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Naa prądów literackich, któ

re zalały całą Jugosławję, tuż po woj
Die światowej, 'w walce obozu „star-

szych“ z „młodszymi,* wziął wybitny

udział ówczesny (r. 1919) redaktor

zagrzebskiego czasopisma literackiego

„„Jurisz* (atak) a zarazem jeden z
najwybitniejszych przywódców „mło.

dych*, poeta chorwacki, Gustaw

Krklec. Działalność główna, poetycka,

tego leadera młodej i najnowszej ge:
neracji poetów chorwackich przypa-

dła na rok mniej więcej 1923. Był

to okres początkowy coraz gorszych
stosunków ekonomicznych młodego
państwa. Taki stan rzeczv pociągnął
za sobą nieuchronną konsekwencję
na połu rozwoju kulturalnego: sze-

rokie masy społeczeństwa odsunęły

Się od książki — literatura rozpoczę-
ła okres przesilenia.

W takich 'warunkąch utrzymać się
1 przetrwać ten straszny kryzys mo-
gło w literaturzetylko to, co było
w niej dobręm j zdrowem. W powo-

jennej zaś literaturze Jugosłowian iloś
ciowo najpoważniej przedstawia się

liryka. Jakąż była ta liryka w tych

latąch bezpośrednio po wojnie świato-
wej? Lirykę tę cechują: głębokie uj.

mowanie problemu dyskretny motyw
religijny i muzyką wiersza. Jest ona
częścią całej literatury. — a literatu-

ra powojenna Jugosłowian skierowa-

na była przeciw nacjonalizmowi, bur
Żuazji, tradycji i przeciw literaturze

naturalizmu ; impresjonizmu. Lite-

ratura ta jest rewolucyjną. Pradami,

które w niej nurtują, są: internacjo-

nalizm j kosmologja, wskutek czego
całą tę literaturę zalewają prądy ob-
ce, płynące z zachodu: ekspresjonizm,

nadrealizm, prymitywizm i t. p. Wy-

płynęła zaś cała ta literatura z dwu
głównych ruchów literackich: z futu-

ryzmu i ekspresjonizmu. Propagato-

rem tego ostatniego był jakiś czas
Gustaw Krklec (jako redaktor cza-
sopisma „Jurišz“),

Pisząc przedmowę do wydania swo
ich „Poezyj zebranych”, powiedział
Krklec o sobie: „Dzisiaj — mogę to
śmiało powiedzieć — między mną

i tą moją poezją tkwi tak wielki od.
stęp. że nawet odważyłbym się spoj-

rzeć na nią, spojrzeć bez związku ze

sobą samym, który to piszę. jeśli
to jest wogóle możliwe w jednej sfe-

rze twórczości į ewolucji“. — Istot-
nie, dzisiejszy Krklec, sekretarz Gieł
dv w Beogradzie, wesoły i beztroski
kompan, patrzący na świat realnie i
po kupięcku. niczem nie przypomi-

na siębie, jako autora dwu tomów
boezyj wyśpiewąmych przed kilku, czy
kilkunastu laty. s

Nie należał Ksklec nigdy do jakiejś
szkoły literackiej, ani sam takiej szko

ły nie stworzył. W początku twórczo-

ści poetyckiej rozpalił się przed nim
płomień ekspresjonizmu, lecz płomień

ten szybko zgasł ; głębszych piętn na

konstrukcji poety nie wycisnął. Po-

ezja iefio była jego wyłączną wła-
snością, 'w niej spoczęło jego jedyne,
prawdziwe życie przed kilkunastu la-

ty. Poezja jego była „długim szere-
giem jego najistvmoiejs'ych, we-
wnętrznych manifestacyj lizycznych“
była światem szybko zapadłych prze-
błysków, przelewów, podniet. przeżyć

i wyrazów, była splotem, łańcuchem

nikromaterjalizacji jego myśli, uczuć
i współczuć. I jego zmysłów. Poezja

Kskleca jest poezją mikrokosmiczną z
właściwym poecie wyrazem: poeta pa
trzy na świat oczyma dziecka lub
sercem dziewczęcia z dziecinną i
dziewczęcą naiwnością. Jak rzadko
który poeta, trzymał się Krklec jed-

nej linji Od jednego zbiorku ogło-
omysh poczyj do dzugiego stwięr= 
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Gustaw Krklec
Wspolezesny poeła jugosłowiański

dza się tylko nowe etapy tei samej wę

drówki. Przez całą jego lirykę przewi-
ia się pogodzenie się z zagadkami, ja
kie nam stawia życie. W miarę rodze-
nia się nowych poezyj. problem ten

dojrzewa przekształcając się w pe-
wien całkowity pogląd na świat.

