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WSTĘP 

P rof. Jan Zygmunt Jakubowski w swoim opracowaniu mo- 
nograficznym o twórczości S. Zeromskiego wyraził pogląd, że 

gdyby z dorobku literackiego Wielkiego Pisarza, zawartego w ,,Dzien- 
nikach”, wybrać różne opisy przyrody w jedną książkę, to zaliczono by 
ją do najpiękniejszych dzieł w literaturze polskiej o urodzie krajobrazu 
naszej Ojczyzny (1). . 

Przyroda Gór Świętokrzyskich, w której przebywał Żeromski, 
ukształtowała jego osobowość i wywarła wielki wpływ na jego twór- 
czość (2). Drzewa, krzewy, kwiaty, zwierzęta, góry, rzeki i ziemia w Pusz- 
czy Jodłowej oraz ludzie w niej zamieszkujący — to ala Pisarza obiekty 
pełne czaru, najgłębszej i najtrwalszej jego miłości i wzbudzające po- 
dziw. Toteż prawdziwy las może być tylko w Górach Swiętokrzyskich. 
W 1887 r. pisał w „Dziennikach. „Las. Nie ma pojęcia co to jest las, 
kto Łysicy nie widział. Ten ciemny granat, który jest jakby wilgotny 
wiecznie, bo wiecznie tam mgła po drzewach się wiesza i milcząca jego 
groza” (3). 

Później, wspaniałe krajobrazy puszczańskie pełne dostojeństwa, ta- 
jemniczości, grozy i ukojenia, jakie widział i doznał w młodości, nakre- 
$111 bogactwem słowa polskiego w ,„Popiołach”, „Echach leśnych”, ..Po- 
wieści o Udałym Walgierzu” i przepięknym poemacie „Puszcza Jodłowa”. 

O głębokich związkach Żeromskiego z przyrodą świadczy jego sąd 
o twórczości pisarskiej Adolfa Dygasińskiego, którego dzieło „Go- 
dy życia” uznał jako „cenny diament w koronie arcydzieł świata”, 

a książki jego czytywał z radością na obczyźnie, w czasie pobytu 
w Szwajcarii (5). Nie też dziwnego, że niepochlebna krytyka nowel Dy- 
gasińskiego, opublikowana przez Kaszewskiego, zirytowała mło- 
dego wówczas Żeromskiego tak dalece, że płakał czytając jej treść (4). 

Zachowana głęboko w sercu wierność do stron rodzinnych: do Łysicy, 
Strawczyny, Stróżnej, Klonowej, do „gór domowych” Radostowej i Ka- 
mienia oraz stale gorejący płomień marzeń o Puszczy Jodłowej sprawiły, 
że największe dzieło swego życia ,„Popioły” rozpoczął od opisu krajobrazu 
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puszczańskiego na Lysicy i ostatnie dni swego życia jej poświęcił w po- 
emacie ,„„Puszcza Jodłowa . | 

Znakomici językoznawcy wyrażali sąd, że Żeromski wśród pisarzy 
naszej literatury pięknej był najlepszym znawcą języka polskiego (6, 7, 
8). Niestrudzenie wertował różne słowniki i znał ważniejsze rozprawy 
wielu wybitnych lingwinistów. Zagłębiał się również w lekturze tekstów 
staropolskich i gwarowych (9). W. Borowy stwierdził, że czytanie 
było u Żeromskiego „radością, upojeniem, niewysłowioną rozkoszą, nie- 
opisanym wzruszeniem”. Wspomniany historyk literatury ocenił także, 
że autor „Puszczy Jodłowej” był „ścisły jako hydrograf lub geolog-nau- 
kowiec (10). 

Rozczytywał się także Żeromski w literaturze dotyczącej botaniki, 
zoologii, leśnictwa i bartnictwa, a nawet wykazywał dużą znajomość 

w określaniu nazw roślin runa leśnego, o czym wspomina J. Mort- 

kowiczowa (11). 
Obrazom przyrody nakreślonym w dziełach Żeromskiego, a zwłaszcza 

umiłowanym przez niego drzewom, poświęcił S$. Adamczewski cały 

rozdział napisany pięknymi i wzruszającymi słowami w studium pt. 

