej. 

Sejsmologja dostarcza nam ecnuych 
wskazówek doty<·zą('yeh sprężystyeh wła
sności j11dra Zil•mi. 

Sejsmologja 1iraktyczna wykr;vwa ro
dzaje pokładów, ich rozh•głość i głęho
kośr. W tym eelu powoduje się wybuchy, 
które stają się źródkm fal sprężyst.yeh. 
Badania ich prędkości, kierunku, odbicia 
i załamania dostarc·za niezbędnego do 
wnioskowania materjału. A. Karpuwicz. 

Por. M. P. Rudzki. Fizyka ziemi. 

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH 
REPUBLIK RAD. Tabl. 126-128. 

Kraj I ludzie. 
Zwycięstwa militarne i dyplomatyez

ne earów, wyprawy pionierskie kuprów, 
awanturników i badal'Z)' oraz wysih•k 
kolonizacyjny ludnośei skupiły pod wła
dzą Z. S. R. R. olbrzymią przestrzetl 21 
miljonów km2

• 

Czego nie znajdziesz tuftij 
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Przcst1·z<'ń ta k•t o 710.000 km 2
, czyli 

o 3,6°/„ mnit~jsza od Hosji (H'zt·dwojen
nej, gdyż wyzwolone z pod jt•j ucisku 
państwa odz~·skały c·zęśr zagrahionyeh 
ziem i lndnoś<'i, np. Polska 218'.300 krn 2 

i l6 miljonów mieszkańców, Finland.ia 
286.900 km 2 i 3,3 miljona rniPszkańe<)w. 
Mimo to Z. S. R R, do dziś władając~· 
ziPmiami liczn~·ch ludów podhityeh, .k!·;t 
drugiem na świl·<•it', po Wit•lkiej Bryta-
11j i, pailst Wt'm im per,jalizmu kolonjalnP
go, narzu<'ajiJ<'t'lll sw11 władzę, ,it,>z~·k, 
ustrój i swój pog-l11d na świat ludom oh
c·veh rus i 1rrup Ptuiezn:v<'h ongiś samo
clzit>ln~·m '"'n icpodlqrły~. ' 

Państwo olbrzym. 

Z. S. R. R. dwu krotn il' wieksz,· od c•a
łej Enropy, jest najwi~·kszym oiisz111·em 
ziemi, który jako jPdna Iiidowa <·ałośr 
znajduje się Wl' władaniu jed1wgo pań
stwa. Przl'strzl'ń ta (H'zl'w~·ższa przt•szło 
dwukrotn il' lądową <'Zt,>Śl- Stanów Zjcd
noczonyc•h A. P. Li<•zha miPszkańców nil' 
idzie ~ parz<' z rozmiarPm przPstriwni. 
W roku 1933 zit'mit• rosyjskie zamit·
szkiwało 165,748.400 ludzi wolwr 14:2 mi
ljonów mieszkańc•ów l'. S. A. To też 
średnia gt,>stośr zaludni1·nia jest dwu
krotnie mnil'jsza niż w Stanach: 7 ludzi 
na km 2 wobec 15 w Stanach. 

Do dziś w grani<'ach Z. S. R. R znaj
dnje sit,> wit•fo tert•n6w i ludów prawie 
niezbadanych. Te mało zbadane, rzadko 
zaludnimw i słabo wvzvskane obszan· 
kryją w sohiP nit>raz ~k~rhy mi1wral11~', 
tt•rcny osadnirzt' i hodowluiw, ŹJ'lldła 
energji. Stwarzaj11 one wielkie możliwo
Ńci dla przyszłt>g-o rozwoju kraju. 

Ziemie po<l władzą Z. S. R R. rozci11-
i.mięte są z północ~· na południe na ta
kiej przpstrzen i, jak od Szpielwrgn Jo 
Korsyki. Mimo to krainy te SI) stosnn
kowo mało zróżnieowauc. Dzit>je się tak 
dlatego, że ziemie te ciągną się z za<'ho
du na wsehó<l przez 164 stopnit' dług. 
geogr. (Polska przez 12 i pół stopnia 
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dług.). ,Jt•st to najdłuższP, r<'nrnolt•żniko
wo wy1•i11g-11iętt· pa(1stwo świata. Krajo
brazy rosyjskit• układa.iii się wskutek t1~
go olhrzymiL·mi. prnwi1· r(m11okgkmi 
pasami o .kdnakowyrh glehaeh, klim1u·it', 
hy<lro~Tafji i szarit• ro~limwj, o podob
nej rzeźbie i t ryhie Żyl'ia mil'szkań1•ów, 

Dla kraju o takich ohszar:H'h konty
nt•ntal11v1·h za1.rndnit•11ie111 zawszp żn111t
lll'lll hyl dost\'P do morza - mil,'d~y11a
rodow<'j drogi w0<l11ej. Na p(>h1oe~· dłu
gie na tysiąt•1• km wyh1·zl'Ż<· morza Ark
tycznc•go z rzadka tylko jl'st dost ~·puc dla 
żeglugi. Szczcg<'>ln iej wivc wa~i nabit•ra
ły wolne zimą od lod<lw wybrzeża 1·111·0-

pt'jskit> : mu rmańskit', bałtyekie (dziś 
tylko 18G km dług.), <•zamomm"Skie. Na-
1kwszyst ko zaś rt•nne jPst paf'yficzIH' 
wybrzeże llakkiqi·o Ws<·hodu, jPdynP 
ujścit• dla li1dmn•j masy 8ylwrji. \Vil'lt• 
posunięr dyplomaeji rosyjskil'j i wiele 
z .ki zahor<'zości da sit,> 1łum1.1rzy(o <liJŻl'
niem do zapewniPnia sobie lnidź dostępu 
do morza, bądź tPż swohodnt•go wyjścia 
z miirz zamkniętych. 

Ukształtowanie powierzchni i klimat. 

Brakowało nu tl'n•nit• Hosji Enropej
skit•j i Syht'rji Zarhodnit'j linij Jll'Zl'Z na
tur\' w~·tkniętyrh, ktiirP mogłyby sta{o Sł\' 
g-rani<'ami terytorjów pll'mil'nnyeh, kul
tur i jpdnostek państwowyrh. Nic nic 
dzil'liło tl>j wil' lkil'j JH'Zt•st rz1•11 i i n il' 
wstrz~·mywało rozrostu pai'lstwa-olhrzy
ma. Rzeźłm Rosji jt>st howit•m rzeźbą 
kraju starego, płytowego, zrilwnan<'go. 
Od wyniosłośri półwyspu Kola aż do 
g(Jr Krymu ri11gnic się kraj otwarty, lt•k
ko falisty. Póh10r pokr~·ły aż do równo
kżnika Kijowa garb~', piaski i gliny mn. 
rm, nrozmaironc mi<'jscami wielką obfi
toś<'i1J j1•zior. Bardziej na południe 
środkowa część kraju została ukształto
wana przl'Z ru<'hy tt>ktoni<'zne i erozję 
w bit>g1111cc z północy na południe ła
godne wyniesienia lPkko falistych płyt: 
Czarnomorskiej, Rosyjskiej, Nadwołżań-
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skicj i Permsko-Uralskiej. Wszystkie gó
ry, poza Uralem, leżą na krańcach pai1-
stwa jako odrębne krajobrazy. 

Nad m. Czarnem, Kaspijskiem i Aral
skiem ciągnie się pas stepów i pustyń 
piaszczystych lub zasolonych, leżący 
częściowo poniżej poziomu morza. Tu 
z jezior i zatok wydobywa się sól. Pas 
ten, wąski na Krymie i nad dolną W oł
gą, rozszerza się ku wschodowi w potęż
ne piaski Kara i Kizył-Kum i przechodzi 
w pustynie Turkiestanu i Cobi, pełne 
wydm półksiężycowatych, „barchanów". 
Te stepy odegrały rolę przewodników dla 
najazdów ludów mongolskich. Pustoszo
ne często, zaezęły być kolonizowane nie
dawno (XVII w.) i wchłonęły w siebie 
wielomiljonową (35 milj.) emigrację 
z przeludnionych obszarów p(Jłnocnyl'h. 

Na krajobraz i na tryb życia mieszkań
<'ÓW tych olbrzymich przestrzeni klimat 
wywarł znacznie większy wpływ niż 
rzeźba lub budowa geologiczna kraju. 
Wielka odległość od mórz, zwrócl'nie 
kraju ku chłodnej póh10cy i suchemn 
wyżynnemu wnętrzu Azji sprawiły, iż 
cały Z. S. R. U., prócz niewielkich po
brzeży Krymu, Kaukazu i Bałtyku, ma 
klimat lądowy. Surowość zim spycha 
uprawę zbóż na południe, oddaje p6łnoc 
kraju pod władzę tundry i lasu iglaste
go. Suchość upalnego lata niszczy las na 
całem południu prócz gór, znaczy się 
stepem i pustynią. Jest to kraj wielkich 
różnic temperatury pomiędzy latem i zi. 
mą, nocą i dniem. 

llpichrze zbożowe i kraje przymierające 
głodem. 

Z całego olbrzymiego kraju tylko po
łudniowe zbocza Krymu i Kaukazu nie 
mają zimy mroźnej i cieszą się piękną 
roślinnością o typie śródziemnomorskim. 
Latem zaś piasH pustyń na południu 
nagrzewają się do 45°, cały zaś lą<l ogrze. 
wa się tak mocno, że linjc średnich tem
peratur biegną prawie równoleżnikowo 

od 32° na południu aż do 10° w tundrze. 
Pozwala to na uprawę bawełny, winoro
śli, brzoskwiń i moreli na południu, 
a owsa nawet na dalekiej pónocy. Ale 
lato w Rosji jest suche. Obfite deszcze 
padają tylko na południowo-zachodnieh 
zboczach Kaukazu. Poza tern pas więk
szych opadów, 500 mm rocznic, wkrarza 
przez ziemie Polski i od Bałtyku kliut>m 
coraz to węższym ku Uralowi środkowe
mu. Nad całą pozostałą Uosją, prllcz 
chłodnej leśnej północy, wisi stale groza 
posuchy letniej. Skazuje ona w „głodne" 
lata na śmierć głodową miljony istnieii 
ludzkich, jak ostatnio w roku 1923, gdy 
zginęło z głodu siedem miljonów ludzi. 

Pomiędzy chłodną p(1łnoeą a palonem 
przez susze południem niewiele zostaje 
miejsca na kraj rolniczy. Pas ten ponad
to różne posiada gleby. Gleby i klimat 
tego kraju są zarazem źródłem jego bo
gactwa i niedolą. Cała północ aż do Ki
jowa i Charkowa to kraj ubogich 
gleb lodowcowych, piasz<'zystych i bie
licowych. Na nich rozkłada się na samej 
póh1ocy tundra, przechodząc w tajgę, po
tem w las iglasty, wreszcie w las drzew 
szerokolistnych i iglastych. Temu to la
sowi wydarł człowiek glebę, na której 
uprawia żyto, ziemniaki, len i konopie. 
Wąski pas gleb żyźniejszy<•h, biegną

cy z południowego zachodu na północny 
wschód przez Kijów i Charków, odgrani
cza północny obszar gleb ubogich od naj
bogatszych w Europie gleb lessowych 
i czarnoziemnych południowej Rosji }<;u. 
ropejskiej, Syberji Zachodniej i zboczy 
Kaukazu. Tu na bezleśnym obszarze ro
dzi się pszenica, burak cukrowy, sło
necznik, kukurydza, a gdzie nieco wa
pienia w glebie - na Krymie, nad Do
nem, na Kaukazie -- winorośl i tytoń. 
Jest to prawdziwy śpichrz, kraj karmią
cy swcm zbożem głodny środt•k i północ 
państwa. Ale śpichrz ten jest zaludni?· 
ny prawie równie gęsto, jak zagłębia 
przemysłowe, jest przeludniony rolniczo, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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(w Rosji SowiPrkiej przypada 73°1o go
spodarstw na gospodarstwa karłowatl' 
od 2 do 4 ha) a przpz to wysyłał i wy
syła liczną emigrację w stl'PY Kaukazu, 
Syherji i l\landżurji. 

Lasy i stepy. 

Największe obszary w Rosji pokrywa 
las. Stanowi on wielkie bogartwo natu
ralne kraju. I>ostarrza budulra i opału, 
który pozwala na przetrwanie surowych 
zim. Drzewo jest pil'rwsze w eksporcie 
Z. S. RR. 

Przedcwszystkil'm jednak są lasy Ro
sji Sowieckiej nil'zrównanym tl>re1wm 
łowierkim, z bogatą fauną. f,owy oraz 
prace przy wyrębie lasu są jPdy1wm 
źródłem zarobku dla ubogiej ludności 
prawic pustyrh i głodnyrh obszarów na 
rałej półnory kraju. Tundra i wody 
przybrzeżne oceanu Lodowatego i \Vkl
kiego dostarczają rennych futer fok, 
niedźwiedzi, lisów, i inn., a w zmarzłym 
gruneic znajdują się kły mamutów t. zw. 
kopalna kość słoniowa. Z lasów Kauka
zu porhodzi materjał na piękne forniry. 

Step po lasarh i tajdze zajmuje wid
kie przestrzenie w krajobrazie rosyjskim, 
jakkolwiek zaorano go już sporo. Stada 
owiec, koni, bydła, a na poh1dnin 
i wschodzie wielbłądów wypasane są 
przez lirznyrh koczowników. Produkda 
wdny ma duże znaczenie zarówno dla 
wielkiego przemysłu, jak i dla lieznych 
warsztatów domowyrh i wytwórrzośri 
rhałupniczej. Stada stepowe dostarczają 
wojsku koni, a miastom bydła na rzeź. 
W tajdze hodowane są renifery oraz je
lenie marale. 

Skarby mineralne. 
Jakby chcąc wynagrodzić bezpłodność 

północy i skąpe bogactwa stepu, przyro
da ukryła w ich podłożu, zhudowancm 
ze staryrh skał, bogate zasoby Cl'nnyrh 
minerałów. Tylko nieznaczna część tych 
bogactw jest znana, jcszrze mniejsza 
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eksploatowana. Stanowią one podstawę 
przyszłego rozwoju kraju, zabezpiecze
nie jl.'go przyszłośri przez zapewnienie 
pracy dla rąk przyszłych pokoleń. 

Na półnory leżą dwa zagłębia o zapo
czątkowancm wydobyciu: w Karelji ko
pie się doskonały, zwłaszcza do celów 
przeróbki chemicznej węgiel szungit, 
a nad rz. Peczorą zalegają wielkie po
kłady węgla kamiennego i ropy nafto
Wl'j, czekając od ćwierć wicku na prze
prowadzenie do nich drogi. 

W środku kraju leży najstarsze za
głębie moskiewskie z produkcją prawic 
3 milj. tonn węgla. Jednak „węglowem 
sercem" Rosji jest zagłębie donieckie 
na Ukrainie z produkcją 45 milj. tonn 
(1933). W zagłębiu tern są zrealizowane 
warunki rozwoju wielkiego przemysłu 
w kraju o licznyeh rękach roboczych ; 
obok węgla koksującego występują do
skonałe rudy żelaza w l\rzywym Rogu 
nad Dnieprem ( 450 km od węgla z wy
dobyciem 6 milj t.). Tu również wydo
bywa się cenny dla metalurgji mangan, 
którego złoża, łącznie ze złożami w Ku
taissie na Kaukazie, czyniły z Rosji 
pierwszy kraj produkcji (obecnie 35°/0 

wydobycia światowego). Trzecie zagłę
bie - uralskie - dostarcza żelaza, wę
gla, miedzi, manganu, a również srebra, 
złota i platyny obok kamieni półszla
chetnyeh. Ruda żelaza, magnetyt, two
rzy tu całe góry, U stóp Kaukazu, za
równo po południowo-wsch. jak i po pół
nocnem zboczu, wydobywa się ropę nafto
wą, którą olbrzymie rurociągi prowadzą 
do portów w Batumie i Noworosyjsku. 

Zagłębie stepów kirgiskich i Ałtaju 
mają wielkie zasoby węgla i rud metali. 
Sybcrja dostarcza doskonałego grafitu, 
miki i złota, które wydobywa się nad 
Leną. W obce niepewności statystyk trud
no zdać sobie sprawę, w jakim stopniu 
potrafiono już zorganizować wydobycie 
kopalin w stosunku do przedwojennej 
produkcji. 
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Ludność. 

(Jł(nvną grupą plemienną w Rosji jest 
78-miljonowy szczPp Rosjan (Wil'lkoru
sów), stanowiący 47°/0 ludności całej Ho
sji współrz('sm•j (1933), który narzurił 
swój język - narzecze moskirwskie -
wszystkim podbitym Indom. Szczep ten, 
odważny, pracowity, wytrwały, przed
siębiorczy i obdarzony zdolnośriami or
ganizacyjnemi i kupicrkicmi, sil'dział na 
c\lropl~jskim dziale wód, sk11d prwni
krnJł swemi podbojami i kolonizarj11, idąc 
wdół dorzl'czy, nad m. Bałtyckie, Białe, 
Czarne i Kaspijskie, a po pI'Zl'kroczl•niu 
Uralu i rzek Syhcrji łącznic z .Małornsi
nami - aż nad Pacyfik. Ale idąc prz<'
ważnic wzdłuż rzl•k, ich głównemi doli
nami, pozostawił nad górnPmi biegami 
dopływl>W, lub odepehnął tum ze swl'j 
drogi pierwotne ludy fiiiskie, mongol
skie i turcrko-mongolskiq.~o porhodzc
nia. Wskutek tego dziś w <'l'ntrum kraju 
wpobliżu stolicy sil•dzą plemiona Mord
wy i Czeremisów. 

Podboje .carów poddały, nominalnej 
często, władzy rosyjskiej znaczną ilość 
ludów, które należą nictylko do dwu 
różnych ras, ale i do szeregu odrębnych 
grup etnicznych, językowych, religij
nych, kulturowych. 

Do grupy słowiańskiej należą l\lałoru
sini (31 milj., 19°/0 ), Białorusini (5 mi
ljonów, 3°/0 ), Polacy (około l miljona 
0,6°/o), Bułgarzy (100.000). Razem z Ro~ 
sjanami-Wielkorusami tworzą oni 105 
miljonów Słowian wober 68 miljonów lu
dów niesłowiańskich. Z. S. H. H. jest za
tem państwem wyraźnie mniejszości na
rodowych z 63°/0 Słowian, ale bez abso
lutnej przewagi jakiegokolwil•k ze skła
dających ją narodów. Wśr6d pozosta
łych 37°/0 należy wymienić 3 miljony 
Żydów, którzy zgrupowali się przcde
wszystkicm na ziemiach nalcżący<'h on
giś do Rzc<'zypospolitcj : na Białorusi 
pół miljona, na Ukrainie półtora miljo
na. Skupili się tu Żydzi naskutck usu-

nięcia ich od prawa zamiPszkiwan ia 
w innych <lzielnira<"h carskiej Rosji. 
Mieszkańcy Rosji <lzisiejszt•j to prZl'de

wszystkil'm prvmitnrni rolni<•v (77 (i 

proc.), przew~ZUJ<!~Y w euro}1cjski~·j 
części, i pastcrzc-hodow<'y, li<·zn i zwła
SZ<'Za w Azji. Pl'Olctarjat miejski i ro
botniczy, jak równiPż warstwa urzędni
ków i zawodów wolnyeh, stu11owi11ca 
22,4"/0 , jl'St warstwą rządz1)<'<J. W okr\_'

0

g\l 
moskiewskim, gdzie mieszka 12 milj. lu
dzi, skupia się 22"/ 0 proll'tarjatu eałq.~o 
Z. S. R .. R. (10"/0 mil•szk. okr~·gn). Poza 
okręgami pl~l'mysłowl'mi pmel'nt proll'
tarjatu je.st bardzo niewielki i nil' wpły
wa na zm1anę rolniczl•go charakfrrn kra
ju. Ludność rozmicsz<'zona jl'st ha1·dzo 
nierównomiernie. (lranica uprawy roli 
biegnie skośnic od Archangielska w Eu
ropie, prze<"ina Ural na szerokośri Le
ningradu i schodzi nad Pacyfikiem do 
szcrokośri ~~wowa, tylko nad ~órną Leną 
wkracza nH•co ku północy. Uęstość za
ludnienia spada tam poniżej jl'<l1wgo 
micszkań<'a na km 2 • Najgl,,)ścicj (70-100 
ludzi na km2

) skupia się ludność okręgu 
moskiewskiego i <'zarnozicmnej Ukrai
ny oraz pasa żyznych gleb. Ale pas 
ten sąsiaduje bezpośrednio z prawie 
pustym stepem na południu i z pu
stym lasem na ptiłnoey, gdzie tyl
ko w~spowo, nud rzekami, skupia się 
osadmctwo. W zwężającym się ku ws<'ho
dowi klinie żyzny<'h gleb Syberji prze
biega linja kolei 'l'rnnssyhrr,rjski<•j. 
Odegrała ona ważn<! rolę osil'dll'f1ezą: 
ty~ko w jPj s:isicdztwil' rozbudowały się 
oswdla rolnieze, wśród wolnyrh obsza
rów ko<'zowników i m.vśliwy<'h. 

Nowe oblicze Rosji. 

Ludność naszego wsrhodnieg-o s:!siada 
wzrasta w tempie 3 miljonów ludzi roC'z
nic po potrąceniu zgonów. NajszybC'iej 
wzrasta ludność Rosji półno<'ncj, środko
wej i Syberji: 25 na tysiiir, Ukrainy 17 
na tysiąc. · 

Czego nie znajdzie.~z tutaj -
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W obce tego przyrostu rały wysiłPk 
współczesnych rządów Rosji jPst skil'l"O
wany na dwie drogi: rozbudowuje pr;w
mysł, aby wrhłonąć przyrost ludnośri, 
przesuwa nowe ośrodki przemysłu rięż
kiego w kraje rzadziej zaludnione i po
piera w tych krajach rozwój przemysłu 
lokalnego, opartego o surowre i ręc·e ro
bocze danego obszaru. 

Rolnicza Rosja jest w stadjum sztn<'z
nego przekształcenia się na państwo 
przemysłowe, przy próha<'h ( dotyrlwzas 
mało udanych) podniesil•nia ilościowq.(o 
i jakościowego pro<lukC'ji rolni<'zo-ho
dowlanej. 

Przeszkodami na tej drodzP s11: ol
brzymie przestrz('Ilie przy braku <lr6g, 
niski poziom kultury, kt6n'go nie pod
niesie odrazu wykształcenie jcdnc•go po
kolenia, koniecznośl- jednoczesnego za
trudniania corocznego przyrostu i odra
biania wielowiekowego zaniedbania kra
ju przez rządy carskie. J. Czckal8ki. 

Dzieje I hullura. 

Główne warunki i czynniki historycznego 
rozwoju Rosji. 

Rosja, dzisiejszy Z. S. R. R., jest kra
jpm pod każdym względem, a więc i pod 
wzgl~'dl'm politycznym i kulturalnym 
i pod względem tego, co zwykło okn,śl_a<
się mianem charakteru narodowego m1t•
szańców, jednym z najhardziej zagadko
wych i najbardziej prohkmat.vcznych. 
By wnikn1ić w tajemnicę jej jt'stcstv.:a, 
a uchronić się od niebezpiecznych uogol
nień, konieczne jest w pierwszym rzę
dzie zdać sobie sprawę z podstawowych 
czynników jej rozwoju, rzucić następnie 
okiem na główne fazy jej dziejów, by 
wreszcie uprzytomnić sobie główne re
chy charakterystyczne rosyjskiej psy
chiki narodowej i rosyjskiej kultury. 

Przy rozważaniu historji i kultury 
H.osji rzuca się przedewszystkiem w oczy 
rosyjski dualizm geograficzny. Rosja 

należy geograficznie do Europy i do 
Azji, tworząc swego rodzaju sz{>stą część 
świnta, którą coraz ezęścir j zwykło się 
określać mianem Eurazja. Rosja jest 
światem przejściowym nietylko w sen
sie g·eog-raficznym. 

Obszarem swoiłll ustępuje Rosja dzi
siejsza jedynie iłllperjum brytyjskiemu, 
ale zato jest największem na ziemi pań
stwem wcale 11ie rozczło11kowanem, sta
nowiącem cało~{> terytorjalną nieroz
dzic•lną i największym zarazc•lll obsza
rem jP<lnego narodu. Tkwi niewątpliwie 
w narodzie rosyjskim jakiś nirzniszczal
ny instynkt ekspansji, który sprawił, 
że terytorjum Rosji powiększyło się 
w ciągu czterech i ptił stuleci trzydzie
stm:zl·Śc•iokrotnil~. Działa tu owa dziejo
wa „pogof1 za g-rnnicami", kt6re tylko 
częściowo zlały sii; z oceanami i mo
rzami. Ustawiczne rozszerzanie granic 
państwowyeh pozostawiło głębokie śla
dy znrówno w życiu ludu rosyjskiego, 
jak i w psychice elity społecznej. Po
wołany przez earat do zrealizowania mi
sji ·koloniz11torskiej, przywykł lud ro
syjski do stałej wędrówki, do koczow
nictwa ( dnwniejsze nn.iazdy mongolskie 
wykształciły i.ro w tym samym kierun
ku), do ezasowego włada ni a ziemią, na 
którrj prnC'ował. Wytworzyła się też 
w C'hłopie rosyjskim tęsknota za ziemią 
„cudzą", którrj odpowiednikiem w psy
chice klas wyższych jest pewna skłon-
11ość do kosmopolityzmu i tęsknota za 
ohezyzną. \V elici<' społecznej ta dąż
ność do anektowania coraz to. nowych 
obszarów i przeobrażenie się narodowej 
Rosji (moskiewskiej) w ponadnarodo
we imperjum (petersburskie) wyrobiło 
sz<'zególną skłonność do imperjalizmu, 
do myślenia kategorjami wielkomoC'ar
stwowemi oraz do religijno-filozoficzne
go uniwersalizmu. 

Wielowiekowe istnienie tak kolosal
nego państwa wytworzyło niejako samo
istnie typ wschodniego etatystycznego 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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pmlstwa wojennego, to znaczy państwa, 
w którem wszystkie siły społeczne 
i wszystkie gospodarcze bogactwa skła
da się w ofierze idei państwowej; idei 
tej podporządkowuje się też w zupeł
ności jednostka. Paiistwo stało się w Ho
sji czemś absolutnem, jedyną prawdą 
wyższą i jedyną rzeczywistością. Przy
czyniła się do tego i struktura gospo
darcza Rosji, a zwłaszcza fakt, 1z 

. olbrzymi teren Rosji nasycony jest bar
dzo nierównomiernie bogactwami natu
ralnemi. Skrajny etatyzm, czyli pm1-
stwowy kapitalizm bolszewickiej gospo
darki Sowietów znalazł tu pole do 
rozległych eksperymentów, zwłaszcza 
w sensie tworzenia t. zw. kombinatów, 
t. j. łączenia tych czynników wytw<lr
czości, które są od siebie zależne. Nie 
istnieje w Rosji ów „cudowny zespół że
laza i węgla", który w znacznl'j mierze 
zadecydował o przemysłowym rozwoju 
Niemiec, Anglji i Stanów Zjedn. Jedynie 
w dziedzinie bogactwa leśnego i rolnego 
nie ma Rosja żadnych równych sobie 
konkurentów. Pod względem wywozu 
drzewa zajmuje Rosja pierwsze miej
sce na świecie. Trzecie miejsce świato
wego eksportu zboża przypada jej 
także w udziale. Mimo to stanowisko 
gospodarcze Rosji nie odpowiada jej 
olbrzymim zasobom: tragedja Rosji pod 
względem gospodarczym tkwi nietylko 
w niewygodnem rozmieszczeniu jej bo
gactw, lecz w braku bliskiego dostępu 
do brzegów morskich. Największa ro
syjska rzeka W ołga wpada do morza 
Kaspijskiego, które nie należy do sy
stemu oceanicznego. 

Obok dualizmu geograficznego i istot
nych sprzeczności natury gospodarczej 
uwzględnić należy jeszcze jeden czyn
nik niezmiernie ważny w dzirjach 
i w kulturze rosyjskiej. Jest to wielka 
różnorodność etniczna tego imperjum. 
„Pogof1 za granicami" doprowadziła do 
tego, że w obrębie imperjum rosyjskie-

go znalazły się rozne plemiona, ludy, 
a nawet i rasy. Znajdujemy w Rosji 
wszystkie wyznania chrześcijańskie 
wraz z nieznanem i na zachodzie se>kta
m i obok wszystkich wyznań Azji i Eu
ropy. Liczne skrzyżowania pomiędzy 
Rosjanami a nierosyjskiemi elementa
mi nie przeszły bez śladu. ~wiadczy 
o tem nader wymownie fakt pokaźnej 
liczby wielkich Hosjan pochodzenia nie 
czysto rosyjskiego: żukowski, Puszkin, 
Lermontow, Oribojedow, Oogol, Tur
geniew, Glinkowie, Dostojewski a nawet 
Tołstojowi~; którzy wywodzą się od Niem
ców. Dynastja Rurykowiczów, która pa
nowała w cią11:u siedmiu wicków, wyszła 
też z małżeństwa słowiańsko-normań
skiego. Inwazja mongolska i zg6rą dwu
wiekowe bytowanie 1\1.oskwy i Rusi pod 
jarzmem tatarskiem, ekspansja wpływu 
bizantyńskiego przez Kościół wschodni, 
to także czynniki zewnętrzne oddziały
wujące na psychikę rosyjską. 

C;r,ynnikiem wreszcie trzecim obok 
geograficzno-gospodarczego i etniczne
go jest czynnik polityczno-społeczny. 
Niewątpliwie przeważna rola auto
kratyzmu rnoskiewsko-petersburskiego 
w życiu Rosji stanowi w jej dziejach 
żywioł wyjątkowo płodny i ważny. 

Poczęta w duchu tej tradycyjnej au
tokracji, która przecież stanowi także 
faktycznie i podwaliny państwowości 
sowieckiej i kultury bolszewickiej, re
forma Piotra Wielkiego (europeizacja 
Rosji) dała rozwojowi duchowej kul
tury w Rosji potężny bodziec, a wyni
kiem tego rozwoju jest powstanie nie
zwykle ruchliwej i twórczej t. zw. inteli
gencji rosyjskiej. Ona to w XX w. spo
wodowała, iż kultura rosyjska stała się 
czynnikiem o znaczeniu światowem. 

Główne etapy rozwoju historycznego. 
Powatanie p:u\atwa ruakiego. 

Powstanie państwa ruskiego i po
czątki samowiedzy narodowej i pań-

Ozego nie znajdzie.ęz tutaj -
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stwowt>j rosyjskit>j łączą się z najazdem 
a raczej napływem Normanów. Ołów
nym celem ich wędrówki był handel. 
Zdążając z nad morza Bałtyckieg·o do 
Bizancjum, przyczem musieli przebrnąć 
przez olbrzymie terytorjum zajęte przez 
Słowian, przybyli oni zorganizowani 
w drużyny wojskowo-handlowe, pozosta
wiając swoje rodziny w Skandynawji. 
Szybko się w ten sposób wynaroda
wiali i słowianizowali. W Bizancjum 
znani byli jako „ łV arrauoi" - najmi
ci, najemni żołnierze. Reprt>zentowali 
niewątpliwie element państwowo-twór
czy. W arregów Słowianie wschodni na
zywali „Rusią", „Russkimi" (fińska na
zwa ruotsi). Ten wyraz przybrał zrazn 
znaczenie klasowe na oznaczenie kla
sy wyższej, przedewszystkiem drużyny 
książęcej; następnie znaczenie geogra
ficzne, a to na określenie dzielnicy ki
jowskiej; wreszcie w wieku Xl i XII 
znaczenie polityczne na określenie te
rytorjum pozostającego pod władzą 
książąt ruskich. 

Pierwszym księciem ruskim, twórcą 
państwa ruskiego, miał być Ruryk (Riu
rik, od skandynawskiego Hrorekr, imię 
pochodzenia skandynawskiego, podob
nie jak Oleg od skandynawskiego Hel
gi lub Olga od Helga). Ruryk byłby 
więc założycielem pierwszej dynastji 
panującej aż do roku 1598, t. j. do 
śmierci cara Fiodora, syna cara Iwana 
Groźnego. Potomek Ruryka, książę ki
jowski Włodzimierz, ożenił się z grec
ką ksi~'Żlli!'zką Anną, co ostatecznie do
prow:i<lziło do chrystjanizacji Kijowa 
i t'ałt·j Husi w roku 988 lub 989. 
Ni1·zmicrnie doniosła i najwazmcJsza 
po czynniku normańskim jest bizanty
nizacja (~Bizancjum) Rusi w dzic
(lzinie prawno-politycznej, społecznej, 
duchowej a także i w dziedzinie kul
tury materjalnej. Z Bizancjum przy
szły na Ruś pierwsze pojęcia o władzy. 
Książę ruski, do tej pory wódz band 

wojowniczych, przeobraził się w monar
chę z Boskiego prawa i w Bożego po
mazańra. Rola i przywileje Kościoła 
zostały ustalone w cerkiewnych statu
tach wedle porządku bizantyńskiego. 
Nietylko Ruś, lecz i Moskwa, a nawet 
później Rosja rcsarzy petersburskich, ro
syjski despotyzm autokratyczny, agre
sywne prawosławie rosyjskie i jego nie
nawiść do łaciństwa, giętkość dyplomarji 
Rosji cesarskiej, mesjanizm religijno-po
lityrzny, który Rosja w sobie od cza
sów Iwana lll odkryła - sprawia, że 
Rosję uważać należy za najwierniejszy 
obraz zgasłego świata bizantyńskiego. 