Wszystko przedstawia się w formie li-
rycznie uproszczonej. Wszystko zaś,
co się dzieje współcześnie, cała nowa
era jest złudzeniem. Oto jak te nową
erę przedstawia poeta:

„Złudzaniem głupiem mrą 2asze serca,
Niebieskich świateł już gaśnie noc —
Dziecko się szybko przemienia w starca,
Cały świat w czarną się stacza noc.

Złowróżbne krzyki straszą nas sowie.

Wojsanym ogniem Los grozi—krzyk.
Jakby w strzeleckim żyjemy rowie,
Zapał nam męski już z piersi znikł.

Lecz dokąd z siebie? Milcz „zbieraj siły
Do wojny z jawą i grozą chmur.
Otrząś się ze saów, co cię opiły,

Uderz i rozbij swą glową mur!“

Tak pojęte, życie jest jednym

snem, z którego trzeba się ocknać —

bo zewsząd coś grozi. Lecz czyż do
tego zdolne jest współczesne pokole-

nie — czy zdolni są ci współcześnie
niewspółcześni do czynu? czy oni mo

ga otrząść się ze snu, czy mogą

„wyjść z siebie", czy zdolni są do  

rozbicia muru zagradzającego im
drogę do przyszłości własną głową?
Jacyż są ci dzisiejsi, lecz nie współ-
cześni?

„Już rumiane nasze słońca
zgasły nam od wielu dal,
Już z nas pustką, próżnią drwi
To, co ongiś było żywe;
poszarzało

To, co było
dawaiej sławne, błyskotliw«,

My bez Boga i baz łoża
— Dokąd iść nam z tym żywotem?

Oby nas gdzieś bodaj zorza
Kiedyś martwych już znalazła
gdzieś, pod zapomnianym płotem!

Oto. jakimi są „niewspėlczešni“
choć dziś żyjący! Lecz w tej strasznej

i beznadziejnej depresji. iaka przy-
tłacza tych .niewspółczesnych* tkwi

jedno wielkie pożądanie: pożądanie ży

cia. I ta chęć życia jest w poezji
Krkleca zawsze tak wielka. że nawet

śmierć nie jest powodem, by rozum

drżał z obawy i żeby duch cierpiał,
gdyż sama chęć życia posiada swój

własny sens. jako warunek do no-

'wych rodzeń, do przedłużania Życia,
do wieczności. Cała zresztą liryka

Kzkleca nie jest niczem innem, jak

tylko jedną wielką ekstazą życia.
Poza ukochaniem życia jest jesz-

cze jego poezja ukochaniem przyrody,
która stanie się dla niego, kiedyś, je-
dynym przytułkiem. Poetów, którzyby
przyrodę odczuwali tak, jak Krklec,
którzyby ją odczuwali jako naczelne
piękno życia, mało jest nietylko w ju-
gosłowiańskiej, ale ; w powszechnej
literaturze, Miłość Krkleca do przyro-
dy przejawiająca się w dyskretnej,a go
rącej miłości do materjałnego piękmt

pejzażu, do konkretnego obrazu —
nie jest panteizmem. Każdy jego obra

zek przyrody. to „jeden motyw — je-
dna barwa, jedna woń lub szelest,
jeden ruch*.

Krklec nigdy nie chciał śpiewać ani
ptakom, ani stworzeniom, ni drze-
'wom. ni falom morskim — on chciał
śpiewać i śpiewał tylko sercu człowie-
ka. A kiedy zdarzało sie, że go to ser-

ce niezrozumiało, szukał jnnego tonu
i dźwięku dla serca ludkiego  baz-

I dziej zrozumiałego.
| Dzisiaj porzucił Gustaw Krklec po-
ezję. zamienił wiersz na liczbę, j po-
lot poetycki zamknął w ramach speku
lacji giełdowej, z redaktora organu
literackiego „młodych* stał się redak-
torem sprawozdań giełdowych, — lecz

