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Treść: I. Posiedzenia naukowe Wydziałów i Sekcyj str. 2. — Odczyty, 
referaty i komunikaty: 1075. M e r l a n  F.f Platons Form der 
philosopbischen Mitteilung str. 6; 1076. A u e r b a c h  M., Uwa
gi nad rękopisami i układem „Arytmetyki" Diofantosa z Alek
sandrii str. 9; 1077. G a n s z y n i e c B.f Intonacja a akcent str. 
10; 1078. G ę b a r o w i c z  M., Z badań nad Psałterzem Floriań
skim str. 15; 1079. E s t r e i c h e r  K., Artystyczna droga Matej
ki str. 17; 1080. P i w o c k i  K., Zagadnienie rodzimej twórczo
ści artystycznej w niemieckiej nauce str. 20; 1081. P o ł ą c z -  
k ó w n a  H., Program wydawnictwa regestów z aktów grodz
kich i ziemskich przemyskich (od XIV w. do 1784 r.) str. 24; 
1082. H i 1 ar o w i c z T., Negotiorum gestio w prawie publicz* 
nym str. 28; 1083. G i n t o w t  E., Stopień winy u Arystotelesa 
(Etyka Nikom. V, 10,1135 b, 11 i n.) a pojęcie „culpa" w pra
wie rzymskim str. 31; 1084. K o r a n y  i K.# Z zagadnień prawa 
morskiego w dawnej Polsce str. 37; 1085. O s u c h o w s k i  W., 
Historia źródeł prawa rzymskiego str. 39; 1086. L a n c k o -  
r o ń s k a  K., Problem religijny w późnych dziełach Michała 
Anioła str. 43; 1087. M a l e c z y ń s k i  K., Bolesław Krzywo
usty. Zarys panowania str. 47; 1088. D ą b k o w s k i  P., Podział 
administracyjny województwa ruskiego i bełskiego w XV wie
ku str. 53; 1089. A d a m c z y k  Wł.f Stosunki monetarne i me
trologiczne w Lublinie w latach 1796—1914 str. 55; 1090. Za- 
i k y n W., Niewola i przytwierdzenie do gleby na ziemiach rosyj
skich. Część II. XIII—XVI w. str. 59; 1091. P u c z y ń s k i B., Na
turalny ruch ludności Brzeżan i okolicy w XVIII w. str. 62; 
1092. T o k a r s k i  J., Z petrografii utworów tufogenicznych 
podkarpackiej formacji solonośnej str. 65; 1093. T o k a r s k i  
J., Notatki mineralogiczne z polskiego wybrzeża str. 66; 1094. 
S ta  u f er W., Przysadka mózgowa i gruczoły płciowe w przy
padku dłużej trwającego podwyższonego ciśnienia śródczasz- 
kowego str. 67; 1095. S t e i n h a u s  H„ O dyspersji leukocy
tów we krwi str. 68; 1096. O p o l s k i  A., Trójbarwna fotome
tria RT Aur. i A W Per., oraz sąsiednich gwiazd str. 71; 1097. 
B a r a n o w s k i  T., Skrystalizowane białka mięśni królika 
str. 72; 1098. C h i m i a k  WŁ, Eiektrodializa (jontoforeza) hi- 
starainowa w leczeniu schorzeń chirurgicznych w świetle ba
dań doświadczalnych str. 75; 1099. B i e l i ń s k i  Z., Metoda ba
dania wpływu gazów na ściany naczynia krwionośnego str. 76; 
1100. W i e r z u c h o w s k i  M., B i e l i ń s k i  Z., Wrażliwość 
odruchorodna zakończeń nerwowych, czynnych w rozwidleniu 
tętnicy szyjnej u psa na gazowy dwutlenek węgla str. 77; 1101. 
C h m i e l e w s k i  T., Związek między wytwarzaniem kwasu 
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glikolizy str. 82 ;  1102, R y l s k i  J., Skały magmowe Alaski 
i Wołynia w projekcji Beckego str. 84; 1103. W i e r z u -  
c h o w s k i M., Wielostrumienna metoda trwałego, śródżylnego 
wlewania str. 84; Wydawnictwa Towarzystwa str. 86.

II. Członkowie Towarzystwa wybrani w I kwartale 1939 str. 87; 
Fundusze Towarzysta z końcem r. 1938 str. 92; Jubileusz pra
cy naukowej Pana Ministra prof. Wojciecha Świętosławskiego 
str. 93; Oświadczenie Wydziału filologicznego str. 93; op. Jan 
Gwalbert Pawlikowski str. 96; Śp. Profesor Władysław Szymo- 
nowicz str. 97; Śp. Profesor Konstanty Chyliński str. 98; Sp. 
Jan Wierzbowski str. 98; Śp. Józef Piórkiewicz str. 99; Sprawy 
Towarzystwa str. 99; Członkowie zmarli str. 100.

Posiedzenia naukowe Wydziałów i Sekcyj
w I kwartale 1939.

Wydział filologiczny. P o s i e d z e n i e  z dni a 23 
s t y c z n i a  1939. O b e c n i :  dr M. Auerbach, dr Wł. Cho- 
daczek, prof. R. Ganszyniec, prof. J. Kleiner, dr Ł. Kurdy- 
bacha, prof. St. Łempicki i prof. Wł. Tarnawski. Czł. czyn. 
prof. R. Ganszyniec przedstawił pracę p. F i l i p a  Mer l ana:  
Platons Form der philosophischen Mitteillung (1075). W dy
skusji zabierali głos: dr M. Auerbach, prof. J. Kleiner i pre
legent. Poczem czł. przybr. dr Ma r i a n  A u e r b a c h ,  przed
stawił pracę: Uwagi nad rękopisami i układem „Arytmetyki" 
Diofantosa z Aleksandrii (1076). W dyskusji zabierał głos 
prof. R. Ganszyniec.

P o s i e d z e n i e  z dni a  27 l u t e g o  1939. O b e c n i :  
dr M. Auerbach, dr E. Biedrzycki, dr Wł. Chodaczek, prof. 
R. Ganszyniec, prof. J. Kleiner, dr A. Knot, prof. K. Kolbu- 
szewski, prof. J. Kuryłowicz, prof. J. Pawlikowski, dr. St. Pilch, 
prof. Wł. Podlacha, drE. Szuszkiewicz, prof. Z. Stieber, prof. 
Wł. Tarnawski i prof. St. Witkowski. Czł. czyn. prof. Ry
s z a r d  G a n s z y n i e c  przedstawił pracę: Intonacja a akcent 
(1077). W dyskusji zabierali głos: prof. J. Kuryłowicz, prof. 
J. Kleiner i referent

Sekcja historii sztuki i kultury. P o s i e d z e n i e  z dnia 
19 s t y c z n i a  1939. O b e c n i :  dr L. Bernacki, prof. L. 
Chwistek, prof. M. Gębarowicz, dr Z. Hornung, dr A. Majerska, 
dr K. Majewski, prof. Wł. Podlacha, dr H. Polaczkówna, prof. 
W. Taszycki, nadto pp. dr H. Blumówna, mgr Z. Ciekliński, 
H. Cieśla, dr K. Estreicher, dr J. Giittler i prof. Wł. Lam. 
Czł. przybr. prof. M i e c z y s ł a w  G ę b a r o w i c z  przedstawił 
referat: Z badań nad Psałterzem Floriańskim (1078). W dy
skusji zabierali głos: dr H. Polaczkówna i referent. Poczem 
dr K a r o l  E s t r e i c h e r  przedstawił pracę: Artystyczna 
droga Matejki (1079). W dyskusji zabierali głos: prof. L. 
Chwistek, dr J. Giittler, dr Z. Hornung, prof. Wł. Lam, dr 
A. Majerska, prof. Wł. Podlacha i referent.

P o s i e d z e n i e  z dni a  9 ma r c a  1939. O b e c n i :  
prof. M. Gębarowicz, dr Z. Hornung, dr K. Lanckorońska,
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prof. Wł. Podlacha, nadto pp. drH. Blumówna, mgr Z. Ciek
liński, dr J. Guttler, dr Z. Morwitz i dr Ks. Piwocki. Dr Ksa
w e r y  P i w o c k i  przedstawił referat: Zagadnienie rodzimej 
twórczości artystycznej w niemieckiej nauce (1080). W dyskusji 
zabierali głos: mgr Z. Ciekliński, prof. M. Gębarowicz, dr
J. Guttler, dr Z. Morwitz, prof. Wł. Podlacha i referent.

Wydziałhistoryczno-filozoficzny. P o s i e d z e n i e  z dnia 
10 s t y c z n i a  1V39. O b e c n i :  prof. T. Bigo, dr 1. Chrząszcz, 
prof. P. Dąbkowski, prof. L. Halban, dr W. Hejnosz, dr K. 
Koranyi, prof. T. Modelski, prof. Z. Pazdro, dr H. Polacz- 
kówna, dr K. Tyszkowski, prof. ks. J. Umiński, nadto pp. 
dr E. Gintowt-Dziewałtowski, dr T. Hilarowicz, Madurowi- 
czówna, mgr Paszkowski, dr Z. Socha i dr L. Winowski. Czł. 
czyn. dr He l e n a  P o l a c z k ó w n a  przedstawiła referat: 
Program wydawnictwa regestów z aktów grodzkich i ziem
skich przemyskich (od XIV w. do 1784 r.) (108l). W dyskusji 
zabierali głos: prof. P. Dąbkowski, dr K. Tyszkowski, dr K. 
Koranyi, prof. ks. J. Umiński i referentka. Następnie czł. 
przybr. prof. T. Bigo przedstawił pracę dr T a d e u s z a  H i 1 a- 
r o wi e ż a :  Negotiorum gestio w prawie publicznym (1082). 
W dyskusji zabierali głos: prof. T. Bigo i referent.

P o s i e d z e n i e  z d n i a  31 s t y c z n i a  1939. O b e c n i :  
prof. P. Dąbkowski, dr E. Gintowt, dr W. Hejnosz, dr K. Koranyi, 
prof. W. Osuchowski, dr H. Polaczkówna, prof. Przybyłowski, 
prof. K. Stefko, nadto pp. ks. dr J. Jaglarz, dr Wł. Mikuszewski, 
A. Ostrowski, Paszkowski, M. Pojnar, dr Z. Socha i dr M. Wali
górski. Czł. czyn. prof, Kami l  S t e f k o  przedstawił pracę: 
Powództwo i egzekucja przeciwko państwom obcym (streszcz. 
niedostarcz.). W dyskusji zabierali głos: dr K. Koranyi, prof.
K. Przybyłowski i referent. Następnie czł. przybr. dr E d w a r d  
G i n t o w t  przedstawił pracę: Stopień winy u Arystotelesa (Ety
ka Nikom. V. 10, 1135 b, 11 i n.) a pojęcie „culpa“ w prawie 
rzymskim (1083). W dyskusji zabierali g łos: ks. dr J. Jaglarz, 
prof. W. Osuchowski i referent.

P o s i e d z e n i e  z d n i a  21 l u t e g o  1939. O b e c n i :  
prof. M. Allerhand, prof. M. Chlamtacz, prof. P. Dąbkowski, 
dr E. Gintowt, prof. St. Głąbiński, dr ,W. Hejnosz, dr K. Ko
ranyi, prof. R. Longchamps, prof. W. Osuchowski, dr H. Po
laczkówna, prof. K. Przybyłowski, dr W. Rolny, prof. K. Stefko, 
nadto pp. ks. dr J. Jaglarz, mgr Paszkowski, mgr M. Pojnar, dr 
Z. Socha i dr L. Winowski. Przed przystąpieniem do porządku 
dziennego przewodniczący oddał hołd pamięci zmarłych człon
ków Towarzystwa, a to śp. prof. K o n s t a n t e g o  C h y l i ń 
s k i e g o  i śp. prof. L e o p o l d a  Car o. Obecni uczcili ich pa
mięć przez powstanie. Następnie czł. przybr. dr K a r o l  K o r a 
li y i przedstawił pracę: Z zagadnień prawa morskiego w daw
nej Polsce (1084). W dyskusji zabierali głos: prof. K. Stefko, 
prof; K. Przybyłowski i referent. Poczem czł. przybr. prof. 
W a c ł a w  O s u c h o w s k i  przedstawił pracę: Historia źródeł
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prawa rzymskiego (1085). W dyskusji zabierali głos: prof. 
M. Chlamtacz, prof. K. Przybyłowski, dr. H. Polaczkówna, 
dr L. Winowski i referent.

P o s i e d z e n i e  z d n i a  7 m a r c a  1939. O b e c n i :  
prof. Wł. Abraham, prof. Fr. Bujak, dr 1. Chrząszcz, prof. 
P. Dąbkowski, prof. M. Gębarowicz, prof. St. Głąbiński, prof. 
K. Hartleb, dr W. Hejnosz, dr K. Koranyi, prof. R. Long- 
champs, prof. W. Moraczewski, dr H. Polaczkówna, prof. K. 
Przybyłowski, prof. ks. J. Umiński, nadto pp. Halbanowa, ks. 
dr J.Jaglarz, Kruszyńska, dr K. Lanckorońska, Moraczewska 
i dr L. Winowski. Czł. czyn. prof. ks. J. Umiński przedstawił 
pracę dr K a r o l i n y  L a n c k o r o ń s k i e j :  Problemy religijne 
w późnych dziełach Michała Anioła (1086). W dyskusji zabie
rali głos: prof. ks. J. Umiński, prof. M. Gębarowicz, prof. 
Fr. Bujak i referentka.

Na odbytym następnie posiedzeniu administracyjnym 
wybrano członkami przybranymi wydziału K a r o l a  K o w a l 
s k i e g o  em. prokuratora Sądu Najwyższego w Warszawie 
i prof. dr W a c ł a w a  Z a i k y n a ,  obu ze Lwowa. Członkami 
Sekcji historii społecznej i gospodarczej wybrano: dr. W ł a 
d y s ł a w a  A d a m c z y k a  z Lublina, dr. A l e k s e g o  Gi le
wi  c z a  z Przemyśla, dr. T a d e u s z a  L u t ma n a  i dr. Ro 
mana  R o z d o l s k i e g o ,  obu ze Lwowa.

P o s i e d z e n i e  z d n i a  21 m a r c a  1939. O b e c n i :  
dr I. Chrząszcz, prof. P. Dąbkowski, dr E. Gintowt-Dziewał- 
towski, prof. St. Głąbiński, dr W. Hejnosz, prof. R. Long- 
champs, dr H. Polaczkówna, prof. ks. J. Umiński i dr B. Wło
darski. Czł. przybr. dr K a r o l  M a l e c z y ń s k i  przedstawił 
pracę: Bolesław Krzywousty. Zarys panowania (1087). W dy
skusji zabierali głos: prof. ks. J. Umiński, dr B. Włodarski, 
prof. P. Dąbkowski, dr W. Hejnosz, dr I. Chrząszcz i referent. 
Dołączamy streszczenie referatu proL P r z e m y s ł a w a  
D ą b k o w s k i e g o :  Podział administracyjny województwa 
ruskiego i bełskiego w XV wieku (1088), wygłoszonego 8 listo
pada 1921.

Sekcja historii społecznej i gospodarczej. P o s i e d z e 
ni e  z d n i a  13 s t y c z n i a  1939. O b e c n i :  prof. Fr. Bujak, 
dr St. Hoszowski, dr S. Inglot, dr J. Pelc, dr A. Tarnawski, 
dr E. Tomaszewski, nadto dr Wł. Adamczyk, mgrM. Górkiewicz, 
A. Fastnacht, A. Lutman, dr T. Lutman i mgr. B. Puczyński. Dr 
W ł a d y s ł a w  A d a m c z y k  przedstawił referat: Stosunki 
monetarne i metrologiczne w Lublinie w latach 1796—1914 
(1089). W dyskusji zabierali g ło s : prof. Fr. Bujak, .dr St. Ho
szowski, mgr M. Górkiewicz, dr T. Lutman i referent.

P o s i e d z e n i e  z d n i a  17 1 u t e g o  1939. O b e c n i : 
prof. Fr. Bujak, prof. P. Dąbkowski, dr W. Hejnosz, dr St. 
Hoszowski, dr Fr. Kącki, dr K. Koranyi, dr A. Tarnawski, 
dr E. Tomaszewski, nadto pp. A. Fastnacht, M. Górkiewicz, dr
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Fr. Kącki, M. Kostruba, dr T. Lutman, Pricak, mgr B. Pu
czyński. Przed przystąpieniem do porządku dziennego prze
wodniczący poświęcił wspomnienie zmarłemu członkowi Sekcji 
dr M a r i a n o w i  K a r p i ń s k i e m u ,  którego wspomnienie 
uczcili obecni przez powstanie. Następnie dr W a c ł a w  Zai -  
k y n przedstawił referat: Niewola i przytwierdzenie do gleby 
na ziemiach rosyjskich. Część II. XIII—XVI w. (1090). W dyskusji 
zabierali głos: dr W- Hejnosz, dr St. Hoszowski, dr S. Inglot, 
dr K. Koranyi, dr Fr. Kącki, dr R. Zubyk i referent.

P o s i e d z e n i e  z dn i a  17 ma r c a  1939. O b e c n i :  
prof. Fr. Bujak, dr St. Hoszowski, dr S. Inglot, dr T. Lutman, 
dr W. Styś, dr A. Tarnawski, dr M. Wąsowicz, nadto pp. mgr 
J. Bielecka, A. Fastnacht, M. Górkiewicz, Fr. Jukniewicz, dr Fr. 
Kącki, mgr B. Puczyński i dr W. Zaikyn. Mgr B o h d a n  
P u c z y ń s k i  przedstawił pracę: Naturalny ruch ludności 
Brzeżan i okolicy w XVIII w. (1091). W dyskusji zabierali 
głos; dr W. Styś, dr R. Zubyk, dr A. Tarnawski, dr T. Lut
man, dr M. Wąsowicz, dr S. Inglot, dr St. Hoszowski i re
ferent.

Wydział matematyczno - przyrodniczy. P o s i e d z e n i e  
z dni a  23 s t y c z n i a  1939. O b e c n i :  prof. B. Fuliński, dr 
S. Kaczmarz, prof. Z. Klemensiewicz, prof. S. Krzemieniewski, 
prof. W- Moraczewski, dr J, Motyka, prof. W. Nowicki, prof. 
W. Rogala, dr K. Sembrat, prof. J. Tokarski i prof. M. Wie- 
rzuchowski. Czł, czyn. prof. Jul i an  T o k a r s k i  przedstawił 
pracę: Z petrografii utworów tufogenicznych podkarpackiej 
formacji solonośnej (1092). W dyskusji zabierali głos: prof. 
W. Rogala i referent. Następnie tenże czł. czyn. prof. Ju
l ian T o k a r s k i  przedstawił pracę: Notatki mineralogiczne 
z polskiego wybrzeża (1093). W dyskusji zabierali g łos: prof. 
B. Fuliński i referent. Poczem czł. czyn. prof. W. Nowicki 
przedstawił pracę dr. W a c ł a w a S t a u f e r a :  Przysadka móz
gowa i gruczoły płciowe w przypadkach dłużej trwającego pod
wyższonego ciśnienia śródczaszkowego (1094). W dyskusji 
zabierali głos: prof. B. Fuliński, prof. W. Moraczewski, prof. 
W. Kemula i referent.

P o s i e d z e n i e  z dn i a  27 l u t e g o  1939. O b e c n i :  
prof. S.. Banach, prof. A. Beck, prof. B. Fuliński, prof. Z. Kle
mensiewicz, prof. W. Koskowski, prof. S. Krzemieniewski, 
prof. St. Kulczyński, prof. W. Moraczewski, prof. J. Parnas, prof. 
W. Rogala, prof. E. Rybka, prof. H. Steinhaus, prof. J. Tokar
ski i prof. M. Wierzuchowski. Czł. czyn. prof. H u g o  S t e i n 
haus przedstawił pracę: O dyspersji leukocytów we krwi 
(1095). W dyskusji zabierali glos: prof. W. Koskowski, prof. 
St. Kulczyński, prof. Z. Klemensiewicz, prof. W. Moraczewski, 
prof. J. Parnas, prof. J. Tokarski i referent. Z kolei czł. przybr. 
prof. E. Rybka przedstawił pracę p. A n t o n i e g o  O p o l 
s k i e g o :  Trójbarwna fotometria RT Aur. i AW Per., oraz
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sąsiednich gwiazd (1096). W dyskusji zabierali głos: prof. 
W. Kemula, prof. Z. Klemensiewicz i referent. Następnie czł. 
czyn. prof. J. Parnas przedstawił pracę dr T a d e u s z a  Bara
n o w s k i e g o :  Skrystalizowane białka mięśni królika (1097). 
W dyskusji zabierali głos: prof. W. Kemula, prof. W, Mora- 
czewski, prof. J. Tokarski i referent. Poczem czł. przybr. prof. 
W. Koskowski przedstawił pracę p. W ł a d y s ł a w a  Chi-  
mi aka:  Elektrodializa (jontoforeza) histaminowa w leczeniu 
schorzeń chirurgicznych w świetle badań doświadczalnych 
(1098). W dyskusji zabierali głos: prof. W. Kemula, prof. Z. 
Klemensiewicz, prof. J. Parnas i referent. Z kolei czł. przybr. 
prof. M. Wierzuchowski przedstawił pracę p. Z d z i s ł a w a  
B i e l i ń s k i e g o :  Metoda badania wpływu gazów na ściany 
naczynia krwionośnego (1099). Następnie tenże czł. przybr. 
prof. M i e c z y  s ł aw W i e r z u c h o w s k i  przedstawił pracę 
wykonaną wspólnie zp . Z d z i s ł a w e m  B i e l i ń s k i m:  Wra
żliwość odruchorodna zakończeń nerwowych, czynnych w roz
widleniu tętnicy szyjnej u psa na gazowy dwutlenek węgla 
(1100). W końcu tenże czł. przybr. prof. M. Wierzuchowski 
przedstawił pracę p. T o m a s z a  C h m i e l e w s k i e g o :  Zwią
zek między wytwarzaniem kwasu mlecznego przez ustrój pra
widłowego psa a chyżością dowozu glikolizy (1101). W dy
skusji zabierali g łos: prof. W. Moraczewski i referent.

Na odbytym następnie posiedzeniu administracyjnym 
wybrano członkami przybranymi Wydziału dr. W ł a d y s ł a w a  
Orl i  cza prof. Uniw. w Poznaniu i dr. H e n r y k a  Teis -  
s e y r e ’ a docenta U. J. w Krakowie, nadto dokonano wy
boru kandydatów na członków czynnych, celem przedłożenia 
ich Walnemu Zgromadzeniu.

P o s i e d z e n i e  z dni a  20 ma r c a  1939. O b e c n i :  
prof. B. Fuliński, prof. W. Kemula, prof. S. Krzemieniewski, 
prof. W. Rogala, prof. J. Tokarski i prof. M. Wierzuchowski. 
Czł. czyn. prof. J. Tokarski przedstawił pracę dr. Jana Ry l 
s k i e g o :  Skały magmowe Alaski i Wołynia w projekcji 
Beckego (1102). W dyskusji zabierali głos: prof. B. Fuliński, 
prof. W. Kemula i referent. Poczem czł. przybr. prof. Mi e 
c z y s ł a w  W i e r z u c h o w s k i  przedstawił pracę: Wielostru- 
mienna metoda trwałego, śródżylnego wlewania (1103). W dys
kusji zabierali głos: prof. B. Fuliński i referent.

Odczyty, referaty i komunikaty.
1075. Merlan Filip: Platons Form der philosophischen Mit-

teilung.
Formalnie dzieła filozoficzne Platona mają charakter 

reproduktywny. Ponieważ zaś występują w nich częstokroć 
osoby historyczne, kwestię, czy tę reproduktywną rolę na
leży brać na serio, stawiał historyk filozofii. Natomiast nie
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istnieje, jakby się mogło zdawać, kwestia formy dla tego, 
kto interesuje się filozofią w sposób systematyczny. Jednakże 
próba wyłuszczenia treści samej, dotarcia do jądra systemu, 
napotyka w pismach Platona na swoiste trudności. Można je 
ująć pod 4 kategorie:

1. E l e n k t y k a .  Wiele pism Platona polega na zbija
niu tez przeciwnika, połączonym jednak w pewien-charakte- 
rystyczny sposób ze zbijaniem osoby samej, głoszącej daną 
tezę. Gdy wyeliminujemy ten czysto subiektywny element, 
pisma te prawie tracą swój sens; jednakowoż właśnie ten, 
dla pism oczywista tak ważny, element urąga wszelkiej próbie 
ujęcia go w system.

2. D i a l e k t y k a .  Te pisma, w których dialog na po
zór stanowi czczą formę, poprzestając przeważnie na prostym 
„tak“ lub „nie“ rozmówców, i gdzie pozornie osoba tych roz
mówców nie gra żadnej roli — tak dalece, że są oni czasami 
bezimienni — odsłaniają swój charakter właśnie dopiero 
wtedy, gdy zrozumiemy, że bezbarwność tych rozmówców 
ma wyrażać, że przeszli oni już przez szkołę elenktyki, zo
stali już zbici i w ten sposób wyleczeni gruntownie z uro
jenia, że wiedzą coś, czego w istocie nie wiedzą. — Prócz 
tego temat tych pism i rezultat w nich osiągnięty niknie pra
wie w powodzi czysto metodycznych, tzw. dialektycznych 
rozważań, tak dalece, że jako właściwy sens tych pism zostaje 
zapodane wprawianie się w dialektyce, a nie jakieś określone 
pouczenie. Tak więc i w tych pismach rezultat jest po części 
uzależniony od osoby rozmówcy, po części wymyka się nam 
z rąk.

3. Mity.  Dalszą przeszkodę w skonstruowaniu systemu 
platonizmu stanowią mity, tak często zastępujące w pismach 
Platona systematyczne dociekania. Sens mitu polega oczywista 
właśnie na tym, że treść jego wyzywa do racjonalnej inter
pretacji, a jednak się jej ustawicznie wymyka.

4. S p r z e c z n o ś c i .  Trudności potęguje fakt świado
mych sprzeczności w dziełach Platona. Tak ważną naukę, jak 
teorię idei Platon sam poddaje radykalnej krytyce, mimo, że 
się nią w szeregu pism swych posługuje, tak że nie wiemy, 
czego się właściwie trzymać i jakiego zdania Platon był 
właściwie.

Wyliczone trudności powinny nakłonić także niehisto- 
ryka do zastanowienia się nad samą formą pism Platona. 
W tym wypadku powinien on sięgnąć do Listów Platona. 
W Listach tych bowiem Platon oświadcza stanowczo, że nie 
istnieje i istnieć nie będzie żadne jego pismo; że te pisma, 
które za takie uchodzą, są w rzeczywistości pismami Sokra
tesa, Sokratesa co prawda, który wypiękniał i odmłodził się. 
Tym samym Platon oświadcza, że w pismach swych nie prze
mawia do nas bezpośrednio, że wyrzeka się swych własnych



— 8 —

pism, że wyrażają one zdanie nie jego, lecz postaci przez 
niego stworzonej. — Równocześnie te same Listy zwracają 
uwagę na fakt, jaki nacisk kładł Platon na polityczną, względ
nie społeczno-pedagogiczną działalność, jak dalece czuł się 
przede wszystkim ustawodawcą. Mogłoby to skłonić do przy
puszczenia, że Platon dla tego właśnie wyrzekał się swych 
pism, bo za właściwe swe pole działania uważał czynność 
męża stanu — ustawodawstwo.

Jeśli jednak zanalizujemy dzieła, w których Platon ma
luje obrazy państw, rządzonych przez jego ustawy, tj. państw, 
odzwierciedlających ideał Platona, w szczególności, gdy zana
lizujemy Republikę Platona, pokaże się, że obywatele państwa 
platońskiego żyliby w tej samej niepewności, w tym samym 
zawieszeniu, co czytelnicy jego pism, względnie niektórzy 
z rozmówców, że państwo Platona, to urzeczywistniona elen- 
ktyka Sokratesa.

Gdyśmy w ten sposób zrozumieli utopijne państwa 
Platona i powrócimy znów do Listów, skonstatujemy, że na
wet w życiu prywatnym Platon tych, którzy się zwracali do 
niego jako ich mistrza, trzymał w tym samym zawieszeniu, 
wywołując u ludzi, z którymi się w podobny sposób obcho
dził, nastrój ten sam, którego ofiarą padło życie Sokratesa.

Tego „trzymania w zawieszeniu" nie należy jednak ro
zumieć w ten sposób, że Platon posiadał jakąś tajną wiedzę 
czy filozofię, do której dopuszczał tylko wybranych. Stan 
rzeczy jest oczywista ten, że prawda, którą Platon posiadał, 
nie miała dla niego samego nigdy charakteru rzeczy, którą 
można posiąść raz na zawsze, lecz była raczej czymś, co 
trzeba w każdej chwili na nowo zdobywać. Wrażenia tego 
nie mogą zatrzeć też tzw. niespisane nauki Platona, tj. wy
kłady jego, z których dochowały się fragmenty. Zarówno 
skutek, jaki te wykłady wywoływały u współczesnych Pla
tonowi słuchaczy, jak i znane nam urywki tych wykładów 
świadczą, że były one tak samo niezrozumiałe, jak pisma, 
choć w inny sposób; że posługiwały się formułkami, zrozu
mienia wcale nie ułatwiającymi, takimi, których sens musiał 
słuchacz sam zrozumieć.

Pisma, czynność ustawodawcza, wykłady Platona nie 
uczyły niczego wprost. Gdyśmy uzmysłowili sobie raz ten 
fakt, zrozumiemy lepiej, co Platon mówił o swojej prawdzie, 
jaki sens ma powiedzenie jego, że jest — między uczniami jego, 
wybitnymi pod względem umysłu, wielu takich, którzy po dłu
gich latach nauki spostrzegali, że zrozumieli to, czego nie ro
zumieli dotąd, a że przestali rozumieć to, o czym dotąd my
śleli, że jest dla nich zrozumiałe. — Platon mówi o swej 
prawdzie: „To, o co mi chodzi, nie jest na modłę innych 
nauk i dlatego ani ja, ani nikt inny nie może tego udostępnić 
pismem. Długoletnie wspólne wysiłki potrafią osiągnąć tyle,
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że coś jakby iskra, która zboczyła ze swej drogi, wznieca 
w duszy światło, które odtąd płonie samo z siebie".

Platonizm mieści więc w sobie prawdę, która, rzec 
można, znajduje się na. innej płaszczyźnie, niż reszta prawd; 
Wymaga zatem prawda la zrozumienia sui generis. O zrozu
mieniu tym można by może powiedzieć, że realizuje się ono 
nie tyle w jakiejś teorii, w jakimś systemie, ile w czymś, 
czemu można by nadać nazwę: żywotrwanie ducha.

Rezultat filozofii Platona jest zatem czysto formalny.* 
Zawiera się on raczej w pytaniu, do którego nas ta filozofia 
zmusza, a które brzmi: Jaka prawda nie da się udostępnić 
prostą drogą, tylko w ustawicznym przemawianiu w obcym 
imieniu, w trzymaniu w zawieszeniu siebie samego i innych? 
Jaka prawda daje się udostępnić tylko przez wzbronienie do 
niej dostępu?

Jeżeli taki jest rezultat filozofii Platona, to jest on dziw
nie niezaspakajający. Ale właśnie stan niezaspokojenia jest, 
jak się zdaje, z filozofią Platona istotnie związany, a forma, 
którą się Platon posługiwał, by filozofię swą udostępnić, 
przyczynia się właśnie do wywołania tego stanu niezaspo
kojenia.

1076. Auerbach Marian: Uwagi nad rękopisami i układem
„Arytmetyki" Diofantosa z Aleksandrii.
Wydawca Diofantosa z Aleksandrii, Paweł Tannery, 

(pierwszy po Cl. Bachecie r. 1621) oparł swoje wydanie 
(1893—1895) na rękopisie madryckim z w. 13 (Matritensis 
A 48), nie przypisując, wartości rękopisowi weneckiemu 
z w. 15 (Marcianus B). Tannery odrzuca tradycję reprezento
waną przez manuskrypt B, twierdząc, że on reprezentuje 
klasę opartą o recenzję Maximusa Planudesa, więc zawiera 
poprawki uczonego, które często trudno oddzielić od lekcji 
Diofantosa. Bliższa analiza szeregu miejsc wykazuje, że po 
pierwsze Planudes nie przeprowadził recenzji Arytmetyki 
Diofantosa, po drugie, że rękopis B ma często lekcje lepsze, 
niż A. Oba rękopisy, A i B, pochodzą z jednego archetypu 
pisanego jeszcze pismem uncjalnym (wskazuje na to pewien 
typ błędów wspólnych obu rękopisom), co też przyznaje 
Tannery, ale — co należy podkreślić — nie są tego typu 
odpisami bezpośrednimi, przeciwnie między A i archetypem 
z jednej strony, a B i archetypem z drugiej strony leżą jakieś 
dziś nieznane manuskrypty, różne dla A i dla B. Tym się 
tłumaczy, że jedne błędy są wspólne obu manuskryptom inne 
znowu występują tylko w jednej lub drugiej klasie. W miejscach, 
w których A i B różnią się między sobą, nie zawsze — wbrew 
twierdzeniu Tannery’ego — manuskrypt A ma lekcję pierwotną. 
W wielu miejscach należy iść za rękopisem B, który często
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zachował tekst niezepsuty. Miejsca te obejmują dwie grupy. 
Do pierwszej grupy należą rodzajniki. Na podstawie błędów 
w obu manuskryptach dą się wykazać, że Diofantos często 
opuszczał rodzajnik tam, gdzie należałoby go oczekiwać. Pod 
tym względem wierniejszy jest manuskrypt B. Do drugiej gru
py należy szereg miejsc poza rodzajnikiem, w których analiza 
krytyczna wykazuje, że B ma lekcje oryginalne. Dalsza część 
odczytu była poświęcona zagadnieniom autentyczności pew
nych zadań, względnie miejscom, w których pierwotny porzą
dek zadań był inny, niż go zachowały manuskrypty.

1077. Ganszynlec Ryszard: Intonacja a akcent.
Nawiązując do studium J. Kuryłowicza o systemie ak- 

centuacji staroindyjskiej (por. Spraw. Twa Nauk. 1938, s. 
246—250) przedstawia referent uwagi o stosunku akcentu 
zdaniowego do akcentu słownego, oraz o funkcji znaczenio
wej tych akcentów. Akcent dynamiczny pojedynczego słowa 
sygnalizuje albo początek albo koniec słowa i przyczynia się 
do łatwiejszego rozgraniczenia elementów zdania. Musimy 
dalej pytać, jaki sens ma ten osobliwy system sygnalizacyjny. 
Nie jest to bowiem rzeczą naturalną, by zdanie, wyrażające 
w całości jedną i jednolitą, tj. niepodzielną myśl, tzw. sens 
zdania, będący sam w sobie ostatecznie także tylko sygna
łem właściwie, by zdanie to wyrażało ponadto swój sens 
przez szereg względnie samodzielnych cząstek przypadkowo 
skoordynowanych. Łatwo przecież sobie pomyśleć, że struk
tura języka mogłaby w zasadzie być inna, aniżeli np. nasza 
obecna. Można sobie wyobrazić język, w którym wszystkie 
słowa jednego zdania zlewają się najściślej w jeden jedyny 
wyraz, tak jak np. w języku sanskryckim posiadamy olbrzy
mie composita, wypełniające cały wiersz. W takim wypadku 
akcent dynamiczny byłby albo zupełnie zbyteczny, albo też 
rola jego ograniczałaby się po prostu do funkcji oddzielenia 
zdania od innych. Że taka struktura języka leży zupełnie na 
linii możliwości rozwojowych, o tym świadczy tzw. scriptura 
continua, nie uznająca podziału mowy na słowa, lecz co naj
wyżej na zdania. Dopiero pod wpływem nauki gramatyków 
nauczono się wydzielać słowa, ale — rzecz charakterystyczna — 
używano w napisach tego samego znaku interpunkcyjnego, 
który w dawniejszych czasach oddzielał zdania, tj. kropki. 
Kropka też została znakiem interpunkcyjnym retorycznych 
części zdania (tzw. z&Xa) i już swym kształtem świadczy ta 
interpunkcja słowna lub śródzdaniowa o prototypie takich 
podziałów.

Jednakowoż wskazówki, jakie nam może dać pismo, są 
zbyt deluzoryczne i nie wyjaśniają funkcji akcentu dynamicz
nego z tej prostej racji, że w ogóle akcentu nie wyrażano 
w piśmie. Musimy wobec tego zrezygnować z dokumentacji
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historycznej, i — jak często właśnie w lingwistyce — wobec 
braku takiej dokumentacji spróbować rozwiązania kwestii 
drogą rozważań, które jednak zawsze uważamy za namiastkę 
indukcji. Punktem wyjścia będzie twierdzenie Kuryłowicza 
o sygnalizacyjnym charakterze akcentu dynamicznego słowa. 
System ten sygnalizacyjny oczywista nie posiada charakteru 
gramatycznego, gdyż formalną stroną słowa człowiek się nie 
interesował — tylko słowem, o ile ono samo przez się jest 
sygnałem, tj. samo przez się wyraża sens istotny dla zrozu
mienia zdania. Słowa nieistotne dla tego sensu zdania, nie 
tworzące tego sensu, mówiącego nie interesowały. Jak ważny 
jest właśnie ten moment, wynika z faktu, że olbrzymia grupa 
słów proklitycznych i enklitycznych, mimo że stanowią jed
nostki słowne na równi z innymi grupami słów, nie ma wła
snego akcentu, zapewniającego im względną autonomię w obrę
bie zdania. Natomiast w pewnych warunkach i te enklityki 
mogą mieć akcent, a to jeżeli określają sens zdania.

Innymi słowy: akcent dynamiczny słowa posiada funkcję 
sygnalizacyjną nie tylko pod względem formalnym, jako dziel
nik zdania na słowa, ale i pod względem treściowym, jako 
element determinujący sens zdania. Na funkcję tę treściową —
0 ile mi wiadomo — nie zwracano dotąd uwagi. I rzeczy
wiście natrafia dokładniejsze jej określenie na pewne trudności. 
Przecież pewnikiem jest dla nas, że poszczególne słowa w zda
niu same dla siebie sensu nie mają, że znaczenie ich deter
minowane jest dopiero przez zdanie, przy tym głównym
1 ostatecznym czynnikiem w determinowaniu tego sensu zdania 
(i pośrednio poszczególnych słów zdania) jest intencja mó
wiącego. Jakże więc pogodzić fakt jednolitości zdania i jed
ności sensu ze względną autonomią słów, o czym świadczy „ 
akcent dynamiczny? W jakim stosunku stoi ostatecznie sens 
zdania do sensu poszczególnych słów?

Na wszystkie te pytania otrzymamy wyczerpującą od
powiedź, jeżeli wprowadzimy akcent zdania, analogiczny do 
akcentu dynamicznego poszczególnych słów i temu akcentowi 
zdania przypiszemy taką samą funkcję sygnalizacyjną. Będzie 
to jednak akcent pod wieloma względami różny od akcentu 
słownego. Już fakt, że obejmuje on większy kompleks słów, 
całe zdanie, jest pod tym względem wymowny. Ten akcent 
zdania wolno nazwać intonacją. Intonację tę znamy dotąd 
raczej z retoryki (w nauce o elocułio), aniżeli z gramatyki, 
a rozdział o niej powinna zawierać każda gramatyka. Jak 
akcent dynamiczny słowa, ma także intonacja dwa aspekty: 
formalny i treściowy. Pod względem formalnym jest ona mo
dulacją głosu, wyrażającą jakiś sens, np. pytanie, zdziwienie, 
powątpiewanie, twierdzenie, rozkaz lub zakaz. Od epoki hu
manistów począwszy, kiedy to na nowo powołano do życia 
literacką łacinę jako mowę artystyczną, zwracano uwagę na



owe rozmaite rodzaje zdania, i dla ułatwienia głośnego czy
tania, dla znalezienia od. razu odpowiedniej intonacji bez dłuż
szego zastanowienia i wczytywania się, wprowadzono znaki 
interpunkcyjne, jak pytajnik i wykrzyknik, cudzysłów, umie
szczane na końcu zdania (tylko język hiszpański — i jest to 
spo$ób napewno najwłaściwszy — umieszcza znaki te, jak 
my cudzysłów, na początku i zarazem na końcu zdania). W ten 
sposób charakteryzowano jednak tylko nieliczne typy zdania, 
szczególnie ważne z punktu widzenia gramatycznego: orzeka
jące, życzące (rozkazujące), pytajne, mające swe odpowied
niki, czy to w trybach koniugacji, czy też w kategoriach 
składni: znaczy to też, iż kryteriami dla ich ustalenia były 
wyłącznie względy intelektualne, „ekspresywne", aby uchwycić 
„sens“ zdania, intelektualną, logiczną jego treść. Jednakże tak 
samo jak w muzyce każdy ton zasadniczy ma swe górne tony, 
determinujące „barwę" danego tonu i nadające mu pełnię 
brzmienia oraz nastrój, tak też ludzka mo\ya posiada nie tylko 
owe górne tony, ale górne tony te, wibrujące mniej lub wię
cej dobitnie w głównym tonie, wyrażają pewną treść psy
chiczną — nieświadomie w mowie zwykłej, nieuczonej, z świa
domością i z całym artyzmem w mowie kunsztownej, która 
potrafi też modulacje głosu cieniować w nieskończoność 
i odpowiednio do tego tworzyć też nieskończoną ilość typów 
zdań. Lingwista słusznie ogranicza się w swych studiach do 
3—4 zasadniczych typów zdania mowy potocznej; bo arty
styczne typy zdania mowy kunsztownej są nie tylko indywi
dualne, ale wyrażają też inną treść — nie ekspresywną, inte
lektualną, lecz raczej uczuciową, psychiczną. W badaniu tych 
typów zdania zastępuje gramatykę retoryka, która coprawda 
w bardzo prymitywny sposób zacieśnia się do traktowania 
negatywnego, wyodrębnia z całego zdania ową grupę słów, 
która determinuje odmienność, i nazywa ją „figurą retoryczną". 
Nie trudno wykazać, że modulacja głosu (owa „krzywa akcen
towa") obejmuje w s z y s t k i e  wyrazy zdania, w silniejszym 
oczywista stopniu wyrazy, zawierające w sobie „sens" zdania, 
lub grupy słów, „figury", wyrażające pewne afekty.