„Sztuka pisarska Żeromskiego” (12). O nazewnictwie w twórczości Wiel- 

kiego Pisarza, a między innymi wywodzącym się od roślin i zwierząt, 
dociekania swe opublikował A. Wilkoń (9). 

Nazwy odroślinne umożliwiały A. Bergel-Krehlikowej okre- 

Ślenie czasu powstania początków powieści ,„Przedwiośnie” (13). 

Słownictwo leśne i łowieckie nie było dotąd uwzględnione w litera- 
turze traktującej o twórczości S. Żeromskiego, toteż niniejsze rozważa- 

nia są próbą wypełnienia wspomnianej luki. 

Za podstawę do niniejszego opracowania wzięto następujące dzieła literackie S. Ze- 

romskiego: I. Nowele i opowiadania: ,,Ananke” (14), „Aryman mści się” (15), „Cie- 

nie” (16), „Echa leśne” (17), „Godzina” (18), „Pomyłki” (19), „Powieść o Udałym 

Walgierze” (20), „Sambor i Mestwin” (21), „Sen o chlebie” (22), „Wiatr od morza” 

(23), „Wilga” (24), „Wszystko i nie” (25), „Zapomnienie” (26), „Zemsta jest moja” 

(27). II. Powieści: „Ludzie bezdomni” (28), „Popioły” (29). III. Poematy: „„Puszcza 

Jodłowa” (30). IV. Dramaty: „Róża? (31). 

1. SŁOWNICTWO LEŚNE 

Terminologia leśna podana w dziełach literackich Żeromskiego we 

wspaniałej oprawie artystycznej jest nader interesująca dla leśnika, bo- 

wiem Pisarz nie tylko roztacza obrazy przyrody wywołujące wzruszenie 

i podziw nad umiejętnością określania kształtów zewnętrznycn i barw 

roślin drzewiastych, ale i przenikania w budowę wewnętrzną ich orga- 

nizmów, określania ich objawów życiowych oraz rozumienia funkcji 

spełnianych przez nie w przyrodniczym środowisku człowieka. 

Oto Wielki Poeta tak pisze o dwóch olbrzymich bukach rosnących pod 

Witominem na wybrzeżu gdańskim, którym nadał imiona zapomnianych 

książąt kaszubskich Sambor i Mestwin: „Gdyby człowiek był w stanie 
podźwignąć ciężki swój rozum na stopień wyższy, pojąć zapach kwia- 

tów, pogwarek zbóż, poświst wiatru, gędźbę ptasią, instynkt ojcowski 

i macierzyński zwierząt, może by usłyszał i zrozumiał pieśń dwu buków 
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na witomińskiej górze” (...) „Może wtedy stałby się zdolnym do tego, by 
spojrzeć w oczy wroga zalane krwią nienawiści, wyciągnąć ramiona i po 
wiekach wieków wymówić wyraz, zapomniany w języku człowieczym: — 
o bracie!” (21). 

Wyniosłe, wiekowe jodły na Łysicy wrastają korzeniami między ru- 
mowiska skalne w każdy „zuchelek ziemi”, by wykorzystać jak naj- 
skrzętniej potrzebne substancje pokarmowe. Tutaj też na Łysicy autor 
„Popiołów” w postaci swego bohatera Rafała Olbromskiego przeżył mi- 
sterium tajemne odnalezienia w sobie syna puszczy na skutek dozna- 
nych wzruszeń przy pogrążeniu się w zasłuchanie śpiewnego poszumu 
prastarych drzew. I poczuł wtedy, że: „Knieja obejmowała go tajemni- 
czym ramieniem swoim, puszcza go znowu brała, matka rodzona, pusz- 
cza-dusza praojcowska, puszcza-siostra-miłośnica” (29). I tak to w mło- 
dzieńczych latach Żeromskiego, w jego stronach rodzinnych, zrodziła się 
wielka miłość do drzew i Puszczy Jodłowej. 