poezji swojej Krklec się nie
Poezja stała się dla niego i pozostanie
na zawsze pewną — może skromną
ale osiągalną — cząstką jego sa-
mego takiego, jakim był wtedy,
kiedy najbardziej zbliżył się do tego,

co jest nieosiągalne į niezmierzone.
8. P.
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Ka przybywamy do jakiegoś nie

znanego miasta, wówczas jedynym
wskaźnikiem informującym nas o jego

wielkości, życiu, czy obyczajach miesz
kańców — jest ulica. Co więcej. ulica

to wykladnik potęgowy poszczegól-
nych miast, to najlepsza tablica infor-

macyjna, z której wytrawny włóczęga
potrafi dowiedzieć się wszystkiego bez
potrzeby uciekania się do Bcdeckera,
czy innego przewodnika.

Co kraj, a raczej co miasto to irmy
wygląd, inne tempo ruchu ulicy. Nic

bowiem nie potrafi lepiej charaktery-
zować Paryża, jak jego bulwary ; uli-
ce, przypominające rzeki w czasie po-
wodzi, wypełnione ludźmi, rozśpiewa-

ne piosenką 'wędrownych muzykan-
tów. Ale obecnie jednak istnieje już
pewien standart dla wielkomiejskich
ulic. Chicago, Berlin, Amsterdam. czy
Budapeszt — to te same twarże, ubio-
ry. wilryny sklepowe i mark, samocho
dów.

Z tego szablonu wyłamuje się Bał-

kan ; jego rozkrzyczane przedziwnym
gwarem ulice Stambułu. Sofji, Beogra

du, Thessalonik, czy Bukaresztu. Uli-
ca. na Bałkanie pozostała niemal taką
iak była. Nic nie zmienia faktu, iż ist
nieją tam świetne asfaltowe jezdnie,
po których pomykają te same samo-

chody co na Zachodzie. Pozostało bez
zmian oblicze ulicy:

Życie 'w ciepłym klimacie pod pro-
mieniam; dobroczynnego słońca. zmu-

sza !udzi do spędzania większej czę-

ści swego Życia na ulicy. Instytucja
domu. ciesząca się pełnia poszanowa-

nia, nie wyklucza tego zupełnie.
Przez cały niemal czas doby, z wyjat-
kiem południowej siesty, kiedy pusto-
szeją ulice, a banki. sklepy. czy in-
stytucje zamykają swe podwoje. — u-

lica tetni życiem.
Bulwary, cieniste parki, wraz z roz

siadłem; na chodnikach „bodegami* i
„cafanami* są pełne ludzi. Równocześ
nie jednak ulica Bałkanu, to miejsca

największych kontrastów, jakie tylko
można sobie wyobrazić. gdzie opodal

wspaniałej nowoczesnej kamienicy,
'wystawionej  olbrzymiemi oknami
wprost do słońca, wyrasta mały domek

parterowy kryty gontami, lub pepę,
gdzię dalej obok wspaniałego „Cadile  

Ulice Bliskiego Wsehod
laca“, czy „Lincolna* godnego oprawy

lasku Bulońskiego, czy Pormeade des
Anglais. przelatującego przez ulice

bezszelestnie, toczy się z chrzęstem i
hałasem dwukołowy wóz, ciągnięty
przez siwe, rosochate woły, poganiane
przez wieśniaka w narodowym stroju.

Siłą rzeczy olbrzymie tłumy prze-
chodniów musiały ściągnąć na ulice
całe rzesze sprzedawców, przekup-
niów, czy handlazzy, dźwigających
swój towar przed sobą, lub rozsiadają
cych się na chodniku tuż popod do-
mami.

Na drewnianych pałąkach, podob-
nych do rosyjskich „chołobli*, do któ-
rych przyczepione są drewniane tace,
lub koszyki chodzą, obwołując k;zykli
wie i przeciągle handlarze jarzyy, zim
nego mleka. owoców, lub słodyczy,

Rolę wędzujących kawiarni, sprze-
dających nieodzowny napój przy
wszystkich interesach handlowych,
sprawach, zatargach. czy zawieranych
zgodach: czarną kawę po turecku t. j.
nalewaną do małych filiżaneczek wraz
ze zmielonym miałem kawowym, —
spełniają handlarze, dźwigający na
swych plecach wielkie mosiężne naczy
nia.