Czyżby starożytni, ci wielcy artyści słowa mówionego, 
byli nieczuli na tę „krzywą akcentową" zdania, czyż ich gra
matycy nie wyrazili jej w swej teorii? Przecież — jeśli idzie 
O pojedyncze słowo — obok akcentu dynamicznego (tóvoę) 
rozróżniali jeszcze iloczas słowa i akcent muzyczny jako „przy- 

■ śpiew" (jrpoo<j>Sta, łac. accentas), będący korelatem iloczasu. 
Naturalnym wydaje się nam wniosek, że wyczuwali nie tylko 
akcenty słowa, ale i akcent dynamiczny zdania (tzw. sandhi) 
oraz zdaniowy akcent muzyczny, modulację, i że właśnie tę 
intonację określili jako „prosodię". Niestety, teorie starożytnych 
gramatyków ignorują zarówno zdaniowy akcent jak i przy- 
śpiew zdaniowy: łączy się to z genezą gramatyki greckiej

— 12 —
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która wyrosła z dyskusji nad paradeigmatami deklinacyjnymi 
v koniugacyjnymi, więc z dyskusji nad słowami. Od tego 
czasu prawie do dnia dzisiejszego przedmiotem głównym 
gramatyki było nie zdanie, lecz pojedyncze słowo. Także 
w domenie „przyśpiewu", w metryce, postępowano w sposób 
analogiczny, gdyż i tam przedmiotem analizy naukowej były 
nie systemy metryczne, odpowiadające zdaniom słownym, 
lecz poszczególne metra, rozłożone nawet na „syllaby", na 
stopy metryczne. Także retoryka, która jeszcze najbardziej 
związana była z kultem żywego słowa, nie potrafiła wznieść 
się zasadniczo ponad szczyty teoryj gramatycznych, i po
przestała na grupach słów, widząc w nich jedynie ornamenty 
mowy. Jakżebyśmy chcieli, by takie uwagi przygodne, jak 
np. Arystotelesa o* charakterze jambu i trochaju — trochaj 
ma wyrażać ethos satyryczne, jamb zaś intonację mowy po
tocznej (odbłyski i echa takich rozważań mamy także przy
godnie u innych, np. Horatius, Ars poeL  89: veribus- exporti 
łragicis res comica non vultf indignałur iłem privałis ac prope 
socco, dignis carminibus narrari cena Thyestae, gdzie mowa 
nie tylko o doborze słów, ale i o metrum) — rozrosły się do 
teorii o korelacie psychicznym ( =  ethos) metrów greckich, 
a zatem i o rozszerzeniu „przyśpiewu" (prosodia) na całe zda
nie, także niemetryczne. Przecież nie trudno teraz dojść do 
wniosku, że np. w mowie helleńskiej artyzm rhetora polegał 
właśnie na takim rozłożeniu w zdaniu intonacji i modulacji, 
czyli korelatu przyśpiewu słownego, by osiągnąć maximum 
ekspresji myślowej. Ekspresja ta jest wykładnikiem akcentu 
dynamicznego i intonacji, służących intelektualnym potrzebom 
w mowie niewiązanej. Analogicznie artyzm poety helleńskiego 
polegał na kunsztownym rozłożeniu intonacji i modulacji 
w wierszu lak, by osiągnąć maximum ekspresji afektów (bę
dącej wykładnikiem „przyśpiewu" i modulacji, służących po
trzebom psychicznym). Każdy o tym wie, że wiersz, metrycz
nie poprawny, może być niestrawny pod względem melodyj
nym; każdy też wie o tym, że poezja może być „rhetoryzu- 
jąca" (gdy dominuje intonacja nad modulacją), lub wymowa 
„poetycka", gdy elementy poetyckie, zwłaszcza modulacja, 
biorą górę nad intonacją.

Z tych elementów bliższa nam jest intonacja, gdyż ję
zyk nasz przyśpiewu nie zna. Obejmuje ona całe zdanie jako 
twór jednolity; dopiero drogą naukowej analizy dałoby się 
ustalić, jaka cząstka tego akcentu zdaniowego przypadłaby 
na poszczególny wyraz. Wynik tych studiów dlatego byłby 
conajmniej problematyczny, że intonacja zdania, będąca ca
łością niepodzielną, jest tym samym całością nieisometryczną, 
tj. nie da się dzielić na cząstki równe czy równowartościowe,

• tak jak żywy organizm nie da się dzielić na równe części, 
gdyż wszystkie części skoordynowane są dla wyższej jed
ności organizmu lub zdania.
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Intonacja posiada jednak i funkcję treściową; jak wspom
niał referent, sama modulacja głosu, niezależnie od słów, 
przesądza sens zdania. Można sobie wyobrazić, np. że spo
tykamy obcokrajowca, który zwraca się do nas w nieznanym 
języku: w wielu wypadkach z intonacji głosu odgadniemy 
życzenie mówiącego. Albo też odległość nie pozwala nam 
dosłyszeć dokładnie słów, gdyż do naszych uszu docierają 
tylko bezkształtne dźwięki — ale intonacja pozwoli nam od
gadnąć ich sens. Na ogół odnosi się to do pewnych utartych 
treści myślowych; ale mogą się zdarzyć wypadki, gdzie nie 
tylko treść myślowa trywialna, lecz bardziej cieniowane afekty 
są „dosłyszalne". O św. Bernardzie z Clairvaux opowiadają 
nam współcześni, że głosił kazania łacińskie przed Niemcami, 
a chociaż ci ani jednego słowa nie rozumieli, odgadywali 
jednak treść jego, zalewali się łzami i w skrusze padali do 
nóg świętego. Pouczający jest pod tym względem ustęp (roz
dział XXII) z powieści The Scarleł Lełłer pisarza amerykań
skiego Nathaniela Hawthorne’a (Tauchnitz, Leipzig 1852, str. 
286 n.); tam bohaterka romansu, Hester Prynne, przysłuchuje 
się w czasie uroczystości kazaniu księdza Dimmesdale#a, jed
nakże stoi zbyt daleko, by dosłyszeć poszczególne słowa: 
mimo to rozumie cały tok kazania na podstawie falowania 
głosu kaznodziei.

Nie tylko z tego przykładu, ale i w myśl powyższych 
założeń jasno wynika, że funkcja treściowa intonacji nie po
krywa się z funkcją treściową słownego akcentu dynamicz
nego, albo inaczej powiedziawszy, sens zdania nie pokrywa 
się z sensem słów zdania, nawet nie wtedy, gdybyśmy chcieli 
sens zdania rozumieć jako sumę znaczeń poszczególnych słów. 
Albowiem są to po prostu różne sensy. Intonacja podaje nam 
sens s y n t e t y c z n y ,  odbierany drogą intonacji, odgadywa
nia, wyczucia — i tak rozumiemy zdanie jako całość. W więk
szości wypadków życie potoczne może się zadowolić tym 
rozumieniem, chociaż stoi ono na stopniu pierwotnym. Ale 
jest rzeczą jasną, że taki syntetyczny odbiór sygnalizacji da
leki jest od intelektualistycznego rozumienia i nie wystarcza 
w stosunkach prawnych i społecznych, zwłaszcza nie wystar
cza w literaturze pięknej — wszędzie tu wymaga się precyzji. 
Słowa precyzują zdanie — ogólnikowy sygnał (zdanie), w któ
rym intonacja stanowi niejako determinativum (jakiego np. 
Babylończycy używają w piśmie klinowym), jest jakby po
wtórnie wyrażony, ale w postaci daleko bardziej precyzyjnej, 
słowami o względnej autonomii i własnym akcencie. Słowa 
te umożliwiają także zrozumienie zdania, ale zrozumienie ana
l i t y c z n e ,  i są w samej rzeczy wtórną, logiczną podbudową 
pod s y n t e t y c z n y  sens zdania. Dopiero więc pod tym 
kątem widzenia staje się jasne, dlaczego słowa nie straciły 
swegd akcentu dynamicznego na rzecz zdania, dlaczego za-
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trzy mu ją akcent, dlaczego wreszcie ewolucja języka wykazuje 
tendencje do coraz silniejszego podkreślania samoistności po
szczególnych wyrazów lub przynajmniej grup wyrazowych. 
Albowiem język ludów kulturalnych dąży do coraz większej 
precyzji myślowej, intelektualnej. W ten sposób znajdujemy 
pomost między literaturą a psychologią: psychologia struktu
ralna (Gestaltpsychologie) zajmuje się właśnie nie tylko utwo
rem, ale i zdaniem, akcentem zdaniowym, sensem zdaniowym.

Rozważania te mają szczególne znaczenie dla praktyki 
szkolnej, a zwłaszcza dla interpretacji filologicznej. Filologia 
klasyczna, jako nauka, posługuje się oczywista, jak każda na
uka, metodami analitycznymi, i także w interpretacji autorów 
nie odstępuje od tych metod. Dotychczasowa praktyka była 
wybitnie „atomizująca", tj. główny nacisk kładziono na inter
pretację szczegółową pojedynczych słów, a to w przeświad
czeniu, że sens zdania jest właściwie tylko sumą treści po
szczególnych słów, zaś sens dzieła sumą treści poszczegól
nych zdań. Nie liczono się w praktyce z elementem synte
tycznym, z intuicją, chociaż może w teorii wiedziano o nich. 
Jeżeli zaś przedstawione tu myśli o istnieniu dwóch akcentów, 
słownego i zdaniowego, oraz o podwójnym charakterze syg
nalizacji, formalnym i treściowym, są słuszne, wtenczas na
leżałoby wyciągnąć z tych przesłanek wnioski dla naszej 
praktyki naukowej — przede wszystkim w docenianiu ele
mentu syntetycznego i intuicyjnego w interpretacji. Postulat 
ten łączy się najściślej z postulatem drugim: mianowicie od
powiedniego g ł o s o w e g o  przedstawiania tekstów, tak aby 
ów element modulaeyjny, owa intonacja, stała się dostrzegalną 
dla uczniów. W odróżnieniu bowiem od akcentu słownego, 
zaznaczonego np. w piśmie greckim, intonacja bywała uwi
doczniona na piśmie tylko prymitywnie (pytajnikiem, wykrzyk
nikiem, kropką), na razie więc tylko głosowo może być po
znana w pełni. Innymi słowy, należy i tu zawrócić z ślepej 
uliczki filologii klasycznej, która dotychczas zajmowała się 
tylko „tekstami", a przypomnieć sobie, że mamy do czynienia 
nie tylko z „językiem", skodyfikowanym w gramatyce i słow
niku, ale z „mową", wymagającą żywej reprodukcji w wy
głoszeniu.

1078* Gębarowicz Mieczysław: Z badań nad Psałterzem Flo
riańskim.
Ostatnie wydanie monumentalne Psałterza Floriańskiego, 

którego tom I ukazał się przed kilku miesiącami pod re
dakcją Ludwika Bernackiego, zaktualizowało na nowo za
gadnienie genezy tego zabytku naszego języka. Szczegółowe 
opracowanie zewnętrznej strony zabytku, dokonane przez 
najwybitniejszych fachowców, które obok tekstu trójjęzycz- 
nego wypełnia tom pierwszy wydawnictwa, jakkolwiek nie



zmieniło w zasadniczym zrębie dotychczasowych wyników, 
przyniosło jednak szereg nowych danych, które na powstanie 
rękopisu inne nieco rzucają światło.

„Dotyczy to w pierwszym rzędzie ozdoby malarskiej 
psałterza, w której Podlacha odróżnia dwa wyraźne style. 
Najbardziej interesująco przedstawia się styl pierwszy, obej
mujący pierwszych 64 kart rękopisu; uderza w nim przede 
wszystkim pewien rys archaiczny, wyrażający się obecnością 
motywów romańskich, poza tym zwraca uwagę bogactwo 
pierwiastków francuskich i włoskich, przy braku zupełnym 
związków ze współczesnym miniatorstwem czeskim. Te wszyst
kie cechy charakterystyczne tej części ozdoby upoważniałyby 
do przypuszczeń, że jest ona dziełem jakiegoś zacofanego 
w swym rozwoju warsztatu prowincjonalnego, ale nie można 
wykluczać ewentualności wzorowania się na jakimś modli
tewniku lub innym rękopisie dawniejszym, może w posiadaniu 
rodziny andegaweńskiej się znajdującym, co by połączenie tak 
różnorodnych pierwiastków tłumaczyło.

Co się tyczy motywów heraldycznych, występujących 
w ozdobie malarskiej, a opracowanych przez dr Polaczkównę, 
zasługuje na uwagę próba zidentyfikowania uszkodzonego 
przez obcięcie i zatarcie herbu na k. 5 jako Pogoni Jagiełły, 
choć nie można wykluczyć, że był tam pierwotnie podwójny 
krzyż Arpadów. Natomiast co do wkładki międzywierszowej 
na k. 50 r., widzieć w niej należy nie tyle herb Władysława 
Opolezyka, jak sądzi autorka, ale orła klejnotnego herbu 
polskiego Ludwika Węgierskiego.

Najbardziej zagadkowo przedstawia się monogram zło
żony z dwóch skrzyżowanych minuskułowych liter „m“, który 
powtarza się w psałterzu trzykrotnie, występuje również na 
roztruchanie w Griines Gewólbe w Dreźnie. Monogram ten, 
rozmaicie dotąd rozwiązywany, nie posiada określonego zna
czenia i pojawia się niezależnie od naszych zabytków, w Ka- 
jovychf w południowych Czechach, z początkiem XVI w., oraz 
w tym samym czasie na ołtarzu i na karcie tytułowej mszału 
diecezji Chur w Szwajcarii, w połączeniu z herbem tamtej
szego biskupa Henryka von He wen (1491—1509). W naszym 
wypadku znaczenie decydujące ma ujawniony niedawno frag
ment pierwotnej dekoracji ściennej tzw. sali kazimierzowskiej 
na zamku wawelskim, powtarzający ten sam monogram. Po
nieważ dekoracja ta pochodzi z czasów królowej Jadwigi, 
przyjąć należy, że zagadkowy monogram jest jej osobistą 
dewizą. Jej rozwiązanie oprzeć należy na dedykowanym kró
lowej dziełku Henryka de Bitterfeld, „De contemplatione et 
vita activd!\ w którego przedmowie autor rozwija ideał życia 
chrześcijańskiego, jako harmonijne pogodzenie życia czynnego 
i kontemplacji, których symbolem biblijnym są dwie siostry: 
Maria i Marta. Zapewne zatem dewiza życiowa królowej wy-



rażała się w dążeniu do osiągnięcia tego ideału, a jej odpo
wiednik graficzny powstał z połączenia inicjałów symbolicz
nych postaci ewangelicznych. Jakkolwiek bądź, już w obec
nym stanie badań przyjąć należy, że Psałterz Floriański pozo
staje w najbliższym związku z królową Jadwigą, jako dzieło 
jej inicjatywy, albo też dla niej osobiście przeznaczone.

Związek Psałterza z roztruchanem drezdeńskim znaleźć 
może wytłumaczenie przez odpowiednie odczytanie napisu 
dedykacyjnego. Wobec widocznych w tym ostatnim popra
wek wysunąć należy następujące jego brzmienie: „Heduigis 
cyfum scandat, quem contulit istum presul ob merita Wenceslao 
sancto grata digna Polonoram regina superna polorum". Takie 
brzmienie napisu pozwala przyjąć, że roztruchan nasz, który 
zresztą nie jest naczyniem, ani sprzętem liturgicznym, nie był 
darem Jadwigi dla katedry krakowskiej, ale dla królowej 
przeznaczonym podarkiem zapewne Piotra Wysza, biskupa 
krakowskiego, zaufanego doradcy Jadwigi i jednego z wyko
nawców jej testamentu.

1079. Estreicher Karol: Artystyczna droga Matejki.
I. Przyjęło się o Matejce mniemanie, że wyrósł on na 

gruncie naszym samorodnie. Przekonaniu temu dali wyraz 
jego biografowie a Matejko sam był zapewne przekonany
0 samorództwie swojej sztuki. Od poziomu malarstwa pol
skiego a od krakowskiego w szczególności odbił się odrazu 
tak wyraźnie, gdy wystąpił, że nic dziwnego, iż ugruntowało 
się przekonanie o samorództwie jego sztuki, która nauczycieli 
właściwie nie miała. A jednak tkwi Matejko zbyt silnie 
w swojej epoce oraz w sztuce polskiej, by można uznać, że 
jest niezależny całkowicie jako fenomenalne zjawisko arty
styczne. Lecz właśnie wykazanie dróg jego twórczości po
zwala na tym sprawiedliwszą ocenę jego talentu, na odróż
nienie go — i to jak najkorzystniejsze — od całej plejady 
malarzy historycznych, którzy panowali w sztuce europejskiej 
w połowie XIX stulecia.

Nie można lekceważyć wpływu, który wywarł na Ma
tejkę młody Łuszczkiewicz, jego nauczyciel w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych, ani Stattler — ale także nie można 
lekceważyć Monachium, do którego pojechał w r. 1858 dwu
dziestoletni Matejko. Była to sławna już i znana szkoła, 
w której młody artysta zetknął się ze sztuką Corneliusa
1 Kaulbacha, zetknął się co ważniejsza z idealizmem niemiec
kim, od którego nie był nawet wolny bezpośredni nauczyciel 
Matejki, co prawda już realista, Piloty. Owe główne prądy, 
które przenikały szkołę monachijską doskonale wyczuł Ma
tejko. Nie poddał się im, bo wiał z nich mimo bogactwa 
tendencji chłód form, podczas gdy u niego budził się całą
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siłą talent. Rozumowy, poprawny* mdły poziom sztuki mona
chijskiej nie odpowiadał Matejce. Jednak wielkie znaczenie 
studiów Matejki w Monachium, większe znacznie niż to, które 
się na ogół przypuszcza, polega na tym, że zetknął się tam 
z wiarą w posłannictwo sztuki, w jej misję społeczną. Spo
strzegł w Monachium potwierdzenie swego, wyniesionego 
z Krakowa zamiłowania do malarstwa historycznego, potwier
dzenie swoich myśli zasadniczych.

Ważnym źródłem historycznym, potwierdzającym po
wyższy sąd o studiach monachijskich Matejki, jest pamiętnik 
Izydora Jabłońskiego. Jest to prawdziwa kopalnia wiadomości 
o malarskim życiu Matejki w tym czasie, z której dowiadu
jemy się, jak wiele Matejko w Monachium korzystał, jak stu
diował obrazy Corneliusa, Overbecka, Kaulbacha.

Wybrał Matejko inną drogę formalną dla swoich celów, 
aniżeli ta, którą widział w Monachium. Wielkie płótna i kom
pozycje leżały w duchu epoki. Lecz o ile staranni i wyrozu- 
mowani artyści epoki, jak Delaroche czy Piloty spoglądali 
na przeszłość chłodnym spojrzeniem i rozstawiali planowo 
swe postacie w obrazach, Matejko dał się unieść idei, porwać 
jej nieokiełzanie, użyć nadmiaru i zbytku, wprowadzić zamęt 
w akcesoria i postacie. Im bardziej oddalamy się od epoki 
Matejki, tym silniej występuje jego patetyka, przesada form, 
niepokój, zasadnicze cechy malarstwa baroku — nie wahajmy 
się użyć tego słowa — bo Matejko jest spóźnionym baro- 
kistą, jest, o ile można stwierdzić, ostatnim barokistą w Eu
ropie i jako taki a nie jako akademicki malarz będzie ceniony.

II. Lecz Matejko był nie tylko zjawiskiem artystycznym, 
był także zjawiskiem literackim i pod tym względem musi 
być wzięty pod uwagę, jeśli się go pragnie wszechstronnie 
zrozumieć i ocenić. Kto pragnie zrozumieć Matejkę na tle 
życia polskiego, dojrzeć jak z naszej gleby wyrasta, musi 
uwzględnić także literacką stronę jego twórczości. Należy się 
przeciwstawić tym wszystkim krytykom, a nawet historykom 
sztuki, którzy stosując francuski punkt widzenia do malarstwa 
XIX wieku żądają od Matejki, by odpowiadał paryskim regu
łom kolorystycznym, oraz zarzucają mu jego tematykę. Tym
czasem Matejkę trzeba brać takim, jakim jest i nie można 
stosować do niego obcej mu miary artystycznej. Nikt nie za
przeczy, że Francuzi w XIX wieku posiadają w sztuce rolę 
przodującą, podobnie jak kiedyś w XV wieku mieli ją Włosi. 
Płyniemy ciągle w wielkim prądzie sztuki francuskiej. Nikt 
jednak myślący kategoriami historycznymi nie powtórzy dzi
siaj o malarstwie flamandzkim lub o rzeźbie niemieckiej 
XV wieku potępiających sądów Vasariego dlatego, że od
mienne to formy od renesansowych.

Czasy, w których wyrósł Matejko to okres, gdy ro
mantyzm wielkiej emigracji przeniknął do Polski i zaczął wy-
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dawać owoce. Mesjanizm począł się rozprzestrzeniać po 
kraju a obok niego ogarnął społeczeństwo drugi prąd pod 
wpływem rozwoju nauki, historyzm, który rozbudzał coraz 
szersze zamiłowanie do narodowej przeszłości. Na wrażliwą 
duszę Matejki oba prądy z przeciwnych zda się poczęte dąż
ności, bo z mesjanizmu poezji i z racjonalizmu nauki, oddzia
łały silnie, tak silnie, iż wskazały mu drogę na całe życie. 
Stąd tak głębokie studia historyczne na podstawie dzieł Szuj
skiego i Tarnowskiego, lecz również na podstawie samodziel
nych studiów dawnych kronik i opracowań. Historia Długosza 
dostarczyła Matejce wiele tematów i od Długosza przejął 
Matejko ową pasję do kreślenia zdecydowanych i mocnych 
charakterów zarówno w złym jak w dobrym znaczeniu.

Matejko wybuchowy, nerwowy, gwałtowny wierzył, że 
powołany jest do spełnienia zadań i celów w narodzie. Skoń
czyło się Królestwo Ducha Mickiewicza i Słowackiego, lecz 
on był wykładnikiem ich dalszym, ich dziedzicem w linii 
prostej. Jego obrazy przedstawiają dramat dziejowy o wielu 
aktach, a Matejko wyznacza sobie w nim rolę bynajmniej 
nie ostatnią. Mimo błazeńskiej szaty, purpura to królewska, 
w którą się stroi. Wierzy bowiem na równi z romantykami, 
przejęty do głębi mistycyzmem, w Królestwo swego Ducha. 
Od zamierzonych przez Mickiewicza Dziadów  poprzez Sło
wackiego Króla Ducha wiedzie prosta droga do Stańczyka 
Matejki. W chwili, gdy zamilkli romantycy, Matejko podej
muje ich pieśń; ma wiarę mistyczną w potęgę swego artyzmu, 
najwyższe o sobie przekonanie. Nie waha się w pewnym mo
mencie wyraźnie swej roli określić, ku zgorszeniu tłumu.

Królestwo Ducha w dziejach myśli polskiej czeka jeszcze 
na swego historyka i porównawczego badacza. Byłoby może 
za wcześnie, żeby dzisiaj ktoś podjął ten temat, bo wielu 
wypadków i zjawisk jesteśmy jeszcze za bliscy. Lecz kiedyś, 
gdy oddaleni będziemy dostatecznie od epoki XIX stulecia, 
owa romantyczna myśl znajdzie opracowanie, a Matejko 
ważny w nim rozdział. Dzięki wierze w swoje powołanie Ma
tejko urósł tak silnie, posiadł tyle mocy, uzyskał tyle wpływu. 
Dzięki temu znalazł naśladowców, wydał uczniów, z których 
Wyspiański stoi mu najbliżej.

Gest i bogactwo Matejki przejął po nim Wyspiański 
i przejął nie tyle w malarstwie swoim, co w swoim teatrze. 
Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie zja
wisko Matejki, teatr Wyspiańskiego wyglądałby zupełnie ina
czej. Nie tylko całe postacie wprowadził Wyspiański z obra
zów Matejki do swoich dramatów, lecz budowa sceny przez 
Wyspiańskiego, to przejęcie wizji Matejki. Można zaryzykować 
twierdzenie, że Wyspiański udramatyzował obrazy Matejki. 
A zarazem od romantyków i od Matejki przejął Wyspiański

2*
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wiarę w mesjanizm swej sztuki; w Konradzie z Wyzwolenia 
tkwi owa idea, że Królem Duchem narodu jest on, to dalsze 
dzięki Matejce proste dziedzictwo tej samej idei.

Charakterystykę artystycznej drogi Matejki zamknąć 
można stwierdzeniem, że ten barokista formy i literacki ro
mantyk, jakim był Matejko, wypłynął z wielorakich prądów, 
które nurtowały myśl europejską i polską w XIX wieku. Ma
tejko nie jest samorodny w swojej sztuce, ale właśnie zależny 
i dlatego tak silnie ze społeczeństwem związany, jak mało 
który artysta. Jeżeli szukać dla niego porównań, to może 
zjawkko Wiktora Hugo najbliższe będzie Matejce. Jest to 
duch artystyczny jemu pokrewny pod wielu względami, a także 
i pod tym względem, że środki wypowiedzenia się właściwie 
zrozumiałe są tylko dla najbliższych. Trzeba bowiem być 
Francuzem, żeby zrozumieć Wiktora Hugo, pojąć jego wiel
kość. Trudno, nie będąc Polakiem, ocenić geniusz Matejki.

1080. Piwocki Ksawery: Zagadnienie rodzimej twórczości
artystycznej w niemieckiej nauce.
Autor na wstępie stwierdza, że niemiecka nauka odczuwa 

szczególnie boleśnie drugoplanowość własnej kultury plastycz
nej. Żaden bowiem z wielkich prądów artystycznych Europy 
nie narodził się na ziemi niemieckiej, a wszelkie zasadnicze 
przemiany w sztuce następowały tam pod wpływem impulsów 
obcych: francuskich, włoskich czy niederlandzkich. To też 
nauka niemiecka od swych zawiązków poświęcała i poświęca 
bardzo wiele uwagi i trudu próbom wykazania, że mimo 
wszystko istnieją w plastyce niemieckiej cechy rodzime i że 
odgrywała ona poważną rolę w ukształtowaniu obrazu pro
dukcji artystycznej europejskiej. Zbadanie nauki niemieckiej 
pod tym kątem widzenia jest szczególnie pouczające dla ba
daczy polskich, bo znajdujemy się w podobnej, a może i gor
szej pozycji, niż Niemcy.

Przyczyny powstawania różnic w ujęciu formalnym w po
szczególnych krajach, a w jednej epoce, były rozmaicie tłu
maczone. Wysuwano bądźto względy zmienne, historyczne, 
a więc polityczne, społeczno-gospodarcze, religijne i ogólno- 
kulturalne, bądź też stałe, a więc geograficzne i wreszcie bio
logiczne czyli rasowe. Tym ostatnim poświęca autor najwięcej 
uwagi, idąc w tym za najnowszymi prądami nauki niemieckiej.

W związku z tym referent zestawiwszy wyniki badań 
antropologicznych niemieckich i polskich uczonych i wpro
wadzone przez nich definicje i określenia właściwości posz
czególnych ras ludzkich, przechodzi krótko historię rasizmu 
teoretycznego od „Essai sur V inegalite des races humainesu 
(1855) hr. Gobineau, poprzez dzieła Karola Penka, hr. de 
Lapouge, H. S. Chamberlaina, Woltmanna, aż po Giinthera
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i Hitlera. Podjęte przez nich próby udowodnienia prymatu 
rasy nordyckiej dla cywilizacji ludzkiej, rasy zdaniem ich 
właściwie jedynie kulturotwórczej, miały duży wpływ na nauki 
humanistyczne, a więc i na historię sztuki. Teoria jednak 
rasizmu uległa w ostatnich czasach ciekawej ewolucji: rasa 
jako pojęcie biologiczne została zastąpiona przez pojęcie rasy 
niemieckiej, a więc właściwie narodu, wraz z wszystkimi jego 
składnikami biologicznymi. Ten to dopiero ostatni kierunek 
wywarł decydujący wpływ na współczesną niemiecką historię 
sztuki.

W dalszym ciągu autor zestawia zapatrywania histo
ryków sztuki na zagadnienie rodzimej niemieckiej twórczości 
od Epiłoma Germanorum (1505) Jakuba Wimpfelinga aż po 
czasy najnowsze. Po krótkim okresie przeciwstawiania się 
poglądom Vasariego o przodownictwie Włochów w sztukach 
plastycznych przychodzi, od czasów Diirera, poprzez Sand- 
rarta i Mengsa w XVII i XVIII w., kierunek głoszący wyższość 
obcej, przede wszystkim włoskiej sztuki.

Dopiero uczeni doby „Sturm und Drang" i romantyzmu, 
a więc Herder, Merck, bracia Schlegel, stawiają jasno sprawę 
odrębności sztuki niemieckiej. Uważali oni twórczość gotycką, 
i to nie tylko własną, za manifestację właśnie rodzimej, nie
mieckiej sztuki. Dopiero stwierdzenie Mertensa z r. 1843, że 
gotyk powstał na ziemi francuskiej, nadało inny, solidniejszy 
kierunek badaniom. Rumohr, Kugler, Schnaase ujmują jednak 
gotyk jako sztukę germańską, już nie niemiecką, i nadają mu 
konsekwentnie nazwę stylu germańskiego. Gotyk bowiem, 
jakkolwiek powstał we Francji, to jednak w jej dzielnicach 
północnych, a więc w dzielnicach o silnej domieszce krwi 
germańskiej, i dlatego najbliższy jest on duchowi północnej 
sztuki.

Odmienne zapatrywania ujawnił Jakub Burckhardt. Zda
niem jego, racjonalny, wypracowany we Francji, system g o 
tycki nie odpowiadał duchowi germańskiemu i dopiero wiek 
XV przyniósł Niederlandom i Niemcom wyzwolenie spod 
wpływu obcego. Najbardziej charakterystyczny dla sztuki 
niemieckiej jest „jakiś samowolny, fantastyczny rys, który 
traktuje przypadkowe jako istotne, a istotne jako przypad
kowe". Ten element fantastyczności, irracjonalizmu sztuki 
północnej przejęli jako najbardziej istotną cechę rodzimej 
twórczości wszyscy następcy Burckhardta, aż po dzień dzi
siejszy.

U progu XIX wieku powstają dwa niezmiernej wagi 
dla naszej nauki kierunki: szkoła wiedeńska Wickhoffa, Riegla 
i Dvo?aka i formalizm Wolfflina. Oba jednak te prądy, jak 
i gigantyczne koncepcje Strzygowskiego, ujmującego wymianę 
wartości kulturalnych i artystycznych w skali światowej, od
suwały zagadnienie rodzimości czy ogólno-europejskiej war-
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tości sztuki niemieckiej na plan dalszy. Jednocześnie, tuż przed 
wojną, daje się zauważyć kierunek, który jakkolwiek wyróż
niał pewne swoiste wartości w sztuce niemieckiej, to jednak, 
idąc za Burckhardtem, zaprzeczał jej poważniejszych osiąg
nięć w dziedzinie plastyki. Należą tu: Heidrich, Burger i Dehio, 
który rozważania swoje w Deutsche Kunstgeschichte und deut- 

sche Geschichte (1908) kończy słowami: „Sztuka przyszła do 
Niemców jako nierozerwalna część kultury chrześcijańsko- 
antycznej... i zachowała zawsze coś z charakteru jakiegoś 
obcego krzewu".

Krótki ten okres, jakby rezygnacji z możliwości wydo
bycia z własnej przeszłości artystycznej poważniejszych war
tości ogólno-europejskich, wywołał gwałtowną reakcję, trwa
jącą aż do dnia dzisiejszego. Obok Wolfflina, Pindera, Gersten- 
berga i innych najgwałtowniej wystąpił Worringer (Formpro-  

bierne der Gotik 1911). Sztuka gotycka, a więc w pewnym 
sensie średniowiecza wogóle, jest psychologicznie wytworem 
duszy germańskiej. „Germanie są conditio sine qua non go
tyku..." „Krajem czystej kultury gotyckiej jest germańska 
północ". Worringer zbliżył się najbardziej do teoryj czystego 
rasizmu, wskazując na nordyckie, germańskie pochodzenie 
całej kultury europejskiej.

Współcześni uczeni niemieccy, zgodnie z ewolucją ra
sizmu od ujęcia biologicznego do narodowego, poświęcają 
się raczej badaniu narodowych cech własnej sztuki i różni
cowaniu jej pod tym właśnie kątem widzenia. Bardzo charak
terystyczne są tu zapatrywania Pindera („D ie Kunst der deu-  

tschen Koiserzeit", 1935). „Sztuka naszego narodu jest sztuką 
niemiecką, nie żadną inną, np. nie skandynawską. My nie 
jesteśmy niedorozwiniętymi Skandynawami." W przeciwieństwie 
więc do Worringera Pinder nie myśli wcale z materiału, któ
rym dysponuje, dedukować jakiejś sztuki rasy germańskiej 
czy nordyckiej. Mówi o twórczości niemieckiej i przeciwstawia 
ją sztuce francuskiej czy włoskiej.

Najbardziej charakterystyczną pracą dla współczesnej 
wiedzy o sztuce w Niemczech jest Brinckmanna Geist der 
Nationen (1938). Korzystając obficie z myśli i twierdzeń po
przedników i w oparciu o badania rasistów daje on częś
ciowo zupełnie nowe ujęcie syntetyczne dziejów sztuki euro
pejskiej i usiłuje na podstawie analizy formy dać obraz psy
chicznych skłonności trzech głównych narodów kontynentu 
europejskiego: Niemców, Francuzów i Włochów. Sztuka zda
niem jego nie jest oderwanym procesem optycznym, jak chciał 
Wólfflin, jedynie rasa ją determinuje: nie wiara, która może 
być i była przeszczepiona z zewnątrz i wymuszana, i nie język, 
który np. w celtycko-germańskiej Francji stał się romańskim. 
Rasę jednak pojmuje Brickmann raczej jako ogół właściwości 
narodowych, jak pojęcie „race" w języku francuskim, a nie
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biologicznie- Zgodnie z tym sądzi, że obecna sztuka europejska, 
„której granice wschodnie schodzą się mniej więcej z dzi
siejszą wschodnią granicą Rzeszy", narodziła się dopiero 
wówczas, gdy z mgławic rasowych powstają określone narody: 
najpierw około 1140 r. francuski, około 1250 niemiecki i około 
1300 włoski. Gotyk pełny ze swym racjonalizmem jest tworem 
czysto francuskim, dopiero XIV i XV-wieczne halowe kościoły 
mają cechy naprawdę niemieckie. Brinckmann przyznaje na
tomiast Niemcom główną zasługę w stworzeniu baroku. „Nie
miecki renesans nie może być bardziej wyprowadzony z wło
skiej formy, jak włoski barok z niemieckiego ducha. To zja
wiska niemieckiej sztuki stały się żywe w włoskim malar
stwie". Równocześnie w XVII wieku krzepnie odrębna, na 
racjonalizmie oparta, sztuka francuska.

Na tle tak pojętego rozwoju sztuki europejskiej daje 
Brinckmann charakterystykę cech narodowych Francuzów, 
Włochów i Niemców. Wyniki można streścić krótko: Włochów 
cechuje przede wszystkim zmysłowe ujęcie rzeczywistości, 
a główną ich zdobyczą w malarstwie jest perspektywiczne 
ujęcie przestrzeni. Francuzi budują swą sztukę na podstawach 
rozumowych i dążą do wypracowania logicznej metody we 
wszystkich gałęziach plastyki. Uduchowienie i przewaga 
uczucia nad formą cechuje sztukę niemiecką. Waha się ona 
od skrajnego naturalizmu aż po niezrozumiałe niekiedy abstrak
cje, jest więc wielokierunkowa i łatwo absorbuje obce formy, 
bo nie forma, ale duch jest dla niej charakterystyczny.

Prelegent poddaje tezy Brinckmanna krytyce, podkreśla
jąc jednostronny wybitnie charakter jego syntezy. Nie uwzględ
nienie przezeń pierwiastków religijnych, które miały tak olb
rzymi wpływ na ukształtowanie prądów artystycznych aż po 
koniec XVIII wieku, musiało wypaczyć obraz sztuki europej
skiej. Za drugi słaby punkt konstrukcji Brinckmanna uważa 
autor referatu pominięcie Niederlandów i Belgii, które prze
cież w rozwoju plastyki odegrały pierwszorzędną rolę.

W zakończeniu referent zwraca uwagę na konieczność 
skoncentrowania uwagi naszych badaczy przeszłości artys
tycznej na zagadnieniu rodzimości polskiej sztuki. Do sprawy 
tej przystępowano dotąd bardzo nieśmiało i na ogół zadawa
lano się stwierdzeniem obcego źródła danej formy artystycznej, 
powstałej na naszym terenie. Wyszukiwanie jednak wciąż od 
nowa związków naszej sztuki i kultury z twórczością zachod
nio-europejską nie może być dziś głównym celem naszej 
nauki. Nacisk winien być położony na wyszukiwaniu różnic, 
których suma i kierunek pozwoli nam uświadomić sobie 
w pełni polską odrębność kulturalną.
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1081. Polaczkówna Helena: Program wydawnictwa regestów
z aktów grodzkich i ziemskich przemyskich (od XIV w.
do 1784 r.).
W 1884 r. ukazały się w X tomie Aktów grodzkich 

i ziemskich regesta dokumentów z aktów grodzkich i ziemskich 
lwowskich tzw. obiaty, wyrażające się sumą 7446 pozycyj. 
Jeśli się zważy, że Archiwum lwowskie powstało dopiero 
15 października 1878 r., że ówczesny dyrektor dr Xawery Liske 
dysponował na początek zupełnie młodymi i niedoświadczo
nymi siłami studentów, którzy po raz pierwszy w życiu brali 
rękopis do ręki, musieli przełamywać trudności średniowiecz- 
nej łaciny i paleografii, to trzeba uznać ogrom pracy doko
nanej przez samego dyrektora i ówczesny zespół archiwalny 
w ciągu pięciu lat niespełna. Pośpiech, z jakim wykonano tę 
olbrzymią robotę, wywołany był bez wątpienia okolicznościami 
zewnętrznymi; zależało na tym, aby archiwum, którego orga
nizacja doszła do skutku po długich zabiegach u rządu au
striackiego ze strony Sejmu galicyjskiego, okazało co naj
rychlej bogactwo swoich zasobów i zachęciło posłów tego 
Sejmu do utrzymania go na rachunku budżetu krajowego, do 
dotacyj na cele dalszego jego rozwoju, oraz zainteresowało 
swoją zawartością świat naukowy.

Pośpiech, z jakim przystąpiono do druku regestów 
lwowskich, zaważył jednak na ich jakości w dwóch kierun
kach. Do druku regestów wyczerpano jedynie materiał za
warty w 959 księgach grodzkich i 313 księgach ziemskich, 
z pominięciem 102 fascykułów grodzkich i 6 fascykułów ziem
skich. Zapytajmy się, czy można by spodziewać się dużego 
przybytku materiału z przeglądnięcia fascykułów? Sądzę, że 
tak. Dodam przykładowo, że przejrzenie pierwszego fascy- 
kułu grodzkiego lwowskiego dało mi 423 regesty aktów, 
z których w tomie X znalazło miejsce na podstawie ksiąg za
ledwie kilkanaście, reszta stanowiła przybytek źródłowy cał
kowicie nowy. Kto zna kancelaryjność grodową i ziemską 
wie dobrze, że nie zawsze można wyczekiwać uzupełnień źró
dłowych z fascykułów, ale już to, że do jednego i tego sa
mego faktu zyskuje się dwie wersje piśmienne lub więcej, 
przy czym stan zachowania jednej może być lepszy od dru
giej, pozwala niejednokrotnie uzupełnić w szczęśliwy sposób 
elementy chronologiczne i onomastyczne tak ważne w bada
niu historycznym.

Młodzieńczość współpracowników tomu X i pośpiech, 
dla którego nie poddano kontroli ich źródłowych wyciągów, 
sprawiła, że tomowi temu nie brak błędów przede wszystkim 
w nazwach osób i miejscowości, które wprawniejszy pracow
nik naukowy poprawi a prima vista, nie sięgając do źródła. 
A zapewne znalazłoby się ich więcej przy porównaniu 
z oryginalnym tekstem.
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Mimo tych niedociągnięć jeszcze dzisiaj można z całą 
szczerością podpisać się pod krótkiem słowem wstępnem śp. 
Liskego do tomu X, który spodziewał się, że bogatsze dla 
nauki przyniesie owoce. Tę wartość tzw. oblat lwowskich 
wciąż jeszcze podkreślają badacze naukowi, mimo pomyłek 
i niedokładności; przed niedawnym czasem konstatował ją 
długoletni badacz wojskowości polskiej za Władysława IV, 
wielostronny znawca archiwów polskich i zagranicznych, 
pułkownik Adam Sawczyński, że dzięki tym oblatom wyłowił 
cenne militaria o charakterze ogólno-państwowym, których 
nie mógł znaleźć ani w archiwum koronnym, ani też w ja
kimkolwiek innym. Zawsze jednak przy użytkowaniu tych re
gestów trzeba mieć na pamięci, że spełniają one rolę hasła 
odwołującego do źródła, a nie są źródłem samym.

Obecnie w ten sam sposób doprowadzone zostało do 
końca badanie nad aktami grodzkimi i ziemskimi przemys
kimi. Rozpoczął je od czwartego tomu aktów grodzkich dr 
Bolesław Grużewski1 1 października 1905 r., a zakończył 
260 fascykułem dr Karol Maleczynski 2 grudnia 1937 r. 
W ciągu 32 lat brali w tych pracach udział: Anna Bieńkow
ska, Stanisław Bryła, HenrykXhodynicki, Bolesław Grużewski, 
Wojciech Hejnosz, Roman Lutman, Karol Maleczyński, Antoni 
Nowak-Przygodzki, Alfred Ohanowicz, Helena Polaczkówna, 
Antoni Prochaska ( f  1930, IX. 23), Adam Sawczyński, Józef 
Siemieński, Edmund Sobolewski, Stefan Sochaniewicz (t  1917. 
III. 18). Co do opracowania regestów ziemskich przemyskich 
brak jest tak szczegółowych zapisek archiwalnych, jakie prze
chowały się co do grodzkich. Można tylko na podstawie 
różnych charakterów pisma ustalić, że w sporządzaniu ich 
na podstawie 405 ksiąg2 brali udział: Przemysław Dąbkow- 
ski, Roman Kunzek, Zbigniew Pazdro, Antoni Prochaska, Adam 
Szelągowski, Alojzy Winiarz, wreszcie fascykuły ziemskie 
przemyskie w liczbie 25 przeglądnęli w ciągu pierwszego 
półrocza 1938 r. Karol Maleczyński i Helena Polaczkówna, 
kończąc tę pracę 29 lipca 1938 r. W porównaniu z szybkością, 
z jaką zregestowano akta lwowskie, praca nad regestami prze
myskimi trwała znacznie dłużej, ale trzeba w ciągu tego okresu 
odliczyć lata wojny, w których archiwum pustoszało całko
wicie z pracowników.