Najwybitniejszcmi postaciami w dzie
jach Rusi kijowskiej byli Jarosław 
Mądry (1015-1054) i Włodzi
mierz Monomach (1053-1125). 
Pierwszego z nich słusznie nazwano 
Karolem Wielkim Rusi. Ambicją jego by
ło uczynić z Kijowa rywala Konstanty
nopola. Ozdobił Kijów cerkwiami i kla
sztorami, z których najważnil'jszy -
ł,awra Peczarska. \Vłodzimierz był tro
skliwym opiekunem cywilizacji chrzc
ifoijańskiej, dbałym o wewnętrzny po
rządek w państwie i mężnym jego 
obrońcą na polu wojennem. Z tych cza
sów pochodzi pierwszy ruski kodeks 
t .. zw. „Prawda Ruska" oraz latopis 
t. zw. Nestora (z pocz. Xll w.), z tych 
czasów także „Słowo o wypra'wie Igo
ra", najpif,)kniejszy prozą pisany zaby
tek piśmiennictwa ruskiego. 

Ten okres dziejów rosyjskich kończy 
się zupełnym upadkiem Kijowa, prze
niesieniem stolicy wielkoksiążęcej do 
Włodzimierza nad Klaźmą i napadem 
tatarskim, który niszczy całkowicie Ruś 
południową. Ksii:stwo kijowskie upadło 
z przyczyn gospodarczych (upadek han
dlu z Bizancjum naskutek zminzchu 
tego państwa) i z przyczyn politycz
nych, głównie naskutek wewnętrz
nych walk książąt ruskich, ale także 
i w związku z najazdami Połowców 

-------------------------------· 
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n później z inwazją tatarHką. To spo
wodowało masową emigrację łudnoś(~i 
11n pbłnol' do ziemi Suzdalskiej. 

Moskwa. 

dt>spotji wschodniej z ehnraktrrystycz-
11ą dla tego rodzaju ustroju t<'ndetH',j:i 
do etatyzacji. 

Bitwa knlikowska ( 1:~80) dała zwy
cięstwo nad Tatarami i przygotownła 

Z ksi<1żąt wła<lającyeh zrazu we \\'ło- grunt pod skonsolidowanit> sii: ostnte\'z
<lzimi<'rzu, stoliey zit>mi snzdalskiej, wy- lit> państwa moskiewskiego z eentrali
bił siQ na plnn pierwszy A n <l r ze j zacj:i władzy w Moskwie. Ta konsolida
B o go 1 l! h s k i ( 1110--11i4), pr1·k ur- cja i centralizacja, n it•przystąpimie 1\10-
sor autokratyzmu lllOski«wskirgo, kl<.>- skwy do unji flormekiej (143!1), upa
ry wzmacnia władzQ wi<•lkoksi:!Ż\'<'<I· dt>k Carogrodu, rozpadniQeie siQ Złotej 
Po jpgo śmierl'i na plan piHwszy wy- Hordy, zrzucrnic jarzma tatarskiego 
suwa<- Hi\' ztlt•zyna Moskwa. (141'\0), zniszez<•nie rcpuhliki nowgorodz-

I>zii;ki nicr•ofającd siQ przcd żadn<! kiej, małżeństwo Iwana III z Zofją Pa
przeszkodą e!lergji ksi:1ż11t mnski1•w- h•owy, walka Iwana III, gł6wnie zaś 
skich, ieh ehytrej i zgTnlmej polityet', Iwana <lroźnl'go z Polską, jako próba 
zwłaszcza w stosunku do Tatarów, rPalizacji programu zjednoczPnia ziem 
z którymi potrafili się porozumi('e, ruskich pod herkm moskiewskiPm sv
a także dzięki położrniu geo1.u·afi<'Zl1P- stematyrz1w powiększanie się tcryto~ju~1 
111u (oddalenie od niehrzpirczrństw ze- państwa, zmaganie się I wana Oroźtwgo 
wnętrznyeh) stała się Moskwa siedzibą z bojarstwem, zniszczenit• <lzidni(•owo
wielkiego ksiQeia n takżr i katrdry me- bojarskiego ustroju i picrwsza próhn ra
f ropolitalnej. W dziPjach księstwa ino- dykalnpj etatyzacji Moskwy przy pomo
skicwskicgo występują odrazn wyraźnie cy opriczniny Iwana OroźnPgo, oficjal
trzy czynniki porl względrm polityczno- ne sankcjonowanie publicystyczm•go mt•
kulturalnym hnrdzo istotni': nut okra- sjanistyeznego programu: l\toskwa -
tyżm mosk it•wski, właściwy twórca po- „trzeci Rzym", Moskwa - spadkobi<>r
tęgi państwowej rosyjskiej, jego so- czyni Bizancjum, krystalizacja teorji sa
jusznik w tym wzg·lQdzie - cerkiew mowładztwa moskiewskiego, akcja pro
prawosławna, wreszcie jarzmo tatarskie. pagandowa na terenie Zat•hodu o nzna-
1\ościół, wzornjąc siQ na Hizancjmn. nie tytułu carskiego, utworzenie w Mo
podtrzymywał ekspansję autokratyzmu skwic patrjarchatu (1589), koniec dynn
moskiewskiego. Panowanie tatarskie stji Rurykowiczów (15!J8), wybór Bo
opóźniło wprawdzie curopcizal'ję Ro- rysa Godunowa i wreszcie wypadki l'po
sji, niebrak j<•dnak poważnych history- ki zamętów, t. zw. rewolty hojarHkie, 
ków kultury rosyjskiej, a zwłaszeza impr<'zy samozwańców i najazdy pol
rzeczników t. zw. eurazjnniznrn, kt{lrzy skic wraz z ostateczną likwidacją zawie
położyli nacisk na pozytywne elementy ruchy i ustanowieniem nowej dynastji 
wpływu lllOllg-olskiego. Wpływ mon gol- Homanowów (1613), rozpoczynającej 
ski pozostnwił nit'tyłko ślndy w rosyj- crQ tworzenia się rosyjskicj monarehji 
skim jQzyku (takie słown jnk kaftan, ahsolutystycznPj, bunty ludowe za rzą
barahan, bazar, harysz, nnzwiHko Jus- dów All'ks<>go Michajłowicza, zaczątki 
supow), ale wpłynął takż<' na utrwalc- nowych stosunków z Zacho<km, ruchy 
nie się przekonania ( kt()rego źródłem religijne, zamęt wzniPcony przez ref'or
jest zresztą Bizancjum), że pnństwo mę patrjarehy Nikona, t. zw. raskoł, 
jest własnością monarchy. .Moskwa re- walki bojarów po śmicrei Aleksego do
prezentuje naskutek tych wpływów typ okoła tronu, bunty „st rzelców'' i wrl'sz-

~~-~-~~~-~-~----~ 
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<'il' wsh1piPnie na tron Piotra I - oto 
nujwużnit•jszt:> wv<larzt•nia i linja t•wo
Ju~ji 1>1111~t wa n;oskiPwskil'g'O Oli hit v.y 
kulikowskil'j do końea XV1 I wil'kU. 
Ułbwnemi postaf'iami tPgo okrl'Sll są 
lwap lll, Iwan Urnźny, Borys· <lodu
now, D~·mitr RamozwaniP<' i \\l'l'SZ<'i<' 
patrjareha Nikon. Najliardt.i<'.i istot
Hy111 ezynnikielll piPrwsz<·.i po}owy fr.i 
f·poki jl•st sm,1kcjonowani<• prz<'z Iwana 
<lroź1wg-o mesjanistyl·z11<'1.!0 proJ„tTarnu: 
Moskwa - .,1'rze<'i Rzyrn"'. 1\•or.ia trp;o 
u n i w Pl'Sll list Yl'/.łl (' 1.rn lll PS.i a Il i ZIJ lll I li o
sk i ewsk irgo. i111portowa11<'g'O /. Z<'WIH)tl'z 
n opartrg-o głbwnir tia rnesjanizrnie hi
zantyńskim, przyµ:otowała prz<•ohraże
nie moskiewskiego księl'ia „ll'ulczin
nika", to znaczy „posia<la<'za" pa1istwa 
narodowego, w rno1111 r<·hę. kt (ir(•!!o wła
dza miała posiadać charakter ponad
narodowy i który rządzil~ 111i,1ł ,,od 
wschodu tlo znehodu i od południu do 
p6łnocy". Było to dośe nniwn<', mimo 
to jrdnak znnmienne sformułownnie 
imper.ializmu, któr<'nlll przeeiwstawia
ła się t radyrja nacjonalistyczna i tra
<lycja „uiotrzi1111". T<> dwir zmain1.ią<·<· 
się siły, imp<>r.i;ilizm i nac.io11alizm, ktfi
rych rpprezrntantami były pófoid Pl'
tershurg i .Moskwa, stanowią kardyn:d
ne elementy kultury politycz11rj Rosji. 
Pod względrm kulturalnym wszelako 
żadna zas:idnicza idt•a z prądów pann
jących wówt·zns w Europie do Moi-;kwy 
Homanowów ni<' dotarła; przPnikani1• 
tych idej uniemożliwiała nit>tylko nil'
ufność- .Moskali do łacilistwa, lrez ni<'
przenikniony mrok, w którym kra.i kn 
pozostawał. Wirk XVII był nil'tylko 
wiekiem bu11tów i rozrueh6w oraz 
wszelkirgo rodzaju „za11ą•tów", nlc był 
też okresem głęhokirgo wstrząsu reli
gijnrgo. P11trjm·ch11 moskirwski Nikon 
lllarzył o realizacji zjedno<•t.rtiin pod 
władzą l\loskwy „Trz<>ciego Rzymu", 
cułt>go prawosławia, marzył o prawo
sławnem papiestwie. Tylko dzięki wpły-

szukaj w tomie p1'ąfym! 

wom ukraińskim polskim przyszło 
w tym okresil' czasu do P<'Wlll'go oży
wi<•r;ia kultury durhowl'j. Akadt·mja ki
jowsko-mohylariska <lostarczała Mo
skwiP gł6wnie wYkwalifikowanyeh p1SH-

rz~· pub! it·~·stów. 

Reforma Piotra Wielkiego. 

Po klęskaeh Iwana C:roźn<>go, zada
nyeh przrz Hatorrgo, po klęskach Ppo
ki zamęt6w, 'nastnrn.iP Pl'a powodzeń 
na płaszt·zyźnie polsko-rosyjskic·h sto
sunk1!w. Traktat z roku lliHfi, odhiC'ra
.iąey Polsl'<' Kij(>w i zal·howu.iii<·y dla 
met ropolji kijowski<'.l prerogatywy Ko
śeioła prnwosławnrgo w Pohwe, otwie
ra po11i<'kqd drogi; do Polski, po kt6rej 
już h<>z większy<•h wysiłk6w poszli 
Piotr Wirlki i Katarzyna II. ('uraz 
wię<'<'.i z1wzyna tr:i. nhsorhowaĆ' Moskwę 
postawiony przez lwana Groźne~o pro
blem bałtycki; t•zan10morski także. Do
stosowuje się do tyeh ce16w polityki 
zn~-ranieznej liczehność- i pozio11J arm.ii, 
a koszty jej utrzymanin wynoszą poło
wę budżetu Rosji. Rozwija się t11kż<' 
Jlł'Zl'm_rsł i handPI, ale d<)('hody pul1stwu 
wznrstają nil•proporrjonalni1• do zamo:i.
nośei .ki.ro miPszkań<•ów. 

Wiek XVlll .irst epoką najwi.,.kszq{o 
przewrotu w dziejaeh Rosji. ~prawcą 
tri.ro przewrotu był Pi ot r Wie I k i 
(I 682-172!)), może największy m011ar
cha rosyjski. Rrformy jPgo ogarnęły 
przNkwszyst kirm sfery kultury 11.1ate~ 
rjalnrj. Zasadniczym motywem polrt~~J 
cara była chęć- powil,'ksz<>n!n siły .m1h~ 
tarnej, potrzebnej do 1•elow pohtyk1 
zag-ranicznej. Rozpoezął się okres tech
nizacji. na kt6rym niewątpliwie wzoro
wali się bolszewicy, a zwłaszcza Stalin, 
świadomie odnawiający i<h•ały Piotra 
Wielkiei.ro. Obok reformy wojennej 
stanęła reforma finansowa, najeżona 
niebywałym terorem i fiskalizme111. 
Wszystko odtąd miało służyć potrze
bom pnlistwa; tak na drot\ze powszech-
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nego zubożenia Rosja dorastała do rzę
du państw europejskich. Etatystyczne 
tendencje Piotra \Vielkiego dotarły i do 
Kościoła, który musiał służyć teraz 
przedewszystkiem państwu i stał się 
organem władzy rządowej. Piotr \Viel
ki zniósł patrjarchat, stworzył synod, 
odebrał klasztorom ich własność ziem
ską, by złączyć w swem ręku i to, co 
Boskie i to, co carskie. lTczyniwszy 
z cerkwi jawną służebnicę samodzier
żawia, zadał Piotr Wielki cios nic
tylko religijnemu życiu Rosji, le<'z i sa
modzierżawiu, którego cerkiew była 
walną podstawą. Europeizując gwał
townie Rosję, odciął ją od jej narodo
wej przeszłości i pchnął zeuropeizowa
ną elitę na nowe drogi, które się miały 
późni~j okazać niebezpiecznemi dla 
Rosji. 

Epoka rozkwitu i potui. 

Bezpośrednio po śmierci Piotra Wiel
kiego rozpoczyna się epoka t. zw. prze
wrotów pałacowych. Zamach stanu do
konany w roku 1741 przez młodszą 
córkę Piotra Wielkiego Elżbietę ( 1741 
do 1762) rozpoczyna erę rosyjskiego 
absolutyzmu oświeconego, który do naj
wyższego rozkwitu dochodzi za rzii
dów Katarzyny II (1762-1796). 
W tym to czasie Petersburg szybko 
wzrasta i przyozdabia się we wspania
łe gmachy, powstają wielkie rezyden
cje cesarskie i pałace arystokracji, za
kwita literatura, powstaje uniwersytet 
moskiewski ( 1755) i teatry. Uprzywi
lejowanie klasy wyższej, zapewniającl~ 
jej możliwość coraz bliższego kultural
nego współżycia z Europą, prowadzi 
do - krytyki rosyjskiego ustroju. 
Obrazem tego przewrotu jest przede
wszystkiem Radiszczewa słynna „ Po
dróż z Petersburga do Moskwy". W epo
ce Pa wł a I (1796-1801) masonerja 
staje się surogatem religji wyższych 
klas, a za czasów A 1 e k s a n d r a l 
(1801-1825), po okresie wielkich re-

form, zainicjowany<'h przez Sperań
skiego, następuje skrajna r0akcja :r.e 
słynnym Arakczejewem na czele. Za 
czasów Aleksandra l przygotowuje się 
akC'ja rewoluc~·jna tajny<'h związków 
(grudniowcy) a także i narodziny praw
dziwie wielkiej pcwzji i prozy rosyjskiej. 
Był to okres rzt>czywistcgo rosyjskicg-o 
renesansu z Puszkinem na ezde. Klęs<'c 
Napoleona w r. 1812 zawdzię<'zała Ro
sja w tym czasie równoczrśnie i wirl
ki wzrost międzyn11rodo"Wrgo pr0stiżu. 
W swojej p,9lityce polskiej sprzcnie
wierzył się zrazu Alekirnnder I rosyj
skiemu „narodowo-p11ństwow('lllU" pro
gramowi, idąc w kierunku uznania na
rodowych, kulturalnych i politycznych 
praw Polski, co wywołało ostre prote
sty we wszystkich środowiskach rosy j
skich, zarówno reakcyjnych, jak i po
stępowych. Reakcyjne tendencje dru
giej połowy panowania wywołały kon
flikty w Polsce, które w znacznym 
stopniu przygotowały powstanie listo
padowe. 
Następca Aleksandra I l\f i koła j l 

(182·:>-1855) zainiejował w Europie 
ton rosyjskiego dyktanda, utrzymany 
przez carat aż do czasów wojny japoń
skiej ( 1905) . .Mikołaj I uczynił z obro
ny legitymizmu i ugruntowania sa1110-
dzierżawia świętą misję, zbiurokratyzo
wał i zmilitaryzował Rosję, choć dbał 
o rozwój szkół i poprawę prawodaw
stwa. Zdobył dla Rosji Kaukaz, Trans
kaukazję, przewagę w Azji środkowej 
oraz wpływ na Serbję, Mołdawję i Wo
łoszczyznę. Jakby naprzekór jego wy
siłkom, zmierzającym do stłumienia du
cha twórczego w społeczeństwie, do
chodzi rozwój literatury za jego cza
sów do szczególniejszego bogactwa. Na 
ten okres przypadają największe na
zwiska, zarówno tych, którzy osiągają 
najwyższy stopień rozwoju (Puszkin, 
Lermontow, <logol, Bieliński), jak też 

tych, którzy działalność swoją wtedy 
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rozpoezynają (Turgeniew, Dostojew
l'lki, Niekrasow, Tiutrzew, Ostrowski, 
Oonrza row i Lew Tołstoj). W tedy tl'ż 
zaezyna się wielka dyskusja hi::1torjozo
fiezna pomiędzy słowianofihimi n zurho
dowrumi. 

W eporc A 1 e ks a n d r a I I ( 1 H:i!i 
do 1881) kultura duehowa Rosji do
chodzi do kulminneyjnego punktu nie
tylko w literaturze, ale i w muzyce 
( Cznjkowsk i, M nsorg-sk i, Himski-1\orsa
kow), oraz w malnrstwie (Riepin, Kra111-
skoj), w nauce, w publicystyce, w kra
somówstwie. Reformy Aleksnndra I I 
(s1idy pokoju, samorządy miejskie 
i wiejskie, zniesienie pailszrzyzny, oświe
cenie armji) przeobraziły głęboko ży
cie Rosji. Towarzyszył jednak tej akeji 
systematyczny teror rewolucyjny, któ
remu usiłował przeriwstnwić sir; A Ie
k san der III (1881-1894), ostatni 
autokrata w stylu rosyjskim, stojący 
twardo na straży samodzierżawia i inau
gurujący przez sojusz z republikańską 
l•'rancją nowy styl polityki zagranicz
nej Rosji. Rządy jego utrwaliły woju
jący nacjonalizm i odznaezyły się sze
regiem reakcyjnych zarządzeń admini
straeyjnych i społecznych, krzewieniem 
antysemityzmu, rusyfikowaniem Fin
landji i Polski, zatamowaniem oświa
ty ludowej, gnębieniem uniwertytet{l\v 
i nauki. Za jego czasów rozwijn się sil
nie przemysł, rozpoczyna się budowa 
kolei transsyberyjskiej. Reakcyjnym za
pędom Aleksandra Ili przeciwstawiał 
się teror rewolucyjny. 

Panowanie ostatniego cara. 

Rządy Mik o łaj a II (18!)4-l!-l18) 
przypadły na okres silnego wzrostu na
strojów rewolucyjnych, podniecanyeh 
działalnością „ezarnoseeinnej" rcnkeji 
i organizownnej przez t. zw. ochranę 
t. j. tajną policję prowokal'ji (sławnn 
afera największego prowokatora Azc
fa). W roku 1904 wybuchła wojna 
japońska, która odsłoniła jaskrawy 

szukaj u· tomie p1°ątym! 

obraz niemocy i korup<'ji panujący 
w administracji wojskowej i nrzędui
cze j. \Vojna ta wzmogł:t rewolucyjne 
nastroje, podważyła tron i skornpromi
towała naczelne dowództwo. Ogłoszony 
1i października 190G r. przez .Mikoła
ja II manifrst, ustalający system dwu
izbowy, oznacza właściwie koniec samo
dzierżawin. Bez aprobaty „dumy pań
stwowej" (parlamentu) żadne prawo 
nie mogło by{o wydane. Pierwsze dwil' 
„dumy", które zajęły samodzielną po
st n wę wobec rządu, zostały rozwiązane. 
Przedstawiciel reakcji premjer Stoły
pin zmienił ordynaeję wyborezii, tak 

·iż trzecia „duma" współpraeowała z rzą
dem, ale autorytetu w E'połeczeństwie 
nie miała, ho nie była jego reprezen
tacją. Ograniezono wolność prasy, roz
poczęły się represje polityczne oraz 
podniecanie n n st ro.iów rea key jno-naejo
nn listycznych. \V polityce zagranicznej 
ujnwniły się tendencje pnnslnwistyezne, 
któryeh działalnośr na Bałkanie pośred
nio doprowadziła do wybuchu wojny 
światowej. \Y dziedzinie kultury du
chowej okres ostntnich dw{ich eesarzy 
odznarzał się dalszym rozwojem sił 
twórczyeh w dziedzinil' literatury (Cze
chow, .MieriPżkom;ki, <:orki.i. Bunin), 
w pot>zji (Iwanow, Brinsow, Balmont, 
Błok, Biełyj), mularstwa, muzyki i ba
ll·tu. Nauka zaezęła się też zhliżae coraz 
bardzil'j do poziomu nauki europejskiej 
i wydała SZ('rC'g uezonyeh o sławie świa
towej. 

Wojna I przewrót bolazewlcl<I. 

\Vyhuch wojny świntowej został 
przyjęty przez Hosję z entuzjazmem, 
n le po pierwszych wielkich klęskach 
ogarnął społeezeństwo pesymizm. Rola 
tajemniczego nrniehn Rasputina, mają
cego nieog-rnniezony wpływ na caro
wą i na <'ara, osłabiła prestiż władzy 
carskiej. Propnganda wywrotowa, pro
wadzona przez organizacje rewolucyj
ne, doprowadziła do wybuchu rewolu-
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cji lutowl:'j. W roku 1917-ym w nocy 
z dnia 2 na 3 marca nastąpiła ahdy
kacja Mikołaja Il i ustanowil:'nic t. zw. 
tymczasowl:'go rządu księcia Lwowa, 
wyłonionego przez dumę państwową. 
'f Pn rząd proklamował między inne111 i 
niepodległość Królefltwa Polskiego. Nie 
zdoławszy opanowar wywrotow<'.i akcji 
bolszewików, rzątl tym<'zasowy. na ktt>
rego czele stał wówczas KiPreński, 
upadł po krwawym przt•wroeie w paź
dzierniku 1917 r. Dawne imprr.inm ro
syjskie przekształciło sir;: w Zwi:1zC'k 
Socjalistycznych Republik Rad. Miko
łaj Il wraz z całą rodziną został za
mordowany. no władzy doszli bolsze
wicy, organizując na nowych zasad:wh 
nietylko nowy ustrój t. zw. sowiPcki, 
a więc oparty na radach, de facto jed
nak będący dyktaturą. air i nową kul
turę, będącą wyrazem nowrgo poglądu 
11a świat ( ~ Bolszrwizrn i Il om unizm). 

Struktura społeczna Rosji. 

Rewolucja bolszewil'ka. l'hl'ąc przc•
obrazić społrczny, gospodarczy i poli
tyczny ustrój świata WP<lll' wskazai\ 
Marxa, zmodyfikowanyeh i przystoso
wanych do rzeezywistości rosyjskiej 
przez Lenina, postawiła sobie oczywi
ście za cel takżt-> i zupehw przpohra
żenie struktury społeeznej Rosji. 
Należy pamiętać o tern, że Rosja zr 

swojemi dawnem i ol hrzyłll iem i latyfun
djam i jest krajem przrdewszystkiem 
rolniczy111, krajelll zam ieszka11yłll przc'z 
ludność chłopską. Tełllu chłopu połllirno 
różnych reform cnrskic·h. mający<'h 11a
ogół za zadanie poprawę jeg·o doli, nie 
wiodło się nigdy dobrze. 

Literatura rosyjska oraz relacje eu
dzoziemców ukazują chłopa rosyjskir
go jako obdarzonego sprytrm, wszeeh
stronnemi zdolnościami, szybką orje11-
tacją, umiejętnością radzenia sobie, 
dużą przenikliwością i humorem. Cha
rakteryzuje go współistnienie dobro-

ci i litości z barbarzyf1skiem okru
c>icilstwPm, które ujawniły np. bun
ty Pugac>zcwa alho rewolty ludnośC'i 
Jlliejskiej i wiejskiej w czasie cho
lery w roku 18::J0-1831. Ciężkie wn
nmki ekonomiczne i brak wszelkiej hi
gjeny (priicz znanej powszechnie łaźni) 
doprowadzały często chłopa do byto
wania prawie zwierzęcego. Chłop żył 
marzeniem o ziemi. Kultura rolna go
spodarstw rolnych była niska, zwła
szeza w guli<'rnjach uprzemysłowionych, 
gdzie ehłop szedł chętnie na zarobek 
do fabryki. "Wspólność wiejskiego wła
dania ziemią (obszczina) nie przyczy
ninła się do rozwoju tej kultury, po
niewnż pola zmieniały uprawiających 
i żaden z nich nie był zainteresowany 
w podniesieniu wydajności ziemi, po
dolmie jak dziś chłop gospodarujący 
na kołchozie. Ziemianin rosyjski do
piero w ostatnich latach przed wojną 
intensywniej zajął się gospodarstwem 
rol nem, dawniej zaś większą częśr. roku 
spędzał w Moskwie luh w większych 
miastach prowincjonalnych, a w1es 
traktował jedynie jako letnisko lub 
źródło dochodu. ArystokraC'ja rosyjska 
dzieliła się na dwie wyraźne grupy. 
,frdna, składająca się przeważnie z naj
starszych rodxi n rosyjskich, osiadła 
w Moskwie i zajmowała nieprzychylne 
stanowisko wohE•c biurokracji i dworu 
(tc>n stan rzrezy przedstawił w swoich 
powirściarh LPw Tołstoj), druga gru
pa trzymała się carskiego żłobu i była 
oderwana od reszty społeczeilstwa. 

Dawrq tradycję miał w Rosji hand<'l. 
Waregowie byli zarówno kupcami, jak 
i wojownikami. Na Wołdze od niepa
miętnych czasów odbywały się targi 
międzynarodowe. Pierwsze stosunki Ro
sji z zachode1u były czysto handlowe. 
Kupiec rosyjski, zwłaszcza zaś syberyj
ski, obcy był małostkowości, odważny 
i Joja I ny, znaną też hyłn jego ofiarnośr 
na cele państwowe i publiczne. Tak 

Czego nie znajdziesz fotaj -
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było w rzeczywistości, chociaż w lite
raturze, a zwłaszcza·w sztukach.Osttow
skiego, kupiec rosyjski przedstawiony 
jest raczej ujemnie i choć znane było 
„samodurstwo" kupieckich dorobkiewi
czów i szybka degeneracja wzbogaco
nych rodów kupieckich. 

W satyrycznej literaturze rosyjskiej 
szczególnie wnikliwie zostali sportreto
wani zarówno czynownik t. j. urzędnik, 
jak i wojskowy. Począwszy od Ciogola 
a kończąc na Czechowie, przedstawio
na została w literaturze rosyjskiej 
w całej swej nagości bezgraniczna za
śniedziałość i jałowość ·egzystencji ro
syjskiego ezynownika i wojskowego. 
Legendarne zaś już poprostu stało 
się łapownictwo czynowników rosyj
skicłi, ich niski poziom moralny przed
stawiony w karykaturalnym „Rewi
zorze" Oogola. Zupełnie sz<'zcgólnym 
wykwitem rosyjskiej kultury był ro
syjski inteligent. Pomimo zaJęc fa
chowych, które speh1iał, cechowało go 
naogół specyficzne oderwanie się od 
życia praktyczn<'go, teoretyczny stosu
nek do życia, idący w parze z prz<'
możną skłonnością do przejmowania się 
zagadnieniami abstrakcy jnemi. Dosto
jewski daje tego niezli<'zone przykłady. 
Ale rozprawiaJący o zal[adnieniach 
„pryncypjalnych" idealista bywał 11it•
rzadko bardzo sprytnym karjerowi
czem, radzącym sobie doskonale w ży
ciu. Intensywne współżycie z kulturą 
zachodnią wyrobiło w inteligencie ro
syjskim charakterystyczny kosmopoli
tyzm, który nie neutralizował jednak 
swoistego poczucia rosyjskiej wyższo
ści: Stąd owo wszystkich nie-Rosjan 
irytujące mentorstwo rosyjskie, wyni
kające z przeświadczenia, że Rosja 
przyszła wpruwdzie do cywilizacji euro
pejskiej spóźniona, ale przywłaszczyw
szy sobie jej pozytywne cechy, nie po
wtórzy jej błędów. Inteligent rosyjski 
skłonny jest obalać rozmaite wido-

szukaj w tomie piątym! 

wiekowe tradycje europejskie i ma 
dziwną pasję do reformatorstwa. Nie 
zna on potęgi tradycji, nie zna i przy
wiązania do przeszłości, wciąż żyje przy
szłością. ten organiczny mesjanista. Czę
sto w literaturze ukazuje się ten in
tl'ligent w postaci ezłowicka pozba
wionego woli, a lubująrego się tylko 
w rozmy8laniu i zadumie. Tragiczna 
puszkinowska para, Eugenjusz i Ta
tjana, ma tu znaczt•nie poniekąd sym
boliczne: silna kobieta oddawała się 
tu w ręce słal)('go mężczyzny, który 
niwt>rzył jej ż~·rit', pustoszył jt>j du
szę. Z tą samą bolesną konierzno
sc1ą oddajlj i inni pot·ri swe silne 
kobiety słabym mężczyznom. a Dosto
jewski całe zastępy energicznych ko
biet swoim ',,Biesom" bezsiły i scepty
zmu. Nieuznnwanie żadnych autoryte
tów tradycyjnych, zupełna swoboda 
wyznaniowa lub też zupełna areligij
no8ć, pogarda dla wszelkich konwe
nansów, wiara w moralne poczucie 
człowieka i absolutną jego wartość, 
prowadziła z jednej strony do tego, że 
w żadn:vm bodaj kraju człowiPk, bez 
względu na zajmowane stanowisko, nit> 
hył tak szanowany, jak w kołnch ro
syjskiej inteligenl'ji, z drugiej zaś jed
nak do tego, że inteligt>nt rosyjski 
w orzach ezłowieka zachodniego ucho
dził nieraz za osobnika moralnil' i fi
zycznit> zdegradowa1H•go. Hosjanie zu
pt>łnie trafnie sc•haraktt•ryzo\"ltli nit>je
den błąd ezy fałsz Europy, niejedno też 
zagadnieni<' pot rn fili poruszy(. w spo
sób właściwy i naprawdę szczery. 
Vl tem tkwi ta,jt'mnica powodzenia li
teratury rosyjskiej, która przecież po
łowę swojej energji straciła 1111 proble
my europejskie i na krytykę Europy. 
Nie przestawała uezy(o -- dziś Rosja so
wil•cka usiłuje uczyć własnym gigan
tycznym eksperymentem. Temi cecha
mi inteligenta przejął się i rosyjski pół
inteligent, który w rewolucyjnej robo-
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cie politycznej odegrał wnżną rolę. 
Z szeregów tych pótinteligcntów wy
szedł typ doktrynera polityczrwgo, oży
wionego wiarą w przyszłość, ale zara
zem pałającego chęcią \\<<liki ·w obronie 
praw proletarjatu, doktrynera namięt
nego i fanatycznego. 
Duchowieństwo naogół uie korzysta

ło z szacunku klas wyższych, a wię<' 
i inteligencji. W religji prawosławnej 
pozostawiona była najwyższa in<lywi
dualna swoboda jednostce a wspMżyeie 
tej swobody z niewolą rosyjskif'go 
ustroju politycznego stanowi jedno 
z charakterystycznych przf'ciwirństw 
kultury rosyjskiej. Te cechy tłumaczą 
też nikłą rolę duchowif'ństwa w życiu 
rosyjskiem. Pop nie cieszył się ani 
uznaniem, ani szacunkirm wśród in
teligcne,ii. Lud był ofiarą jego chci
wości. 

Bizantyński przepych, ja kim otoczo
ny był obrządek prawosławny, przf'l1i
kał też całe życie dworskie. ( )ślf'piano 
cudzoziemców wspaniałością rpprezrn
tacji zarówno dworu carskiego, jak am
basad i poselstw. Uporczywa walka ca
rów moskif'wskich o prestiż caratu i nir
wątpliwe w tym względzie sukcesy im
perjum rosyjskif'go przyuczyły dyplo
matów rosyjskich do szczególnej dba
łości o wywalczanie i zachowanie dla 
Rosji miejsca należnego. Tradycja bi
zantyńska oddziałała silnie na dyplo
mację rosyjską i sowiecką; Rosjanin 
na terenie zagranicznym stara się za
wsze pokazać szeroki gest i zjednać ko
go należy pewnym wdziękiem dla nif'go 
zwykle charakterystycznym. Dochodzi 
do tego jeszcze właściwa Rosjanom 
zdolność do reżyserji, przebijająca się 
nictylko w teatrze, lecz i w życiu takŻ<'. 

Na terenie wewnętrznym dzipje ro
syjskie nie mogły wykształcić wielkich 
polityków i nie wykształciły ich. Ten
dencje polityczne społeczeństwa rosyj
skiego szły siłą rzeczy raczej w kie-

rtmku opozycyjnym. Najzdolniejsze 
umysły polityczne ostatniej doby zna
lazły się w obozie liberalno-demokra
tycznym i zajmowały krytyczne stano
wisko wobee rz11du. Historja poszła 
w kierunku przeciwnym i klęska libera
lizmu rosyjskiego stała się początkiem 
kr~·zysu liberalizmu na eałym świecie. 

Literatura rosyjska. 