Nieodzownemi akcesorjami bałkań.
skiej ulicy są czyściciele butów, Jest
rzeczą ciekawą, że Turek, Bułgar, czy
Rumun. mogący mieć na sobie nawet
stare, lub podarte ubranie. pragnie
mieć zawsze lśniące od pasty buty.
Pod tym względem specjalnie wyróż-
nia się Sofja, gdzie na ulicach, czy za
ułkach siedzą całe gromady „pucybu-
tów* w narodowych strojach, pogiada-
jących skrzynki, zawierające wszystkie
przybory do czyszczenia butów, obite
mosiężną blachą, przedziwnie tłoczo-
ną w rozmaite wzory i desenie.

Niguzie pozą Włochami ; Parv-
żem. nie widzi się tyłu handlarek
kwiatów, co w tej części Europy. Orgje
form, barw i zapachów widzj się na
każdym kroku. Olbrzymie snopy żół-

tych tulipanów, róż, konwalij, bzów;

czy irysów wyrastają z koszów i stra-
ganów. Kwiat stanowi tu niemal nieod
łączną potrzebę życia. Mężczyźni. kobie
ty, dzieci, idą ulicami objuczeni snopa-
mi kwiatów, rozjaśniającemi mieszka-
nia. i

Lesz tylu wrażeń co targowice 1 ha

le, nie mogą dać najruchliwsze nawet
ulice. Już z daleka słvszy się wielki
gwar jakby 'wiecującego tłumu. Co
krok niemal widzi się coś zatrzymują-

cego nas w podziwie. Stosy garnków,
jaskrawych materyj, owoców, mięsa.
jarzyn; czy sprzętów gospodarskich, —
tworzą dekorację. Przekupnie krzykli

'wemij zachętami, a czasem nawet siłą
przyciągają przechodniów do swych

straganów, czy ciemnych czeluści skle
powych. A wszelkie interesy kończą

się 'w malutkich „bodegach*. gdzie pi:

je się cienkie wino z małych flasze-
częk, zastępujących kieliszki. Widzia-
na z góry targowica przedstawia się,
niczem kotłujące się mrowisko, u-
pstrzone baraniemi czapami, chustka-
mi kobiecemi, czerwonemi fezami, czy

wreszcie macedońskiemi czapeczkami.
Wszystko jedno. gdzie jesteśmy w

Plovdiv, Perze, Mostarze, Koryncie,
lub Jassach: czy na którejś niezupeł-

nie  zeuropeizowanei ulicy stolic
państw bałkańskich, — wszędzie zoba-
czymy zgiełk, ruch i kotłowiska ludzi,
nad któremi unosi się rozgwar krzykli
wych rozmów południowych ludzi. |

I nic nie pomogą ukazy srogiego
Kemal Paszy, znoszące zwyczaj nosze-
nia fezów, iub coraz to większą ilość

europejskich ubrań. W miastach ; mia
steczkach bałkańskich, pozostaną one
bez zmian, gdyż ich charakteru, którv

przetrwał tyle wieków nie zdoła już
nic zmienić. i. rad.

Hiszpańsey

23-miljonowa ludność Hiszpanii
przepala rocznie 360 miljonów zł, a
konsumcja ta jeszcze rośnie, szczegól.
nie pośród kobiet, które obecnie palą
na ulicy ; w miejscach publicznych —.
do niedawna uchodziło to za rzecz
nieobyczajną, W maju r. 1932 wypalo-
no 'w Hiszpanji tytoniu za 25.200.000
zł, w maju 1933 za 30 miljonów.

__ Hiszpanja rości sobie pretensję do
tego, że pierwsza wprowadziła tytoń
do Europy. Miał to zrobić Don Rodri-
go de Jerez, którego inkwizycja przez
10 lat trzymała w więzieniu za jego
„występną praktykę", W r. 1930 Hisz-

pańska Spółka Tytoniowa umieściła
licę pamiątkową na domu w Aya-

monte, gdzie mieszkai Don Rodrigo, 

ząparł.+

palacze i palaczki

 

 

  



Pojawiła się świażo na półkach księ

garskich powieść Jana Wiktora

„Wierzby mad Sekwaną', której te-
matem jest smutna nad wyraz dola

; naszego wychodźtwa wz Francji.

| Książka, pisana serdeczną krwią i łza-
mi, a oparta aa autopsji.
Poniżej zamieszczamy użyczone nam

łaskawie przez autora szkice z bruku
paryskiego, pozwalające zorjentować

się w jaki sposób i gdzie zbierał 'c'
materjały do swej ostatniej powieści.

