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Anna Hochfeldowa

WCZESNE POLSKIE PR ZE K ŁAD Y BERKELEYA

Przekłady głównych dzieł filozoficznych Berkeleya ukazały się w Polsce 
późno: Traktat o zasadach poznania w 1890 r., Trzy Dialogi —  dopiero 
w roku 1927. T. E. Jessop, bibliograf filozofa, rejestruje oba tłumaczenia, 
jak również nowe wydanie Zasad i Dialogów z roku 1956 (w serii Biblio
teki Klasyków Filozofii). Poprzestaje na tym zapisie także w drugiej, uzupeł
nionej wersji swojej Bibliography o f  George Berkeley z roku 1973. Nie jest 
to jednak zapis wyczerpujący. Bibliografie polskie, zarówno Estreicher, jak 
Korbut, wymieniają dwa inne jeszcze polskie przekłady z pism Berkeleya, 
które Jessop przeoczył. Rzecz ciekawa, że nie ma o nich wzmianki nawet 
w wyspecjalizowanej i skrupulatnej bibliografii Berkeleya w X V III w., jaką 
opracował Geoffrey Keynes1.

Przekłady, o których mowa, to dwa niewielkie ekscerpty ogłoszone przez 
Józefa Andrzeja Załuskiego pod kryptonimem J. Z. R. K. Są to:

1. Dwa sekreta doświadczone i dziwnie skuteczne. Pierwszy do uleczenia 
ludzi na różne choroby utyskujących. Drugi na prezerwatywę bydła tymi 
czasy gęsto w Polsce odchodzącego. Z  języka angielskiego i niemieckiego 
przetłumaczone. A z prawdziwej ku ojczyźnie i ziomkom swoim miłości po 
kolendzie komunikowane (Warszawa 1747).

2. Excerpt niektórych refleksji z książki angielskiej Jerzego Berkeley bis
kupa Cłoyneńskiego, wydanej pod tytułem „The Querist containing several 
Queries proposed to the consideration o f  the Public” —  a z przydatkiem 
Exhortacji do duchowieństwa katolickiego w Hibernii, drukowanej w Londynie 
1750, in 8°, tłumaczonej exercitii linguae gratia przez J. Z . R. K. (War
szawa 1751).

Pierwsza z tych pozycji zawiera trzy teksty, z których dwa odnoszą

1 A Bibliography o f  George Berkeley, Bishop o f  Cloyne. His Works and his Critics in 
the Eighteenth Century, Oxford 1976.
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się do Berkeleya; trzeci, ostatni, q leczeniu bydła, jest tłumaczony z nie
mieckiego.

Otwiera całość rozprawka zapoznająca czytelnika wstępnie z wynalazcą 
wody żywicznej : Zdanie o tym lekarstwie i o inwentorze jego biskupie 
Berkeley, podana za „Journal Universel” z listopada 1745 r. Jest to krótka, 
schlebiająca i nieco bałamutna informacja, w której wprawdzie nazywa się 
Berkeleya wybitnym filozofem, ale mówi o nim wyłącznie jako o wy
bitnym lekarzu „w fizyce dziwnie biegłym” . Zgodnie ze swą zasadą „para
frazowania” przekładu, tj. dostosowywania go „do kraju i obyczajów pols
kich” 2, tłumacz wprowadził tu parę własnych komentarzy, zresztą uwido
cznionych przez nawiasy i wersaliki: wyrzekał na picie kawy i wódki, 
przypomniał o grożącym Polsce stale od wschodu niebezpieczeństwie mo
rowej zarazy.

Właściwą treść książeczki stanowi tekst środkowy, 23-stronicowy wyciąg 
z Siris : Informacja o cnotach wielkich i znakomitych skutkach wody ży
wicznej, w Ameryce zwykle zażywanej (eau de goudron po francusku rze
czonej), wzięta i skompendiowana z książki obszerniejszej angielskiej Jerzego 
Berkeley biskupa Cloyneńskiego, w Dublinie w Irlandii pod tytułem Siris 
roku 1745 trzecią edycją wydanej. Porównanie z odpowiednimi partiami 
oryginału pokazuje, że wyboru dokonano dość swobodnie, ale bez mery
torycznych uchybień. Receptę i sposób użycia leku podał Załuski dokładnie. 
Nie pominął też „polskiego” elementu książki: wzmianki o Jonstonie. A  że 
ograniczył się do spraw medycyny praktycznej, odrywając całkowicie owo 
medyczne ogniwo wstępne od gigantycznego „łańcucha” berkeleyowskiej 
filozofii przyrody i metafizyki —  nie można mu z tego czynić zarzutu. Tak 
czytano Siris powszechnie. Było to, jak stwierdził wiele lat temu A. C. Fraser, 
najbardziej niedocenione, najbardziej zapoznane z dzieł Berkeleya i, dodajmy, 
pozostaje takim nadal.

