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Nasza mowa. 
Ląd stały Ameryki nie był jeszcze znanym 

wówczas, kiedy u nas w starej Polsce zaczę- 
ło się odrodzenie naszego języka i piśmiennic- 
twa, 

Do początku wieku szesnastego używanie 
języka ojczystego uchodziło za coś, co w do- 
brem towarzystwie nie wypada. Nasza świe- 
tna szlachta rodowa, kształcąca się w szko* 
łach klasztornych, chowała się przeważnie do 
stanu duchownego lub polityki; gryzła Alvara 
na pamięć jak rzepę i brała na dywanie, po 
szlachecku cięgi z poświęcanej dłoni boćkow- 
s*im monitorem tak długo, aż w twarde mózgi 
wtłoczono wszystkie formy tej napoły ku- 
chennej łaciny, jaką się wówczas posługiwano, 
a którą wyśmiewa nasz nieśmiertelny Adam, 
pisząc: “Cum boris, lasis et graniciebus”.. _ 

Również i literatura nie uznawała innego 
języka za godny stylu i rymów, jak tylko ła-. 
ciński; płodzono bombastyczną retorykę, na- 

puszysłe łacińskie panegiryki, przy których 
czytaniu mimowoli śmiech dzisiaj pusty nas 

chwyta. 
Język polski tulił się pod ludową strzechą 

i w domu pogardzanego mieszczanina; był 
mową łyków i chamów. Aż wreszcie cała ta 

martwa, napuszysto kwiecista łacina zaczęła 
przykrzyć się ludziom; zapragnięto mowy sil- 
nej, dźwięcznej, młodej, jak życie, które się 
wówczas budziło. Zaglądnięto pod strzechy 
wieśniacze i dachy mieszczańskich jdworków, 
skąd dźwięczała mowa ojczysta tak dziwnie 
ponętnie, tak pięknie i barwnie... 

Mikołaj Rej był nicponiem; tak oświad- 
czono, gdy ze szkół powrócił drągal jak dąb 
rosły, z mózgownicą pustą jak stodoła na 

wiosnę. Ani Virgiliusz, ani Horacy nic chwy- 
tali się go, pluł na retorykę Cyceronów, wo* 

gole do całej tej szanownej łaciny nie miał 
żadnego pędu i ani groźby, ani monitor boć- 
kowski napędzić mu go nie zdołały. Daleko 
więcej do gustu przypadał mu język własny, 
ojczysty; zwolna począł on próbować, czy 
te same głoski, z jakich budowano zawrotne 

okresy retoryczne i dziwaczne panegiryki ła- 
cińskie, nie nadałyby się przypadkiem do od- 
dania dźwięków polskiej mowy. Co za śmia- 
łość! 

Niektóre nadawały się, inne nie; ale nasz 

Mikołaj, raz wszedłszy na drogę świętokradz- 
twa, już z niej nie schodził. Łatwość, z jak* 
rodzinna mowa w jego myśli wiązała się w 

styl i rymy, dodawała mu otuchy; zwolna też 
zaczęto się inaczej zapatrywać na tę- mowę, 
dotychczas pogardzaną. W pięknej szacie ry- 
mów, w układzie stylu, brzmiała ona tak ja- 
koś świeżo, tak swojsko, pociągając ku sobie 
nieprzepartym urokiem coraz więcej mistrzów 
pióra. Nawet uparty, zgorzkniały Klonowicz 
ustępuje pod czarem jej dźwięku i zamienia 
swoją wykwintną łacinę na polskie, choć mniej 
błyskotliwe rymy. Zakwita potężny renesans, 
odrodzenie polskiej literatury, wiek Rejów, 
Kochanowskich, Orzechowskich; mowa pol- 
ska, oparta o literaturę własną, zaczyna pano- 
wać niepodzielnie na całym obszarze ziem 
Rzeczypospolitej. 

•Któż jednak mógł przypuszczać, że ten 
na poły rubaszny i jeszcze twardy nieco język 
szesnastego stulecia wyrobi się kiedyś w mo- 

wę Słowackich i Mickiewiczów? 2C stanie 
swoją pięknością i formą na czele wszystkich 

słowiańskimi języków świata? A ie tak jest, 
0 tem wątpić nie można, kto się szowinizmem 
1 zawiścią narodową nic kieruje. Miękkim i 
śpiewnym jest język rosyjski, nie brzydkie też 

# 
serbski, czeski i małoriiski, ale takiego bo- 
gactwa słów i tonu. takiego ogólnego wygła- 
dzenia stylu, jak polski żaden z nich nie po- 
siada. 

