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bes NA PODOLU. 
Napisał 

Emil Hołowkiewicz. 
(Dokończenie.) 

  

Postęp cywilizacyi, potrzeba co raz większej produkcyi, dla 
wzrastającej ludności zmusiły z biegiem czasu zachodnie kraje do 

zaniechania gospodarki extenzywnej, a tem samem do użycia na 

tym samym kawałku ziemi, więcej niż dawniej pracy i kapitału, 

ażeby zastąpić siły przyrody, które miały co raz mniej czasu do 
działania. Kolejami żelaznemi wkracza postęp i na nasze Podole. 

Koleje żelazne zmieniły bardzo warunki produkcyi na 

Podolu, a dalsza projektowana arterya środkiem Podola zmieni je 
zupełnie. 

Dla tego też nie można dość zalecić podolakom, ażeby śle- 
dząc bacznie owe zmiany warunków, starali się zapoznać z kar- 
dynalnemi zasadami intenzywnej gospodarki 1 przyrodniczemi 

własnościami tej krainy przypominając im, źe kto przy gnuśno- 
ści, albo nieznajomości rzeczy, do owych warunków nagiąć 

się niechce, ten albo utraci zyski, albo upadnie pod wpływem 

zmienionych albo niezrozumianych stosunków. 

Zmiana stosunków gospodarczych na Podolu jest równie 

interesem mieszkańców, jak całego kraju i państwa; rozchodzi 

się tu bowiem o wzmożenie ludności, majątku krajowego 1 siły 

podatkowej, zatem nienależało by pozwolić, by gospodarz podol- 

ski bujał nadal po kwiecistych łanach starej tradycyi 1 przesądu. 

Co dotychczas powiedziano, przekonuje nas wymownie. 

że głównym powodem zastoju gospodarstwa krajowego, jako też 

klęsk elementarnych, częstych gradobić i nieurodzajów w skutek 

posuchy, jest brak lasu; zatem mamy tu przed sobą walkę gospo- 

darza z naturą. 

Jeżeli społeczeństwo w walce z naturą, o własnym popędzie 

i sile nie może podnieść się z upadku, lub wycofać się z fatalnej 

sytuacyi, a jednostki tej walce niepodołają, kraj i państwo 

powinny wspierać tę walkę całą siłą, bo pominąwszy, że walka 

z naturą należy do najwyższych misyj cywilizacyjnych, każden 

obywatel przyczyniający się podatkiem krwi i mienia do roz- 

woju państwowego, ma prawo żądać opieki dla swego mienia. 
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Jakkolwiek w poprzednich rozdziałach przedstawione korzy- 
ści z powiększenia obszaru leśnego na Podolu są tak przekonu- 
jące, by nawet najbardziej obojętnego i zaspałego pobudzić do 
czynu, 1 nawet przypuścić można, że znaczny zastęp tam- 
tejszych mieszkańców, których dobro własne i ogółu na sercu 
leży, rozpocznie wskazane prace z własnej inicyatywy, to 
z drugiej strony, nie można łudzić się zbytnią nadzieją, ażeby 
ogół mieszkańców przejął się tą myślą do tego stopnia i przy- 
stąpił do zalesienia w tej mierze, jak rzeczywiście interes tej 
krainy wymaga. 

W pewnych wypadkach natrafi się nawet na niezwalczone 
przeszkody, bo znaczny zastęp zacofanych podolaków jest jeszcze 
dziś przekonany, że Podole ma za wiele lasu i stara się bądź co 
bądź o uszczuplenie lasu korczunkiem. 

Leży to zresztą w naturze ludzkiej, że niechętnie nakła- 

niamy się do nowych zapatrywań i ofiar, chociażby te pozorne 
ofiary już w najbliższej przyszłości sowicie nam się wyna- 

gradzały. 

Wychodząc z tego stanowiska, tak ważna kwestya społe- 
czna nie może być oddana pod sąd egoistycznych właścicieli, lub 
cywilizacyjnie niedorosłej ludności, bo ostatecznie trudno nawet 
żądać od całego społeczeństwa jednakowego zapatrywania. 

Obojętność ogółu objawia się tem więcej, jeżeli środki zara- 
dzenia złemu nie mogą być natychmiastowe, ażeby zaraz jutro 

naprawiły błędy, na które składały się decenia i wieki. 

Ludność słowiańska w ogóle, chociaż by była mniej pozba- 
wiona inicyatywy, niż ludność podolska, potrzebuje opieki, 

zachęty, moralnego wpływu, nadania kierunku, zasiłków i ulg 
przy prowadzeniu wszelkich zmian gospodarczych. Ciało prawo- 

dawcze jako wyraz społecznych potrzeb, nie może pominąć sto- 

sunków ludu do przyrody, według których rozwija się byt spo- 
łeczny, powinno stać czujnie na straży i stosownemi ustawami 
1 ulgami pobudzić do zamierzonej pracy. 

Doświadczenia uczą, że czasem chwilowe ulgi są skute- 
czniejsze, niż obfite subwencye i najsilniejsze argumentacye. 

Ustawa budowlana, zwalniająca nowe budynki na pewien okres 
czasu od podatku, okazała się najlepszym bodźcem do niespodzie- 
wanego ruchu budowlanego po miastach, i „przyczyniła się do 
upiększenia miast, do wzmożenia przemysłu.
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Pozorny chwilowy ubytek w podatkach, został sowicie 
wynagrodzony dochodami z tytułu tego ruchu budowlanego 
1 przemysłowego. 

Mimo woli nasuwa się myśl, czyby podobny proceder przy 
nowych zalesieniach, nie przyczynił się do łatwego przeprowa- 
dzenia projektowanego zalesienia Podola. 