Dwa Sekreta, według zapisu Estreichera, miały kilka wydań lub odbitek.' 
Godna odnotowania jest wydana w Grodnie w 1781 r. (bez podania tłu
macza) Woda żywiczna przez sławnego biskupa angielskiego Berkeley światu 
ogłoszona, tak na wszystkie prawie choroby ludzkie, jako też i bydląt częstą 
morową zarazą ginących w dziwnych swych skutkach doświadczona. Z  an
gielskiego języka dla pożytku obywatelów, a najbardziej na wsi mieszkających, 
krótko i dokładnie opisana. Dziełko —  mimo zmiany tytułu —  zawiera te 
same trzy teksty, co Dwa sekreta (inaczej niż zdaje się to sugerować 
Estreicher), jednak przekład pierwotny poddany tu został starannej korekcie 
i ulepszeniom edytorskim.

Druga z wymienionych na wstępie pozycji, Excerpt niektórych refleksji

2 Por. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia, War
szawa 1969.
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z książki... „ The Querist... —  to tekst znacznie krótszy, zajmujący niecałe 8 stron 
druku in octavo. Idei tego ekscerptu, jeśli nie podstawy przekładu, mogło 
dostarczyć Załuskiemu streszczenie, opublikowane przez Berkeleya w lon
dyńskim „Monthly Review” w marcu 1750 r. Skądinąd Excerpt korespon
dował treściowo z Anatomią Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Garczyńskiego, 
którą Załuski opracował i z którą ten jego przekład jest współoprawiany.

The Querist i A Word to the Wise or an Exhortation to the Roman 
Catholic Clergy o f  Ireland były za życia Berkeleya najczęściej wznawianymi 
z jego pism; ilością wydań przewyższyły nawet Siris. Zainteresowanie bez
pośrednie budziły przede wszystkim kwestie praktyczne: multum konkretnych 
propozycji dotyczących głównie gospodarczej naprawy Irlandii, ale także 
sposobu zarządzania krajem i jego zasobami, właściwego uregulowania sto
sunków między metropolią i koloniami, między protestancką społecznością 
osiedleńców i katolicką ludnością rodzimą, między ludźmi zamożnymi i ob
szarem nędzy. Historycy myśli ekonomicznej widzą w koncepcjach Berkeleya 
więcej: The Querist jest poprzednikiem Bogactwa narodów Smitha, a nawet 
w pewnych swych pomysłach —  teorii J. M. Keynesa. Tym bardziej zasta
nawia fakt, że bibliografom Berkeleya żadnego rodzaju przekładów nie udało 
się odszukać.

Skromny Excerpt Załuskiego nie daje, rzecz prosta, pojęcia ani o tema
tycznym bogactwie, ani o wdzięku, ani nawet o gramatycznej formie ory
ginału, złożonego wyłącznie ze zdań pytających. Jest to jednak, jak dotąd, 
jedyny znany wyciąg z The Querist, jaki ukazał się poza strefą językową 
angielszczyzny. Decyzją redakcji „Archiwum” publikuje go się w postaci 
oryginalnej.





EXCERPT N IEKTÓ RYCH  REFLEXYI 
Z X IĄ Ż K I AN G IELSK IEY JERZEGO BERKELEY 

BISKUPA CLOYNENSKIEGO

Wydaney pod tytułem The Querist, containing several Qeries proposed 
to the consideration o f  the Public —  a z przydatkiem Exhortacyi 

do Duchowieństwa Katolickiego w Hibernyi drukowany w Londynie 1750. 
in 8. tłumaczoney exercitij linguae gratia przez J. Z. R. K.