Obserwującemu wiekowe drzewa w parku dworskim Markowi Ka- 
terwie zdawało się w jego młodości, że myślą one „nad tajemnicami życia 
t śmierci... Widziało mu się wówczas, że lipy i buki mają swe własne 
twarze, usta i oczy patrzące w niebiosa” (16). 

Judym w „Ludziach bezdomnych”, patrzący oczyma Żeromskiego na 
sosnę rozdartą na dwoje przez obrywającą się ziemię w zapadlisko ko- 
palni, widział w niej człowieka wbijanego na pal i przeżywającego tor- 
tury. „Widział... jej pień rozszarpany, który ociekał krwawymi kroplami 
żywicy... Widział każde włókno, każde ścięgno kory rozerwane i cier- 
piące (28). 

Gdzie tylko przebywał Pisarz, jak podaje S. Adamczewski (12), 
czy to w kraju rodzinnym, czy w obcym środowisku przyrodniczym, bo- 
haterowie jego przewędrują za nim, by oglądać z podziwem 1 zamiłowa- 
niem piękno liści, kwiatów, barw, pokroju oraz dziwne nieraz kształty 
konarów i pni drzew, by doznać w ich otoczeniu lirycznego wzruszenia, 
spokoju i ukojenia. 

W dalekiej Italii książe Gintułt i mistrz loży masońskiej De With 
z dużym zainteresowaniem obserwowali wiele rosnących tam drzew 
i krzewów. Widzieli eukaliptusa o pniu wyniosłym jak maszt, olbrzymie 
pinie, strzelające w niebo cyprysy, brazylijskie i afrykańskie palmy, 
libańskiego cedra o nadzwyczaj rozłożystej koronie, pomarańcze, cytry- 
ny, figi, magnolię podobną do wiekowej lipy, bukszpany, laury, bam- 
busy, kasztany jadalne, kamelie, rododendrony i in. Największego jednak 
wzruszenia doznał książe oglądając, jak w rozkosznym śnie, kwitnącą 
brzoskwinię, którą porównał do zawstydzonej, młodziutkiej dziewczyny, 
a może nawet siostry. „Ma ją w oczach, a od tego widoku bezcennymi 

kroplami szczęście spływa w zaskorupiałe rany serca. Bądź pozdrowione 

drzewko” (29). 

Drzewa w twórczości Żeromskiego nie tylko żyją, słyszą, mówią i cier- 
pią jak ludzie, ale i wzywają gromadnie ratunku, jak w „Echach leś- 

nych”, kiedy odbiera im się życie (17). 

Przytoczone fragmenty z twórczości Żeromskiego, uwypuklające 
związki Pisarza z przyrodą i jego umiłowanie do najwyższych granic 

drzew i zbiorowisk leśnych, niewątpliwie przyczynią się do lepszego zro- 
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zumienia potrzeby oddzialywania poety na wyobraźnię czytelnika przez 
użycie słownictwa leśnego, łowieckiego i bartnego. 

Terminów leśnych jest niewiele: balsamiczny olej w nasionach, bór jodłowy, 

bugaj, bukiew, ciemny las, czarny las, chrust, dąbrowa, drwal, dziewiczy las, gaj, 
gałęzie, gołoborze, gozd, guzy na pniu, iglasty bór, karczować, kloc, kłoda, knieja, 

korona drzewa, kwiaty sosny, leśnictwo, linia (gospodarcza), moczar, nasienne drze- 

wo, nasiona, narośl, obara, odziomek, obrobić do kantu, okrzesać gałęzie, oparze- 

lisko, ostęp, pastwa dla ptactwa, płaza, sęki, smug, skrzyżale, spława, spławina, 

Śniat, szyszki jodły, szyszki świerka, tram, trzebież, ulistnienie, wrąb do lasu, wy- 

łożyć pastwę, włókno, wykrot, wyrąbać, zagaje, zagajnik, zarośl, zmurszały, żero- 

wać, żołędzie. 