Redakcja.

est w Paryżu popularna dzielnica

Sainte Paul — możnaby powiedzieć, że to

dzielnica polska. Ku Sekwanie wybiegają

wąskie uliczki, rozpadliny wśród kamie-

nic. Zda się, że nigdy słońce nie zagląda.

Okaa powleczone wiecznym brudem i mro

«iem. Tutaj wpadają z pobliskich ferm,

polskie gromadki, aby spotkać znajomych,

pogwarzyć, pośmiać się, tutaj zjeżdża ją

niemal z całej Francji po skończeniu kon-

traktu, aby zamieszkać w bradnym hot2-

liku i szukać pracy. Tutaj handlują pol-

skiemi dziewczynami, tutaj grasują szaj-

'xi oszustów, które sprzedają naiwnym

emigrantom świecidełka bezwartościowe,

wymieniają papierki na dolary. Stąd roz-

pełzają się na dworce kolejowe, na place

wyścigowe, pod konsulaty.

W niedzielę wieczorem, aż ciasno. Zda

je się nam, że jesteśmy w polskiem mi4-

stzczku, pozbawionam wszelkiej opieki,

wszelkich więzów i koatroli moralności.

Hoteliki w których gnije życie, wylęga się

grzech i zbrodnia. Tutaj pod ścianami

dziewczyny — jakże długi ich szereg —

które na krawędzi rynsztoka — w długie

noce hańby, zarabiają na swoje utrzyma-

aie i na utrzymanie nieślubnego dziecka.

Wszędzie rozbrzmiewa rmmowa polska. Bo

to w nizdziełę sejm, jarmark, odpust,

miejsce zabaw, pijaństwa, rozpusty, po-

średnictwa pracy, stręczycielstwa. Polskie

garkuchnie, restauracje, polska wódka,

|| kiełbasa krakowska i polskie awantury.

W knajpach ciasnych, brudnych flaszki i

patrjotyczne obrazy dla rodaków — orzeł

polski — obok fortepiaa wystukujący sen-

tymentalne pieśni o kraju, o tęsknocie,

| aby „klientelę* przynęcić, aby ci z pėlno-

 

  

 

   

  

  

  

  

       

   

  

   

  

 

  

   

 

   

   

 

  
  

cy, płakali w szkłanki, czy kieliszki i da-

lej pili, aż zapiją boleść, tęskaotę do sm'at

nej, dalekiej, drogizj ziemi, gdzie tyle gło-

du, gdzie tas brak chleba — gdzia tyle

zimna.
W ostatnich latach Sainte Paul wsła-

wiła się jeszcze tem, że pewne agencje wy

cieczkowe zapomocą polskich Bartków i

Wojtków tutaj inscenizują iaapady na au-

tokary pełne amerykanek, anzielek, szu-

kających wstrząsających wrażeń.

Gdzieś jak w kinowym obrazie cienie

snające po zaciamnionej uliczce w sąsiedz

twie podejrzaaych hotelików, — kaszkiet

na bok rzucony, czerwona krecha szalika

|| owijająca szyję, papieros przylepiony d3

| warg — jak nakazuje reżyser — majchry

w rękach, rewolwery wymierzone, krzyki

|| „ręce do góry*+ Napad na pyszną li-

muzynę. Chwila  aapięciaż Nie leje się

kraw. Rabunek pierścionków, zegarków,

portfeli, które jutro znów wracają do rąk

właścicieli — na chwałę policji, która zdo-

łała w tak krótkim czasia wykryć spraw-

ców i odebrać przedmioty — według za-

pęwnienia urzędników biur urządzających

owe napady.

Jednakże sprawców tego, nie szuka po
licja — to należy do źródeł dochodowych.

lzemże byłby Paryż bez osobliwości? Omi

jałyby go funty i dołary. Niema tych oso-
liwości, więc biuro Cooka musi za uszy

vywlakač. Paryż zawsze musi byćmiędzy

neodowym cyrkiem, zawsze musi dyszeć

rozą.

Ta dzielnica znana konsulatowi pol-

kiemu, znana władzom policyjaym. Zbie-

ając materjały do powieści — si: 'ywa-

em w knajpach na progach hotslików,

dzie życie przynosiło mi dokumenty prze-

yć i zdarzeń.