Akta przemyskie są poza tym najliczniejszą grupą wśród 
aktów sądownictwa bełskiego i czerwonoruskiego. Liczą 1103 
ksiąg grodzkich (lwowskie 959), 260 fascykułów, 415 ksiąg 
ziemskich (lwowskich tylko 313), fascykułów 25.

J Tomy grodzkie przemyskie 1—3 zostały wydrukowane in extenso 
z opuszczeniem najzwyklejszych formuł, kancelaryjnych w AGZ. XVII.

2 Regestówanie ksiąg ziemskich przemyskich rozpoczęto od 6 tomu 
ponieważ 1—5 zostały wydrukowane in extenso w AGZ. XIII i XVIII 
z opuszczeniem formuł kancelaryjnych.
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Zasady regestowania zostały te same, jakie we wstępie 
do tomu X wytyczył śp. Xawery Liske: wyłowiono z całej 
masy aktów sądowych przede wszystkim akta królewskie, 
z pominięciem wystawianych pod imieniem królewskim, na
stępnie ważniejsze akta prywatne, a także akta obce przewo
dowi sądowemu w ścisłym tego słowa znaczeniu, które pre
zentowano sądowi w toku procesu i co spowodowało na
zwanie ich oblatami. Postępy, jakie nauka polska poczyniła 
w ostatnim trzydziestoleciu, rozwój wydawnictw źródłowych, 
dokonanych czy to pod patronatem Akademii Umiejętności, 
czy innych instytucyj naukowych, sprawiły, że młodzieńczy 
pracownik dostawał odrazu do ręki szereg źródeł analogicz
nych, które ułatwiły mu orientację naukową i dały do ręki 
elementy identyfikacyjne, nie licząc tego, że w poważnej 
części regestowania ofiarnie wzięli udział doświadczeni 
mężowie nauki, choćby tylko wymienić zmarłego Anto
niego Prochaskę. Trzeba podkreślić także owocną inicja
tywę obecnego dyrektora archiwum, dra Eugeniusza Bar- 
wińskiego, który mimo nieprzychylnych dla całego przedsię
wzięcia głosów, przeprowadził u władz naczelnych jego wy
kończenie i rozszerzenie na objątek fascykułów. Te wszystkie 
czynniki sprawiły, że obecne regesty przemyskie mogą się 
ukazać w doskonalszej formie niźli to było możliwe dla re
gestów lwowskich; jest czas odpowiedni, aby wszystkie za
piski przekontrolować i poddać je jednolitej redakcji, istnienie 
dwóch, czasem kilku zapisek tej samej treści, pozwala uzu
pełnić brak dat chronologicznych i niedostateczne odczyty 
onomastyczne. Gdyby udało się wydrukować całość na rok 
1940, byłby to właściwy sposób uczczenia przez Towarzystwo 
Naukowe Zjazdu polskich historyków, który ma się odbyć 
w tym czasie we Lwowie w związku z sześćsetleciem zwią
zania ponownie Rusi Czerwonej z Polską przez Kazimierza 
Wielkiego. Wydawnictwo samo, będące niejako zbiorem haseł 
do przebogatych zasobów źródłowych ziemi przemyskiej, od
dawałoby uczonym polskim i' zagranicznym jak największe 
usługi. Nie jestem w możności przedstawić w krótkim zarysie 
całego bogactwa tego materiału, zwłaszcza że jest on bardzo 
rozbieżny: polityczny, kościelny i cerkiewny, prawny i gene
alogiczny, gospodarczy i skarbowy.

Przed paru miesiącami mieliśmy możność oglądać taki 
materiał regestów, zebrany od czasów najdawniejszych aż po 
ostatnie w zurychskim Staatsarchiv. Wydrukowano z niego 
znikomą część po koniec XIII w., dalsze numery regestów 
czekają na swoją kolej druku. Oczywiście, jakość materiału 
tu i tam różna, jaka dzieli o tyle starszy Zachód od młod
szego kulturalnie Wschodu, a tym samym zasoby dużego 
europejskiego archiwum od prowincjonalnego zespołu aktów 
urzędowych. Interesująca w tym zestawieniu jest jedynie
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strona metodyczna wydawnictwa, która w różnych środowi
skach naukowych zachowała po dziś dzień wartość i według 
której dalej się opracowuje i publikuje źródła, których nie- 
dodobna wydać w całości.

Materiały przemyskie rozłożone chronologicznie, ze
brane są dziś w ośmiu pudłach; niepodobna obliczyć w tej 
chwili, jaką to da ilość pozycyj, może 10—15.000, w każdym 
razie więcej od 7446 pozycyj, które dały regesty lwowskie.

Pewnym brakiem tak przygotowanego wydawnictwa 
jest to, że nie zostały przeglądnięte księgi powiatu przewor
skiego ; jest ich wprawdzie niewielka liczba, bo tylko 47, 
z których zostały wydrukowane w całości pierwsza w XIII, 
a druga i trzecia w XIX tomie AGZ. Może się ten brak da 
jeszcze uzupełnić, w każdym razie nawet w razie niemożności 
wykonania tego uzupełnienia, nie będzie to poważniejszy 
uszczerbek dla całego przedsięwzięcia, gdyż akta ziemskie 
nie obfitują w obiaty dokumentów obcych, zawierają przede 
wszystkim sprawy tyczące się dziedziczenia i obrotu ziemią.

Proponując wydawnictwo regestów dokumentów prze
myskich przez Towarzystwo Naukowe, trzeba przypomnieć, 
że może ono dojść do skutku w zmienionych warunkach, in
nych aniżeli drukował się tom X AGZ. W przeszłości archi
wum krajowe aktów grodzkich i ziemskich (część dzisiejszego 
Państwowego) i Fundacja śp. Aleksandra Stadnickiego, z któ
rej wydawano AGZ, stanowiły pewną wspólnotę pod zarzą
dem Wydziału krajowego; do niej dołączyło się nieco póź
niej Towarzystwo Naukowe, łącząc je tą samą osobą prezesa 
i dyrektora archiwum. Obecnie wspólnota ta rozpadła się: 
Fundacja śp. Stadnickiego jest w zarządzie Towarzystwa 
Naukowego, ale, o ile wiadomo, fundusz to nieczynny. Szczę
śliwym okolicznościom trzeba zawdzięczyć, że obecny dyrektor 
Archiwum dr Eugeniusz Barwiński, nie stawiał przeszkód 
w oddaniu do druku tego materiału archiwalnego, zebranego 
w godzinach urzędowych przez urzędników archiwalnych, 
przeciwnie, przyrzekł wyjednać dla niego potrzebne zezwo
lenie władz centralnych i poprzeć je swoim autorytetem, To
warzystwo zaś Naukowe udziela jak najchętniej gościny 
w swoich publikacjach pracom związanym z kulturą ziem 
południowo-wschodnich Rzplitej. Wszystko składa się na to, 
że są widoki na rychłe przeprowadzenie tego wydawnictwa.

Kończąc omówienie, referentka przypomniała, że gdy 
program wydawnictwa ,regestów z aktów przemyskich za
czyna przybierać konkretne kształty, dzieje się to w szóstą 
rocznicę zgonu śp. Oswalda Balzera, który był całego przed
sięwzięcia najżarliwszym patronem, w czasach, w których Mu 
jeszcze służył cały wigor życiowy i nie był nadmiernie obar
czony różnymi pracami, osobiście każdego tygodnia prace 
wykonane przez pracowników archiwalnych kontrolował, po-



— 28 —

prawiał, uczył ich i nimi kierował. Jest to więc zarazem hołd 
oddany Jego pamięci!

1082. Hilarowicz Tadeusz: Negotiorum gestio w prawie pu
blicznym.
Stosowanie zasad prawa cywilnego jako ogólnych zasad 

prawnych w drodze analogii w prawie administracyjnym po
siada wielkie znaczenie dla posuwania naprzód ogólnej teorii 
prawa administracyjnego i w ogóle prawa publicznego. Roz
patrywanie kwestii negotiorum gestionis w prawie publicznym 
jest jednym z wypadków zastosowania pojęć prawa cywil
nego w drodze analogii w prawie publicznym. Rozpatrując tę 
kwestię zajmiemy się nią: 1) w prawie międzynarodowym, 
2) w prawie politycznym (konstytucyjnym), 3) w prawie ad
ministracyjnym.

1. K w e s t i a  n e g o t i o r u m  g e s t i o  w p r a w i e  
m i ę d z y n a r o d o w y m  występuje przede wszystkim, gdy 
chodzi o okupację wojenną, a także okupację pokojową. Zda
niem referenta, okupant stanowi rodzaj negotiorum gestora 
rządu legalnego, przynajmniej w pewnych dziedzinach. Kwestia 
ta jest w literaturze i praktyce sporną (Cybichowski, J. Ma
kowski, Meurer, Ehrlich, judykatura Sądu Najwyższego).

2. N e g o t i o r u m  g e s t i o  w p r a w i e  p o l i t y c z 
n y m ( k o n s t y t u c y j n y m )  występuje, gdy chodzi o dzia
łalność za naczelne organy państwowe, względnie za państwo 
jako takie. Kwestię tę można rozpatrywać na tle faktów na
stępujących:

A. N e g o t i o r u m  g e s t i o  za w ł a d z ę  p a ń s t w o 
wą  w o k r e s i e  w a l k  o n i e p o d l e g ł o ś ć  p a ń s t w o w ą  
n a r o d ó w  n i e p o s i a d a j ą c y c h  w ł a s n e g o  p a ń s t w a .  
Rząd Narodowy Polski z okresu powstania styczniowego, 
niezależnie od strony emocjonalnej i pietetycznej, która nam 
nakazuje uważać go za prawowitą władzę polską w walce 
uciemiężonego Narodu z najeźdźcą, był z punktu widzenia 
prawnego negotiorum gestorem władzy Państwa Polskiego, 
a to zarówno, jeżeli staniemy na stanowisku, że Państwo 
Polskie w okresie rozbiorów istnieć nie przestało (stanowisko 
Sądu Najwyższego), a to ze względu na to, że nie powstał 
on na podstawie norm prawno-konstytucyjnych z chwili ostat
niego rozbioru Polski w końcu XVIII w., jak też, jeżeli sta
niemy na stanowisku, że Państwo Polskie przestało istnieć 
w r. 1795 (Berezowski).

Powstające podczas wielkiej wojny reprezentacje na
rodów, dążących do uzyskania niepodległego bytu państwo
wego, posiadały wyraźny charakter negotiorum gestionis za 
nieistniejącą jeszcze, ale spodziewaną władzę państwową. Ze 
względu na silne zabarwienie polityczne instytucji prawa po-
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litycznego wolę wprowadzić tutaj pojęcie negotiorum gestio- 
nis za spodziewaną władzę państwową, niż operować pojęciem 
nascituri.

Jako przykłady wymienia referent Polski Komitet Narodo
wy w Paryżu i jego uprawnienia w stosunku do armii polskiej 
we Francji, tudzież traktowanie go przez państwa koalicyjne 
jako instytucję przygotowującą organizacje przyszłego Państwa 
Polskiego, a także Naczelny Komitet Narodowy, cytując cha
rakterystyczne słowa zawarte w memoriale wyższych oficerów 
Legionów Polskich z r. 1916, podpisanym przez Józefa Piłsud
skiego, Józefa Hallera, Kazimierza Sosnkowskiego i Bolesława 
Roję, iż „Naczelny Komitet Narodowy jest zaczątkiem Rządu 
Polskiego", „Rządem Polskim w swej zaczątkowej formie”.

Jako dalszy przykład cytuje referent powstanie rządu 
czechosłowackiego w Paryżu w październiku 1918 i uznanie 
tego rządu przez Francję, gdy w Austrii jeszcze istniały rządy 
dotychczasowe.

B. N e g o t i o r u m  g e s t i o  za w ł a d z ę  p a ń s t w o 
wą w o k r e s i e  t w o r z e n i a  s i ę  O d r o d z o n e g o  Pań
s t wa  P o l s k i e g o .  Tutaj nie mamy już do czynienia z ne
gotiorum gestio za przyszłą władzę Państwa Polskiego, ale 
z negotiorum gestio za centralną władzę państwową polską, 
bądź to dlatego, że władza ta jeszcze nie zorganizowała na
leżycie swoich organów na całym terytorium powstałego już 
państwa, bądź też dlatego, że pewne terytoria jeszcze nie 
znalazły się pod suwerenną władzą Państwa Polskiego, a wła
dza ta jako taka nie objęła nad nimi funkcji władzy okupa- 
cyjnej. Jako przykłady wymienić można: Polską Komisję Li
kwidacyjną w Krakowie, Tymczasowy Komitet rządzący we 
Lwowie, Naczelną Radę Ludową i Komisariat tejże Rady 
w Poznaniu i Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego na 
Śląsku Cieszyńskim. Analizując poszczególne z tych insty
tucji, których charakter i warunki działania były zresztą róż
norodne, stoimy na stanowisku, że w każdym razie w tych 
okresach, w których nie były one jeszcze organami Central
nego Rządu Polskiego, a ponieważ przy tym nie można ich 
uważać za rządy odrębnych, niepodległych państw, musimy 
je uważać za negotiorum gestores centralnego Rządu Państwa 
Polskiego.

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia Litwy Środko
wej. Charakter jej jako państwa jest sporny (Komarnicki, Mu- 
szalski, Berezowski). Referent będąc osobiście zdania, że 
Litwę Środkową należy uważać za czasowe Państwo, uważa 
jednak, że w razie odmiennego stanowiska, charakter wyko
nywanej przez organy naczelne Litwy Środkowej władzy da 
się wyjaśnić jako negotiorum gestio za polską władzę pań
stwową.
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3. N e g o t i o r u m  g e s t i o  w p r a w i e  a d m i n i 
s t r a c y j n y m  może się przedstawiać jako: a) działanie wła
dzy za władzę, b) działanie organu za organ, c) działanie 
jednostki za władzę, d) działanie innej jednostki za jednostkę 
interesowaną, e) działanie władzy za jednostkę.

A. D z i a ł a n i e  w ł a d z y  za w ł a d z ę .  Jeżeli chodzi 
o działanie niewłaściwej władzy administracyjnej za właściwą 
władzę administracyjną, to należy tutaj rozróżnić wypadki 
właściwej negotiorum gestionis w pełnym znaczeniu od pew
nego rodzaju tejże, jakby w znaczeniu niepełnym.

Negotiorum gestio w znaczeniu niepełnym zachodzi 
wówczas, gdy zachodzi spór o właściwość (art. 6 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o postępowaniu admi
nistracyjnym). Negotiorum gestio w pełnym znaczeniu zachodzi 
wówczas, gdy władza administracyjna bezspornie niewłaściwa 
działa świadomie za władzę bezspornie właściwą. Wypadki 
takie, chociaż przez rozporządzenie o postępowaniu admini
stracyjnym przewidziane, są jednak niesłychanie rzadkie w cza
sach normalnych, ale natomiast bardzo często w okolicznoś
ciach nadzwyczajnych, powodujących zaburzenie normalnego 
stanu życia państwowego. Jako przykłady cytujemy działania 
Magistratu m. Lwowa jako władzy politycznej w I instancji 
w zastępstwie nieobecnej władzy politycznej II instancji, czyli 
Namiestnictwa Galicyjskiego w czasie okupacji rosyjskiej we 
Lwowie (1914/15) a także działania starostów powiatów leżą
cych w sąsiedztwie frontu wojennego za nieobecne starostwa 
ewakuowane na terenie tychże ewakuowanych powiatów.

B. D z i a ł a n i e  o r g a n u  za o r g a n  występuje 
w dwóch wypadkach: a) jako nieuprawnione zastępstwo służ
bowe w urzędzie administracyjnym (Hilarowicz, Robaczewski),
b) jako działanie tymczasowe urzędnika, podlegającego wy
łączeniu (art. 8 rozporządzenia o postępowaniu administra
cyjnym).

C. D z i a ł a n i e  j e d n o s t k i  za w ł a d z ę .  Na pyta
nie, czy jednostka prywatna może, nieuprawniona, w ogóle 
działać za władzę publiczną w dziedzinie prawa administra
cyjnego, odpowiadamy z a s a d n i c z o  przecząco. Słusznym 
jest twierdzenie, że szereg wypadków, które by pozornie pod
padały pod pojęcie negotiorum gestionis jednostki za władzę, 
posiada taki charakter, ale tylko w dziedzinie prawa prywat
nego, nie zaś prawa publicznego (Walter Jellinek, Otto Mayer). 
Zdaniem naszym jednak niektóre z tych wypadków podpa
dają pod pojęcie negotiorum gestionis jednostki za władzę 
w publiczno-prawnym znaczeniu, zwłaszcza, gdy samorząd 
jako taki, jako osoba prawna prawa prywatnego, nieupraw
niona do działania, działa za władzę rządową (Brennhausen).

D. D z i a ł a n i e  i nne j  j e d n o s t k i  za j e d n o s t k ę  
i n t e r e s o w a n ą .  Kwestia ta występuje w dziedzinie postę-
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powania administracyjnego jako pytanie, czy dopuszczalnym 
jest działanie jednostki bez pełnomocnictwa za inną jednostkę. 
Literatura polskiego rozporządzenia o postępowaniu admini
stracyjnym zajmuje zasadniczo w tej kwestii stanowisko ne
gatywne, słusznie stwierdzając, że rozporządzenie o postępo
waniu administracyjnym pozwala władzy w pewnych wypad
kach wierzyć, że jednostka otrzymała pełnomocnictwo ustne, 
ale że ustawa nie zna negotiorum gestionis, to jest działania 
bez pełnomocnictwa (Rolnicki, Czapiński, Kałuski, Supiński, 
Iserzon, Klonowiecki).

E. Dz i a ł a n i e  w ł a d z y  za j e d n o s t k ę .  Zdaniem 
referenta negotiorum gestio może tutaj występować tylko 
w dziedzinie prywatno-prawnej, gdy chodzi o przedsiębior
stwa państwowe gospodarcze o charakterze prywatno-praw- 
nym (Otto Mayer).

1083* GJntowt Edward: Stopnie winy u Arystotelesa (Etyka 
Nikom. V, 10, 1135 b, 11 i n.) a pojęcie „culpa" wpra
wie rzymskim.
I. Działania, które powodują szkodę, „blabe", mającą 

znaczenie w obliczu prawa dzieli Arystoteles na następujące 
kategorie: „adikemata" (zwyczajne oraz kwalifikowane: „adi- 
kemata ek proaireseos"), działania „met7 agnoias" =  „di7 
agnoian" (zob. str. 33, uw. 1), które rozpadają się na „hamar- 
temata" i „atychemata". Podział ten obejmuje w s z y s t k i e  
działania o wymienionych cechach.

Podział ten pozostaje bezsprzecznie w relacji z podzia
łem na działania dobrowolne („hekusia") i na działania mi
mowolne („akusia"). Między zaś działaniem dobrowolnym 
a świadomym („eidos prattein") oraz między działaniem mi
mowolnym a działaniem z powodu nieświadomości („di* agnoian 
prattein") istnieje też szczególny stosunek.

„Adikema" jest zawsze czymś dobrowolnym a Arysto
teles mówi o nim: „hotan de eidos (tis prattei) ...adikema 
(estin)". „Hamartema", które zdaje się przeciwstawiać działa
niu nazwanemu „adikema" nie da się pogodzić z działaniem 
świadomym („eidos prattein"), „hamartema" polega bowiem 
na działaniu „met* agnoias". Przeciwstawność wspomniana po
głębia się jeszcze przez to, że „hamartema" należy do kategorii 
„akusion", skoro „met’ agnoias prattein" pokrywa się z „di’ 
agnoian prattein" (zob. str. 33, uw. 1, oraz str. 33 u góry). „Aty- 
chema”, które nas tu mniej interesuje, polega na działaniu (sic), 
którego skutek szkodliwy („blabe") był nieprzewidziany („para- 
logos"). Działanie to należy oczywiście do działań mimowolnych.

W świetle powyższej relacji musi się wydać wątpliwym, 
jaki przyznać charakter działaniom dokonanym w nieświado-
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mości („en agnoia")A. Podmiot takich działań jest bezsprzecz
nie „uch eidos" (wedle E. N. V, 10, 1135 b, 19—20 bez „eidos 
prattein" „adikema" istnieć nie może), nie działa on jednak 
też „di* agnoian" (warunek przyznania działaniu charakteru 
„akusion" i „hamartema"). Wątpliwości tej Arystoteles nigdzie 
nie podnosi, jak to ma miejsce w odniesieniu do innej grupy 
działań, mianowicie do działań przedsięwziętych pod przy
musem pośrednim; wątpliwość ta zatem dla Arystotelesa — 
jak się zdaje — nie istniała. Warto więc zastanowić się, czym 
są działania dokonane w nieświadomości, czy należą one do 
grupy „hekusia", czy też do grupy „akusia"; czy stanowią 
one „adikemata", czy też „hamartemata" ?

Definicji działania w nieświadomości, „agnounta poiein", 
u Arystotelesa nie spotykamy, podaje on tylko przykłady ta
kiego działania: działanie w opilstwie („methysis"), w przy
stępie złości („orge") i działanie człowieka nieetycznego 
(„mochtheros"). Ten ostatni przykład stanowi punkt wyjścia 
dla nowej myśli: człowiek nieetyczny nie umie odróżnić do
brego od zła, niezdolny on jest do etycznej oceny swojego 
działania. Ta jego właściwość, ta „agnoia ton symferonton", 
„agnoia ha dei prattein kai hon afekteon", „ a g n o i a  katho-  
1 u" nie prowadzi do uznania działania za mimowolne, jedynie 
„ a g n o i a  kath he kasta" ,  nieznajomość szczegółów (np. 
przedmiot działania, cel działania) może stanowić podstawę 
do przyjęcia działania mimowolnego. Wywody zatem zrefe
rowanego rozdziału wiodą Arystotelesa do ustalenia, co jest 
p r z e d m i o t e m  tej „agnoia", która decyduje o przyznaniu 
właściwości „akusion".

Nie w przedmiocie tkwi jednak cecha odróżniająca 
działanie „en agnoia" od działania „di* agnoian". Przekonać 
się o tym można na pierwszym przykładzie, na p r o t o t y 
pie działania „en agnoia". Człowiekowi znajdującemu się 
w stanie opilstwa brak może być zarówno świadomości ogól
nej jak i świadomości s z c z e g ó ł ó w  swojego działania, 
znajdować się on może zarówno „en agnoia katholu", jako 
też „en agnoia kath hekasta" .  Różność między działa
niem w stanie opilstwa a działaniem człowieka normalnego 
przedsięwziętym „di’ agnoian" tkwi jedynie w tym, że w opil
stwie działa się wprawdzie „en agnoia", ale z powodu 
opilstwa, „di a met hys i n" ,  nie zaś „di’ agnoian". Podmiot 
działania wywołał sam swój stan opilstwa, w nim tkwi po
czątek związku przyczynowego, „arche tes aitias".

„ A r c h e  tes  a i t i as  en to p r at t ont i " ,  oto po
szukiwane kryterium odróżniające działania w nieświadomości 
od działań z powodu nieświadomości. Wspólną cechą wszyst- 1

1 Źródłowo: „agnounta poiein".
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kich przytoczonych przez Arystotelesa przypadków działania 
w nieświadomości jest to, że początek związku przyczyno
wego tkwi w podmiotach działania.

O działaniach w nieświadomości można jeszcze — by 
obraz uzupełnić — powiedzieć, że nie należą one do działań 
o cesze „akusion". Wynika to z dwu n i e m a l  b e z p o 
ś r e d n i o  po sobie następujących zdań z Etyki Nicom.: 
1110 b, 18—19: „To de di' agnoian uch hekusion men hapan 
estin, akusion de to epilypon kai en metameleia"; 24—25: 
„Heteron d* eoiken kai to di’ agnoian prattein tu agnounta 
poiein“ .

Czas nam już teraz zdradzić, w jakim to dalszym celu 
przeprowadzano analizę działania w opilstwie, dzięki której 
poznane zostały cechy działania „en agnoia". Arystoteles 
daje — jak już zaznaczono — tylko przykłady działania 
w nieświadomości; istnieje o wiele dla naszego tematu bar
dziej instruktywny i wartościowy przykład takiego działania, 
mianowicie działanie w „agnoia" wywołanej „di’ ameleian" 
(niedbalstwem), o którym mówi Arystoteles w związku z pro
blemem wolności woli. „Arche tes aitias“ tkwi w tym przy
padku w „ameleia", a więc w podmiocie działania; działa on 
„ d i ’ a m e l e i a n “ , nie zaś „di’ agnoian", lecz tylko „en 
agnioa". Analogia z omawianymi trzema przykładami bije 
w oczy. Działania wynikające z „ameleia" nie należą zatem 
do „akusia"; jest też rzeczą wysoce wątpliwą, czy mogły by 
one stanowić „hamartemata", wszak działania nasze nie są 
działaniami „dił agnoian", a cechą „hamartema" jest działanie 
„met’ agnoias", które pokrywa się z działaniem „di agnoian"1.

Zachodzi pytanie, czy do tej negatywnej diagnozy da 
się dołączyć pozytywna: Działania „di" ameleian" jako też inne 
działania „en agnoia" należą do działań dobrowolnych, „heku- 
sia", — działania te stanowią „adikemata".

Dla przyjęcia „hekusion" istnieją poważne szkopuły: 
l-o. Arystoteles zna działania, które są „uch hekusia" oraz 1

1 W rozdz. VIII księgi V, która zawiera podział „blabon", powo
łuje się A. mówiąc o działaniach dobrowolnych i mimowolnych na re
zultaty księgi III (teoria woliA Tam zaś nie występowało połączenie 
„met* agnoias prattein" lecz tylko „di* agnoian prattein" i „agnounta 
poiein". Ponieważ zdanie, w którym występuje „met* agnoias", stanowi 
konkluzję, przeto nie może ono zawierać nowego pojęcia. Pojęcie „met' 
agnoias prattein" mogłoby się zatem tylko pokrywać albo z pojęciem 
„di* agnoian prattein" albo z pojęciem „agnounta poiein" (które obej
muje zresztą też i poprzednie). Tę drugą ewentualność możemy wyłą
czyć: Wedle cyt. na str. 35 pod f fragmentu, działanie, którego począ
tek („arche") tkwi w podmiocie, jest działaniem dobrowolnym („heku- 
sion"). Przy działaniu w nieświadomości tkwi — w odróżnieniu od 
działania z powodu nieświadomości — początek w podmiocie. Działanie 
dobrowolne kolidujące z prawem prowadzi do „adikema" a nie jak 
działanie „met* agnoias" do „hamartema" lub „atychema".

3
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działania, które nie są ani „hekusia" ani „akusia", działania 
nasze mogły by zatem właśnie do jednej z tych grup nale
żeć. — 2-o. Podmiot naszych działań jest „uk eidos" (E. N. 
1110 b, 27) a „hekusion" i „eidos" pozostają w ścisłej rela
cji. — 3-o. Dwa zdania z V Księgi E. N.: „to . . .  a g n o u me -  
n o n . . .  akusion (estin)" oraz „hekusion. . .  ho an tis.. .  e i d o s  
kai  me a g n o o n  pratte".

Skoro zatem przy działaniu „en agnoia" wykluczone 
jest „eidos prattein" a wątpić też można co do „hekusion", 
wątpliwym też być musi przyznanie działaniom „en agnoia" 
charakteru „adikema": referent przypomina, że wedle E. N. V, 
10, 1135 b, 19—20 bez „eidos prattein" „adikema" istnieć nie 
może i wskazuje na słowa: „adikema ... horistai . . .  to he- 
kusio kai akusio . „. hotan . . .  hekusion .. .  adikema tote estin . . .  
adikema upo, ean me to hekusion prose". Mowa tych słów 
jest wyraźna.

Są zatem poważne argumenty zarówno przeciwko przy
jęciu „hamartema" jako też i przeciwko przyjęciu „adikema". 
Powstać więc może mniemanie, że działania w nieświadomości 
stanowią jakoby głaz eratyczny, leżący poza arystotelesow- 
skim systemem „blabon en tais koinoniais".

W trafność takiego mniemania uwierzyć jednak nie 
można. Niezgodne z prawem „agnounta poiein" należy do 
działań mających znaczenie w obliczu prawa a arystotele- 
sowskie „blabai en tais koinoniais" wymienione są taksatyw- 
nie w rozdziale o sprawiedliwości i prawie. Można, się też 
powołać na fakty, które łącznie wzięte, przemawiają za tym, 
że Arystoteles p r z y j m o w a ł  dobrowolność działań „en 
agnoia", choć w istocie rzeczy takimi one nie były:

a) Arystoteles zna działania, których charakter jest dla 
niego wątpliwy, a którym nie waha się przyznać po licznych 
zastrzeżeniach charakteru dobrowolności i włączyć je przez 
to w system „blabon" jako „adikemata": działania pod wpły
wem przymusu pośredniego.

b) Niemal przed samym podziałem „blabon" przeciw
stawia A. t y l k o  „hekusia" i „akusia".

c) Przymiot „akusion" łączy się w rozdziale traktują
cym ex professo o „hekusion-akusion" li t y l k o  z „di’ 
agnoian prattein" i „bia prattein".

d) O przymiocie „uch hekusion" traktuje A. tylko in
cydentalnie; pojęcie to nie da się w drodze logicznej ope
racji przeszczepić w dziedzinę „agnounta poiein".

e) Działania znajdujące się poza sferą „hekusion - aku- 
sion" nie należą z punktu widzenia A. do sfery działań ma
jących znaczenie w obliczu prawa1 i stanowią działania 
niezależne od woli podmiotu działającego.

t

1 Zdanie sprzeczne z tym twierdzeniem nie pochodzi od Ary
stotelesa.
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f) Decydujące znaczenie przypisać należy jednak zdaęiu: 
*,hon . . .  hai archai en hemin, kai auta ef hemin kai hekusia", 
jadzie w nas tkwi początek, tam też od nas działanie zależy; 
a takie działanie jest działaniem dobrowolnym. Szczęśliwym 
.zbiegiem okoliczności istnieje w E. N. też i takie zdanie, 
w którym zaliczone są działania „di’ ameleian" do kategorii 
„,ef hemin" wzgl. „ep* auto", a więc do działań zależnych od 
woli działającego.

W obliczu tego materiału a w szczególności w obliczu 
obu ostatnio wymienionych twierdzeń, blednie znaczenie dwu 
cruces, które nie uszły uwagi obecnych: tkwią one w zesta
wieniach:

„Eidos kai me agnoon — hekusion" (Księga V)
„To . . .  agnoumenon — akusion" (Księga V). 

IPorównanie tych połączeń z poprzednimi rezultatami znowu 
może wywołać mniemanie, że znajdujemy się na bezdrożu. 
Funkcję drogowskazu spełniają jednak niepozorne słowa: 
„hosper kai proteron eiretai" (jak już poprzednio powiedzia
no). Ponieważ A. powraca do rzeczy dokładnie już w Księ
dze III omówionych, nie ma potrzeby powtarzania wszystkiego 
na nowo (szkic!). Dokładność jest zaletą, pedanteria wadą.

Skoro wątpliwość, że działania „di* ameleian" należą 
do „hekusia" jest już teraz nieuzasadniona, możemy też spo
kojnie włączyć te działania w system „blabon" w charakterze 
^,adikemata".

II. Rozważania zawarte w rozdziale pierwszym a w szcze
gólności rozważania dotyczące kryterium „arehe tes aitias" 
pozwalają zająć stanowisko wobec problemu istnienia w E. N. 
dwu kryteriów odróżniających „hamartema" od „atychema", 
-a mianowicie: „arche" i „paralogos". Rezultat rozdziału dru
giego jest następujący: „paralogos" jest prawdziwym kryte
rium, „arehe" fałszywym. Drogi, którymi dochodzi referent 
do tego rezultatu są trzy: 1) analiza gramatyczna decydują
cego zdania, 2) logiczna operacja, 3) eksperyment =  badanie 
sześciu przykładów podanych przez Arystotelesa dla „di* 
agnoian prattein" i dwu przykładów opartych na Arystotelesie.

Dla ilustracji tej ostatniej drogi podaje referent analizę 
iednego z przykładów: Polifontes król Messenii zabił Kres
fontesa, syna Arystomacha i objął w posiadanie jego państwo 
a żonę zabitego Merope uczynił swoją żoną. Aby ratować 
syna z pierwszego małżeństwa (też) Kresfontesa wysyła go 
Merope do Etolii. Polifontes poleca szukać Kresfontesa i obie
cuje zapłatę za jego głowę. Tenże dorósłszy powziął zamiar 
zemszczenia się na Polifontesie i wraca w tym celu do kraju, 
•zgłasza się u króla, twierdzi, że zabił Kresfontesa i żąda za
płaty. Merope sądząc, że przybysz jest mordercą jej syna, 
zamierza go zabić. W ostatnim momencie powstrzymuje ją 
w  tym zamiarze osoba trzecia.

3*
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W świetle teorii Arystotelesa przedstawia się ten stan> 
faktyczny następująco: „arche" leży „exothen“, w Kresfon- 
tesie; on bowiem sam mówił, źe zabił syna Merope. Że po
wstał by żal („Iype“: drugi warunek obok działania „di* agnoian 
kath hekasta", aby uznać czyn za mimowolny), gdyby czyn 
istotnie został dokonany, nie podlega dyskusji. Zachodzi tylko 
pytanie, od którego zależy przyznanie charakteru „hamartema", 
lub „atychema" a mianowicie: czy szkoda („blabe") po
wstała by „me paralogos", czy też „ paralogos"; czy Merope 
była by się jej spodziewała, czy też nie. Ale co znaczą słowa 
„me paralogos he blabe genetai", miarodajne dla oceny naszego 
wypadku? Czy o s i ą g n i ę t y  skutek szkodliwy musi się po
krywać zupełnie ze skutkiem w y o b r a ż o n y m ,  czy wystar
cza częściowe pokrywanie się. Przechodząc z abstrakcji do 
naszego przykładu: czy wystarczyło by, gdyby Merope spo
dziewała się ś mi e r c i  p r z y b y s z a ,  czy też konieczne było
by oczekiwanie ś mi e r c i  syna  K r e s f o n t e s a ?  Zdaniem 
referenta (Arystoteles o tym nie mówi) w y s t a r c z a  c z ę 
ś c i o w e  pokrywanie się skutku osiągniętego i wyobrażonego 
(w naszym przypadku śmierć człowieka), oczywiście o ile to 
co się pokrywa, stanowi już „blabe". Przedmiotem „hamar- 
tema" jest w tym przypadku — w braku jakichkolwiek dalszych 
eksplikacyj u Arystotelesa — chyba tylko ten skutek, który 
był wyobrażony i spełniony zarazem, nie zaś to, co stanowi 
„nadwyżkę".

Badania ż pierwszych dwu rozdziałów prowadzą do 
stwierdzenia kilku interpolacyj wzgl. gloss w księdze V-te[ 
E. N. W końcu zastanawia się referent nad sposobem po
wstania tych zmian. Wśród zdań zakwestionowanych znajduje 
się też jedno, które łączy pojęcia ,,agnounta poiein“ i „aku- 
sion" popadając przez to w nieuleczalną sprzeczność zteorią: 
woli Arystotelesa.

III. Jak na to wskazuje tytuł, rozważania poprzednich 
rozdziałów nie stanowiły celu dla siebie lecz były przepro
wadzone ze względu na stan prawny w Rzymie, w szczegól
ności ze względu na rzymskie pojęcie „culpa".

Na podstawie kazuistyki zawartej w pismach jurystów 
rzymskich dochodzi referent, wbrew istniejącemu w nowszej 
literaturze poglądowi, do wniosku, że znali oni — abstrahując 
od pojęcia doli — p o j ę c i e  winy w najobszerniejszym zna
czeniu obejmującym też i niedbalstwo („ameleia", neglegen- 
tia). Pojęciu temu, które nie było obce już Q. Muciusowi 
Scaevoli (Lex31D. 9, 2 w pierwszej części zawierającej opis 
stanu faktycznego, jest autentyczna), odpowiada wy r a z  
„culpa" użyty już w epoce jurysprudencji przedklasycznej dla 
oddania ogólnego pojęcia winy (może nawet Q. Mucius). 
Użycie wyrazu „culpa“ w specjalnym technicznym znaczeniu 
(wina nie będąca dolus) jest znacznie późniejszej daty. Za
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czasów Gaiusa musiało ono być wszakże już rozpowszechnione 
(Inst. III, 202 i 211; co do autentyczności zob. Kunke l ,  
Z. Sav. St. 49, str. 182 nn. i A r a n g i o - R u i z ,  Resp. contr.2, 
.str. 228 n.). Prostą tylko konsekwencją zaistnienia technicz
nego pojęcia „culpa“  jest zbliżenie go do pojęcia niedbal
stwa („ameleia“ t neglegentia), które to zbliżenie, objawiające 
się już w kazuistyce jurystów rzymskich, święci prawdziwe 
tryumfy dopiero w prawie poklasycznym i justyniańskim.

Dwa te zasadnicze jurydyczne pojęcia „culpa", tj. 1) ge
neralne („aitia“  =  wina), obejmujące też pojęcie doli, 2) spe
cjalne techniczne („ameleia", neglegentia)1 nie mają nic 
wspólnego z arystotelesowskim pojęciem „hamartema", jak to 
wynika z porównania treści pojęć tych z rezultatami pierw
szych dwu rozdziałów. Wpływ Arystotelesa — zresztą praw
dopodobny — mógł by się zatem przedstawiać jedynie jako 
oddziaływanie postulatu: „uwzględniać subiektywny moment*4 
oraz zawartego implicite w podziale „blabon" stwierdzenia: 
„winę można stopniować44. Nie miała zaś żadnego wpływu 
obca życiu teoria: zawierała ona sprzeczności, które dadzą 
się usunąć tylko w drodze bardzo skrupulatnej analizy a taka 
analiza nikogo by w Rzymie nie pociągała (por. piękne wy
wody K r o l T a  w „ D. Kultur d. ciceronischen Zeit" II, str. 
120 nn.). Nic też dziwnego, że przy zestawieniu treści pojęć 
„hamartema" i „culpa" nie da się dostrzec łączącego je pomostu.

1084. Korany! Karol: Z zagadnień prawa morskiego w dawnej
Polsce.
W traktacie zawartym między Zygmuntem Starym a Al

brechtem pruskim z 1525 czytamy w art. 25 normującym 
sprawę mienia rozbitków na morzu, iż wquod ad bona nau- 
fragantium attinet, debet id cum eisdem secundum veterem 
introductam consuetudinem ex quo idem in Selandia, Holandia 
et Brabantia consuetum est, etiam obseryari".

Zachodzi pytanie, dlaczego traktat nakazuje specjalnie 
stosowanie zwyczajów morskich wspomnianych właśnie kra
jów. Sam traktat wskazuje tylko, iż jest to „vetus introducta 
consuetudo".

Siłą rzeczy nasuwają się następujące zagadnienia: co 
to jest owo prawo morskie Zelandii, Holandii i Brabancji, 
powtóre, dlaczego i od kiedy to właśnie prawo przyjęło się 
na naszym wybrzeżu.

W średniowieczu rozpowszechnionym był we wspo
mnianych krajach pomnik prawa morskiego, spisany w języku 
flamandzkim a znany pod nazwą Vonnesse van der zee, albo 
krótko „Vonnesse van Damme" (Wilkirz z Damme). Damme

1 Trzecie pojęcie oddane wyrazem „culpa" odpowiadające naszemu 
potocznemu „wina“ („aitia“ =  causa) nas tu riie interesuje.
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było niegdyś ważnym miastem handlowym i portem dla 
Brugii, z którą to połączone było spławnym kanałem. Tu 
w Damme znajdował się również sąd morski, którego orze
czenia cieszyły się wielką powagą na całym wybrzeżu pół
nocnym. Do sądu w Damme zwracały się niejednokrotnie 
o pouczenia prawne miasta należące do związku hanzeatyc- 
kiego, które we Flandrii pasiadały swoje „kontory" (faktorie)..

„Vonnesse van Damme" uchodziło przez długi czas za 
zbiór orzeczeń prawa morskiego tego miasta. Dopiero bada
nia przeprowadzone w czwartym dziesiątku XIX stulecia nad 
tym pomnikiem prawnym, wykazały, że „Vonnesse van Damme" 
są przekładem flamandzkim zbioru francuskiego tzw. „Róles 
d’Orleron" (Rotuli Oleronenses), który powstał na wyspie 
Oleron (niedaleko Bordeaux) najprawdopodobniej już w XII 
wieku. Wyspa Oleron utrzymywała bardzo żywe stosunki 
handlowe z Flandrią, a obowiązujące tu zwyczaje prawne 
morskie powędrowały do Flandrii, gdzie zostały przełożone 
na język flamandzki. Z czasem zapomniano o pierwotnym 
pochodzeniu tego pomnika, zwłaszcza że w przekładzie po
rządek artykułów został zmieniony. Dopiero odnalezienie 
w Brugii rękopisu „Vonnesse", który nosi napis „Dit es de 
copie van den rollen van Oleron van den vonnesse van der 
zee" pozwoliło ostatecznie ustalić pochodzenie tego pomnika-

Drugim zbiorem prawa morskiego, posiadającym dla 
nas ważne znaczenie był zbiór o przedługiej nieco nazwie 
„Ordinantie die de scipheeres ende die coepliide mit mekna- 
der begheren van sciprecht". W nauce zwą go krótko „Ordi- 
nancie". Zbiór ten spisany zosłał w Holandii w drugiej po
łowie XIV wieku. Jako miejsce powstania tego zbioru przyj
mowano dawniej Amsterdam, obecnie przeważa pogląd, że 
zbiór ten pochodzi ze Staveren, które w średniowieczu po
siadało o wiele większe znaczenie niż Amsterdam.