W przedstawionym spisie wyrazów nie podano nazw botanicznych opisywa- 

nych przez Pisarza drzew, krzewów i roślin oraz nazw zoologicznych, bowiem za- 

gadnienia wspomniane godne są odrębnego opracowania. 

Część wyszczególnionych wyrazów, jak: bugaj — kępa odnowień naturalnych 

różnych gatunków drzew, gozd — mokradło, płoza — belka obrobiona z dwóch 

stron, rsiok — świerk. skrzyżale — skrzyżowane pnie drzew leżących, śniat — 

pień, dłużyca dużych rozmiarów, spława wierzchołek drzewa lub gałąź jodłowa, 

spławina — gałęzie drzew do gacenia chat, tram — kłoda o znacznej grubości po- 

chodząca z części odziomkowej ściętego pnia — wydobyta została z języka staro- 

polskiego, jak również i z gwary świętokrzyskiej, zberanej przez Władysława Siar- 

kowskiego (32) oraz słyszanej przez Żeromskiego w jego młodości. Obecnie zo- 

stały już prawie zapomniane, podobnie zresztą jak i słowa: czarny (ciemny) las — 

starodrzew liściasty na żyznym siedlisku i starodrzew jodłowy o dobrym zwarciu, 

knieja — las, w którym przebywa zwierzyna, oparzelisko — nie zamarzające źró- 

dlisko. 

Szerszego wyjaśnienia wymagają terminy bugaj, spława, spławina i pastwa 

dla ptaków. O wyrazie bugaj F. Sławski (33) pisze, że „w dobie dzisiejszej jest 

on niejasno określoną nazwą terenową i nazw wielu miejscowości położonych nad 

wodą. A. Bruckner (34) wspomina o topografii. Żeromski zaczerpnął go — 

być może — z gwary świętokrzyskiej i dość często używał w swoich dziełach tego 

terminu o znaczeniu jego treści jako kęp odnowień naturalnych różnych gatunków 

drzew. Ponieważ wyraz ten ujęty został w „Słowniku języka polskiego” pod redak- 

cją W. Doroszewskiego (35), przeto wydaje się, że przyjęcie jego przez 

Komisję Słownictwa Leśnego przy Zarządzie Głównym PTL do obowiązującej obec- 

nie nomenklatury leśnej nie natrafi na sprzeciwy. Wyraz ten skraca dotychczasowy 

termin, gdyż zamiast powiedzieć: kępa odnowienia naturalnego jodły moglibyśmy 

się wyrazić: bugaj jodłowy. Ponadto brzmienie jego jest bliskie leśnikowi. 

Wyrazy spława i spławina są obecnie — jak już wspomniano nie używane 

t prawie nieznane leśnikom. Nazwa ich wywodzi się z węglarstwa (36), czyli wy- 

palanie węgla drzewnego do produkcji żelaza, które w lasach świętokrzyskich było 

kontynuowane niemal do początku XX w. Drewno przetwarzane było na węgiel 

drzewny w tzw. stosach węglarskich, nazywanych również mielerzami. Stosy przed 

zapaleniem okrywano zimową porą spławiną, czyli świeżymi gałęziami jodłowymi 

lub świerkowymi o zielonym igliwiu oraz liśćmi, mchem, wrzosem, paprocią itp. 

Niewątpliwie wyraz ten ze słownictwa węglarskiego przyjęty został przez miesz- 

kańców świętokrzyskich osiedli do ich mowy potocznej. 