 

——
Jednak, opuściłem tę dzielnicę i posze-

tem dalej — aby odszukać dusze polskie,
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które nie mają ani takiej kaajpy, które

nie mają schroniska w taxim hoteliku —-

ale łożem ich jest bruk, schody wejścio-

we do kolejki podziemnej, kamienice nad

brzegiem Sekwany i pod mostami.

I znowu przypadek zdarzył, żem zaj-

rzał w głębię duszy najaieszczęśliwszej,

w glębię duszy wydziedziczonych włóczę-

gów, pędzonych przez prawo, usymbolizo-

wane w białej pałce. Ž

W patronacie nad więźniami przeglą-

dałem listy, zeznania  spisywane przez

tych, którzy opuścili więzienie. Nieraz

drobne zdarzenia z ferm, z kopalni, z hu-

ty, były początkism wielkich nieszczęść,

opowieści o upadku człowieka, pełnego

siły, młodości, który wyciąga mocne, zdro-

we ręce po pracę, — a los łamie i spycha

na dno. — Za drobae pobicie skazany na

ileś miesięcy — ktoś przegrał w karty do-

kumenty osobiste, ktoś posądzony 0 kra-

dzież.

W drugim pokoju usłyszałem — skła-

maną, czy prawdziwą spowiedź z warsiaw

ska: — do Polski wrócić nia mogę bom

uciekł. Mam tam drzwi zamknięte, aie

muszę wrócić — niedawao wyszedłem

z więzienia po dwu latach — po 8 dniach

miałem opuścić Francję — jastem bez pie-

niędzy, bez papierów, ściga mnie policja.

— Potem szary piach słów — nagle kłót-

nia zakończoda trzaskiem drzwi. Szybko

wybiegłam. Sekretarz poinformował mnie

krótko, jak i co. Ptaszek, -kto wie skąd

i jak. Niema papierów. Oberwał dwa lata,

ma wydalenie. Siedział znowu. Wybiegłem

po schodach. Na ulicy  kisnął marcowy

dzień, posiekany deszczem, trzęsący się z

zimaa pod ścianami. Na przodzie dalzko

człapał ów człowiek. Za chwilę znikaął u

narożnika.

Opodai ogród luksemburski dyszał po-

czątkiam wiosny, omzlonej zziębniętą zie-

lenią, jakby słońcem, które w pogoday

czas tu spoczęło, aby przetrwać szarugi.

Pod bramą stał. — Poznałem. W szarym

dnia w ocząch rozpinał niebieskie poł-

skie niebo..

— Warszawiak — krzykaąłem.

— Ja warsiawiak z Czerniakowskiej —

oczy, usta, twarz ponuro zacięta, niemał

«ażdy włos rozbłysnął i rozpromienił się

od polskiego powitania.

I tak poznałem włóczęgę kryminalistę,

— który przez wiele dni był mi towarzy-

szem aż do zaaresztowania go. Powiódł

maię w zaułki do knajp, do nor, do hal

targowych, do piwnic, do przytułków —

na brzeg Sekwany, pod mosty. —

Pamiętam ów dzień.

Sekwana niosła statki, które wydmu-

chiwały dym i trąbiły wieść o swoim przy

jeździe i odjeździe. W rzece leżało odbi-

cie katedry Notre-Dame.

„ Obok na nadbrzeżnym bruku ster-

ty ramowiska, kilkanaście drzew. Tutaj

rozwalały się oberwańcy, mając pod gło-

wą podłożoną cegłę. Nie istaiał dla nich

świat. Ktoś prał łachy i rozwieszał na pa-
tykach, ktoś pitrasił jedzeni» na dymią-

cym piecyku, wyrastającym z bruku. Inni

rozpostarli łachmany i rozdziawiali gębę

do słońca. Przelatywał śmiech, strzelały

żarty, z których gromada pękała.

— Dobrz2 im — wołał mój towarzysz

— koks mają — niby chleb — barszcz też

— no niby wino i kadryl — (kiszka krwa-

wa) i grzeją się w słońca, i co im więcej

potrzeba.

| — Handlarze przygód i awantur —

ktoś z przechodniów nazwał gromadę bez

troski rozwaloną aa bruku.