Wielki wstręt czułem w sobie do mianowania Imienia mego na ty
tule tey Xięgi, obawiaiąc się, aby mi kto z boku nie zarzucił, że występuię 
extra sphaeram wokacyi moiey, jako mi czyniono zarzut, gdym ogłosił 
znaczne skutki na zdrowie ludzkie ściągające się z używania zawołaney 
po całey Anglij, a jusz temi czasy y po całey Europie wody  żywiczney.  
Atoli perswazye Przyjacielskie, a bardziey jeszcze dobro publiczne, wymogły 
na mnie, żem te zupełnie pospolitemu powodzeniu sakryfikował skrupuły. 
Jakosz, mali się rzec prawda, Osoba choć Duchowna nieprzestaie bydź 
Oyczyzny członkiem. Pod tą czyli ową postacią wolno mu Ziomkom y współ 
Obywatelom swoim, pod niedostatkiem ięczącym, podawać sposoby victus 
i amictus, to iest okrycia się przyzwoitego y alimentacyi ułatwienia przez 
zachęcenie ich do pracy rąk, usilnego starania się y industryi. Wszystka 
moia na tym zawisła impreza, abym uczynił Naród moy, ubogi, z natury 
gnuśny y leniwy, pracowitym, we wszystko obfituiącym y uszczęśliwionym. 
Ten Naród, wszelkiemi natury nayhoyney obdarzony darami, zda się niemi 
zupełnie gardzić y posponować. Pod jarzmem wszelkie mu handle, a zniemi 
życia swobodnego sposoby zabierącym zostaięc, cjężar tego jarzma mnoży 
sobie, y dobrowolnie samo chcąc aggrawuie gnustwem, lenistwem y do 
ręczney pracy wstrętem. Szczęśliwego powodzenia postronnych y krainę naszą 
okrążaiących Narodow zazdrosna nasza Nacya żadnego sobie w naślado
waniu tych Narodow nie bierze wzorku, tylko w samym szczegulnie zbytku 
y wielkich contra legem sumptuariam excessach. Reforma tak zepsowanego 

kraju, przyznaię, że iest arcytrudna, ale tesz każdy przyznać mi wzaiemnie
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musi, że impreza pożądaney kraju Reformy im iest trudnieysza, tym chwaleb- 
nieysza, y taka Ziomkow słuszna nagana obraca się Obywatelowi dobrze 
Oyczyznie życzącemu na pochwałę. Insynuacye jego, często powtorzone, sku
teczną kiedyszkolwiek znaleść mogą u całego Narodu akceptacyą. Jakosz 
uważam, że od czasu pierwszy Xięgi moiey edicyi w Roku 1735 niektóre 
nierządy y zdrożne zwyczaie, które do naszej wtargnęły były Irlandyi, iusz 
są poniekąd zniesione. Jakże tedy nie mam sobie obiecywać y daley zba
wiennych z tey moiey Lukubracyi skutków. Podaię tu questye ze swemi 
solucyami w liczbie 595 stosuiące się do pomnożenia handlów y manufaktur 
w naszey od Boskiey Opatrzności wszelką obfitością obdarzoney y uboga- 
coney, a przez winę naszą zaniedbaney y ze wszelkich zbogacenia sposobow 
ogołoconey Oyczyznie. Industrya ludzka ostrzy się y, że tak rzekę, wecuje 
nieodbitych potrzeb naszych głębokim rozważaniem. Stawmy sobie na ima- 
ginatywie zgiełk marynarzow okrętu o skałę morską rozbitego y do wyspy 
z ludzi ogołoconey przyląduiącego. Każdy z Flissow czy Żeglarzow z morskiey 
nawałności wybawiony stara się, aby był towarzyszow swoich dobru zdolny 
y sposobny, aby wzaiemnie z ichże profitował pomocy y spolnego posiłku. 
Jeżeli mu się trafi wyrwać z toni y wywindować z pogrążąnego na doł 
okrętu iakiego towaru skrzynię czyli iakiey wiwendy beczkę, a przez to 
więcey w iakim obfitować assortymencie, niż własna iego wyciąga potrzeba, 
zamienia z drugiey strony nader obfitującą swego towaru zbyteczność za 
drugi do wywiktowania się snać potrzebnieyszy gatunek. Od rzeczy nader 
potrzebnych idzie do rzeczy wdzięcznych, y ieżeli nie ku nagłemu używaniu, 
to ku wielkiey wygodzie destynowanych. Potrzebny kredyt y zachowana 
rzetelność staie się takich kommutacyi y zamian węzłem.