Język je>t wyrazem i dowodem kultury; 
literatura narodu jest miarą jego duchowej 
siły i żywotności. Narody żyją tak długo, jak 
długo żyje ich język i literatura, a z jego za- 

nikiem giną. A my ginąć nie chcemy, nie po- 
winniśmy; szkoda narodu tak tęgiego, tak 
wielkiego, szkoda mowy i literatury tak pię- 
knej jak nasza. Niech się zatem świat cały u- 

weźmie na nas, niech nas germanizują. rusz- 

czą, amerykan i zu ją — mv silnie trzymajmy' się 
swej ojczystej mowy, piękniejszej niż niemie- 
cka i rosyjska, nie mówiąc już u angielskiej, 
która jest wszechświatowym ź argonę tu, ;intę- 
szaniną przeróżnych narzeczy i języków. Kto 
chce. niech się uczy obcej mowy, tembardziej, 
:^e ta nauka natn, Polakom mniej aniżeli in- 
n> ni narodom >prawia trudności; obca mowa 
wiele pomaga w stosunkach międzynarodo- 
wych. Ale podłym i nikczemnym jest ten. co 
obca mowę posiadłszy, swojej zapomina; Jo 
zaprzaniec, renegat narodowy! 

£wiat je?t podły i podstępny; odbiera nam 

nu»wę. by wynarodowiwszy, uczynić z nas 

swoich niewolników, helotów; ale wy Matki 
stójcie na straży i nie dozwólcie, by wasze 
dzieci powiększały za .-tęp heznarodowej zgraji. 
Kochajmy swoja mowę i uczmy nasze dzieci 
kochać ja. 
--* 

Rękawiczka. 
Rękawiczka jest tak samo tyranką mody 

jak każ-dy inny przedmiot służący do ubrania, 
najpierwszem przykazaniem jest tu: zmiana. 

Przez długie lata była szczytem elegancyi 
kolorowa rękawiczka glacee. Potem wyparła 
ją rękawiczka duńska, podobna obcisłością i 
uwydatnieniem kształtów do modnych waż- 

kich spódnic, i panowała długo wszechwła- 
dnie. 

Do robę tailleur używano grubszej skór- 
ki, jelonkowej, którą można było prać w do- 
mu, w końcu zaś ukazała się nieśmiała ręka- 
wiczka jedwabna, i znikła wnet, nieżałowana 
przez nikogo. 

l>otąd musiała byc rękawiczka o jednym 
kolorze i o ile możności leżeć musiała na rę- 
ku gładko i obcisłe, teraz wprowadziła moda 
czarnobiała nowość zupełnie odrębną: ręka- 
wiczka biała o szerokich czarnych naszyciach 
panujc i na ulicy i w salonie. Nawet na czar- 

nych duńskich wiją się białe sznureczki, wąz- 
kie i cienkie jak kreski kredą nakreślone. 

Od czasu kiedy długi rękaw stał się znowu 

modnym, ustępują “muszkietery" trochę z po- 

la, lecz i one podlegają jeszcze zmianom. Za- 
kończone bywają teraz szerokim haftem, bia- 
łym lnb czarnym, białe zaś chińskie muszą 
mieć szeroki czarny brzeg. 

Nieco stalsze niż moda, są przepisy, kie- 
dy trzeba rękawiczkę nosić. 

Rękawiczka więc należy do kapelusza. 
Gdzie kobieta chroni włosy od pyłu uliczne- 
go i od spojrzeń tłumu kapeluszem, tam też 
chroni rękawiczka starannie wypielęgnowane 
ręce. Bo ręce każdej damy muszą być bardzo 
starannie pielęgnowane. Potrzeba na to nie- 
wiele czasu i trochę tylko dbałości. Jeżeli ko- 
bieta będąc, czy to na wizycie, czy w kościele 
i t, p. nie zdejmuje kapelusza, nic powinna 
też zdjąć i rękawiczek. W teatrze zaś i na 
koncertach — gdzie kapelusz zdjętym być mu- 
si, można siedzieć też bez rękawiczek — w 

Paryżu widać coraz więcej dam w lożach, bez 
rękawiczek. Leżą one na poręczy, albo znaj- 
diiją się w torebce. Paryżanki chcą, aby po- 
dziwiano ich piękne ręce i kosztowne pier- 
ścionki, a raczej pierścionek, gdy obecnie no- 

szą jeden tylko, lecz ozdobiony wielka i dro- 
gą perłą. 

I>la takiej perły warto juz z<ljąć rękawi- 
czki ! 

Opieka kobietami. 

Ustawiczne wypadki uwodzenia nieświa- 
domych stosunków ofiar, szczególnie młodycłi 
kobiet zmusiła amerykańskie władze imigra- 
cyjne do roztoczenia nad nimi ścisłej opieki, 
celem uchronienia ich od handlarzy żywym 
towarem. Na mocy nowego rozporządzenia 
kobiety przybywające, które jadą niby to do 
swoich nie żonatych braci lub innych krew- 
nych, nie będą dopuszczone do wylądowania, 
dopóki rzeczywiście tego nie udowodnią. Ko- 
misarz emigracyjny Camineti wydał ostre roz- 

kazy do pod władnych mu inspektorów, aby 
ściśle trzymali się powyższego rozporządze- 
nia. 

Twierdzi on. że lepiej jest nie wpuszczać 
wielu do Ameryki młodych kobiet, jak oddać 
je na łup białego niewolnictwa. Nowe to pra- 
wo choć w zasadzie słuszne, jest jednak no- 

wem ograniczeniem imigracyi, gdyż badanie 
krewnych osoby nieznajqcej tutejszego języ- 
ka, jest trudne i łatwo może skończyć się de* 
portowaniem danej osoby. 