Star<~ia ideowe i rozważanin idcolo-
1.dczne znajdują najpełnirjszy wyraz 
w litf'raturz~ rm;yjskiej. ldeologja jest 
eechą istotną wielkiej literatury rosyj
skiej. Od (fogola począwszy (zwłaszcza 
jednak Dostojewski, Tołstoj i wszyscy 
ich następcy), pisarze rosyji::cy uczyni
li z literatury narzędzie humanizacji 
i chrystjanizacji życia społecznego. Spo
łeczne tendencje literatury rosyjskiej 
znalazły również wyraz w satyrze, któ
ra na gruncie rosyjskim posiada tra
dycję szczególniej bogatą. Poczipvszy 
ocl szercgu utworów satyrycznych, któ
re znajdujemy już w literaturze ludo
wej, żywioł satyryczny triumfuje w baj
kach Kryłowa, u flrihojedowa, flogola, 
Niekrasowa, Szczedrina i wieln innych. 
Clogol zainaUflUrownł w Roi::ji specjalny 
rodzaj humoru: „śmiech przez łzy", 
który ściśle związany jest ze społecz
nemi tendencjami literatury rosyjskiej. 
Pomimo, że Rosjanie uprawiali często
kroć realizm posunięty do przesady 
niemal nieestetycznej, cechuje ich twór
czość niewątpliwie wysoki smak este
tyczny. Ujawnia on się zarówno w po
ezji Puszkina, w nowelach Turgenic
wa, w niektórych scenach Tołstoja 
a nawet i Dostojewskiego, jak w ro
syjskim śpiewie kościelnym, w muzy
ce Czajkowskiego, Rimskiego-Korsako
wa i w niewysłowionej grarji kobie
cych twarzy na rosyjskich ikonach. 
Dzil,'ki temu real izm ten przyciągał, 
a nie odpychał. Rosyjscy pisarze wy
jątkowo szeroko otworzyli drzwi w swo-

Czego nie znajdziesz tutaj -
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jej litnaturze przed życiem i dzięki 
tej magji wywoływania w literaturze 
tego, co w życiu uważamy za najistot
sze, literatura rosyjska zdohyła na ca
łym świ('cie powodzenie i uznanie. 

Szczególniejszą rolę w kształtowaniu 
się wielkie.i literatury rosyjskiej, pod
trzymując jej charakter narodowy, ode
grała rosyjska ustna epika ludowa, 
t. zw. byliny, stariny, duchou·ny}c stichi, 
bajki i pieśni historyczne. Jest to po
ezja ludowa, przekazywana ustnie, bo
gata i posiadająca swoistą technikę 
artystyczną. Poezja rosyjska w wiel
kim stylu na miarę europejską zakwi
tła jednak dopiero w wieku XVIII 
i w wieku XIX, powieść, w której prze
bija się tak typowy dla Rosjan talent 
narratorski, w drugiej połowie wieku 
XIX. Jest to pewnego rodzaju najwięk
Rzy cud kultury rosyjskiej, jeśli Rię 
zważy, że ani poezji Puszkina, ani po
wieści Tołstoja i DoRtojewskiego nie 
przygotowały dawne dzieje literatu
ry i kultury rosyjskiej, tak jak przygo
towały w Niemczech GoethPgo lub we 
Włoszech Dantego. Prostota i nipwy
muszony ezar z jcdnC'j strony, z drugiej 
zaś niewyczerpane bogaetwo treścio
we tworzą najcharakterystyczniejsze 
cechy poezji Puszkina, symbolicznej 
w najistotniejszem tego słowa znacze
niu; głębię natomiast analizy psycholo
gi-cimej, dar (zwłaszcza u Tołstoja nie
zwykły) plastyki i szczerośei przP<l
stawienia, należy uważać za cechy do
minujące realistycznej powieści rosyj
skiej, w której literacki genjusz rosyj
ski zapłoną'.ł najpełniejszem światłem. 
Poezja rosyjska mimo swego blasku 
i bogactwa jest faktem prawie wyłącz
nie rosyjskim. Natomiast Turgeniew, 
Tołstoj i Dostojewski, to niby potężne 
d«:bY roRy,iskie, w cieniu których wy
rośli T. Mann, Hardy, Galsworthy, Ro
main Rolland, Duhamel, Pirandello 
i tylu innych. 

Tea.tr, muzyka i sztuka plastyczna. 

W schodnio-bizantyńskie tradycje, tra
dycje, które przez szereg wiekÓ\"'. kul
tywowano na dworze carskim i które 
doprowadziły do fantastycznego przr
pychu, wyrobiły w Rosjanach upodo
banie i zdolność do reprezentacji. Być 
może, iż na tern podłożu rozwinęła Rię 
w Rosji sztuka teatralna, mimo że i jf'j 
początki nic są tak dawne. Istotnie, 
każdy Rosjanin jest daleko hardziej re
żyserem, to znaczy organizatorem chwi
lowej.1.'o przedstawienia, niż budowni
czym czegoś stałego. Każdy Rosjanin 
jest także urodzonym aktorem, w czem 
dopomaga 11rn zarówno niezmiernie dla 
niego charakterystyczny zmysł obser
wacji, jak i zdolność <lo przyswajania 
sobie i przystosowywania się, a zara
zem niezachwiane poczucie naturalności 
i' miary. Te zdolności przyczyniły się 
zarówno do rozwoju twórczości drama
tycznej, jak i wielkic~o rozkwitu sztu
ki teatralnej, której w okrPsie przed
wojennym najświetniejszym przedsta
wicielem był Stanisławski, w okresie zaś 
so""-·ieckim Meyerhold. Propaganda bol
szewicka uczyniła z h'atru, (podobnie 
i z filmu, któremu też dzi«:ki świetnym 
reżyserom rosyjskim nadała wielki roz
marh) ważny instrument swojej dzia
łalności. 

Okres wielkiego rozkwitu muzyki ro
syjskiej, niezmiernie bogatej, zarówno 
kościelnej jak i świeckiej, rozpoczyna 
się w wieku XIX. I tu także trium
fował żywioł szczerości, występujący 
równie dobrze w potężnych obrazaeh 
muzyki epiekiej, jak i namiętnej, pod
nieconej muzyce lirycznej. Szezególncj 
muzykalnośei narodu rosyjskiego dowo
dzą. nietylko jego wieley kompozytorzy 
(Czajkowski, Rimski-Korsakow, Mu

sorgski, Głazunow, Rachmaninow, Skria
bin, Strawiński), leez rola, jaką pieśń 
odgrywa w życiu ludu i społeczeństwa. 

Architektura i malarstwo powstały 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

szukaj w tomie piątymi 
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na Rusi pod wpływem Bizancjum. Hzeź. 
ba od czasu I I soboru nieejskiego była 
zakazana w kościele wschodnim. To też 
dopiero w ostatnich czasach wyst1wili 
w Rosji rzcźbiarzc większpj rniary, jak 
A ntokolski, Paolo Truheeki, h:: on ienko
wa. W cerkwi of>raz był nietylko środ
kiem pomocniczym do ożywienia 1wz11f. 
religijnych, lt>cz sam jako tal\i p1·z<'d
miote111 kultu w społcczcństwi('. w któ
rem pogański politeizm i prz('S'łdy by
ły żywe do czasów najostatnit•jszyth. 
Poszczególne mi·asta i rodziny walczyły 
o ikony, wydzierając je sohil' wza.it'Ill· 
nic. Ikony i mularstwo Śt·iemw w CPI'· 

kwiach, klasztorach i w rezydencjach 
książęcych są bezpośrednio pochodzeniu 
bizantyńskiego, lub też rozwinęły się 
pod wpływem bizantyńskim. To samo 
można powit>dzieć o architekturze, któ
ra jednak od początku przybrała wy
raźniejsze znamiona rosyjskie. Dają się 
jednak wcześnie zauważyć motywy mu
zułmańskie, a choć od epoki I wana Il l 
Moskwa nasiąkła wpływami włoskiemi, 
niezależnie od nich i innych budowano 
w stylu bizantyńskim aż do w. XVJIT. 
Jako przykład starej architektury ro
By,jskiej najhardziej charakterystyczną 
jest cerkiew bł. Wasyla w .l\loskwie 
( 1555). 

Nowy rozwój architektury i malar
stwa w duchu już najzupełniej europej
skim rozpoczyna się w wieku XVIII 
i z początkiem wieku XIX, przy<~zem 

• 

dla Petersburga najbar<lziej d1arakf(1-

rystycznym stylt>m pozostaje hn1:ok, znś 
dla Moskwy empire, jt>den i drngi 
zrusyfikow11ne. W malarBtwie dopic•ro 
w połowic XIX wi<'ku klasycyzm, kt<'i
r<'go największym rcpr(•zentuntl>m hył 
Iwanow, ustępuje miejse.a realizmowi 
i w malarstwie mającemu silny podkład 
społe<•zny. Ht•alizm z11zn:1<·zył si<: świt>t
nie w tcmatyl•e rodz11jowt>j (Makowski, 
W il'ricszczagin) oraz w portrcci<' rc
alistyczno-psy<'holog-ieznym ( K ra1uskoj. 
Hic•pin, Rierow i inni). Malarstwo krn
johrazow<' rt:prezcntują tacy 111alarzt>, 
jak Alt>ksiejt•w, Kuindżi, Lcwitan. 
Juon. 

Rosjanie odznaczyli się szcz<'g6lnic 
w malarstwie dekoracyjnem, 11 wi\'c 
w dekoracjach teatralnych i ilustra
cjach. Sztuka sowiecka, polująca na 
efektowną ory~inalnośr, wysiliła się 
przNlewszyst ki em takżt> w tym ki NUil· 

ku w zakresie t. zw. sztuki stosowanej, 
jak porcelana, mehl<' i d<'lrnracj<'. 

W. l\ara. 
Bihljogrnfj11 : I<'. Ko n c r z n y: Dzic'.ie 

Bosji, t. I-II, Warszawa 191i i rn:n; 
.J. Knc~harzPwski: Od hin!Pgo rnratu 
do rzNwonc>go, tom I-VII, \Varsznwa; 
A. Br ii r k n<' r: Ilistorjn litc>rntury ro
syjski<'.i, t. I-Il, Warsz11wn Hl22; T. <l r u
ż <'wski: Pa1!stwowość rosyjska, \Vursza
wa lHOi; W. LC>dnicki: Iwan Groźny 
apologeta absolutyzmu, Kraków 1926; Przy
ja<'iclc Moskalt', Kraków 19:~6; · Alc>ksundcr 
Puszkin, Kraków 1926 . 

z 
.tYCIE I AMIERć. 

Istota życia. 

Do istot żywych zaliczamy nictylko lu
dzi i wszelkie zwierzęta, lecz również ca
ły świat roślinny, od jednokomórkowyeh 
bakteryj do olbrzymieh baobabów. Dla 

zrozumienia więc istoty życia powinni
śmy wykazać u przedstawiciC'li świata ży
wego, człowieka, zwierząt i roślin, takil' 
cechy, których są całkowicie pozbnwionl: 
przedmioty martwe. 

Przez długi czas za takie cechy włu-
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Ś<'iwe jt'<lyni(' istotom żywym uważano 
z<lolnuść do wykonywania samodzielnych 
rurhów, wzrost, rozmnażanit', zdolność 
du rt'g'l'llt'ral'ji, pobudliwość, przt•miani; 
mater.i i i l'ncrgj i, Wrt'SZC'ie ~rwo isty skłud. 
<•lwmirzny i rh11r11kt<'rystyrzrn1 budowę 
mikroskopow11; .i<'dnakżP późnil'jszt~ ba
dania. w~·kazały, że r(1wnież w świP<'ie 
makrj i 11 iPożywionl'j wyst~·JHt.k l'ały szP
l'l'g zjawisk. jPżdi nil' eałkit•m idl•nty<'l.
nych, to w każ<lym razit• an11.lugic:myd1. 
Tak np. t. zw. kr~·ształy płyrnw (np. jo
<kk srl'hra) mog-1i si\) „rozrnnażar" przez 
podział zu1włnie podobnie do pierwot
niaków. W ostatnich l'Zasach hiolouowie 
i fizyko-eht'miry otrz~·mnjq nawl't szt1wz
nie - z garbników i kleju, z kwasu luzt'
mowego, mi<•szanin tuszu i roztwo1·6\r 
jll'wny<'h soli - twory przypomina.ii)"e 
do złuilicnia żvwc komtirki. a w dodatku 
posia<lu.i11el' ru°Iy szerq~ eharaktl'ryslyf'z
n.nh dla kom()J'(•k własnoś<'i fizyko-rlw
miezuych. 

i'l;ie znamv dotvehl'zas W· g-rrnwil' rzt>
l'ZY an~ jNl~<'.i tal~icj <·t>ehy, kt!1rah~· sta
nowiła wyhieznq właśeiwośr mat<·rji ż~·
wej i już sama przez si\) pozwalała 1111 

jej wyodr.~hnil•ni<' i odróżnil'nie w każ
<l,rm przypa<lku od materji martwej. 
·w <'ałym szeregu wypadktiw, 1wzkolwil'k 
„<'ZUjl'my", że ma my do rzyn it•n ia z is1 o
~ą żywą, nic posiadamy na to jPdnak oh
jcktywny('h <lowo<lów. I>latl'g-o tl'Ż wit•
lu uczon~·rh, zajrnuj;i<'y<•h się za1.n1tlk;! 
żyria, stwarzało rozmaitl' tl'or.it', kt(in•hy 
mogły jpg·o istot!: wytłt1maez~·r. \Y tPo
rjach tyl'h rnożl·m~· w,\'oth~·hn i1; dwa za
sadnil•ze kil'runki. 

Jeden kil•rmwk, zw11n~· nwtl'rjnliz
nwm luh nwehan izrn<'llt, g-łosi, Żl' zjawi
ska ż~·eiowc podlq.~aj11 takim samym pn1-
wom fizyeznym i <'hl'mieznym, juk przy
ro<la martwa. 'Yl'dług matl'rjalist(iw, 
wszelkie związane z życiem zjawiska za
lt>ią wyłąrznie od działania sił fiz~·<'z
n~·ch lub chl'mi<'znyl'h. 

Biegunowo przel'iwnc stanowisko zaj-

szukaj w tomie piątym! 

mu.i<' kiPrUnC'k drug-i, przyjmu.ilJ<'Y ist
i1icnie w makr.ii żywl'j jakichś sz<'zegM
nyeh, jpj tylko właśC"iwy<'h l'zy1mik6w 
ożywiajq<'~·ch. Zwolennir~· tl'go kierunku 
uważa,i11, żt• w rnatnji Ży\n•j, obok wła
śriwyeh jl'j składnik1'rw ,,matl'rjalnych", 
istn it'jc sz<·z.-g(i)na „siła ż~·eiowa", 1·is 

1·ilafis ( t. zw. witaliśl'i). 
W p!>źnit•jszyeh czasa<'h zarówno po

gl;1d.v witalistyczne, jak i mC'chanistycz
lll' znalazły nowe po<lstawy w nowocze
snyeh z<lobyezaeh naukowy<'h. W ten 
sposób powstały kil•rtmki biologiczne, 
zwane nl'omt•ehaniznwm i neowitali
zml'rn. NPomerhaniśei (w pil'rwszym rzę
dzil' Lol'h, <le Y rics, l\laredi Nl'neki) 
11\\ aża.i<1 ustrój żywy za ro<lzaj maszyny 
rhemiez1wj, zbudowanej głównie z ciał 
koloidowy<'h, oh<larzmwj zdolnością roz
\\ oj u i rozmnażania się, a czerp iw·d 
l'ncrgję z przemian chcmil'znyeh. Nl'o· 
nwehaniśri uznaj11 Śl'isły zwi11zck przy
cz~·nowy zal'hodz11<'Y pomiędzy poszcze
gólncmi zjawiskami zarówno w przyro
dzie martwej, jak i żywej. 

NPowitaliśri (DriPsrh, Bungc i i.) łą
rzą „siłę ż)·eiową" ze wszystkiemi, na
wet nadrobniPjszcmi składnikami mate
rji żywej. Obok przyczynowośri, ncowi
taliśl'i uznają j('szcze zasadę N•lowośri 
w przyrodzie (-+ Celowo.~ć) ; w myśl ich 
poglq<l1)w, wszelki(' zjawiska różnil'owa

nia si\) i kształtowania żywej materji od
bywają się jakgdyby według zgóry na
kn•ślo1wgo i opra<'owancgo do najdrob
nil'jsz~·rh szrzegółów planu. 

Rozwój istot żywych. 

W przyrodzie żywPj spotykamy się 
stale ze zjawiskami z jr<l1wj strony 
ew o lu<' j i, t. j. rozwoju organizmów, 
z drugirj - i n w o 1 u c j i, t. j. szyb
kit•go luh powolm•go zanikania zarówno 
rałyd1 jt•stl'stw żywyeh, jak i ich po
SZ<'Zl'g6ln~·rh tkmwk i narządów. Ewolu
c•ja i inwolurja są poj\)ciami w biologji 
nadzwyezaj szcrokicmi, obejmują bo-
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wiem zjawiska związane z tworzeniem 
się i zamieraniem nietylko poszczegól
nych istot żywych, lecz także <'ałych ga
tunków, a nawet rodzin. 

W myśl powyższego, w zakres ewolu
cji świata żywego wchodzą dwa zasadni
cze zjawiska: rozwój rod o w y czy
li fi 1 o genetyczny, prowadzący 
na drodze powolnych lub gwałtownych 
przemian do powstawania nowych ro
dzin i gatunków zwierzęcych i roślinnych 
(__..Gatunek), oraz rozwój os ob n i czy 
<'zyli o n tog en etyczny, obejmują
<'Y przemiany zachodzące w każdym po
szczególnym organizmie żywym od naj · 
pierwszej c•hwili jego istnienia (u zwie
rząt wyższych - o<l zapłodnienia jaja) 
aż do osiągnięcia postaci ostatecznie 
ukształtowanej. 

Nas zajmuje przedewszystkiem roz
wój osobniczy. U istot o niskiej organiza
rji, w pierwszym rzędzie więc u rałego 
szeregu jednokom6rkowych bakteryj 
i pierwotniaków, rozwój osobniczy w ści
słem znaczeniu wogóle nie istnieje, przez 
podział bowiem komórki macierzystt>j 
powstają dwie młode istoty potomne, 
mniejsze wprawdzie od swego protopla
sty, jednakże całkowirie już wykształro
ne. Rozwój osobni<'zy obserwujemy clo
piero u istot wyższyeh, przyczem rozwój 
ten jest tern bardziej złożony, im bar
dziej złożoną budowę posiada dany or
ganizm. Sz<'zególnic złożony rozwój po
siadają wyższe kręgowce, ssaki, kształtu
jące się we wnętrzu narządów rodnych 
matki. 

Rozwój osobniczy w myśl t. zw. pra
wa biogenetycznego, sformułowanego 
przez K Haeckla - jest powtórzeniem 
rozwoju rodowego; inncmi słowy, po
szczególne postaci zarodka, występujące 
jedne po drugich w czasie jego rozwoju, 
S<! powtórzeniem (w og6lnych zarysach) 
szeregu form, właściwych gatunkom niż
szym a stanowiącyeh poszczególne ogni
wa w łańcuchu przemian, które przebyli 

przodkowie danego zwierzęcia w czasie 
jego rozwoju rodowego. Jednym z dowo
dów słuszności tej hipotezy jest chociaż
by przemijająca obecność skrzeli u za
rodka ludzkiego. 

Życic wyższych zwierząt dzieli się na 
dwa zasadnicze okresy: okres rozwoju 
zarodkowego oraz rozwoju pozazarodko
wego. Rozwó.i zarodkowy rozpoczyna się 
z chwilą zapłodnienia komórki jajowej 
żeńskiej przez plemnik męski, a koiwzy 
się z chwilą przyjścia na świat nowego 
osobnika ( __.. Rozmnażanie). U owod
niowców (gadów, ptaków i ssaków) roz
wój zarodkowy jest równoznaczny z roz
wojem osobniczym, gdyż przechodzący 
na świat osobnik jest już w zasadzie cał
kowicie ukształtowany, posiada jedynie 
mniejsze wymiary. 

Dla wyjaśnienia istoty i mt>chanizmu 
rozwoju organizmów żywych prol>owa
no od dawiendawna tworzyć rozmaik 
teorjc. Na szcz(•gólną uwa~ę zasługują 
tutaj dwie teorjc, znane pod nazwą teo
rji p re f o r m a c j i oraz t e o r j i 
epigenezy. 

Teorja preformacji przyjmowała ist
nienie w jaju lub plemniku gotowych 
już, preformowanych zawiązków przy. 
szłego ustroju ; zawiązki te w miarę 
rozwoju mają się jedynie powiększać 
i ostatecznie wykształcać w poszczególne 
narządy i części ciała. 
Wręcz przeciwnie ujmuje zjawiska 

rozwojowe teorja epigenezy, według któ
rej brak w komórkach płciowych jakich
kolwiek preformowanych zawiązków 
przyszłych narządów: rozwój zarodkowy 
polega na powolnem kształtowaniu się 
corazto nowych zawiązków z komórek za
rodkowych, pierwotnie niezróżnicowa
nych. Teorja epigenezy zwyciężyła już 
całkowicie tcorję preformacji, a przy
czyniły się do tego liczne badania biolo
gów i embrjologów, m. in. laureata No
bla z r. 1935, H. Spem a n n a. Spc
mann stwierdził mianowicie, że wśród 

Czego nie znajdziesz tutaj -
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młodych tkanek zarodkowyrh można od
różnić tkanki dwojakiego rodzaju: jed
ne posiadają własność wywi('rania szrze
gólnego, „indukującego" wpływu na 
tkanki otaczającl', pobudzaj11r je do okre
ślonego ściśle różnirowania, innt' zaś, 
przeciwnie, stanowią materjał bierny, 
różnicujący się w ścisłej zależności od 
podniet udzielanych im przpz tkanki 
pierwszego rodzaju. Takie tkanki rzyn
nc i narzn<'ające swą cnergję twórczą in
nym tkankom, nazwał Spcmann or g a
n i z at or am i rzyli ośrodkami orga
nizacyjncmi. Ośrodki organizaryjne po
wstają dopiero w miarę rozwoju zarod
ka, i im to przypisać nalt'ŻY zdolnośr 
kształtowania tkant'k zarodkowych 
w kierunku tworzenia poszrzcgólnych 
części składowych i narządów przyszłe
go organizmu. 

Po przyjściu na świat jedne zwierzę
ta są w stanic odrazu żyć samodzielnie, 
inne natomiast, zanim dojdą do osta
tecznego swego rozwoju, przerhodzą 
uprzednio cały szereg przemian. Typo
wym przykładem przemian w rozwoju 
zwierzęcia jest metamorfoza owadów, 
które przechodzą kolejno trzy fazy roz
wojowe - larwy, poczwarki i wreszcie 
owadu dujrzałego. Przemianom ulegają 
także przed ostatecznem wykształceniem 
organizmy wielu zwierząt kręgowych, 
np. płazów, których larwy żyją w wodzie 
i oddychają skrzelami, podczas gdy 
zwierzęta dojrzałe są już płucodyszne. 

Każdy osobnik żywy w czasie swego 
życia pozazarodkowego przechodzi kilka 
okresów. 'V okresie pierwszym, zwanym 
zwykle okresem wzrostu, osobnik rozwija 
się nadal, rośnie. Wzrost zachodzi zarów
no w najdrobniejszych organizmach jrd
nokomórkowych, jak i w najhardziej zło
żonych ustrojarh ssaków. Wzrost nie po
stępuje bynajmniej równomiernie; w za
sadzie z początku posuwa się on szybko, 
następnie - corazto wolniej ; w czasie 
wzrastania istnieją jednak okresy przy-

szukaj w tomie piątym! 

spieszenia lub też opozmenia wzrostu. 
U zwieruit wyższych wzrost jest regulo
wany przcz grurzoły dokrewne, ( ~ Gru
czoły i llormony) w pierwszym rzędzie 
przez przysadkę, grasicę, tarezycę, przy
tarczyczki oraz szyszynki;:. W okresie 
wzrostu, w związku ze zwiększaniem się 
lirzby tkanek i komórek, ori~anizm wy
mng-a większej ilośei składników pokar
mowych, wyraZl'm <'Zl'go jest wzmożona 
przemiana materji osobników rosnących, 
z wybitną przewagą proel'sÓw asymila
cyjnych (przyswajania) nad dysymila
cyjnemi ( rozkładowcmi). 

Po zakofwzeniu wzrostu istota żywa 
wchodzi w drugą fazę swego rozwoju 
pozazarodkowego, w okres dojrzałości. 
W okresie tym następuje pewna równo
waga w procesach asymilacji i dysymi
lacji, a zasadniczym celem istnienia da
nego osobnika (z punktu widzrnia biu
logirznego) jest zachowanie gatunku. 

Stopniowo jednak narząd~· i tkanki or
ganizmu wyczerpują się, siły żywotne 
stają się coraz słabsze, procl'sy rozkładu 
biorą górę nad przyswajaniem, istota 
żywa wchodzi w fazę starzl'lliu się, którt> 
wreszcie, prędzej czy później prowadzi 
do kresu życia - śmierci. Starzenie się 
jest klasycznym przykładem inwolucji 
osobniczej. 

Starzenie dę. 

We wszystkich ustrojach zwierzęrych 
i roślinnyrh następuje z biegiem czasu 
zjawisko zużywania się. Wprawdzie 
ustroje żywe posiadają w dużym stop
niu samoistną zdolność do odnowy 
swyrh tkanek, jednakże, im ustrój jest 
bardziej złożony, a jego komórki bar
dziej zróżnicowane, t. j. wyspcrjalizo. 
wanc w pewnym określonym kierunku, 
tern jl'go zdolności regl'lleracyjne są 
mnieJsze. Niektóre tkanki, szczególnie 
wysoko zróżnicowane, są nawet całkowi
cie pozbawione zdolności regeneracyj
nych; do takich tkanek zupd11ie niere
generujących należą również komórki 
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nerwowe i komórki mtęsma sercowego 
(~Człowiek, Nerwy, Serce). Stopniowo 
zużywają się również i inne narządy : 
układ trawienny, wydzielniczy, gruczoły 
dokrewne i t. d. Niewątpliwie wszelkie 
silniejsze przeżycia, wzruszenia oraz 
przebyte w ciągu życia choroby pozosta
wiają z reguły ślady w organizmie. Wy
czerpanie i gorsze funkcjonowanie jPd
nego narządu pociąga przytcm za sohą 
dalsze uszkodzenia zarówno jego wła
snyrh tkanek, jak i -tkanek innyrh na
rządów. Powstaje zatem rodzaj błędne
go koła: tkanki są wyczl'rpane i pracują 
gorwj, mało zaś wydajna ich praca po
ciąga znowu za sobą roraz większe irh 
uszkodzenie. Orzywiście taki obr<it spra
wy musi doprowadzić prędzej czy póź
meJ do katastrofy, t. j. zatrzymania 
czynno.~ci ważnych dla życia narządów, 
co jest równoznaczne ze śmiercią. 

Powyższe wywody są wyrazem najbar
dziej rozpowszechnionej i zarazl'm naj
prostszej w swcm założeniu tt>orji staro
ści. Jednakże istnieją jeszrze i inne tC'o
rje starzenia się. Według jednej z nirh, 
starzenie się jest stanem, zah•żnym o<l 
przewagi w procesach przemiany matP
rji zjawisk rozkładowych nad asymila
cyjnemi ; produkty rozkładu wywierają 
szkodliwy wpływ na tkankę, powodując 
upośledzenie jej czynności. Uszkodzeniu 
tkanki, jak również zahamowaniu całe
go szeregu procesów fizyko-chemicznych 
sprzyja stopniowo utrata przez tkanki 
wody i powodowane przez to zagęszcza
nie zarodzi komórkowej. W dodatku, 
w myśl ostatnich hadaf1, ma ~romadzi<~ 
się wówrz:is w ustroju t. zw. „riężka 
woda" ( ~ Izotopy), która sama przez 
się jest czynnikiem szkodliwym. 

Próbowano również tłumurzyć i;tarze
nie się zmianami w układzie nerwowym, 
zatracającym z wickiem zdolność pra
widłowego rl'gulowania rałośei procesów 
organizmu, lub kż zanikiem szpiku kost
nego, a co za tern idzie - nicmożnoorią 

wytwarzania riałck . krwi. Jednakże 
zmiany w układzie nrrwowym i szpiku 
kostnym występują niestale, a w dodat
ku mogą l>yć rÓ\\nie dohrzc przyczyną, 
jak następstwem starzl'nia się. Szcze
gólną teorję starzenia się stworzył 
Miecznikow, kt6ry uważał starość za wy
nik zatrucia organizmu jadami powsta
jąremi w ci11gu ży<•ia przy prorcsaeh 
gnilnyrh w jl'li1·ic gruh<'m ( - 1'mu·ie
nie). Wspomnimy wrpszric o posiadaj:1-
eej dziś wielu zwolcnnik6w hormonalnpj 
teorji starośri; w<'dłng h'orji tej starze
nie się zakży od niedomogi lub zupehw
go ustania rzynnośri pcwnyrh grurzo
łów dokrewny<'i1, w szrzqiólnośri -
gruczołów płciowych, któQ·rh hormony 
posiadar. mają wpływ odmładzający, 
zwiększająr encrgję życiową or11:anizmn. 

Pomimo istnienia tak wielu kory.i, 
nie znamy dotąd istotnej przyrzyny sta
rzenia się; prawdopodobnie zresztą 
w starzeniu się tkanek i narządów mogą 
odgrywać rol~ jc<lnorzl•śnic najr<lżnicj
szc rzynniki. Nic umil•tny też wytłuma
czyć, dlaczPgo je<l1•11 ol'gan izm starzpjc 
się szybriej, drugi natomiast osi11ga po
deszły wiek, nie okazująr bynajmnid oh
jaw<lw starośri i zarhowując pełnię mer
gji żyeiow!'j. 

Człowiek w swej walrc z niewygodm•
mi dlań zjawiskami przyrody, czyni pró
by zwalczania starości. Zna<•zmi. więk
szość znanych dzisiaj nwtód „odmładza
nia" opiera się na hormonalnej tcorji 
starości, i dlat<>go dąży do restytucji w 

'organizmie starym gruezoł6w dokre'v\'
nyrh, a przcdcwszystkicm wewnątrzwy
dzielniezyrh części grurzoł<lw płriowyrh. 

Zupdnie odmil'łlłle od powyższyrh ~IJ 
m1•tody odmładzania, posługująrl' się 
wstrzykiwaniem pewnyrh produktó~ 
przemiany materji - co ma pobndzn: 
tkanki do kpswj prary, lub kż krw! 
osohnik<lw młodvch - ro ma dodawar 
encrgji organiz~owi staremu, zwiększa
jąc jego żywotność i odporność. 

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

Czego nie znajdzie.~z tutaj -
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Wszystkie dotyrhrzasow1' ml'tody od
mładzania posiadają jednak co najwy
ŻPj p~zcmijający wpływ pohudza.i11<·y na 
orgamzm starczy; istotne jPdnak odmła
durnie jest W<'iąż jcsz<'zc niemożliwe 
i pod tym względem nauka dzisiejsza 
stoi nic o wiek wyżej, niż w rzasiwh po
szukiwania „eliksiru młodości". 

gi nawet rzas utrzyma<- się przy żvC'iu 
w ni1•korzystnyrh dla sil'bie w1ir1;nk;1C'h · 
do takieh nal<'ŻY przP1lewszystkicm tkan~ 
ka łi1ezna. Jnm• natomiast - na pierw
szl'm miejsru wymienić tu nal<'ży tkan
kę n~~rwową - SI! tak wrażliwe, że przl'r
wan1e dopływu tlenu i pożywi<'nia na
wet na rzas hardzo kr{>tki - powodu.ie 
ustanie irh <'zynności. DlatPgo rhwilowe 

śmierć. ehociażby zmnil'jszenie dopływu krwi do 
śmi<•rć jest normalnPm i nil'odwołal- mózgu wywołuje rzasowe zahamowanie 

nem zakońrzenicm żyria. Zdawałoby się, ~zynnośei jego tkanek, czl'go wyrazem 
il' ta definirja śmil'rri wyjaśnia .it'j isto- Jest znane pospolicie zjawisko omdlenia· 
tę. Tak jednak nie jest. Przl'konaliśmy jPśli zaś dopływ krwi zostaje rałkowic·i~ 
się, że ni« umil•my dar naukowej dl'fini- przerwany - tkanka nerwowa szybko 
rj_i iyria. Zrozumiemy więr, ie okrPŚlt>- g-init>. Inne tkanki zajmu.i:! mit>jsre po
nie śmierci jako zjawiska końrzl!r<·go średnie między tkank:i hirzną i nl•rwo
żyrie - jest z założPnia bł~·1lne wyja- Wł)- W każdym razie l'ały szprcg tkanl'k 
~nia" bowiem jedno zjawisko zj~~iskiPm żyje i zarhowuje sw1• najważnil•jsze wła-
11rnem, r<lwnie nieznanem. To też nie ściwości jeszeze po zatrzymaniu serca 
mogąc określić śmierri z punktu widzt•- i oddl~ehn . .Mięśnie za<'how~1ją przez <'Zas 
nia jej istoty, musimy podcjśr do niej pewien pobudliwość na podniety mccha
z zupl'łnie innej strony _ od wywohi.ici- nirzne i clcktryrzrn', jelita wykonywają 
rych ją przvrzvn i eharakh•rvstvrznyrh jeszcze ruehy robaezkowc; cały szl'r(•g 
<lla niej obfaw{>w. · · · komt'll'ek pozostaj<' zdolny do wykonywa-

H<lżni badarze podają rozmaik okre- nia normalnych rzynności. Także czvn
~lenia śmierci, w zalcżnoś<'i od kgo lub noś<'i rłwmirzn<' organizmu trwajlJ. 'je
mnego jej objawu. Jt>dni uważają zn szrzl' przl'z <'Zas p<•wil'n, np. rzynnoś('i 
śmierć ustroju „ustanie przPmian.~· mu- trawiPnia - w riągu około 8. godzin 
terji", inni _ „ustanie na zawsze wsze!- (przy dostatecznil' wysokiej tempcratu
k!ch czynnośri organizmll"', jeszcze in- rze oto('zcnia). edaje się wreszcie prze
ni - „ustanie rzynnośC'i Sf'r<'a i oddy- SZ<'Z<'piać kawałki skóry i inrrych narzą
rhania". Wszystkie te okn~ślPnin są, każ- d<lw ludzi niPdawno zmarłyrh ludziom 
de w swoim rodzaju, słusztH' i w grun<'i<> żywym, przy<'zl'm przcsZC'Z<'PY takie 
rzeczy bardzo do siebie zhliżonl'. l\lusi- przyjmuj:) się doskonal<', co dowodzi, że 
my jednak zdar sobie sprawę, Ż<' śmiPrĆ skóra za<'howuje swą żywotność; tak sa
ustroju żywego _ wyżl'j uorganizowa- mo tkanki, pohrane u zwierząt wkrótre 
ncgo - ni<' jest zjawiskil'm .icdnolitem, po śmierri, dają się hodować szturznie 
lecz, przeciwni<', jest ona pro<'<'S<'tn ha r- (-+ 1'kanki) · 
d~o złożonym, składają się howil'm na O zdolnrn~<'i do żyria i prary pPwnych 
nią śmierci poszrzPg<llnyrh tkmwk i ko- narządów po śmierri świad<'zą jeszcze 
mórck. Po ustaniu <'Zy~nośei sPrra i od- udarn' próby ieh „wskrzl'szania". Pierw
derhu komórki nie otrzymują już ożyw- sze kgo rodzaju doświadrzmie wykonał 
czego tlenu i produktów odżyw<'zyrh. fizjolog franruski Brown-8equard, któ
Nicwszystkic tkanki r<'agują na ·hrak· tle- ry, po odrąbaniu psu głowy, wstrzyknął 
nu i pożywienia jednakowo. ,Jedne z nieh do jego tętnicy szyjnej kn•w innego, ży
są bardzo wytrzymałe i mogą przez dłu- wego psa. Wynik doświadczmia był zgo-

-----·---
szukaj w tomie piątym! 
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ła niezwykły: głowa na pewien czas od
żyła i zaczęła nawet wykonywać pewne 
normnlne ruchy. })zisiaj prób wskrzesza
niu znamy bardzo wiele. l\'f. i. możemy 
przywró<'ić czynnośr. zatrzymanemu już 
sercu, a to przepuszczając przez Il ie 
śwież;! krew lub płyn 1

o składzie zbliżo
nym do krwi, odpowiednio ogrzany i za
wiHaj11cy pewną. ilość tlenu. l\'letoda ta 
pozwala na wskrzeszenie sPrca ssaków 
nawet w wiele godzin, a czasem i w kil
ka dni po 8micrci zwierzęcia. Znaeznie 
trudniej wskrzesza<'- screc lu<lzkie, ale i to 
się niekiedy udajt;. Niektórym urzonym 
powiodły się rówui('ż próby przywraca
nia do życia na <•zas pewien całyrh zwie
rz11t, ps(iw, świnek morskiPh i królików. 