Co to mówię, y na plac przywodzę, mówię o ludziach rostropnych 
y dobrą rekognicyą maiących, nie o Cynikach na swoim niedostatku 
chętnie przestawaiących, a z hardey gnuśności y wyniosłego lenistwa zu
chwałych. Aby takich fleytuchow ocucić z niedbalstwa letargu, trzeba im 
przed oczy przekładać ich biedę, nędzę, mizeryą y niedostatek y gdyby można 
pomnażać ich potrzeby.

Kaprissu pełne mody wymyślne mogą do wielkiey jakiszkolwiek Naród 
przywieść ruiny, atoli znayduią się mody rostropne, które należy Magistratom 
Rząd maiącym wprowadzać y utrzymywać. U Pospolstwa zwyczay staie się 
dowcipu suplementem, y chwalebne zwyczaie w rękach rostropnych Rządców 
staią się emulacyi, pracy y szczęśliwości porządkiem.

Trudno wyzuć ludzi wolnością się zaszczycających y z Szlachectwa się 
chełpiących y chlubiących z prerogatywy dobrowolnego w gnuśnym nie
dostatku iako w barłogu iakim gnicia. Alesz przynaymniey iaki złoczyńca, 
ktorego śmierć lub bannicya społeczność ludzka ogałaca z Obywatelstwa, 
mógłby stać się tey Pospolstwa społeczności przez rąk swoich pracę po- 
żytecznieyszym niż na szubienicy lub w więzieniu. Kilku czy kilkunastu-
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letnia lub dożywotnia w fortecy czy przy mostach murowanych lub 
publicznych Fabrykach ku dobru pospolitemu ściągaiących się detencya 
byłaby excessom y zbrodniom niemniey powściągaiącym munsztukiem y ha
mulcem, y tak stałaby się Oyczyznie za członkow iey mankamenta y de- 
fekta niby tesz iaka poniekąd rekompensa.

Zbytek czy uszczerbek złota y srebra nie iest to bynaymniey propor- 
cyonalną bogactw iakiego kraju miarą. Ziemia nawet sama nigdy niewyczer
paną nie staie się bogactw krynicą y skarbnicą, tylko poty puki ią na
leżycie nie zorasz, nie sprawisz, y iey wynikaiące owoce ustawiczną cyrku- 
lacyą w cudze nieprzeniesiesz ręce. W  niedostatku Kruszczow y monety, 
ktorey walor nie zawisł tylko od spolnej arbitralney umowy, możnaby inne 
iakie wprowadzić w handlu znaki. Kray każdy może się obchodzić bez 
złota, ale się nie obeydzie bez pracy, roboty. Dość mi na tym, że się 
koła, kołka obracaią, co mi do tego? co samey machinie do tego? zkąd 
pochodzi koł, kołek, obrot i mocya, czy to z wiatru, czy z wody, czyli 
tesz z deptania konia czy bydlęcia.

Za co, przebóg!, I r landia nie dodawa y nieprzysposabia Anglij siła 
sobie niepożytecznych towarow, które obadwa Narody z uszczerbkiem swoim , 
zobopolnym z postronnych sprowadzaią krain? Za co byśmy nie mieli mieć 
manufaktury obiciow, szpalerów, kilimów, kobiercow, koronek? Francya y Ni- 
derlandya wiadomości Abryssu,  powinna po wielkiey części swoie za takie 
towary zysski y bogactwa. Czy nie mogłaszby I r landya z równych profi- 
tować zarobkow przy takich warsztatach, u których forma, to iest robota 
sama, celuie y przewyższa materyą? We Włoszech Malarska, Snycerska 
y Kamieniarska czy Sztukatorska nauka są powszechnych bogactw y dos- 
tatkow krynicami y naykosztownieyszym sukcessyi po Rodzicach dzieci 
dziedzictwem. Przednie płótna, które nam dodaie H ol landy a, konopie, 
które nam przychodzą z septentryonalnych krain, Papier, który nam sub- 
ministruią Kraie mniey płótna niż Hibernia używaiące, nie powinniszby 
bydź manufaktur Obywatelow naszych obiektami? Jak wielki mogłaby mieć 
Anglia pożytek z takiego kraju, w którym y ziemia, y industrya dobrym 
targiem y tanio nybywać się daią.