Od XV wieku występują „Vonnesse" oraz „Ordinancie^ 
w zbiorach prawa morskiego razem pod wspólną nazwą 
„Waterrecht". Owo „Waterrecht" cieszyło się wielką powagą 
we wszystkich miastach nad morzem Północnym i Bałtyckim,, 
odgrywało ono rolę prawa powszechnego, obok praw mor
skich lokalnych.

Zbiór ten znany był również w miastach nadmorskich 
polskich. Posługiwano się nim w głównym sądzie dla spraw 
morskich w Gdańsku. Jako sąd morski fungowała w Gdańsku 
rada miejska. Kiedy gdańska rada miejska nabyła prawo 
orzekania w sprawach morskich, nie da się dokładnie ustalić- 
Całkiem napewno sprawowała ona już to sądownictwo w dru
gim dziesiątku XV wieku. Z tego bowiem czasu zachowały 
się orzeczenia gdańskiej rady miejskiej w sprawach morskich, 
które osobno spisywano i które następnie niejednokrotnie 
służyły jako prejudykaty* Na orzeczenia te zwracano już w l i - !
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teraturze uwagę w połowie XIX stulecia. Szereg z nich opu
blikowali w całości lub we formie regestów J. Pardessus, A. 
C, Holtius, Th. Hirsch i L. Goldschmid. Orzeczenia te oparte 
są na wspomnianym wyżej zbiorze flandryjsko - holenderskim 
„Waterreeht44. Rękopis tego zbioru prawa morskiego pisany 
ręką XV stulecia zachował się po dziś dzień w archiwum 
miasta Gdańska. Jaką drogą nastąpiła recepcja zbioru Water- 
recht, czy pośrednio, za pośrednictwem innych miast związku 
hanzeatyckiego,# do którego należał również Gdańsk, czy też 
bezpośrednio? Żywe stosunki jakie utrzymywał Gdańsk z Flan
drią i Holandią przemawiałyby za tą drugą alternatywą. Po
piera przypuszczenie takie również fakt, że gdańska rada 
miejska zwróciła się w r. 1432 za pośrednictwem kontoru 
w Brugii do sądu morskiego miasta Damme z prośbą o po
uczenie prawne w kwestii, która w zbiorze nie była uregulo
wana, Zachował się nawet dotąd wyrok wydany na podsta
wie tego pouczenia.

W ustawach miasta Gdańska spotykamy się późno 
z przepisami z zakresu prawa morskiego. Szereg odnośnych 
postanowień zawiera najstarszy wilkirz, oraz wilkirz z 1574 i 1597. 
Obszerniej normuje kwestie prawa morskiego wilkirz z 1761.

W XVI wieku miejsce dotychczasowego „Waterrecht" 
zajął inny zbiór zwany prawem morskim wisbyjskiem (Jus 
maritimum Visbyense), uważany dawniej mylnie za prawo 
morskie miasta Wisby w Gotlandii. Zbiór ten jednak jest 
tylko rozszerzonym, przez dodanie szeregu artykułów z prawa 
morskiego lubeckiego, zbiorem obejmującym „Vonnesse van 
Damme'4 i „Ordinancie44 a więc „Waterrecht“ .

Waterrecht w swej dotychczasowej formie utrzymało 
się w Prusiech. Jest to właśnie to prawo, na które powołuje 
się traktat polsko-pruski. Potwierdza nam to jeszcze okolicz
ność, iż w przechowywanym w archiwum państwowym 
w Królewcu rękopisie z 1538 r., w którym zamieszczony jest 
niemiecki tekst urzędowy traktatu z 1525, bezpośrednio po 
tym traktacie znajduje się odpis „Waterreehtu".

1085. Osuchowski Wacław: Historia źródeł prawa rzymskiego.
Jakkolwiek praca autora ma za zadanie przedstawienie 

historii źródeł prawodawstwa rzymskiego od założenia Rzymu 
do śmierci Justyniana, to jednak autor nie ogranicza się wy
łącznie tylko do omówienia genezy i rozwoju poszczególnych 
źródeł, ale porusza również zagadnienia ustrojowe starożyt
nego Rzymu, konieczne do zrozumienia ewolucji rozmaitych 
sposobów tworzenia się prawa. Praca nie rości sobie pre
tensji do zobrazowania całokształtu historii prawa rzym
skiego, ale ma stanowić tylko wstępne studium do systemu 
rzymskiego prawa prywatnego.

Publikacja powyższej pracy znajduje w tym swoje uza-
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sadnienie, że na przestrzeni lat prawie dwudziestu, w okresie 
kiedy badania romanistyczne posunęły znajomość prawa rzym
skiego znacznie naprzód, polska literatura romanistyczna 
prócz ujęcia w zarysie historii źródeł prawa rzymskiego 
w zwięzłym podręczniku Taubenschlaga-Kozubskiego nie po
siada żadnej monografii tego rodzaju. Znakomite opracowania 
powyższego tematu w wykładach Wróblewskiego oraz w pra
cach Zolla a dawniej jeszcze Dydyńskiego, wymagają pew
nych uzupełnień, zwłaszcza z punktu widzenia prawno-po
równawczego, w którym to kierunku literatura romanistyczna 
włoska, niemiecka i francuska znaczne poczyniła postępy.

Tym również tłumaczy się publikacja szeregu dzieł 
monograficznych, traktujących o historii prawa rzymskiego, 
pojawiających się coraz częściej w ostatnich latach w kra
jach Europy zachodniej. Historia źródeł przedstawiona wy
czerpująco w pracach Kippa i Krugera doznała szerszego 
ujęcia w dziełach włoskich historyków prawa omawiających 
całokształt historii prawodawstwa rzymskiego, przede wszyst
kim zaś u Bonfantego, de Francisci’ego i Arangio-Ruiza. Zna
komity romanista Bonfante uważał za wskazane czterokrotnie 
rewidować swoje wydanie historii prawa rzymskiego, by 
pozostawić je w doskonałej szacie w ostatniej edycji z roku 
1934. Trzytomowe dzieło de Francisci’ego i w obszernym 
tomie zawarta historia prawa rzymskiego Arangio-Ruiza za
poznaje czytelnika nie tylko z ewolucją samych źródeł prawa, 
ale również z rozwojem form ustrojowych imperium rzym
skiego, uwzględniając silnie badania etnologiczne, archeolo
giczne i socjologiczne.

Autor, chociaż uwzględnia wyniki badań wspomnianych 
historyków prawa, to jednak z uwagi na to, że przedmiot 
jego pracy jest ciaśniejszy i bardziej ograniczony, praca bo
wiem ma stanowić wstępne studium historyczne do systemu 
dogmatycznego, wzoruje się raczej na analogicznych opra
cowaniach autorów niemieckich i francuskich. Własne ujęcie 
problemu opiera więc autor na tego rodzaju znakomitych 
wstępach historycznych w pierwszym rzędzie Rabla i Girarda, 
dalej zaś w pracach Jórsa-Kunkla, Moniera, Weissa, Col- 
linet-Giffarda, Krellera, Tliniaux i Sibera.

Praca składa się z pięciu tytułów, obejmujących chro
nologicznie przedstawienie źródeł prawa w Rzymie na tle 
rozwoju instytucyj ustrojowych, przy czym w uwagach wstęp
nych zapoznaje autor czytelnika ze znaczeniem nauki prawa 
rzymskiego dla potrzeb dzisiejszych, z podziałem i określe
niem prawa, oraz z pojęciem źródła jako sposobu tworzenia 
się prawa. Pierwszy tytuł poświęcony epoce królewskiej ilu
struje stan prawodawczy tego okresu, oparty na prawie zwy
czajowym oraz na przepisach wydawanych przez królów 
(tzw. leges regiae). Omawiając zagadnienie założenia Rzymu



— 41 —

na tle ,cy wilizacyj ludów Italii i krajów położonych nad Mo
rzem Śródziemnym autor zajmuje się pierwotnym ustrojem 
epoki królewskiej, przedstawiając stanowisko patrycjatu i po
wstanie plebsu tudzież reformy Serviusa Tulliusa. Osobny 
rozdział jest poświęcony rozwojowi czynników sakralnych 
i ekonomicznych w tym okresie.

Tytuł drugi obejmuje czasy republiki rzymskiej. Autor 
przedstawia działalność ustawodawczą zgromadzeń ludowych, 
szczegółowo omawiając ustawodawstwo dwunastu tablic, jego 
historię powstania, dalej treść przepisów tej ustawy oraz kry
tykę jej autentyczności. Formalnemu i surowemu systemowi 
iuris civilis, opartemu na leges i plebiscita, które uzyskują 
z biegiem czasów moc ustaw, przeciwstawia się z rozwojem 
nowych urzędów prawo pretorskie, wykształcone w orzecz
nictwie pretora i jego działalności. Edykty magistratur, przede 
wszystkim zaś pretora, przyczyniają się do złagodzenia suro
wych i formalnych przepisów prawa cywilnego i torują drogę 
nowemu systemowi prawnemu, o charakterze kosmopolitycz
nym, wytworzonemu z konieczności regulowania stosunków 
prawnych obywateli rzymskich z obcokrajowcami, tzw. ius 
gentium.

Obok ustaw i pretora trzecim z kolei czynnikiem pra
wotwórczym jest senat, którego znaczenie wzrasta do roli 
czynnika ustawodawczego pod koniec republiki i w okresie 
wczesnego cesarstwa republikańskiego. Senat, przechodząc 
różne okresy swojego rozwoju,- od czynnika doradczego do 
decydującego staje się organem ustawodawczym, a uchwały 
jego nabierają, mocy prawa. Autor ilustruje rozwój pretury 
i senatu na tle stosunków politycznych, poświęcając również 
uwagą ewolucji urzędów republikańskich, nowotworzącym się 
stanom i zarządowi prowincyj.

Wzrastający coraz bardziej dobrobyt materialny, skut
kiem podbojów, wpływa dodatnio w końcowej erze republi
kańskiej także na ruch umysłowy, na budzącą się naukę 
prawa. Przedstawiając kolejne fazy rozwojowe doktryny 
w tym okresie, podkreśla autor przejawiający się tu sukcesyw
nie postęp, począwszy od fazy ezoterycznej, zamkniętej w ta
jemnej wiedzy pontyfików, poprzez fazę rozpowszechnienia 
znajomości prawa, niejako wulgaryzacyjną, do okresu syste
matycznego ujmowania zasad prawnych w pierwszych dzie
łach jurystów. Niewątpliwie odegrała tu poważną rolę filo
zofia grecka, wywierając silny wpływ na najwybitniejsze 
umysły prawnicze tego okresu.

Czasy cesarstwa republikańskiego ilustruje tytuł trzeci. 
Autor przedstawia znaczenie władzy imperatora dla systemu 
prawno-prywatnego i omawia kolejno różne rodzaje rozpo
rządzeń cesarskich i ich specyficzne właściwości. Podkreśla 
szczególniejsze znaczenie edyktu Hadriana i próbę jego jurys-
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prudencji klasycznej. Działalność jurystów w epoce impera
torów uzyskuje miano klasycznej dzięki pracy najwybitniej
szych osobistości jurydycznych, które doprowadziły wykładnię 
prawa do jej najdoskonalszej formy. Kolejno odzwierciedla 
autor stan doktryny za czasów Augusta, znaczenie iuris 
respondendi i obu szkół prawniczych, Sabinianów, Prokule- 
janów, dalej aktywności Neo-Sabinianów, by wreszcie, po
święcając szczegółowe uwagi znakomitym przedstawicielom 
myśli prawniczej za czasów Sewerów, w osobach Papiniana, 
Ulpiana i Paulusa, zakończyć obraz jurysprudencji klasycznej. 
Podnosząc znaczenie prawotwórczej działalności jurystów 
z tego okresu, przejawiającej się w bardzo bogatej literaturze* 
autor ilustruje rozmaite rodzaje prac jurydycznych, tudzież 
sposób nauczania w szkołach organizowanych na wzór grec
kich stacyj filozoficznych. Pod wpływem jurysprudencji kon
trast pomiędzy ius civile, honorarium i gentium zwolna ustę
puje, gdyż zasady aequitatis oraz prawa przyrodzonego (iuris 
naturalis), coraz silniej przenikają do społeczeństwa. Oddzielne 
rozważania poświęcone są stosunkom politycznym, w szcze
gólności administracji prowincjami, tudzież przemianom eko
nomicznym, pod ich zaś wpływem modyfikacjom ustroju 
klasowego i szeroko pojętej naturalizacji, wprowadzonej edyk- 
tem Karakalli.

W tytule czwartym omawia autor czasy r cesarstwa ab
solutnego do wstąpienia na tron Justyniana. Źródłem prawa 
w tym okresie jest wyłącznie wola cesarza. Z dotychczaso
wych systemów prawnych tworzy się pod wpływem cesar
skich rozporządzeń prawo nowe, ius novum, extra ordinarium, 
co najsilniej objawia się w postępowaniu sądowym, które 
odbywa się przed urzędnikami cesarskimi (extra ordinaria 
cognitio), usuwając dotychczasowe postępowanie zwyczajne 
na drugi plan. Żcentralizowana władza w rękach cesarza 
i szeroko rozbudowana hierarchia urzędnicza stara się ogar
nąć wszelkie przejawy życia społecznego. Wskutek jednak 
zbyt wielkiej różnorodności przepisów prawnych, wskutek 
zniekształceń i fałszywej interpretacji opinii jurydycznych, 
następuje chaos w praktyce sądowej, któremu starają się 
zapobiec sami cesarze, bądźto odbierając moc wiążącą jed
nym dziełom prawniczym, a sankcjonując drugie, jak to czyni 
Konstantyn, bądźto w sposób mechaniczny nakazując sę
dziemu stosować przepisy zawarte w opiniach jurystów, jak 
to postanawia konstytucja rawenneńska cesarzy Teodozjusza II 
i Walentyniana III. Po zwartej organizacji Dioklecjana nastę
puje powolny upadek polityczny, a z nim i dekadencja 
prawa.

W okresie tym spotykamy prywatne zbiory prawa, 
jedyny zaś objaw działalności ustawodawczej na większą 
skalę, to kodeks teodozjański. Zbiorom owym przedjustyniań-
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skim poświęcony został osobny rozdział; szczególniejsze bo
wiem znaczenie dla prawa prywatnego posiadają zbiory spo
rządzone w państwach germańskich, powstałych na gruzach 
cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Równocześnie na Wscho
dzie kwitnie nauka prawa w szeroko rozwiniętych ramach,
0 charakterze publicznym, w cesarstwie wschodnio-rzymskim, 
gdzie w Konstantynopolu, Berycie, Cezarei i Aleksandrii 
rozwijają swoją działalność prawnicy bizantyńscy, którzy 
w znacznej mierze przyczyniają się do zrealizowania ustawo
dawstwa justyniańskiego.

Tytuł piąty obejmuje kodyfikację Justyniana. Po przed
stawieniu historii kompilacji autor omawia szczegółowo każdy 
z jej działów, poświęcając baczniejszą uwagę badaniom inter- 
polacyj, jako nowej dziedzinie, będącej przedmiotem żywego 
zainteresowania współczesnych romanistów. W osobnym roz
dziale podaje autor źródła prawne, pojawiające się po kody- 
fikacj Justyniana w państwie rzymsko-bizantyńskim.

W zakończeniu umieszcza autor krótki rys losów prawa 
rzymskiego na Wschodzie i Zachodzie po śmierci Justyniana  ̂
Przedstawia recepcję prawa rzymskiego i jej znaczenie we 
wczesnym średniowieczu i w epoce odrodzenia, przechodząc 
kolejno kraje Europy zachodniej, a to Italię, Francję, Anglię
1 Niemcy, z państw zaś słowiańskich Polskę, w których 
prawo rzymskie wywarło wpływ na ustawodawstwo. W koń
cowych wywodach porusza autor stosunek prawa rzymskiego 
do prawa kanonicznego, do szkoły prawa natury i historycz
nej szkoły niemieckiej, wskazując również na znaczenie 
współczesnych badań historyczno-prawnych, a to prawa po
równawczego i praw starożytnych, pozostających w ścisłym 
związku z innymi dyscyplinami, przede wszystkim zaś z hi
storią polityczną i socjologią.

1086* Lanckoronska Karolina: Problem religijny w ostatnich
dziełach Michała Anioła.
Jest rzeczą znaną, że wszystkie dzieła figuralne, freski, 

rzeźby i rysunki, które stworzył Michał Anioł w ostatnich 
trzydziestu latach swego długiego życia, a więc w latach 
1534—64, opierają się interpretacji czysto formalnej. Są to 
wyłącznie dzieła treści religijnej, których forma coraz dalej 
odbiega od ideałów formy klasycznej. Ponieważ ten najpo
tężniejszy proklamator praw indywidualności twórczej w dzie
łach późniejszch coraz więcej się oddala od ideałów swego 
wieku męskiego, ponieważ równocześnie pisze wiersze o treści 
głęboko religijnej i przyjaźni się z Wiktorią Colonną, której 
rola w wielkim kryzysie religijnym owych lat jest znana, 
twierdzono już trzydzieści lat temu, że podejście do ostatnich 
dzieł Michała Anioła ze stanowiska ich treści religijnej je
dynie może dać rezultaty. Monumentalna monografia Tho-
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de’go dała temu wyraz, zarazem zaś przeniosła problem z dzie
dziny naukowej do dziedziny wyznaniowej, zrobiła z Michała 
Anioła protestanta, półjawnego. Ud tej chwili po dziś dzień 
toczy się spór o to, czy Michał Anioł był protestantem czy 
katolikiem, przy czym większość badaczy przypuszcza to 
pierwsze. Jeśli problem miał być ponownie i to z punktu 
ściśle naukowego zbadany, trzeba było poddać wszystkie 
dzieła z tej epoki dokładnej analizie. Praca ta nie rości sobie 
pretensji do rozwiązania zagadnienia religii Michała Anioła, 
pragnie tylko przyczynić się w skromnej mierze do zrozumie
nia dzieł, o których tu mowa. Analiza ich treści wydaje pod 
wieloma względami rezultaty identyczne, jak analiza treści 
wierszy Michała Anioła. Z drugiej strony napotykamy u ludzi,
0 których wiemy ze źródeł, źe Michał Anioł z nimi się przy
jaźnił — a ludzie ci grali wybitną rolę w dziejach Kościoła 
w połowie XVI w., że ich przekonania religijne pokrywają 
się z treścią dzieł plastycznych i wierszy Michała Anioła. 
Praca niniejsza dąży do wykazania i definiowania tych ele
mentów wspólnych, nie do skonstruowania związków przy
czynowych, których przy obecnym stanie badań udowodnić 
nie można.

Dzieło najwcześniejsze z ostatniego okresu twórczości 
Michała Anioła to Sąd Ostateczny. Kompozycja odbiega tak 
w formie jak w treści tak daleko od wszystkiego, co przed
tem powstało, o ile chodzi o tradycję przedstawień eschato
logicznych, jak i o dawniejsze dzieła Michała Anioła, że 
współcześni już oiedzili się nad jego interpretacją. Dzieło, nie 
dające się wytłumaczyć z samej formy, zostało interpretowane 
z tekstów i to nie tylko z Biblii, lecz i z Boskiej Komedii
1 z hymnu Dies irae. Duch całego dzieła nie da się jednak 
tą drogą interpretować. Przemawia z niego pesymizm, który 
sprawia, że nawet święci z trwogą niezmierną patrzą na Sę
dziego, a trąbiący do Sądu aniołowie nie trzymają, jak do
tychczas jednej księgi, tylko dwie, dużą księgę potępionych 
i, małą, zwróconą ku zbawionym.

Nauka o predestynacji św. Augustyna w owym właśnie 
czasie była problemem, wokoło którego w otoczeniu Wiktorii 
Colonny rozegrał się spór, po którym zostały znaczne ślady 
w literaturze. Dramatis personae są reformatorzy katoliccy, 
o  których wiemy, że obcowali z Michałem Aniołem. Jedna 
z rozpraw pisanych w tej sprawie, dedykowana jest Wiktorii. 
Predestynacja w zrozumieniu św. Augustyna uczy, że ludzkość 
całą należy uważać za „massa damnabilis" lub „massa iustae 
damnationis*. Owi nieliczni wybrańcy, „quos ex massa perdi- 
tionis non humana merita, sed gratia divina discernit" należą 
do „ c e r t i “ , „ c e t  eri  iusto divino iuditio relinąuuntur'*.

Nie może zdaje się ulegać wątpliwości, że augustynizm 
wpłynął w bardzo silnym stopniu na ujęcie, na treść i na
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ikonografię Sądu Ostatecznego Michała Anioła. Samo zamó
wienie nawet ma swe źródło w ideologii augustyńskiej. Gdy 
Klemens VII zamówił to dzieło u Michała Anioła, projektował 
zarazem dla ściany przeciwległej w kaplicy Sykstyńskiej fresk 
przedstawiający walkę św. Michała z Lucyferem. Otóż św. 
Augustyn pisze w Encheirydionie, że ilość zbawionych w dniu 
Sądu Ostatecznego odpowiadać będzie dokładnie ilości upa
dłych niegdyś aniołów.

Bezpośrednio po tym tworzy Michał Anioł dwa po
sągi Vita activa i Vita contemplatma dla grobowca Juliusza II. 
Według ostatniego z wielu kontraktów, zawartego w roku 1542 
miał ustawić po obu stronach Mojżesza owych dwóch nagich 
niewolników, znajdujących się dziś w Luwrze. W ostatniej 
chwili tworzy dwa wyżej wymienione posągi, gdyż niewolnicy 
nie odpowiadają nowemu rysunkowi „me' a modo alcuno ci 
possono star bene", pisze Michał Anioł do Pawła III. Zmiana 
ta świadczy wyraźnie o zmianie światopoglądu.

Bezpośrednio po Sądzie Ostatecznym maluje Michał 
Anioł dwa freski dla Pawła III w kaplicy Paulińskiej, Nawró
cenie Szawła i Ukrzyżowanie św. Piotra. Istnieje medal wy
bity ku czci Pawła 111 z Nawróceniem Szawła na odwrocie. 
W r. 1546 napisał generał Serwitów Bonuccio traktat „De 
conversione Pauli", dedykowany papieżowi. Bonuccio zwraca 
się w przedmowie do papieża „ . . .  Tibi enim recipio, si in 
dictum iam Concilium perficies... te unacum Paulo Reipubli- 
cae christianae res omnes fore compositurum. . Temat Na
wrócenia Szawła był więc uważany przez samego papieża 
i przez współczesnych za symbol jego dążeń reformatorskich. 
Formalnie styl obu tych fresków wyraźniej jeszcze, niż Sąd 
Ostateczny, wyrzeka się zdobyczy renesansu, klasycznego ka
nonu form i perspektywy.

Szkice do wielkiej kompozycji Wypędzenie kupców ze 
świątyni łączą się ściśle pod względem formalnym z freskami 
Paoliny. Medal Pawła III z Wypędzeniem kupców na odwrocie 
komentuje w XVII w. Klaudius du Molinet: „Interea Pontifex 
depravatis clericorum moribus corrigendis, novem gravissimos 
et doctissimos viros delegit, qui Iibello indito quo reforma- 
tionis praecipua capita comprehenderunt, Pontifici obtulerunt, 
ut prophana et scandala a sacris locis abigeret et sic Domum 
Dei Domum orationis et non negotiationis aut speluncam Ia- 
tronum et impiorum amplius esse non pateretur".

Fakt, że na te same lata przypada walka o reformę 
dochodów Kurii, świadczy o tym, że temat ten odpowiada 
wyraźnie ówczesnym tendencjom walki ze symonią.

W tych latach powstają trzy rysunki dla Wiktorii Có- 
lonny, Pietay Chrystus na Krzyżu, Samarytanka przy studnu 
W „Pieta" tworzy Michał Anioł kompozycję, w której w prze
ciwieństwie do dzieła jego młodości „Pieta" u św. Piotra,
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najważniejszą osobą jest nie matka, tylko martwy Chrystus. 
„Chrystus na Krzyżu" wbrew tradycji renesansowej nie jest 
przedstawiony po śmierci w antycznym bezbolesnym spokoju, 
tylko w agonii, w której ciało Zbawiciela wije się na krzyżu. 
We Włoszech w XIII w. w epoce kryzysu religijnego, którego 
najwyższym wyrazem jest działalność św. Franciszka, typ 
Chrystusa ukrzyżowanego, noszącego na ciele drastyczne 
ślady przebytych mąk, był ogólnie rozpowszechniony. Posia
damy szereg rysunków późniejszych poświęconych męce Pań
skiej, wśród nich grupę szkiców do Chrystusa na krzyżu 
z Matką Boską i św. Janem. Sposób przedstawienia ciała 
Chrystusowego oddala się coraz bardziej od norm klasycznej 
anatomii, równocześnie ikonografia tej kompozycji zbliża je 
do kompozycji bizantyńskich i włoskich XIII w.

Zdjęcie z  Krzyża, grupa marmurowa składająca się 
z czterech postaci, Chrystusa, Marii, Nikodema i Magdaleny, 
znajduje się dziś w katedrze florenckiej. Zwarta grupa przy
pomina wyraźnie kompozycje średniowieczne, jak to wykazuje 
obraz italo-bizantyński z XIV w. w Mura no.

Pieła Rondanini, ostatnie dzieło Michała Anioła, nad 
którym pracował jeszcze trzy dni przed śmiercią, nawiązuje 
już nie tylko w ikonografii, ale i w formie do spirytualnego 
średniowiecza. Dzieło to jest wprost negacją koncepcji rene
sansowej o sztuce.

W w i e r s z a c h  swych Michał Anioł skarżył się rów
nocześnie, że sztuka była mu „idol e monarca" i że świat mu 
zabrał czas „a contemplare Idio“ . Prosi Chrystusa Ukrzyżo
wanego, aby w godzinie śmierci przyjął go w Swe objęcia.

W czasie, gdy Michał Anioł pracował nad freskami 
w Watykanie, grupa mężów o wyjątkowym poziomie i serca 
i umysłu, przygotowywała tamże wielkie dzieło reformy Ko
ścioła. Byli to kardynałowie Pole, Cervini, Morone i in.9 przy
jaciele Wiktorii Colonny, z którymi, jak wiemy ze źródeł 
współczesnych, przyjaźnił się i Michał Anioł. Wierzenia tych 
ludzi polegały przede wszystkim na przekonaniu, że ludzkość 
może być zbawiona przez wiarę w ogrom mocy odkupiciel- 
skiej Chrystusowej ofiary. Nie zwalczali wartości uczynków, 
jak protestanci, nie nadawali im tylko wielkiej wagi i wierzyli 
w zadośćuczynienie przez śmierć Chrystusa. Ruch ten mylnie 
często identyfikowany z protestantyzmem nosi nazwę Ewan-  
g e 1 i z m u i nawiązuje świadomie do pokrewnych dążeń ruchu 
franciszkańskiego. Nowopowstały wówczas zakon kapucynów, 
pragnących żyć dosłownie według reguły św. Franciszka, 
znalazł w Wiktorii Colonnie możną protektorkę, która w obro
nie młodego zakonu stoczyła zaciętą walkę z jego przeciwni
kami i apelowała w tej sprawie do Pawła III i Karola V. 
Całej grupie jej przyjaciół nadali współcześni nazwę . /^ r i -  
tuali", oznaczającą dotychczas tylko franciszkanów XIII i XIV w.,
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,którzy spełniali w najsurowszym zrozumieniu regułę św. Fran
ciszka i pragnęli żyć według przykazań Ewangelii.

W świetle tych faktów historycznych twórczość ostat
niego okresu życia Michała Anioła oraz związki między jego 
sztuką a średniowieczem nie wydają się już zjawiskiem oder
wanym.

1087. Maleczynski Karol: Bolesław Krzywousty. Zarys pano
wania.
Wobec braku monografii Krz. stojącej na dzisiejszym 

poziomie wiedzy (jedyna Małeckiego z r. 1873, oraz popularny 
szkic Gródeckiego 1938), oraz faktu, iż niektóre tylko epi
zody z panowania Bolesława doczekały się dokładniejszego 
traktowania (sprawa pomorska, wojna z r. 1109, testament), 
przedstawia referent całokształt dziejów tego władcy.

W rozdziale I, poświęconym młodości Bolesława, oma
wia autor panowanie Hermana i rządy Sieciecha, któremu 
wbrew nowszej literaturze (Tyc i Gródecki) przypisuje za 
dawniejszą dążenie do panowania i chęć usunięcia potomków 
Hermana od władzy. Kwestia zamachów Sieciecha na życie 
młodych książąt jest bardzo możliwa. W oparciu o przekaz 
Kosmasa inaczej też ocenia autor udział Czechów w buncie 
Zbigniewa z r. 1093 i 1086; książę czeski w obu razach sta
nął ostatecznie po stronie Hermana, pustosząc Śląsk i zagra
żając Zbigniewowi od tyłu. Podział państwa przez Hermana 
między synów dokonany ̂ został na zasadzie równości dzia
łów; Bolesław otrzymał Śląsk, Krakowskie i Sandomierskie 
bez stolic, podobnie Zbigniew Wielkopolskę i zapewne Ku
jawy. Obaj bracia byli równorzędni i posiadali własne woj
ska; o przewadze Zbigniewa, ani w r. 1097, ani w chwili 
testamentu Hermana nie ma mowy. Po śmierci księcia Zbi
gniew miał otrzymać nadto Mazowsze, a Bolesław Łęczycę 
i przypuszczalnie Sieradz. Późniejsza walka synów z ojcem, 
w której pierwszy raz wziął udział Bolesław, zabezpieczając 
się przez złożenie hołdu z Kładzka od Czechów, toczyła się 
tylko około osoby Sieciecha.

W rozdziale II, omawiającym walkę o jedynowładztwo 
Bolesława, przedstawia autor sprawę senioratu, dochodząc 
do wniosku iż Herman seniora nie wyznaczył, jednak obaj 
bracia dążyli do ujęcia takiej władzy w swe ręce. Walka 
między nimi, toczona początkowo przy pośrednictwie sprzy
mierzeńców (Zbigniew Pomorza i Czechów, Bolesław Rusi 
i Węgrów, a później Morawian), wykazała większe zdolności 
dyplomatyczne i wojskowe Bolesława; ale z drugiej strony 
dopiero po długim paśmie walk i początkowych nawet nie
powodzeń dokonał Bolesław dzieła zjednoczenia kraju. Do
szło nawet w r. 1106, wobec równoczesnego napadu Czechów. 
i  Poihorzan do tego, iż Bolesław czuł się zmuszonym, oczy
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wiście tylko chwilowo i pozornie, zaproponować Zbigniewowi 
pryncypat. Ta sama przyczyna spowodowała, iż w r. 1107 
poprzestał Bolesław do ograniczenia Zbigniewa tylko do 
Mazowsza; dopiero opanowanie Pragi przez Świętopełka mo
rawskiego, sprzymierzonego początkowo z Bolesławem, po
zwoliło mu wyprzedzić Zbigniewa całkowicie z kraju; ale 
skutkiem tego sprawa sukcesji przeszła na forum międzyna
rodowe. A choć wyprawa niemiecka z r. 1109 tylko jako 
jeden z pozorów miała na celu restytucję Zbigniewa, to 
jednak Bolesław w układzie pokojowym z Niemcami prze
forsował swe stanowisko i brata do kraju nie przyprowadził. 
Dopiero po pewnym odprężeniu czeskim i na wiadomość 
o podobnym postępku króla węgierskiego, w końcu r. 1112 
pogodził się Bolesław z bratem. Katastrofa Zbigniewa, mogła 
mieć jednak dla Polski o wiele groźniejsze następstwa, niż 
się to przyjmuje. Z niedopowiedzeń Galla wnosić można, iż 
Bolesław został obłożony przez arcybiskupa Marcina klątwą, 
a kto wie nawet, czy nie noszono się z myślą jego detro
nizacji. Wobec nieudałego wyniku zjazdu z Kolomanem wę
gierskim, który miał oczywiście na celu wspólną akcję obu 
dawnych sprzymierzeńców, nie pozostawało Bolesławowi nic 
innego jak pogodzić się z arcybiskupem; dopiero od tego 
czasu można mówić o stałym zjednoczeniu Polski w ręku 
młodszego syna Hermana. Zbigniew najprawdopodobniej zo
stał po oślepieniu zamknięty w klasztorze.

W swej polityce wobec Niemiec stał do r. 1106 Bole
sław po stronie młodego Henryka V, wygrywając go przeciw 
staremu cesarzowi. W odniesieniu do Czech, wobec niepo
wodzeń w walce z nimi z r. 1103, powziął już w r. 1105 plan 
osadzenia na tronie praskim księcia, który zawdzięczając swą 
władzę Polsce, gwarantowałby stałą z nią przyjaźń. To miał 
na celu Bolesław w r. 1105, kiedy to daremnie próbował 
osadzić Świętopełka w Pradze; zdrada króla węgierskiego nie 
pozwoliła zrealizować tego zamiaru, który udał się dopiero 
w r. 1107, lecz pupil Bolesławowy przeszedł rychło na stronę 
niemiecką, zmuszając Krzyw, do szukania nowego preten
denta do tronu w osobie wygnanego Borzywoja, którego po
przednio zwalczał. Ponowna próba z r. 1108 miała sprowa
dzić na Polskę wojnę niemiecką. Ta ostatnia przesadzona 
mocno, za wpływem Galla w polskiej literaturze przedmiotu, 
jako skutek nieudolnie prowadzonej przez cesarza kampanii 
przyniosła układ, obopólnie kompromisowy. Henryk V uznał 
stanowisko polskie w sprawie czeskiej, udzielając inwestytury 
kandydatowi Bolesława, Borzywojowi; Bolesław ze swej strony 
zobowiązał się do niemieszania się w sprawy czeskie a może 
już wówczas omówiona została sprawa podboju Pomorza, 
z którego książę polski już wówczas zobowiązałby się uiścić 
trybut. Zapewne ten fakt dał podstawę dla niektórych źródeł
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, niemieckich do twierdzenia, iż Bolesław uiścił cesarzowi 
w r. 1109 długo zaległy trybut Niedotrzymanie warunków 
pokojowych przez Henryka, który najniespodziewaniej poparł 
przeciw Borzywojowi Władysława, położyły kres przymierzu 
polsko-niemieckiemu, a w sprawie czeskiej wysunęło nowy 
projekt Bolesława, wymuszenia na księciu praskim wydziele
nia nowemu pupilowi Krzyw, osobnej dzielnicy w Czechach 
właściwych. Ta ostatnia koncepcja, po kilkakrotnych zwycię
stwach polskich (nad Trutiną i pod Kładzkiem), doprowa
dziła do osadzenia Sobiesława w Kónigsgratz; odtąd przy
mierze z księciem czeskim, wzmocnione ślubem Bolesława 
z jego szwagierką, przetrwało aż do r. 1126 i dłużej. Akcją 
swą wymógł Bolesław na Czechach uznanie go jako równo
rzędnego czynnika i anulację smutnych stosunków z czasów 
przed r. 1102, kiedy to Herman płacił im trybut ze Śląska.

W rozdziale IV i V omawia autor rozwój sprawy po
morskiej za Bolesława, która mimo licznych opracowań (ostat
nio Tyc i Koczy) wykazuje wiele punktów ciemnych. Przede 
wszystkim odpowiedzi wymagają dwa pytania: 1) dla czego 
podbój Pomorza wschodniego, niewątpliwie biedniejszego do
konał się po 6-letnich krwawych walkach i po 3- krotnych 
co najmniej wyprawach Krzyw., kiedy zdobycie Pomorza 
nad i zaodrzańskiego nastąpiło w jednej wyprawie z r. 
1121/22, 2) wyjaśnienia wymaga stanowisko Ottona bamber- 
skiego w czasie jego I i II wyprawy pomorskiej. Odpowiedź 
na pierwsze pytanie daje stwierdzenie faktu, nieznanego 
w dotychczasowej literaturze, iż podbój Pomorza zachodniego, 
w czasie którego zginął ostatni jego samodzielny książę 
Świętopełk, dokonał się podobnie jak pierwszy piastowski 
z r. 963 przy porozumieniu Bolesława z cesarzem Henrykiem 
i księciem saskim Lotarem. W czasie kiedy wojska polskie 
zadały Pomorzanom klęskę pod Niekładzem i dotarły po 
Pianę i do jeziora Morzyckiego oraz na Rugię, wyprawa Lo- 
tara uderzyła wzdłuż wybrzeży morskich na Kirsun i doszła do 
Wołogoszczy; pod tymi ciosami padło Pomorze, a w wyniku tego 
układu zobowiązał się Bolesław do uiszczeńia trybutu z Po
morza po Pianę i Morzycan w wysokości 500 mrk rocznie. 
Lecz niespodziewana zdrada Lotara, który poróżniwszy się 
z cesarzem już w r. 1124 złamał układ, wtargnął na Rugię 
i dotarł po Wkrę, a w r. 1127 zdobył Retrę, zmusiła Bole
sława do oparcia się o Danię przez ślub swej córki Ryksy 
z Magnusem duńskim. Wspólna wyprawa Polski i Danii ku 
ujściom Odry z r. 1129 przywróciła zwierzchnictwo polskie 
nad Zaodrżem, a zapewne i Rugią, które utrzymało się do 
końca życia Krzyw. Książę polski potrafił nawet przy po
mocy swego pomorskiego od tego czasu sprzymierzeńca za
grozić nowemu królowi duńskiemu Erykowi, który stanął po 
stronie Niemiec (bitwa pod Kongellą w r. 1135).

4
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Podobny charakter kompromisu z Niemcami noszą dwie 
wyprawy Ottona z r. 1124 i 1128. Pierwsza, która pierwotnie 
miała objąć całe Pomorze po Reknicę i Warną na zachodzie, 
wskutek nieprzychylnego stanowiska Lotara ograniczyła się 
tylko do krain na wschód od Odry (wyjątek Szczecin), po
zostawała też skutek tego pod wyłącznym protektoratem 
Polski. Druga natomiast, stojąca pod auspicjami Lotara i Nor
berta miała na celu wymuszenie na Bolesławie uznania zdo
byczy niemieckich z lat 1124—1127 i związanie krain na 
zachód od Odry z kościołem niemieckim. Jeśli pierwsza część 
misji Ottona została wypełniona, oczywiście nie bez poparcia 
groźbą wyprawy niemieckiej Albrechta Niedźwiedzia i inter
wencji węgierskiej, to druga część, kościelna, spełzła na 
niczym. Otton zniechęcony do Norberta magdeburskiego nie 
kwapił się z relizacją jego planów, które raz jeszcze poszły 
w odwłokę. Tak więc pierwotny plan Ottona, Bolesława i War
cisława pomorskiego stworzenia biskupstwa ze stolicą w Ju- 
linie, przekształcony w r. 1125 przez legata Idziego na fundację 
dwóch biskupstw ze stolicami na terytorium Polski (Lubusz 
i Włocławek), przyobleczony w r. 1128 przez Norberta w no
wą postać, koncepcję stworzenia dla Pomorza dwóch biskupstw 
ze stolicami w Szczecinie i Julinie (pierwsze zawisłe od 
Magdeburga, drugie od Polski) odłożone zostały do pomyśl
niejszej chwili, która nadejść miała dopiero po śmierci Bo
lesława; w roku 1140 zrealizowana została w całości pier
wotna koncepcja polska: stworzono jedno biskupstwo julińskie 
obejmujące całe Pomorze, zarówno polskie jak i niemieckie. 
Podwaliny materialne jednak pod to biskupstwo kładł jednak 
jeszcze Warcisław (przed r 1135), oczywiście nie bez poro
zumienia z polskim Bolesławem.

Rozdział VI poświęcony jest wyjaśnieniu genezy i wa
runków hołdu merseburskiego. Dotychczasowy pogląd nań 
literatury, traktującej go jako wynik akcji Ottona i awantur
niczej polityki węgierskiej Bolesława, który, doznawszy na 
południu porażki, musiał się zgodzić na warunki niemieckie, 
jest mocno przejaskrawiony. Dokładna analiza wypadków na 
południu i wschodzie Polski z lat 1123—1132 dowodzi, iż 
jeszcze w r. 1127/8 mamy do czynienia z próbami interwencji 
węgierskiej na rzecz Niemiec. W końcu r. 1131 i początku 
następnego, wobec nieudania się akcji Lotara na północy 
i przewidywanej wyprawy włoskiej, stanęła w lutym 1132 
wielka koalicja austriacko-czesko-węgiersko-ruska kierowana 
przeciw Polsce. Widomym jej znakiem były kilkakrotne mał
żeństwa między Albrechtem austriackim a siostrą Beli II wę
gierskiego, Wratysławem berneńskim a córką Wasylka trem- 
bowelskiego, które zawarto w r. 1132, wreszcie wcześniejsze 
nieco Sobiesława czeskiego z Jadwigą drugą siostrą Beli. 
Odpowiedzią na to niebezpieczeństwo było przymierze Bole-
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sława z Mścisławem kijowskim, uzyskane za cenę poparcia 
praw do tronu węgierskiego Borysa, wnuka Mścisława, syna 
(nieprawego) Kolomana. Bolesław w takich warunkach mógł 
liczyć na sukces, a przynajmniej na równowagę sił; jednak 
nieprzewidziana śmierć Mścisława prawie w przeddzień walki 
zadecydowała o polskim niepowodzeniu. Zarówno jednak 
niepowodzenie Bolesława z lipcar1132 na Węgrzech, jak 
i późniejsze wyprawy czeskie na Śląsk (1132—1134) sprawy 
nie rozstrzygnęły, a. przeciwnicy dla ratowania swych pre- 
tensyj przenieśli swój zatarg z Bolesławem przed trybunał 
cesarski. W takim oświetleniu wypadki z sierpnia 1135 w Mer- 
seburgu nabierają też zupełnie innego charakteru; Bolesław, 
godząc się na pośrednictwo cesarskie w sporze swym z władcą 
suwerennym, jakim był Bela, dawał zarazem wyraźnie do 
zrozumienia, iż z wasalem niemieckim, księciem czeskim na 
terytorium niemieckim traktować nie będzie i w tym kie
runku był nieugięty. Zgodził się jedynie na zawieszenie broni. 
Analiza znów wypadków z r. 1134—5 dowodzi istnienia 
w tym czasie całego szeregu poselstw polskich do Lotara, co 
zdaje się świadczyć, iż warunki z sierpnia, znane nam z Ot
tona fryzyngeńskiego były wyrazem obustronnego kompromisu; 
cesarz ze swej strony zgodził się na niewymaganie hołdu 
z całej Polski, zadowalając się lennem pomorskim, natomiast 
Bolesław uzyskał już teraz zdaje się obietnicę w sprawie 
wskrzeszenia metropolii gnieźnieńskiej i ostateczne oddalenie 
pretensyj czeskich do trybutu ze Śląska. Tak pojęte warunki 
układu merseburskiego świadczą, iż o jakimkolwiek załamaniu 
się myśli politycznej Bolesława nie może być mowy; książę 
polski nie tylko oddalił pretensje czeskie z r. 1054 do Śląska, 
nie tylko zyskał przeciw Danii uznanie swych zdobyczy nad
morskich i rujskich, nie tylko wreszcie utrzymał zwierzchnic
two kościelne nad Zaodrzem, ale uzyskał formalne zrezygno
wanie przez Lotara ze zwierzchnictwa lennego nad Polską 
za ceną przywrócenia na Pomorzu stanu sprzed r. 1123.

