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Strzegącym trzynogu ludziom wyroki o Bogu.
Miło wspomnieć y miłego Bogu Theofila;

Z niego nam kapella rosła, teraz krotofila 
Y Piętrowi, co ma klucze w raju białołęki,

90. Bóg mu zapłać, że w te mrozy nie kurczy ręki.

(Dok. nast.)

Mowa Rabina Poryckiego na śmierć Tadeusza Czackiego  
w imieniu żydów tego m iasta.

Przyczynek do dziejów oświaty.

W rękopisie biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie Nr. 3773, za
wierającym »Czackiego Tadeusza ważne autografy do epoki (1795— 1815) 
nazwanej Czackiego epoką«, znajduje się nieogłoszona dotychczas dru
kiem »Mowa Rabina Poryckiego na śmierć Tadeusza Czackiego w imie
niu żydów tego miasta.«

Wydobywam ją  z materyałów rękopiśmiennych bynajmniej nie ze 
względów czysto literackich, ale głównie dlatego, że jest ona bądź co bądź 
ważnym dokumentem historycznym, który nam rzuca sporo światła na 
ostatni okres działalności Czackiego, jako światłego obrońcy zdobyczy 
»pługa polskiego«, jako rozszerzyciela oświaty naszej na Wołyniu, Po
dolu i Ukrainie.

»Zgasło to światło oświecające wszystkich, ta jutrzenka przyszłych 
pokoleń« —  mówi rabin porycki o Czackim, który »rozszerzeniem światła 
i publicznem wychowaniem zajęty cały, starał się, aby potomność oświatę 
i cnoty w swem sercu ugruntowała i ukształciła się w ludzi, użytecz
nych krajowi«.

Słowa te określają w zupełności charakter społeczno-wychowawczej 
działalności Czackiego, która obejmowała »wszystkich«, a więc i reformę 
oświecenia żydów.

»W wielu względach naród żydowski stawia ważne dla człowieka, 
obywatela, urzędnika i mędrca materyały do uwagi« —  mówi Czacki 
w rozprawie o »Żydach«,1) a przedstawiwszy w historycznym rzucie 
stan ich oświecenia, dochodzi do wniosku, że »stopień ich oświecenia 
jest prawdziwie systematyczną niewiadomością, kiedy młodzież od nauki 
czytania przechodzi do Talmudu i moralnej nauki krótko zebranej nie
ma« i że »Rabini nauczyciele, a razem sprawcy obrzędów religii, despo
tyczną w wielu względach sprawowali władzę.«2,)

Ju ż  za sejmu w r. 1788, który chciał uporządkować kraj i nowy 
dać stopień oświecenia wszystkim klasom narodu, zwrócono uwagę na

0 Wilno, 1807, str. 1.
2) Ib. str. 217.
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żydów, a wielu pracowało nad poprawą ich stanu, jednak katastrofa po
lityczna przerwała zaczętą robotę.

Czacki w ciągu sejmu czteroletniego urzędował w komisyi skar
bowej, magistraturze, mającej w wielu względach zwierzchność nad ży
dami, stykał się więc z różnymi projektami w tym kierunku i nie za
pomniał o nich bynajmniej na stanowisku wizytatora szkół na Rusi, ale, 
upatrzywszy odpowiednią chwilę, przypomniał cały plan reformy żydów, 
jaki wtedy był już niemal ułożony,3) bo chodziło mu w głównej mierze 
o to, aby i żydowską społeczność uczynić możliwie użyteczną krajowi 
przez odpowiednie oświecenie.

Oto najważniejszy rozdział z owego planu reformy, traktujący
o oświeceniu żydów :4)

§ I. Ubezpieczywszy rząd wolne wyznanie wiary żydów, nadając
im prawo obywatelstwa, ma za powinność przyspieszyć oświecenie
w miarę potrzeb tej społeczności i całego narodu.