Ta, która się znayduie między Ho l l andyą  y Ir landyą,  różnica przy
nosi równą odmienność w sposobach, któremi obiedwie bogacić się maią 
y mogą krainy. Niderlandya utrzymać się nie może bez Cudzoziemskich 
handlów, a nasza Hibernia,  choćby żadnego nie miała handlu, przeciesz 
wyżywić by się mogła samą agrikulturą y hoynemi ziemi obfitey darami. 
Domowa Ekonomika może y powinna wystarczyć ultimae necessitatis po
trzebom Irlandyi .  Choćby tesz śpizowa poprzeczna ściana tę wyspę od
dzielała od reszty całego świata okręgu, mogliby iey mieszkańcy y Oby
watele bydź chronieni od niedostatku, byle tylko sami szczerze y nie
zawodnie chcieli.
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Czy możesz się nazwać nędznym y mizernym krajem taka kraina, 
która obfituie w wełnę na suknie, która ma dostatkiem chleba, bydła, ryb 
y ptastwa do żywności, piwa, miodu, wiśniaku, jabłeczniku do napoju, 
ktorey nie zbywa ani na drzewie do budowy, ani na wapnie, ani na ce
gielniach, ani nawet na marmurze y kruszczach na budowanie y Murowanie 
ieżeli nie ozdobnych, to przynaymniey wygodnych siedlisk y rezydencyi. 
Ze wstydem iednak y z ostatnią Oyczyzny moiey hańbą donieść muszę, 
że nasza wyspa zkąd inąd sprowadza dla mayętnieyszych żyta na chleba 
prowizyą na dwa kroć stotysięcy szterlingow wynoszącą rocznie (a), a tym 
czasem lud ubogi y popspolity ościami napełnionym karmić się musi topi
namburem (b).

Handel niegodziwy naszego kraju, wprowadza wprawdzie do naszych 
granic towary, ale iakie? objekta zbytków, żarłostwa, delikatności, mod 
y wymysłów Cudzoziemskich, a zato wyprowadza nieźliczoną rzeczy do 
wiktu essencyalnie należących liczbę. Samo Miasto Cork  rzeczone, przez 
ieden Rok szczegulnie, wyprowadziło z naszey wyspy na morze 107 161 
barył mięsa solnego y wędzonego, 7379 połciow słoniny, y nieprzeliczoną 
fassek y achtelow masła liczbę.

Dla fomentacyi pychy, ambicyi, wyniosłości, a na zdrowia truciznę nie 
szukamy tylko zamorskich win, trunków, napoiow. Dziewiąciu częściom 
mieszkańców prawie z rąk wydzieramy chleb y prowizye essencyalnie do 
życia potrzebne, abyśmy dziesiątey Obywatelow naszych, z podobnyże gliny 
iak my ulepionych, cząstce dodawali bogate perły, delikatne likwory, słodyczy 
pełne konfitury.

Włoska kraina corocznie zarabia 4 miliony na iednym Mieście Lug- 
dunie, a z tym wszystkim Lugdun na tym nic nie traci, a to ztąd 
pochodzi, że za tę znaczną summę nabywa ta Metropolya rzeczy do potrze
by, a nie do zbytku należące. Każdy w polityce biegły Minister, który 
zabranja pieniędzy wyprowadzenia z iakiego kraju, choć na potrzeby spra
wiedliwe, do żywności y odzieży należące, a nie myśli tylko o sposobach 
coraz większego a większego ich gromadzenia y akkumulacyi, podobnym 
się staie Mog o l sk im  mięszkańcom, którzy w wnętrznościach ziemi srebrne 
zachowuią kruszce, y tam ie aż do ostatecznego sądu Bożego dochowywuią.

