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musiał zajść też ostateczny podział Aryów. Do tej epoki należy odnieść 

również wyodrębnienie się Balto-Słowian, od innych narodów aryjskich. 

Określenie czasu, kiedy Bałtowie oddzielili się od Słowian, autor uważa obe-

cnie jeszcze za niemożliwe. Fierlinger przypuszcza, że w czasach Hero-

dota, w V w., Bałtowie i Słowianie stanowili jeszcze jeden naród; Krek — 

że w owym czasie byli już dwoma odrębnemi narodami. Dr Niederle uwa-

ża za możliwe tylko przypuszczać na zasadzie stopnia pokrewieństwa języ-

kowego, że rozdział Balto-Słowian nastąpił stosunkowo niedawno: na kil-

kaset lat przed Nar. Chr. Na końcu daje autor przegląd literatury antropo-

logicznej, z której korzystał przy opracowaniu kwestyi pochodzenia Sło-

wian, oraz uwagi o stosunku Ugro-Finnów do Słowian. 

B. W. Kor. 

Jan Karłowicz. Gwara Kaszubska 
(Odbitka z „Wisły") . Warszawa, 1898, str. 26. 

Znakomity znawca języków słowiańskich, człowiek W}Tjątkowo ostro-

żny i beznamiętny w wydawaniu sądów o rzeczach spornych, w sposób 

gruntowny zwalcza tutaj argumenty i pogląd prot. Baudouina de Courtenay 

na gwarę kaszubską. Punkt po punkcie odpiera twierdzenia autora, które go 

skłoniły do przechylenia się na stronę nielicznych językoznawców, upatrują-

cych w gwarze kaszubskiej osobny język „pomorski". 

Cała rozprawa wywołaną została głównie przez słownik S. Ramułta 

i obronę jego poglądów. Nawet mało obeznanego z zasadami lingwistyki 

uderza wielka jasność dowodzeń autora i obfitość przykładów, jaskrawo 

stwierdzających słuszność uwag i spostrzeżeń. 

Obrońca polskości gwary kaszubskiej posługuje się tak stanowczemi 

argumentami, że prof. В. powinien się uważać za pokonanego na całej linii, 

na której staje po stronie Ramułta, albo... musi chwycić się nowych dowo-

dów. Zarzuty, jakie dr. Karłowicz stawia profesorowi В., dają się zebrać 

w trzy następujące orzeczenia: 

1) Niedostateczne uwzględnienie gwar polskich, ujawniające się między 

innemi w tych ustępach, gdzie prof. В. krytykuje S. Ramułta. 

2) Zupefhe prawie nieuwzględnienie odwiecznego wpływu niemczyzny 

(gwar dolno-niemieckich) na gwarę kaszubską. 

3 ) Niedostateczne uwzględnienie dawnej polszczyzny. 

Dr. K. wyraża nadzieję, że prof. В. po ponownem rozpatrzeniu sprawy 

kaszubskiej zechce się przyłączyć do poglądu większości wybitnych znaw-

ców języka, podobnie, jak to uczynił prof. Kalina, stojący długo na takiem 
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samem jak Ramułt stanowisku, a który uznał „za rzecz sumienia względem 
samej sprawy" po bliższem i krytyczniejszem poznaniu przedmiotu,—zmianę 
zdania swego w tej kwestyi. 

M. 

„Wisła" w latach 1896 i 97-m podała sprawozdania z następujących 
prac, mogących interesować czytelników naszych : 

Taylor I. LOrygine des Aryens et l'homme préhistorique (przekład H. de 
Varigny) „W . " tom XI, 1897, str. 136 (Wł . Olechnowicz). 

Małecki Ant. Lechici w świetle historycznej krytyki. Lwów, 1897 r. „W . " 
tom Xl, 1897, str. 369. (I. F. Gajslér). 

Krzywicki Ludwik. Kurs systematyczny antropologii. I. Rasy fizyczne. 
Warszawa, 1897 „ W " tom Xl str. 593. (Wł . Olechnowicz). 

Mosskow W. Scytowie i współplemieńcy ich Trakowie. Warszawa, 1896. 
str. 91. „W . " t. XI. str. 147. (Ksawery Chamiec). 

Sapunow A. Dźwina Zachodnia. Zarys historyczno-geograficzny. Witebsk, 
1893, str. 5124-73. ,.W." t. str 867. (Wacław Nałkowski). 

Hoernes M. Die Urgeschichte des Menschen nach dem heutigen Stande d. 
Wissenschaft. Wien, i892. „W. " t X, str. 395. (Wł . Olechnowicz). 

Wojciechowski Т. O Piaście i piaście. Krakow, 1895. , W . " X, str. 147. 
(Jan Karłowicz). 

Streszczone sprawozdania z kilkunastu prac obcych czytelnik znajdzie 
w tomie XII-m „Wis ły" pod tytułem: „Przegląd literatury przed i protohi-
storycznej z ostatniego dziesięciolecia." (Odbitka, Warszawa 1898). 

Rozbiór pracy H. Schumanna : Die Kultur Pommerns in Vorge-
schichtlicher Zeil. Berlin 1897, mieści się w „Głosie" Nr 4l r. i898. (E. M.) 