§ II. Język hebrajski utrzymuje się jako język uczony i religijny, 
lecz języki polski jako narodowy, niemiecki i ruski jako sąsiedzkie uwa
żane są za języki spraw publicznych i prywatnych.6) Równie teologii
żydowskiej nie zabrania rząd uczyć podług niższych jednak warunków.

§. III. Szkoły parafialne, powiatowe, szkoły główne są dla żydów 
wolne. Pod żadnym pozorem przymuszanemi nie będą dzieci żydowskie 
do jakichkolwiek obrządków wiary chrześcijańskiej. Owszem wtenczas, 
kiedy modlitwy chrześcijańskie będą się odprawiać, żydowskie dzieci 
wyjdą.

§ IV. Wolno jest w każdej społeczności żydowskiej mieć osobną 
szkółkę, byle :

1-sze. Została postawioną i utrzymaną podług powszechnego planu, 
który władza edukacyjna dla wszystkich szkół wyda.

2-gie. Nauczyciel winien być uczonym w szkole nauczycielskiej.
3-cie. Nauki powinne być dawane podług powszechnego przepisu.
4-te. Te wszystkie szkółki są  w rzędzie parafialnych. Władza edu

kacyjna może mieć inspektora żyda nad niemi i sama sprawuje dozor- 
czą władzę.

§ V. Władza edukacyjna oznaczać będzie wielu ma być kandyda
tów do stanu nauczycielskiego z żydów i społecznościom lub niższym 
edukacyjnym urzędnikom wybrać rozkaże z dzieci dobrze uczących się.

§ VI. Gdy szkoła nauczycielek parafialnych ustanowi się, wybra- 
nemi równie będą żydówki do sposobienia się na te urzędowania w ich 
społeczności.

§ VII. Oznaczy władza edukacyjna liczbę wysłać mianych uczniów 
do bliższej szkoły cyrulików.

s) Plan ten umieścił w § IX. wspomnianej rozprawy o żydach 
s:r. 215—245.

4) Ib. str. 229—234.
5) Pamiętać należy, że plan ten był układany w czasie egzystencyi

Polski.
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§ VIII. Oznaczy też władza liczbę żydówek na sposobienie się do 
nauki położniczej.

§ IX. Gdy założonemi zostaną szkoły rzemieślników i rolników, 
uczniowie żydowscy wziętymi do nich zostaną.

§ X. Wyłożyć władza edukacyjna poleci naukę moralną dla dzieci 
żydowskich, nie tylko w języku narodowym i pomocnym, ale nawet 
w hebrajskim wydrukować rozkaże. Użyje też władza środków do prze
konania, że te same przepisy moralne wynikają z praw starego zakonu.

§  XI. Nauki przepisane dla szkół parafialnych, są naukami pierw
szej potrzeby dla żydów; którykolwiek z żydów nie zda z nich sprawy 
i nie złoży świadectwa:

1-sze. Nie będzie miał głosu czynnego w społeczności.
2-gie. Żadnej pomocy od rządu w zapomożeniu jako fabrykant 

nie otrzyma.
3-cie. Podwójny podatek zapłaci.
4-te. Uczyć się nie może po hebrajsku teologii żydowskiej.
5-te. Kupować gruntów i innych posiadłości nie może.
6-te. Nie będzie mógł być rabinem i jakimkolwiek starszym.
§ XII. Od roku N. wykonanie tej ustawy zacznie się i rodzice 

karanymi tąż samą karą zostaną, których małoletnie dzieci nie dopeł
niają tej ustawy. Ci zaś, którzy już rok ośmnasty teraz mają, karze tej 
nie podlegają, ale do pomocy rządu nie mają prawa.

§ XIII. Książki żydowskie podlegają cenzurze. Cokolwiek się tole- 
rancyi sprzeciwia, cokolwiek zabobon uwiecznia, drukowanem nie bę
dzie. Władza edukacyjna wyda prawidła i co dwadzieścia lat z przy
czyny odmiany w opiniach, będzie odnawiać lub w szczególnych czę
ściach odmieniać.