Nie masz Nauki trudnieyszey nad Leg i s l a torską Prawodawcow, y nad 
sposoby ustanowienia Praw rozsądnych y pożytecznych. Xiążęta Pares 
(alas Senatorowie) y Szlachta, z których dwóch stanów wynikaią Narodu 
konsultacye y obrady publiczne, nie rodzą się Prawodawcami. Obywatel 
każdy dobrze się maiący nic nie zaniedbywa, aby dostąpił w Parlamencie 
Krzesła, które temi czasy rzadko dawane bywaią godnym, rozumnym, 
uczonym, zasłużonym. Skoro taki ambicyant dumny wlezie do Senatu, sta
ranie, które szczegulnym na tym stopniu powinnoby bydź iego objektem, 
iest szczegulnie od niego zaniedbane. Aby miał staranie o dobru Pospolitym,



Wczesne polskie przekłady Berkeleya 275

trzebaby, aby miał to, czego nie daią bogactwa, to iest umieiętność y biegłość 
w Moralnych, Historycznych, Politycznych naukach.

Kto iest nieprzyjaznym Naukom, staie się grubym nieociosanym Ostro- 
gotem, Wisigotem, swey Oyczyzny naygłownieyszym nieprzyjacielem. Nay- 
zupełnieyszy ostatniey iakiego kraju zguby iest prognostyk, kiedy znaczni 
Panowie wzgardzaią Naukami y z chwalebney szydzą y naygrawaią się 
edukacyi.

Lubo zbawienne wynikaią skutki z dobrey edukacyi, przeciesz pomnożenie 
plemienia ludzkiego naypierwsze u nas wymagać powinno staranie. Stadła 
Małżeńskie byłyby płodniejsze, gdyby się znaydowała większa w ślubuiących 
harmonia y gdyby Pan młody humorow podobieństwa, a nie simpatycznej 
do possagu inklinacyi upatrywał. To, które dokładaią samym instynktem 
rządzący się Arabczykowie w pomnożeniu swych stadow y w nabywaniu 
rześkich y kształtnych zrzebczykow, pilne staranie azaliszby mieć nie mogło 
mieysca, azaliszby podobnych nie przyniosło skutków, gdyby się znaydowało 
w familiach ludzi rozum maiących.

Płeć Białogłowska ma dosyć siły y aż nazbyt konnaturalnych sobie w sobie 
attraktyw tak dalece, że posag naymnieyszym powinien by bydź Kawalerów 
powabem-, owszem, zda mi się, zarobiłaby na tym ta Płeć powabna, gdyby 
w cale bezposażna była. Obietnica solenna, przysięgą potwierdzona, powinna 
by bydź żadnemu nie podległa zgwałceniu. Karanie sedukcyi powinnoby 
padać na zwodzącego, nie iak teraz na osobę zwiedzioną. Naylepszy za
chęcenia do stanu Małżeńskiego sposob, zdami się, byłby taki. Zakładać 
gęsto szpitale na sieroty y podrzutki, a na takie fundacye wymagać po
datki y kontrybucye od samych starych młodzianow y bezżennych Kawalerów.

W  Hollandyi ubodzy ludzie nie maią innego do wyżywienia się sposobu, 
tylko z roboty rąk pracy y potu czoła, rzadko tam obaczy questuiącego 
żebraka lub w ostatnim niedostatku zostaiącego Męndyka. Gęste Cuchtauzy 
od nierządu wstręt czynią, złe niekarnych a skaranych delinquentów po- 
prawuią obyczaie, do pracowitego leniwców przyuczaią życia. Zabawy ro
bocze sierotom wydzielone y nakazane czteroletnie dzieci czynią wywiktowania 
się z własnych rąk sposobnemi.

Bank nacyonalny nieskończoney iest każdemu Narodowi potrzeby. Za- 
patruiąc się na wynikaiące z Banku Weneckiego Amsterdamskiego Ham- 
burskiego zyski, sądzić inaczey nie mogę, tylko że podobny fundusz po
dobne przyniósłby naszey I r landyi  znacznych profitow skutki.

Bankowych Biletów używanie z siła racyi przewyższa gotową in specie 
monetę, a tey monety w I r landyi  karystia nie odbitą pokazuie Billetow 
potrzebę.