Potem poszliśmy przez ulicz spiętrzo-

ne wrzaskiem, przez zator aut łamanych

białą pałką, skręciliśmy w brudne zaułki,

w których kończył się handel szmat w

szwargocie francusko - polsko - żydow-

skim i dobrnęliśmy do restauracyjki, je-

dynej może na świecie. Gałganiarze odbie-

rali zapłatę i grzęźli w_ otwartych

drzwiach, na których sążnisty napis gło-

sił, że to handel z wszzłkiego rodzaju je-

dzaniem, założony w tym a w ytm roku.

'Tu nasza traktyjernia — objaśnił  

mnie towarzysz — za tani grosz można

mieć paradną wsuwę.
Weszliśmy.

Przez  zakratowaae okno przeciekało

lepkie światło i okazywało wnętrze wiel-

xiej izby. Na olbrzymim — stole, zbitym
z desek, stały miednice, pokrywy, michy,

gary napełnione zieloną paćką, obrosła

plośnią sterty jarzyn, pomieszanej fasoli

2 ziemniakami, marchewką, makaro2em,

Kości ogryzione z kurcząt, królików, skór-

ki sera, łebki ryb. Jednem słowem roz-

kładające się potrawy, pozmiatane z nie-

dojedzonych talerzy, jakby wydłubane z

zębów, wyplutz z ust minionych dni.

Panował ruch, aż ciasno było.

Dziewczyna nabierała łychą tę pamu-

łę, odważała dla wybrednych kosteczki

z kurcząt, liczyła odebrane pieniądze i do-

piero wtedy napzałniała podsunięte naczy-

nie.

Chytre fraacuzisko założył przedsię

biorstwo jedyne w swoim rodzaju, bo

gdzie komu przyszłoby do glowy... Oto

rano objeżdża wszystkie większe rastau-
racje i od kucharzy kupuje to, co wezo-

raj niedojedzono, niejako to, co odpadnie

od przeżartego pyska bogatego miasta. —
— Panby jadł?

— Za żadne skarby.

— Ja też nie — szybko stwierdził, a

potem jawoś bolzśnie dodał. — Ale paa

chyba nigdy nie był głodny i nie wie co

to prawdziwy głód.

Wychodzimy. Na schodach baby — me-

giery paluchami łapczywie  wygarnialy

z puszek kupione żarcie. Spojrzałem na

którąś a ta warknęla;

— Co ślepia wywalasz?—ty pewnie w

restauracyjce — garsoane — zaczęła krę-

cić nosem, twarz wykrzywiać — to nie

dobre — tamto nie smakuje. Daj pięć

franek, to też pójdę — na balwary, roz-

walę się na aksamitach i z talerzyków

będę żarła. —

Po drodze upominał mnię mój towa-

rzysz.

— Niech pan uważa na  kieszedie.

Idziemy do naszego szynku. Nie gwaran-

tuję. Bo to mogą się trafić rozmaite lu-

dzie.

Wkrótce otwarły się drzwi narożnej

kamienicy. Wnętrze bradn2j knajpy Za-

pchan2 dymem, ochrypłemi głosami, szwar

gotem różnokolorowych języków.

— Ta granda z całego świata. Każdy

ma swój kąt. Polactwo też. A my jasteś-

my najbardziej w poszanowaniu, bo boją

stę nas. Tutaj sami fachowcy — szyfoaie-

rzy — to jest gałganiarze, kumeciarze,

jeden zbiera po ulicach, nizdopałki, a in-

ny kupuje hurtem kumety od tego, co za-

miata restaurację, bo tutaj i w najlen-

szej knajpie na podłogę wypluwają niedo-

paloaego papierosa.

"Trzeba było przeciskać się przez za-

tłoczoną izbę pomiędzy stolikami. O tej

porze był ruch największy, bo to wrócili

z hall, z nocnych poszukiwań, żebracy z

rogów ulic, ściągnęli też z wędrówek

swoich włóczędzy,  obrośnięci brudem i

'xudłami. Tęgo pili, serdecznie raczyli się,

prawiąc sobie przyjacielstwa. Trwał han-

dl wymienny. Najgwaraiej było przy

stoliku, gdzie polski szewc łatał chodaki,

czyścił, farbował i czynił nowe. Ten

chciał kupić, tamten sprzedač. Targowa-

nis krzyk.