§ XIV. Kto nie złoży świadectwa o odbytych naukach w szkole 
parafialnej, ten uczyć się nie będzie teologii pod jakimkolwiek tytułem 
znanej. Nauczyciel, uczeń i jego rodzice surowo karanymi będą. Ciż nau
czyciele tablice uczniów z wyrażeniem szczegółów podług wzorca, który 
władza edukacyjna wyda, przeszłą władzom powiatowym.

§ XV. Władza powiatowa, zniósłszy się z policyjną, ustanowić 
może, wielu koniecznie ma być uczniów żydowskich w szkołach powia
towych wydziałowych.6)

Że Czacki starał się usilnie o wprowadzenie w życie wzwyż wspo
mnianego projektu, świadczy doniesienie jego do uniwersytetu wileń
skiego z dn. 14 marca 1808 r.7) tej treści:

»Zasiadając w Petersburgu w Komitecie urządzenia żydów, ułoży
łem instrukcyę dla komitetów guberskich żydowskich, w której umie
ściłem warunek, aby się zniosły z władzą edukacyjną o wychowaniu 
żydów. Nie wiem, czy po moim wyjeździe tę instrukcyę zatwierdzą lub 
nie. To tylko jest rzeczą pewną, że reforma żydów nie może być tylko 
przez oświecenie samo, zaś czytanie, pisanie i rachowanie nie jest dla

e) Polskim szkołom powiatowym odpowiadały w Rosyi gimnazya.
7) Rękopis bibliotek XX. Czartoryskich w Krakowie Nr. 3447.
P am iętn ik  lite rack i X II. 2 2
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nich dostatecznem, ale potrzeba, żeby się uczyli tych wszystkich nauk, 
które w ustawie dla szkół parafialnych są przepisane. Raczy w tej mie
rze Prześwietny Uniwersytet część IX. mojej rozprawy o »Żydach« prze
czytać. Od pierwiastkowego bowiem urządzenia, jak mają być żydzi 
oświeceni, dalsze ich udoskonalenie zależy. Tak wielka zaś ludność, jak 
jest żydowska, powinna mieć szczególniejszą nad sobą baczność i kiedy 
prawa przyznaje im obywatelstwo, kiedy im nadaje dobrodziejstwa, ma 
prawo i powinność rząd dobroczynny przymusić ich, aby byli oświeco
nymi w miarę własną i kraju potrzeby. Trudniący się szczególnie tą ma- 
teryą trochę później dam moje myśli stosownie do tego, co w rozpra
wie o »Żydach« napisałem«.

Starania Czackiego w kierunku reformy oświecenia żydów nie 
odniosły doraźnego skutku, ale to już nie jego wina.

Zresztą publiczne, ówczesne szkoły zwłaszcza wyższe t. z. powia
towe były nawskróś szlacheckie ; uczniowie ze sfer mieszczańskich i wło
ściańskich tworzyli zaledwie minimalny procent, a uczniowie-żydzi nale
żeli do bardzo rzadkich wyjątków.

Przeglądając protokoły wizytatorskie Czackiego z dziesięcioletniej 
jego działalności wychowawczej (1 8 0 3 — 1813),8) znalazłem w jednem 
tylko miejscu wzmiankę o uczniach-izraelitach, a mianowicie w raporcie 
z wizyty szkoły powiatowej w Berdyczowie odbytej dn. 23 lutego 
1812 r.,9) wedle której na 120 uczniów było 112 synów szlacheckich, 

.5 synów kapłańskich, a 3 izraelitów.
Z tego krótkiego przeglądu widać, że Czacki był gorącym rzecz

nikiem reformy oświecenia żydów, a przytem —  trzeba dodać —  umiał 
pobudzić ich do współdziałania na rzecz urządzenia wychowania pu
blicznego w trzech powierzonych sobie guberniach.10)

Po takim wstępie, niezbędnym ze względu na mało znany sto
sunek Czackiego do sprawy reformy oświecenia żydów, żywo stanie 
przed nami ta prosta a pełna głębokiego żalu i rozpaczy »Mowa Ra
bina Poryckiego na śmierć T. Czackiego w imieniu żydów tego mia
sta«, która jest najlepszym dowodem, że i żydzi zrozumieli doniosłość

8) Rękopisy biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie Nry 3446, 8447,
3448 3449.