Ustawa z 24. maja 1869, postanawia uwolnienie od poda- 
tków zalesione nieużytki, a to przy lasach wysokopiennych na 
lat 25, przy niskopiennych na lat 15. 

Lecz ta ustawa w obecnym wypadku nie ma zastosowania, 
albowiem nie rozchodzi się tu o zupełne nieużytki, lecz grunta 
mało produkcyjne. 

Ponieważ projekt zalesienia Podola ma na celu polepszenie 
stosunków klimatycznych, zupełną zmianę stosunków gospodar- 
czych, wzmożenie zaludnienia, podwojenie wartości gruntu i 
w ogóle majątków ziemskich, a na tej drodze i siły podatkowej, 
a wreszcie usunięcie ulg podatkowych z powodu klęsk elementar- 
nych, nie powinno podlegać najmniejszej wątpliwości, że ciało 
prawodawcze wierne swemu zadaniu, w dobrze zrozumiałym 
interesie państwa, kraju i tak ważnej, a ekonomicznie zanie- 
dbanej krainy, zdecyduje się na pewne ulgi podatkowe przy 
zalesieniu gruntów pod uprawą ekonomiczną pozostających. 

Uwzględniając stosunki podolskie, ze z nowo założonych 
lasów już po 10 latach na pewne zyski z czyszczeń i trzebieży 
liczyć można, wystarczy tu opust podatkowy na lat 10. 

Ta chwilowa ulga jest zupełnie usprawiedliwiona, bo wła- 
ściciel gruntu mimo wkładu na zalesienie co najmniej przez 
lat 10 żadnego pożytku z gruntu mieć nie będzie. 

Przechodząc ostatecznie do właściwego przedmiotu, t. j. do 
wdrożenia robót, streszczę tu moje zapatrywania następująco: 

Inicyatywa powinna wyjść ze strony najwyższych władz 
krajowych administracyjnych. 

Celem zainteresowania tym przedmiotem najszerszych kół 

ludności, należy dążyć do utworzenia komitetów gminnych, powia- 

towych i rady kultury dla całej krainy podolskiej. 

Zadaniem tych instytucyj byłoby: 

«) Przeprowadzenie nowych zalesień. 

b) Założenie nowych stawów 1 wprowadzenie racyonalnego 

rybactwa. 
c) Eksploatacya torfowisk.
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d) Rozpowszechnienie sadownictwa. 
e) Kksploatacya fosforytów podolskich i dostarczenie tanich 

nawozów mineralnych. 

Techniczny kierunek nad zalesieniem, zakładaniem szkółek, 

sadów owocowych i innych plantacyj drzewnych, w porozumie- 
niu z komitetami i radą kultury, winien objąć c. k. krajowy 
inspektorat leśny, a w miarę potrzeby będą mu przydzielone 

organa wykonawcze płatne ze Skarbu państwa; podobnie jak się 
dziś dzieje przy zalesieniu piasków. 

Iechniczny kierunek nad eksploatacyą torfowisk i nad 
badaniem obszarów torfowych, winien objąć inżynier kultury 

z ramienia Wydziału krajowego. Praktyczną szkołę racyonalnego 

rybactwa, należy urządzić z funduszów publicznych, lub wspierać 

prywatne przedsiębiorstwa w tym kierunku. 
Z, funduszu państwowego, krajowego i z funduszów powia- 

towych będą udzielone w razie potrzeby subwencye na nasiona, 
stypendya 1 t. d. 

Zadaniem komitetów 1 rady kultury -- pouczanie ludności 

о skutkach tych melioracyj, rokowanie ze stronami, rozdział 

robót, czuwanie nad robotami, zarząd funduszami, korespondencyą 

z władzami. 

Mając zarazem na celu wprowadzenie intenzywnej gospo- 

darki rolnej, do czego potrzeba w pierwszym rzędzie, z uwagi 
na  czarnoziem, nawozów mineralnych, winna rada kultury 

w drodze właściwej postarać się, by przy żupie w Kałuszu wyra- 
biano nawozy mineralne i kainit dostarczano rolnikom podolskim 
po cenach produkcyi. Obecność 1 obfitość fosforanów, marglu, 

gipsu 1 wapna na Podolu — przemawia za eksploatacyą tych. 
nawozów mineralnych na największe rozmiary. 

W ostatnich czasach tyle papieru zadrukowano projektami, 
tyle szumnych było obietnic i urojeń, a tak mało rzeczywistych 
korzyści, że za prawdę niec dziwnego, jeżeli bardzo wiele zdrowo 
zapatrujących się na sprawę, wszelkie pisaniny projektodawców, 

nierozcinając kartek rzucają do kosza. 

Jeżeli mimo to ogłosiłem niniejszą rozprawę, to tylko dla 
tego, że nie spodziewam się spotkać zarzutu niepraktyczności. 

Wartość mego zdania może podlegać rozmaitym ocenieniom, lecz 

w każdym razie zasługuje na baczne i sumienne zbadanie sfer 

oświeconych 1 dalej patrzących, a osobliwie na zbadanie przez 

najwięcej interesowanych, samych podolaków.
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Żyjemy w epoce ogólnego postępu, rozwoju kultury, pomno- 
żenia produkcyi, nazywamy nasze stulecie ze szczególniejszym 
naciskiem 1 upodobaniem stuleciem humanitarnem, czyżby też nie 
było najwznioślejszem zadaniem, stworzyć warunki gospodarcze na 

Podolu i zrobić z niego bogatą krainę. 
Gdziekolwiek człowiek chce zapanować, musi wytknąć sobie 

cel, który sięga po za chwile ubiegające — musi wyprzedzać 

je myślą i działać dla przyszłości. 
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