Rozdział VII i VIII poświęcony jest kościelnym stosun
kom w Polsce i polityce Bolesława wobec papiestwa. Oma
wia w nim autor znaczenie misyj legatów w Polsce Gwalona 
i Idziego z r. 1125, dążenia Bolesława z lat 1103— 1125 do 
obsadzania katedr biskupich krajowcami, stosunek jego do 
walki o inwestyturę, kładąc szczególniejszy nacisk na wa
runki układu z r. 1109, mocą którego zobowiązał się Krzyw, 
poprzeć stanowisko cesarskie wobec grożącego konfliktu 
z Paschalisem II, wreszcie ustala datę znanego listu tego pa
pieża do arcybiskupa Marcina na r. 1107 c., stawiając go 
w związku z postanowieniami synodu w Gwastalda. Osobno 
zajmuje się fundacjami klasztornymi z czasów Bolesława, któ
rych ustala 7 wzgl. 8, (trzy benedyktyńskie w Sieciechowie,' 
Łysogórze, św. Wincentego, nadto przypuszczalnie pierwotnie

4*



52 —

w Sobótce, oraz trzy kanoników regularnych: Trzemeszno, 
Górka i Czerwińsk, oraz premonstrantów w Chalnie, później 
rozdzielone między Kalisz i Strzelno). Osobną uwagę po
święca polityce Norberta wobec Polski, wyrażonej znanymi 
dwiema bullami z r. 1131 i 1133, poddającymi najpierw tylko 
Poznań, a później całą prowincję gnieźnieńską, pod zwierzch
ność Magdeburga. Wbrew twierdzeniu literatury, iż nie ma 
śladów, aby Norbert władzę swą w Polsce rzeczywiście wy
konywał, stara się autor udowodnić, iż pojawienie się w Pol
sce w marcu 1133 biskupa Daugera-Świdgera, oraz prawdo
podobnie i Bernarda lubuskiego, wyświęconych przypuszczał- 
nie w Rzymie około tego czasu, oraz fundacja klasztoru 
premonstrantów w Chalnie i Strzelnie, świadczą, iż Norbert 
dążył do wykonywania jurysdykcji w prowincji polskiej, co 
mu się jednak tylko częściowo udało. Układ z r. 1135 i bulla 
z r. 1136, choć falsyfikat powstały jako zlepek dwóch pism 
papieskich z r. 1136 i 1139, świadczy o tym najlepiej.

W ostatnim rozdziale poddaje autor rewizji dotychcza
sowy pogląd (głównie Smolki, Małeckiego i Wojciechowskie
go) na treść statutu Krzyw, o dziedziczeniu tronu. Analizując 
źródłowo terytorialny zasiąg księstwa centralnego, dochodzi 
wniosku, iż nie należała do niego Wielkopolska, podlegająca 
od Lubusza do granicy Kujaw Mieszkowi. Wyjątek stanowi samo 
Gniezno, gdzie ks. krakowski miał jedną ze swych rezyden- 
cyj. W odniesieniu do następstwa we władzę zwierzchnią 
dochodzi autor, po analizie odpowiedniego miejsca Kadłubka 
(de quo si quid humanitus obtigisset, semper aetatis maiori- 
tas et primogeniturae ratio litem successionis decideret), do 
wniosku, iż o ile władza w Krakowie zastrzeżona była dla 
najstarszego z rodu, to dziedziczenie księstw dzielnicowych 
przysługiwało tylko najstarszemu synowi z pominięciem młod
szych; fakt wreszcie iż w wypadkach bezpotomnej śmierci 
księcia dzielnicowego czynili oni testamenterne przekazanie 
swej dzielnicy upatrzonemu dowolnie spadkobiercy zdaje się 
wskazywać, iż i takie postanowienie zawarte było w testa
mencie Krzyw. Ustawa sukcesyjna z r. 1138 była w takim 
razie pierwszym aktem ustawodawczym w dziejach Słowiań
szczyzny, przepisującym ściśle i w najdrobniejszych szczegó
łach sprawę dziedziczenia w rodzie Piastów, nie pozostawia
jąc ani pola dla dowolności i „zbierania ziem", jak to było 
do r. 1125 na Rusi, nie dając z drugiej strony pola dla elek- 
cyj władców przez możnowładztwo, jak to miało miejsce zbyt 
często w Czechach. Jedyną stroną jego ujemną było zbyt 
małe uposażenie materialne seniora, którego księstwo, wraz 
z własną dzielnicą nie dorównywało trzem pozostałym. Re
szty dokonało pominięte w testamencie możnowładztwo pol
skie trzymane wprawdzie w ryzach przez starego księcia, ale 
zrywające rychło swe więzy pod rządami jego synów. Ale



na to nie było rady i trzeba było czekać jeszcze przeszło 
1V2 wieku aż myśl jedności państwa i królestwa polskiego 
stała się własnością całego społeczeństwa.

W  świetle tych spostrzeżeń stara się w końcu autor 
skreślić sylwetkę fizyczną i duchową Krzyw. Wbrew litera
turze (Zakrzewski, Gródecki) zarzucającej mu krótkowzrocz
ność i brak szerszych aspiracyj politycznych, stwierdza ist
nienie u niego i wielkiej myśli zjednoczenia państwa, co się 
ostatecznie po kilkuletniej walce udało, i na skalę Chrobrego 
planu osadzenia w Czechach księcia, który byłby wykonawcą 
jego polityki, wreszcie w sprawie pomorskiej i niezależności 
prowincji kościelnej polskiej zasługą Krzyw, jest, iż potrafił 
złączyć politycznie i kościelnie swe nabytki nadodrząńskie 
z Polską, oddalić ostatecznie pretensje czeskie do Śląska, 
wreszcie mimo akcji niemieckiej wskrzesić prowincję polską, 
a nawet powiększyć ją o dwa nowe biskupstwa. Że Krzywousty 
nie stał się taką legendarną dla potomności postacią, jaką 
był Chrobry np. dla Galla, wina to nie jego, lecz czasów 
następnych, w których po ostatecznym pogwałceniu przez 
synów w r. 1177 i 1180 postanowień ojcowskich nie było 
miejsca na apoteozę ostatniego monarchy polskiego. Kadłu
bek umyślnie nie powiedział więcej, niż to, co  wiedział 
z Galla, a synowie jego zbyt rychło zrezygnowali z Pomorza 
zaodrzańskiego, aby mieli wielbić czyny ojca, który wobec tego 
rychło poszedł w niepamięć. Mimo to w świetle swych czynów 
uchodzić winien Krzywousty, jeśli już nie za najmędrszego 
Piasta (jak chciał Małecki), to przynajmniej za równego swym 
obu imiennikom Chrobremu i Szczodremu.
1088. Dąbkowskl Przemysław: Podział administracyjny woje

wództwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku.
Na posiedzeniu Wydziału historyczno - filozoficznego 

Towarzystwa Naukowego we Lwowie, odbytem 8 listopada 
1921 r., przedstawił autor referat o zaginionych księgach są
dowych województwa ruskiego i bełzkiego i w związku z tą 
pracą plan wydawnictwa, mającego przedstawić podział ad
ministracyjny tej dzielnicy w XV wieku. Pierwsza praca zo
stała ogłoszona drukiem pod powyższym tytułem jako zeszyt 1 
tomu VIII Studjów nad historją prawa polskiego w r. 1921 
(str. 112), druga, z rozlicznych powodów, dopiero obecnie 
po upływie lat 18, mogła być przygotowana. Między obiema 
temi pracami istnieje ścisły związek wewnętrzny.

Autor opierał się głównie na materjale źródłowym, 
jakiego mu dostarczyły dokumenty i zapiski sądowe, zawarte 
w wydawnictwie: A k t a  g r o d z k i e  i z i e m s k i e ,  tomy I 
do XIX. Na podstawie tego materjału zestawił autor te miej
scowości, które zostały wyraźnie zaliczone do pewnego ściśle 
określonego powiatu. Niewątpliwie nie jest to materjał kom-
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pletny, w każdym jednak razie jest to materjał wcale bogaty 
i urzędowy i na jego podstawie można było przystąpić do 
opracowania naszego zagadnienia.

W ten sposób starał się autor odpowiedzieć na pyta
nie, które już od przeszło pół wieku zaciekawiało wielu 
uczonych, jak zwłaszcza L i s k e g o 1, który trafnie przyjmo
wał podział naszej dzielnicy na większą ilość powiatów.

W pracy tej przedstawia autor podział naszej dzielnicy 
w wieku XV na powiaty, wyróżnia mianowicie trzydzieści 
powiatów, a mianowicie w województwie ruskiem w ziemi 
lwowskiej sześć powiatów: Lwów, Gliniany, Gródek, Olesko, 
Szczerzec, Zydaczów; w ziemi przemyskiej dziesięć powia
tów: Przemyśl, Drohobycz, Jarosław, Leżajsk, Łańcut, Mo
ściska, Przeworsk, Rzeszów, Sambor, Stryj; w ziemi sanockiej 
trzy powiaty: Sanok, Dynów, Tyczyn; w ziemi halickiej sześć 
powiatów: Halicz, Czerwonogród, Kołomyja, Koropiec, Śnia- 
tyn, Trembowla. W województwie bełzkiem w ziemi bełzkiej 
wyróżnia autor pięć powiatów: Bełz, Busk, Lubaczów, Łopa- 
tyn, Sokal. Ogólna ilość osad, objętych tymi powiatami, po
dana przez piszącego, wynosiła 1887. Wśród tych powiatów 
wyróżnić można trzy grupy, powiaty wielkie, średnie i małe.

Z osobna podaje autor uwagi na temat nazw osad (na
zwy dzisiejsze a dawniejsze, określenia nazw: wielki, mały, 
górny, dolny, stary, nowy, określenia ze względu na naro
dowość mieszkańców, nazwy niemieckie), podaje wykaz po
jęć topograficznych, mówi o utożsamieniu (identyfikacji) osad, 
podaje wykaz osad niezidentyfikowanych tudzież osad o iden
tyfikacji wątpliwej. Następuje wykaz miejscowości, dalej wy
kaz miejscowości zaliczanych do dwóch, trzech a nawet do 
czterech powiatów, wykaz miejscowości zaliczanych do Lwowa 
a równocześnie i do innych powiatów, podobnie spis osad, 
które były zaliczane do Przemyśla, Halicza, Przeworska, 
Sanoka, Bełza, Kołomyji, Sambora, Dynowa, Żydaczowa 
i równocześnie do innych powiatów.

Z kolei następują: wykaz osób, wykaz dóbr królew
skich, kościelnych, miejskich i należących do dawnych rodzin 
książęcych ruskich, wykaz wybitniejszych ziemian, dalej wy
kazy ilustrujące stosunki narodowościowe (Niemcy, Wołosi, 
Ormianie, Czesi, Węgrzy, Włosi, Litwini, Ruscy, Żydzi), dalej 
wykaz osad miejskich wedle powiatów, wykaz osad miejskich 
alfabetyczny (miasta, miasteczka, przedmieścia, grody) wy
kaz ważniejszych pojęć gospodarczych (monastery, dworzysz
cza, młyny, zakłady górnicze, miejsca, łąki-pastwiska, pola, 
pola puste, lasy, góry, wody płynące, wody stojące), wykaz 
mniej doniosłych pojęć gospodarczych. W dalszym ciągu *

* Por. AGZ t. XI (1886), str. X, t. XII (1887), str. XII, t. XIII 
(1888), str. X, t. XV r. (1891), str. X.
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mówi autor o powiecie podhoreckim, podaje wykaz imion 
(męskich i żeńskich), wykaz przezwisk (przydomków), pewne 
objaśnienia i uzupełnienia, Z kolei następuje szczegółowy 
opis granic powyżej wymienionych trzydziestu powiatów 
i pewne ogólne uwagi co do terytorjum. Do pracy dołączona 
jest mapa, przedstawiająca podział kraju na powyższe po
wiaty.

O ile źródła na to pozwalały, starał się autor dotrzeć 
jeszcze dalej wstecz, do wieku XIV, stwierdził przytem, że 
w tym wieku liczba powiatów była jeszcze wyższa, gdyż 
dochodziła przypuszczalnie do liczby 38. W szczególności 
istniały wówczas, zaginione potem powiaty: w ziemi sanockiej 
powiaty Krosno i Lisko, w ziemi przemyskiej powiat Tustań, 
w ziemi lwowskiej powiaty Podhorce i Dolina, w ziemi ha
lickiej powiaty Rohatyn, Kałusz i Tyśmienica.

Terytorium nasze obejmuje województwo ruskie, z wy
łączeniem ziemi chełmskiej, do której nie posiadamy mate- 
rjału źródłowego, a z województwa bełzkiego ziemię bełzką. 
Na określenie tego terytorjum używano w nauce rozmaitych 
nazw, jak np. Ruś Halicka, Ruś Czerwona, w nowszych cza
sach Małopolska wschodnia, • Ziemie Czerwieńskie. W obec 
tego, że wszystkie te określenia nie są całkiem ścisłe, bę
dziemy używali w tej pracy nazwy urzędowej: województwo 
ruskie i bełzkie.

1089* Adamczyk Władysław s Stosunki monetarne i' metrolo
giczne w Lublinie w 1. 1796—1914.
Zagadnienie określone w tytule pozostaje w ścisłym 

związku z opracowanymi przez referenta „Cenami w Lublinie 
w 1. 1796—1914" i wypływa głównie z potrzeby wyrażenia 
cen w kruszcu (do czego potrzebna jest znajomość stosunków 
monetarnych) i w możliwie ścisłych miarach (do czego znów 
konieczna jest znajomość stosunków metrologicznych). Roz
wiązanie obu kwestyj polega w konkluzji na ustaleniu war
tości pieniądza obiegowego w wartości kruszcowej: w złocie 
i srebrze, i uchwycenia istotnych zmian w systemach miar 
i wag, które kilkakrotnie były reformowane.

Okres wyjściowy w stosunkach monetarnych dla Lu
blina (ostatnie 5-lecie XVIII w.) przedstawia się bardzo cha
otycznie. Lublin dostaje się pod zabór austriacki i włączony 
zostaje do systemu monetarnego Austrii, który pozostawiał 
wiele do życzenia. Nadto istnieją w obiegu monety polskie, 
którymi ludność chętniej się posługuje. System austriacki, 
jako moneta obiegowa gł. bankocetle papierowe wprowadza 
zamieszanie do dotychczasowego, niezbyt zresztą poprawnego, 
ale kruszcowego, systemu polskiego, który był bardziej 
jednolity.
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Sytuacja na rynku jest tego rodzaju, że w obiegu jest 
mnóstwo monet polskich, obok bankocetli austriackich, poza 
tym najbardziej istotnym miernikiem wszystkich dóbr gospo
darczych wówczas są grube monety: dukaty i talary. Banko- 
cetle austriackie stale zmniejszają swoją wartość (inflancja), 
to też ludność stara się ich wyzbywać i wraca do kruszcu. 
Jak wynika z notatek źródłowych, rachunkowość w urzędzie 
miejskim prowadzono głównie w złotych reńskich (banko- 
cetlach) i w złotych polskich lub przerachowywano na złote 
polskie bankocetle, licząc za 1 zł. r. 4 złp.

W lubelskim ludność tylko podatki płaciła w banko- 
cetlach, zaś transakcjach prywatnych posługiwała się monetą 
grubą, bądź dawną polską. Zjawisko to spowodować mogło 
zarządzenie o obowiązku notowania relacji kursu dukata i ta
lara w bankocetlach przez władze miasta, co też zostało wy
konane. Dzięki temu mamy dziś możność określenia dla Lu
blina dla 1. 1796—1810 kursu dukata i talara w ówczesnej 
monecie obiegowej (bankocetlach) a więc i wyrażenia w obu 
kruszcach wszystkich cen w tym czasie.

Istnieją jednak i tu pewne trudności, które każą trakto
wać powyższy rezultat z pewną ostrożnością. Wpływają na 
to następujące przyczyny:

1) notowania kursu, o których mowa wyżej, nie są zupełne 
(małe luki),

2) nie mamy danych o ilości i jakości monet w obiegu i
3) wartości kruszcowe grosza, jako jednostki, oparte na 

kursie grubych monet polskich i monet austriackich są 
różne i dla tych ostatnich inna także będzie wartość 
kruszcowa grosza obliczona według bankocetli, a inna 
według złotego reńskiego w srebrze.
Mimo tych trudności sposób wyrażenia wartości krusz

cowej według kursu grubych monet w złotych reńskich, 
bankocetlach (zł. reńskie =  4 złp.) uważa referent za naj
właściwsze rozwiązanie tego problemu dla 1.1796—1810.

La t a  1810—1854. Od 1810 r. do 1854 panuje w Lu
blinie monetarny system kruszcowy. W 1810 r. władze ks. 
warsz. wycofują z obiegu papierowe i zdeprecjonowane ban
kocetle austriackie, uruchomiają własną mennicę i wydają 
własne bilety kasowe. Za główny pieniądz uważany jest odtąd 
dukat, według którego wszystkie inne monety mają być wa- 
lorowane. Tabele ewaluacyjne są ogłaszane periodycznie dla 
ludności. Był to wstępny krok do jednolitego systemu mone
tarnego, który też w 1815 r. przez władze królestwa istotnie 
został wprowadzony. Nowy pieniądz otrzymał próbę menniczą 
na wzór rosyjski i oparty zostaje na dwu kruszcach: złocie 
i srebrze. Bite są więc monety złote 50 zł i 25 zł (w 1 zł — 
0.17985 gr czystego złota), i srebrne: 5 zł, 2 zł i 1 zł (w 1 zł — 
2.697 gr. czystego srebra), nadto wprowadzono srebrną mo-
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netę zdawkową, i drobną miedzianą. System ten jest więc 
bimetalizmem o określonym stosunku złota do srebra, jak 
1:15. Uruchomienie mennicy i przebijanie wycofanych monet 
zagranicznych na krajowe wprowadzało coraz większe zapeł
nienie rynku pieniądzem krajowym. W ciągu 13 lat (do 1828 
r.) wybija też mennica 59.332.045 złp. złotych, srebrnych gru
bych i zdawkowych (na głowę ok. 14 zł. 75 gr. rocznie), co 
mimo kilkuletniego ujemnego bilansu handlowego można uwa; 
żać za wystarczający obieg pieniężny kraju dla potrzeb go
spodarczych. Finanse Królestwa, począwszy od objęcia teki 
ministra skarbu przez ks. Lubeckiego, rozwijają się coraz 
pomyślniej (wpływa to również na ogólny rozwój gospo
darczy), zaś od 1828 r. założony Bank Polski stał się odtąd 
granitową podstawą waluty polskiej. Podstawa ta była tak 
mocna, że mogłaby ona zapewnić istnienie dobrego systemu 

- monetarnego na ziemiach Królestwa przez cały wiek XIX.
Działalność Banku nie ulega zahamowaniu także w r. 

1834 (zrównanie całkowite złotego polskiego z rublem (na
pisy polskie i rosyjskie) oraz w 1841 (włączenie zupełne do 
systemu monetarnego cesarstwa), w których to latach nastę
pują reformy walutowe, i trwa pozytywnie do r. 1854, w któ
rym następuje załamanie dotychczasowej polityki.

O k r e s  (154—1897) p i e n i ą d z a  p a p i e r o w e g o .  
W Rosji pieniądz papierowy wprowadzono już w 1768 r. 
i ruble asygnacyjne miały być zastępczymi biletami wymie
nialnymi na monetę kruszcową w określonej na bilecie wy
sokości. Później stają się przymusowym środkiem płatniczym 
czyli typowym pieniądzem papierowym. Ruble asygnacyjne 
panują na rynku pieniężnym Rosji do r. 1839, w którym sy
stem pieniężny zreformowano, opierając go na monometa- 
lizmie srebrnym. Jednostką monetarną staje się odtąd rubel 
srebrny, zaś asygnaty zastąpione zostały rublami kredyto
wymi, wymienialnymi na monetę kruszcową. Ten system 
wprowadzono również na terenie Królestwa od r. 1842. No- 
minalizm srebrny nie był oparty na mocnych podstawach, to 
też z chwilą wybuchu wojny krymskiej załamuje się i ustę
puje miejsca na rynku pieniądzowi papierowemu, jakim staje 
się odtąd rubel kredytowy. Rosja powróciła do pieniądza 
papierowego przed 1839 r. z tą tylko różnicą, że zamiast 
rubla asygnacyjnego używano nazwy rubla (kredytowego). 
Pieniądz papierowy panuje odtąd na rynku aż do wielkiej 
refomy walutowej 1. 1893—1897.

Na terenie Królestwa wprowadzono większą ilość pie
niędzy papierowych w 1854 na skutek zarządzenia władz 
rosyjskich, aby za dostawy wojskowe przyjmowano zapłatę 
w rublach kredytowych. Później rozszerzono to na inne tran- 
zakcje i odtąd rubel kredytowy ma kurs przymusowy. W krót
kim czasie pieniądze papierowe stanowią ok. 70—80%  ca-
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łego obiegu, zaś moneta kruszcowa albo ucieka za granicę, 
albo zasila „skarbce" osób prywatnych. W 1. 1857—1867 na
wet drobna moneta srebrna (zdawkowa) uzyskuje agio i rów
nież znika z obiegu. Brak drobnej monety staje się przyczyną 
powstawania prywatnych pieniędzy w postaci różnych bo
no w-zobo wiązań, którymi regulowano wzajemne rozrachunki. 
W Lublinie takie bony wypuszcza Tow. Dobroczynności, po
dobne bony wydaje też Tow. Hrubieszowskie.

Złagodzenie tych nieporządków pieniężnych przynosi 
dopiero wypuszczenie w r. 1867 przez rząd rosyjski nowego 
bilonu o stosunkowo niskiej próbie (48) i ten już na rynku 
utrzymał się. Także bilon miedziany, jak również będące 
jeszcze w obiegu dawne polskie 5-cio i lOgroszówki (z r. 
1840) wpłynęły ogólnie na poprawę rynku pieniężnego (pol
skie monety wycofano ostatecznie dopiero w 1889 r.).

Po roku 1867 czynione są już także przygotowania do 
gruntownej reformy finansów rosyjskich, jednak przed wojną 
rosyjsko-turecką nie zdążono tego dokonać, zaś po wojnie 
sytuacja była zbyt trudna, aby można było do gruntownej 
reformy przystąpić. Dopiero w 1885 r. ukaz monetarny przy
wraca w Rosji próbę bicia monet złotych i srebrnych na 
wzór państw zachodnich (900 i 500), zaś w 1. 1893—1897 po
wstaje w Rosji jednolity system monetarny oparty na złocie, 
który to system utrwala zdrową walutę rosyjską na czas 
dłuższy tj. do wojny światowej. Pieniądz staje się odtąd 
w Rosji (do 1914 r.) rzeczywistym miernikiem wartości wy
miany.

Ponieważ dla lat 1854—1895 dla rynku lubelskiego nie
możliwe jest ustalenie, jaki był stosunek pieniędzy papiero
wych do monet kruszcowych, przyjęto za Kaszkarowym kurs 
półimperiałów i rubli srebrnych na giełdzie petersburskiej 
(dla lat 1867—1895) i na podstawie tych relacji można było 
ceny wyrazić w wartościach kruszcowych. Uzasadnienie szer
sze tego postępowania daje referent w samym referacie.

Mi ary  i wagi .  W XIX w. dwa razy reformowano 
systemy miar i wag w Lublinie. System metrologiczny, uchwa
lony Konstytucją sejmu z 1764 trwa tu aż do roku 1817 
(włącznie). Od 1818 r, wyrowadzono w Królestwie tzw. miary 
nowopolskie, zaś w 1848—1850 miary i wagi rosyjskie.

Miary nowopolskie i rosyjskie dadzą się przerachować 
ściśle w jednostki systemu metrycznego, gorzej jest natomiast 
z miarami i wagami polskimi z 1764 r., których przerachowa- 
nie nastręczało i dawniej wiele trudności (Czacki, Chodkie
wicz AL, Kortum etc.) i obecnie. Próbę własną uzgodnioną 
z badaniami Górkiewicza poda także piszący niniejsze uwagi.



1090. Zaikyn Wacław: Niewola i przytwierdzenie do gleby
na ziemiach rosyjskich. Część II. XIII—XVI w.
Podbój ziem rosyjskich przez Tatarów wywołał głębo

kie zmiany w życiu gospodarczym tych ziem. Przy tym wy
stąpiła wyraźna różnica w stosunkach gospodarczych ziem 
płd.-rosyjskich (twerskiej, niżegorodzkiej, moskiewskiej, ria- 
zańskiej) i republik płn.-rosyjskich. Jarzmo tatarskie nie tylko 
zatrzymało rozwój gospodarczy ziem płd.-rosyjskich, lecź 
spowodowało również prawie zupełny zanik handlu zewnętrz
nego i obróciło gospodarstwo tych ziem prawie w naturalne. 
Równolegle odbywał się proces politycznego rozdrobniania 
ziem płd.-rosyjskich; ziemie te rozpadały się na dziesiątki 
drobnych dzielnic książęcych, tak że w końcu niektóre z tych 
dzielnic obejmowały po jednej tylko wsi z przyległymi osie
dlami. Książęta stawali się wiejskimi gospodarzami, zdobywa
jącymi dochody głównie ze swego gospodarstwa. Obok ksią
żęcego, rozwijało się też gospodarstwo bojarów i innych 
„służyłych" ludzi oraz gospodarstwo klasztorów i katedr • 
biskupich.

Natomiast na północy, zwłaszcza w republice nowo
grodzkiej nie odczuwano tak silnie jarzma tatarskiego. Rol
nictwo nie mogło być na północy jedyną podstawą gospo
darstwa: duże znaczenie miały myślistwo, rybołówstwo, 
bartnictwo oraz szeroki handel wewnętrzny i zagraniczny. 
Zresztą, mimo tych znacznych różnic w strukturze gospodar
czej i politycznej, w ziemiach płn.-rosyjskich, podobnie jak 
i w płd.-rosyjskich, znacznie rozszerzało się i rozwijało go
spodarstwo wiejskie bojarów, klasztorów i nowogrodzkiej ka
tedry arcybiskupiej.

Straszne zubożenie ludności, które nastąpiło po pod
boju ziem rosyjskich przez Tatarów, spowodowało poniewo- 
lenie, czy też uzależnienie wielkiej liczby ludzi dotychczas 
wolnych. W gospodarstwach książęcych w okresie zwierzchni
ctwa tatarskiego pracowały różne kategorie chołopów-rolnicy, 
ogrodnicy, sadownicy, koniuchy, pastuchy, rybacy, bartnicy, 
myśliwi, sokolnicy, psiarze, rzemieślnicy itd. Obok nich wy
stępowali wyżsi chołopi-kierownicy gospodarstwa książęcego: 
tiuni, klucznicy, posielscy, starostowie itd., spośród których 
wyodrębnili się koniuszy, dworecki, skarbnicy (kaznaczeje), 
orężnicy, postelniczy, stolnicy, czasznicy i in.; często łączyli 
oni z kierownictwem gospodarstwa książęcego również wy
konywanie urzędów; z czasem zaś koniuszy, dworecki, kazna
czeje itd. stali się najwyższymi urzędnikami państwowymi 
(oczywiście przestając już wówczas być chołopami). Bojaro
wie posiadali również dużo chołopów, którzy wykonywali 
także i w gospodarstwie bojarskim rozliczne i ważne czyn
ności.

Prawne położenie chołopów w okresie tatarskim pra-
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wie nie zmieniło się. Szeroko rozpowszechnił się zwyczaj 
wyzwalania znacznej części chołopów, zwłaszcza wyższych, 
na podstawie testamentu. Zresztą, większość wyzwalanych 
chołopów pozostawała nadal w chołopstwie lub zależności 
od spadkobierców ich byłych panów.

Ustanowienie ciężkiej daniny przez Tatarów spowodo
wało pojawienie się nowej, zdaje się, formy zależności ka- 
b a l n e j  s ł u ż b y .  Biedacy, nie mogący zapłacić daniny tatar
skiej, oddawali się w służbę kabalną pośrednikom, którzy 
„odkupywali" u Tatarów zbieranie daniny. Służba kabalna 
polegała na pracy w domu wierzycieli za odsetki z długu. 
W ten sposób powstawała ciężka zależność, z której nie było 
faktycznie wyjścia i która mało różniła się od niewoli. Służba 
kabalna znajdowała się w zupełnej sprzeczności z przepisami 
„Prawdy Ruskiej". Mimo to, znalazła ona z czasem szerokie 
rozpowszechnienie. W  służbę kabalną zaczęli wstępować bie
dacy i niezależnie od daniny tatarskiej.

Włościanie w okresie tatarskim utracili swe ziemie. 
Częste najazdy tatarskie i wojny książąt między sobą, nie
urodzaje i inne klęski elementarne, nadmierne daniny itd. 
rujnowały samodzielne gospodarstwa włościańskie. Zrujno
wani włościanie wstępywali w zależność od książąt, bojarów, 
biskupów, klasztorów itd., czy to przechodząc na ziemie 
tychże, czy też pozostając na swych dawniejszych działkach, 
które jednak stawały się wówczas własnością tych książąt, 
wzgl. bojarów, biskupów lub klasztorów. Przy tym włościa
nie otrzymywali od właścicieli ziemi pożyczki i zasiłki, a w za
mian za to zobowiązywali się do płacenia danin zwykle 
w naturze na rzecz właścicieli ziemi, a później też do wyko
nywania pańszczyzny.

W drugiej połowie XV w. nastąpiły nowe zasadnicze 
zmiany w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym 
ziem rosyjskich. W. księstwo Moskiewskie zjednoczyło wszyst
kie ziemie rosyjskie, zrzuciło zwierzchnictwo tatarskie i roz
winęło następnie szeroką ekspansję terytorialną na wszystkich 
swych granicach, zwłaszcza zaś na wschodzie i płd. wscho
dzie. Równocześnie i w związku z tą ekspansją rozpoczęło 
się szerokie przesiedlanie się ludności wiejskiej (a po części 
też i miejskiej) z centralnej części państwa moskiewskiego na 
jego kresy południowe i wschodnie. Skutkiem tego było silne 
opustoszenie centralnej części państwa, a w szczególności 
ziem, które były w posiadaniu średniej i niższej warstwy 
„służyłych ludzi" (dworian i dzieci bojarskich). Walcząc z nad
miernym odpływem ludności z centralnej części państwa i wo- 
góle z opustoszaniem się majątków i miast („posadów" 
właściciele ziemi i państwo zaczęli wprowadzać różne ogra
niczenia przechodzenia włościan (i mieszczan) i przytwier
dzać ich do gleby (wzgl. do stanu, zajęć i miejsc pobytu
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„posadów")- W ten sposób powstało kilka warstw zależnej 
i przytwierdzonej ludności w państwie moskiewskim.

W ogóle, w państwie moskiewskim w 2-ej pół. XV 
i XVI w. można wyróżnić 9 kategoryj ludności niewolnej, 
przytwierdzonej i zależnej: 1) zupełnych chołopów (spośród 
których wyróżniali się chołopi d o k ł a d n i  (wyżsi), za- 
d wo r n i ,  d w o r o w i  i s t radni ) ,  2) ludzie kabalni, 3) wło- 
ścianie-starożylcy, mieszkający na ziemiach prywatnych wła
ścicieli, przytwierdzeni do gleby, 4) włościanie, mieszkający 
na ziemiach prywatnych właścicieli, zachowujący de jurę 
prawo przechodzenia z jednej ziemi do drugiej, 5) włościanie 
t i a g i i, przytwierdzeni do gleby, 6) włościanie tiagli, zacho
wujący prawo przechodzenia, 7) mieszczanie (posadscy), przy
twierdzeni do swych posadów, 8) dietionysze klasztorni, 
9) służki i służebnicy klasztorni.

D o k ł a d n i  chołopi byli zazwyczaj tiunami, klucznikami, 
urzędnikami itd., kierującymi różnymi działami gospodarstwa 
książęcego lub też bojarskiego. Wstępowali oni w chołop- 
stwo na podstawie specjalnych aktów („dokład"). Z a d w o r n i 
chołopi (lub wprost zadworni ludzie) mieli swe osobne obej
ścia, prowadzili własne gospodarstwa (przeważnie rolne), zaś 
w czasie wojny stanowili, zdaje się, coś w rodzaju straży 
przybocznej swych panów. Chołopi d w o r o w i  byli sługami 
dworskimi swych panów. Chołopi s t radni ,  nazywani też 
„diełowymi ludźmi", zajmowali się głównie rolnictwem, czę
sto mieli też swe obejścia i osobne gospodarstwa, byli jednak 
związani bliżej z dworami pańskimi, niż „zadworni" ludzie. 
Prawo moskiewskie drugiej połowy XV w. uznaje za źródła 
zupełnego chołopstwa: 1) jeństwo, 2) niewypłacalne długi, 
3) sprzedawanie się w chołopstwo, 4) małżeństwo z niewol
nicą (wzgl. z chołopem) i 5) przyjęcie posady klucznika wiej
skiego. Ustawodawstwo XVI w. ograniczyło te źródła cho
łopstwa, a w szczególności zakazało obracania niewypłacalnych 
dłużników w chołopów (ukaz 1560 r.), sprzedawanie się 
w chołopstwo dzieci bojarskich itd.; ukaz 1556 r. ustanowił 
dożywotni charakter chołopstwa, wynikającego z jeństwa, 
lecz norma ta nie utrzymała się. W ogóle, ustawodawstwo 
XVI w. dążyło do ograniczenia liczby zupełnych chołopów.

Natomiast, liczba ludzi k a b a l n y c h  w XVI w. wzrosła 
bardzo silnie, zaś faktyczne ich położenie zbliżało się do zu
pełnego chołopstwa. Jednakowoż kabalna zależność odróż
niała się w tym okresie od zupełnego chołopstwa tym, że: 
1) kabalna zależność nie była dziedziczną i 2) że człowiek 
kabalny mógł zmienić swego pana na innego, jeśli ten inny 
spłacał za niego kwotę, za którą sprzedał się kabalny czło
wiek w kabalną zależność.

Większa część w ł o ś c i a n  nie posiadała już w XV— 
XVI w. swej własności ziemskiej (z wyjątkiem północnych
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powiatów państwa Moskiewskiego), lecz zatrzymała de jurę 
prawie do końca XVI w, prawo przechodzenia z jednej ziemi 
do drugiej; de facto jednak wszyscy pozbawieni własnej 
ziemi włościanie, mieszkający na ziemiach bojarów, dworian, 
klasztorów itd., byli silnie zadłużeni u swych panów (właści
cieli uprawianej przez nich ziemi) i mogli odejść od tychże 
legalnie tylko po spłaceniu swoich długów przez innych wła
ścicieli ziemi (gdyż sami spłacić swych długów nie byli 
w stanie). Ponadto ograniczono czas, w którym włościanom 
wolno było przechodzić od jednych właścicieli do drugich 
2—3 tygodniami w jesieni (ok. dnia św. Jerzego 26. XI star. 
stylu). Faza tym już w 2-ej poł. XV w. istniała grupa w ło- 
ś c i a n - s t a r o ż y l c ó w ,  zamieszkałych na ziemiach prywat
nych właścicieli (głównie klasztorów), przytwierdzonych do 
ziemi (por. przywileje, nadane klasztorowi Troicko-Sergijew- 
skiemu w 1455—62 r.). Ok. połowy XVI w. odbyło się przy
twierdzenie do gleby w ł o ś c i a n - s t a r o ż y l c ó w  t iagłych,  
zamieszkałych na ziemiach książęcych (por.; Ustawn. Ważsk. 
Hramota 1552 r.). W XVI w. zostali przytwierdzeni do swych 
miejsc pobytu również p o s a d s c y  (mieszczanie). Położenie 
gospodarcze posadskich stało się wówczas bardzo ciężkim, 
skutkiem czego były masowe ich ucieczki z posadów i osie
dlanie się ich w charakterze włościan na ziemiach książę
cych lub prywatnych właścicieli, a nawet wstępowanie w ka- 
balną zależność czy też w zupełne chołopstwo.

Służki ,  s ł u ż e b n i c y  i d i e t i o n y s z e  k l a s z t o r n i  
odgrywali w dworach i gospodarstwach klasztornych tę samą 
rolę, jaką odgrywali chołopi w dworach i gospodarstwach 
książęcych, bojarskich, dworiańskich itd. Służki i służebnicy 
stanowili czasem służbę domową lub dworską w klasztorach, 
czasem natomiast pracowali na roli, mając nie raz osobne 
obejścia i prowadząc przy tym swe małe gospodarstwa o cha- 
raklerze peculiarnym. Dietionysze żyli w dworach klasztor
nych czy też w osobnych obejściach, zajmowali się głównie 
koszeniem siana, a czasem też robotami rolnymi dla klaszto
rów, lecz osobnych gospodarstw nie mieli.

1091* Paczyński Bohdan: Naturalny ruch ludności Brzeżan
i okolicy w wieku XVIII.
Kwestia ludności i jej naturalnego ruchu jest ciekawą 

dla historyka z tego powodu, że pozwala lepiej poznać prze
szłość danego kraju, czy państwa, umożliwia poznanie ogól
nego rozwoju ludności, która decyduje o jego znaczeniu po
litycznym, gospodarczym i kulturalnym

Późne wprowadzenie u nas, jak zresztą i w innych 
krajach Europy powszechnych spisów ludności sprawia, że 
kiedy dzisiaj chcemy poznać stosunki ludnościowe, to mu
simy opierać się na różnych źródłach, które mniej lub wię-
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cej dokładnie mogą nam oddać ówczesny stan ludności. 
Pierwszorzędnym takim źródłem są metryki kościelne zacho
wane dla Brzeżan i okolicy: rzymskokatolickie chrztów od r. 
1688—1800, ślubów 1641—1800 i zgonów 1742—1800, a dla lud
ności greckokatolickiej dopiero z drugiej połowy wieku 18. 
Poza tym ważniejszymi źródłami są rzymskokatolickie wy
kazy dusz z lat 1766—99, spisy spowiadających się 1763—88, 
Metryka Józefińska, rękopis wizytacji ks. M. Szadurskiego 
z r. 1760, spis żydów z r. 1764 i w końcu inwentarze klucza 
brzeżańskiego z lat 1570, 1683, 1698, 1707, 1709 i 1789. Ten 
więc tak bogaty materiał, zachowany dla ziemi brzeżańskiej, 
zachęcał do podjęcia próby opracowania tutejszej ludności.

W skład naturalnego ruchu ludności wchodzą śluby, 
urodzenia i zgony, które decydują w wyniku o naturalnym 
przyroście. Ślub odbywał się w wieku 18 podobnie jak i dzi
siaj w parafii, do której należała niewiasta, a związek mał
żeński zawierali najczęściej nowożeńcy tego samego wyzna
nia, to zn. rzymsko z rzymskokatolikami, a grecko znów 
z greckokatolikami. Nowożeńcy pochodzili zwyczajnie z tej 
samej parafii, w której odbywał się ślub, a tylko 12%  no
wożeńców mężczyzn i 4,30% kobiet pochodziło z dalszych 
miejscowości, położonych poza granicami rzymskokatolickiej 
parafii brzeżańskiej. Pochodzili oni w części z województwa 
ruskiego, bełskiego, krakowskiego, lubelskiego, łęczyckiego, 
mińskiego, podolskiego, poznańskiego, rawskiego, sandomier
skiego, sieradzkiego, warszawskiego, wołyńskiego, a spoza 
granic Polski 5 z Czech, 2 z Francji, 1 z Litwy, 5 z Moraw, 
1 z Niemiec, 1 z Persji, 2 z Prus, 9 z Węgier i w końcu 
1 z Włoch.

Kawalerowie żenili się przeważnie z pannami, rzadziej 
z wdowami, które miały też mniejsze od panien powodzenie 
u wdowców. W związek małżeński wstępowali przeciętnie 
kawalerowie w 24,4 roku życia, panny 19,6, wdowcy 40,4 
i wdowy w 33,2, a kawalerowie i wdowcy razem w 27,9 roku, 
a panny i wdowy w 21,4. Najwięcej małżeństw zawierano 
w miesiącu styczniu, lutym i listopadzie, a najmniej w gru
dniu, marcu, kwietniu i sierpniu. Poważny wpływ wywierają 
tu względy religijne, bo w czasie adwentu czy postu liczba 
małżeństw jest minimalna, a w czasie znów, w którym nic 
nie stoi na przeszkodzie, kiedy nie ma pilnych robót, a są 
środki materialne, jest większa.

Liczba małżeństw w poszczególnych latach zwyczajnie 
z biegiem czasu wzrasta i dla całego opracowanego obszaru, 
obejmującego 25 miejscowości, waha się w ciągu 1 roku 
u rzymskokatolików od 0—73, a w dziesięcioleciach od 105— 
345, a u greckokatolików w ciągu 1 roku od 1—88, a w ciągu 
dziesięciolecia od 20—496. W drugiej połowie wieku XVII 
i w wieku XVIII okresem niepomyślnym pod względem liczeb-
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ności ślubów była połowa i ostatnie lata wieku 17, z wieku 
XVIII lata początkowe, połowa i koniec, a pomyślnym czas od 
pokoju żurawińskiego aż do śmierci Sobieskiego, niecałe dwa 
pierwsze dziesięciolecia pierwszej połowy i dwa środkowe 
drugiej połowy wieku XVIII. Złożyły się na to czynniki dość 
różnorodne, jak urodzaje, klęski i zarazy, czyli wszystko to, 
co składa się na pomyślne i niekorzystne warunki życia.