») Rkp. bibl. XX. Czart. Nr. 3449.
l0) W liście T. Czackiego do H. Kołłątaja z dn. 19. lipca 1803 r., 

-w którym jest mowa o hojnych ofiarach obywateli na gimn. wołyńskie, 
czytamy: „Równie i żydzi przynoszą swoje dzieła, a czasem i pieniądze“ 
(F. Kojsiewicz, H. Kołłątaja listy w przedmiotach naukowych, Kraków 1844, 
t. I. str. 86). W raporcie o „Stanie jeneralnym oświecenia gubernii woł....“
pisze Czacki: „Miasto Krzemieniec 10.000 zł. a kahał 500 (gdy gimnazyum 
będzie w ich mieście) corocznie ofiaruje“ . (Ib. t. II. str. 287). Co się zaś 
tyczy ofiar na rzecz szkół powiatowych: „Kahał owrucki złożył zapis da
wania corocznie 60 rubli na ogród powiatowy“. (Ib. t. II. str. 289.) Wresz
cie dnia 22 maja 1812 r. don osi, Czacki z Krzemieńca do gimnazyum wo
łyńskiego, że „Margulis Rabin Berestuki dał na jeden raz w dniu dzisiej
szym rubli assygn. 500, które do kasy odsyłam“. (Rkp. bibl. XX Czartory
skich Nr. 3-449).
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wychowawczej działalności Czackiego, obejmującej w swoim promieniu 
»wszystkich«, bo na silnym gruncie powszechnego oświecenia zamie
rzał Czacki budować moralne odrodzenie narodu polskiego.

Mowa Rabina Poryckiego

na śmierć Tadeusza Czackiego w imieniu żydów tego miasta.
»Wyrzekł Bóg głosem strasznym do Ezechiela proroka w rozdziale

21. w. 11.: »Wydaj jęki i płacze przed ludem Izraela, niechaj się twe 
serce ściśnie żalem, niechaj całego przejmie gorycz i kości twe skruszy ! 
Spyta się lud Izraela, jaka twych łez i narzekań przyczyna ? Odpowiedz : 
wieść smutna, wieść okropna nas doszła; roztapia się serce nasze, drę
twieją ręce i nogi, zaćmiły się oczy; płaczcie! płaczcie tyle, ażeby łez 
strumienie płynęły.«

To, co usta zapowiedziały Jerozolimie i całej ziemi żydowskiej, to 
dzisiaj nas przeraża, ten głos brzmiący w uszach naszych słyszymy. Jak  
słońce wśród dnia zaćmione blask swój traci, tak niknie światło 
w oczach naszych. Nastał dzień posępny, dzień straszny, dzień gniewu 
Boskiego: płaczmy! płaczmy wszyscy i młodzi i starzy i niemowlęta 
płaczcie !... Uczujcie i wy tę klęskę, nieczułe tego miasta głazy, miasta, 
które niegdyś słodkiego doznawało pokoju, od nieprzyjaciół ochrony —  
pomroka ciemności teraz cię okrywa: zniknęła ochrona nasza, zniknął 
pan nasz, opiekun, dobroczyńca, jegośmy żyli łaską, jego miłosierdzia 
doznawał każdy. Znany światu całemu, uwielbiany i poważany wszędzie, 
najuczeńszy, najlepszy, najcnotliwszy, wielki prawdziwie człowiek JW . Ta
deusz Czacki żyć przestał. On, co rozszerzeniem światła i publicznem 
wychowaniem zajęty cały, starał się, aby potomność oświatę i cnoty 
w swem sercu ugruntowała i ukształciła się w ludzi użytecznych kra
jowi, zwrócił na siebie oczy najmiłościwszego cesarza naszego, Aleksan
dra I., który i poddanym łaskawy i nieprzyjaciołom pokonanym litoś
ciwy i wszystkim przewinienia przebaczający. Poznał w nim monarcha 
i głębokość światła i wielkie przymioty i serce nieskażone, na nim oparł 
swe nadzieje i przedział publicznego wychowania w tych prowincyach 
jemu powierzył. Zgasło to światło oświecające wszystkich, ta jutrzenka 
przyszłych pokoleń. Płaczmy wszyscy nad tą stratą nienagrodzoną ! Jak i 
obraz wystawia gród niegdyś warowny, zamożny i w kwitnącym stanie, 
kiedy groźny nieprzyjaciel zwali jego mury, wytnie mieszkańców, spali 
domy i wszystko w perzynę obróci, albo jak okręt bogactwy niegdyś 
zapełniony i mnogim ludem srogą nawałnicą miotany, skruszone mając 
maszty, zerwane żagle, strzaskany rudel, bez sił, bez obrony, miotany 
morskiemi odmęty, smutnem dla patrzących jest widziadłem, taki jest 
teraz widok miasta naszego.