Brak jest w terminologii leśnej i łowieckiej wyrazu pastwa — karma dla pta- 

ctwa. A. Briickner podaje, że wyraz ten oznacza paszę (34). Natomiast słowo 
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pastwić odpowiadało wyrazowi karmić. W „Słowniku języka polskiego” pod redak- 

cją W. Doroszewskiego figuruje pastwa, jako wyraz dawny i oznaczający : 

karmę dla zwierząt dzikich zdobywaną siłą (35). | 

W. Kozłowski (37) podał wyraz zob jako oznaczający karmę dla ptactwa 

w postaci ziarna zbóż. Natomiast słowo zobać zdefiniował tenże autor jako dziobać 

czyli żerować. A. Briickner również wspomina o wymienionych wyrazach (34). 

Być może, że słowo pastwa zaczerpnięte zostało z gwary. Jednak obraz wykładania 

karmy przez młodziutkiego Huba Olbromskiego Pisarz przedstawił w tak pięknej 

scenerii zimowej ogrodu w Wyrwach aż żal, że dla tej szczebiotliwej czeredy pta- 

ctwa Hub nie posiadał w swojej sakwie nasion słonecznika i maku (25). 

W styczniowym pejzażu puszczy na Łysicy w „,„,Popiołach” (29) pisarz nakreślił 

nadzwyczaj wiernie portrety wiekowych jodeł z „królewskimi szczytami”, stoją- 

cych w zwartym drzewostanie oraz rosnących tu i ówdzie „samotnic”, których zie- 

lone wierzchołki kołysały się w przestworzu z „szyszkami w górę wzniesionymi”. 

Szyszki są tylko szczegółem obrazu, ale zgodnym z rzeczywistością, chociaż o tej 

porze mógł Poeta widzieć przeważnie ich osie wewnętrzne z resztkami brunatnych 

tusek przy nasadzie. 

Przytoczone słownictwo leśne można sklasyfikować na pięć grup, odpowiada- 

jących tyluż działom leśnictwa: hodowli lasu, łowiectwu, ochronie lasu, urządza- 

niu lasu i użytkowaniu lasu. 

Ozdabianie przez Pisarza opisanych krajobrazów przyrody wyrazami staropol- 

skimi i gwarowymi powleka nakreślone obrazy patyną przeszłości i nadaje im 

insygnia jakby majęstatu, tajemniczości, a nieraz i grozy. 

Ostrożnie i umiejętnie wprowadza Poeta do tworzywa literackiego opisy takich 

drzew jak cis i modrzew. Świadczy to o gruntownym poznaniu literatury odnoszącej 

się do nich, a zwłaszcza ich udziału w składzie gatunkowym zbiorowisk leśnych 

i użyteczności w wiekach minionych. 

Z drzew rodzimych, których portrety S. Żeromski przedstawił w barwnych pej- 

zażach swej twórczości literackiej, najczulszą miłością obdarzył brzozę. Опа паре- 

nia oczy radością (15), ona dodaje otuchy do życia (22), ale i ona w ciszy cmen- 

tarnej piastuje groby (18, 27). Niemal we wszystkich utworach drzewo to jest obiek- 

tem uczuciowych doznań, toteż i najwyższym wyróżnieniem Wielkiego Pisarza obda- 

rzona właśnie ona została przez nakreślenie jej jako symbolu narodu z narzuco- 

nym jarzmem niewoli i oswobodzonego (31). 

2. SŁOWNICTWO ŁOWIECKIE 

Język łowiecki najbardziej wiernie charakteryzuje pojęcia i zjawiska 

łowieckie, z jakim spotyka się myśliwy w przyrodzie. W przeszłych wie- 

kach był on w wielkim poszanowaniu, a tych co wykraczali przeciwko 

jego regułom karano według dawnych zwyczajów myśliwskich (37, 38, 

39). Jest on cenną skarbnicą wyrazów, zwrotów 1 terminów, 2 której ko- 

rzystać mogą nie tylko myśliwi, ale i wszyscy ci, którzy interesują się 

historią języka polskiego. 