Po zawarciu związku małżeńskiego powszechnym zja
wiskiem było przyjście na świat potomstwa. Zaspakajało ono 
wrodzoną chęć posiadania dzieci, ponadto gdy dorosły, ro
dzice mieli zwyczajnie z nich pomoc i mogli się nimi wyrę
czać. Obok chrztu dzieci ślubnych i nieślubnych zdarzały się 
przejścia na wiarę chrześcijańską żydów, kalwinów i prote
stantów, którzy przyjmowali tylko wiarę rzymskokatolicką, 
a nie było ani jednego wypadku, aby choć jeden żyd, kal
win, czy protestant przeszedł na greckokatolickie. Widać 
strona polska była bardziej atrakcyjna od ruskiej.

Stosunek urodzeń dziewcząt do chłopców za cały 
okres z jakiego zachowały się metryki wynosił u rzymsko- 
katolików 106,6 urodzin chłopców na 100 dziewcząt, a u grec- 
kokatolików 105,4, czyli razem 106,2. Najwięcej urodzeń było 
w miesiącu styczniu, lutym i marcu, a najmniej w czerwcu 
i lipcu, więc najczęściej były one poczęte na wiosnę i w le- 
cie, a rzadko w jesieni. Wraz z budzeniem się więc przy
rody do życia zwiększa się też liczba poczętych dzieci, a z na
dejściem pory jesiennej maleje. Liczba chrztów w ciągu 
jednego roku waha się u rzymskokatolików od 32 do 181, 
a u greckokatolików od 1—282. Okresem niepomyślnym pod 
względem liczebności chrztów jest podobnie jak przy ślubach, 
sam początek wieku 18, jego połowa i dziesięciolecie ostat
nie, a pomyślnym lata mniej więcej 1710—25 i 1760—1785. 
Na jedno małżeństwo u ludności rzymskokatolickiej wypada 
od 3,2 do 5,1 chrztów, a u greckokatolików od 4,2 do 5,6, 
a razem u pierwszych przeciętnie 4,1, a u drugich 4,9. Po
dobne współczynniki występują też w Uściu Solnym 5,0, 
w Bochotnicy 3,2, a w Niemczech dla całego kraju otrzymał 
Sussmilch 4 dzieci na 1 małżeństwo.

Trzecim czynnikiem wchodzącym w skład naturalnego 
ruchu ludności są zgony. Pogrzeb odbywał się zwyczajnie 
zaraz w dniu następnym po zgonie, rzadziej już w dniu zgonu, 
lub za dwa dni, tak że datę pogrzebu możemy właściwie 
przyjmować za datę zgonu. Najwięcej zgonów wypada na 
czas od grudnia do kwietnia, szczególnie zaś w miesiącach 
marcu i kwietniu, a najmniej w miesiącach letnich, zwłaszcza 
w czerwcu i lipcu. Pozostaje to w związku z chorobami na
rzędzi oddechowych, które szczególnie szerzą się w tym 
czasie w związku z oziębieniem się klimatu, a później jego 
zmianą. Najwięcej ludzi umierało w wieku od 0 do lat 10 i od
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51—60, a najmniej z wcześniejszych grup wieku od 11 do 20 
roku życia i od 21—30. Średni wiek zgonu u ludności rzym
skokatolickiej wynosił dla rzymskokatolików 21,9 lat, dla 
greckokatolików 22,7 lat, a dla jednych i drugich razem 22,3, 
z czego dla mężczyzn 21,8 i kobiet 22,9.

Liczba zgonów w poszczególnych miejscowościach jest 
początkowo nieliczna i dla wszystkich razem miejscowości 
u rzymskokatolików waha się od 0 do 151, a u greckokatoli
ków od 0—240. Okresem pomyślnym, czyli o małej liczeb
ności zgonów, jest czas od r. 1760—79, a szczególnie nie
pomyślne są lata 1780, 88 i 93. Na 100 chrztów u ludności 
rzymskokatolickiej dla całej razem parafii wypadało od 39,6 
zgonów do 84,1, a u greckokatolików od 14,9 do 78,0. W na
stępstwie tej różnicy ludność rzymskokatolicka wzrastała 
w latach 1742—50 o 279 osób, w dziesięcioleciach następ
nych o 134, 502, 623, 526 i 525, a greckokatolicy o 63 osoby, 
131, 151, 514. 477 i 516. Okresem najbardziej pomyślnym 
pod względem przyrostu naturalnego są lata 1760—86, gdy 
okresem zastoju 1742—60, a słabego tylko przyrostu od r. 
1786—18(J0.

Ludność Brzeżan w wieku XVIII, w r. 1707 wynosiła 2.439 
osób, w dwa lata później 2.484, a w drugiej połowie wieku 18, 
w r. 1787/8 2.669. Z tego rzymskokatolicy stanowili 32,3%, 
greckokatolicy 21,5%‘ ormianie 11,0% i żydzi 35,2 % , a w ca
łej razem parafii rzymskokatolicy stanowili 28,0%, grecko
katolicy 61,8%, ormianie 2,1 %  i żydzi 8,1 %. W roku zaś 
1921 na tym samym terenie ludność rzymskokatolicka stano
wiła 30,5% , greckokatolicka 57,3%, żydowska 12,1% i inni 
0,1 % . Kosztem więc grekokatolików i ormian wzrosła lud
ność rzymskokatolicka i żydowska. Gdy teraz porównamy 
ludność z naturalnym ruchem to na 1000 mieszkańców otrzy
mujemy współczynniki: dla chrztów od 45—60°/oo, ślubów 
od 9—13°/oo i zgonów 35—50°/oo.

1092. Tokarski Julian: Z petrografii utworów tufogenicznych
podkarpackiej formacji solonośnej.
Autor przedstawia wyniki analiz chemicznych, mikro

skopowych, oraz mechanicznych wykonanych na tle próbek 
uzyskanych z głębokiego wiercenia pod Stryjem w okolicy 
Chodowic. Do analizy wybrano materiał tufogeniczny, który 
w pokładach alternuje z iłami. Na podstawie wymienionych 
analiz dochodzi autor do wniosku, że element tufogeniczny 
(szkliwo) odpowiada ściśle niektórym ryolitom w północnych 
Węgrzech. Bliższe szczegóły badań autora w tym kierunku 
podano w pracy opublikowanej w Bulletin d. 1’Acad. Pol. d. 
Sc. et d. Lettr. (z grudnia 1938).

5
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1093. Tokarski Julian: Notatki mineralogiczne z polskiego 
wybrzeża.
1. A n a l i z a  w o d y  m o r s k i e j  z W ł a d y s ł a w o w a :  

Mgr. I. Paluchówna wykonała w Zakładzie Mineralogii i Pe
trografii U.J.K. analizę chemiczną wody, której próbki po
brano niedaleko od brzegu we Władysławowie, w sierpniu 
1937 róku. Woda ta okazywała następujące własności: gęstość 
w 19° C. 1*005, ilość soli rozpuszczonych w 1 L wody =  7*298 
g, przy alkalicznym odczynie.

Skład chemiczny suchej substancji po odparowaniu po
dano w kolumnie pierwszej załączonej tabeli. Dla porówna
nia podano w kolumnie drugiej średnią z 12 analiz wód 
Bałtyku wykonanych ostatnio w laboratorium chemicznym 
Politechniki gdańskiej (Chemie d. Erde 1932, str. 616). W ko
lumnie trzeciej podano analizę średnią wody oceanu atlan
tyckiego według Daly’ego (The Data of Geochemistry 1916
str. 123).
v I II III
% % wag. Władysławowo Średnia z 12 

analiz Bałtyku
Średnia anali
za oc. atlant.

Na 30-51 31-03 30-59
K 1-30 ‘ 1-23 1-11
Ca 1*59 1-60 119
Mg 361 3-15 3*72
Cl 54‘94 55-33 55-29
so 3 7-46 7-58 7-69
C 0 3 0-46 — 0-20

Zasolenie
W %% wag. 0-7298 0-6583 3*301—3-737
Wszystkie próbki analizowanych wód Bałtyku były pobrane 
z jego powierzchni. Porównanie ich analiz ze średnią oceanu 
atlantyckiego nie wykazuje poważniejszych różnic w ilościo
wym składzie suchej substancji. Bałtyk jest zatem rozcień
czoną wodą oceaniczną, której jedynie zasolenie jest przeszło 
czterokrotnie słabsze w stosunku do Atlantyku. Poszczególne 
analizy wód bałtyckich różnią się natomiast od siebie nie
jednokrotnie znacznie, przy czym różnice te zależą od od
ległości od wybrzeża, oraz ujścia słodkowodnych rzek. *

2 . G ł a z y  t r ó j d z i e l n e  ( „drei  kant ery" )  na poL- 
ski m w y b r z e ż u :  Autor zwraca uwagę na występowanie 
wśród północnych narzutniaków, obecnych dziś w dużej ilo
ści na polskim wybrzeżu, przeważających form trójdzielnych 
o krawędziach zaokrąglonych przez działanie fal morskich. 
Genezę tych głazów homologicznych z pustynnymi „dreikan- 
terami" wyjaśnia autor wbrew istniejącym poglądom jak na
stępuje: Pierwotną formą głazów powstających drogą wietrze
nia mechanicznego są bryły nieforemne, zawierające krawę-
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dzie, naroża i ściany. Bryły te podczas transportu jakiego
kolwiek (wodą, lodowcem) ulegają rozdrobnieniu, przy czym 
największe szanse zniszczenia (odłamania) mają naroża, z re
guły trójdzielne, mniejsze krawędzie, najmniejsze ściany. Wy
pływa stąd wniosek, że przy rozkruszaniu mechanicznym 
jakiegokolwiek rodzaju, z dużych bloków powstają w naj
większej ilości odłamki typu trójdzielnego (odbite naroża). 
Te odłamki są za tym formą predysponującą powstawanie 
tzw, „dreikanterów". Działanie wody (fal morskich) zdąża do 
zaokrąglenia krawędzi zaś wiatru do ich zaostrzenia. Podane 
przez autora wyjaśnienie genezy wymienionych głazów roz
wiązywałoby zatem ich zagadnienie w sposób jednolity dla 
wszystkich form i rodzajów.

1094. Staufer Wacław: Przysadka mózgowa i gruczoły płciowe
w przypadkach dłużej trwającego podwyższonego ci
śnienia śródczaszkowego.

4 Jak wiadomo, przysadka mózgowa zajmuje wśród na
rządów wewnętrznego wydzielania miejsce niejako kierowni
cze, jako narząd wytwarzający największą ilość hormonów, 
zajmuje ona także niejako nadrzędne stanowisko w stosunku 
do innych narządów wewnętrznego wydzielania. Anatomiczno- 
histologiczne badania pozwalają do pewnego stopnia na wnio
skowanie o rodzaju i stanie wydzielniczej czynności tego 
narządu wkrewnego a zdążają one do ustalenia, jaki hormon 
wytwarzają poszczególne typy komórek przysadki. Tak np., 
według niektórych autorów, komórki zasadochłonne wytwa
rzają nadrzędny hormon płciowy, według innych znowu, 
komórki eozynóchłonne mają być wytwórcą hormonu wzro
stowego.

Autor w swych badaniach nad zachowaniem się przy
sadki mózgowej w przypadkach wzmożonego ciśnienia śród
czaszkowego wyszedł ze spostrzeżenia Krausa o równocze
śnie występujących zmianach w . przysadce i w gruczołach 
płciowych w przypadkach wspomnianego wzmożonego ciśnie
nia śródczaszkowego. W szczególności autor postanowił 
stwierdzić zachowanie się makro- i mikroskopowe przysadki 
mózgowej _ w przypadkach długotrwającego tego ciśnienia 
a zarazem przekonać się, który z trzech typów komórkowych 
przysadki jest producentem hormonu wzrostowego i płcio
wego.

Badania swoje przeprowadził na 36 przypadkach sek
cyjnych* 11 kobiecych i 25 męskich. Autor stwierdził, zgod
nie ze spostrzeżeniami Krausa, że przysadka istotnie powięk
sza się w zakresie swej części gruczołowej w stanach 
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i że również zmienia 
się jej budowa mikroskopowa przy równoczesnych zmianach

5*



zwyrodnieniowych i zanikowych w gruczołach płciowych, 
które w ogóle zmniejszają się a ich czynność ulega niewąt
pliwie zmniejszeniu lub całkowitemu zniesieniu. Autor wy
kazał w części gruczołowej przysadki obecność nazwanych 
przez niego komórek liliowatych, pochodzących z komórek 
głównych a stanowiących przejściowy typ między komór
kami głównymi a komórkami kwasochłonnymi, przy czym 
ostatnie, tak u mężczyzn, jak u kobiet, wykazywały wybitne 
pomnożenie. Autor podnosi, że mimo niekorzystnych warun
ków, które wiodą nawet do zaniku kości czaszki, przysadka 
się nie tylko nie zmniejsza, lecz przeciwnie powiększa w swej 
części gruczołowej. Przyczyną tego jest, zdaniem autora, 
działanie czynników hormonalnych, przede wszystkim wy
padnięcie czynności hormonalnej gruczołów płciowych, które, 
jak stwierdza, wcześniej ulegają zmianom wstecznym. Za tym 
przypuszczeniem przemawia także charakter zmian w przy
sadce. Fakt znikania komórek zasadochłonnych w przysadce 
badanego materiału przemawia za tym, że istotnie te komórki 
są wytwórcami nadrzędnego hormonu płciowego który wraz 
z gruczołami płciowymi zachowuje się przeciwniczo w sto
sunku do wszystkich typów komórek kwasochłonnych, wy
dzielających hormon wzrostowy.

Praca autora jest zatem dalszym przyczynkiem do 
badań nad poznaniem wiążących się ze sobą obrazów ana- 
tomo-histologicznych i fizjologicznych przysadki mózgowej. 
Wykazuje ona obecność nowopowstałych typów komórko
wych w swej części gruczołowej, określonych przez autora 
mianem komórek liliowatych, i określa ich stosunek do gru
czołów płciowych. Tym stosunkiem autor tłumaczy też 
wzajemne zmiany struktury tak przysadki, jak gruczołów 
płciowych.

Praca jest objaśniona trzema rycinami barwnymi.
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1095. Steinhaus Hugo: O dyspersji leukocytów we krwi.
Gdy wrzucimy do wartkiego strumienia tysiąc polan 

drewnianych, z nich 600 dębowych a 400 sosnowych, a na
stępnie wyłowimy je chwytając do sieci po sto polan, to 
seria dziesięciu setek wykaże znaczną dyspersję: w poszcze
gólnych setkach liczba polan dębowych xx, ---- jcio będzie

znacznie odbiegała od średniej Xl *a- * IQ=  s; ta śred

nia s jest tu 60, zaś dyspersją [rozsiewem, rozrzutem] nazywa 
statystyka matematyczna liczbę a =

[x i—-s2] +  [x2—sY  -f-.. .  +  [x  0—s]2.
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Liczba o będzie duża w porównaniu z tą liczbą, którą 
otrzymalibyśmy na dyspersję, gdyby polana zachowywały 
się, jak talia z tysiąca kart, 600 czarnych i 400 czerwonych, 
poddanych tasowaniu.

W pracy Dra Ludwika Flecka i Ewy Altenberg ogło
szonej w r. 19311 autorowie badają dyspersję leukocytów we 
krwi ludzkiej i stwierdzają eksperymentalnie, że dyspersja 
leukocytów we krwi pobranej z palca jest na ogół większa 
niż we krwi z żyły zaprawionej cytrynianem i poddanej beł- 
taniu w probówce, do której wsypano kuleczki szklane dla 
zwiększenia skuteczności potrząsania probówką. Ten efekt, 
który będę nazywał zjawiskiem Flecka, zachodzi w 18 ekspe
rymentach na 24 eksperymenty opracowane w cytowanej 
rozprawie.

Z powyższego faktu autorowie wysnuwają wniosek, że 
krew w organizmie jest źle przemieszana, że zatem leukocyty 
in vivo, w strumieniu osocza zachowują się tak jak polana 
w potoku, przy czym np. leukocyty segmentowane byłyby 
polanami dębowymi, zaś inne białe krwinki sosnowymi. Wnio
sek ten opiera się na założeniu, że leukocyty pod wpływem 
bełtania in vitro powinny dojść do rozmieszczenia losowego, 
czyli takiego, jakie okazują karty należycie przetasowane. Ze 
zjawiska Flecka i z tego założenia rzeczywiście wynika wnio
sek o złym przemieszaniu krwi w żywym organizmie.

Bliższe badanie wykazuje jednak, że założenie, o któ
rym mowa, wcale n ie jest spełnione. Dyspersję przedmiotów 
rozmieszczonych według działania ślepego przypadku podaje 
klasyczny rachunek prawdopodobieństwa; jest to tzw. dys
persja Bernoulirego v&=^npqy przy czym n w naszym zada
niu jest 100, p jest licznością względną badanego rodzaju 
leukocytów, to znaczy p =  s! 100, zaś q =  1 — p. Gdy obliczymy 
wielkości wyżej nazwane dla leukocytów neutrochłonnych 
segmentowanych we krwi z palca, w którym było takich 
leukocytów w dziesięciu setkach wszystkich leukocytów 
xi =  60, x<2 — 61, xB =  62, x4 =  65, x& =  62,

xG =  54, *7 =  62, x$ =  55, x$ =  54, * 10 =  60, 
to otrzymamy s =  50.5, a =  3.8, p =  0.595, q =  0.405, aB =  4.91, 
Miarą „wymieszania", w statystyce jest tzw. współczynik Lexisa

L == o/aB,
który w powyższym przykładzie wynosi 3.8:4.91 =  0.774. Ten 
współczynnik jest tu wyraźnie mniejszy od jedności, co wska
zuje na to, że mamy do czynienia ze serią statystyczną p o d- 
normal ną.  Przykłady seryj podnormalnych są w statystyce 
rzadkie; zwykle obserwacje dają serie nadnormalne [L >  1].

1 Rozmieszczenie leukocytów we krwi w świetle rachunku praw
dopodobieństwa, Wiadomości Lekarskie, IV (12) 1931.
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Występowanie podnormalności tłumaczy się uporządkowa
niem leukocytów. Trzeba zatem powiedzieć, w powyższym, przy
kładzie, że leukocyty neutrochłonne segmentowane we krwi 
z palca układają się wśród innych, unikając zbyt wielkich sku
pień i zbyt wielkich luk. Podobny rachunek przeprowadzony na 
krwi z żyły tego samego osobnika zaprawionej cytrynianem 
i mieszanej daje L — 0.424. Podnormalność jest tu jeszcze 
wybitniej zaakcentowana. Inne gatunki leukocytów dają na
stępujące wyniki:

Neutrofile segment. 59.5
Limfocyty 28.3
Neutrofile pałeczkow. 5.8
Eozynofile 2.6
Monocyty 2.4
Neutrofile młode 1.3
Bazofile 0.1

L -s żyła L
0.774 57.1 0.424
1.043 31.0 0.584
0.941 6.6 0.403
0.88 2.8 0.66
0.72 1.3 0.627
0.705 1.1 0.833
1.003 0.1 1.003

Rzut oka na powyższą tabelę pokazuje obok zjawiska 
Flecka, (które tu ujawnia się w tym,, że odpowiednie L 
w prawej kolumnie są [z jednym wyjątkiem] mniejsze niż 
w lewej), jakrawe zjawisko podnormalności, L <  1 /Wyjątki 
stanowią bazofile, których liczność znikoma (1 promille) nie 
pozwala znaleźć w jednej tysiączce uporządkowania, i limfo
cyty w palcu, gdzie jest słaba nadnormalność. To n o w e  
zjawisko rzuca takie światło na zjawisko Flecka: przez mie
szanie w probówce wzmacnia się tylko uporządkowanie leuko
cytów, które już przed tym były uporządkowane. Proces ten 
nie zbliża zatem rozmieszczenia naturalnego leukocytów do 
rozmieszczenia losowego, lecz oddala je od jednego i dru
giego rozmieszczenia w kierunku uporządkowania. Z 14 po- 
zycyj powyższej tabeli żadna nie wykazuje zjawiska dyspersji 
nadnormalnej w sposób istotny, tzn. tak, by to zjawisko utrzy
mało się przy zmianie L o błąd średni.

W pracy cytowanej było kompletnych doświadczeń 
sześć; każde z nich obejmowało po dwadzieścia setek, dzie
sięć z palca i dziesięć z żyły. Zanotowano w każdej setce 
liczność czterech typów leukocytów: Neutrofile segmento
wane, Limfocyty, Eozynofile, Monocyty. W ten sposób po
wstała tabela (loc. cit, tab. III) obejmująca 48 liczb o. Gdy 
obliczymy odpowiednie L, okaże się, że przewyższa ono 
jedynkę cztery razy zaś 44 razy jest L <  1. Przy tym nadnor
malność zdarza się trzy razy we krwi z palca, raz tylko we 
krwi z żyły. Nadnormalność istotna (£=1.3) zdarza się tylko 
raz. Podnormalność jest regułą; u limfocytów dochodzi ona 
nawet w 5 przypadkach na 12 do L <  0.33. Jest to zjawisko 
tym bardziej uderzające, że wszelkie czynności, jak pobiera
nie krwi, jej rozmazywanie i przesuwanie pola widzenia dzia
łają w kierunku zwiększenia L.
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Streszczając te wyniki należy powiedzieć, że badanie 
współczynnika Lexisa okazuje w sposób niewątpliwy pewien 
system w rozmieszczeniu leukocytów różnych typów; zatem 
statystyka potwierdza skądinąd znaną tezę: „krew jest tkanką". 
Zjawisko Flecka, które sprawdza się w 75%  przypadków, 
należy interpretować w ten sposób, że planowe rozmieszcze
nie leukocytów występuje wyraźniej po przemieszaniu krwi 
w probówce, że zatem mieszanie nie prowadzi do schematu 
losowego, typowego dla mieszanki złożonej z cząsteczek 
martwych, lecz wyzwala siły porządkujące, wewnętrzne.

G. Ockel2 badał w r. 1924 granice błędów hemogramu 
Schillinga i wyraził zdziwienie, że krew posiada aż tak jed
nostajny skład. Ponieważ jednak nie porównywał dyspersji 
empirycznej z dyspersją BernoullFego, więc jego zdanie po
lega na impresji, zresztą trafnej. Lekarze badający obrazy 
krwi wiedzą z doświadczenia, jaką dokładność daje przeli
czenie setki leukocytów. Otóż ta dokładność odpowiada 
mniej więcej dokładności, którą schemat losowy daje dopiero 
przy 200 leukocytach. Ten rezultat masowego doświadczenia 
prowadzi do L—^2/2  =  0.707, co oddaje dość wiernie nasze 
średnie wyniki. Z naszych badań wynika, jak Widać, że krew 
przemieszana lepiej nadaje się do hemogramu.

Dalsze doświadczenia Dra Flecka wraz z Dr-ką Alten- 
berg-Laubową i Prof. Groera z Dr-ką Lille wskazują na to, 
że zjawisko podonormalności utrzymuje się przy pięćdziesiąt
kach leukocytów a zaciera się przy 25-kach. Znika ona także 
gdy neutrofile segmentowane dzielimy na podklasy. Wyniki 
tych badań będą ogłoszone szczegółowo po ukończeniu 
eksperymentów.

1096. Opolski Antoni: Trójbarwna fotometria RT Aur. i A W
Per. oraz sąsiednich gwiazd.
Praca ta jest próbą stosowania trzech rodzajów zdjęć 

fotograficznych do badania przebiegu jasności gwiazd zmien
nych. Zdjęcia robiono przy pomocy 10 cm trypletu Zeissa 
(dług. ogn. 50 cm) znajdującego się w Obserwatorium Astro
nomicznym U. J. K. w następujących systemach fotograficz
nych: 1) Eastman 40, bez filtru przed obiektywem (efektywna 
długość fali systemu Xef. =  4210 A), 2) Eastman spectr. I G 
z filtrem Wratten Nr 9 przed obiektywem (Xef. systemu =  
— 5480 A), 3) Eastman spectr. I F z filtrem Wratten Nr 27 
(Xef. systemu == 6340 A). Czułości spektralne tych trzech sy
stemów zbadane zostały w Instytucie Fotograficznym Poli
techniki Lwowskiej i na podstawie ,tych badań otrzymano 
podane wyżćj długości efektywne.

2 Ober die Fehlergrenzen des Ov. Schilling^ełien Hamogrammus, 
Archiw fur Kinderherlkmide, 74 (1924) pp. 158—172, specjalnie p. 163, 
ww. 3-6 od dołu.
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Jako gwiazdy zmienne wybrano RT Aur. i AW Per., 
należące do typu Cefeid. Zdjęcia wykonywano w takich cza
sach, by pokryć obserwacjami całą krzywą jasności. Wiel
kości tych gwiazd określano przez porównanie z sąsiednimi 
gwiazdami o niezmiennej jasności, dla których obliczono 
wielkości gwiazdowe na podstawie specjalnych zdjęć robio
nych z siatką dyfrakcyjną przed obiektywem. Ze zdjęć tych 
uzyskano skalę, przez nawiązanie zaś do Północnego Ciągu 
Biegunowego wyznaczono punkt zerowy skali. Z wielkości 
gwiazd o niezmiennej jasności wyznaczono zależność między 
typami widmowym i wskaźnikami barwnymi, co posłużyło do 
wyprowadzenia zmian temperatur gwiazd RT Aur. i AW Per. 
Niezależnie od tego wyznaczono zmiany temperatur tych 
gwiazd przy pomocy gradientów, przez obliczenie gradien
tów względnych w stosunku do gwiazd klasy Ao, przyjmu
jąc dla tej klasy odpowiednią temperaturę.

Zakładając, że gwiazdy promieniują jak ciała dosko
nale czarne, znaleziono, że określone zmiany temperatur nie 
mogą wywoływać obserwowanych zmian jasności. Ponieważ 
dla RT Aur. znane są zmiany promienia gwiazdy obliczone 
na podstawie zmian prędkości radialnych, więc można było 
uwzględnić wpływ zmian powierzchni gwiazdy na jej jasność. 
Odchylenia jasności obserwowanej od obliczonej na podsta
wie zmian temperatury i promienia należy uznać za wynik 
różnicy między promieniowaniem gwiazdy a promieniowa
niem ciała doskonale czarnego.

1097. Baranowski Tadeusz: Skrystalizowane białka mięśni
królika.
Przy frakcjonowaniu enzymów mięśniowych przeno

szących fosforowe w cyklu glikogenolitycznym udało się 
doprowadzić do krystalizacji pewne białko mięśniowe. Wy
ciągi enzymatyczne z mięśni królika, oczyszczone przez 
frakcjonowane strącanie siarczanem amonowym i ogrzewanie 
do temperatury 52° strącałem siarczanem amonowym nasyco
nym i przez rozpuszczenie w małej ilości wody otrzymywa
łem roztwory białek bardzo zagęszczone. Po miesiącu stania 
w lodowni wypadł w pewnej próbce osad krystaliczny. 
Otrzymane kryształy na pierwszy rzut oka przypominały 
kryształy u r e a z y  opisane przez S u m n e r a, ale były znacz
nie większe. Osad krystaliczny odwirowany i przemyty pię
ciokrotnie roztworem siarczanu amonowego o stężeniu takim 
samym jak w płynie macierzystym kryształów (nasycenie 
0,45—0,6) rozpuszczał się łatwo w wodzie. Pieniący się, kla
rowny roztwór dawał silne odczyny białka, nawet w znacz
nym rozcieńczeniu.

Część roztworu skrystalizowanego białka dializowano 
przez 32 godzin do wody destylowanej, często zmienianej,
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następnie dodano moderatora fosforanowego o pH =  5,9 
(stężenie końcowe m/30) i dosycono siarczanem amonowym 
(pro analysi Merck) do pierwszego zmętnienia. Zwykle zmęt
nienie występowało przy nasyceniu do 0,45. Po zaszczepieniu 
kryształami pierwotnymi i oziębieniu w lodowni wypadł już 
po paru godzinach biały skrystalizowany osad. Kryształy te 
były identyczne z pierwotnymi i dawały się w tych samych 
warunkach wielokrotnie przekrystalizować. Zawsze otrzymy
wano kryształy tego samego typu.

Krystalizację białka udało się reprodukować wielokrot
nie na wyciągach z nowych porcji mięśni królika; przeważnie 
zaszczepiano wyciągi kryształkami. Wyciągi sporządzano 
zawsze w ten sam sposób: miazgę mięśni królika wyciągano 
równą objętością wody w temp. =  0°, wyciąg autolizowano 
przez 6 godzin, strącano globuliny przez wysycenie siarcza1- 
nem anomowym do 0,4, z przesączu strącano białko przez 
zupełne wysycenie siarczanem amonowowym, osad rozpusz
czano w małej ilości wody i podgrzewano przez 15 minut 
do 52°; sączono, białko znajdujące się w przesączu wytrą
cano siarczanem amonowym, osad rozpuszczano w możliwie 
małej ilości wody. Tak otrzymany roztwór dosycano siarcza
nem amonowym do pierwszego zmętnienia i w pH =  5,9 za
szczepiano i wstawiano do lodowni na parę dni. Po odwiro
waniu kryształów można było uzyskać dalsze porcje kryszta
łów przez ostrożne dosycanie płynu macierzystego siarczanem 
amonowym. Kryształy pierwotnie żółtawe, po dializie i prze- 
krystalizowaniu są śnieżysto białe. Wielkość ich waha się 
od 5—75 mikronów, można jednak otrzymać i znacznie więk
sze kryształy (do 450 )̂.

Badanie krystalograficzne, które zawdzięczam uprzej
mości p. prof. C h r o b a k a  z Zakładu Krystalografii U.J.K. 
wykazało, że kryształy są heksagonalnymi, podwójnymi pira
midami, silnie załamują światło w świetle, spolaryzowanym 
wykazują wyraźną dwójłomność. K r y s z t a ł y  te w w o d z i e  
p ę c z n i e j ą ,  a następnie rozpuszczają się.

Powyższe obserwacje przemawiały za białkowym cha- 
raktererem otrzymanych kryształów, a potwierdziły go bada- 
dia chemiczne. Surowe przekrystalizowane raz i przemyte 
kryształy, spalone w tygielku platynowym pozostawiają około 

popiołu. Roztwór kryształów daje silne odczyny biał
kowe: biały osad z kwasem azotowym, i sulfosalicylowym, 
odczyn ksantoproteinowy, odczyn Miliona, odczyn Adamkie
wicza i Hopkinsa. Odczyn Molischa jest ujemny. Po dodaniu 
alkoholu lub acetonu w s t ę ż e n i u  40% n a s t ę p u j e  de-  
n a t u r a c j a  b i a ł ka ,  60%  alkohol wytrąca białko zupełnie. 
Osad białka wytrąconego alkoholem i wymytego z siarczanu 
amonowego wysuszono w eksykatorze i oznaczono zawartość 
azotu. Wynosi ono około 16%. Białko skrystalizowane fosforu
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nie zawiera. Wykonane próby potwierdziły przypuszczenie, 
że otrzymane kryształy przedstawiają krystaliczne białko mię
śniowe. Jest to pierwsze skrystalizowane białko mięśniowe 
dotąd otrzymane, poza barwikiem mięśnia (mioglobiną).

Kryształy białka wykazują osobliwe własności. Przez 
ogrzewanie i oziębianie kryształów w płynie macierzystym 
mogą one narastać do wielkości 400 mikronów, z zachowa
niem postaci piramidy heksagonalnej. Wszystkie większe 
kryształy cechują się (w przeciwstawieniu do małych) nie- 
trwałością. Pod wpływem zmian termicznych (przeniesienie 
do pokoju) lub nacisku szkiełka nakrywkowego rozpadają 
się w bardzo charakterystyczny sposób. Najpierw kryształ 
pęka na kilka części dokładnie do siebie przylegających, na
stępnie rozpada się na mnóstwo drobnych krystalicznych 
odłamków, układających się niekiedy symetrycznie współ- 
środkowo. Krystaliczne odłamki dają się odwirować i ponow
nie można z nich wykrystalizować całe kryształy. Nieraz 
obserwuje się kryształy z brakującymi narożami lub ubytkami 
w ścianach.

Pod względem własności fizycznych otrzymane białko 
skrystalizowane należy do albumin. Rozpuszcza się bardzo 
łatwo, dając roztwory do 2 0 %, po dodaniu siarczanu amo
nowego zaczyna wypadać w nasyceniu 0,45. Ponieważ naj
obficiej białko krystalizuje się w pH 5,9—6,3 można przy
puszczać, że punkt izoelektryczny leży w tym oddziaływaniu. 
Ilości skrystalizowanego białka, które otrzymuję z mięśnia 
królika, są stosunkowo duże. Wszystkie te własności przema
wiają za tym, że otrzymane białko jest krystalicznym mio- 
genem.

Ponieważ dotychczas wszelkie próby krystalizacji bia
łek mięśniowych spotykały się z niepowodzeniem, otrzymanie 
kryształów miogenu należy przypisać specjalnym warunkom, 
dogodnym do krystalizacji białek, które się wytworzyły przez 
frakcjonowanie wyciągów siarczanem amonowym i wyższą 
temperaturą. Że takie warunki zostały zrealizowane wskazuje 
na to fakt otrzymania dwóch dalszych białek krystalicznych 
z frakcji wysalającej się siarczanem amonowym między 
0,4—0,55. Jedno z nich krystalizuje w płytkach, rodzaj 
białka słabo załamujących światło podwójnie. Drugie kry
stalizuje w pałeczkach typu osełek, zbierających się w rożetki. 
Kryształy te również wykazują w wodzie pęcznienie oraz 
dwójłomność, ale znacznie silniejszą od kryształów pierw
szego typu i kryształów miogenu. Dalsze badania są w toku.

Ponieważ opisane tu białko skrystalizowane należy we
dług swoich własności chemiczno-fizycznych do tej grupy, 
którą obejmuje się nazwą m i o g e n u ,  a przy tym niewątpliwie 
stanowi tylko jeden akt tej grupy, przeto proponuję, ażeby 
przyjąć dla tego białka prowizorycznie nazwę miogen A. .



1098. Chimiak Władysław: Elektrodializa (jontoforeza) hista-
minowa w leczeniu schorzeń chirurg*!cznych w świetle
badań doświadczalnych.
Na wstępie omawia autor chronologicznie prace pierw

szych badaczy nad zagadnieniem wprowadzania środków 
leczniczych do ustroju ludzkiego przy pomocy prądu elek
trycznego. Szczególną uwagę poświęca autor elektrodializie 
histaminowej, którą stosuje się na szeroką skalę w klinice 
chirurgicznej U. J. K. we Lwowie.

Porównując rozmaite sposoby stosowania histaminy, jak 
podawanie w postaci wstrzykiwań podskórnych, dalej wcie
rania w skórę po uprzedniej skaryfikacji, oraz rozmaite 
kombinacje wymienionych sposobów, wypowiada się autor 
za stosowaniem histaminy drogą elektrodializy, którą to me
todę uważa za najlepszą i za najbardziej praktyczną, gdyż 
przy użyciu odpowiedniej dawki daje ona wystarczający od
czyn miejscowy i pozwala uniknąć niepożądanego działania 
ogólnego histaminy na ustrój. Histamina zastosowana dro
gą elektrodializy dostaje się do powierzchownych warstw 
skóry w niedużych ilościach, wywołując pożądane działanie 
lecznicze, a stąd bardzo powoli wchłania się do obiegu krwi. 
Sposób ten ma jeszcze i te zalety, że można stosować nie 
tylko na pojedyncze ogniska chorobowe o rozmaitej wielko
ści, lecz również w schorzeniach bardziej rozległych i wielo- 
ogniskowych. By uniknąć przykrych objawów ubocznych 
(zaczerwienienie twarzy, szyji i ramion, bicia serca, uderzania 
krwi do głowy, spadku ciśnienia krwi itp.), które to objawy 
są następstwem przedostawania się zbyt dużych ilości hista
miny do obiegu krwi, jak to ma miejsce przy stosowaniu 
innych metod, autor wykonał badania kliniczne oraz doświad
czenia na licznym materiale zwierząt (psy, świnki morskie, 
gołębie), które zestawia w trzech grupach. Nie określono 
dotychczas optymalnej leczniczej dawki, ponieważ żaden 
z autorów nie posługiwał się sprawdzianami biologicznymi, 
które są najczulszą próbą dla oznaczania ilości histaminy 
wprowadzodej do ustroju.

W pierwszej grupie badań doświadczalnych przepro
wadził autor badania nad zachowaniem się ciśnienia krwi 
u zwierząt po wprowadzeniu drogą elektrodializy rozmaitych 
rozcieńczeń histaminy przy użyciu różnego natężenia prądu 
i czasu trwania zabiegu. Psy użyte do doświadczeń były 
uśpione chlorazolą, przeczyszczone i pozostawały naczczo. 
Ciśnienie zaś zapisywano przed i w różnych okresach po 
elektrodializie za pomocą manometru rtęciowego Ludwiga. 5

W drugiej grupie badań klinicznych i doświadczalnych 
posługiwał się autor dla wykrywania histaminy wprowadzo
nej drogą elektrodializy do ustroju jedną, z najczulszych 
metod biologicznych, mianowicie określał właściwości dyna-
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miczne krwi przed i po zastosowaniu elektrodializy histami
no wej w rozcieńczeniu (od 1 : 1,000 do 1: 100,000) przy roz
maitym natężeniu prądu i czasie trwania.

Badania te przeprowadzone były na izolowanej macicy 
dziewiczej świnki morskiej, a jako sprawdzian obecności 
histaminy we krwi służyła wielkość skurczów macicy.

Dla uzupełnienia badań nad wykrywaniem histaminy 
we krwi wykonał autor szereg* doświadczeń mających na 
celu badanie zachowania się wydzielania soku żołądkowego 
u zwierząt ze stałą przetoką żołądkową. Doświadczenia te 
przeprowadzane były na zwierzętach (psy, gołębie) naczczo 
po przepłukaniu żołądka. Zachowanie się wydzielania soku 
żołądkowego po zastosowaniu elektrodializy o rozmaitym 
rozcieńczeniu histaminy, równym natężeniu prądu i czasie 
trwania, obserwowane było przed elektrodializą i w różnych 
okresach po zabiegu.

Posługując się sprawdzianami biologicznymi (mierzenie 
ciśnienia krwi, badanie własności dynamicznych na izolowa
nej macicy świnki morskiej i wydzielanie soku żołądkowego 
pod wpływem histaminy) określił autor optymalną dawkę 
histaminy, a mianowicie stężenie roztworu histaminy 1 : 10,000, 
natężenie prądu 10 miliamp., napięcie 60 volt, a czas trwania 
zabiegu 4 minuty. Stosując wyżej określoną dawkę oraz 
uwzględniając własne techniczne ulepszenia, nie spostrzegał 
autor nigdy objawów ubocznych, otrzymując wystarczające 
i leczniczy odczyn miejscowy. Korzystne wyniki lecznicze 
daje elektrodializa histaminowa przede wszystkim w leczeniu 
myalgii i gośćcowych schorzeń tak mięśniowych jak i sta
wowych, w nerwobólach wszelkiego rodzaju, w zaburzeniach 
krążenia obwodowego, w przypadkach ostrych i przewlekłych 
schorzeń stawowych, w stanach wysiękowych i wylewach 
krwawych oraz w przypadkach dolegliwości z powodu zro
stów pooperacyjnych, w końcu w najróżnorodniejszych 
uszkodzeniach sportowych i w leczeniu uszkodzeń narządu 
ruchu.

1099. Bieliński Zdzisław: Metoda badania wpływu gazów
bezpośrednio na ściany naczynia krwionośnego.
W poszukiwaniu metody, która by pozwoliła na bezpo

średnie stosowanie gazów na zakończenia nerwowe w na
czyniach, z których płyną odruchy, wzięto pod uwagę zatokę 
tętnicy szyjnej, jako najłatwiej dostępną i posiadającą na małej 
przestrzeni skupioną znaczną liczbę zakończeń nerwowych 
odruchodajnych. Wyosabniano zatokę po jednej stronie szyji 
od reszty układu krążenia przez podwiązanie naczyń z niej 
wychodzących, nerwy jej natomiast pozostawiano nietknięte. 
Preparat taki dawał się utrzymywać przy życiu po opróżnieniu 
z krwi i wypełnieniu tlenem przez przeszło 10 godzin, jak-
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kolwiek nie był odżywiany. W szeregu doświadczeń wpuszczano 
do zatoki tak przygotowanej tlen pod rozmaitymi ciśnieniami 
i na podstawie zaobserwowanych zjawisk wyciągnięto nastę
pujące wnioski;

1) Wprowadzanie gazu (powietrza, tlenu) do światła 
wyizolowanej naczyniowo zatoki tętnicy szyjnej po przecięciu 
nerwów błędnych i odnerwieniu drugiej zatoki, pod ciśnie
niem 220 mm. Hg., powoduje gwałtowny spadek ciśnienia 
krwi (wynoszący niekiedy 155 mm. Hg.) z następowym rów
nież szybkim powrotem do stanu pierwotnego w razie obni
żenia ciśnienia gazu wewnątrz zatoki do wartości zerowej. 
Ruchy oddechowe stają się płytsze i rzadsze, a nawet ustają 
zupełnie.

Przy obniżaniu ciśnienia wewnątrz-zatokowego poja
wiają się zjawiska przeciwne.

2) Przy powolnym wprowadzaniu gazu do zatoki za
uważa się, iż ciśnienie, przy którym rozpoczyna się od
czyn naczyniowy i oddechowy, wynosi około 70—90 mm. Hg. 
Przy podwyższaniu ciśnienia gazu powyżej 220 mm. Hg. żadnej 
zmiany odruchu tak jakościowej, jak i ilościowej nie spo
strzeżono.

3) Zdolność życiowa zakończeń czuciowych w zatoce 
tętnicy szyjnej jest bardzo wielka, jeżeli uwzględni się długi 
okres czasu (10 godzin i 15 minut), po którym zupełnie nie- 
odżywiana krwią zatoka jeszcze pozwala na występowanie 
całkiem wyraźnych odruchów naczyniowych.

4) Odruchy ucisko-czuciowe naczyń można wywołać nie 
tylko przy pomocy ciśnienia krwi, a więc płynu, który fizjo
logicznie te odruchy wywołuje. Nie są one związane z obec
nością krwi wewnątrz naczynia, z którego odruch powstaje, 
lecz są wywoływane przez sam ucisk bez względu na stan 
skupienia cząsteczek środowiska, które ten ucisk przenosi, 
stan skupienia płynny czy też gazowy.