Pomnaża nas smutek, kiedy łask jego przebiegamy pasmo.
Zapatrując się na dobro Pana, jego rozkazom ulegli, jego skinie

nia uprzedzając, ochrońcami miasta byli jego słudzy.
Grzechy to nasze i gniew Niebios tej klęski przyczyną.
Za cóż niewiedzieliśmy pierwszej chwili słabości? abyśmy, jak
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strapiona Niniwe, jak znękana Jerozolima, błagali Boga litości... Jak ąż  
w tej niedoli ulgę, jakąż pociechę znajdować mamy?

Pociechą udręczonym będzie pozostała małżonka a pani nasza 
JW. Barbara z Dembińskich Czacka, godny syn wstępujący w jego ślady,, 
utorowaną przez niego iść mający drogą. Niech się rozszerza znaczenie 
jego, jak świat cały otaczający morza i córka i syn młodszy wzór Ojca 
naśladować będą.

Prosimy cię, Wszechmogący Boże, przyjm duszę czystą ś. p. JW . Ta
deusza Czackiego na twe łono, zlewaj łaski, szczęście i błogosławień
stwo na jego następców, chroń ich od nieszczęść, jakich on doznawał, 
a dłuższem opatrz życiem. Niech się to plemię Czackich staje podobnem 
Tadeuszowi Czackiemu i równie jak on świat cały zapełnia swą sławą 
i wielkością.«

Kraków. Podał Zygmunt Kukulski.

Nieznane utwory 3. U. Niemcewicza.
Podał M. A. KURPIEL.*)

(Dokończenie).

Chemik, powieść.
Chemik zajęty uprzedzeniem dumnem,
Co, że był możnym, sądził się rozumnym.
Umyślił zrobić kurs doświadczeń nowy,
Jak i nikomu nie przyszedł do głowy:
Więc sprzecznych istot jął mieszać zawody, 

Kwasorody, wodorody 
I płyny z sobą naturą przeciwne,
Mieniąc z nich wywieść jakieś cudo dziwne,
Zmieszać je razem i wlać w jedną banię.
Wlał je więc i jął kłócić niesłychanie.
I cóż się stało ? Płyny tak niezgodne,
Te ogniste, owe wodne,
Jęły walczyć jeden z drugim,
Wreszcie po czasie niedługim 
Tak się silnie poburzyły,
Że aż banię rozsadziły.
Je st  to rzeczą oczywistą,
Że, co się stało z tym naszym chemistą,
Może stać się z autokratem,
Co chce rządzić całym światem:
Niezgodne ludy chcąc gwałtem pobracić,
Może własne państwo stracić.

25. maja 1839 w Bilancourt.

*) Por. Pam. Lit. XII. (1913), 78—90 i 219—228.