Właśnie z tej skarbnicy korzystał również 5. Żeromski _uplastyczniając opisy 

przyrody zaczerpniętym z niej słownictwem. Terminologia łowiecka, jaką posługiwał 

się Pisarz w podanych na wstępie niniejszego referatu dziełach literackich, jest na- 

stępująca: chart, ciapać, cisowe łoże samostrzału, сис. psi, dmuchanie tabakiera, 

flejtuchy, gałąź oczna, głos ogarów, pranie psów, kieł, jelonek, klangor, kłańcanie, 
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kłańce, kłusownik, knieja, korona rogów, koziełek, kufa, łania, matecznik, myśli- 
wiec, na komorę, na rogi, odyniec, ostoja, panewka, patroszyć, polować, pojedynka, 
przewodniczka stada, przewodnik stada, psiarnia, psy gończe, psy ucięły, rogacz, 
sarn, stanowić zwierza, stanowisko, smycz, ślakownik zwierza, świece, talerze, tropy 
jelenia, waga, wieniec, wilk kobylarz, wyszlakować, żeromiona, żeromia, żerować. 

Niektóre wyrazy i zwroty przyjęte zostały zapewne z gwary świętokrzyskiej, 
ą inne świadomie zmienione dla potrzeb tworzywa literackiego. Wymagają one jed- 
nak wyjaśnienia. | 

Ciapać — dzik ciapie albo mlaska w czasie żerowania w dojrzewającym łanie 
owsa, kiedy z kłosów wysysa mlecz ziarn i wypluwa ich resztki (40). W opisanej 
jednak scenie z „Popiołów” dzik raczej kłapał. Wyrazu ciapać brak jest w termi- 
nologii łowieckiej. 

Podobnie nie w „Polskim języku łowieckim” (38) słowa flejtuchy. W. Ko- 
złowski (37) określił je jako pakuły do czyszczenia luf, a w „Słowniku języka 
polskiego” pod redakcją W. Doroszewskiego zdefiniowano tenże wyraz na- 
stępująco: „kłak do przybijania naboju w strzelbie” i do jej czyszczenia (35). 

Słowo koziełek jest równoznaczne z młodym rogaczem lub kozłem. 
Wyrazów kłańcanie i kłańce również nie znajdujemy w „Polskim języku łowie- 

ckim” (38), ale wymienione one są w „Słowniku Warszawskim”, w „Słowniku gwar 
polskich” Karłowicza, w „Słowniku etymologicznym języka polskiego” 
A.Bricknera (34), w terminologii J. W. Kobylańskiego (41) i w „Słowniku 
języka polskiego”. W ostatnim słowo kłańcać oznaczono jako „szczękać, kłapać zęba- 
mi”, a kłańce jako „zęby wilka”. 

W wyrażeniu korona rogów Pisarz celowo posłużył się słowem „rogów” zamiast 
wieńca, bowiem właściwy zwrot nie byłby zrozumiany przez większość czytelników. 
Podobnie można powiedzieć o wyrażeniach przewodniczka i przewodnik stada. 

Wyraz kufa w przedstawionej scenie z utworu „Wiatr od morza” jest użyty 
raczej pogardliwie, gdyż w języku łowieckim oznacza on pysk psa legawego (35). 

W wyrażeniu wilk kobylarz miał na uwadze wilka koniarza podanego przez 
J.W. Kobylańskiego (41). 

Słowa żeromina i żeromia oznaczają żeremia bobrowe i zaczerpnięte zostały 
przez Pisarza być może z gwary. 

Wyraz sarn, czyli kozioł, pochodzi z języka staropolskiego, o czym podał infor- 
mację A. Briickner. 

Wymagają również dokładniejszego komentarza niektóre przepisy podane 
w utworze „Wiatr od morza”, wydanym w 1973 r. (23). Wyraz narogi określono 
w nich jako równoznaczny z patrochami, gdy prawidłowo narogi to serce, płuca 
ti wątroba, a patrochy to żołądek i pozostałe wnętrzności. 