Opisany preparat nadaje się w wysokim stopniu do ba
dania bezpośredniego wpływu gazów na zakończenia nerwowe 
w nim istniejące. Przebadane reakcje tych zakończeń na ucisk 
wykazują, że ucisk gazu działa na nie według tych samych 
praw, co ucisk krwi.

1100. Wierzuchowski Mieczyław i Bieliński Zdzisław: Wrażli
wość odruchorodna zakończeń nerwowych, czynnych
w rozwidleniu tętnicy szyjnej u psa, na gazowy dwu
tlenek węgla.
Okolica podziału tętnicy szyjnej wspólnej na gałęzie 

pochodne zawiera jedną z wewnętrznych powierzchni tętni
czych, które są nastawione na zmiany zarówno fizyczne, 
w ciśnieniu panującym wewnątrz światła tego przewodu na
czyniowego, jak i na zmiany chemiczne we krwi, przez ten



przewód przepływającej. Zmiany te pobudzają zakończenia 
nerwowe odbiorcze nerwu zatokowego i dochodzą do licz
nych ośrodków nerwowych, ważnych życiowo, dając nastę
pujące odruchy:

a) Odruchy ^cisko-odbiorcze, w których odbieralniki 
są wrażliwe na ucisk, i

b) odruchy chemiczno-odbiorcze, w których odbiorcza 
część łuku odruchowego czerpie bodźce „ ze zmian chemicz
nych krwi.

Jednym z ciał, które wywołują zmiany chemiczne jest 
dwutlenek węgla. Jakkolwiek wykazano, że działa on w po
staci, związanej z krwią, jednakowoż nie udało się dotąd 
wykryć, by wywoływał on odruchy chemiczno-odbiorcze, 
gdy jest stosowany wprost w postaci gazu. W obecnych 
badaniach użyto gazowego dwutlenku węgla do przedmuchi
wania zatoki i do wywołania obu rodzajów odruchów. W tym 
celu zastosowano następujące zestawienie doświadczalne.

Przez podwiązanie naczyń, wychodzących z rozwidle
nia zatoki szyjnej, odosabniano naczyniowo zatokę od reszty 
układu krążenia u psa. Do tętnicy szyjnej wspólnej i szyjnej 
zewnętrznej wprowadzano rurki szklane, skierowane ku za
toce, żeby można było przez nią przepuszczać strumień gazu, 
po wypłukaniu krwi i zupełnym opróżnieniu z płynu. Starano 
się zachować zarówno nerw zatokowy, jak i kłębek tętnicy 
szyjnej. Gazy dopuszczano z butli stalowych i ciśnienie ich mie
rzono szeregiem rtęciowych manometrów. Zapisywano ciśnienie 
tętnicze w wielkich naczyniach i oddechy, jako też ciśnienie 
wewnątrz-zatokowe gazu wprowadzanego. Metoda była po
dobna do opisanej przez B i e l i ń s k i e g o 1 z tą różnicą, że 
z początku pozostawiano nietknięte oba nerwy błędne i drugi 
nerw zatokowy, które dopiero w ciągu doświadczenia były 
kolejno usuwane.

Metoda perfuzjL gazowej posiada następujące strony 
dodatnie: 1) wyosobnienie naczyniowe zatoki musi być do
kładne, gdyż w przeciwnym razie następuje zator gazowy 
i śmierć zwierzęcia; 2) nie potrzeba zatoki przepłukiwać po 
zadziałaniu nowym gazem lub mieszaniną gazową, gdyż wy
pchnięcie poprzedniego ośrodka gazowego następuje bardzo 
szybko; 3) pozwala ona na zastosowanie ciśnień gazowych 
bardzo znacznych. Nie jest ona metodą naśladującą sto
sunki fizjologiczne, gdyż w ustroju prawidłowym jest rzeczą 
niemożliwą, by w zatoce tętnicy szyjnej krążył gaz. Niemniej 
jednak pozwala ona na wyodrębnienie pewnych cech fizjo
logicznych, jakie posiadają zakończenia nerwowe, mieszczące 
się w ścianie rozwidlenia tętnicy szyjnej.

O d r u c h y  u c i s k o - o d b i o r c z e .  Przy przepuszcza-

1 B i e l i ń s k i  Z., Acta Biologia^ Expęrimentalis, 1938, XII. 165.
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niu dwutlenku węgla przez zatokę szyjną uzyskano różnice 
w wywołanych odruchach uciskowych w stosunku do odru
chów, wywołanych w takich samych warunkach przez tlen. 
Dotyczyły one zarówno krążenia, jak oddychania.

a) K r ą ż e n i e :  Podczas 30 sekund trwającego podnie
sienia ciśnienia dwutlenku węgla w zatoce do 200 mm Hg 
nie tylko ciśnienie tętnicze krwi nie opadało tak nisko, jak 
podczas działania tlenu, lecz spadek ciśnienia krwi często 
występował tylko podczas pierwszych kilkunastu sekund 
działania gazu, a w następnym okresie albo powracało ono 
.do poziomu wstępnego, albo podnosiło się niekiedy powyżej 
tego poziomu. Gdy kolejno przecinać pozostałe trzy nerwy, 
nastawiające ciśnienie krwi (oba nerwy błędne i drugi nerw 
zatokowy), odruchy ucisko-odbiorcze z pozostałego nerwu 
zatokowego nabierają większego natężenia, ale Wzajemny ich 
stosunek pod wpływem poszczególnych gazów pozostaje po
dobny: tlen i acetylen wywołują odruchy znaczniejsze, dwu
tlenek węgla mniejsze. Gdy się dwutlenek węgla przepuszcza 
przez zatokę w ciągu dłuższego czasu (kilkunastu minut) do
chodzi nawet do zupełnego zniknięcia odruchów ucisko-od- 
biorczych, co daje się cofnąć, gdy przepuszczać tlen przez 
zatokę wyosobnioną. W ogóle przepuszczanie tlenu działa po
myślnie na wrażliwość zakończeń nerwowych zatoki i po
zwala w ciągu wielu godzin utrzymać je prży życiu (Bie
l i ń s k i 1 2). Jeżeli dwutlenek węgla przepuszczać przez zatokę 
przez krótki czas, lub wypełnić nim zatokę i pozostawić go 
w niej bez wywierania ucisku, następowe wpuszczenie tlenu 
pod pełnym ciśnieniem zdaje się dawać niższe wyniki odru
chowego ogólnego spadku ciśnienia krwi, niż bez uprzed
niego działania dwutlenku węgla. Podobny wynik uzyskał 
M i e s

b) O d d y c h a n i e :  Gdy w rozwidleniu tętnicy szyjnej 
były zachowane tylko włókna ucisko-odbiorcze, dwutlenek 
węgla działał na oddychanie hamująco, podobnie jak tlen 
i acetylen. Jednakowoż wpływ dwutlenku węgla był mniej
szy, niż dwu innych gazów, co występowało szczególnie 
wybitnie po przecięciu pozostałych nerwów nastawczych 
ciśnienia krwi (obu nerwów hamujących tętnicy głównej 
i drugiego nerwu zatokowego). Obniżenie wrażliwości włó
kien ucisko-odbiorczych przejawia się za tym zarówno w od
ruchach, skierowanych na krążenie, jak i na oddychanie.

O d r u c h y  c h e m i c z n o - o d b i o r c z e .  W niektórych 
doświadczeniach udało się uzyskać podczas dowozu dwu
tlenku węgla pod ciśnieniem 200 mm Hg znaczne przyśpie
szenie i pogłębienie oddychania, które dawać musiało w re-

1 1 B i e l i ń s k i  Z., Acta biologiae Experirnentalis, 1938, XII 165.
2 Mi e ś  H., Zeitschr. ges. exp. Med., 1932, LXXXV, 282.
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zultacie kilkuset odsetkowe wzmożenie wentylacji. Natomiast 
tlen dawał w identycznych warunkach w tym samym prepa
racie tylko zwolnienie oddychania. Gdy użyto ciśnień dwu
tlenku węgla, zbliżonych do tych, które panują we krwi, 
albo nie wykrywano żadnych zmian w oddychania, albo 
zmiany te były niewielkie. Ciśnienie tętnicze opadało wskutek 
ucisku dwutlenku węgla. Wzmożenie oddychania, przy zadzia
łaniu dwutlenkiem węgla, występowało już w następnym 
oddechu od chwili zadziałania. Oddech ten bywał niekiedy 
szczególnie gwałtowny. Wzmożenie oddychania ustawało po 
paru oddechach od chwili ustania parcia dwutlenku węgla, 
albo też trwało jeszcze przez krótki czas. Przy kolejnym prze
cinaniu pozostałych nerwów regulujących ciśnienie krwi z pasów 
naczynio-wrażliwych otrzymuje się nadal zwiększenie oddy
chania, przy przepuszczaniu dwutlenku węgla przez wyosob
nioną zatokę szyjną z zachowanym nerwem zatokowym. Bywa 
ono bardziej równomierne i nie wykazuje już wtedy nad
miernie głębokich oddechów na początku działania dwu
tlenku węgla.

I n t e r f e r e n c j a  o b u  t y p ó w  o d r u c h o w y c h .  
Wpływ odruchów mechanicznie wyzwalanych i chemicznie 
wywoływanych na oddychanie jest przeciwstawny, gdyż 
pierwsze hamują oddychanie, gdy drugie je pobudzają. Dzia
łanie dwutlenku węgla zadrażnia równocześnie oba rodzaje 
włókien, o ile są one obok siebie zachowane przy odpo
wiednim sposobie przygotowania zatoki szyjnej. Obecność 
ich obok siebie w stanie nietkniętym można sprawdzić przez 
użycie tlenu, który wywoła tylko odruchy ucisko-odbiorcze, 
i dwutlenku węgla, który wywoła oba rodzaje. Rezultat jest 
więc wypadkową obu odruchów. Ponieważ jednak dwutlenek 
węgla upośledza odruchy ucisko-odbiorcze a wyzwala w pełni 
odruchy chemiczne, przewaga wpływu tych drugich na od
dychanie jest widoczna zawsze, gdy czynne są oba rodzaje 
odruchów równocześnie. W warunkach prawidłowych stan 
taki może się pojawić np. podczas duszenia.

P r e p a r a t  w r a ż l i w y  w y ł ą c z n i e  na uc i sk.  
Przy kolejnym podwiązywaniu naczyń zatoki otrzymuje się 
często rozwidlenie tętnicy szyjnej, posiadające tylko wrażli
wość uciskową, a pozbawione możliwości odczynu na wpły
wy chemiczne. Temu należy przypisać niepowodzenie Mi ęsa2, 
który nie zdołał dostrzec wrażliwości chemicznej w zatoce 
szyjnej, przy przepuszczaniu przez nią dwutlenku węgla, i na 
tej podstawie zaprzeczył istnieniu działań chemicznych tego 
gazu na zatokę szyjną. W preparacie takim odruchy ucisko
we występują szczególnie wyraźnie po przecięciu innych 
nerwów, nastawiających odruchowo ciśnienie krwi i oddy
chanie poprzez odbiorniki usadowione w ścianach naczyń.

2 M i e s Zeitschr. ges. exp. Med., 1932, LXXXV. 282.
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Jednak nawet i wtedy nie pojawiają się odruchy, wyzwalane 
przez dwutlenek węgla chemicznie.

P r e p a r a t  w r a ż l i w y  w y ł ą c z n i e  na b o d ź c e  
c h e m i c z n e .  Gdy oba rodzaje odruchów istniały przy prze
puszczaniu dwutlenku węgla przez rozwidlenie tętnicy szyj
nej, udawało się usunąć wybiórczo działanie ucisku przy 
zachowaniu działań chemicznych. Jeżeli mianowicie przepu
szczano przez pewien czas dwutlenek węgla, badając w krót
kich odstępach (minutowych) występowanie obu odruchów, 
otrzymywano zupełne zniknięcie działania ucisku dwutlenku 
węgla (nie pojawiał się już spadek parcia krwi), natomiast 
odruch chemiczny utrzymywał się w postaci przyśpieszenia 
i pogłębienia oddychania. Przy następowym przepuszczaniu 
tlenu udawało się mniej lub więcej ocucić zakończenia ner
wowe ucisko-odbiorcze, zwłaszcza po przecięciu obu ner
wów błędnych i nerwu zatoki szyjnej po drugiej stronie.

Wynika stąd, że włókna chemiczno-odbiorcze są szcze
gólnie wytrzymałe na działanie dwutlenku węgla, co widocz
nie stoi w związku z ich czynnością oddechową. Po dłuższym 
działaniu dwutlenku węgla jednak i one odmawiają posłu
szeństwa. Gdy jednak przepłukać zatokę tlenem, wrażliwość 
zakończeń chemiczno-odbiorczych na dwutlenek węgla po
wraca w całej pełni. Następne przepłukiwania dwutlenkiem 
węgla dają jednak coraz słabszy wynik, wreszcie odruch 
oddechowy zanika ponownie, lecz daje się łatwo napowrót 
odzyskać przez przepuszczenie tlenu przez zatokę. To samo 
zachodzi po przecięciu obu nerwów błędnych i nerwu zato
kowego po drugiej stronie. Zakończenia te zachowują ży
wotność swoją niezmienioną w ciągu nawet 7-godzinnych 
przepuszczań gazowych naprzemiennych bez udziału płynu 
karmiącego. Niewątpliwie dałaby się ona utrzymać jeszcze 
dłużej, o ile by się starano doświadczenie dostatecznie długo 
podtrzymać.

W n i o s k i .  Dwutlenek węgla przepuszczany przez roz
widlenie tętnicy szyjnej, wyosobnione naczyniowo z zachowa
nym unerwieniem, wywiera wpływ zarówno na zakończenia 
nerwowe wrażliwe na ucisk, jak i na zakończenia wrażliwe che
micznie. Zakończenia wrażliwe chemicznie zostają więc pobudzo
ne nie tylko przez dwutlenek węgla, działający w płynach, lecz 
także i w postaci gazowej. Wskutek tego odpada zarzut, 
stawiany przeciw regulacji oddychania z zatok szyjnych.

Istnieją więc w ustroju powierzchnie oddziałujące 
na gazowy dwutlenek węgla wysyłaniem do ośrodków od
dechowych bodźców dosyłowych, wzmagających oddychanie. 
Powierzchnie te reagują szybko i wybitnie, i odczyn ich po 
uistaniu działania dwutlenku węgla prędko ustaje. Należy do 
mich okolica rozwidlenia zatoki szyjnej. Wynik ten potwier-

—  8 1  —
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dzają metodą bardziej oezpośrednią badania H e y m a n s a  
i jego współpracowników ( Heymans ,  B o u c k a e r t  i Dau-  
t r e b a n d e 1, H e y m a n s  i B o u c k a e r t 2), wykonane przy 
pomocy rozmaitych ciśnień dwutlenku węgla we krwi, która 
przepływa przez zatokę szyjną.

Gazowy dwutlenek węgla samym uciskiem swoim wy
wołuje w zatoce szyjnej wysyłanie bodźców hamujących po
przez włókna ucisko-wrażliwe, czego wynikiem są odruchy 
w krążeniu i oddychaniu. Są one mniejsze, niż odruchy wy
wołane w takich samych warunkach przez tlen, gdyż dwu
tlenek węgla upośledza, a wreszcie, przy dłuższym działaniu,, 
znosi wrażliwość włókien uciskowych. Przywraca ją z po
wrotem tlen.

Gdy oba rodzaje odruchów są obecne, można dopro
wadzić do zniknięcia wrażliwości włókien ucisko - czułych 
i otrzymać czyste odruchy, wyzwolone przez włókna odbie
rające wrażenia chemiczne. W ten sposób możemy sklasyfi
kować zakończenia nerwowe rozwidlenia tętnicy szyjnej na
a) zakończenia wrażliwe na dwutlenek węgla, do których 
należą zakończenia ucisko-odbiorcze, i b) zakończenia od
porne na ten gaz, do których należą zakończenia wrażliwe 
na chemizm gazów przepuszczanych.

Zakończenia nerwowe, wrażliwe chemicznie, posiadają 
jednak kres swej odporności na działanie dwutlenku węgla.. 
Pod wpływem przedłużającego się działania tego gazu w końcu 
wrażliwość ich również zanika, ale z wielką łatwością daje 
się odzyskać przez zadziałanie gazowym tlenem.

Zakończenia nerwowe zatoki szyjnej, nastawione na 
wrażliwość chemiczną, zachowują swą niezmienioną żywotność 
w ciągu wielu godzin przebywania w warunkach szczególnie 
nieprzyjaznych, opróżnione z krwi, nieprzepłukiwane żadnym 
płynem odżywczym, lub choćby dostosowanym osmotycznie,, 
lecz przedmuchiwane strumieniami gazowymi.

1101. Chmielewski Tomasz: Związek między wytwarzaniem 
kwasu mlecznego przez ustrój prawidłowego psa a chy- 
żością dowozu glikozy.
Praca przedstawia jedną grupę badań Zakładu Fizjologii' 

U. J. K. 3 we Lwowie, opracowujących zjawiska przetwarzania 
glikozy, dostarczanej śródżylnie z chyżością stałą, ale zmie-

1 H e y m a n s  Ć., B o u c k a e r t  J. J. i D a u t r e b a n d e  L.,. 
Arek. Internat, de Pharmacodyn. et de Therap. 1930, XXXIX. 400.

2 H e y m a n s  C. i B o u c k a e r t  J. J., Kóngressbericht II des 
XVI. Internationalen Physiologenkongresses, 14—19 August 1938, Zu- 
rich, 305.

3 W i e r z u c h o w s k i ,  Acta Biologiae Experimentalis 1939, X1L 
w druku.
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niającą się w poszczególnych doświadczeniach. Badania były 
wykonywane na jednych i tych samych zwierzętach.

Podczas śródżylnego wprowadzania glikozy rośnie we 
krwi zawartość kwasu mlecznego i wydalanie tego oksy- 
kwasu z moczem. Przyrost kwasu mlecznego we krwi i jego 
wydalanie z moczem są tym większe, im więcej wprowadzamy 
cukru, czyli im wyższa jest prędkość injekcyjna.

Jeżeli wprowadzenie glikozy odbywa się według pewnej 
ustalonej metody z prędkością w każdym doświadczeniu 
stałą, a zwiększającą się od 1 do 9 g na kg wagi ciała na 
godzinę w poszczególnych doświadczeniach, wówczas dają 
się stwierdzić pewne charakterystyczne zjawiska, a miano
wicie: dla każdej chyżości wlewania glikozy istnieje typowa 
krzywa kwasu mlecznego we krwi, składająca się z części 
początkowej, narastającej i części późniejszej, ustalonej na 
pewnym poziomie. Krzywa kwasu mlecznego we krwi prze
biega tym wyżej, im większa jest prędkość wprowadzania 
glikozy, im wyższe jest natężenie glikolizy wlewanego śród- 
żylnie cukru.

Przyrost kwasu mlecznego we krwi jest właśnie wyra
zem glikolizy i ma swoją tamę ostateczną, której w więk
szości przypadków przekroczyć nie zdołano, zwiększając pręd
kość injekcyjną.

Kres narastania kwasu mlecznego we krwi następuje 
wtedy, gdy dalszy przyrost wprowadzonej glikozy już prze
twarzaniu nie ulega i zostaje usunięty z moczem w postaci 
niezmienionej.

Współistnienie tych dwu osobliwych zjawisk jest do
wodem, że źródłem kwasu mlecznego w tych warunkach 
doświadczalnych są procesy glikolityczne, wywiązujące się 
z wprowadzonej do ustroju glikozy.

W przebiegu wykonywanych doświadczeń, w związku 
z wlewaniem śródżylnym rozmaitych ilości płynów, docho
dziło do rozcieńczeń krwi i różnych natężeń diurezy. Między 
stopniem rozcieńczenia krwi a stężeniem w niej kwasu mlecz
nego, jako też między odpływem moczu a wydalaniem kwasu 
mlecznego, nie znaleziono żadnej zależności.

Natomiast stwierdzono, że wydalanie kwasu mlecznego 
z moczem jest zależne, podobnie jak stężenie jego we krwi, 
od prędkości wprowadzania glikozy. Jest tym większe, im 
większa jest prędkość injekcyjna. Wydalanie to rośnie po
dobnie jak we krwi, do pewnej granicy, ściśle określonej, która 
ustala się wtedy, gdy i we krwi ustaje narastanie kwasu 
mlecznego. Istnieje tu więc ścisła łączność między zachowa
niem się kwasu mlecznego w moczu i we krwi, która widocznie 
odzwierciedla procesy, jakie się odbywają w tkankach.

6*
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1102. Rylski Jan: Skały magmowe Alaski i Wołynia w pro
jekcji Beckego.
Autor porównuje chemiczne analizy magmowych skał 

Wołynia* wykonane w ostatnich latach w Polsce, ze zbiorem 
analogicznych analiz z półwyspu Alaski i Aleutów. Jako 
środka porównawczego użyto projekcji wprowadzonej do 
petrografii przez Beckego. W tej projekcji oba szeregi skał 
zajmują odrębne pola, jednakże obraz rozsiewu punktów 
projekcyjnych jest w obu szeregach podobny. Podobieństwo 
to znajduje w projekcji swój wyraz w tym, że punkty od
powiadające średnim obu szeregów, oraz dwu częściom z każ
dego szeregu, leżą na liniach prostych. Skały wołyńskie 
obejmują szerszy zakres typów w stosunku do elementów 
Alaski, są też mniej zasobne w SiOa w stosunku do analo
gicznych ogniw z Alaski. Autor rozważa również stosunek 
obu szeregów do linii eutektycznej układu albit-anortyt- 
diopsyd.

1103. Wierzuchowski Mieczysław: Wielostrumienna metoda
trwałego, śródżylnego wlewania.
Jednym ze sposobów wpływania na ustrój żywy jest 

zmienianie w nim środowiska wewnętrznego, które otacza 
komórki i warunkuje ich pracę i byt.

Drogą, która najłatwiej i najszybciej wiedzie ciała roz
puszczalne w wodzie w głąb ustroju do zespołów komórko
wych, jest tor naczyń krwionośnych, bez pośrednictwa np. na
błonków okładających ściany wnętrza przewodu pokarmowego, 
które chłonąć potrafią, ale narzucają przechodzącym przez nie 
związkom chemicznym swe własne prawa wchłaniania. Prawa te 
odpadają, gdy dane związki zostają wpuszczone wprost do 
strumienia krwi.

Przy dowozie do naczyń krwionośnych (przede wszyst
kim do żył) nie przedstawia trudności wlewanie stałe drob
nych ilości ciał rozpuszczonych i j e d n o s t r u m i e n n y  
sposób wprowadzania wystarcza w zupełności, aby w środo
wisku wewnętrznym zmienić w miernym stopniu stężenie da
nej substancji.

Z chwilą jednak, gdy badacz pragnie zmienić w znacz
nym stopniu stężenie jednego z ciał w ośrodkach wewnętrznych 
ustroju, w których kąpią się komórki, lub wprowadzić w obfi
tej mierze przetwory obce ustrojowi, napotyka na znaczne 
trudności, gdyż substancje drobnocząsteczkowe, wnikające 
w wielkich ilościach do krążenia, doprowadzają do nasilo
nego odpływu moczu, który wywozi na zewnątrz wielkie 
masy ciała, wpuszczonego w nadmiarze, wraz z wodą, za
bieraną z tkanek i soków ustroju. W ten sposób dochodzi 
do silnego odwodnienia, któremu musi zapobiegać drugi 
strumień cieczy, który zawiera czystą wodę, uzupełniającą
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braki, wywołane nadmiernym odpływem wody drogą moczu, 
lub inną.

Z konieczności musimy więc wtedy stosować dw a 
s t r u m i e n i e  płynu, wlewane równocześnie obok siebie, 
w sposób jednostajny do układu krwionośnego badanego 
zwierzęcia.

Prócz tego w miarę, jak poznajemy zachowanie się 
ustroju wobec zmian w stężeniu jednego z ciał w środowisku 
wewnętrznym, pojawia się możność doświadczalnego stwier
dzenia, jak organizm będzie spełniał swe czynności, gdy, 
obok pewnego podstawowego związku chemicznego, będzie
my wprowadzać jeszcze ciała dodatkowe. Wprawdzie ciało 
dodatkowe może zostać rozpuszczone w rozczynie ciała 
podstawowego, ale często jest rzeczą pożądaną wprowadzać 
je osobno. Wtedy wlewanie odbywa się trzema oddzielnymi 
kanałami, czyli staje się t r ó j s t r u mi e n n e .  Potrzeba ta 
pojawia się w następujących okolicznościach: .

1) Gdy oznaczenie obu ciał obok siebie w jednym roz
czynie wspólnym jest trudne, lub niemożliwe.

2) Gdy jedno z ciał może zagrażać życiu istoty bada
nej i winno być stosowane ostrożnie, by dopływ jego w każ
dej chwili można było zahamować.

3) Gdy na tle dowozu pewnego podstawowego związ
ku, pragniemy śledzić zachowanie się innego ciała chemicz
nego, które zostaje dostarczone śródżylnie tylko przez krótki 
czas.

4) Gdy jedno z ciał dowożonych ulega łatwo rozpa
dowi i musi być ciągle świeżo przyrządzane.

Jeżeli się wprowadza jeszcze dalsze działania dodat
kowe farmakologiczne, serologiczne, lub gdy wpływy lecz
nicze wymagają równocześnie różnorodnych zmian w stęże
niu ciał krążących w sokach ustroju, stosuje się szereg 
strumieni naraz. Dopiero w ten sposób badacz doświadczalny, 
lub lekarz, może opanować procesy poboczne boczne, które 
przy technice jednostrumiennej rozgrywają się bez nasunię
cia sposobności ich regulowania.

W ten sposób urasta technika w i e l o s t r u m i e n n a  
nastawiania środowiska wewnętrznego, która wymaga usta
lenia pewnych reguł. Znajduje się ona dopiero w początkach 
swego rozwoju wobec skąpej dotychczas liczby doświadczeń, 
przeprowadzonych poprawnie, i wobec bogactwa materiału, 
który się do tego rodzaju badań nastręcza poprzez cały 
świat zwierzęcy i poprzez znaczną liczbę ciał, których dola 
w ustroju mogłaby być przy pomocy tej metody rozpatrzona.

Obecne badania, prowadzone od dłuższego czasu, sta
nowią próbę ilościowego ujęcia odnośnej metodyki, która 
winna się w ten sposób kształtować, by wykluczała możność 
zepsucia doświadczenia z powodów technicznych tam, gdzie
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każdy punkt naczyniowy jest cenny w doświadczeniach sze
regowych na jednym i tym samym zwierzęciu. Strata bowiem 
każdego miejsca naczyniowego, wobec ograniczonej ich ilo
ści, zmniejsza możność przeprowadzenia całego, planowanego 
szeregu badań i umniejsza poważnie ich wartość.

Na przykładzie glikozy omówiono szereg szczegółów 
technicznych, zagadnień z nimi związanych i źródeł błędów.

Omówiono cechy przyrządu do wlewań śródżylnych, 
długotrwałych, wielostrumiennych, opartego na zasadzie czy
sto mechanicznej. Przyrząd ten, w opracowaniu autora, po
zwala na swobodną, niezależną regulację chyżości dowozu 
poszczególnych wprowadzanych ciał. Poświęcono szereg 
uwag przygotowaniu rozczynów, połączeniom między zbiorni
kami płynu a przyrządem i pomiędzy przyrządem a zwierzę
ciem.

Szczególnie ważne okazało się zagadnienie należytego 
nawadniania ustroju podczas dowozu wielkich ilości ciał 
drobnocząsteczkowych. Zastosowano w tym celu następujące 
cztery metody z różnymi odmianami:

a) metodę jednako-objawową,
b) jednako-wodokrwistą,
c) jednako-wagową,
d) jednako-objętościową.
Po ukończeniu dowozu wielkich ilości ciał drobno

cząsteczkowych występuje szczególnie trudny okres, w któ
rym musi się stosować osobliwe zasady, by uniknąć wystą
pienia objawów nieprawidłowych.

Metoda w ten sposób wykształcona pozwoliła na zba
danie stosunku, jaki zachodzi między chyżością dowozu nie
których związków a szybkością ich przetwarzania przez 
wprowadzanie u jednych i tych samych zwierząt coraz więk
szych ilości danego ciała zawsze w tych samych warunkach, 
jakoteż tak znacznych stężeń niektórych ciał w ustroju, jakie 
innymi sposobami nie dadzą się uzyskać1.

Wydawnictwa Towarzystwa
w I kwartale 1939.

Czortkower Salomon, Charakter rasowy przedhistorycznej 
ludności Półwyspu Pirenejskiego, Archiwum Dz. III, 
T. X. z. 8, str. 96, cena 3 zł.

Dąbkowski Przemysław, Podział administracyjny województwa 
ruskiego i . bełskiego w XV wieku, Zabytki dziejowe 
T. V, str. VIII+  337, cena 10 zł.

Głąbiński Stanisław, Historia ekonomiki, T. I (Historia eko
nomiki powszechnej), Prace naukowe Dz. I, T. XV. 
str. 458, cena 15 zł.

i W i e r z u c h o w s k i  M.f Acta Biologiae Experlmentalis, 1939, 
XII. (w druku).



Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego we Lwowie
1935—1938, Lwów 1939, str. 58, cena 2 zł. 

JHergentaler Jan, Siedemnaście gwiazd zmiennych w gwiazdo
zbiorze Centaura odkrytych w 1933 r. przez dr. H. 
v. Genta w Groningen, Archiwum Dz. III, T. X. z. 9, 
str. 20, cena 1*50 zł.

Nowicki Eugeniusz, O budowie ciała pasożytnych nicieni. 
Oskórek i narząd wydalniczy, Archiwum Dz. III, T. XI. 
z. 1, str. 85, cena 3 zł.

Potyra Tadeusz, Ochrona przed wstrząsem histaminowym za 
pomocą środków farmakologicznych, Archiwum Dz. III, 
T. X. z. 10, str. 11, cena 1 zł.

Skład Towarzystwa Naukowego we Lwowie w roku 1938, 
Lwów 1939, str. 22, cena 1 zł.

Skoczek Józef, Legenda Kallimacha w Polsce, Archiwum 
Dz. II, T. XXIII. z. 2 , str. 98 +  1—IV, cena 3 zł. 

Skrzypek Stanisław Tadensz, Pojęcie kapitału w literaturze, 
Archiwum Dz. II, T. XXVI. z. 1, str. 166, cena 5 zł. 

Sołowjew Aleksander, Statuty cara Stefana Duszana, Studia 
nad historią prawa polskiego, T. XVII. z. 2, str. 67, 
cena 2 zł.

Terlecki Władysław, Miniatury Graduału z fundacji króla Jana 
Olbrachta, Monografie z dziejów sztuki nowszej nr 2, 
str. 117 +  XXII tablic +  str. 4, cena 6 zł.

Witkowski Stanisław, Kleopatrą, ż 31 planami i ilustracjami, 
str. 228, cena 7 zł.

ZaTkyn Wacław, Zarys dziejów ustroju Kościoła wschodnio- 
słowiańskiego, I. Podział na okresy, Archiwum Dz. II, 
T. XXIV. z. 1, str. 190, cena 6 zł.

Członkowie Towarzystwa.
wybrani w I kwartale 1939 r.

II. Wydział kistoryczno-filozoficzny.
c. Członkowie przybrani.

Kowalski Karol Mikołaj, ur. 29 listopada 1874 r. w Birczy, 
pow. Dobromil. Studia gimnazjalne odbył w Jarosławiu, wy
dział prawa na Uniwersytecie JK. we Lwowie (1894—1898). 
"W r. 1898 wstąpił do służby sędziowskiej, początkowo jako 
sędzia w Mielnicy, Przemyślu i Lwowie, od r. 1914 jako pro
kurator Sądu Okręgowego, od r. 1937 Sądu Najwyższego 
w Warszawie. Brał żywy udział w pracach TSL, a w latach 
1933—1934 był członkiem komitetu redakcyjnego „Czasopisma 
Sędziowskiego". Jest odznaczony Krzyżem oficerskim orderu 
Odrodzenia Polski.

P r a c e :  l % Prawne zwyczaje ludowe w powiecie sądowym miel
nickim, (Przegl. prawa i adm. 1919, XLIV. zesz. 4— 6, s. 172—179); 
2. Uwagi o ^Projekcie ustawy postępowania karnego", (tamże 1925,
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; L?’ z. 1— 3, s. 101—116, 219—225); 3, Kilka uwag* o sądownictwie
karnym., (Czasop. Sędz. 1927 nr. 3 i 4, s. 37— 41, nr. 6 i 7, s. 
95— 99); 4. Prawne zwyczaje w zakresie wyposażenia dzieci i dzie
dziczenia oraz sprawa podzielności drobnych gospodarstw wiejskich 
w b. zaborze austriackim, (Biblioteka Puławska —  seria prac spoi. 
gosp. nr. 8, Zwyczaje spadkowe włościan w Polsce —  Częse ^ War
szawa 1928, s. 1— 93) i odb.; 5. Prawne zwyczaje w zakresie wy
posażenia dzieci i dziedziczenia oraz sprawa niepodzielności drobnych 
gospodarstw wiejskich w województwie lubelskim (tamże nr. 10 część 
III, Warszawa 1929, s. 185— 254) i odb.; 6. Wznowienie postępo
wania karnego na korzyść skazanego, (Czasop. Sędz. 1930, 'nr. 1 i 2, 
s. 12— 15); 7. Kilka uwag o przesłuchaniu oskarżonego, (tamże
1930, nr. 9, 10, s. 232— 235); 8. Stosunki rodzinne i zwyczaje
spadkowe w latach 1775— 1870 w świetle tabuli prowincjonalnej cyr
kułów lwowskiego i Samborskiego, (Biblioteka Puławska —  seria 
prac. spoi. gosp. nr. 33) Warszawa 1932; 9. Prokurator i sąd
a uproszczenia proceduralne w postępowaniu karnym, (Czasop. Sędz.
1932, nr. 5, 6, s. 121— 126); 10. Nasze sądownictwo a cele Towa
rzystwa poprawności języka polskiego, (tamże 1933, nr. 2, s. 54—60);. 
11. 2. zagadnień postępowania dyscyplinarnego przeciw sędziom (tamże
1933, nr. 3, s. 91— 97); 12. Polski kodeks karny w dotychczasowej
praktyce, (tamże 1933— 1937) i odb.; 13, Warunki odpowiedzial
ności z art. 273 i 274 K. K. oraz sposób ich ustalania, (tamże 1937, 
nr. 2, s* 54— 59, nr. 3, s. 123—1331 i odb.; 14* Ważniejsze przy
czyny niedomagań naszej judykatury Karnej, (tamże 1938, nr. 1, 2, 3,v 
s. 8— 17, 65—81, 137—145) i odb.; 15. Z rozważań nad sprawą 
niezawisłości sędziowskiej, (tamże 1938, nr. 4, s. 177— 182); 16. Z roz
ważań nad sprawą niezawisłości sędziowskiej, (tamże 1938, nr. 4,. 
s. 177— 182); 17. Kwalifikacja prawna zaboru rzeczy spadkowych
w celu przywłaszczenia, (tamże. 1938, nr. 5, s. 226— 232); 18. Kilka
uwag o sądownictwie polskim w dwudziestolecie naszej niepodległości, 
(tamże 1938, nr. 6, s. 284— 292); 19. Odpowiedzialność z art. 287
K. K. parochów jako prowadzących księgi metrykalne, (tamże 1939„ 
nr. 2, s. 65— 72).

Lwów, Matejki 2.

Zaikyn Wacław, ur. w Wołczańsku (z. Charkowskiej),. 
28 (16) sierpnia 1896 r. Ukończył 3. gimnazjum męskie w Char
kowie w 1. 1906—1914 i Uniwersytet Charkowski (wydziały 
prawa i hist.-filolog.) w L 1914—19. Posiada dyplom I stopnia 
wydz. prawa Uniwersytetu Charkowskiego (1918) i wydz.hist.- 
filolog. (1919). W r. 1921 uzyskał tytuł profesora historii prawa 
rosyjskiego na Uniw. Dońsk. W r. 1929 był kierownikiem wy
działu historyczno - ekonomicznego Kubańskiego Archiwum 
Krajowego i asystentem przy katedrze teorii i historii filozofii 
prawa Uniwersytetu Kubańskiego. W r. 1920/21 prowadził 
wykłady zlecone z historii rosyjskiej na wydz. hist.-filolog. 
Dońsk. Instytutu Pedagogicznego, z historii stosunków spo
łecznych i politycznych w Rosji na wydz. humanist. Woln. Uniwer
sytetu Dońskiego i z historii prawa rosyjskiego na wydz. 
prawa tegoż Uniwersytetu. W r. 1921/22 wykładał metodologię 
i filozofię historii na wydz. hist.-filolog. Dońsk. Inst. Peda
gog. i wydz. human. W. Uniw. Dońskiego, historię prawa rosyj
skiego i prawo konstytucyjne w Dońsk. Instytucie Gospodarstwa 
Wiejsk., oraz prawo konstyt. w Politechnice Dońskiej. W r. 1922:
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został wybrany profesorem historii kultury Uniwersytetu Charka 
W 1. 1922—26 wykładał historię Rosji i historię Żydów ofice
rom japońskim, wysłanym przez rząd japoński do Warszawy 
dla studiów nad stosunkami rosyjskimi. W r. 1923 wykładał 
historię prawa ukraińskiego na Wyższych Kursach Ukraino- 
znawstwa, urządzonych za pomocą polskiego M. W. R. i O. P. 
W r. 1926/27 wykładał historię prawosł. kościołów słowiań
skich i prowadził ćwiczenia z dzieł zachodnich Ojców Koś
cioła na Studium teologii prawosł. Uniwersytetu Warszaw
skiego. W 1. 1934—37 był kustoszem muzeum Instytutu „Ruski 
Narodny Dom" we Lwowie. Był członkiem-załoźycielem Char
kowskiego Towarzystwa Religijno-Filozoficznego (załóż, w r. 
1918) i Dońskiego Towarzystwa Historyczno-Krajoznawczego 
(załóż, w r. 1920), członkiem Nowoczerkaskiej Komisji Archeo- 
graficznej itd.