Cały -;zcreg tkanek zachowuje wi<:c je
szeze przez pcwit·n okres czasu po śmicr
ei organizmu sw1~ iywotnośr, a tylko 
spowodowany ustanit•m krążPnia krwi 
brak tll•nu i produktów odżywczych, jak 
rówmcz gromadzt>n ie się produktów 
przemiany materji samych tkanek - ha
muje ich czynno8ć i sprawia, że wydają 
się martwe; zarhodzi tu więc śmierć po
zorna pewnyeh tkanek i narządów. In
nemi słowy, istnieje zasadnicza różniea 
między śmiercią w' potoczncm Z!larzcniu 
tego słowa a śmiercią istotną, bczwzglę<l
ną wszystkich tkanek ustroju w sensie 
biologicznym. 

Dlatego też niektórzy autorzy uważa
ją śmierć w potocznem znaczeniu za 
8mierć rzekomą, podczas gdy o rzeczywi
stej śmierci mówią. dopiero po zaniknię
ciu wiizelkich objawów pobudliwości 
tkanek. Oezywiścic, z punktu widzenia 
prawnego i życiowego, takie nazbyt 
teoretyczne ujęcie śmierci jt>st niepo
trzebne. Najsłuszniejsze jest niewątpli
wie okrc81cnie śmierci podane przez ,Jo. 
rcsa: przez śmirrć ogólną ustroju rozu. 
mierny trwałe zatrzymanie oddechu 
i krążenia krwi, pociągające za sobą trwa
łe ustanie wszelkich procesów życiowych. 
Odróżniamy śmierć fizjologiczną - ze 

starośei, oraz śmierć patologiezną - po
wstafoeą naskukk zmian rhorohowych. 
śmierć fizjologiczna przyehodzi zwykle 
nicpostrzcżmie; śmierć patologiczna mo
że następować. powoli lub nagłe. Z punk
tu widzmia medycyny s11dowl'j odróżnia 
się jeszcze śmiPrĆ naturalną - jako na
stępstwo starości lub zmian chorobowyrh, 
od śmierci gwałtownej - powstaj11cd 
po<l wpływem uszkodzt•nia lnh U!'azn zzc
wnątrz. 

życie utajone. 

Każdy wganizm żywy przechodzi 
w czasie swego istnienia okresy mniej
szego lub większ(~go osłahienia czynności 
życiowych. Typowym przykładem może 
być sen (~ Srn). Jeszrze silniejszt•mu 
osłabieniu ulegają zjawiska życiowe 
w przypadkach t. zw. snu zimowego 
zwierząt i ro8lin, kt6re sprawiają wów
rzas wrażenie istot martwych, i tylko 
bardzo dokładne hadanit• wykazuje tlą
cą się w nieh iskierkę życia. 

Najsilniej zjawisko 8mierci pozornej 
jest wyrażone u niższyrh zwierząt i ro
ślin, które w rzasie złych warunków ży
ciowyrh mogą ult•gać rzasowemu pozor
nemu zamieraniu, noszącemu nazwę ży
cia utajon('go czyli anabiozy. Najbnr
dziej typowy obraz życia utajonego wi
dujemy u wielu pierwotniaków, które 
w razie niedogodnych warunków mog11 
otarbiać się, sprawiając wrażenie m11r
twyrh pyłków. Pyłki te po dostaniu się 
do warunków sprzyjająrych (np. po 
wysehnię<'iu - do wody) szybko jed
nak tracą torebkę i powraraj1! do nor
malnego żyria. Zjawisko żyria utajonego 
możemy obserwować także u wielu zwie
rząt wyższyeh, np. u niektórych roba
ków, pajęczaków. Życie utajone jest 
również pospolitC'm zjawiskiem w świe
cie roślinnym; każde właśt'iwie nasienie 
sucht• jest przceież twon•m pozornie 
martwym, w którym najdokładniejsze 
nawet badania nic są w stanie wykazać 
jakiehkolwiek, t'hoćby najdrobniejszyeh 

Czego nie znajdziesz tutaj --
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przejawów ży<'ia; a mimo to po <losta
niu się <lo właś<'iwl'j gleby takie pozor
nie martwe twory rozwijaj1! się w nor
malną roślinę. · 

Czy każda istota żywa musi umrzeć? 
\Vicmy już, że po śmierci organizmu 

ludzkiego <'ZY zwicrzę<'ego możemy pew
ne jego <'ZęŚ<'i przcsz<'zt•piać na inne 
osobniki - żywe: w ten sposób, umie
sz<'zając tkankę w nowyeh, dogodnych 
warunknch, ratujemy ją o<l iimil'rei -
nic jest to je<lnak równoznaeznc z 1111ie
śmiertclnicnicm jej komórek. 

Znamy i inne przypadki pozornl'j nie
śmiertelności komórek. Do taki<•h kom6-
rck „nicśmicrtclny.<'h"' należą przede
wszystkicm komórki pł<'iowe, z kt6ryeh 
w razie zapłodnienia rozwija się nowy 
ustrój - powstaje nowe Ży<'ie. Taki no
wy ustrój może następnie znowu - za 
pośrednictwem swoich komórkek pł<'io
wy<'h - tworzyć nowe organizmy i t. d. 

RówniPż pierwotniaki mogą stawać się 
w o<lpowie<lnich warunka<'h „nipśmier
tclne"', t. zn. mogą dzielić się - każdy 
na 2 potomne - <lo nicskoń<•zonoś<'i. Dla 
przykła<lu po<lamy tu, że hallac·z amery
kań~ki Woo<lruff wyhodował w <'i11gn 
131

/ 2 lat 8400 pokolcf1 wymo<'zków, nie 
spostrzegając nigdy u swyrh wy<'howun
ków śmierci. 

Podobne zjawisko obserwujemy przy 
hodowaniu tkanek w warunka<'h sztucz
nych. Tkanki takie, przPnoszone co pe
wien czas do świeżego śro<lowiska, mo
gą teoretycznie żyć nicskoń<'zl•nie <lługo, 
a z każdej komórki przez jej podział po
wstają komórki nowe ( ~ Tkanki). 
Można wreszcie szturznie - przpz uci

nanie części pewnych zwierzitt (niektó
rych robaków, kijanek i i.) i następne 
zespalanie ze sobą różnych odcinków -
otrzymywać najrozmaitsze postaci „po
tworów", przyczem udaje się np. z 3-('h 

szukaj w tomie piątym! 

istot utworzyć tylko dwil•. Co się w przy
padkarh takirh dziejr z istotą trzerią 1 
Czy umiera Y 

Na zasadzie tego t'Odzaju zjawisk ra
ły szl'r<'g autorów modyfikujl' pojęrie 
8mil'rci, dowo<lząc, że spotyka się rów
nież w przyrodzie „śmierć bez trupa", 
polegającą na tern, że pewna istota, koń
l'ząc swe żyric indywidualne, dajP po
cz11tl'k nowym tworom żywym, dziPdzi
rzącym wprawdzil• J>l~wne cPrhy „mat
ki", ale obdarzonym jcdnoczPśnie ca.łym 
szl'rl'!dl'm własnyrh cPch nowych, ind.v
widnalnych. W myśl takieh pogl11d{1w 
śmil'r{o - w najog-6lnicjszcm znal'ze
niu - nic jest równoznaczna z olmmil'
raniPm istoty żywej. kcz ruezl'j jPst za
kończpn iPm żyria J)('Wlll',i inrlywidualno
Ś<'i, n iPzależnie od <lalszych jej losów. 

W każdym razil' pozorna nieśmiertel
ność w warunkach naturalnych staje się 
j<•dynic udziakm komórek płriowych, 
i to stosunkowo har<lzo nil'lirznyeh. 
Wszystkie inne rodzajl• tworów pozom ie 
nicśmiertPlnych są howil'm zdolrw do 
„niPśmiPrfl'lnośri" jedynie w warunknch 
sztueznyrh, usuwająrych wszl'lkie wpły
wy szkodliwe i stwarzających jp<lnoc·ze
śnic najpomyślniejsze wnrunki bytowa
nia; w przyrodziP nutom inst wszPlkie 
istoty żywl' stnh• giną. a na i<'h miejsr~e 
powstaj11 istoty nowe. f:dyhy nie było 
śmil•rri, istoty żywl' rozmnożyłyb:v się 
w krótkim c.zasit• do tak potwornyl•h 
iloś<•i, że ży<'ic stałoby się wog6IP nie
możliwe. Brzmi to paradoksalnie, pozo
stanie jl'dnak fakkm: ży<•ip jpst możliwl' 
jrdynie dzi.,.ki -śmiPrri. .!. Stefo. 

WażniC'jszc źródła p1sn11ennicze: ,J. 
Dcm ho ws k i: ·W poswkiwaniu istoty 
życia. Warszawa 1934. K. KI e ck i: Pa
tologja ogólna, Kraków 1928. A. W. N ie
m ił o w: Co to jl'st śrni<'rĆ T, Warszawa 
193fi. L. W ac h h o I 1.: Mł'dy<'yua !lądo
wa 19:l:ł. 
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Tablica I 

SERCE I KRWIOBIEG. A SCHEMATYCZNE PRZEDSTAWIENIE KRWIOBIEGU U CZŁOWIEKA. 

Czerwono : tętnice wi elkiego krwiobiegu i żyły małego. Niebiesko : żyły wielkiego krwiobiegu i tętnice malego. 
Zielono : naczynia chlonne (limfatyczne). Strzałki oznaczają kierunek krążenia . 

1 - żyła płucna . 2 - tętn ica płucna . 3 - tę tnica bezimienna. 4 - tętnica szyjna wspólna lewa. 5 - tętn ica podobojczy· 
kawa. 6 - tętnica pachowa. 7 - tętnica ramienna. 8 - tętn ica promien iowa. 9 - tętnica łok ciowa . 10 - tętnica żołądkowa . 
11 - tętnica ś l edz ionowa . 12 - tętnica wątrobna . 13 - tętnic a krezkowa górna. 14 - tętnica krezkowa dolna. 15 - tę t n i ca 
nerkowa. 16 - tętnica biodrowa wspólna. 17 - tętnica biodrowa zewnętrzna. 18 - tętnica podbrzuszna. 19 - tętnica udowa 
20 - tętnica podkolanowa. 21 - tętnica piszczelowa przednia. 22 - tętnica piszczelowa tylna. 23 - tętnica szyjna wspólnfl 
prawa. 24. - tętn ica szyjna wewnętrzna . 25 - tę tnica szyjna zewnętrzna . 26 - żyła cze.a dolna. 27 - żyła czcza górna. 
li - tętnica główna czylt aorta. 8 - aorta brzuszna. J - jelito. L K. - lewa komora. L P. - lewy przedsionek. N. - nerka. 
N. L. - naczynie limfatyczne. P. - przepona. P. P. - prawy przedsionek. P. K. - prawa komora. Pl. - pluco. t . W. - żyła wrotna . 

B. SCHEMAT POŁ02:ENIA SERCA I WIELKICH GAŁĘZI AORTY. M - mostek. T.sz. -tętnica sz yjna wspólna. T.p. -tętn ica 
podobojczykowa. T. g . - tętnica główna czyli aorta. P. - przepona. t - żebra. t. cz. - żyła czcza. 

C. SERCE WIDZIANE OD TYŁU . K. I. - komora lewa. K. p. - komora prawa. K. S. - koniuszek serca. l . a. - łuk aorty. 
P. /. - przedsionek lewy. P. p. - przedsionek prawy. T. p. - tętnica płucna T. W. - tętnica w ieńcowa t . cz. g. - żyła 

czcza górna. t . cz. d. - żyła czcza dolna. t . P. - tyla płucna. 

Świat i 2:ycie - IV 



Tablica li 

-lxh 5. 

A. BŁĘDNIK (STRONA LEWA) 
s - sacculus. u - utriculus. p. p. - przewody półkuliste. O. n. s. - galązki nerwu sluchowego. 

B. UCHO (STRONA PRAWA) 
m. u. - małtowina uszna. p. s. - przewód słuchowy. b. b. - błona bębenkowa. m. - młoteczek. k. - kowadełko . 
s. - strzemionko, o. o. - okienko owalne. I. E. - trąbka Eustachiusza. ok. ok. - okienko okrągłe. p. - przedsionek, 

p. p. - przewody półkuliste, 11. p. p. - ampułka przewodu półkulistego. si. - ślimak, g. - gardziel. 

Świat i Zycie - IV 



Tabltco 1 

a. Kadzielnico z bronzu, przedstawia jąca króle sa· 
sanidzk iego w koron ie, konno na piedestale (VI w.). 

Akwamanila (naczynie , k tórego u żywa kaplan do umywa nia rąk podczas 
nabożeńs twa) z bronzu w ksz tatc1e ptaka (VII - VIII w.). 

c. Hetm perski ze stali damasceńskiej 
(XVI- XV/I w ) 

~wint i ż ~· c h• - IV . 



a Minrab (ni sz a .„ św iąty ni ach wschodn ich) z kafl i z mecze tu w Kaszanie b M1n1atu ra orzedstaw 1a 1 ąc a Adama 1 Ewę 1adących na smoku X I w 



Tablico 3. 

8 

A. Amerykańska agawa (llgav~); liście tworzą rótyczkę i pelnią czynności przyswajan ia. 
B. Kaktus (Opuntia microdasys); czynności przyswajania pelni lodyga. 



Tablica 4. 

A. Storczyk (Tacniophyllum) roślina; czynności przyswa1ania pełnią korz eni e. 
B. Tillanlsia usneoidcs, poroś l z rod ziny ananasowat\jch; czynności pobierania wody pe ł n i ą li ście. 

C. Podsloneczn ik (f'.1escmbrianlhcum) roś lina z południowej Afryki ma1qca li śc i e podobne do okru chów skalnych . 



Tnblica 5. 

/ 

2 3 

9 11 

I. . Zielonu wi ci owiec - Euglenn ._ z .- cia lka zieleni. s - l. . zw. Stigmn odgrywająca rolę oka . . n - 1ądro . 2. Osiad ł y 
w1c 1owic c s ł od kowodny . 3. W1c1ow1ec Trypnnosomn wywoł.uJ.QC V śp1qczk~ . 4. W1c1ow1ec morski Noctiluca. powodu i ący 
swiccenic morza. n - jądro. 5. Opancerzony morski w1c1ow1 ec. Cerntwm. 6. Pe.lza.k czy li ameba: z prawe1 st rony 
u góry pochlaninny przez niego pokarm. n - JQdro. 7. Słoneczn i ca - wid ać prom1e n1śc1e ułożon e nibynóżki . 8. Zy 1ący 
w 1elitach 1 wywo1111 ą c y bieg unk ę krwawą pe ł zak - E.ntamocba dysentedae. k - poch. lonięte cze rwone c i a łk a krwi czło · 
wicka . 9 . Promienica o typowe/ dla te1 grupy budowie. 10. Szk1e/ec1k 1nne1 promienicy. 11. Otwornica morska z wy-

su nięłem 1 przez otwork i w skorupce n ibynóżkam i . 



fab li ca 6. 

N 
n 

g 

2 
r j 

~ 
\,./ 

" ,„ I Ir ł 

J 
I' 

I 

'· 

I. Spory sporowca w otaczającej je „cyście". 2. Porus zająca siQ gregarina. Widać poza nią smugi śluzowatej substancji. 
3. Jeden z najbardziej typowych słodkowodnych wymoczków - pantofelek . N - makronukleus. 11 - mikronukleus. 
w- wodniczka tętniąca. c - otwór gębowy . p- pokarm. 4. Wymoczek pasorzytniczy {z przewodu pokarmowego robaków). 
W przednie1 częśc i ciała widać hak. służący do zaczepiania s ię o śc i a nki jelita. 5. Os iadły na kurcz liwej lody1cc wy 
moczek - wirczyk. N - makronukleus. w - wodniczka tętniąca. 6. Trębacz (Stentor) - długą swą n61kq osiada na 
podłożu . N .--: makronukleus. 7. Siatka wlókienek wiążących cialka podstawowe rzęsek na ciele pierwotniaka. R Jeden 
z przedstaw1c1cl1 ży1ących w żołądku bydle wymoczków z rodziny Ophrioscolccidac. N - makronuklcus. n - m1kronu · 
kleus. w - wodniczka tętniąca. 9. Sphaenophrya - posorzytujący no skrzel ach małży pi askołaza {żyjącego w Baltyku) 
os1od!y wymoczek .. Na ciele jego widać urzęsion y pączek. który potem odrywa się i przenosi no inne mie1sce. N - mo
kronukleus„ n - m1k~onukleus . p - pokarm . 1.0. Wymoczek Stylonychia pospolity w wodach sl.odk1ch. N - mokronukleus. 
w - wodniczk a tętniąca. 11. Tocophrya - osiadły p1erwotn1ak z rz ęd u Sucloria. Widać . rurki. kłórem1 chwyta 1 wysysa 

zdobycz (n. p. inne pierwotniaki). N - makronukleus. w - . wodniczko tętniąc a . 



Tablica 7 

a. Angielski d yliżans pocz towy z XVII I w. 

b. Pocztowa „biedka" polska z poc zątków XVII I w. 



a. Zaprzęg pocztowy polski z roc7~tk6 w XIX W, 

PAR. I S - LILL E. O Jj UC. 

b Afisz pocztowy francuski z pi rwszc1 polowy XIX w. 



Me oa Pc :s~ i Grodeckiego - Pograb1usa z XVI. w 



o. Typ nor yczny . b. T p subnord czny . c. Typ laponoida ln11 

d. T~p sublaponoida lny. e. Typ śródziemnomorski . I. TUP orm onoidaln y. 

g TUP dynarski . h Typ alpe1ski. 1 TUP pól noc no zachodni 



Tablica 11 



rob lico 12 

I - lnrno obrotowe. 2a - Kolo garncarskie sponowe, b - kolo gerncorsk ic bezsponowc. 3a - Przq· 
śhcn łopatkowo . b - przęślica kr i; iolkowa. 4 - Zapaska noszona no ramionac h. 5 - Rańtuch . fi o - Ki· 
1crnlo.a półwa lcowo to . b - k11nnkn łopatkowa . 7 - Węgie ł chaty ne zrqb. 8 - Budowa chaty w slup. 
9 - Formy dachu . n - dach dwuspadkowy. b - dach czterospodkowy. c - dach naczółkowy . d - dach 
dymnikowy 10 a - $pmogi, b - pozdur. 11 o - Kołysko wisząc• . b - kolysko s tojąco . 12 a - Nosidlo 
knhlQkowatc. b - nos1d la nieckowate. 13 - Du he umieszczono na hołoblac h . 14 o - Jarzmo kulowe. 

b - 1orzmo podgardlicowe. 



a. Ratusz w Sandomierzu wuka zu1 ą cy 
w poszczególnych par1/ach w1elk1e rót · 
nice grubości muru i orm rch1tekto· 
niemych. sięgających XIV w. W kszt I· 
cie obecnym przypomina Sukienn•ce 

kr11kowskic. 

b Przeciwieństwo przeszłośc i i tera! · 
nic1szośc1. ś lady przepychu zabytków 
; budowlany prymitywizm dzisiejszy 

l~a21mierza nad W1slą 

c. Zólkiew - lragment na1p1ękn ie1szego 
z zabytkowych rynków w Mało olsce 
Wschodn1e1. powsła lego wedle planu 

1 1 03 roku 



a Sy lweta pomorski J stol iq 1 Torunia , miast o 700 -1 tnici p r10s z lośc i . 

b. Borysław . ośrodek ma/o
polskiego naftowego przemy

s ł u naftowego. 

c. Chorzów Ośrod ek przc
myslu nowoc1esnego Fizyka 

1 chemia na usł uga c h 
lu c!Lkośc i . 



1 abhca 15 

a. Chrystus w ma jestacie, minjatura romańska 

li f\ośc tó l purof1alny św Rocha w Brochowie (powiat sochaczewsk0 Widok ogólny od frontu przed zn1 s1czen1em woiennem 



a Zaśnięci e ajświęts1 ej Marji Panny. fragment środkowej części i Qłć .,.. nego 
tryptyku kośc ioła '"' Bodzentynie Szczyto·11y u r cecho·11e1 szkot kra1<0·,_,sk1e1. 

powstały pod znacznym w ł ·em malar$twa flamandzkiego 

b. Pomni Spytka Jordana "" ko~c1eie św Ka tarzyny w Krakowie 



..1 ń r zy s <:to~ Bogus zewski św Marcin. o raz ołtarzo.,.,. y z poc ze; tku XVll w 
Poz nań. katedra 

b Jan Aleksander Tre tko: Portret Jana Ili, Kra kó w, Uni wcr :iy l ct 



al" ee sm1erc1 Ptas l\or z e ź ba z XVI! w Tarnó·"" · J...ośc t 6ł 
parafialny 

o Wilno Kośc 16ł ś ,,. Jana. główny ołtar z z li ..... 



Tablico 19 

a Witno. Fosade kaledru. Arch. Wawrzy niec Gucewicz. 

b Wa rszawo Polne w Laz1en l-. ech Sala balowa. 



a Antoni Brodowski : Autoportret Warszawa. Muzeum arodowe. b. Piotr Mic hałows i: Krakus na koniu. Warszawa. Własność prywatna. 



1 n.b1ic11 21 . 

a. Henryk Rodakowski : Wojna kokosza . 

b. Jan Mate1 ko : Sta ńc zyk . Muzeum Narodowe. 



Tablica 22. 

Aleksander Gierymski : Domki na Solcu. Warszawa. Wlasność prywatna. 



Jace Malczewski : MelanchoUa. Wlasność hr. Rogera Raczyńskiego w Rogalinie. 



Tablica 24 

b. Jan Szczepkowsk i : Anio ł w kompozycii cito· 
rzowej. Rzeżba w drzewie. · 

a. Stanisław Wyspiań ski : Słygmałyza · 
cja . św . Franciszka . Witraż w kościele 

franciszkanek w Krakowie. 



f abl1co ?5 

a. Dźwig mostowy w Gd yni. 

b. Dźwig laśmowy w porcie wQglowym w Gdyni 

Św1~1 ' Zyc• e. - IV. 



l ablica 26 

Gdynia 

a. Wywro tnica wQglowa 

b. Molo węglowe 

c .... Ł uszczarnia r yżu. 

a. 

b. 

c. 



Tablico 27. 

4 

6 

7 8 

Starsza epoko kamienia (pa leol it). 1-5 - narzędzia kamienne starszego paleolitu . 6-7 - czaszka i szk1 ele1 c 110 
wi eko starszego paleolitu. 8 - szkielet człowie ka dzisiejszego {d la porównania ze szki eletem człowieka St.11 '2cgo 
paleo l 1 łu) . g - CLaszka cz łowieka z młodsze go palec ilu . 10-1 2 - narzędzia kamienne mloclszego pa!col1 1u 

13 - narzędz i a z rogu rena {harpun) z mlodszcgo pa leolitu . 14 - grób z mlodszego pal eol1 łu 



T~bl1co 28 

~ ,·, 

3 

7 

o 15 

il 
16 

Środkowa (mezolil) i m łodsza (neolit) epoka kamienia. 1 - narzędzie rogowe (harpun) z rogu je len ia z środka · 
wego okresu knmienia. 2 - naszy1n1k z zębów z środkowe j epoki kalll ienia 3 - kamień malowany z środ· 
kowc1 epoki kamien ia. 4- 5 - narzędzi a kamienne środkowe 1 epok i kamienia. pr z ypominające kszlall cm oslue 
sieki ery 6 - topór rogowy środkowej epoki kamienia. ·1 - najstarsze naczynie gliniane środkowej epoki kamic· 
11 1J U- 11 - groby (wraz z planami) z wielk ich glazów t. zw. megalityczne mlod sze1 epoki kamienia (neol1iu) 
1 2- 1~ - plug. molyka i !opór mlodszc1 epoki kamienia. 15-17 - naczyn ia gliniane · młodszej epok i kalll1enia 



,·1 

3 4 5 

8 

10 

9 

16 

13 

12 
17 

l:pnkn 1Jron1u I grób szk reletowy 2 - kurh an z grobem szk iele towym. 3-4 - miec ze bronzowe. 5 - ostrz e wlóczni 
1 lir 0'17u 6- 7 -- siekrcry bronzowe 8-11 - ozdoby z bronzu. 12-14 - . naczy nia gl iniane. 15 - ubiór z epoki bronzu 

16 - brzytwa bronzowa 17 - n acz~1n 1e bronzowc. 



g 

~3 

IJ1lllil 
m,4 w 

2 

T„ blica 30 

5 

12 

8 

20 

Epoka i ela rn 1· - miecz że l a zny ce ltycki 2 - nóż żel a 111y co llfJck i. 3-0 - ce llycki e ozdoby bronzowe. 7 - naczynie 
gl1 111rinc ccltycl-..1 c. 8 - grób skrzynkowy c i a ł opalny z urnami twarzowemi . 9 - ostrze że l az ne włócz ni z ornamentem wy · 
l raw,onym . 10 - ost roga ż e l a zna . 11 - nożyce bronzowc. 12 - klu cz bronzowy z epoki że laza . 13 - grz ebie ń z bronzu 
l epoki ż e laza 14 - kl amra do pasa z bronzu. 15 - zapinka z bronzu. 16 - nacz yn ie srebrne. 17 - nac zynie glin ia n ~ . 
IO - grodzisko s low i a ńskic (plan i przckr61) 19 - czaszka sł owia ń s k a z charaktcrystyc znc111 i k a błą ka mi skroniowem1 

20 - mice l zclazn y slowia1, sk1. 21 - sierp ż elazny słow iańs ki. 22 - naczynie gliniane s low iańskic . 



f A.hhcn 31 

a Sahara Pustynia skalist Labirynt suchych wąwo16w Ain Guetl ra . 

b Sahare Wudmy 1asy pu1ącc oa1c In Saln h 



Tablic 32 

a Sahara Hogg r. Pustynia skalista Pole bi twy 

b. Sahara . Oazn Guerr aro w dol1n1c u edu wśród pus!un1 skolislcJ 



Tab lica 33 

o. Budynek Redjostacji raszyń sk i e1 ne tle masz tu 
antenowego. 

b. Anten Rad1ostecji raszyńskiej . 

c. Studio Redjostacji raszyńsk ie 1 

~wint ż r c J „ - IV . 



Tablica 3~ 

I Odmiana bia ł a 

... 

1. Rosa nordyczna 2. Rosa śródz i emnomorska 3. Ros armenoidalna. 

li . Odmi a n a żó l l a . 

1. Rasa laponoidalna. 2. Rosa pacy ficzna. 3. Rasa arktyczna 

Ili Odm i a n cz ar n a 

1. Roso negroidalna. 2. Rasa nigrycka . 3. Raso australoidalna. 



Tab lica 35 

a. A. G. Romano : Pałac del H . 

b. B. Palladio : Villa Rotonda. 



Tablica 3 

Leonardo da Vin ci : Sw ięta Anna z MatkQ BoskQ i Chrystusem. 



a. G. Bellini: Madon a. b. Rafael : Portre pa pieza Ju liusza li. 

w 
-.J 



l abl1co 38 

Micha ł An io ł : Mojżesz. rzeżba z grobowca papieża Ju ljusza li w kościele S. Pie tra in Vin coli w Rzymie . 



f ahhc: n '1 

T yc1an Grosz czynszowy 



a. Kościół w Radzyniu. b. Gewandhaus w Brunśw1ku . 



a. Clermont -Ferrand. wnętrze kośc ioła (po r. 1145). b. Florencja. S. li w.). 



l"nb lic a 42 

a. Poitiers. Kościół Notre-Dame la Grande (Xl l w.). 

b. Wormacja, katedra. widok ogólny (prze łom XI/ i XIII w.). 



a. Tournay. katedra (druga połowa Xll w.). b. Arles . St. Trophime , porta l zachodni (kon iec Xll w .) 



a. Mo1ssac. kośc16i św . Piotra. figura 
z zachodniego portalu (poc z. XI\ w.) . 

b. St. De is. figura z portalu 
(XI\ w.) . 

c. ucca. pos~g św Marcina z asady katedry (pocz. XIII w ) 

" ,, 



Ta bli c ~ 4~. 

lnnichen, kośció l. grupa Ukrzużowania (polowa Xll w.). 



d . rl ołd Trzech Króli. minjatura z ewangeljarza gnieźn ieńskiego (koniec XI w) b. Ukrzyżowan ie. miniatura z psałter za w British Museum 
(sz oła w Winchester. około 1000 r.). 

-< 

"' a 
() 
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a. Figura króla Salomona ze srebrnego s rzynkowego relikwjarza 
w katedrze kolońskie j (1206-1230). b. Fragmen drzwi w ka edrze gn ieź nieńskiej (o oło 1127 r.). 



I Rblica ~H. 

A - Kopulacja skrętnicy. z - zygota. 8 - wytwarzanie i kopu la 
cja game t u Ulothrix. C- gameta leńska brunatnicy Cut/eria oto· 
czona gametami męsk1em1. 0 - E - lęgnia I z plemnią p glo· 
nowca Peronospora przed i po zaplodnieniu, pz - pasmo zapład· 
niajqce. F - G - l~gnia I z plemnią p glonowca Monoblepharis 

przed 1 po zaplodnieniu, s - plemnik . 



Tnbl rc n 49 . 

la - pączkująca hydra. 16 - pierwszy zaczątek pączka. 2a - zoosporangium glonowca Sap rolegnia z wypły· 
wa 1ącemi . zoospora.mi:. 2 6 - tworzenie zoospor u zie lenicy U/othrix. _2_c - zoospora Ulothrix. 3 a - zarodnia _z za· 
rodnikam i pleśni bra ł eJ . 3 6 -: kon1d1a 9rz~ba kropr_dlaka. 3 c - kon1d1a grzyba pendz laka . 4 - plem n1k1 zwierząt 
; rośl rn · a - p1erśc1enrcy Nere1s, b - śwrnkr morsk1e1. c - nietoperza. d - homara. e - zrelenrcy Chara, f - cykady 

Zamia, g - paoroci Onoclea. 



Til blic a 50. 

a. Mury Ak ermanu nad morzem Czarnem. (Rumunja). 

b. Mury twierdzy Chocimia (Besarabja. Rumunja). 



a. Ż elazna Brama na Dunaju (Rumunja). b. Cerkiewka drewniana w górach (Siedmiogród). c. Krzyż rzefbiony - roz liczne odmiany tak1e~o "zyża 
rozpowszechnione są w całej Rumunj1. 

--; 

"' rr 



Tablica 52. 

a. „Hora" rumuński taniec ludowy. 

b. Pastuch rumuń ski grerący na trombicie. 



' Pasterze w górach Siedmiogrodu (Rumunia). b. Wieśniaczka rzy warsz tacie !kac im (Siedmiogród) 



Tabli ca 54 

a. Klasztor w Suciawicy (Bukowina) z koń ca XVI w. z freskami na ścianach zewnGtrznych. 

b. Uniwersy tet w Bukareszcie. 



a. Głowa królowej ofret-Ete, rzetba egips a. Wapień polichromowany 
Około 1375 r. przed nar. Chr. Berlin. Aegiptisches Museum. 

Głowa Lao oona. Rzetba hellenistyczna z I w. prze nar. Chr. arrnur. Rzym , Watykan 



a . .Pi ękna Madonna" . Rzeźba poźnogotycka z XV w Piaskowiec . 
"Toruń. kościół św . Jana 

b. Matka Boska iepokalanie Paczę a. Rokokowa rzeźba niemiecka z XVIII w 
Drzewo pe " ' - " - eutsches Museum. 



A"' Inr 

Tablica 57 

o. Donatello : popiersie portretowe Niccolo 
da Uzzano. rzetba wioska z XV w„ tera · 
kota polichromowana. Flore ncja . Museo Na · 

zionale. 

h. Pluta nagrobna k a rdyn a ł a Fryderyka J agiel l o ń czy k a w katedrze krakowskie1. odlew bro n zow~ z poc z ą t ku XVI w 



Tablica 58. 