Słowo odrośla Pisarz użył celowo, bowiem terminologia łowiecka odnosząca się 
do poroża jelenia byłaby dość zawiła dla czytelników. Miał on na uwadze odnogi 
albo gałęzie wyrastające z obu tyk wieńca, a o gałęzi ocznej wyraził się na tej 
samej stronie swego utworu (23). 

Warto nadmienić, że zaobserwowane przez Poetę-Myśliwego u zwie- 
rząt symptomy ich cierpienia i przerażenia niekiedy przenosił z nad- 
zwyczajną dokładnością w sferę uczuciową ludzi. W opowiadaniu 
„Ananke” pracownik pocztowy Ignacy, po odejściu od niego żony z dzie- 
więciorgiem dzieci w „świat bezmierny”, spojrzał na znajomego intere- 
santa „wzrokiem zabitym, jak patrzy lis zaszczuty, z odstrzelonymi no- 
gami, gdy dopędzają go ogary” (14). 

* W „Popiołach” Rafał Olbromski w zadumaniu swoim na Łysicy widzi 
siebie, jako młodego chłopca, trzymającego w ręku zabitą przed chwilą 
wilgę, której siostrę później opisał cudownie Poeta w utworze „Wilga” 
(24) (...) przewija się żółtym połyskiem złotnia złotolita, melodyjna, se- 
pleniąca i figlująca swym poświstnym gędzioleniem zofija, przelewająca 
we fletnię niewidzialną trele faliste filuterna kraska (...)” I oto trzyma 
w ręku zbroczonego krwią i trzepoczącego się przed śmiercią ptaka. 
Widzi jego otwarty dziób „i straszne, przeraźliwe oczy!... te okrutne pta- 
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sie oczy wbite w pamięć jak gwoździe wbite w rany, które na samym 
początku życia istnieją (29). 

W opowiadaniu „Zapomnienie” (26) Pisarz przedstawił objawy boleści 
i rozpaczy matki-wrony w chwilach zabijania jej potomstwa. W „Powie- 
ści o udałym Walgierzu”, we wspaniałej scenerii pierwotnej puszczy łyso- 
górskiej, stary pogański wróż w modlitwie śpiewanej w obecności czte- 
rech wojów do boga wiatru Śwista Pośwista wyraża prośbę: ,,Swistu — 
Świstu — Poświstu! Przychodź! Wielgi, wielgaśny, okropny!.. Uderz 
we wielgie, we skrzydła, w szerokie! Przychodź! Bij krzywym nosem 
i rwij ostrym pazurem. Zakwicz, zaskiwycz, zawyj jako za małymi wil- 

czyca w kniei (...) (20). 

Obiektami tworzywa literackiego S. Żeromskiego było wiele gatun- 
ków zwierząt łownych, niełownych i wymarłych. Wspaniałe sceny z ło- 
wów na tura (wymarł w XVII w.) przedstawił pisarz w krajobrazie pier- 
wotnej puszczy bytowskiej na Pomorzu. Ale słowo „turoń”, jako orygi- 
nalne, zapewne wzięte zostało z obrzędów ludowych obchodzonych 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia z osobliwą postacią zwaną „,turo- 

niem”. 

3. SŁOWNICTWO BARTNE 

Godne omówienia jest również słownictwo bartne, którym posługi- 

wiał się S. Żeromski w utworze „Wiatr od morza” (23). Wydaje się jednak 

jako słuszne na wstępie podkreślić, że bartnictwo w dawnych wiekaca 

związane było ściśle z lasami i miało duże znaczenie gospodarcze. Spo- 

życie miodu było wówczas w Polsce jak i w ogóle u Słowian szerokie, 
a zapotrzebowanie na wosk ogromne. Miód też i wosk należały do pod- 

stawowych produktów eksportowych. Wytworzenie się oddzielnej grupy 

społecznej, mającej duże poszanowanie w społeczeństwie 1 podtrzymu- 

jącej pieczołowicie swój zawód bartny, sprzyjało także kultywowaniu 

języka zawodowego (42). 