P r a c e :  1. PaócTBO B-b Mockobck. rocyjjapcTBt no 3aaoHo- 
flare/ibCTBy XVI-XVII b., Charków 1915; 2. CouiajibHbifl HayKH h npaBo. 
(3aLUMTa flHecepTanin E. fi. KncrsiKOBCKaro), (Pycc. >KH3Hb 1917, UL 
3. CoeflHHGHie YapaHHbi Cb Mockobck. rocyRapcrBorrb, (Ea-flap-b 1920). 
4i rojioBHi MOMeHTH icTopii Yap. Aep>KaBHocTH, Warszawa 1923; 5. 
Jleami' no icTopii cycn.-flep>a. jra^y YapaiHM, z. If Warszawa 1924; 6,. 
3 HaMflaBHimoi icTopii Cx. Cjiobsih, (Grapa Yapama 1924, XI); 7. fl>ae- 
pena CBiTonnsiRy LUeBHeHaa, (H. CBiT 1924, II); 8. Ochobhi pncn cy- 
cnijtbHoro CBiTorjiHfly KHpHJio-MeTOfliiBuiB, (tamże IX-V); 9. fiparoMa- 
hib, ak iCTopHK, (tamże X-XVI); 10, XapaiBCbKHH YHiBepcuTCT. Horo 
pojisi b KyjibT. i rpoMag. jkhtti YapaiHH, (Ct. YapaiHa 1925, I-II); 11.. 
XapKiBCbKa HayKoBo-flocjiiflHa aaTejqpa icropii YKpaiHH, (tamże I-II); 
12. nepmHH YHiBepcHTeT Ha Beji. YapaiHi, (H. Cbit 1925. III); 13. Cy- 
HacHe yap. HayKOBe jkhttsi b XapaoBi, (tamże III); 14. YKp. JiHTepaTypa 
o peBOjiKDLtfH Ha YapaHHk, (Ha ŷjKOH CToponh 1925, IX); 15. Yap. 
HCTopHH. jiHTepaTypa nocjrhttHHx jrfeT, (tamże 1925, XII); 16. fiaatt. Ct. 
CMajib-CToubKHH, (TpH3y6 1925, V); 17. Chrześcijaństwo w Europie 
Wschodniej od czasów apostolskich do księcia Igora Starego, War
szawa 1926; 18. Chrześcijaństwo w Europie Wsch. w połowie X w.#J 
("Hkutę 1926-28, I-IV); 19. M. KopoÓaa Ta noro po3Óipaa npo flłaepejia 
pycbKoro xpHCTi5iHCTBa, (EorocjioBia 1926, IV/4); 20. flo nHTaHHsi npo 
nonaTOK flepaOBHocTH y Cx. Cjiobsih, (H. Becika 1926, IIHV); toż, (Vsesl. 
Listy 1926, II); 21. Boji. flopoiiieHKo, siko JiiTepaT. kphthk, (TpH3yó 
1926, XII); 22. Hobi npaui npo pejiir. MMCjiHTejisi Tp. CaoBopo^y, (°EX- 
nię 1927, II); 28. Franciszek z Asyżu a wschodnie chrześcijaństwo, 
(tamże II); 24. Najnowsze prace ukraińskie z historii Kościoła* 
(tamże III) 25. Cnpoóa CHCTeMaTMHHoro BKKJiafly yap. icropiorpa<})ii, 
(3an. H. T. UleBMeHaa CXLIV-CXLV); 26. Cnpoóa icTopuMHO-npaBHH- 
Horo aHajii3y craHOBHiua floHm^HH Ta poc.-p;oHCbKHx bi^hockh y XVI- 
XX b., (tamże); 27. 3 cynacHOi’ yap. uepa. icropiorpa^ii, (Analec. OS 
Basilii M. 1927, II/3-4); 28. XpHcri5iKCTBO na YKpaiHi 3a naziB 5Iponoji- 
aa I, (tamże 1927-28, III/1-2 i 3-4); 29. Yap. jiiTepaTypa b 1926 p., (Bi- 
cth YU,K. Warszawa 1927, VIII-X); 30. Kh. Slponojia-b CBsiTocjiaBOBHM-b,. 
(Khtok 1928, V-VI); 31. Pycb, Bn3aHTisi h Phm-b b-b XI-XIII b., (tamże 
VII-X); 32. Yap. <J>ijibócô isi, (FIoCTyn 1928, III-IV); 33. npen. Ore<}>aH, 
en. BOJioflHMHpcbKHH, (Analec. OSBasilii M. 1928, III/3-4); 34. 3 icTopii' 
KaTOJi. iflei b Cx. YapaiHi, (tamże); 35. FIoeT HauioH. óopoTbón (r. 
Kjisimct), (>Khtt5i i 3HaHH5i 1928, 1/5); 36. Tp. KBrraa-OcHOBSiHeHKo, 
(tamże 1928, II/l); 37. H. H. CTpaxoBi>, (Bocap. MTenie 1929, nr 14-15); 
38. Hcaanisi CMbicna h uhjiH Bt Hcropin, (tamże nr. 34-35); 39. \Q.
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Kmit, eTHorpa(f> i nHCbMeHHHK Bohkibiuihhh, (nocryn 1929, XI-XII); 40. 
Ustrój wewnętrzny Kościoła ruskiego w W. Księstwie Litewskim 
w XV i XVI w., (Sprawozd. To w. Nauk. we Lwowie 1930, z. 3); 41. 
y^ac-rie cukTCKaro sneMCHTa bt> uepK. ynpaBJieHiH, BbiÓopHoe Hanano 
h „co6opHOCTb“ B-b RieBCKOH MHTponojiiH B-b XVI-XVII b., Warszawa 
1930; 42. C. T. fojiydeB^ h ero Tpygbi no HCTopiH 3an.-Pyc. UepKBH, 
HCTopin gyx. npocBtmeHisi h ceKTOB-fefffeHiK), (Bocnp. Mierne 1930, nr 49); 
43. Cnip npo nonaTKH Pycn, (Analec. OSBasilii M. 1930, III/3-4); 44. 
<Quelques notes sur la ąuestion de Teyangelisation de le Ruthenie 
kievenne, (tamże); 45. O. K. Mhlj,k)K, sik ckohomict, (FIocTyn 1930, VI- 
*); 46. HapncH 3 icropiT ûjieHOTHKHoi* ifleT b Cx. ynpaiHi, (tamże VI- 
X); 47. finocTo-n Cjiobsih cb. flja,anb6epT Ha Pyci, (tamże XI-XII); 48. 
Ustrój prawny Kościoła ruskiego w okresie przedtatarskim, (Spra
wozd. Tow. Nauk. we Lwowie 1931, z. 3); 49. Pyccnoe IlpaBocnaBie 
B-b 3noxy Fle-rpa I, (Bocup. Mierne 1931, nr 16); 50. CoBtiCKoe 6pan- 
Hoe npaBO, (tamże nr. 19); 51. Pycb, ynpaiHa i BeiiHKopocisi (IX-XI 
ct.), (jn,3BOHH 1931, I-III); 52. LLlyxaHH5i hobhx nigcraB ftep«<aBHOH op
rą Hi3auii’, (tamże 1V-V); 53. Flpaui npo<|>. B. AóparaMa 3 icTopii' Uep-
KBH B CX.-CJlOB55HCbKHX 3eMJlZX I IX 3HaHIHHH flJia H a i l lo l  HayKH, (fl3 B O -
HH 1931, VII); toż w skróć., (Me-ra 1931, nr. 18; Kmem 1931, III); 54. 
CHCTeMaTH3aqiH icTopii ynp. <j)ijrbOco<})ii, (EorocnoBisi 1931, III-IV); 55. 
Taóop KocTeJibHHH, óanBaHCbKO-pycbKHH noei i tojiobhhh jnjan Óan.- 
pyc. jii-repaT BmpoflH<eHHH, Lwów 1931; 56. Śp. Wacław Lipiński, 
(Przew. Hist.-Prawny 1931, IP2-3); toż, (EorocnOBisr 1931, IV); 57, Śp. 
Michał Posnow, (Przew. Hist.-Prawny 1931, IV); 58. Kb 50-jrfrriio co 
flHS! CMepTH MHTponojiHTa Manapisi ByjiranoBa, (Uepn. Oóo3p-feHie 1932, 
IV-V); 59. Hobocth óorocjioeCKOH jiHTepaiypH, (tamże VI); 60. Cr. 
FojiyóeB, (BorocnoBisi 1932, III); 61. L’organisation juridiąue de l*ar- 
cheyeehe d* Okhrid des sa fondation jusąWa la conąuete de la pen- 
insule Balquanique par Ies Tures, (tamże IV) i odb.f Lwów 1933; 
62. B. JlHriHHCbKMH, ak icTopHK, (fl3BOHH 1932, VI) ; 63. npoÓjreMH yup. 
JiiTCpaT. npHTHKH H ecreTHKH, (tamże VIX-X); 64. finaja,. flM. Barajilil, 
sik icTopHK (tamże XI); też w skróć., (Przew. Hist.-Prawny 1983, III); 
65. naMsrri BejiHKoro Wenoro ( f  Ocb. Eanbuep), (fl3BOHH 1933, I); 66. 
O. Onecb, (tamże); 67. y. KpaBneHKo, (tamże IV-V); 68. Mim Bh-
3aHTieK) h 3axoflOM, (tamże VIII-IX); 69. Badania uczonych rosyj
skich z dziejów społecznych i gospodarczych, 1917—1933, (Roczniki 
dziejów społ. i gosp. 1934, III, 1936, IV) i odb., Lwów 1934-36; 70.
Podział historii kościoła wseh.-słowiańskiego na okresy, (Sprawozd. 
Tow. Nauk. we Lwowie 1934, z. 3); 71. Chrystianizacja na ziemiach 
słowiańskich. Ruś. I. Okres do Włodzimierza W.t (Słownik Staro- 
żytn. Słów,, zeszyt próbny), Wars z. 1934; 72. „Nowa" teoria o po
czątkach chrześcijaństwa na Rusi, (Coli. Theolog. 1934, z. 4); 73. Ś. p. 
Sergiusz Platonów, (Przew. Hist.-Prawny 1934, IX); 74. Uwagi
0  stanie współczesnym teologii prawosławnej, (Coli. Theol. 1935, z.
2-3); 75. XpHCTls!HCbKi Midi* h  MicioHapi b  crapiii Pyci-yKpalHi ( b  VIII- 
X ct.), (MicioHap 1935); 76. Rb Bonpocy o qojio>KeHiio ripaBOcn. Uep- 
k b h  b *b  n o n b C K o w b  focyflapciBh B-b XIV-XVII b ., Warszawa 1935; 77. 
En. I. LUyMJisiHCKiH h CiaBpormnisi, Lwów 1935; 78. yniaiCKin Apxien. 
MapuiaH-b B-hno3op ( f  1707), Warszawa 1935; 79. MaiepisriiH jn,o oi-
6jiiorpa(J?ii‘ ynp. iciopii 1930-31, (Anal. OSBasilliM. 1935, VI/l-2); 80.
H. H. HoBaKOBCKaa. OribiT jiHTepaT. xapaKTepHCTHKH, Lwów 1935; 81. 
3HaHeHie H<eHiJHHH-nHcaTe.nbHHu b  MipoBOH jiHiepaiyp-k, (Onar 1936, 
III-VIH); 82. f i l .  H. BecenHTCKaH-MHKcyjiHH, (tamże V); 83. IcropHHHo- 
npaBHHHa Hayna yap. eMirpauii, (tamże 1937, V) i odb., Lwów 1937; 
84. Hanano xpHcriaHCTBa Ha Pycw, (CÓopH., K-b 950-jrfeTiio KpemeHisi 
PycH). Lwów 1937; 85. Metropolita Piotr Mohiła i jego działalność, 
Warszawa 1937; 86. Próby organizacji Kościoła w połudn.-wsch.
Europie do VIII w„ (Sprawozd. Tow. Nauk. we Lwowie 1938, z. 1)
1 odb., Lwów 1938; 87. Niewola i przytwierdzenie do gleby na zie-
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miach rosyjskich, I-II, (tamże 1938, z. 3, 1939, z. I); 88. 950-jrhTie 
TopatecTBa ilpaBOCJiaBisi Ha llycH, (LJepK. Oóo3p-feHie 1938, VII); 89. 
Zarys dziejów ustroju Kościoła wsch.-słowiańskiego, I, Lwów 1939. — 
Ponadto kilka życiorysów w „Polsk. Słowniku Biogr.“ i kilkaset 
artykułów i recenzyj w czasopismach: „Analeeta OSBM* (1926-39), 
„flyx. EeciflaM (Warszawa 1924-25), „H. Eecifla" (Warszawa 1926), „Eo- 
rocjioBifla (Lwów 1925-26, 1931-33), „Byzantino-Slavica“ (1932), „y«p. 
XaTaw (Kijów 1913-14), „Pro Christo* (Warszawa 1928), „Coli. Theol.“ 
(1934-38), „BocKp. Mierne" (Warszawa 1929-36), „Hsbohh" (Lwów 1931- 
34), „'Elnię" (1926-28), „Gazeta Prawosł." (Warszawa 1937), „Kwart. 
Hist." (1931-36, 1939), „Meia" (Lwów 1931-34), „Hania" (Charbin 1936), 
„Onar" (Lwów 1936-37), „nocryn" (Lwów 1927-30), „Przewodnik Hist.- 
Prawny" (1931-37), „Roczniki dziejów społ. i gosp." (1934-39), „Cjiobo“ 
(Warszawa 1934-36), „H. CBii" (Warszawa 1924-25), „3a CBOÓoay" (War
szawa 1924), „ynp. LUnona" (Lwów 1925), „TpHÓyHa ynp." (Warszawa 
1924), „TpH3y6“ (Paryż 1924-26), „CTapa ynpaiHa" (1924-25), „Jliiep.- 
Haya. BicTHHK" (1924-27), „BocKpeceHie" (Lwów 1935-36) „HoBa 3opa" 
(Lwów 1926, 1928-30, 1938-39), „Pyc. >KH3Hb" (Charków 1917-18), „ynp. 
>Kh3hb“ (Moskwa 1917), „ŻKhttsi i 3HaHH»ft (Lwów 1928) i i.

Lwów, ul. św. Piotra 25.

Wydział matematyczno-przyrodniczy,
c. Członkowie przybrani,

*Orlicz Władysław, prof. matematyki Uniwersytetu Po
znańskiego.

Poznań, Uniwersytet.

Teisseyre Henryk, ur. we Lwowie 21 marca 1903 r. Ukoń
czył gimn. realne i Uniwersytet JK. we Lwowie. Stopień 
doktora filozofii otrzymał w r. 1928. Habilitował się na Uni
wersytecie Jagiellońskim w r. 1936 na docenta geologii. Jest 
geologiem naftowym.

P r a c e :  / . O  wahaniach amplitudy przebiegu dziennego w Skan
dynawii, (Kosmos 1925); 2. Przekrój geologiczny Karpat w dorzeczu
Sukieli, (tamże 1927); 3. Budowa geologiczna brzegu karpackiego
między Nadworną a Delatynem, (tamże 1928); 4. Powierzchnia szczy
towa Karpat, (Prace Geogr. 1928); 5. Kilka drobnych morfolo
gicznych w Karpatach, (Przegl. Geograf. 1929, s. 16) ; 6. Budowa
geologiczna fałdu Rypnego między Jasieniem a Dubszarą, oraz rko- 
palnie oleju skalnego w Rypnem i Słobodzie Dubeńskiej, i (Spraw. 
P. I. G. 1930); 7 Sprawozdanie z badań geologicznych wykona
nych w okolicy Dukli, (tamże); 8a Osuwisko koło Spasa nad Dniestrem, 
(Czasop. Geograf. 1931); 9. Zarys budowy geologicznej Karpat Du
kielskich, (Spraw. P. I. G. 1932); 10. Ropianka, Wilsznia, Smereczne
Barwinek, (Statystyka Naftowa Polski 1932); 11. Spaczenia teras
wschodnio-polskiego Podkarpacia w stosunku do kulminacji fliszu ob
wodowego, (Geologia i statystyka naftowa Polski 1933); 12. Die 
Morphologischen Probleme der ost-polnischen Subkarpaten, (Buli. de 
PAcad. Pol. des Sciences 1933); 13. Problemy morfologiczne wschod
niego Podkarpacia, (Spraw. P. I. G. 1933); 14. Dyzlokacje na kra
wędzi południowego Roztocza. (Roczn. P. T. G. 1933); 15. Terasy
Czeremoszu w okolicy Żabiego, (Wiadom. Geograf. 1933); 16. Mapa
Geologiczna Przedgórza Karpat Wschodnich między Bystrzycą So-
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łotwińską a Łomnicą (wspólnie z J. Obtułowiczem i O. Wyszyńskim) 
Karpaty i Przedgórze Borysław, 1934; 17 Osuwisko w Krasnoili,
(Czasop. Geograf. 1934); 18. Po-dtorlońska powierzchnia kredy w oko
licach Lwowa, (Spraw. P. I. G. 1935); 19. Czwartorzęd na przedgó
rzu arkusza Sambor, (tamże); 20. Dalsze spostrzeżenia nad osuwi
skiem w Krasnoilli, (tamże}; 21. Metody badań kartografii geolo
gicznej stosowane na Przedgórzu karpackim dla celów naftowych, (Prze
mysł Naftowy 1936); 22. Budowa geologiczna okolic Żabiego (Kar
packi Inśt. Geol.-Naftowy), Borysław 1936; 23. Materiały do zna
jomości osuwisk w niektórych okolicach Karpat i Podkarpacia, (Rocz. 
P. T. G. 1936); 24. Budowa geologiczna antykliny słobódzkiej w oko
licy Czarnego Potoka, (Przemysł Naftowy 1937); 25. Czwartorzęd 
na przedgórzu arkuszy Sambor i Dobromil, (Roczn. P. T. G- 1937); 
26. Niektóre zagadnienia z paleogeografii południowego Roztocza, 
(tamże 1938); 27. Wyniki poszukiwań geologiczno-naftowych w oko
licy Czerchawy i Spryni, (tamże 1939).

Lwów, Asnyka 2.

Fundusze Towarzystwa
z końcem r. 1938.

A. Fundusz obrotowy.
Przychód: Subwencja Ministerstwa WR. i OP. 26,000; 

subwencja dr Skoczka 750; sprzedaż wydawnictw 3,230*37; 
narosłe odsetki 2,310*44; saldo funduszu Gozdowskiego 3,159*50; 
niedobór 55,707*17. Razem: 91,157*48 zł.

Rozchód: Niedobór z r. 1937 29,326*85; honoraria auto
rów 9,405*98; druk wydawnictw 28,834*56; klisze i mapy 1,883*12; 
korekta 1,818*32; druk i koszty Sprawozdań 3,580*85; subwen
cja Dorflerównej 400; subwencja Polaczkównej 100; odsetki na
leżne fd. Stadnickiego 220*57; odsetki należne fd. Wierzbow
skiego 6.62; odsetki należne fd. Zbiorowemu 11*55; dokupno 
inwentarza 650; magazyn 677*80; transport druków i portoria 
1,165*30; płace 6,882*65; telefon 218*60; zaproszenia 344*15; 
nabożeństwo za śp. O. Balzera 181; wydatki biurowe 834*20; 
wkładki 88*80; wieńce 197*50; sprzątanie 125; zakup książek 
152; drobne 822*98; dotacja funduszu zakładowego za r. 1938 
3,229*08. Razem 91,157*48 zł.

B. Fundusze State.
Stan z końcem r. 1938.

1. Fundusz Orzechowicza II 133,491*38; 2. Rachunek ka
mienicy przy ul. Staszica 8 34,724*09; 3. Rachunek kamienicy 
przy ul. Sienkiewicza 3 3,379*76; 4. Fundusz Gozdowskiego 
3,15950 przeniesiony do funduszu obrotowego; 5. Fundusz 
Kultury Narodowej niedobór 16,347*39; 6. Fundusz Rady Nauk 
Ścisłych 184*22; 7. Fundusz Stadnickiego 4,577*68; 8. Fundusz 
śp. Wierzbowskiego 137*66; Fundusz Zbiorowy 240*49; 10. Fun
dusz Zakładowy 18,331*23 zł.



Jubileusz pracy naukowej Pana Ministra 
Prof. Wojciecha Świętosławskiego.

Dnia 18 stycznia 1939 odbyła się w Warszawie uro
czystość uczczenia 30-lecia działalności naukowej Pana Mi
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prof. dr. 
Wojciecha Świętosławskiego, znakomitego uczonego, członka 
czynnego i przyjaciela naszego Towarzystwa. W uroczystości 
tej wzięli udział jako reprezentanci Towarzystwa Wiceprezes 
prof. Jan Hirschler i prof. Alicja Dorabialska. Prezydium Towarzy
stwa przesłało telegram gratulacyjny. W związku z Jubileuszem 
wystosował prof. W. Świętosławski do Towarzystwa następu
jące pismo:

Prezydium Lwowskiego Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie. Mam zaszczyt przesłać Wielce Szanownym Panom 
wyrazy najserdeczniejszego podziękowania za udział w orga
nizacji obchodu trzydziestolecia mojej pracy naukowej. Dzię
kuję serdecznie za uznanie, życzliwość oraz za prace ponie
sione w celu zorganizowania mego oochodu, który pozostawił 
w mej pamięci do końca życia niezatarte wspomnienie. Po
wtórzę słowa, wypowiedziane podczas wręczania mi zeszytów 
jubileuszowych: do końca dni moich nie zdołam spłacić długu 
wdzięczności za wyróżnienie i okazaną mi życzliwość. Łączę 
wyrazy wysokiego poważania W. Ś w i ę t o s ł a w s k i  mp.

Oświadczenie Wydziału filologicznego.
Kierownictwo Wydziału filologicznego przesłało Redakcji 

Sprawozdań następujące oświadczenie urzędowe, które w ca
łości umieszczamy:

W Przeglądzie Klasycznym z r. 1937, wydawanym przez 
prof. Ryszarda Ganszyńca, zamieszczono (str. 846—848) zbio
rowy artykuł pana K. M. i redaktora pt. „Plagiat prof. Uniw. 
dr. Franciszka Smolki", zawierający ciężki zarzut, że artykuł 
prof. Smolki w Eos 1936 str. 513—521 pt.: „Jeszcze jedno 
ognisko kultury hellenistycznej: Dura-Europos" jest plagiatem 
z książki znanego, uczonego rosyjskiego Mich. Rostowcewa 
„Caravan cities" (Oxford 1932). Dla ścisłości należy stwier
dzić, że zarzutu plagiatu nie podniósł p. K. M., lecz jedynie 
i wyłącznie prof. Ganszyniec. Artykuł dra Smolki, zaopatrzony 
podtytułem: Odczyt wygłoszony na posiedź, lwów. Koła Tow. 
Filol. 5/XI 1936, zamieszczony został w Eos w dziale: Roz
prawy naukowe i dydaktyczne. W nocie pod tekstem dr 
Smolka powołuje się jako na swe źródła na dwie książki Ro
stowcewa: Caravan cities i 5-tomowe: Excavations at Dura- 
Europos.

Prof. Ganszyniec zwrócił się następnie w liście do Pre
zesa Tow. Nauk. z 18/1 1938 z tymi zarzutami przeciw prof. 
Smolce, a Prezydium Towarzystwa przysłało jego pismo Wy-
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działowi filologicznemu do rozpatrzenia i zawiadomienia
0 uchwale.

Wydział na dwu posiedzeniach z 28/III i 7/XI r. 1938 
wysłuchał referatu jednego z członków czynnych miejscowych
1 jednego z członków czynnych zamiejscowych o tej sprawie 
i zastanowił się nad zarzutami prof. Ganszyńca w wyczerpu
jącej dyskusji.

Opinia członka zamiejscowego o sprawie dra Smolki 
i dra Smereki, gdyż i tego książkę prof. Ganszyniec wciągnął 
w dyskusję, brzmi jak następuje:

„W  odpowiedzi na skierowane do mnie ze Lwowa pismo 
z 3 bm. (tj. marca) mam zaszczyt donieść, że ogłoszona 
w Przegl. Klas. opinia o 1. części Studia Euripidea doc. dra 
Smereki oburzyła mię (tak samo jak moich krakowskich ko- 
legów-filologów) tak z powodu niesłuszności zarzutów co do 
metody, treści i formy, jak z powodu niesłychanej napaści na 
autora i nieuzasadnionych pretensyj do referenta w Komisji 
habilitacyjnej i w To w. Nauk. Obszerną krytyczną recenzję 
umieszczoną potem w Eos (przez prof. Witkowskiego) uwa
żam za skuteczne odparcie zarzutów (a nie potwierdzenie 
ich), podniesionych ze złą wolą przeciw pracy, którą w da
nym razie chętnie bym był przedłożył na posiedź. Wydz. filok 
P. A.U. i wraz z kolegami-filologami polecił do druku w pu
blikacjach tejże Akademii.

W sprawie odczytu o Dura-Europos uważam, że nie bu
dziłby większych zastrzeżeń (pomyłki co do imion własnych 
i rang nie wpływają na wykład samej rzeczy), gdyby się był 
ukazał jako referat w dziale sprawozdań. Umieszczenie go 
wśród „rozpraw naukowych i dydaktycznych" jest niewłaś
ciwe, ale ta niewłaściwość, wynikająca z jakiegoś przeoczenia 
Redaktora Eos, nie uprawnia, moim zdaniem, do bicia w wielki 
dzwon skandalu i odwoływania się do instytucyj naukowych, 
których prof. Smolka jest członkiem".

Opinia członka czynnego miejscowego brzmi:
„Nim przystąpię do zbadania stosunku artykułu dra 

Smolki do książki Rostowcewa, należy ustalić znaczenie wy
razu „plagiat". Przez plagiat naukowy rozumie się powszech
nie zużytkowanie pracy obcej w ten sposób, że się ją podaje 
za własną bez wymienienia źródła. Zużytkowanie może po
legać na powtórzeniu czy przetłumaczeniu lub też, zwłaszcza 
w utworach literackich, na przejęciu głównej treści czy głów
nej idei (jak w dramacie).

Stosunek artykułu dra Smolki do książki Rostowcewa 
przedstawia się po szczegółowym zbadaniu rzeczy, jak nastę
puje. Artykuł jest wyciągiem z 2 rozdziałów książki angiel
skiej, która liczy w całości 6 rozdziałów. Rostowcew daje 
w swej książce najpierw historię handlu karawanowego w kra
jach Bliskiego Wschodu, a potem opisuje ruiny 4 miast sy-



ryjsko-arabskich, Petra, Jerash (Gerasa) w Transjordanii, Pal- 
myra i Dura, ze szczególnym uwzględnieniem ich handlu 
karawanowego a także ich historii i kultury.

Artykuł dra Smolki daje wyciąg z 2 z pomiędzy 6 roz
działów, ograniczając się do opisu ruin Dury, historii jej od
kopania, jej dziejów i krótkich uwag o życiu i kulturze. Autor 
opuścił mnóstwo rzeczy z Rostowcewa, a więc opis fortecy* 
świątyń i kultu, ustępy o samorządzie miasta, bardzo ciekawy 
opis ciężkich warunków, wśród których archeolog prowadzić 
musi wykopaliska na spalonej słońcem pustyni, wiele uwag 
o życiu codziennym miasta w starożytności, o sztuce jego 
mieszkańców. Objętość odpowiednich rozdziałów książki wy
nosi 93 strony, artykułu 8 stron, a więc artykuł pod wzglę
dem objętości stanowi zaledwie x/n odnośnych rozdziałów 
książki. A jeżeli zważymy, że jeden z pomienionych rozdzia
łów mówi łącznie o Palmyrze i Durze i jeżeli dla ścisłości 
wyłączymy ustęp o Palmyrze, kładąc na jej karb ryczałtowo 
połowę rozdziału, tj. 14 stron, to i tak stosunek nie zmieni 
się zasadniczo, mianowicie ustępy książki obejmą 79 stron, 
artykuł 8, czyli artykuł jest xlio odnośnych ustępów Rostow
cewa. Już z tego względu nie można mówić chyba o pla- , 
giacie.

Ale nie można też mówić o plagiacie choćby z tych 
rozdziałów Rost., bo dr Smolka pewne rzeczy pomija, inne 
tłumaczy, jeszcze inne streszcza, a więc artykuł jego jest wy
ciągiem z całości, kładącym główny nacisk na dzieie mia
sta Dura.

Przede wszystkim jednak nie można mówić o plagiacie 
z tego względu, że dr Smolka n ie  z a t a i ł  bynajmniej swego 
ź r ó d ł a ,  lecz zacytował je lojalnie na czele artykułu, co wię
cej, cytuje je raz także w ciągu artykułu. Brak więc zarzutom 
głównej i istotnej podstawy, którą byłoby zatajenie źródła.

Stosunek artykułu do książki oświetli następujące ze
stawienie szczegółowe. Autor artykułu daje najpierw wyciąg 
z ostatniego rozdziału książki (R. str. 153—216). Opuszcza 
przy tym małe alinea ze str. 155/6, drugą połowę alinea ze 
str. 156, pierwsze zdanie z alinea str. 157, drugą połowę ali
nea str. 157, drugie alinea str. 158, długie czwarte alinea 
str. 158/9, alinea str. 159 (podróż do Dury), dalej całych 
9 stron rozdziału (str. 160—168), w których jest mowa o wa
runkach prowadzenia wykopalisk na pustyni. Pierwsze dwie 
strony artykułu są więc wyciągiem z 5 stron książki.

Następuje wyciąg z 4 rozdziału książki. Autor artykułu 
tłumaczy (str. 515) stronę 93 Rost., ze strony 94 opuszcza 
alinea, ze strony 95 pierwsze alinea, ze strony 96 drugie ali
nea prawie w całości a pierwsze alinea w części, ze str. 96/7 
skraca alinea 2, ze str. 97 skraca alinea 2, stronę 98 tłumaczy 
z opuszczeniami, ze str. 99 skraca 1 i 2 alinea. Resztę strony 
99 i stronę 100 pomija. Ze stron 101/2 opuszcza alinea str.
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9 01 a tłumaczy stronę 102. Resztę strony 102 i stronę 103 
pomija. Ze strony 104 opuszcza ustęp o Palmyrze a streszcza 
alinea 2. Tłumaczy stronę 105, skraca 1 alinea na str. 106, 
tłumaczy stronę 107, opuszcza ustęp o Palmyrze ze stron 
108, 109 i prawie całej 110, opuszcza lub skraca str. 111, 
opuszcza str. 112 i 113 (Palmyra), skraca str. 114, ze strony 
115 opuszcza ustęp o Palmyrze, a streszcza drobne ustępy, 
strony 116 i 117 podaje w wielkim skróceniu, tłumaczy 2 zda
nia ze str. 119. Następnie wraca do ostatniego rozdziału 
książki i tłumaczy str. 196, stronę 197 częścią tłumaczy, częścią 
skraca, 198 tłumaczy w skróceniu, 199 częścią tłumaczy 
w skróceniu, wreszcie tłumaczy w skróceniu strony 200—202.

Jako odczyt artykuł spełniał swoje zadanie informujące 
należycie. Autor jego jednak ogłaszając go drukiem popełnił 
■tę nieoględność, że zamieścił go pomiędzy rozprawami na
ukowymi, a nie jako sprawozdanie. Zarzucić też należy arty
kułowi, że jak na artykuł sprawozdawczy ogłoszony drukiem 
przeważnie zbyt wiernie trzyma się tekstu angielskiego.

Oba te zarzuty, które ocena bezstronna i nieuprzedzona 
musi zrobić autorowi, nie usprawiedliwiają jednak zarzutu 
plagiatu, zrobionego przez prof. Ganszyńca. Jako okoliczność ła
godzącą przytoczyć należy, że autor daje sprawozdanie z wy
kopalisk archeologicznych, a każdy sprawozdawca z wyko
palisk z natury rzeczy musi w ustępach referujących trzymać 
się stosunkowo wiernie tekstu oryginalnego sprawozdania 
archeologów czy prehistoryków, jeżeli nie ma fałszywie przed
stawiać rezultatów wykopalisk, i pod tym względem nie może 
referować z taką swobodą, jak autor referujący o dziele histo
rycznym, historyczno-literackim czy filologicznym.

Na posiedzeniu administracyjnym, odbytym 6 marca 1939 r., 
Wydział filologiczny Towarzystwa wysłuchał obu przytoczo
nych opinii, a po dyskusji uznał jednogłośnie ich słuszność, 
stwierdzając, że prof. Smolka nie popełnił plagiatu i uznając 
sprawę za zakończoną. Kierownik wydziału filologicznego: 
S t a n i s ł a w  W i t k o w s k i .  Sekretarz wydziału filologicz
nego : E u g e n j u s z  K u c h a r s k i .

Śp. Jan Gwalbert Pawlikowski.
Dnia 8 marca 1939 r. zmarł w 79 roku życia profesor dr 

Jan Gwalbert Pawlikowski. Od 20 lat związany był z naszym 
Towarzystwem jako członek czynny Wydziału filologicznego, 
brał czynny udział w pracach Towarzystwa i wygłaszał na 
jego posiedzeniach szereg referatów: o dialogach genezyj- 
skich Słowackiego (7 marca 1921), z genezy i kompozycji 
Króla Ducha (7 listopada 1921), o nowym wydaniu Króla 
Ducha (12 maja 1924), o chronologii pism genezyjskich Sło
wackiego (14 marca 1927), zawartość przyrodnicza Genezis 
z Ducha (18 czerwca 1928), o tzw. Teogonii Słowackiego
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(14 marca 1932). Z powodu zgonu przesłał Zarząd Towa
rzystwa na ręce wdowy po Nim, następujące pism o:

Jaśnie Wielmożna Pani! Przejęci głębokim smutkiem 
z powodu zgonu nieodżałowanej pamięci Małżonka, znakomi
tego Uczonego i Obywatela, Członka czynnego i wielkiego 
przyjaciela naszego Towarzystwa, przesyłamy wyrazy najgłęb
szego żalu i serdecznego współczucia. Łączymy wyrazy wy
sokiego poważania Prezes: Franciszek Bujak, Sekretarz ge
neralny : Przemysław Dąbkowski.

W uroczystym odprowadzeniu zwłok śp. Zmarłego do 
grobowca rodzinnego w Zakopanem, wzięli udział lićżni człon
kowie Towarzystwa z Prezesem prof. Fr. Bujakiem na czele. 
Imieniem Towarzystwa pożegnał śp. J. G. Pawlikowskiego 
prof. Kazimierz Kolbuszewski. Na trumnie Zmarłego^ złożono 
od Zarządu Towarzystwa i Wydziału filologicznego wieńce 
ze stosownym napisem K

Dnia 10 marca 1939 r. zmarł we Lwowie w 70 roku życia 
prof. dr Władysław Szymonowie z, członek czynny Towa
rzystwa od r. 1928, wielki przyjaciel Towarzystwa i przyjaciel 
osobisty prof. Balzera. Przez zgon Jego ptoniósł świat na
ukowy wielką stratę. Był uczonym europejskiej miary, słynnym 
odkrywcą i badaczem z zakresu histologii i biologii. Jego 
podręcznik z zakresu histologii (1901), wielkie dzieło naukowe 
zaopatrzone w przeszło 200 rycin, który się ukazał w sześciu 
wydaniach w języku niemieckim, a dwóch wydaniach w języku 
polskim, używany na wszystkich uniwersytetach europejskich, 
tłumaczony był na języki angielski, włoski i japoński, jest on 
uważany za najpełniejszy i najgłębszy wyraz ujęcia tej nauki. 
Na licznych zjazdach i kongresach zagranicznych reprezento
wał godnie naukę polską. Był członkiem czynnym zwyczajnym 
dawnego Towarzystwa dla popierania nauki polskiej odr. 1909, 
a w nowym Towarzystwie Naukowym przedstawił kilka refe
ratów własnych i swoich uczniów. Z Jego zakładu histologiczno- 
embriologicznego, którym kierował 40 lat od r. 1898 po
cząwszy, wyszedł cały szereg wybitnych uczonych i dzieł 
naukowych. Zmarły pochodził ze znanej patrycjuszowskiej 
ormiańskiej rodziny lwowskiej. Śp. prof. Szymonowicz był też 
estetą i głębokim znawcą dzieł sztuki, które z zamiłowaniem

3 Podajemy na tym miejscu zestawienie ważniejszych artykułów, 
jakie ukazały się z powodu zgonu Pawlikowskiego. G ł ą b i ń s k i  S t., 
Mowa na pogrzebie śp. J. G. Pawlikowskiego (Słowo Narodowe 1939, 
8 marca nr 68) ; Śp. Jan Gwalbert Pawlikowski. Szkic biograficzny 
(tamże 4 i 6 marca nr 65, 66).

Profesor Władysław Szymonowicz.

7
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gromadził. Z powodu Jego zgonu wystosował Zarząd do 
Rodziny pismo kondolencyjne.

Śp. Profesor Konstanty Chyliński.
Dnia 5 lutego 1939 r. zmarł we Lwowie w 58-ym roku ży

cia profesor Konstanty Chyliński, głęboki, wytrawny znawca 
historii starożytnej, wielki przyjaciel młodzieży. Był członkiem 
przybranym naszego Towarzystwa od r. 1923, członkiem czyn
nym od r. 1928. Z powodu Jego zgonu Zarząd wystosował 
pismo kondolencyjne do Rodziny i złożył wieniec na Jego 
grobie. W nabożeństwie żałobnym i uroczystościach pogrze
bowych wzięli udział liczni członkowie Towarzystwa z Pre
zesem prof. Fr. Bujakiem na czele.

Śp. Jan Wierzbowski.
Dnia 4 marca 1939 r. zmarł w Stanisławowie em. sędzia 

i adwokat, dr Jan Józef Wierzbowski.
Sp. dr Wierzbowski był postacią w Stanisławowie po

wszechnie znaną i szanowaną. Nie miał żadnej rodziny, a całe 
Swoje życie, wszystkie Swoje prace poświęcił dobru społe
czeństwa polskiego. Przez 50 lat pracował w towarzystwach 
i organizacjach polskich. W najważniejszych sprawach naro
dowych zabierał zawsze głos na łamach prasy. W organiza
cjach służył radą i pomocą. On pierwszy powziął myśl stwo
rzenia biskupstwa łac. w Stanisławowie. Szczególną opieką 
otaczał naukę polską. Cały Swój majątek oddał na cele To w. 
Nauk. we Lwowie. Z hojnej Jego dłoni korzystały Organizacje 
i Towarzystwa zwłaszcza młodzieży, które otaczał szczególną 
opieką. Dom wypoczynkowy dla młodzieży rzemieślniczej 
w Mikuliczynie, to Jego fundacja. Skąpy i oszczędny dla Sie
bie do przesady, był dobrodziejem cichym dla licznej rzeszy 
biednych, których wspierał hojną dłonią. To też pogrzeb śp. 
Wierzbowskiego był manifestacją zasłużoną całego społeczeń
stwa. Nad grobem przemówił imieniem przyjaciół i Towa
rzystwa Naukowego prof. dr J. Zieliński. Towarzystwo złożyło 
też wieniec na Jego grobie.

Sp. dr Wierzbowski od 20 przeszło lat świadczył na rzecz 
naszego Towarzystwa liczne i hojne dary, zapisując mu po 
raz pierwszy w r. 1918 9.700 K ówczesnych gotówką i w obli
gacjach ; w r. 1923 ofiarował ponownie Towarzystwu 300.000 mpl, 
a później czynił jeszcze kilkakrotnie zapisy w gotówce i ak
cjach; utworzyły one z biegiem czasu Fundusz im. J. Wierz
bowskiego. Zarząd Towarzystwa w uznaniu zasług Zmarłego 
nadał Mu godnośó Założyciela Towarzystwa.
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Śp. Józef Piórkiewicz.
Dnia 31 stycznia 1939 r. zmarł w Zimnej Wodzie pod Lwo

wem śp. J ó z e f  P i ó r k i e w i c z ,  b. kapitan W. P., b. dłu
goletni urzędnik Galicyjskiej Kasy Oszczędności i prokurent 
Banku Przemysłowego we Lwowie, który przez szereg lat 
prowadził zamknięcia doroczne rachunków Towarzystwa, 
z wielkim nakładem pracy i gorliwości, przez co zaskarbił 
Sobie prawdziwą wdzięczność Towarzystwa. Zarząd przesłał 
Rodzinie pismo kondolencyjne i wziął udział w uroczystości 
pogrzebowej.

Sprawy Towarzystwa.
Subwencje. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe

cenia Publicznego udzieliło Towarzystwu w ciągu I kwartału 
1939 r. zasiłku w kwocie 17.000 zł, a Fundusz Kultury Naro
dowej subwencji w wysokości 10.304 zł20gr. Za tak wydatne 
poparcie składa Zarząd Towarzystwa gorące podziękowanie.

Stosunki Towarzystwa na zewnątrz. Dnia 16 stycznia 
1939, jako w szóstą rocznicę zgonu prof. Oswalda Balzera, 
założyciela i pierwszego Prezesa Towarzystwa, odbyło się 
w kościele OO. Bernardynów o godz. 9 nabożeństwo żałobne, 
w którym uczestniczył Prezes Towarzystwa, prof. Franciszek 
Bujak, oraz liczni Członkowie Towarzystwa. Jako swego De
legata do Polskiego Towarzystwa Historycznego w sprawie 
Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie w r. 1940, wyzna
czyło Towarzystwo prof. dra T. Modelskiego. W konferencji 
w sprawie kursów wiedzy o Lwowie i Ziemi Czerwieńskiej 
we Lwowie, 9 stycznia 1939, reprezentował Towarzystwo prof. 
Benedykt Fuliński. W uroczystym obchodzie 25-letniej 
działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycz
nego w Krakowie, 29 stycznia 1939, wzięli udział liczni 
Członkowie naszego Towarzystwa, a ponadto przesłaliśmy 
pismo gratulacyjne. Z okazji Dorocznego Posiedzenia 
Publicznego Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 20 lu
tego 1939, przesłano pismo z „życzeniami. W  uroczystej 
Akademii żałobnej ku czci Ojca Świętego Piusa XI, urządzo
nej przez Uniwersytet J. K. we Lwowie, Archidiecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej i Instytut Wyższej Kultury Religijnej 
we Lwowie, dnia 26 lutego 1939, wzięło udział liczne grono 
Członków Towarzystwa. Dnia 27 lutego 1939 nadało Radio 
lwowskie audycję o Towarzystwie Naukowym we Lwowie. 
Z okazji walnego zgromadzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Przemyślu, 2 marca 1939, przesłano pismo z życzeniami. 
W uroczystym obchodzie ku czci śp. prof. Wilhelma Bruchnal- 
skiego, urządzonym staraniem Senatu UJK. we Lwowie, To
warzystwa Naukowego we Lwowie i Towarzystwa Literac
kiego im. A. Mickiewicza 17 marca 1939, uczestniczyli liczni 
Członkowie Towarzystwa z Prezesem prof. Fr. Bujakiem na

T
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czele. Imieniem Towarzystwa wygłosił przemówienie prof. Stani
sław  ̂Witkowski, o znaczeniu prof.Brućhnalskiego dla nauki 
Spowił., pf;of. Juljusz Kjeiner. Na posiedzeniu Komitetu Porozu
miewawczego Polskich Towarzystw, Naukowych w Krakowie, 
29 marca 1939, reprezentował Towarzystwo Wiceprezes prof. 
J. Hirschier. - ' '  '

Z powodu zgonu prof. Witołda Broniewskiego, członka 
czynnego Towarzystwa, zmarłego dnia 12 stycznia 1939, prof, 
Jana Lewińskiego, członka przybranego Wydziału matema
tyczno-przyrodniczego, zmarłego 5 stycznia 1939, prof. dra 
Jerzego Tzitzeica, zmarłego w Bukareszcie 5 lutego 1939, prof, 
Leopolda Caro, członka przybranego Wydziału historyczno- 
JEilozoficznego, zmarłego 8 lutego 1939, dra Mariana Karpiń
skiego, członka Sekcji historii społecznej i gospodarczej, zmar
łego 8 lutego 1939 i dra Ignacego Weinfelda, docenta UjK. 
we Lwowie, zmarłego 13 marca 1939, przesłano na ręce 
rodzin, względnie odpowiednich instytucyj, pisma z wyrazami 
współczucia.

Członkowie zmarli.
Lewiński Jan, dr filoz., prof. geologii ogólnej Uniwersy

tetu w Warszawie, członek przybrany Wydziału matematyczno- 
przyrodniczego, Zmarł 5 stycznia 1939. Por. Sprawozd. To warz. 
VlL 1927, str. 193.

Broniewski Witold, dr filoz., prof. technologii metali Po- 
litechniki w Warszawie, członek czynny zamiejscowy Wy
działu matematyczno-przyrodniczego, zmarł 12 stycznia 1939, 
Por. Sprawozd. To warz. I. 1921, str. 235.

Chyliński Konstanty, prof. historii starożytnej Uniwersytetu 
JK. we Lwowie, członek czynny Wydziału- historyczno-filozo- 
ficznego, zmarł 5 lutego 1939. Por. Sprawozd. Towarz. VIII. 
1928, str. 135.

Caro Leopold, dr praw, em. prof. ekonomii społecznej 
Politechniki we Lwowie, członek przybrany Wydziału histo- 
ryczno-filozoficznego, zmarł 8 lutego 1939. Por. Sprawozd. 
Towarz. II. 1922. str. 188—190.

Karpiński Marian, dr praw, starszy asystent Uniwersy
tetu JK. we Lwowie, członek Sekcji historii społecznej i go
spodarczej, zmarł 8 lutego 1939.

Pawlikowski Jan Gwalbert, dr praw, em. prof. statystyki 
Politechniki we Lwowie, członek czynny Wydziału filologicz
nego, zmarł 5 marca 1939. Por. Sprawozd. Towarz. I. 1921, 
str. 33—34.

Szymonowicz Władysław, dr medycyny, hon. prof. histo- 
logii i embriologii Uniwersytetu JK. we Lwowie, członek 
czynny Wydziału matematyczno-przyrodniczego, zmarł 10 
marca 1939. Por. Sprawozd. Towarz. VIII. 1928, str. 141—142.

Z DRUKARKI NAUKOWEJ WE LWOWIE. UL. ORMIAŃSKA 8.
Cena niniejszego zeszytu 3-50 zł.
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T O W A R Z Y S T W A  NAUKOWEGO WE LWOWIE.

Prace naukowe:
D z i a ł  I.  H i s t o r y c z n o - f i l o l o g i c z n y ,  tom y I— X IV . 
D z i a ł . I I .  M a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n i c z y ,  tom y I — I II .

Archiwum Naukowe:
D z i a ł  I.  H i s t o r y c z n o - f i l o i o g i c z n y ,  tom y I — I X .  
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