Lepieyby nierównie czynili nasi Ziomkowie, gdyby się dystyngwować 
starali raczey przez ozdobę y dobry gust mieszkania aniżeli przez stroyność 
sukien, a trunków zagranicznych rzadkość y drogość. Domostw materyały
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w własnym naszym znayduią się kraju, a trunki y stroie od cudzych 
kosztownie trzeba sprowadzać Narodow. Suknia się zedrze, wino się wypije, 
a Pałac, Dwor, Kamienica w długi czas potrwać może. A  do tego spro
wadzeni do murowania budowania Mularze y Cieśle wikt y pożywienie 
przy Pańskich znayduią zbytkach. Pieniężne expensa przenoszą się z rąk 
Panów y Bogaczow do rąk ubogich Rzemieślników, dobrze krążą y cyr- 
kuluią w kraju, iako krew w zdrowym ciele ludzkim zdrowa, y tym spo
sobem Nacyonalne skarby dostaią się Nacyonalistom y zostaią w kraju; 
Słowem: zbytki, excessa chymeryczne, expensa Maiętnych bogacą ubogich 
Ziomkow, a nie iak wina y stroie zagraniczne nie pieniężą Cudzoziemców.

Gdyby industrya w naszej Ir  landy i znalazła mieysce, przyniosłaby nam 
wszelkich rzeczy obfitości. Wyspa nasza stałaby się Ludnieyszą, przymnożenie 
mieszkańców przymusiłoby Pospolstwo do roi sprawowania i agrycultury; 
a tak razemby się zadosyć stało y wspaniałości Maiętnych, y niedostatkowi 
ubogich. Co się łoży na Fabryki, rzadko w niwco się obraca, rzadko prze
pada; Dziedzice Sukcessorowie następcy używaią tego, co im zostawili 
Przodkowie. Rzemieś[l]nicy y naiemnicy znayduią przy Fabrykach wyżywienia 
sposób, a kray cały ozdabia się, kształtuie i przystraia. Zamiast iednego 
ruynuiącego się na wyperfekcyonowaniu Oyczystych Dobr Antenatów swoich 
tysiąc takich pokażę, których do ostatniey zguby Cudzoziemskie przyprowa
dziły zbytki. Gdy się kray iaki ozdobnymi zagęszcza Domostwy, idze zatym, 
że mnieyszą mieszkańców liczbę chętka bierze cudze wycierać kąty, w cu
dzych poniewierać się krainach.

Zarobione przez Tenutariuszow y Kmiotkow pieniądze kiedyszkolwiek 
prędko czy poźno wracaią się do rąk Panów y Maiętności Dziedziców.

Najpilnieysze należałoby mieć staranie y pieczołowanie o publicznych 
y do Dobra Pospolitego ściągaiących się Fabrykach. Kościoły nieskończonemu 
Maiestatowi Boskiemu, który tam partykularniey adoruiemy, korresponduiące, 
Ratusze wspaniałości Narodu y Rządu proporcyonowane, Rynki rozłożyste, 
obszerne, wygodne, Ulice szerokie y dobrze wybrukowane, Mosty trwałe 
y fundamentalne zdobiłyby nam Miasta, a razem y sławę, y wygodę po
mnażałyby Obywatelom etc. etc.

(a) Author w drugiey swey Xiążki edycyi przyznaie, że jusz w tym punkcie postrzegła się 
Oyczyzna iego, za tą admonicyą. y że ten zły zwyczay jusz zupełnie iest zniesiony.
(b) Tak się nazywa podły chleb chłopski w Irlandyi.

Anna Hochfeldowa

B ERKELEY IN  E A R L Y  POLISH TR A N S LA T IO N S  

Sum m ary

The text below is a republication o f an early Polish' edition (1751) o f an excerpt 
prepared on the basis o f Berkeley’ s Querist. It was translated by Józef Andrzej Załuski,
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the co-founder o f the famous Załuski Collection, who also translated an excerpt o f the 
medical part o f Berkeley’s Siris (1747). The explanatory remarks note that neither o f these 
two translations is mentioned by T. E. Jessop in his Bibliography o f  George Berkeley, 
2nd ed. 1973; the same must be said about the specialized Bibliography o f  George Ber
keley....  in the Eghteenth Century, 1976, by Geoffrey Keynes.