Terminy, jakie wynotowane zostały z cytowanego utworu, to: barć, bartnik, 
chmal, dzienia, dzielnia, dzwon, klejma, kolebka, kurzysko, lągło, leżak, pachać, rój, 
samobitnia, snoza, zatwór. , 

Dokładniejszego objaśnienia wymagają 3 terminy: dzielnia, snoza i zatwór. Wy- 
raz dzielnia figuruje w tekście utworu i w przypisach. Prawdopodobnie pomylono 
g0 z dzienią czyli barcią, bowiem słowniki takiego terminu nie wymieniają. 

Słowo zatwór określone jest w przypisach jako dłuto bartnicze, które w rze- 

czywistości było narzędziem służącym do wyżłabiania w drzewie barci 1 nazywano 

je piesznią lub pieśnią. Natomiast zatwór to deska do szczelnego zatykania otworu 

czyli dłużni w barci. Nazywano ją także dłużnicą, płachą, zatulą i „dłużcem. Do wy: 

sładzania ścian w barci używano innego narzędzia w postaci siekierki, która miała 

nazwę barty lub bartnicy (36, 39). | 

Wyraz snoza nie oznaczał — jak podano w przypisach — listwy do przycze- 

piania przez pszczoły plastrów wewnątrz barci. Była to deska lub przepołowtona 

żerdź, którą przybijano na zewnątrz barci. Natomiast w środku barci umieszczano 

kilka deseczek nazywanych laszczkami, od których rodzina pszczela rozpoczynała 

budowę plastrów (36). 
Liczba wymienionych wyrazów pochodzącyc 

mna, ale w przedstawionych przez Pisarza scenac 

nywanie czynności zawodowych przez dawnych pszczelarzy. 
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ZAKONCZENIE 

Z twórczości S$. Żeromskiego, a zwłaszcza z przedstawionych w niej 
przebogatym językiem. urody polskich krajobrazów, można wyrobić sobie 
pogląd, że doznane w młodości Wielkiego Pisarza wzruszenia przy obser- 
wowaniu przyrody głęboko zakorzeniły się w jego psychice i wyzwoliły 
w nim na zawsze bodźce do poznawania tajników otaczającej go natury, 
wydobywania zawiłości z dna duszy ludzkiej i uwielbienia życia. Stąd 
też wypływa źródło nienasyconego głodu czytania i pogłębiania swojej 
wiedzy, poszukiwania oryginalnego i staropolskiego słownictwa dla swej 
twórczości artystycznej, stąd też wywodzi się to nadzwyczajne umiłowa- 
nie lasu i drzew tak dla ich krasy zewnętrznej jak i spełnianych przez 
aie w przyrodniczym środowisku człowieka korzystnych a mało dostrze- 
galnych wówczas funkcji. 

Związki Żeromskiego z przyrodą i to wielkie umiłowanie przez niego 
drzew i zbiorowisk leśnych niezwykle trafnie ocenił i wyraził Julian 
Tuwim w utworze poetyckim pt. „Nieznane drzewo” dedykowanym 
„(...) najświętszej pamięci Stefana Żeromskiego”, a z którego na zakoń- 
czenie niniejszego referatu godzi się przytoczyć kilka strof: 

„Gdzie jesteś, drzewo mocne i dumne, 

Rozgatezione, liściami szumne, 

Węzłem korzeni zarosłe w ziemi, 

Drzewo, z którego będę miał trumnę? 

Muszę cię poznać, w korę zastukać, 

Po lasach wołać, po borach hukać: 

Gdzieżeś, tajemne drzewo trumienne? 

Twój narzeczony przyszedł się szukać!... 

A może rośniesz przed moim domem, 

Co dzień witane a nieznajome, 

I ktoś ci może wyrzezał w korze 

Małe litery, serce wiadome?... 

Żebyć mnie w sobie jakoś wszczepiło, 

Wydarło z ziemi ukrytą siłą! 

Coś może złączy nerw jakiś z kłączem 

I zadrzewimy się nad mogita!...” (43). 
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