Mic ha ł A n io ł : Pieta. marmur. koniec XV w„ Rz ym. Bazylika św. Piotra. 



TAhltca 59. 

" !ii :. m "b s• " 
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Katedra w Krakowie. Szczegół y dekoracji rzetbiarskie i w kaolicy Zygmuntowskiej. marmur. stiuk . poczqtek XVI w. 



a. Donatello : pom nik Gattamelaty 
rz ei ba renesansowa. bronz. 

Padwa. 

b. L. Bern ini: pos~g Konstantyna 
Wielkiego. rzetba barokowa. mar· 

mur. Rzym. 

Tablica 60. 



a Rodin Słyn n „Zamyślon „ od lew gipsowy „ Musee Rodin" w Paryżu . u. Fragment rzet by Rodina .. Wiek bronzu ". Od lew bronzowy. „ Musee Ro in" w Paryt u 



a. J_ B. Carpeaux : Taniec. płaskoneźba marmurowa na gmachu Opery 
w Paryżu . w. XIX. 

b. E. Wittig : Nike polska. bronz. Warszawa. Państwowe Zbiory Sztuki. w. XX. 



Tu się narodził Rzym. Szczątki budowli na Palatynie z czasów rólewskich. 
Na pierwszym planie widać okrągłe obmurowanie prastarej cysterny. 



a. Dama etruska z czasów Cincinnata {fresk z grobowca). b. Bogini Roma prowadzi legjony rzymskie na podbój świa ta {płaskorzeźba antyczna). 



Tablica 55. 

a. Forum Romanum, gdzie przez tysiqc lat tworzyła się historja !taiji. ś'.ódz.ien.rnomorrn Europy. 
W głębi widać surowe mury gmachu, w którym od dwudziestu wieków m 1eśc 1 SIQ magistrat rzymski. 

b. Via Flamin ie. ł ączą ca Rzym z do l iną Padu. Założona w Ili wieku prze d Chrystusem . 
droga ta w wielu mie1scach służy do dzisia1 



Tablica 66. 

o. Dom Welj uszćw w Pompejach : ogród . 
Tak mieszka ł zamożny Rzymianin ł · ego wieku w miasteczku prowincjonalnem. 

b. Rzymski sklep bławatny (p ł askorzetba an tyczna). 



Tablico 57. 

Merc us Tu li ius Cicero. cz łowiek . który stworzy I p roz ę l a ci ń sk11 



Tablica 68. 

a. Ruiny pałaców cesarskich na Pa la tynie. 

b. Mozaika w absydZte kośc 1 ó lka św. Puclenciany. bocla1 na1starszego z kośc i ołów rzymskich Mozaika 
z IV w przedstawia Chrystusa podobnego do Jowisza w gronie apos toł ów . ubranych w togi se natorskie . 



Tablica 69. 

B01ulika t~onstantyna na Forum Romanum. 1edna z ostatnich budowli antycznego Rzymu. k tć re 1 śmie l e łuki i sklepienia 
by ł y przedmiotem podziwu 1 naśladow n i ctwa architektów odrodzenia. 



Tablica 70 

a. Porta San Sebastiano, brama. przez którq wychodzi się z Rzymu na s l ynną Via Appio. Zbudowana 
w czasach bizantyńskich . stanowi ła wzmocnienie murów cesarza Aureljusza (liki wiek), który staral się 

uc!y nić z Rzymu twierdzę przeciw najazdom barbarzyńców. 

b. Baz yl iko św . Wawrzyń ca „Ze murami " w Rzymie. które1 najdewnic1szc częśc i s 1ę ga1 ą czasów 
Konstan tyna . Obok dzwonnica roma ńsko z XIII w. 



a. Kościoły śred niowieczne w Rzymie wyglądaly jak twierdze i byly . niemi naprawdę . 
Oto jeden z nich pod wezwaniem Czterech Męczenników. b. Pa tnąc przez dziurkę .od kluc.za. w bramie muru. otaczającego pałac. kawalerów 

maltańskich na Awentynie. w1dZ1 się t?. co przedstawia powyższe zd1ęc1e :. cienistą 
a l eję parku. a w na1dalsze1 glęb1 kopulę św. Piotra 1ak senne z1aw1sko. 



Tablica 72 

a. Na1ou:;knieiszq pałac rcn esansow11 Rz!--Jm u. Palazzo Farnese 

lJ Ostatnie zmiany w „ w1ec zn ern mieśc i e" Sw1cZo za łożono via ch~ll'lmpero . biegnąc wśrów ru in 
antycznych. krn~ c 1y S1G u stóp t"<.olosc1 1m 



Tablica 73 

a. Pi rwszy wóz Mercedes-Benz. 

b. Pierwszy wóz Opel. 

c. Samochód z r. 1904 (Maxwell). 

~wint I :.\ yc le - rV. 



a. Mały tank armji a_ngielskiej przewozi 
amu nic1ę. 

b. Samochód taboru miejskiego miasta 
Wiednia. n apędzany gazem świe t lnym . 

c. Aerodynamiczne podwozie 
w1eloqilindrowego samochodu Adler. 

Tablica 74. 



a. Staliwn y wirnik turbiny wodnej o ciQtarze 35.000 kg. 
Woda przepływa kanałami mi~dzy poszczególnemi łopat

ka mi . widoczncm1 na rysunku. 

Tablica 75 

b. Rozmaite typy wirników turbin wodnych. 

c. Turbina wodna o mocy 
40.000 KM. 



Tablico 75 

a. Si łown ia parowa. Silniki parowe napędzają prądnice . 

b. Masz~na parowa prz ekazu jąc a cnorgjQ zapomocą napędu linowego. 



Tablica 77 

a. Silnik paroww wentylowy, o parze 
przegrzanej. ciśnienie do 30 atm. 

i 200 obr./min. 

b. Walec szosowy 14,5-tonnowy. 

c. lokomotywa polskiego wyrobu 
w Afryce. 



f ablico 78. 

a. Schemat działan ia turbiny parowej. Para po rozprzQżeniu w dy· 
szach (na rysunku czteru dysze). dostaje "Q na wirnik. który obraca. 

b. Wirnik i turbiny porowej. 

c. Montat turbin y parowej. Na pierwszvm planie widoczny jest wal z ooadzonemi wirn ikami. 
GIQb1ej kad łub turbiny. 



Tablica 79. 

b. Silnik Dies/a DW bez sprzętark i o mocy 400 KM. 



Tablica 80. 

a. Elektrownia z napQdom zapomocą si lników Diesla. 

b. Sześciocylindrowy silnik Dies la o mocy 900 do 1000 KM. 187 obr./min. 



a. Silnik lotniczy na paliwo lekkie. b. Silnik elektryczny. 



Tablica 82. 

a. Turbogenerator (pr~dnica na wspól nym wale z turb i ną) o mocy okola 20.000 KM. 

b. Wirnik maszy ny elektryczn ej. 



TRb liqa 83. 

Sztokholm. stare miasto (Szwecja). 

b. W idok na Lund (SzweC)a). 



Tab lica 84. 

a. Aalestind (Norwegja). 

b. Kristia nsund (Norwegia). 



Tablica 85. 

a. Kolej Oslo-Bergen (Norwegjo). 

b. Voss (Norwegja). 



--; 

" ce: 
ii ' 

" a. co 

c. 

b. 
a. b. c. Ga llen ·Kallela: Ilustrac je do „Ka lewali". 



T blrco 87 

Skóra cz łowieka i jej budowa (przekrój pionowy schematyczny). li naskórek. B - skóra właściwa. C - tkanKa 
łą c zna podskórna. I - warstwa zrogowaciała naskórka. 2 - warstwa rozrodcza naskórka . 3 - gruczo ł potowy z przewo
de m wyprowadrn1ącym . 4 - wlos z cebulką i brodawką włosa. 5 - gruczol potowy. 6 - m ręsie ń przywlośnu (napr nacz 
wlosa). 7 - brodawka ł ą c znotkankowa wraz z naczyniem krwronośnem (brodawka naczyniowa). 8 - zakończenie nerwowe 
w tk ance podskórne1. g - komórki tł us zczowe z .naczyniami krwionośnemr . 10 - nerw '" az z cie/k rem Meissnera (zakoń -

czeniem dotykowem) w brodawce. 
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I obl1cn 88. 

Na cm 2 skor!/ mamy: 

I 
\ 

' \ 
\ I 

\ I 
.( 

,' ' 
/ \ 

' \2 punktów zimna. 
I \ 

25 punktow zmyslu 
dotyku . .MJM:t 

. ... . ·:::····· 
2 pun kl~ cieplne. 200 pu.nklów b'olu. 

. . . ... . -.•.. :,„ •. • : ' •.... . . . . . . ... . . . . ::·· ·~·. :·· ::···: 
.:·;: :.·::.· .. ··.··.:·.· „ .. „ ........ :: .. ; . . . ... . .. . . . . . . . . . . .. ··: :· •, .•.: · ... · ... ·.· .. 



a Pięć z 1es1 ęc1or.netrowa w1eża słonecz na w obserwatoqum na oun Wilson 
w KalifornJI. Ob1ek yw zna1du1e się wpobl iż u wierze ol a wież y . badania pro
mieni slonecznych od ywa1ą się w iwnicy glębo ie1 na 24 m pod wieżą. 

b. Fotografia Slońca z plam mi. idać wyratnie osi bienie 1asnośc1 rczy n brzegach 

"' tO 



a Wielka grupa plam z 8. VIII. 1917 r. Czarny krążek w lewym rogu wyobraża Z iem i ę . b. Spektrohe ljogram wapn iowy Słońca. połączony z jednoczesnemi zd 1 ę c1 a m1 
wyskoków. Widać bi ałe chmury wapnia. unoszącego się wysoko w chromo· 

sferze. 

<O 
o 



Tabl.ca Ql . 

Wiry wodorowe d oko ł a plam sło necznyc h no spektroheliogram ie wodorowym. 



I ahlirn 92. 

a. Ogromny wyskok. wysoki na 225.000 km, slo lografowany na widmie w pni Biały krążek w prawym 
rogu wyobrata Ziem ię . 

b. Korona s łonecz na podczas zaćm ie n ia 2 V. I 19 r. Nn tle koranu na prawo u góry w1docz n~1 w1clk1 
wyskok. 



Tn blica 93. 

a. b. c. 

d. e. 

a. Okola polow\I XIV w. pojawi ly s ię w Polsce pierwsze krótsze ubiory męskie .. Wys tępu 1ą j uż wt edy szczególy ch arak !ery · 
stycrne dla Polski : czupryna okrąg to podgolono oraz chustka owqo 11a na szyi (wg Legendy św . Jadw1g1). - b W drug1c1 
polow1c XIV w. dawno luźno tunika kobieca zmienia si ę w obc is łą w górnc1 częśc i suk nię . Jako okr ycie glowy modne byty 
k n p t ur~ i z pu chu ł a będzie go. - c. Pippo Spano i Śc ibor ze Ściborz yc na proccs11 w c z o~ ic soboru w t~o ns t a n c ii w M l? r 
(wo l~ron 1 ki R1chcntnla). - d. Moda wioska. która pa n owała no rlworzc królowc1 Bony - e. Dllew1ca polska z cza sów 

Jana Kocll anowskicgo. 



Tablica 94. 

a. 

c. d. 

a. Sukienne. obcisłe spodnie. 1aK1e nos1l1 m1eszczan1e w XVI w byly często w różnych Kolorach (wg Ko · 
deksu Behema) - b Poważny stró1 polski (XVI w) wzorowanlJ na wsc hodnirn zupari z tkaniny wzo
rzyste1; na żupan wkładano wierzchnie okrycie z rękawam i przec1ętem 1 . które nosił o w c iągu wieków 
różne nazwy: del jo. szuba. ferezja. - c. Moda h iszpoń ska z odcieniem zbl i żonym do micszczańsk1c 1 
mody niemieckiej : szeroka spódnica g~sto plisowana. szuba z fulrzan crn podbic iem 1 wąski errn Lw1so · 
jqcem i rękawam i, kapturek aksamitnJJ z futrem i bialyrn rąbkiem naokoło policzków. - cl. Matrona pol -

ska z XVI w. Zofja z Pleszowa Szydlowiecko (wg Liher Geneseos !I lustr . Familiae Schidloviciaq. 



a Janusz Radzrw1/I , ur w r. I 7 Ubiór polskiego eleganta na sc yl u renesa nsu 

S.lc;U.MVt:ovs AVCVSTVS. DEI Gl\ATlA kEX POLO
.N I AE. MAG N V S D V X L. IT V A N I AP. Il V SU ,\J , f A Y '-

ł IAE. łO.MlkANIA!. SAHAGłTIAS AC ttA.ZQ. 
Yłll, ETC. DOMINVJ !T HA!.~U 

A~JIO l)Ol"NI .UT4Tll 
•&l"T• 

b. Zygmun August w drzewor cie Sauerduma 



Tablica 96. 

a. b. c. 

d. e. 

a. Kolpak z ogromną opuszką i czarnem aksamitnem denkiem (XVll w.). Kolpak taki spoczywa! no ciemnym 
czepcc1 . . a biatu rqbek okr~wał sz~ję i zachodził pod kołpak. - b. c. ł~arabełc . Ornament oprawy i okuć typu 
wschodn iego (b.) 1 zachodniego (c.). - d. W drug1e1 połowie XVll w. damy polskie stosowa ł y się do mody froncu· 
sk ie1. Tren sukni nosi li za paniami stu2ący malego wzrostu. przybrani w strój turecki. węgierski lub polski . -

e. Żupan i ferezja z barwnych tkanin p,erskich o du2ym rysunku (XVll w.). 



l ohlica . 7 

Z ont yf1kalu Erazma Cio łka · .. Król na rnaiestacie„. 



f ablica 98. 

3 

10 
8 

Portal e. 1. Wejście do świątyni egipskiej w Philae. 2. Portal świątyni rzymskiej. Panteon. 3. Portyk świątyni Fortuna Virilis 
w Rzymie. 4. Portyk świątyni romańskiej w St. Trophime w Arles. 5. Portal romański. kośclól w Serquigny. 5. Portal go
tycki. kościól św . Elżbiety w Marburgu . 7. Portal wczesnorenesansowy, kościół S. Croce we Florencji. 8. Pótny renesans. 

Porta Pia w Rzymie. 9. Portal barokowy flamandzki. Antwerpja. 10. Portal w stylu Ludwika XVI. 



Tablica QO. 

1 2 4 

7 

Kapitele. 1. Kapitel dorycki. Partenon w Atenach . 2. Kapitel t. zw. toskański rzymski, pochodny od doryckiego. 3. Kapitel 
toskański wczesnor.enesansowy, Rzym, Pel. della Cencellerin. 4._ Kapitel joński archaiczny._ 5. Kapitel bizantyński. pochodny 
od 1 ońskiego. kaphcn św. Demetr1usa w Tessalon1kach. 5._ Kapitel renesansowy francuski. zamek w Chambord. 7. Kapitel 
protokoryncki, Egipt 8. Rozw1n1ęty kapitel koryncki, pomnik Lizykratesa. w Atenach. 9. Kapitel kompozytowy .rzymski. św1ą 
tynie w Nimes. 10. Kap1tel·pdastre, Rzym. Pen.teon . . 11. Romańska stylizec1e kapitelu kompozytowego. St A1gnen·sur·Mer 
12. Kapitel gotycki o netural1styczne1 dekorec11 roślinnej . Notre-Dame w Paryżu . 13. Kapitel bizantyński. San V1tale, Ra · 

wenna. 14. Kapitel mauryteński. Alhambra. 



3 
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Tablica 100. 

o 
Oo Q . 

00 a oo o Q) o o 
a. Dekoracja prehistorycznego pancerza z okresu bronzowego. Ornament „czysty " z elementów abstrakcyino·geom etrycznych . 

b. Wioski talerz majolikowy wczesnorenesansowy. Dekoracyjna stylizacja elementów 
naturalistycznych. 



a. Biurko rokokowe (1745 r.). Ujęcie malarskie. zastosowanie naturalistycznej 
dekoracii. pły nność. ruch. nerwowość . 

/ ' 
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b. Komoda w stylu Ludwika XVI. Podkreśle n ie char~kteru konstrukcyjnego. 
d11tenie do spokoju i równowagi. geometryzm_ 



a. Sąd Ostateczny. minjatura irlandzka z VIII w. Ujęc ie abs rak cy1ne, 
styl linearno· płaszczyznowy. 

b. Dawid jako pasterz. Minja ura z X w. opar a na wzorze póż noa ntycznym . 
Natu ra li zm iluzionistyczny. 



Tnblica 103 

a. P. P. Ru ens Cudownu po łów ryb. Typ k ompozuc łi borokowei. 

b Rofn I. udown u połów ryb. 



a. Drobiazgowo realistycznie uj ęty portret holenderski l pierwszej połowy XVl ł w. 
f>Narszawa. Muzeum Narodowe). 

b. incen t van Gogh. Portret kobiecy. Przykład uięc i a o charak erze 
ekspresyjnym i dekoracyłnym . 



a. Bruhl n. Renem. Schody w pałacu (bogate rozwiąza nie rokokowe). b. Hall w Muzeum Miejskiem w Hadze. Przykład konstrukływistyczne1 arch i· 
tektury współczesnei. 

o 

"' 



Tablica 106. 

1 Nablonek sześc i e n ny (Jednowarstwowy) B. p. - blanka podstawowa. 2. Nablonek jednowarstwowy walcowaty 
J - 1 ądro komórk i wal cowate1 B p - błonka podstawowa. T. I. - tkanka IQczna. 3. Nablonek wielorz~dowy migawkowy 
K s - komórka ś lu zowa K m . - komórka migawkowa . ~ . Tk anka l ą c z n a wiotk a czlowieke. F. b. - komórka tkanki 

l ą c zne 1 . (fibrobl ast). 



Tablica 10 7. 

1 .. Tkanka okrywają ca i zasadnicza l iśc i a . N - nablonek: S. - szparka: K. s. - komórka skórki : K. m. - komórka m ię · 
k1szowa z cialkam i chlorofi lu. 2. Tkanka mechan iczna (komórki twardzieli) wiśni . 3. Izolowane włókna twardzieli. 4. Prze
krój poprzeczny przez walec osiowy korzenia ciemierzycy lekarskiej (Veratrum album). S. - wiązk i sitkowe : n. - wiązk i 

naczyniowe : r. - tkanka zasadnic za. 



W idok Wawe lu z poc zą tku XVll stulecia (wycinek z miedziorytu V1sch era 1 Meriana) Wzgórze Wawelu opasane ""'n 
w i dać ~alac królewsk i. obok niego gotyck ą katedrą z w 1e zą Zygmu ntowsk ą na froncie a dale1 na le 

.-..i...r .... „„„ ...... ...... „ r ..... ..., z basztami.- Na prawo 
e i basztu . 



Tablico 109 

a Zewnętrzny widok pałacu królewskiego na Wawelu. N z d1ęciu widoczny pólnocno·wschodni narożn i k pal cu 
z dwiema basztami z których n1żs z zwana I st l~urzą stopką Do l~urzej stopki przytyk laskowana fasad go· 

tycka pozost lość z zamku Kazimi rz Wielki go. 

b Salo „ od glowam1" w p locu królcwsk11n n Wa welu Solo . .Pod glowo1m" zna1du1c s1 na drugiem p1ętr10 
1 po odnow1cn1u n te t y do na 1p1~k rne1s z yc h w ę rz olacu. a z d1ęc1 u w1d 21m y drewniany strop. w którego 
kasetonach m1 s zczą się rzcż by prz cdstaw1a1 ące gtowy ludzkie. na ścia nac h malowany .ryz oraz gobeliny 

sprowadzone przez y m1m ta Augusta. Na 1w 1 ększy z nich rzeds taw1a Ad ma 1 Ewę w ra1u 



a. Katedra na Wawelu. Katedra na Wawelu posiada trzy wieże przystawi.one 
do głównego korpusu kościoła Na zdjęciu widzimy na pierwszym planie wieżę 
Srebrnych Dzwonów da ł e1 barokowy hełm wieży Zegarowe1 oraz z yłu hełm 

wieży Zygmun owskiej. 

b. Wnętrze katedry na Wawelu. W gotyckiej nawie katedry stoi na środku barokowa 
kapl ica św. S anisława. Spoczywa1ą tam w srebrne1 rumnie na ołtarzu re llkw,e 
św. Sta nisława . Na prawo piękny grobowiec Władysława Jagiełły . nad nim w1s1 

"' "'1-,.,,.1; ,.. ;!.,._,.._,., _ .... ; 



a Kaplice Wazów i Zy~muntowska na Wawelu. Dwie te aplice przytykają do 
katedry od strony południowej. Kaplica Zygmuntowska (na prawo) posiada m1edZ1aną 

pozlacaną opułę . 

b. Wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej. Bogate to wnętrze stanowi najpiękn iejszy 
w Polsce przykład dekoracji renesansowej. W półkolistych mszach pomieszczono 
pomn1k1 dwóch ostatnich Jagiellonów. niżej Zygmun a Augusta. wyżej Zygmunta 

Starego 



Tablrca 112. 

a. Pała c w Wers lu . Cour de marbre (Ozie zini ec m rmurowy). 

b. Palec i p rk w Wersalu (widok ogóln y. z djęcie lotnicze). 



Tablica 113. 

a Palac w Wersalu. słyn na „Galerie des Gloces" (Go lerja Zwierciadlana). 

b. Polne w Wersalu. sypialnia królewska. 

AwlAI I ż y cic - TV . 



a. Font nna Latony w parku w Wersalu. 

b. „Petit Trianon" w Wersalu 



Nicolas Poussin: „Królestwo Flory". 



Tablice 116 . 

Antoine Watteau : „Pierrot". 



Tab lica 117 

a. Chodnik w kopalni węgla. 

b. Zjazd do szybu głównego . 



Tablica 118 

a. Wiercen ie młotkiem pneumatycznym. 

b. Pły nn a podsadzka. 



Tablico 119 

a. Sor townia węgla . 

b. Ręc zne usuwanie kamieni w sortowni węgl a . 



Tabli a I O. 

a. Wagony podstawione pod sortow nię wQgla. 

b Wywroln1ca wagonowa w Gdyni. 



Ta blice 1?1 

Siedz iba p rlementu angielskiego w Londyn ie 

b. Opactwo w stm1nstersk1e w Lon nie 



Tablic a 122 

a. Słynny /-1yde Park w Londyn ie. 

b. Staroży t ny zamek Tower w Londyn ie. 



Tebl1ca 123 

a. Filtry piaskowe wodocią u krakowskiego. 

b Widok s li filtrów pośpies z nyc h wod ociągu warszawskiego 



Tablica 1 2 ~ . 

a. Dop ływ wody z Wis ł y do wodociągu warszawskiego. 

b. Wnętrze stac1i pomp wodocią g u warszawskiego. 



Tablica 125. 

3 

oo 
6 

. . - 5 Na czem polega to zludzenie? - 6. Zlu· 
1-2 .. Figura czy !Io? - 3. Złudzenie Muller·Lyera. :- 4 :d~ł~~ed;~ ~~~~~· oka (s). d . dla prawego oka (d) : I. - pryzmaty. 
dzenie Delboefa. - 7. Stereoskop wraz z obrazem pirami 1 • ł "en .i e ostrosłupa . 

c. - pozorne po o • . 



Tablica 126. 

a. Widok Czerwonego Placu w Moskwie z polowy XIX wieku . 

b. Dziel nica mieszkani owa w Moskwie . 



Tablrca 127 

a. Miasto górniczo-przemysłowe Stalrnsk dawniej Kuznieck na Syberii. 

b Uprawa rozległych pól rolnych na zaoranym stepie rosyjsk im wymaga użycia maszyn 



Tablica 128 

~ . b. 

c. d. 

W ohręb i e Z. S. R. R. znala zly s i ę różne plemiona. ludy a nawel i ras ~. ~ . Chlopka rosy1ska z okolic Moskwy . b. Mongolka 
c. Kirgiz. d. Męlczyzna z premie nia Czukczów na S!JbNJi. 



1 

Góra Magnesowa. W dziele Stefana Fn
limierz11 „O ziołn<'h i mo<'~· ieh", wydanem 
w Krakowi" lat !!'mu prz!'szło <'7.łf>l',VSta 
(1534), znnjdujc się rycinn poniż<'.i repro

·dukownnn. Widzimy na nid okr\•ł, który 
jak brzmi ob.iaśni!'nil', przepływa w „Ind.i<'.i 
u wielkiego morzn <k<'nn11", obok gćry, 

sk iPgo Pocg-o „Przyg-od~· A l'turu <lonlonu 
l'ymn", któr.v góri: Mng-11csow1i ulohownł 
w okolieach nnt11rkty1·z11y<'h. 

Tunele kolejowe 1111leią lwzsprzl•c·znic do 
nu.iwiększyc h c•111lów t ci• Im iki 11owo1·z1·~11<',i. 
\V Polsce mamy irh niPwi<'lf' (np. na clro
<lze 7. Wariumwy do Krakowa przez Kielce), 
nic nic brak irh w krajach górskich Europy 
i innyrh c~r.ęś<'i świntn, szcz<'g<ilniej w .\mc
ryce Południowej, w 8tanach Zjedno!'zo
nych A11wryki i t. d„ u nawet w Azji M11iej
szej na terytorjum t urcckicm ( tunl'I kolei 
bagdadzkie.i w górach Taurus dług-ości 
:l,8 km). Nn.idłuższl' jc1ln11k tunl'if' kolejo
we przl'hito jednak nic w żądnej wszelkich 
rekordów A n]{'ryce, lee.z w Alpach . .Test to 
zro7.umiułc, skoro się Wf'Źmi.c pod uwagę po
łożf'lli<' gl'ografi<'znc t,vrh g-ór i przf'chodzą
<'0 pr:wz nil' wirlki<' szlnki z półnoey 1111 po
łudnic naszf'g"O konty11f'llt u, które nalcinło 
i opłn<'ało >1ię skró<'ir. Tc najdłuższe tunole 
są to: t u u e I s i m p l o ń s k i pomiędzy 
stacjami Brig-Domodossola (na lin.ii Pa
ryż-Medjolan), ?.budowany w latach 1898 
do 1905, długości 19.731 m, t u n e I g o
t a r d z k i pomiędzy stacjami GOschenen 
i Airolo (na linji Lucerna-Mc<ljoian), 
przebity w lat.1tl'h 18i2-1878 (dług. 14.944 
m), tunel lotschhrrf;ki (przez 

W której jest „kamicl1 mngn<'s". Ci1!gnie on 
tak żelazo, iż [.wirki, któremi .i<>st statek 

, zbity, „wyskakują z niego, a jakoby knl!ze 
d~ onej góry lec4. Ale ludzie, wiedząc o tn
kich rzeczach, a zwłaszcza, którzy tam po 
n1orzu jeżdżą, drewnianemi gwoździami 
okręt zbijają". W te.i wzmiance Fahmie
rza, oczywiśl'ic z grnntu fantastycznej, tkwi 
odwieczne podanie o g1irz<' Magnesowej. 
O prze te.i wspominają już pisar?.e slaro
ż~ni, zna.ją ją również dawne <17.icla chiń
skie. Nieistniejąca góra. hyła postrachem 
żeglarzy pr:w7. <lług-ic wieki, obawiano się, 
Y.e siła przyciągająca góry, wyrwawszy w 
statku Ws7.ystkic j1-go częśl'i żclamt•, spo-

. woduj<' kat.astrof1,'. Starano się więc okre
~lić położenie niebezpil'l'ZIH'.i góry; staro
zytność klasycma lokowała ją nad oceanem 
Indyjskim, na wschodnim jego krańcu, po
dobnież pi><arzc średniowieczni Zachodu. 
Geografowi" arabscy przenieśli ją bardziej 
na zachcid, nu wvhrzcżc• A t'n·ki ws1·hodniej, 
autorzy chińscy · __ nad zat~kę Tonkińską. 
yv wieku xv1: .~dy poz1111110 już zhorzcni<' 
1$'ły 111ag11esow1'.i ku pcllno«'y, znów Jll'7.<'lli1~
s1ono .~«li"\' w okolic•c• jcsZl'Zl' 11il'zh11dnn<', 
tym rnz1•111 nad O«'l'llll Arktn~zny. Z1·z11sem 
i tu legenda g<'ografil'znn r~zwi~ł11 si<,', ;jak 
setki i11nyrh, pozostałn tylko w bajkach, 
np. w opowiadanin<'h z „Tysiąca i jedne.i 
Uocy". W tC'j postaci spotykamy ją również 
w fantastyczn<'m dziele pisarza amerykań-

ś. i Ż. - IV. 

przełęcz Lohwh z Fiutiugcn do Brig (nn li
n.ii Rern-M"'l.iolnn ), dług. 14.612 m (hurlo
wnny oil l!J06--19J:l, t une I pod M o n t. 
(' l' n i s ( na.istnrszy z wielkich łim«'1 i al
pe,iski<'h ), przebity w lata<'h 1M7-187l 
pod Col de J<'rć.ius 1111 clrodze w L,vu11u do 
'l'ur,vnu, <lług-. 12.:23:~. wrrszcie t. une I 
arlher1'ki w Tyrnln, 1111 1lrodze z l!rc•
genz do Insbrucku (na lin.ii Wie<leń-Zii
rirh), zhudownn.v w lat1wh 1880-·18>!4, 
dług. 10.248 m. 



Otrzęsiny to p<'1:i.11iP,1sz:1 polska 11,11.w:i 
śn~<lnio\\'iP<1 z11Pgo ohrzc(1du :--;t 11<lP1H·kiq.!;'o, 
prt.t 1 ni<1xio1u~g'O z :r.n.~r:u1i<~y na µ;runt wsZPł'l1-
ni<'.y krnkowskiPj prnwdopodoh11il' d1111i<'r<1 
im .Jag-i1•llo11<)w. Ohri\~·<1 tP11 11azywa110 d:1w
niPj IJl'ani:), l1t•1111ornm rlqwsilio, nlho ·vr·<·sz
cie t•.ramt•n patirnliae. Osi.n I.nil' okrl'Śl<'nil' 
(egzamin cierpi iw ości) traf nic dmrald.Pl')'
zujP hPanj~·, która polPgnla n:1 poddnw:mi11 
nowicjusza-hrnuia (nazwa hyf. 111o:i.<· p<wl10-
dzi od francuskiego lire j111111t• ż<)łtodzi<'lh) 
najrii:i.norodni<~jszyrn mln,'czl'ni<nll, ma.i:J<'.y111 
na celu przeclzicrzgnię<'.ic go ze „zwicrz:itlrn 
nieświadomego Y.ycia st.n<1P1wkiq„~o" w żaka. 

godn'.'go leg'<~ ~ninna„ 'l'rzPhn <l<_i~lnf., :i.<• 
bean.Ja w 111ysl owczesnych zwy1·za.1ow oho
wi:izywała ka:i:dego wstępujące.go na wszP<·h
nicQ student.a. 

Bezpośredni opis polskicj hPan.ii właści
wie nic znehował si<:, zapewn<' ni<~ 0<lhie
gnła ona jednak zasadniczo od piPrwowzo
rów niemieckich i czPskich. l'0<lsf.aw:1 otrz~·
sin hylo sadzanie henna na dr<~wnianpgo 
kozła i ucinanie mu drewnianą szablą. przy
prawionyeh długich us;,,{1w, sy111hol11 tępot~" 
Chc11e ohrnzowo prz<~dstawić <'<'1 hl'anji -
zniszczenie prostnckif'.11 ohycznjów heunn -
depozytorowie, czyli starsi st.udenei, kładli 
sw:1 ol'iarę na ziemi i nihy grnhą kl0<l<,· 
drzewa odmierzali sznurem, obrzynali pił:i. 
ciosali i heblowali, „ahy \\'szyHf.ko, co zgru
biali', z niq~o odłupnf.., <'O swrstki<', wygła
dzi<:" .. Nasf.ępnil' golono Tlili hrod<,'. choć j1•.i 
nie posiailał, myt.o hnt<1 tli) wrnl:i. wyci<'nu10 
twarz serer:i, cwsano włos~' grz<'hieni(,111 
p()(lohnym do g-rahi. \V szystko to, ;jakkol
wiek miało zasa11r1i<"ZO drarakf.Pr i.:i l'f.ów, do
hrzc dawało się we~ Zllnki 11i<~szczęsny111 
hc,anom, którzy nu dodatek 11rnsiPli dzi<,•ko
w:1ć swym <fopozylorom za „złożu11i<' z ni<·li 
ln'llllów", przysięgnć, ;i,1) się mś<'ić ·ni<• h<,•d:.1. 
a na znak zg-ody nn. swó.i koszt zaprasza(. 
na obiad luh kol:wję. 

( lfrz<,•sin,v hyły u 11n,.; 1111wsz<'clme i Hl'Z\'-

<lowo prz<•z wl:1<lzP 1miw()rsyt.u<"ki<' uz11n
wane do Hill r. ;';hyt jPdnak burzliwy it·h 
przchi<'I-( oraz f:ikt„ :i.<• )J1•złacl11ie po hur
saeh i szy11k:l<'h 1ll'Z:jtlz:nH'1 zat.r:wily rychło 
:-we pierwnt nc sy111hol i<'Zll<' z11:wze11ie i st.ały 
się oknz.ią <lo wyzyski11'a11in. 11owi<·.i11sd1w, 
skło11iły w 'l!ill r. r1•ldorn, Ad:111ia z Bochni, 
do i<·h zni<'si<'nia. l'r:1kt.Ykow:rne sn.mowol
ni() .i<'SZ<'Z<' jakiś <'Z;is, 

0

Y.:1111ilkł.v w <'iąg11 
XVI wi<'kn. 

~tylizow:tll<'. „ot1·z<.·si11y'', 11rz:i<lza11e tl;,,i
sia.i prz<·z :ilrnd<•111i J,i)\1· k r:1 kowskid1, s:i 
om~ywiścio i111pr<'Z:), kttlra, nawiąz11.i1J<'. do 
tradycji Śrc<lniowiu<·we.i, wplnt.a w nią <·l't,k
to,~nie f'rn.t.;"111<•11t.y1 11p. t 11l'llirju J'.)'<'<'rski<'go, 
w:ilki szw(•thki<·.i 11n szpady, h11nl.v szla
dre1,kiP.i 1111. lrnrah1·1" i i1111c'. 

Spodnie i rękawy. Wiedzieliśmy juY. od
<lawnn, Y.r RpoduiP i kaftany z rękawami 
nauczyły się ludy ('llropejskic noRicl od Per
sów za pośred11i1·lwc111 plemion sr.ytyjskich, 
,icdnak:i:c siln)·, wył:1czny wpływ Azji n11 
nhio1·_v średuiowic<"za curope,iRkiPg-o stwier
<h.ili 11czcni dopirro na wykopaliRk:wh z 'l'ur
fanu ('l'nrkiestan <'l1i1\ski). Osiedle to za
łożone zostało prz<'Z od<l;,,iał gTecldch i mn
cedoński<'.11 :i:ołuiPl'i\,V Aleksandra 'Viclkic·go, 
którzy przyjęli h11<1dyz111 i pozostali na dn
lekim ws<·h0<l;,,i('; po nid1 zamiPszkał I.am 
cały Si\<'l'<'g' plP111io11 un.irozrnait.szPgo po
eho<lzP11ia. Na f<PP<'.ialną uwagę zasłngu.i:i 
rniędz>- niemi Al:mowiP, l\lll sryt.yjski, któ
ry w V w. pn 11:11". Chr. rnzc111 z Hunami 
pnstos;:ył Enrop~·, ua.~tnmie jedunk wnfoił 
do Azji i w VIII w. nasr.ej ery zawędro
wał aY. do 'l'urf'anu. J\falowi<lla, kt.()re zo
stawili oni po sohiP "" okolicz11.wh grotaeh 



1n·zrdstawia.i11 lrnhi w st.rojach pnclolmy<'h 
do ty<'h, które llOSZOllO Zllll<'Zllic pó:.lni<'.i 
w Europi<'. Np. jakiś lllł()(l.v rl1łopi<'<' w ziP
lonym kuhra<'zkn z c•l111st.e1,zką na r1•lrn.i<'-
8ci wisz:ic•.pgo 11 pasa sztylPt11 w,\'gl:)lla z11-
prł11ir jak pa;/, \\}oski Xl\' w. a llHH'llO 
Śl'iśnięt:1 w pas i<', sil n i1~ \1·.\'clPlrn\toll'alli) pa
nin 1110Y,11ah.v wzi:i•: za h11rg1111dzk:) dalii\' 
d\1:or:-;ką. z XV w. Nie \li<'tll.\", w jaki spo
siih st.ro.i<' te dostały si~ p<'>:.lniP.i do f<:uro
P.\' i dlac·1.c•.go zyskały 111 J>l':ll\'O oł>,1'11·a11•l
"twn, n c•o ,gors7'a, prawdopo<lohnic 11igd_1· 
się irgo ni<' <lowi1•111.1". n-tusiłlly zadoll'oli,: 
su: st.wiPrclzP11ic111 faktu, :i.e w śn•d11iowi<'
c;rn c•11rop<·.iskiP111 moda niP hył:i po<'hodz••
nia paryskiPgn, .iak 1lziś, l<'<'Z :1!:11\skiP.t:"O. 
,\J:n\,.;kic'gn pod10dzP11ia hyly prnwdopodoh-
11i1~ równiP;i; Im rt.y do g-ry, g·dy;i; 11:1 .i<·d11y111 
z ohrnziiw przPdsta11iP11i SQ 1•ztc•n•.i 111ło
d1.i1•1it•.y w st.roju, przypo111i11a,i:)<'."lll r:wzP.i 
polski ni;i; .i:ikiś za<'h0<l11io-e11ro1w.iski, z ld<l
ry1·h k:iY.dy u1a jako szlak 11n :i.11pa11i<' .i<•d
n11 z maści karc•.inuyd1, z11m1yc·h 11:lł11 pod 
frmwuskiemi nnzwnmi: kier, pik, karo, 
trefl. Czyżhy CY.1.<•rPch wnlctc>w li tal.ii kart., 
którą prY.P<l 1ysi:11•pm lat alntls<'y hryd;i;iś1•i 
rozgrywali wi<•lkiPgo sY.]cma bez ntn'? 

Czy można bez przesiadania przejechać 
z Hiszpanji do Polski? <1dy pr7.ygl:idamy 
si~· mapom si<>1•i kolejowej na 7.i<'llli, zapo
minamy zazwyc7.a.i o 1<'111, i;i; siP1' 1.n ni<' 
jest tak Ś<'iślc 7.e sob:} pohi1'7.011:1., .iakh~· si~· 
nam nnpo7.1lr wydawało, n 1.o wskufrk 1ln-
7,yr.h rM.nic szproko~ci tor<lw. Znrnszn 1o 
niPraZ do pr7.Pł:itl1111ku 1.ownnl1\· i clo zmia
nv wagonów pn:e7. podr6;i;nych na graniey, 
ci1yhn, 7.P wagony ma.ią osi<' ro7.suwnlrw. 
Tc r6;i;nic<> w szerokoś<·ia<' h toru kol<>jowr
go są wynikiem prz.v.i~cin kiedyś za pod
stawę szProkości osi wo7.Ów n;i;ywanych 
w 1lanym kra.iu, czasami zuś wypływały 
z p<'Wlly<·h, d7.iŚ Zllp<'łllil' 11iPr!':tl11.1·<·h, ohnll' 
natm-y s1.rat.cgiczncj. 

Xajs7.cr.-.zc tory kole.im\·<' (I Ci7(i mm) 111a
jq. Il is7.pan.ia, J'ort.ugnl.ia, A rg<~11 t.y11a, J rHl.i<' 
brytyjski<• i wyi'pa Cc.ilo11, niP1·0 w~ższe s:i 
kole.ie w Irland,ii, \Viktor.ii (,\11strnl.1a), 
Ros.ii, na ł',ot.wie i w Es1011.ii (l;)~-t mili). 
·w 8t.a1111ch ZjcdncH·zony1•h Am<'ryki i w ~11·
ksykn sz<'l'okoś(. 1.orn w.v11osi 1 l48 mm, we• 
F;anc.ii H4G 111111, w ,\ uglji, Szkol'ji, Bc•l
.~.ii, Szwajcar.ii, .-\usLr.ii, w Ni<'llH'7.<'1·h, \\'ło
szcch, .Tng-o~ław.ii ( częśc·.iowo ), 1'ols1·<', C7.<'
<'ho:-;łowa<~.ii, H.m111111ji, B11lg-11r.ii, 11a \\\·
grzpch, w Turcji, l\.a11:1<l7.i<', ( :1ii11:wh, Sia
m ie• oraz l'ołudniow<·.i \Vnl.ii (.\11st.ral.ia) 
l·tl.'i mili, w Uu.ii 1'oliu1niow<'.i .\!'ryki, .T:i
ponji, Wencz11eli, na X ow<•j ZPlandji, 
w . ..;tanach Qm•pnsland i \\' :\11:-;tral.ii za-

r·hodui<·.i -·- ]()(j/ mm, w 8~T.ii i l':i1Pst~·-
11ie [>1'7.('\\':ti.niP 1 o:io 111111, w Hrazylji i ] ll
clo1·hi11:1ch fr:11H·11skich 1000 111111, Wl'PSZ(•i1' 
w .fngosław.ii (Ila ohsza rzr (la mw.i Bo
ś n i) - 700 111111. Na.]l\'\'Żs7.a kolc•.i ist11i<'.i<~ 
w Szkcwji (Es•·ala<k Hailsll'a,\·); 101· .i<'.i 
1na \\'S7.\'St k iPt:"O ,);~ l 111111 SZC'rokośl'i. 

llo<la.Jlll,\, ij, n'•ż11i1·a sz1•10koś<·i po111i\•tl7.y 
kol<'.ia111i I raiw1:ski1•1111 i Śr()(]kowoc•11rnp<'.i
ski<'mi .i<'sf. Lik uic•1\·i<'lka (10 111111), że• kur
sowa<: po 11i1•h 111og;) IH"z żadnyc·h 1 rwl110Ś<·i 
1.l' ~llłllP W:lg'Oll_\'. 

Gregorjanki. Tak 11a„1·wano w dawne.i 
Polsce święto żakclw s7.k<;lnych, oll!'hodzone 
] 2-go •1mrca, jakoby na p:1111iątkę św. Crzc
gorza \Viclki<•g-o, kl.1lrPgo 1.radye.ia d11"7.P
ści.iai'1skn uka;r.ujc jako opi<•kuna 1l:t.icci, 
zwłaszmm mały<'h 11icwolnik1lw, kV1rych 
św. Ur1.<'g'01'7. mrnlnial z 11icwoli i odda.wał 
do szkół. Lcez, <'ho(.. 1o tłn111a1•ze11i<' nic 
wyjaśnia 1111111 właś1·i11·i<~ p<H·.hodz<'łl ia zwy
czaju, faktem .iest., że 1:2 111ar7.P<' hył daw
niej w widn krn,i:wlt, a n'nrnid i w l'ols<'<', 
obchodzony jako 1.r:uly<·.y.inc świ1·to szkoln<', 
<'7.yli 1.. zw. „żakow . ..;ki kar11:11rnł". 

\VPsołoś(. panowała dnia 1Pgo w •·ałv111 
kraju. Zwolnieni od zw.vkły1·h zn.i\'<; i 11:-;z<.'zę
;Jiwi<'ni 7.P swohody c·l1lo1H',\' 11rz:)<hali na.i
J\1;i;norodniP.iszp zahaw,\·, płatali figle na11-
C'7._\'<'.iPl0111, a poprzd1i1·1·a11i 7.a hiskupclw, 
ry1·!'rzy, cyg-:1111lw, dnu·iarzy i t. d„ w~·dro
\\':tii po 11łi1·:wh i drog-ad1, wst1·p11j:i.1' do 
donuiw i r'lrnt i d1'k 11111111.ii!<' wla.~nc•g-o 11kła
<lu wi<'rsz<' i J>rZP111owy, 111i1•dz,v i1111<'111i po
pularny wÓwPz;1 s w l':ily111 k rn.i 11 d ll'll
w1<•rs7.: 

„nrc grr, grP-gory, 
1'11,idźr•.io <hiP!'i rlo s:>:koły !" 
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Wii-.rsz ten llliał IJ:l echt za1·lu,•cP11il' ro
dziców, ahy sznnnj:p•. sl.nropolski ohym1aj, 
tcg-o 11nia sy1H)w swych do szkcl! od1lawali. 
I rzcC'zywiśC'ic, 111at.ki, o.i1·owil'. i opi(•ku110-
wic 12-g-o 11rnn·a przyprowadzali odświc:ti1iP 
uhr:mych 111:1le{>w, kl1)rzy z rndoś1•i:J. i wzr11-
szP11im11 prz1•.kraezali po rnz pi1·rwszy \\' 7.,\·
cin prc'ig szkoły. 

„\Vo.iacy Urzl'g'orzowi", olwlirn1zq1· tak 
1lom.v i zwołt1.i:ir• 11owi1„j11sz1iw 1lo szlJ>ł, 11si
łowali .i1•d11o!'z1~~11ie wi1•rszyk:n11i skło11i1: 
S('l'<'a g;osp()(lyii do ho,i11oś1·i. 

Z z(\hrn11y<d1 w 11•11 spo~1ih <lnnh1· wyprn
wiała sohi1~ 111łodziP7. szkolna wi(•czorl'111 
uczt~', zaprasza.iąe 1111 ni•). ohowi;izkowo ha
kałarza. wszystki1·h świe7.o przyhyły<'h 
ź,anzktlw. 

Polacy na dalekich morzach. Nie 11i:1111y, 
niestdy, świl'ł 11<•.i przpszłości 7.PglarskiP,i, 
kt<'>r:1 sz<'zycq si~· i11111• wielkie na.rody, ;ie<l
ll:tkfo ti·ndycy.i nwrski<'h całkowi1•i1• pozba
wieni nie .ies!Pśmy. ~larynarka wo.i1•n11n. od
rodzo11Pj Hz1•('zypos1mlit1•.i powoła<~ si~· 1110-
7.c na swe za<'z11tki w wiek11 XVI luh na 
zwyci~·stwo 111orskie od11i1•sio11e 11:1<1 Nzw(•
dami pocl Ol iw11. w r. Hi27, 7.1•g'lnrstwo pol
skie - 11:1. ,.;z<'l'C'g' i11dywi1l11alnych, skro111-
11ych 11107.P, a le z1·wsz1•du11 ia r g-od11yl'l1 pn
mii;ei <'Z.vniiw. Xie hrak t.ak;i,c w <lawny('h 
cza»neh m1·1mt11rni<'zy1·h przyg{Hl polski('h 
nr. rnorzn. 

\V'iclkil' \\Ta7.1~nie wywołało np. na Zn
chochic opanowa11ic w r. ]()~l statku t11-
1·cckil').!,'O, dokonane w l>OJ'('ie :Mytill'll<' prz<•z 
jpi\c1iw l'hrzPści,imlskich ]>()(I wodzi~ 1\1 nrka 
.Takimow,;kiPgo. \VzięLy (]o ni<'woli po<l Cho
cimP111, .Jakin10\\·ski, wraz z i1111yn1i jPi'l<'a
Jlli, walazl się na gn h•rz1·, kt1irn płyrn1t: 
miala do Eg·ipt.Jl. \V dro1lzt', skorzystawszy 
ze sprz.v.in.ią<':vdt okPli«z1w~ei, wojownik pol-
1--ki podhmzył 11i1•,;z<'z~·snyd1 jP1i1"lw, wyhił 
załog\' tnrc«k:i i opnnownł stntc•k. Mi1110 po
Ś<'iµ;11 i hnrz~· 1111 i11orz11 zdołał 11111k1111(. z to
warz.ysz:1111i i dopł,111111: do Zali((', a sta111-
tą1l do 1\ft>s,.;yny i l'alPr11w, po<'z1·111 zło-
7.ywszy hol<l papiP7.011i Frhanowi \.' 111, po
wn'>cił <Io Krakowa. Zdohytc l'hon).!.;'WiP t11-
rPckic ro~w1<•sili o«:tł(•Jli .ic1'\1·y w koś1·io
łaeh rzy111skid1, .iedn:i zaś z ni«.h prz.1·,1·i1lzł 
.Takimo\\'ski do l'olski i 11111il'~1·ił nnd gri1-
he111 ~w. Ntanisl:rna na \\'awPlll. 

Drngi111 l'olaki1~111, słynnym na po<'z:1tk11 
XVJil w. ze ;;wych przyg-{><l 11:1 morzu hył 
Tomasz ~tanisł:iw \Volski. OdwiPdzil 011 
Ziemie; świ~·t:i, I1:g1pt, Trypolitan,ic;, wal1•zył 
na morzu Śnidzienmcm z korsanrn111i, za 1·0 
mianowany zos1 ał podohno acl1ni rałl·n1 pa
pieskim, clll'iał uawd irnatakowat; p()(l hnn
dcrą hitizpml,.;ką ,\lg-er - g-ł{>\rny ośrodPk 

korsar,1 wa herh<'ry.ish i<'go, 11 i<' powstrzy
mano go od (pg·o krn1..u z oh:rn-.1· ko111plika
('Y.l dyplo111atyc;i:11yd1. 

Zwierzęta przed sądem .. lakkolwil'k <lziw
ll('fll wy1lae Hi~· to dzisia.i 111rni.P, prawdą ,jPst, 
7.e w r{>7.n,1·1·h l'pok:l<'h i kra.ia<'h zwiPl'Z\•ta 
zan)wno dz1 kil', .i11 k i do111owc hywały, 
w Ś<'isłP111 t l'g·o slo1\·a z11ac•z('ni11, oskar;i,a-
11e, s:i1lz01w i karalH' przpz lnclzi za popl'l
nione }>rze<'iwko 111111 winy. Ni<\ rn{>wi111y tn 
oczywiśeie o kn rz<', wy111icrzmH·.i i ohe('ni(· 
np. psom lnh ko11io111 po1ldawany111 t.rPsn
l'Z(', :rni o odnl<'had1 Zl'lllsty, alP o po
<~iąg-m1in do odpo\\'l('<lzialnoŚ<'i zwi<'rz1it tak. 
.iakl\,Y hyly ohdarzo11P 1111lzką świ:ulo111nsci1! 
czy11ów i o skazyw:;ni11 i<'h Ila karę ś111il'r
<11, <·r.y 1t'Ż łt:ł \V_\'g'll:lłllP. 

~ie n:tłc7.y przyte111 rnnic11111e, ii. t.Pg-o n•
dznjn fakty zostały wielokrotnie ;;twinrdzo
ne wyłącznie wśrócl lnd{>w, sto.iąey<•h na 
niższyeh stopnineh kultury u111y:;łowe.i i 1lu
d10we,i. To~ w Starym '!'est aJlll'lH•i<' 1·z.vta-
111y wyraźnie; „.J1'.~lihy wół rngic111 11hb1lł 
ną·7.a, albo ni(•wiast~· i i1111arlihy, 11ka111io1111-
;i11 go i 11i<• h~·dą jPśf. 1nj\•sa .i<'g·o; pan !Pgo 
woł11 nie h~·clzic\ wi11i1·11". (l•:xodns, VII, 
~1-~!l). 

Te snme zasady krwH\\'l·go odwd.n przl'
<'.howala sta rop<'rska Zl'11daw(•,.;b1. I w kla
sypznyl'h ,\ t<'11ac·h 111i:ił podobno islni1•(. 
trybunał przezruu·;r.011y spe<'.,ialni<' dla zwi<•
rz:it, s:i.dzonyl'h 1.n111 1tl'o1•zyŚ1,ie p1·zpz w~-
sokieh urz~·d11ik1i\I-, o 1•w111 z:whowały si~· 
wzmianki \\' pis1111l<'h ,\ryslol'nnPsa i l'la
t <ma. 

h'z<:<-z <'ickawa, ;r,c• 11awd po p1·zy.iv('iłl 
chrzcśei.i:ulstwn prz<'z cllnµ;ic wieki w rM
nynh krnjad1 z:l('liował si~~ powy7.sl.y zwy
<'znj: zwierr.~·ta powoływnno przecl są1ly ko
Śl'iclno i 1~yt:wz11110 im za vopdnionc przc
strpsiwa for111nl11c pro1·Psy. PnH'csy takie 



ciągn1:ły się llicrnz bardzo długo a SJH'<',jal
ni cksp<'n:i hyli w,vzn:wzani dla had:rnin 
winy, ndwok;iei za:-\ dla hr011iPnia oskanio
ny1·h. I oto ty<'h niemy<'h winowa.i1·ów skn
zywano h:pH na ?.P.i~·<·iP, powi!'szen i1', 1·z~· 
podcięcie rn)g, h:idi I 1•ż 1•gzon·yz111ownno 
i1·h, jako isl oly OJ>\•!:1111• prz1•z złl',~O 1l1łl'ha. 
Trndy<'.ia m1)wi, ;,e ~1\'. l'al ry1•,v (V w.) 
cgzor<'\'Zlll011·ał i wyp\•dzał tlo 111orza W\'Ż<', 
a' św. h<•mnnl 111111'h~·. l'ez1•ni frn111•11s1·~· od
kryli !l:! oryginały pro1•ps{>w, k11)rl' wy1o
f'.zono 11• j„h kraju zwi1·rzęl0111 mi\•dzy XI! 
i XVIII w. Ost::111i:) zwi1·rZ\''''l ol'ianJ li'<' 
Franc.ii hyła vodol11w krowa, skazana na 
śmi<'rf. w I /·W r. Do odpo11i1•dzial110Śl'i po
ci:1g-a110 prz~·jp111 ni1·rnz <':tlP gal 1111ki zwi\'
rz:!I 1·z.1· ownd1)w, szkotlz:)l·y1·h d:1111•j okoli
cy. I tak 11p. w XV wi1·k11 g111i11a K .l11liP11 
wyto1·zyła prot•1•s J>rz1•1·i1Yko 1•hrz:1sz1·z0111, 
1li1w1•zja A n1111n w X\ I \\'. prz<·l'i1rko sz1·z11-
ro111, 11· ] [i rn r. \\ Ty rol 11 g·loś11.1· hył j>l'O('('S 

pnwciwko 11isz1'.ZlJ<'y111 zasi1•wy k]'(•10111. 
Przykłn<ly 11~, kt.óry<'ll wyli1·z.1·1:. moż11nhy 

jeszcze widc i to x r<'>Żll,Y<'h kraj1)w, śwind
czą wymownie o t !'111, jak gł\•hoko i dl11go 
tkwiła w 1'.złowi1•lrn i.r111lc111•ja do 1l!'zło
wier;mi11nia psyrhiki z11i1•rzę1•<'.i, 1·z<'go 11n
S1.','pst.we111 hyło 111sz1·zen ie się 1111 n i<' h, .in k 
nit swych hli:l.nid1 i 11n1lnwnnic t<•.i 11m11ś1•iP 
pozorów prawa i spr:nviP11liwoś1·i. 

Pieniądze papierowe, znnn<' w k rnjaeh 
curopf',iski"11 od X V I 11 wieku, ale 1lopiPro 
w nast~·pn<'m st11Jp1•iu lwrdzicj rozpowsze1-.h-
11ione, istniały w Chinach .inż w wi<'
ku IX. Od Chi1l1·zyk1)w przyjęli frn zwy
czaj l\f ongołowi<', pr1ihowano zaś id1 na.
śladowa/\ także w J>!'rs.ii i w Indj:wh. nar
dzo i:;zcz1'g'<'>łowo opowiada o piP11i:1<1z:wh pa
piProwyclt chi1lski1·lt l\lan•o Polo, sł,\·nn,\· 
podróżnik Wl'll<'<'ki z X I II wi<'kn. Do wy-
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rohu ly<'h pirniędzy używano łyka drzt•wa 
morwow<'go, utłtwzon<'go w mol,dzi<'rzu nn 
papki:. Z 1 Pgo robiono pa pi Pr, r1)ż11 i:11·y si\• 
od zwykłl'gO 1·znrnym kolorP111. l'apiPr 1·i~·-
1o na kawnlki czworokl)t.11e rM.nej wi<'lko
ś1·i, zalt'Żllil' 0<l wartośf'i, .inki] pi1·11i:)llz miał 
przedst.awiar: .. Kilku nrzędnikó\\·, SJ><'<'.ialnil' 
do i"go ]H'Zl'7.11a1-.zony<'l1, wypisywnlo na 
J,aż1hlll kawnlku swP irnimrn i w1·1·iskało 

swoj;, piP<'Z\'<'il'. hawnl<'k p:1pi1·n1 sl;11rnł si1· 
jedn:i k pd11owa r1 oś1-.iow:i monl'1 :) dopiero 
wl.<'dy, g·1ly głt)ąny znrz;1d1·a 1111·11nil'_1· 
os1c11q1lował go powierzrnH) sohil' pi1·1·z1•
<'ią 1nn1•z:111:i \\' <'ynohrzP. h:a1.d.v ]'l'Z,\'.imo
wał pil'ni:)dz pnpi1•r1>wy ht·z 11a1ny;-;ł11, g·dyż 
111{1gł za1ł otrz1·nwl-. 1vsz1·lki towar; zartnn10 
fał~zprzt• pil';1i1•dzy Ś111i1•r<'i:1 karani hyli, 
.iak i 1·i, k1<irzy od1n:iwiali przy.i\•1·in pi1·11i\'
dz.v papiPrn11·~·1·h luii posl11giw:11: si\' 1·l11•i1·łi 
inną 1nn11PI:). \\'y1nia11:1 zlola, sn·hra i ko
sztow11oś1·i 11n pi1·ni:J<IZI' papi1·ro11·1· z:ij1110-
\Htb1 się 111<'nni1·n <'<'sarska. Z11żyl1• i po
dart<' piPnil)dZP wy1niP11iano 1a1n r1lw11i1·ż za 
trzypro1•1•11towP111 pot.rą1•1•niP111. „Można po
wi1·dziPf. - J•iszP :\lan·o Polo, żn 11i1·1na 11a 
świ1•1·in m011ar<'hy hoga1sZ<'g'O od wiPlkiPgo 
elmna, gllyż zhi1m1. 011 olhrzymie skarby 
w złocin i src•hrzc, ni1• 1m to 11iP wydn.i11c", 
poza ( dodnjrny) piPni:Jdzmi papiProwPmi. 

Polak w Mecce i Medynie .. lnk wi111lomo, 
świ1•tc miasto m11z11hnn116w: ]\[(•kka -
miP.i:-wP urodzl'nia .l\laho11wta l\f1•dynn, 
gdzie zna.id n.ie się .i<•go gr6h, są n iPdost ępnc 
dla „11irwirmy1·h", dla inowiPn•6w. NiP
chyhna śntiPrl- groziln znwszp Ś111iałko111, 
którzy, 11da.i11c pohożny<'h piPlgrzym1)\1· 
i wiPrny<'h wyznawc!nv proroka, d1!'ielihy 
do 11id1 dotrzt•f.. Nic 1lziw1wgo, że li1·zhn 
po1lri\i.ników l'Ul"OJH'.iski<'h, klr'>rzy l\f1•kkę 
i 1\IP1lyn',' odwiP1lzili, jPst hardzo ni1·wi1•lka, 
sz1·z~·śliw<'Ów ly<'h 11101.na 11iP111al poli1~z:vC: 
na pal1·111·h. Ciekawy i lllnło znany to fakt, 
żn wśró1l nil'h zna.idu.ie się .i<'<ll'n Polak. 
Był nim wilnianin Ih'1111<'.Y Żagil'll (1821i do 
18!ll ), doki1\r n11•dFy11y w sl11żhit• hi\·<·ia 
cgipskiPgo l lali111:1, nl'Zl'sl.nik jpgo wypra
wy do J\hisyn;ji i krn.i6w Afryki podnlwni
howPj, nn połwlniP i wsl'!11)d rnl Sudanu 
położony<'l1. l'o drrnlze wspo11min11y ksii)Ż\' 
i .i<'.~O świla odwiedzili w r. lSti:l l\IPkkę 
i ]\[(•dyn','. Żngicllowi wlało się (lot rzp(. do 
obu minst i zwiPdzie .i<' dokładni!' dzi~·ki 
1cmu, że znnjdował się w li1~znym orszaku 
mahomdaiiski1·go księ1·ia i ]>l'Zl'Z 1Pgoż po
dawany hył za wyznaw1·1~ 1\lahomda, n tak
że dzięki il'nrn, i.e przehywa.iiJ<' przrz dł11-
gic lntn nn \Vsf'!wdzi<', znał dokład11i1• .i~·
zyk i zwyczaje arnhski1•. CPnny 1lo 1lziś opis 
pod1'llli.1· ŻagiPlla godziPn jPst. s111111if. ohok 
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zapisek pudrói~ 11yeh Uun·k hardla, H11rto11a 
i innyd1 „zdobywcl)w" tajemnicy 11ic<lo
st.Qpnych miast Arab.ii. 

święto myśliwych olichodzonc jest już ml 
wicków w dzicri ich patrona, św. Huhcrt.n, 
biskupa i apostoła Ar<lcn, t. j. 3 listopa<la. 
Dokoła popularnej postaci trgo świętrgo 
powstała wkrói,cc l c~cnda, ukazująca go .in
ko zawołanego myśliwego i wiąż:ica ,icgo 
zwrot do życia religijnego z cutlowncm wi
dzeniem jelenia z świetlistym krzy;i;cm miQ
dzy rogami . .'Widzenie to miał Śfl'. llubcrt 
w Wiciki Piątek fi!ll> r. podczas polowania 
i ono to skłoniło go do oddania siQ życiu 
pustelniczemu, a następnie apostolskiemu. 

Kult św. Huberta jako patrona rnyilli
wych, zapoczątkowany w jego ojczyźnie, 
t. j. we Francji, rozszerzył się zczasem i na 
inne kraje chrześcijańskie Europy, a wiQc 
i na PolskQ. św. Hubert stał siQ częstym 
tematem obrazów i ut.worów scenicznych. 
Pod wezwaniem tego świętego zakładano 
też dawniej zakony rycerskie i ustanawia
no ordery. ·wiemy o takim orderze francu
skim, bawarskim, wirtemberskim, kolo1l
skim i czeskim. Polska mimo to, że jest 
krajem od pradziejów łowiecki m, nic zdo
była siQ jednak na własny order św. Huber
ta. Utrwalił się zato u nas zdawimulitwna 
i na Zachodzie znany obyczaj hlogosławic
uia w dni św. JTnbcrla (gdyż jego święto 
ohehodzono dawniej i 20 maja) chichów, 
którc111i karmiono psy, nhy je U<"hronif. 
przed wścicldizną. Po zamkach i dworach 
urz:i.dzano w ie dni w:-.paniałe polowania, 
poprzcclzane ranną polową Mszą św. 
O zwyczaju t.ym wspomina Mickicwi<'z 

·w „L 1a11u '.fadcuszu" , kln.d:i.c w ust.a sędzi c 
~o rozkaz: 

,,Do ksi\•dza plchn11:1. 
Dać znnć ... ;i;chy ;i 11tro z rana 
MszQ miał w kaplicy l eśnej; króciuchna 

[oferta 
Za myśliwych, msza zwykła świętego li 11-

[herta". 

Szr.zycili się też nasi myśliwi teru, 1.e 

„Kic<ly swego cznsu 
Goły lns nastaje, 
święty Hubert z lasu 
Cały obin<l <la.ie". 

Urządzano też tego• dnia <lla braci my
śliwskiej i dla zaproszonych gości wystaw
ne obia<ly, na które podawano różne pi<'
czcnic i nnjwymyślnicjsze smakołyki z dzi
czyzny, trunki i rnnrmolady z dzikich jn
gód, stary miód l eśnej pszczoły. 

Pamięć o św. lluhercie nic zanikła dotąd 
w naszym kraju. Przeciwnie, ciągle czyta
my i słyszymy, i:c i w naszych czasach ob
chodzą polscy myśliwi ten dzic{1 uroczy
ście, organizując biegi myśliwskie, zawody 
i::t.rzcleckic, bale, polowa11i11, odczyty, jcd
ncm słowem zaehow11.i1!C / tradycję ojców, 
która w ostatnich latach stała się znowu 
specjalnie żywą. 

Projekt polskiego portu wojennego pod 
Gdynią z przed 300 lat. Pierwszy projekt 
stworzenia niczale7.ncgo od G<larlska portu 
<lin floty wojennej polskiej datuje się 
z trzydziestych lat XVlI w„ z cimsów przy
gotowarl <lo wojny ze Szwce.iii za 'Włady
sława IV. Inżynirr królewski, Belgi.iczyk 
.Inn l'l cit11Pr, zbad:iw~zy wybrzeże polskie 



od G<lmlskn a:i: po Hel, przc1bŁ11wił dwa 
projd\t:f. W <'dług .i.<'ilnc~o , por~ JH>WRtni'. 
minł między Oksyw.ic111 1 (1dyn111, wf'11łu~ 
drugiego po JWZl'ciw11<'.i stronic zatoki Gdml
skicj, na pMwy~pic "I l"clski111, 11111ic.i ~vii:c~.j 
nnprzceiw Pucka. Ze wzgl\•du 11a bhskosc 
Gdańska rnrnnno pierwszy projekt za nie
odpowiedni i w r. 1635 przystlj.piono do re
alizacji drngicgo. W okolicy dzisicjs:r.ych 
Chałup, na przystnli wojenną pr:r.cznnczo
ną zbudowano nud zntoką warownię \Vłn
dy~łnwowo (na:r.wnną tak na c:r.cść króla). 
Dalej na wschód stmu;ła druga warownia, 
Kazimicrzowo (od imienin brata królew
skiego, późniejszego króla Jana Kn:r.imier:r.n 
biorącą swą nazwę). O hic twicrd:r.c i port 
pod Chałupami, obsnd:r.onc pr:r.cz dragonów 
kasztelana chcłmi1lskiego Jukóbn Wcyhcra 
pod komendą kapitana Janica, ufrzymały 
się niestety, bardzo krótko; kres ich ist
ni~niu położył „potop" szwedzki. Po ;\Vła
dysławowie i Kazimierzowie nawet śladów 
na miejscu nie pozostało; obie strażnice 

'morskie dawnej Rzeczypospolitej figurnją 
jednak w dawnych aktach lub na starych 
mapach. , 

Odrodzona marynarka wojenna polska 
obrała sobie za bazę początkowo starodaw
ny port w Pucku, następnie przeniosła się 
do Oksywja, czyli do tego miejsca na wy
brzeżu, które już przed 300 laty ~l in niej 
upatrzono. · 

Portugalska wyprawa wojenna do Abisy
nji. Wyprawa Włochów do Abisynji w ro
ku 1935 nic jest pierwszą wyprawą wojen
na Europejczyków do tego kraju. Wyprzc
d;iiły Włochów w roku 1868 '".o.iska angiel
skie pod wodzą generała Nap1em, a wcze
śniej jeszcze, w wicku XVI-ym - Portu
galczycy. Ci ostatni wystąpili zbrojnie z po
budek religijnych, naskutck stnrarl papieża 
Pawła III, jako sojusznicy i ol.Jrorlcy 
d1rześeija11 nhisyńskich, tocząeyl'h zac•ickłe 
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walki z n11picrn.i1}cym na nich zcwsz11d isla
mem. Zdawało się, że lada moment padnie 
ostatni hast.jon chrześcijaństwa w A fryce, 
tem bardzie.i, i:i: mahometan abisyńskich po
CZQli czynnie popierać Turcy, na.iwiQksi 
wówczas i najpotężniejsi wrogowie Europy. 
I ot.o w roku J.ri4l staje pod Massa.wą flo
ta portugalska pod dowii1l:r.t.wcn1 St<'fana d:i 
Gama (syna wiclki<'go odkrywc•.y), z1lohy
wa miasto i wysa<l:r.a na ląd korpm; ekspe
dycyjny z 500 111111.i :r.łożony i w arty l er.ię, 
.iak JUL owe c ~ :r.nsy, sui.o :r.11opatrzo11y. Stu 

żołnierzy po:r.ostnjc w porcie, reszta pod 
wodzą brata clowócfoy, Kr:r.ys:r.tofa cla Ga
ma, rozpoczyna w lipcu ]!l41 marsz w ~łąh 
kraju. Prawd:r.iwa to epopeja. Uwu:i:ani 
przez chncśr.ijan ahisyrlskich za wybaw-

ców, przez Boga zesłanych, staczają Portu
galczycy z ieh pomocą szereg zwycięskich 
walk, wkońcn jednak ulegają pr1.cmocy li
czebnej: 28 sierpnia 1;;42 roku ponoszą klę
skę. Ranny Krzysztof da Gama wpada 
w ręce wrngów i zostaje stracony. śmierć 
jego· nic jest mimo to daremna: wznieciła 
ona zapał jednego z bojowników abisyń
skich rasa Glauclanasa, który rozbija osta
tecznie mahometan abisyńskich. Siła wy
znawców proroka w Abisynji zostaje zła
mana, chrześcijaństwo tamtejsze - oca
lone. 

Polskość śląska w oświetleniu geografa 
niemieckiego XVI wieku. Jako wymowne 
fiwin.-leetwo polskośei śli1ska przytaczamy 
tu w tłumaczeniu wyjątki z pierwszego opi
su g-cograficzn~o t<·go kraju, sporządzone
go w roku lii16 przez Niemca, Bartłomieja 
Steina. ~{ówi11 one więcej niż niejedna na 
t<'n t.cmnt rozprawa i komentarzy nic wy
magają. Oto, co pisze geograf niemiecki 
z przed eztcrcch prz1•szło wicków: 

„Dwa ludy, rciż11i11.ce siQ zwyczajami 
i rnic.iscc111 zami<'s:r.kania, zajmują kraj ślą
ski. C7.ęŚ1; z1whod11i1 .1 i poł11clniow1J. , uro<l:r.a.i-
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nicj~z:), w111i<•,;zk11.i:i ;-;il'lll!',V. w,;<·hod11i1) 
zaś i pbhHwną, która jest IPsista i llllli<·.i 
nprawnn, n t n kż<' g'o1·sza, za.i11111.i:i I '0!:1<'~·. 
Polnk6w o<I :\i<·11w6w 1hi<·li, .iako 11i<•zn
wodna granica, rz<'ka Od ni, JHH"Z:) w,;z,\· od 
u.iś„ia Nisy, tak, Ż<' l'<'1ll'ni6. i \\' 111iast:lf'h 
leżących na h•wy111 hrz<'g11 ( ld l',I' prz<'11·:iż:1 
.i<;;r,yk 11ie111ie<,ki, podczas gd.\· \\' 111iast:lf'h 
poło;i.011yd1 na prnwy111 h1·z<•g11 ()dr~· 11;i„\ 11·:1 

się pospoli1•i<' .i\•z.vka pobki1•,g·o". 

Dal1~.i pisw St.Pin, z1· jpg·o zda11 iP111 \ i1•111-
cy sq, na śl:p;lrn l11flp111 11apływowy111, kt1lry 
„-wziął <•Z<;śi: zi1•111i śląski1',j, dzisia.i przP
zcł1 zami<~szka11ą, w posiadani<' prz<'z, to, ŻP 
7. hiPg-iP1n czmm 1111pł,\'llQł w t c okoli<'<', zwa
hiony korzyŚ<0 i11 prowadzP11in handlu z s:1-
siad1'111 ( (. j. z l'olaka111i), posiada.i:J1•y111 
kosztow1w 1'ntrn, :-;k{1ry, hydło, wosk, 111i{1d 
i oł{1w. \V sk u!Pk t<·g·o przy bywało z1·zasl'm 
cornz więcPj kolon ist1)w, zwłasz<'za, ż1• ksi:1-
żęta wrocławsey i ligni1·c·y„. zapraszali 
Nic11u,<lw do przyhy1•,ia. Dowoda11ii .i1~dnak-
7.c, że Pola<'y posia<lnli on,g-iś <'ały Al:1sk, s11 
nast~·p11.i111·P fakty: argu11u•11t .i~·z.\·kowy, 
wyżc•.i ju;i, przytcwzony, ŻP 111imwwi1•i<' 
znamrna <·zęś<' Irnl11ości śl:1skic·.i 111(1\vi kzy
ki<'m polskim, dall'j nn.pisy m11i<'sz<·zo11P Ila 
świąt,vniad1, zało;i,m1.n·h przPz ksi:1;i,:1t, 
stwiPrdzn.i1ice ich pol:-;lrnśl-,,„. wkcHl1·11 star1• 
nazw,\' rninst, jak Brz1•g (Brig·a), eo w .ię-
7.yku polski111 oz11a1·za hr7.c•g l'Z<'ki nlho 
8trz,\g·osz, 11osZ!)I'<' 11azw~· 0<l trzc•c•h g<ll', l<'
;i,ą<'yeh wpohli;i,u t.Pgo mia,.;tn i t. d.". 

Poczta w dawnej Polsce. ,\1·zkohvi1•k 
pcwnyr•h zacz11tk6w p1wzt y <losznkaf. sit,> 
mo;i,1111 w <'zasad1 dawni1•j,.;z,\'<'h, dopi<'l'O 
l'<>k 1 GGS n<'hodzi(, mo:i.c• za piPrwszq 11isto
l',V<'Zll:) dat~· w dzie.ia1·h JHH•zty polskir·.i. 

llnia :JS pai.dzi<·rnika 1. I'. Zyg111wit, .\u
~'11st. nada.i<' przywil<'.i 11a p1ll'zt~· zagra11i<·z-
1i:) Prosp1•ro\\'i l'nl\'llllll, a 1111H110\\'H'H' 1111 
11sta11mri1•11iP k1>1111111ika„.ii JHH,zto\\'!'.i po-
111i1;dzy Krnk1l\n•111 i \\'1•111•1·.i:J, z kt6n',j za 
p!,W!lf) opłat:) korzy~l :11: l'<l\\'lliPż 111og-ły oso
by in·yw:d,1H'. \\' r. ] :1(i:2 ot l'Z,\'lllllj<' podoh-
11y przywil<·.i od kri'1l:1 Kr1.ysztol' Thnrn 
z T:1x{l\r1 pr1,1•dst:1wi"il'I rod1,i11y, kt{1ra 
w wiPkll .\V I z111011opoiizow:ila w s\\'1•111 
J\•k11 JHH·ztę \\' wi1·l11 l;r:1.ia<'h 1'11l'Op1',jskid1. 
.Jak 11:1 {1\\'l'Z!'Slll' \\'lll'llllki, Jll'/.l'S,\'Jki JllH'Z
j()\\'(' dor~·<·za11<• i»I~· ha1·dw szybko; list 
z Krnkowa do \\'<'11<'<'.ii sz1·dł 10 dni, z 1.;:rn
ko\1a do ,\\'i Inn 7 dni. Kir•ro\\'lli<'t \\'O 11i1• 
\\',\'\\';;)Z,\'\\ ało si1: .i„d1rnk 11:il<·ży1·iP z1· swyl'h 
zohowi:izn1I i \\' rok11 J.)(i f 11ndał Zyg-111u11t 
.\11,g,11s1. l'iotr01ri i\l11l'l'n11owi, k1qwowi krn
kowskiP11111, 11owy Jll'Z,l'\\·il1'.i 11:1 po„zt~·; od 
r. 1GtiH lIH cllugiP lata prz1•szla JHH·zta pol
ska w !'~'<'!' rodzi11y l\lo11(<•l11pi<'h. \V 111yśl 
otrzy111:11ie,go prz1·z S1•h11st .i:rna l\I 011t.PI11pi 
ocł ~1!'1'1111:1 H:d,on•,g'o przywil<'ju z l'. lGS:l 
i·<·g-1ila rn:1 ko1111111 i k:lf'.ia po111i~·dzy J.;: ra ko
\1 ent i \\'p1u•1·.i:i odh,\ \\'HP się 111i:iła :2-f rnzy 
ro1,z11if', prz1·w<'1z t n1·a<: miał lG dni. Oplata 
pol'ztowa za Iist,y wynosiła + grosze 11il'Za
l<'ż11il' od odlPgłoś<'i. ['od wzgl~·dP111 11j1·dno
staj11iP11ia taryf.v pol'zta pol;;ka wyprzc•dziłn 
zatP111 <'O 11aj11111i<·.i o :2:i0 Int inne kra.i<' <'ll
rop1',jski1', kt<lrP zasad~· t~· prz.v.i~·ł.v 1lopic•ro 

w połowi1• XIX wiPk11. W J'. Hiti:2 ki<'row
nictwo po1,zty oh.h•łn ro1lzi11n Bandinelli<,h. 
Otrzymała <Hin prawo zakłada11ia st:wyj 
poczto\1·yc·h na eał,vm obsznrr.<' Hz<'<',zypo
spolit!'j. \\'6wczas powst11.i:1 pm·zty w Kra
kowi!', TarnowiP, Bzeszowil', .Jarnsławi11, 
J.wowi1', Za11108<'i11, J,uhlini<', \\'nrsznwiP, 
Tor1111i11 i l'oznani11. \V Oda1lsk11 istnieje 
„kr61Pwski polski 11rz11d poeztowy" od po
łowy .\.VII wi<'kn. Zn Zygmunta III i jego 



nast <:JH'•lW wyda11.\· zost,ajP 1•ały szt•n·g- po
sł a11owi<'1·1 1·0 do org·:rni~.ac·.ii poc·zt~-, do 11n.i
wi~·ksz1·~0 .i1•d11:1k rozkwit11 closzła 011n 
w 1'0]~1·1• z:i St:rnisłnwa .\11~11stn. llh1·orzP-
11ie w rok11 lilii <:<'11Pr:iin<'.i J)yn•k<'.ii 1'1wzt 
otwiPra 11ow:i. 1· l1rn; kn»t kot rwałę er~· w dzi1•
.i:wh po<'zty polski<'.i· 1>alszy111 .i<·.i «i:)g'iP111 
po odrodz<'11i11 pa1łst11a pol,;ki1•g-o .i<•st dzi
sie.isza po<·zt a polsk:1. 

Harakiri. Bard;r.o s11row~· i drohia;r.g-owy 
kodek;; honorowy ohowi:i;r.ywnl Jll';r.1•;r. <·ał<• 
wieki ary;:;tokrntyczną kastę :-;a111uraj1)w jn
po1!skich. Kod1•ks !Pn nakładał llll każdPg-o, 
kl.o go yirwkro<';r.ył, pr;r.y11rns 111ornlny po
pełni<'nin harnkiri, 1•;r.yli ro;r.pru<'ia sohi1• 
hrzndm szt.yld.t•111. Do tPg-o rodzaju samo
bójstwa pm~;r.uwał sii; zar6wno obrażony sa
mura.i, jak i .it•go 1n·;r.cciw11ik. \V tym wi~·1· 
wypadku 01lg-rywało liarnkiri rol~· nnsz<·g-o 
enropc,iskicg-o poj<'<lynku. 

Jln.rnkiri było też do czas1)w n•wolu<'.ii 
(18ti8) stosowane przc;r. rząd japmlski w <'<'
ln karania przcsl.ęJH'•lW polity<';r.ny<'h i uwa
żane :r.:t rod;r.aj pr:r.ywi leju, pr;r.ysług-u.i:11·pg-o 
tylko kaśeie r.v<'crskit•j. Skazany howiP111 
na tr karę snm1traj po<';r.ytywał jq. sobie ;r.a 
zns;r.<'zyt i wyr6żnicnie. 

O harakiri istniał ohszPrny traktat, 
szezt·g-Mowo okr<'Śln.i:!<•y j<'go cza~ i llllC.JHCC', 
jak rclwnil'ż ws;r.y;:;tkic nk<-.C'sorja, kt6rp win
ny mu były townrzys:r.yl-, a wi~'c urzq<lz<'
ni<' i oświetlenie pokoju, ;r.ac·howanie i-;i~· 
ska;r.llll<'g"O .i świn'1k6w, :for11111łki wypowia
dane r.wycznjowo pod<'zns prr.PhiPgu t<'.i 
krwawe.i cerP11w11ji i t. cl. l larakiri oclhy
wało się ;r.a:r.wyc;r.aj 110<'1! lu11lź po1l gwinź<lzi
st.em niebem, hądź t<'Ż w p<>ł111roe;r.ny111 po
koju, howicm „il11111inacjn 111ul111icrnn ni<' 
hyłnhy przyzwoita". Było poż:1dmw, ah~· 
pok1)j ;r.oslnł ohity ;ic•<lwahną mntcr.i:i har-

wy białP.i ( oznacr.n.i:i<•e.i w .Taponji 7.ałoh~·) 
i wvsła11y 11111tami, nhY dPlikwc·nt. m6g·ł dml 
w<'.i~I- Jw~ pr:r.ykroś1·i i1oso. ])pJikwPnt. w1•ho-
1lr.ił 11śmiP1·h11il'i Y i ;r.asiadał 11:1 wwiPsiP
nin z hrnrzq ~k.i1·rowaii:1 lrn pt.ł111wy .. I PŚl i 
był skar.:11!1~1·111, od<'zylyw:1110 11111 wyrok, 
p<ier.cm kas::aika, czyli gH1w11y świ:11l1·k, pd
niq<'y rol~' .i1•1l11o<'zc•ś11iP dor:idl'~· i „ż.u·zli
WPg'O k:da'~, ZWl'H<'ilł sic; do1'1 z \\',\'SZ11ka11:1, 

1lz.iw11i1• w 11aszy<'h usz:wh hrz111i:11·:1 pro
śh'): „l'011i1•1rnż h\'d\· 111i11ł znszc·zyl ś1·i<.1<: 
pa1111 .1..:·low~', 111·;r.<'lo rndhy111 poi.y<?.y<; od 
pa11:1 w 1y111 f'1•l11 ,;znhli". Ho tl'Ż rzp1·zywi
.~<'i<', 1·.- 11',j~.1· 1·łtwili, ą kłt1rr'.i 11:1rakir;r.ysla 
;r.:1da11:d sohi1· ;,111intPl11y c·ios w hrz1w!t, 
l.-as:11ik11 .i1·d111•111 Zl\'1·z1l('lll U<l1·r;r.P11i1•m mi1•-
1·za "·i11iP11 hył ~„i:ic: 11111 g-l<n\·~1 • Ńc·i<,_'<'iP :!.!;'lo
w.\·, 1·łt0<; "z~·slo pr:tk1ykow:llH', ni<• hyło ko-
11i1•1·z11:) 1·z1,„~1·i:) <'1·n·111011.i:ił11. l>owod1·111 s:.1 
z:włtow:1111· opisy hohal1•rski1·h s:1111oh<'1.i1·1'l\I', 
kl1lrzy po ;r.:1d:111i11 sohi<' r:111y 111:wzali 
\1· 11i1·.i p1·11dz1·I i opisywali ost:t111iP 1·hwil<' 
swc•g·o ży1·ia, luh 111il'li sił\• wypowi<'dZiPl
pol'lll:lt 11a 1P111nt swpg·o trH.~ic·z11<•g-o zgonu. 

lfarnkiri, l'h<H: ;r.niP.'-<ione ur;r.\•dowo w ro
ku ] S!iH, .ia ko tnHly<'yjnn forllla san1ol1<l_j-
8twa, :r.1lar:r.a si~· w .fapon.ii do dnia dzisi1•.i-
8Zflg'O. 

Staropolskie nazwy szarż wojskowych, 
kt1)n' tak <':r.ęsto 1111potyknmy, <·zyt.ajq<' 
dzieła l11h powiPśl'i historyc~;r.1w, r6żni1J i-;i~· 
;r.nncwiP ocl cl;:isil'jszych, 1lo <'Z<'g'O pr;r.yezy
nia f;ię i fnkt, że hierarchja wojskowa ni<· 
była clawni<'.i tak ś1•iśl1~ nstalona, jak ohPc·
nie. \V .i<·ź<lzie dow61l<'I! l'hor:ig-wi hył rot
mistr:r., znstęp<'!J. .i<'g<> ( faktyc:r.n il' n il' raz do
wod:r.11cyn1) - ponw:r.nik, maj:~<•y <lo pmno
ey 11amic•st11ikn; c•;r.as1'111 wyst\'JHlwał i pod
llami<'stnik. Odd;r.iały piP1·hoty (pułki) a tak
że pipi-;;r.o zaws;r.p walc·z:11·.<'.i, dw1: komwj 
1lrngonji dowodzone hył~· przc•z pułkowni-
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ld1w (ohcrst6w), (lzieliły si\' zaś na roty ('Z,\' 
<'.hong;-wie (jakby hataljony), ktt1n·1Hi dowo
dzili rotinist J'ZP, ma.i:)<'.\' .iako po111o(·l!ik{1w 
i znst~·JH~{l\v -- por11<'Zllik1I\\' (l(•.ii11:1Ht<'>\\·). 
N:11•zcl11i(•y cnłe.i piP„hoty w nr111.ii w:iln.:)<'('.i 
nosi li nazw<_' knpit a 11{1\1· nad piPdtol :), <':th·.i 
nrtyl"r.ii polski(•.i star:''"''(•h n:1d :1r111a
tą, armatnich koron11yc11 l11h g('łl"rał<',11· 
arLyłPt',ji. Of'i('Pl'fl\viP art.ylP1",ji 111iPli pm.a 
tcni stop11ie olH·rstlPit.1i:111tcl11· i k:tt>i1:1111'111, 
poza 1<-111 nrl,\:ł(•rzyst{1w i i11~.y11i(•ri'>11· 11"1.i
skow.v(•h z11·:rno wprnst ini.yni(•ra111i Inii iu
:i.yni(•r:ttni art.yl1·r.ii. W drngiP.i połowi<· 
XVJlf \\'icku stOSO\\':tlll' S:J .. in;i, 11· J'o!S('I' 
naill\)' s;1a ri. poclohm• do cl/.isi<'.iszy<"h 
i w ohP<'llC,j ieh kol<·.inoś"i (g'<'tl('r:1lcl\\·, p11ł
kownik6w, poclp11łkownilJ11r, 111a.ior/>11 
i t. d.). l>ocla.i111.Y, ŻP 11:1.jwyilsz.1111i clyg11it:i
rz:1111i wo.iskowy111i (i woclzarni ko111pa11.ii) 
w claw1u·.i Hz(•1•zypospoli1P.i hyli od pm·z:it
ku X\' I widm lu•t 1na11i, a rni:mowi„iP dla 
Polski hPt 111:1n wiPlki koro1111y, dla Lit wy 
- }1dma11 wielki litewski. Zast<.•1u•:11ni ic·h, 
minnowany111i, p0<lohn ie .ia k 011 i do7.ywot-
11io, hyli: h('(111a11i pol11i (koro1111y i lil<•11·
ski ), <'Zasowy111i za st "'JH':ttni, 11 p. w razi<• 
nag'łP.i ś1nierci het 11rn11li11·, wzi~·cia i<'h do 
niewoli i t. d. -· n·g'in1cntarz<' (zwykli, do
wodzlJ"Y czrsc1:1 wojskn i ,gPtH'rnl11i, ko
lltPnclcrn.i:i"Y cał:1 sił:} zhroj11:1 BzP<'ZYJHl
spol it.P.i). Symbol<'m goclnoś"i h..t.111:11'\sk iP.i 
była h11ławn, wil•lka w 1\'kach lwtmnnliw 
wiclkic•h, - 1nała w r"•lw<'h hPt1111111<)w pol
ny<' h. 

Gospodarstwo mleczne z przed 5000 lat. 
Podany tu rysma•k jPst kopj11 płaskorzeźby, 
która zdobiła niegdyś wsp an iał:1 świątynii;o 
w EI Obcd pod Url'lll (połuclniown Bahilo
nja), zbudowaną około r. :!OOO przl'<l nar. 
Chr. Pośrodku ko111po;1y<·.ii zna.idu.ie się 
( nicwidocr.na na naszym rysunku), obora, 
z kt6rC'j dwoje <'iel:!t eickawil' wystawia 
głowy 1m świat Bo?.y. Z prawe.i strony ja
kiś człowiPk doi krow~', przyrzc•111 siedzi 011 
nic obok niPj, lecz za uią, p()(l jP.i og<Hłl'lll 
i zbiera do dzbanka, ldliry trzy111a mi"·dzy 
kolanami. Z lcwl'.i strony dwaj lu<lzil' ecdzri 
mleko, lejąc je przez garnek o poclzi11rnwio-
11mn dnie do stojącc•go na zie111i n:1<•zynia, 
podezas gcly dalej tl'Zl'<'i wyrahi:t w wil'lkirn 

garze 111asło. ~a.i<'iPkawszP w k111 wszyst
l;iP111 jpst. 10, 7-l' wszys<',\' ei l11clziP s:i kapła
na111i, .ink to wskazu.i:) ic·h golo1w glowy 
i 1 wa rzP .. I 1•st 1 o wie;•·. <'.l'rl'n1on.ia n·I igij11a 
k11 ""'"i hogi11i :"lli11„l111rsng (pani g{1r), 
1·Zl'Z01H·.i w świ:).1.,Y11i \\' El OIH'cl prnwclopo
<lohniP pod post :J('i:) kro\\.,\ .. 

Figa. Bardzo "Z\•s1o z1l:1rza si\', 7.P 11nnki 
t.\·c·z:ic·p sic: przpszłoś„i, j:1k 11p. l1i~t.or.in, ar
<'.h<·ologja l11h 1•t no\og.ia, pok:1z11.i:l" 11:1111 :i.y
<'iP, ohy<'za.i<• i los.' Judi.i ży.i:l".Y"h 11a 1,\'
sią<' 111h tysi:)<'(' Int prz1•1l n:1111i, 11prz:\to
rn11ia.i:J. 11:1111 ł:)<'ZllO.-;;: łl:ISZ:). z Jll'ZPsZłoś1·i:) 
i wyk:1i111.i:J, .i:1k cl:ilc•"" .i<'sl1•Ś111y w rc'1ż11y<'h 
<lzi1•dzi11:J<•h ż.1'!·i:1 clzic•clzic•:1111i 11•.i Jll'Z<'sY.!o
Ś<·i. ''Na.i<'Z\'Ś<·iP.i cwzyw iśC"il' tak iP dz iedz i('
two przychrnlzi do nas w 1n11 i1•.i c•zy wi\'<'P.i 

z111i1•11irnu•.i f'or111ic', c·zy t l'PŚ<·i. Z11:rn1y wszy
scy nżyw:rny Jll'ZPZ dziP<·i i \\·Śr(1d l11cl11 gc•st 
„figi", to .i<•st ws1111i\•C'i1• k"i11ka 111i"•dz~· 
zgi"•t.y palPc wslrnzu.i:ic·y i Śrpd11i i }ll'Zl'kor-
11<' pokazyw:rni<' go. ( )j{,;i „f'igę" rohio110 
.i11ż przc•cl wic•k:1111i, :1 hyła 01111. wt.<•<l.v r11-
"lu·111 111agic•wy111. \\' ty111 wypadku f'or111a 
została t:i s:1111:1, ho l'lll'h n;ki .i<·st. 1<-11 sałll, 
:i!P złllic11ila się t.rpś(., ho int<'ll<'.ja poknzy
w:lllia figi .i1•st inn:i. Dziś dzi<•c•i pokazu.iii 
fig~', gdy c•lu·ą zaz11:u·zy(. sw1)j 11p{1r i }H'W-

11:1 pog-nnl"' <lla ic•g-o, ko11111 rohi:1 f'ig-ę, daw
nil'j był to nrnh lękliwośd i sarnoohron~' 
111agi<'z11P,j. l' nl?.11.'"'h 11:1 r0<l<lw istniała ho
wi1•m winra w moc• oc•.hromq l\'ki zło:i.mlC'j 
w figę, kt.6ra osłania pr1.P<l urokami, 
a w szc•zpg(ilności przl'<l złmn spojrz<•niP111. 
Na zwaliskach domliw, czy bram, na naczy
niach, ktlirc· o<lkopano, znajd11.i11 sic.i wy
rzeźbione luh wynmlowane ręce złożorn• 
w fig~·, ho złe moki mogą szkodzić zar6w
no człowiekowi snnwmu, jak i całemu jego 
dohvtkowi. \Ve WłoszPch do dziś zachował 
się ·wśrli<l ludu ten zabobon. Nie lubią się 
.ic<lnak \Vłosi do tego przyznawać i rohi1! 
taką figę dyskretnie: przekupki w halach 
chowają ręce pod fartuch, a mriczyźni 
w kieszenie. 

Z historji rachunku prawdopodobieństwa. 
Bachnnck prawdopodobieństwa powstał 
z zag-:ulniPń, ktclre gracze stawiali małPmu
tykom. 'N roku Hili.t postawił gracz <l<• 
Merć swemu przyjacielowi Błażejowi l'as<'a
lowi nast~·pu.i:!ce (zna nc z reszt.:} o wiele 
wcześniej) zn gad n i1•11ic: gm cze A. i B., po
stawiwszy rliwnc stawki, u1116wili się, ie 
t.c·n, kto wygra wcześnie.i pewn:1 ilość par
tyj, zahi1•rze wszystko. Z pewnych powo
<l<'1w nil' można było gry <lokończyć, przy
czcm w chwili przcrwnnia grnc:i:owi A. bra
kowało do kmlca jedne.i, zaś B. dwlich J>a r
ty.i . .Tak nalP:i.y podzic·li<: zło:i.one stawki? 



Oto rmrnmowan ie l'nscala: „ !'ołowi: <·nłPj 
stawki nale?.y hczsprzeeznie przyzna(. A., 
gdy?. nawet w wypadk11, ,gdyby H. wygrał 
part i<~ nas!Ppnn, szanse na 11z\·ska11i(• <·ałPj 
st:n~l:i hył~:hy 'it ohn gra<'zy 1:1lw11<'; drug;) 
połoW\' naldy po<];t.i<'li(.. r{l\rno mi1•1lzy ,grn
czami, gdy?. szans<' na .i<'.i 11zy,.;ka11iP ~:i 
n'iw111•". <1rn1•zowi ,\. nal1•;\,\· ,;i\• wi1·•· ::;.,, 
znś B 1/.1 !'ał<'.i stawki". [';1seal rozwi:)znł 
nlwni<'<i zag·allniP11i1• o.gólni<·.i,.;z<', ;1.akł:ida
.i:1c, 7.e A. hrnk11.i(~ do k<Hl<'a rn, z:iś n. li par-
1.yj, ale rnPl()(la .i<·go 11i<~ znalazła zrnz11111i1•
nia. l'rz<·.irzysl r1.:r 111plolł•: pod:ił l'iot1· F<'r
mat, kt1lrc11111 zkol<'i l'mwal po.,t:rn·ił zagad-
11iPni<· 1fo ),[1'.r(.'<'.go. F<'nnat roz1111111.i1• 11:1-
st.<;1rn.i:1.1·0: i!dyhy za,gr:ino jp,.;z1·w dwi<' par
t.ie, sprawa zost al:1 hy w z11pd110Ś1·i roz.,t n:y
·g·11i1•tn, pn~y1·z<•111 rnog·łyhy zajś,'. rn1st\']lll.i:.1-
''<! 4 przypadki: ohi<' part.i<' wy,gr:iłhy ,\., 
pierw,.;z;]. A., d ru.g:) H., i 1i1•nn•Z:) B., d rng·:) • \. 
i ohic H. ,Jpdynie w <'Z\rnrty111 wyp;1dk11 1·a
łn stawka przypadłaby J:. :-::zans<• ,\. "'! wi\•<· 
:1 rnzy więks.11<', u;t]p;i,y lilii się więc "/4 , zaś 
B 1 j 4 całe.i stawki. l<'cr111at rozwiq.11ał rów
nil'i zagn1lnicni<• <lla 1lowol11c.i ilości grn<'zy. 

Dawne oświetlenie. WynalnzkiPm ostat
nich stu lat .iest świeca stearynowa i parafi
nowa odlewana w formneh, nnftn, gaz, r .. a
pałki i elektry<'z11oś~. Ale <Jawnie.i świc<'a 
woskowa jako najhar<lJ.i<'.i luksnsowe oświe
tlenie była do,.;t~·p1111 tylko dla. lndzi bardzo 
zu111oinyd1. Pospolitsza ju7. była świ1•1•zka 
łojowa. RwiP<'<' wPszły w 117.y<'i<~ w Europie 
w pierwszyd1 wicka1•h po Chr. Były to kno
ty ze skręcanych ni<'i lub szmatek, rn:H·z:mP 
w płynnym lłuszczn lnh wosku, kt1)1'.\' osa
dznł się Jlll knoci<'. Knot 1111wJ.m10 clop<lty, 
dopóki świeczka nic osiągnęła odpowi<•dniPj 
grubości. Hohiono je w do111u 1111 wł11s11y nży
t<·k. 'Vzi~·ły te ś11 iP<'P z:q1<'\\'lie p()(•z:.il<·k 
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z knol.k6w pływaj111·.y('h w roztopio11y111 
tłusz<,zu, ktiiry nnlc·wano 1]0 niewi<•lki('.h rni
RP<'Z<'k roz111nitPgo kształt 11, ezyli t. zw. ka
gank{nv. 1\:110! spalał ;.;i~·, kop<'Q<'. niP111iłosiPr-
11ie i wyda.il)<' 11iP111ilą woi'1. Taki<· kag·a11ki 
rni.ywanc są i dzisiaj J•rz1·;1, wi<,l<' l11d1),,· Jll'.\'

rnitywnyl'h ( Laprni«zy(·~·. Eski1110,.;i, ( :,,11k
cze) i ]Hl wsi:I<' h w [•; 11ropiP ( :-::zw:i.i<':i r.ia, 
\\'łochy), za1·howały ,;i~· jpi, w ryt na le ko
ścicl11y111, jako la111plrn oliw11a. .\ z11111w 
!<lJ. już od <'Za!'i<'1w prz<•<lhistor.\'!'Zll,Y<'h w1,· 
Frn1u·.ji, g<lzi<~ 11Y..nrn1w hył,1· prz<?. 111.niliw
dnv ów1·Z<'.~lly<'h, za111iPszk11.i1)<'.\'1•h 111ro<'z111· 
.iaski11i<'. 

1\licszk1111iP l111lzki<' oświ<'ł lano td prz.\· 
po11w1·.y sz1•z;1p s111ol1wgo 1lrz<·wa luli ł11<'Z\'
wa, skr~·1·an<'gn z paskt1w kory hrzozo11'<~.i. 
kliire zat.ykm10 wprnst w Ś<'ian1: lnh w sp<'
cjalnn świpc•a.ki. 

Naj1law11i1·.iszy111 i 11n.i1>ry111ityw11iPiszy111 
,.;posolH'111 oświ1'1lPnia hył .i(•!l1111k płon1iP11 
ogni:-;k, przy którym si~· g-1·zn110 i gol owm10 
strawę. '• 

Iskrę przc•z długie t.ysi111·lc1,i:i ludzin nie
cili (n n wi<'lu lml1)w do dzisi<'.iszPgo ll11ia 
niccq), 11<lerzając krzP11ii<'11iP111 lnh krzPsiw
kiem i<•lazll<'lll o krzP11ii1•(1 alho 1Pi Jl<Wi<'
rnją11 hardzo szyhko dwa kawałki drzl'wa 
o si<·hie. 

Lalka. Laiku, <'Z:V' to pi\'k11a. ]wn·Plunowa 
luli <'<'luloiclowa, ezy tci m;zyta z gałganków 
lub ~trngann 7. clrzewn, .i<'st nluhioną zaba
wą dziew<"zynek, znaną chyha niP1nal na 
całym świer.ie. Lulka w sw<'.i obpcnej posta
<•i jest stosunkowo niedawnym wytworPm 
kultury rniejski<'.i, która przenika. do warstw 
ludności nieoświeeo1wj. Ale i dziś jPsz<,ze 
prost~ kobiety wiejskie ni<•cl11•t11i<' widzą. 
lnlkQ .inko zahnwQ w ręk1wh clzic•ei. Pokut.n.ie 
bowiem wśród ni<1h 111n·zpdz<'11 i<', ;i,c taka fi
gur ku, nnśluclującn postać lmlzką, nic rno;\e 
być. z~yk.łą rnartw1! rzeczą, nic ;i,e drzemią 
w me.1 dziwne moce. H<lwnież i wśr6<l dzieci 
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f·.z~·s1n 11111111.1<· wiarn, ;i,<' lalki widz:i i sły
szą. ')'pn 11;k przPd lal ką wywodzi się z prn
sta n·<'h wi<'l'Z<'i'1. Zan'1w110 sama idPa figurki 
naśl;1d11.i:1c•P.i posta<- liHlzk:), .iak i .iP.i 11aZ\\'a 
„lala'' ma.ią 11i<•z111il'rlli<' da11·11.1· rodm1·t'1d. 
\V zarni<'l'Z<'hk.i przpszłoś1·i „lal<''' !'z~·li l'i
g'lll'ki J111lzki1• wyko11:1111• z 11:1jroz111:1itszy<"l1 
mat.Prjałt'111· ( k:11l1iP1ł, koś1\ 1111rszty11, ,g·lina, 
cl n\1•11·0 i t. p. ), n iP sl11ż.d,\' hy11aj11111 i<'.i dz.il'
l'io111 do z:1haw~-. Był,1· 011<' pn<'d111iot1•111 k11l
t n. ot :ll'z:111y111 sp<'<'.ia l11ą. <'Z<'i:). \\'_n1hrnżały 
li:1rdzi1'.i l11h 11111i1',j l'l':ilisty1·z11i1• 1111.-d:H·i 
z111arl.1·1·h kr1·w11.1l'h i hył,Y 11a,iprawdopodoh-
11i<'.i 11ważanl' za si1·dzih~· d11sz.1· przodlJ1w. 
K11lt z111:1rl~·1·h prwdlJ111· rn1.wi11:)ł si<: sz.<'z1·
g-{1l11i1• silni<' li l11dt'111· zhi1·rn1·ki1·l1, kopi1·-
11i:11·ki1·h i Jll',\'111ityw110-rol11i1·zy1·h, li ld1l
ry<'h kohil'fa 111iała prz1•\\·ag\' g·ospod:1r1•z:1, 
a 1•0 1.a tPJll i1lzie i so1',jal11:) nad 111~·ż1·zyz111), 
c:zyli w gT1q1a1•h l111lzki1·h, oparty1'!1 11a pra
wic• matki (111:ilr.iar<'hat). \\'śrild l'i.g·11rl'k 
Hpotyka si~· fp;i: du;i:o l'i.~11rl'k kohil'l',\'<'h. 

1{1i!t pn~odk1l11· l'OZJIO\l'SZl'l'h11io11y hył SZl'
roko "' prz<'dhistory1·z111',j 1':11ropi<', :i ślady 
jpgo prz<'l rwały t 11 ]Hl 1lziś clzi1•i'1. Poza t 1•111 
spotyka si~· go 11 wiPl11 J11d1l11· pry111it.1·11·11y1·l1 
innwh 1·z1'Ś1·i świat a . 

. J°1•st rzc.'1·z:1 <'i1•knw:), ;i:p 11 ~łowian n:tzw11 
„lala" wiąi1F~a się i fig11rka111i J11dikil'mi 
i knltPm z111arly1·h, w 11i1•1•0 z111iP11ionP.i for
mi<' „IP!Pk", „l11!1•k" naclawann .i<'st pmrn
rym }ltako111 llOf'll,l'Hl, .iak sowa, p11szezyk. 
Ch~tnie przehywa.i:1 Oil<' w po hl iż11 h'Toh<I\\' 
lu1faki<'h i !ml mniPmn o ni<'l1, ŻP duszp ludz
ki<' w nil'h pokut11.i:J. I ta wiara, 7.e 1lusia 
ludzka po śmiPrf'i i:rn1i<•11ia si~· w ptaka, .i1•st 
b. dawnl'lll i szProko rozpowsllP<·lmionPm 
wiPl'ZPlliPnl. Takż1• i ni<'i.operza, kti)ry wilm
,])la <'Z~·st.o i11hobonn~· l~·k, lud 11niywn „l<'l
kil'm". 

Lawa - stołek - tron. Dnwne111i f'zasv trn
<>li~ listowia, futro luh pł:rnhta hyły. ;j<'dy
ne111i rnchln111i ezłowiekn. Z11pdni1• ,iPdnak 
nil' w,n;tarf'iał.v im·ówno w klim:wiP iinmym, 
jak i 1•iPpł,n11, zwłasi1•in t:un, g-clllie pan11.i:1-
cc wilg-oe i insPkty 1111il'mo7.liwiały spo<'z.r
nek nn ii<'mi. To fri jnż hnnlzo w1•iPś11iP 
ciłowiek zaei:1ł sobie 111loskonalae swo.i<~ l<'
g-owisko. Tam, g-dzie jq:~o domostwo mi1•sz
kalnP kopani' hyło w ii1~mi (iip111ia11ka) sy
pał sohie wz11iPsi1'nie li ziPmi - ław~ - do
okoła ś1·iany. Xn nic•.i siadywał i sypiał. 7'<'lla
se111 dla Jc•psiPj o<'hrm1y rn·i<•cl wilgoc~i:i ia
ci:ił .i:! przykrywać dl'skami. Ni<•inlPinie od 
ziemnyd1 ław w domostwa1·h hndowanych 
li 11rll<'Wn rohiono ławki z dPsek, tworZ:)<',Vl'h 
rodzaj pomostu na 1ialik:rnh whityeh w iie
rnię. T1~ prymitywni' ław.V hyły zrośnięt<' li<' 
Śf'i111111 i podło~q. Dopipro ll<'zns1•111 st 11ł~· si~· 

nwhom1•111i i san toi st nP111i 111Phl:1111i, sh1ż11<'<" 
mi clo rM.IH'g'O 1•elu (łM.ko, ława i t.. p.) 
Zawsz<' 11iP11111l !'tanowiły llli<".is1•1• przPz1111-
f'ZOll<' dla nst.h szanowa11,,·1·h (goś(., głowa 
rodziny) J11h 11'Ż SZl'Zl'g'til11i1• l101lOJ'O\\':ill,V<'h 
(pai'1sh\'ll rnł01!z.i). l>la po1lkn•śl1•11ia ważno
ści rn0111<•11t.11 1:111'\' za.~1·il'l:lllo (t'nt n·111, plai·h-
1:), poduszki)). 

ZnsiadaniP na ławi1· .iako 11101111•11t \\',\'l'i'lż
nia.i:J.<',\' z:]('liowalo si1: w \\',\'rnŻ1•11i:1<·h: ława 
posPlslrn, ł:1wa s~·dzi(iw, l:1wa ohrn1łc•1l11-, ła
wa o.-d;n rżo11yl'l1. 

·1 fo11orowP111 ll1 i1',jsc•1•111 hył 16. ,;t oł<•l\ -z~ -
1lPI, d1·1·11·11ia11~·. ka111i1•1111y, llH kt6ry111 ZW,\" 

kl<' Ji1<ig-ł siada<: t.ylko 1·zlowid; sz1·zpg·i'll11i<' 
11przywil1',jowany: starz1••', g-oś1:, •oj1·i1•c• ro-
1llli11.v, \\'(lclZ .inki1·.iś g'l'llf'Y pl1•111i1·1111Pj. 
T 11 :-;1owia11 stoł<•k lid ho11orn1n•111 111iPjs1·p111 
woclza-ksi~·1·ia, 1•0 z11;·ho11·ało si~· w sło~nll'h: 

/' 
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stołek, stolec, stolic•a ksi~·ein, jako innk wi
domy priehywnnia księ<'ia w dmw111 mie.i
seu. TPn piPrwotnie prosty stoh•k, nstawio
ny na Hpec.i11J11p111 podwyżsieni11, hogat.o zdo
biony, wiP!ki<'h rozminr!iw, stał si~· oznnkq 
clostojdistwn, przyciyniajQc się do uświ<'t.
ni<>nia osohy władcy wohpc Hto,i1)1'.<'g'O niże.i 
lnh kl<;<'l'.1)<'.<'g-0 szarpg-o 1.ł11mn podda11yr.h. 
7, teg-o pros1Pg'O stołka wywodii sic: i tron 
krMewski. 

Rposilh sie1ll\P11ia z op11si1•zo11P111i nog-ami 
mnHiał pierwotnie w<'.i~i'. w zwy1•za.i n lnd6w 
pastc•rskieh .iPż1lż:1f'.V<'h konno i miPszkn.i11-
cyeh w ziP111i1111kach, w kt1)l',V<'h podłog-11 
miała iwykl1~ dwa pozior11y. \Vyżsiy in hf'll· 
piPc•iał od wi Jg-oci. Oil 1,1'1' h J 11d1'\w wstał 
prze.i~·t,r, jako oinaka wyr6ż11in.i111•11 osoh~· 
wła<l<',V, ])J'll<'Z !111ly siPdz:)<'<' 1111 iiemi i 11wa
ża.i:11·P siadm1i<' 1111 po<lwyższPniu' ie sp11-
si1•zo111•111i nog-:rnii za har1lr.o m~·1·z11f'<'. 



Dach. 'l'rudno mYiPr/.,\'1:, alP .i111. tak hyło, 
że da.eh powstał w1·;r,pŚ11i(',j od clo1J111. LwlziP 
nic mni(•li .i<'sZ<'Z<' h11dowa1:. do111(1w, a .in;i; 
kll'cili sohiP z galęzi luh liści <laszPk, kt.6ry 
chronił od niPpog:ocly. Tnkic daszki - za
słony od wiatru po dziś dzie1ł SI! j!•<lynym 
schroncin bardzo prymitywnych hul<Jw (An
stralczyk6w, Bnsz11wrn'iw). Dopiero Z<'zasom, 
g<ly mię<lzy !laszkiem a ziPrni:i. zac·z~·ła roz
rastae się Ś!'iankn, powstał właściwy dorn. 

WRpółczcsny dn<'h kryty hl:wh:1, pnp11 lnh 
eternitem nie wyparł <lawniPjszy<'h typ(nv 
daeh6w. 8:1 011<' 7.wykln niPtylko hardzid 
malowniez(>, ale i opowic<lzief. nam mogą cln
;i;o o konstrukcji domu, a 11awl'!; o klin1aeic 
i w11runk1wh gpogTaJimm~·(·h dmH•j okoliey. 
Kształt clnchu howil'm Ś<'iśle uzal<•inion.v 
jest od warun ldnv at111os i'Pry<'zny~ h. 'l'nk 
w krnjach o wy,.;okie.i ilości op:1<l<'iw prze
waia typ wysokiPgo spa<h:isi.l'go i !'Zęsto ła
mnnrgo darhn, kt<'iry miał 11n ePln rozloiPni(' 
eiśnienia strug deszczu, a prze(fow,;zystkiPm 
eic:ikir.i pok1-ywy śniPi1w.i (f-\kanclynaw,ia, 
Holsztyn, Tatry, Szwarzwal1l, Szwa.i1·ar.in). 
Tam, gd?.ie za1„~T11ia.i1.1 wiPlki<\ lawiny ś11iPi
nu, clad1 spływa Hie,ieclnokrotni<' a;i; do zi<•
mi, kry,iąc p()(l sohą do1110stw?. \V k ra,i:wh 
o słnhHz<·.i iloś<'i desz!'z(>w i ŚllH'g'll d:why s:1 
niisi<' dwu alho <'.Z!Prospadkowc l I 11!'11ls7.!'Z,V-
7.lla, Bałkany, 'l'yrnl, Azja śr()(lkown ). Nn oh
sznraeh o 111ałej iloś<·i ro<'zn.v<'h opad1l11' 1l:wh 
siP spłnsz!'za, ;;t n.i11c się wł:1ś1·i wi<' ta rns<'m 
(1,liszpanja, Wł<why, GrP1\in, Egipt, Krym). 
Na tcrcn:H'h si)siadu.i:i<'yl'h z pnstyni11 i p11-
stynnyd1 spotyka si~~ ,11:111'.<'t do111,v <'alkiem 
pozbawione da<·hu, ktory .wst. tu zhytP!'zny 
(Eµ;ipt, 1\l'ry ka. płn., ?li pzopot :1111,ia). 

Daeh na.i<'z~·ści<'.i wykonany .i('.~t z takiPg-o 
matcr,inłu, jaki ohl'icie wy,;t~·puje na danym 
obs?.al'?.C i jp,;j; latwo dost.~·1my. 'J'ak np. na 
oh~zarze lasów (I 'łn. J<:11razj11, ,\mery ka 
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p1'>ł11.) prz1·waża cl:wh dn•w11i:111y 7. dr:111i<' 
(desd.), lnh g-onf(1w. \V okoli(•:H·h mało
lPŚnyeh i skpowy1·h d:wh ,iPst pokr,\'11·:rn:> 
słomą (strZP<'hą). Tam, g-tlziP tlrz<•wa i sło
my brak, a jest tlnżo kan1iPni --- d:wh jPst 
ukła(lany z płaski<'h płyf<'k kamiP11nych 
( 11 iszpan,i11, .\ lpy, Kaukaz). \\' kra.in eh 
pod1.wrntnikowy1·h nato111iast d:why ,;ą szyk 
z wiPlkif'h liś!'i palmow.Hh. 

Wieniec z kwiatów. l\1 iło pat rz1•1; irn pan
n~· 111łotł:1 w .ie.i ślnlnw.i s11k11i, powł(wzy
st.1·111 WPloni<• i wianku z hiałv1·h kwiatów. 
n:1rtJzi1',j .i<'SZl'ZI' 11111 Io W Il i!'.ZO W:\·g-l:p]a panna 
młoda w tyeh okoli1·:H·h, g-d1.i(• za1·l10wał si\• 
zwyczaj widwz<'n ia (l7.i1~w1·z:1 t wy sok i1•111 i ko
ronami z ;;.vwv<·h lnh sztiwzn\'(•h kwiat1'iw, 
\l'Sll)j,Pk, Ś~l'i<:1·id(•h·k, pi1lr JlJasi<·h, kl(>r<• 
zdalPka ai. jarz:J sic: kolorm11i. C?.PJH'('Zki 
mał)1·h <lziP!'i !'h\•tnir te;i; prz.l'st.rn.in si~· 
l;ll'iat kallli, ('l.\'SIO w ('l.('l'\\'011,\'lll kolorZ('. !'o 

miast:wh zwy!'za.i ozdahinnia wlo.~6w l11h 1111-
kry~ głowy kwiatami wypływa z (•zy,;t o 1•st P
t.wwycd1 poh1ul<'k. Mało ;j11,;, .i<•dnak kto wi<'. 
i<' niPi2;d,vś przypinało się kwialPk tlo wło
s(m-, lnh 11hiPrn110 nim C?.<·p<•k nir dlat(·.~o 
tylko, i<·hy to ładnie wyg-h1dalo, ah• dla1P.~o, 
że har\vn.v k\\·iat Xei~}.~a na ~iPhi( 1 11\\·ag·\1 pa
trz:).('(',(\'O .. Jpgo pi<•nysze spo,irzPni1• pada 11iP 
na osobę, ale 11:1. przyHtrf>.i gfoll'y. ,J(•śli ktoś 
lll:t „11ro!'Z11P" oko, .i<'śli ktoś ;;.,n1·i nid,\·!'zli
we 111yśli wzg·l~·dP111 dzi('\l'!'Z\'Pia, ('7.Y d:r.i1·1·
ka ---- pada.i:i. Oil<' na harwn~- kll'iat, kt1lr~· 
w 1.<'11 sposóh <'11ro11i tP hr7.h1·on11<' istot 1· od 
złl'go. To tPż w 111·01·1.ysty1;h i waY.11~·1·h 1:hwi
lach, jak ślnh <·;r,y rd1r:r.!'i11y, st11rn110 ~i\•, ahy 
wiP1t1'<', korony i· !'Z(•pki hył,1· .iak 1111.ih:mlzi<'.i 
oka;r,afo i kolorowe, ho t<•111 ha rd:r.i<•.i 7.a hf'z-
1>ie1•;r,ały od uroku. M łod<~ <lzi<'W<'?.tt a ()(1 
!'l1wili dojścia do dojr?.nło.~!'i z t<'g·o l<'i po
wodu zwykle f'l111dzaly z 11kwi1•1·0111•111i wło
sami. 
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Bye mo~.c, ;i.c wspaniali• korony i <liadP111.\· 
królPwskie, ksiąl.~·ep, po7.a tP111, ;i.p st an owił,\' 
07.nakQ doslo.iP1'istwn, hyły tnk:i.<~ taki111 pa11-
ecr7.<'111 od 11rolJnv. 

\\Tiara w 11roki hyła <l:nrni<~.i 11i<'7.111i<·rni<' 
sihrie r07.JHlWS7.<'<·l111iona. C7.łowi<·k ni<'mal llll 

ka:i.dy111 kroku i w 7.wią7.lrn " ka:i.<l:J. <'Zy11-
nościa starał siP 7.alH'7.piPCZY<: Jll'ZP<l 111'0-
kiPJll 

0

spojrZ<'lli:1,' s!mrn, IHl\\:Pt myśli, któ
rym przypisyw:1110 ztlol11ośf. zahi.iania ludzi. 
I <lziś .i<~SZ<'Ze ui<'tylko )Hl \vsi:l('lr, alP i po 
miast:wh pa1111.i<~ wiara w roz111a it <' wst :i.-
7.<'<•zk i <'Z<'l'\\'Oll<' i koraliki od 11rok11, w ko
nic·zy11 ki i koty, przy11m;z:J<'<' rzPknnto SZ<'Z~' · 
:foie lnh niPSZCZQŚ<·iP. 

Stół. Codzi<'l1 i to kilka raz\· zasia<lm11v 
do posiłków zastawianych na ty111 pospoli
tym i 7.npcłnic nieciekawym SJ11'7.ę<•.iP, jakim 
jest ,;l1)ł. Taki stół, rna.iący 7.wyklc c7.ł<•ry 
nogi, jest właściwie (}(] nieclawna wany 
i W<'ale nic tak, ;iakhy siQ z<lawało, rozpo
wszechniony. !si.nie.i<' howiP111 <111?.o 111d6w 
oh.vwa.i:i<·yeh si~· po clziś dzil'ń hPz frg-o 
mebla. 

1)!11,ga była d l'<l.~·a 1wzcohrn ;i:erl, jak i 111 111<~
ga ł stM. Xa.ipiPrwot 11 i<',iszy111, ja ki znała 
ludzkośf., hyła z11ykła Ś<•i,)łka z traw~' l11h 
liści, podkładana na ziP111i p(}(l 11a<'zy11ia zn
wicrnj:)<'C jadło. Rlad tPgo prast a rPgo zwy
czaju 7.a<'hował si~· 11· podŚ<·iPla11i11 po<l oh
r11s wi:izki siana podt•z:1s w•zty wigili.i1H'.i. 

l'cwny111 l11ks11sP111 .i11;i: było stawi:rnil' 
gar11k,)11· <'7.,\' 111isPk z .i<•dz1•11iP111 na placlr<'ic 
rozśt·ido11<·.i 111h dPsc•c po!o;i:mH'.i na ziP111i. 
Z takiP.i pł:wlrty \\·,nn><lz:1 sic: nasze pi\•lrn<' 
obrnsy i sc~rwet.y. Deska zaś prz<'ohrnziła 
si\' Z<'Zas<'lll w rrnlzaj tac•,\·, c·zas<'lll op:d rzo
nc.i podst a 11·lrn 111i. f-'t.oly-1 :I<'<' <'Zworok:it li<' 

lnh okrągł<' z 11izi11t.kiP111i JH);i:kami 11żywm1P 
są po dziś dzid1 \I' pol11cl11inwo-wschocl11ie.i 
Enropi<', w Azji, .\ l'ryc•c• ( l·:gipt). Bywa t.ak, 
7.1· stoh wis1.a 11:1 Ś<"i:111ic· i sa 11stawia11<' ll!l 

ziPmi :jedyni<: pod<'~.as posiłlrn. ~ic·dzi si<: 
prz~· ni<'h w k11c·ki, 111h 11a. kl\'<·zk:H·h. Taki<' 
niskie~ stoliki l11h z11·1·idc• ł:tw\' do siPdzP11ia 
służ:) .inko stoł,\' 11i;·t.\ lko 11° wi<'lll lwl6w 
pr_v111ityw11~·c·h, alc• i po wsiad1 w E11ropi1'. 

Niski stc'1ł-t.a<'a 11i<•za11sz<' .ic·d11ak był w.1·
godn~·. {~111iPszc·za110 go t.!'Ż 11a p11iak11 (pnia
l;a<'h) whity<'h 1\· zi<:111ic: 111h l'll<'l10111y<'h no
gn<'h-krzy:i.ak:wlr, ah,\· go podwyższ.\·<:. 'Nil' 
st ano\Yił on .ic•clnn k~.<' .i<'SZ<'ZC orgw1 i<'ZIH'.i c·a
łośc1i, .iak nasz stc'1i I\' post:H·i pł:iskic·.i ;;krzy
ni 11:1 f'ztc•n•f'h wysoki<'h 110;.;ac·lr, kt.c)1",\' JHl

c~hodzi 7. c•zasci\I' odrodzP11ia. Taki sttił ;j1•;;t 
w codziP1111y111 11:i.ytk11 .i<'clyni<' 1a111, g'<lzi1· 
cl ot.a rła wysoka <".nvi I iz:w.ia <'11 l'OJl<'.iska. Po 
gln<'hyt•h zapaclły<'h k:itach l11d11ośf. w dal
szym ci:1g11 "lr~·tniej .iaclło zas1awia na lll

ski<'h stolikac•h l11h 11:1 ław:1<·h. 
Nazwa „stel!" podl11g l'ilolog-{1w 11ic wywo

d7.i si\' od „st.ae', ale wł:1ś11iP od O\l'<'.i „pod
śc·itlłki", kt.<)rn hyła Y.:H•z:1t.kic·111 t<'g·o sprzęt 11 . 

. Węch psa czyli rozmowa człowieka 
z psem. 

C 7. łowi ck. Tak, kodmny pi<'sk11, od ty
sięcy lat 7.y.ic111y z sob:! razem, pr7.ywykli
śmy clo sid1i<' i roz11111icm~· się closkonnl<'. 
Znam .ia dohrz<' I w{1.i, 11 i<' ohrn~. si~', ubogi 
pogli1d na świat. 

1' ie s. TstolniP was, ludzi, znam .ia 11a
wylot, 7. 11ajmnicjszpg-o por11s:w11ia wns7.cgo 
oclgwln.ię bez błędu, eo zrobicie w nastQplH'j 
chwili. Ale, mój drog·i pani<', łnclzisz się 
bardzo, jeśli myślisz, 7,c roz11111iPsZ moją 
dURZQ. 

Cz ł o w i ck (z przPk:isc•111). Czy;i:hy by
ła a;i: tak skomplikowana'! 

Pic s. \V:ic·.hasz, sprawa .i<'st. hnrclzo pro
sta. Dusza„. 

Cz łowi ok. Co to znaczy „w11elms7."'~ 
1' i c s. A<'h, JH'Z<'J>l'aszam ,:iQ bardzo, po

wi11i<'IH'111 był powic•dzi<'<: „wiclzisz". Zapo
mi11a111 W<'iQż, ;i:p wszystko c•lrc•ic•lih_vśc·i<' wi
dzie(.. i do wasze.i zclolnośei wi<lz<'nia 11agi
Jut<'i<' wasz<' mvśli i słowa. Dusza wasza 
jest cl11s7.iJ. wzr;1kcnq, myślic·iP i rnz11m11.i<'
c·ie ohraza111i. l\logę <'OŚ o tP111 powi,•clzicl-., 
g-cl_v;i: rna 111 także o«zy i 111og~' dost.1·zc•c• to, 
eo 1y widzisz, jakkolwiek z 1w1.11ry ;iesi.Plll 
krMkowiclz<'111. .\ lc• si'Pr:t \\Ta;i:p(r W\'<'lto
wych, w ktc)rc.i .ia :i:y.ię, .i<'>i1. clla ciPhi<' z11-
p!'ł11 i<' nic•dost\'[llln. l\ly 111yśli111y i c·zu.i<'mr 
inaczej, 11nsze wra:i:Pnia z111.vsło\1'<' są bo
gats7.C od wasz.\'<•h i dlat.q~o Hi<' 11u)w, ;i:c• 
llHS J'OZl!llli<~SZ. 

Cz łowi ck. Ech, !'zy;i:hy niewielka 



przpw:iga jl'dnq~o Zlll~·"łit mogła stm10wi<: 
o zasadni<·zpj r{17.11 i1·~· pogl:1<1n 1111 świat ! 
Przyznakś prz<'<'i<·Ż, Ż<' 111nsz O<'ZY gorsz!' od 
nas~yeh, ale zarnz<·rn t.wi<•r<hi.~z, Ż<' lllo7.l'sz 
dostrz<·c to ;-;:11110, 1·0 my, i 1.P twoja krlitko
wzrocznoś~ nil' pr~.l'szlrndza 1•i w roz11111i<·-
11iu nas. Z:ipo111i11:i;-;z, 7.<' i 111~· posiada111~ 
w~·eh, 7.c urll<'l10111iliś111.v 1·ał~· wil'lki prz<·-
111ysł ]H'rl'11111<'ry,j11y. Z latwoś<·i:~ 1111l:.::łh~·111 
odwn)<,i<: t woj<' roz11111011·a11i1'. ); il' wiP111, 
jak tam u w:is z logik:), al<' z iiaszPgo ludz
kiego stauowiska prz<'<·zysz s11111 sohi<'. 

]'i c s. Logik~· 111a111y wprawdzi<' dokład
nie t~' sa1n:i, <'O i \\'~·, :ilP niP \\'\'~/'.\' w 1110-
ich słow:H'h żadn<•.i sprz<·<·.znośei. Nil' or.i<•ll
tujcsz się w~·eho11oś11 il', !'lwiał<'111 opowi<·
Jr.icć widoezni<', jak olhrzy111i:1 .i<·-~t 111i\'dz,v 

nami roznwn w ro1.wo.iu ~.111ysłu po won i<'
nia, <·ała olbrzymia 1lziPdzi11a wrażPlt <lla 
ciohie poprost.n nic ist11i<'.i<'. 'l'o tak, jak 
różnica pomil,'dz~· PzłowiPkiP111 o 11on11al
nvm wzroku n !'złowickiPm prawic z111włniP 
śiq1ym, ktliry od hic<ly 0<lnlżnin świ:itło 01! 
cienmośei, ale który nic podpjrz<'wa, że 
przc<lmioty mogą posia<la<i kszta.łt,v i harwy. 
<Mv przvchodzisr. do 1]011111, ww111 odrnzn, 
gd;.i<• hy.łcś i z ki1_11 r~1z111awiałPŚ. Cz~t.i\' 
moim węchc111, e7.y .Jl'Stl's ehory, ezy z<lrow, 
a gdvhym znnł mrdycyn~', 11uig-łh,\·111 <losko
nnlc ·okrPśli~ ro<lr.aj twoje.i <'homhy. \Vil'111, 
kiedy jesteś wzr11szony, ki1•dy hoisz si\· l11h 
cics;.ysz, kiedy kłami es?., a k iccly rnliwisz 
prawd\'. Każ1le na.i<lrohnic,isic twoje prz<'
życic wpływa rnt fnnk1•.jc t W<'g'O 1·iała i to 
uzcwn\•1.rznia się w z!llit•nio11y111 zap:whn. 
Przed lndY.mi uda.ie ci się ezęst.o ukry<: twe 
prawdziwe uczuein, ho panujesz nad sw<'
mi nu·hnmi, słow11 mi i wyraz"111 twarzy. 
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.\)p ni<' nH>Ż<':-.Z zapa1Hrn·a<: 11111! twc111i z11pn
chn111i i dlntl'go dla umi<• zawsze .i<'stPŚ 
ksi~·g-:) ot wart Q·· ( :1lyhy 1lla eiPhiP wsz~·s1',\. 
ot:H,za.iąey <'i~· hulzi<~ hyli prww:ic·lrnlni, 
t.. j. clwinłcm powicchi<·~ przr.irzyś1·i, t w{1.i, 
jak g-o naz:v·\va:--1z, ,.pog-l:l<l'' 11n X\\'iat z1nie
niłhy si~· hanlzo. ZnpPłni<' inn~- st:tłh~· ;-;i\• 
przc<'ież t 11·11,i stos11n<'k do lrnlzi. 

Cz łowi<' k. /\:o, no, 11il' przl'sadza,i. 
\Vy<la.iP mi si\•, 7.c tak z11ownż 11ad;1.wyc·za.i
na wrnżliwoŚ<: 1.w<'go nosa .i1·;-;t 11:1 JH'11·110 
przesad:!! \Vi<·m z wł:1s11P_g'o cloświad1·;1.<•
nia, ŻI' 11a;is11l1tPlni<',jszy 1i:1wPt 11·\·1·h 11i<· 1110-
Ż<' 1losl.arezy{o. i sd.nP j <'ZPŚ<'i t-Y<·h WntZl'll 
.iak il' daje ~n:rnk, n jwd 1~·zg-lr;lP111 wzrok 11: 
jak Silili ]ll'Z,VZll:tł<„~, ni<' 11107.Psif. z nami kon
kurownf.. \Vi~·<' .il'd11ak ,,. por6w11:111iu z 11:1-
szy111 tw<l.i poglri1l na świat musi hyf. bar
dzo uhogi. 

J> i os. \V<·i:)Ż podnosisr., Ż<' prnl 11·z1.d\'
dP111 W\'<·.lrn istnipjP pomi\•dzy nami tylko 
rM.ni1·a stopnin, nlc że nasze ]ll'Z<•iy<'ia "T
<'howc s:i <:i w zasadzir znan<'. Ot(iż lllylisz 
się hanlzo. R11htclnośi'. 11nszcg-o W\'<·h11 i-;t.a
wia cały świat w nowej wo11i, ehcinłrn11 po
wi<'1lziee now<'111 świetle. l\asz Wl,'<'h 011-
krywa nam takie własności ciał, kt1!rr 1lla 
cicbi<• wcnl<' 11ie istnie.iri, n r. kl.<)1·erni naj
wyż,'.i 11101.rsz zapoznnf. się z po<lręc·z11ik6w 
!'.!will.ii lnh fizyki. A· 111,v na t.y<·h włas110-
Ś<'in<'h hll<ln,irnny nasz .„powl,'ch" na świat, 
t. j. nasz „pog-l:pl" na świat. 
Cr.łowie k. J\fliwisz mi bardzo <'i<'kawc 

rncczy. Nic wiem tylko, czy tnk jest w isto
cie, <'if.,Y wę"11 wasz jest <'ze111ś nż tn k dosko
nnłclll. 

l' i('"· .r a osohiś1·iP Il ie lllOg'ę ]HlSZ<'ZVl'I(' 

się spp1•.inl11y111 wę<·hem. ,\le 1116.i k1;zy11 
Ralf, kU1ry :-;łnży w poli<'ji, llllig-łhy cię przl'
kona1:. rnlrazn. On pot.ra fi wvkrvć na 1·hod
nik11 11lic·Z11y111 trop ]ll'Z!'s1.\•1u:y, ~aw<'t. w pa
rę g()(lzin p1iY.11iP.i, <'ho(.()(] t<'g'O <'ZHS\\ ]ll'7.l'j
dą 1.\•d.\· setki 111dzi. \Vykorn1110 raz im ni;11 
taki<• doświa<kzPni<'. Pnn .i<'g-o ukł:ulał na 
<'zyst,v111 papi<'l'Z<' prost.okąttw kawałki dr7.<'
W'.t ś~i<'rk<rn:1·_g'o, ktlirc hrnł t.vlko szezyywn-
1111. ~ast(,'pll1P umył rę1·p 111.r<lł<'m, wzi11ł .i<~-
1lP11 kawał<·k do r"ki na. knitka <'hwil<• i po
łożył g-o zpowrotP111 na po1lłrnlz<'. '\\'pu
sz1•zo110 Unlf'a i knz:1110 11111 pozn:1<\ kt{1n· 
kawnll'k hył dotk11i\•t.y. Cdyhy Hali' Hllli:;ł 
si~, ś111i:1,:, z JH'WllO.~<'i<! pan;kwiłhy ś111il'<'h<'111, 
że jP11111, dorosłP11111 psu poli<'y,i11P11111, <la.i:i 
do rozwi:iz:111ia z:1da11in lak dzi<•1·i1111<'. BPz 
1ia,i1111111'.JSZ<'_g'o walranin <·hwveił kawnłPk 
<lot.lrni~·ty i przy11i<!sł g-o ~we1.1111 Ji:11111. Al<· 
pnn .i<'go był 11i<•dowinrkiP111, jak tv. \Vział 
on sz<'zypcami kawałek drz.<•wa, · dotkm;ł 
ko{l(•<•111 pnl<•a .i<'clnq:ro hok11 i położ.d k:;-
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wałek na podłodze, o;troną <lotkniętii wdlił. 
Panowic założyli się, że Ralf nic pozna 
<lrewienka dotkniętego. .J e<lnak kuzynek 
mój zakpił z nich, bo kilka razy zrzędu roz
wiązał to zadanie prawidłowo. Próhowano 
dotknięty kawałek myć Rpirytusem, próbo
wano pokrywać punkt dotknięty różnemi 
olejkami pachnącemi, a nic to ni<' pomo
gło. Zawsze Ralf aportował kawałek pra
widłowo. Dopiero gdy drewienko wygrzano 
w piecu w temperaturze 11>0°, znikł z nie
go zapach człowieka. Także i p,;y myśliw
skie mają węch bardzo czuły. Dobry wy
żeł w polu idzie górnym węchem, t. zn. pę
dzi galopem, 7. nosem podniesionym ku gó
rze. '"\V pewnej chwili wyżeł raptownie 
staje, zatrzymuje się nieruchomo w takiej 
pozycji, w jakiej znalazło się jego ciało 
w momencie poczucia tfopu zwierzyny. 
Trudno jest nawet wyobrazić sobi<', jakie 
małe ilości substancyj woniejących pozo
stawia po sobie np. kuropatwa, która prze
biegła w trawie. A jednak wyżeł rt>aguje 
na nie natychmiastowo. 
Wyżeł w galopie nigdy ;jednak nie potra-

fi wy<'zuć tropu, który przeeina pod pro
,;tym kątem. N a to wrażenie jest zbyt 
krótkotrwałe. ·wyczuwa go wtedy, gdy bi<>
gnie w z cl ł u ż nirgo. Każdy pojedyńc?.y 
ślad jest zbyt słaby, aby pobudzić narząd 
węchowy, ale ponieważ podczas ruchu 
wzdłuż tropu kolejne ślady wciąż ocldziały
wują na nos, działania te sumują się. Dla
tego też trop, który może być wykryty, ko
niecznie powinien posiadać pewną mini
malną długość, wynoszącą w każdym razie 
wiele metrów. ,Jednocześnie skoro raz trop 
został wykryty, pies, pę<lząc dalej wzdłuż 
niego, może z łatwością odc?.uć, czy siła za
pacłm wzmaga się, c?.y maleje. W tym 
pierwszym przypadku pies pędzi ku zwie
rzynie, w tym drugim - w kierunku prze
ciwnym. Hóżnica siły zapachu dwóch są
siednich śladów jest bardzo mała, ale na 
przestrzeni kilkudziesięciu metrów staje 
się znaczna i wyżeł poznaje ją nicomylnw. 
N" o wi~·c 'I Przekonałeś się, że nasze wraże
nia zmysłowe są doskonnlsze od waszych 'I 

J. Dembowski. 

Źródła rycin. 
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