Obok płakał po pijanemu krawiec, na-

prawiający czapki, gdzieś zatracił igłę —

a może mu ktoś ukradł. Smiech zabrz-

miał:

— Hu! hu! zgubił sobie cały warsz-

tat za centima.

Szachrajstwa, drobae oszustwa. Sprze-

daż kapeluszy, kołnierzy, bielizny, ubrań

wywleczonych ze śmietników, zegarków

cichcem przesawanych z ręki do ręki.

Ktoś kogoś oszukał. Kłótnia, skakanie s0-

bie do śłapi. Spór załagodzony rozsądnyn

głoszm.

Kto cię przymmusza supować. Ślepy +

karty nie gra. Widziałeś co masz w rę-

kach. Kupował dzieciak czy haadlarz?

Str. V. -

Wpośród wydziedziczonych
Z polskiego stołu zerwało się powita-

nie.

— Wicuś pchełka — toś jeszcze tu—

Ale te okrzyki stężały na mój widok.
Podejrzliwym wzrokiem — obrzucili tnnie.

Wicuś pochylił się ku niestórym, coś po-

wiedział. Rozpogodziły się twarze i zaraz

wyciągały się ręce z usprawiedliwizniem.

— Niech się pan nie dziwi, tutaj Ta-

dziska wyszczute, nie mają spoxojnega

miejsca ani w t0c, ani w dzień. Przyłażą

rozmaici, kręcą się też kapusie i za 20

franek kapują — to jest sprzedają poli-

cjantom takich, co mają wydalenie

z Francji.

Wcisnąłem się w ciżbę, w tłok, i sie-

działem długo pijąc razem z nimi. Gwar

kipiał i przalewał się, a któryś w porywie

całą swoją serdeczność wytrząsał z sie-

bie. —

Wokoło gromadki murzynów. franca-

żów, włochów, rosjaa, niemców, jednem

słowem mieszanina międzynarodowa =

Europy, Amaryki, Azji i Afryki. Drobne

zdarzenia wystrzelały z dymu, z gwaru
ku grozie zebranych, to ku zabawie. Ob>kć

szła gra w kości, obok w karty do ostat-

niego centima, do ostatniej koszuli. Z szu-
lera bezwzględnie ściągali przzgraaą, pie-

niądze, buty, ubranie, do naga. Wygrywa-

jący daje nieszczęśnikowi 10 proc. prze-

granej, aby mógł sobie kupić łąch na na=

gi grzbiet. 2

Ktoś komuś  wygrażał. Wyskakiwały;

przekleństwa. Parę razy błysnął (102, w

mistrzowski sposób wytrąeony z zaciśnię=

tej ręki.

Przechodzą godziny. Czasem estrzega=

jące mignienie oczami.

— Kapuš! —

Opowiadają mt o obławach, któr: się

dokonują w pewne noce. Przeczawają «ie-

dy to będzie i wtedy pustoszeją pobliskie

knajpy, główaie w lecie — bo jakże sie-

dzieć w kryminale, kiedy słońce grzeje.

Co innego w zimi: — to błogosławieństwo

choć na pryczy wyciągnąć można kości,

a mie na kamieniach, choć nad głową:

dach, a nie deszcz, nie mróz. W czasie

obławy właściciel knajpy przemyka się po-

między zebranymi i tym, xtórzy zarobki
przepijają ukradkiem podsuwa pięć fran-

ków. Kto bowiem ma papiery w porządku,

a nie posiada owych pięciu franków jest

aresztowacy za włóczęgostwo, za waga-

bandaż. i
/

O drugiej w nocy zamyka się knajpys

Służący budzili włóczęgów. Z nad stolii
ków, z pod ław dźwigały się postaci, prze

rzucały worek przez ramię. Odrywały się
nogi utrudźon? od posadzki. Zalomotaly;
chodaki i ginęły za narożnikiem. Kto pi-
jamy, nie chce wyjść więc krótkie postę«
powanie — chwyt za nogi, za ręce i za

drzwi. Wychodzący rozpadali się w gro-

madki, po dwóch,to pojedynezo, poszli w

rozmaite strony za sprawami sobie wiado

memi. Łachmany ludzkie bez kształtu, bee
twarzy, ciemne wizerunki nocy, Słychać
było stukot sabotów, twardo  bijących

o kamienie, jakby spadający pot.

Podążyliśmy za gromadką.

W półmroku zaać było żełazne drzwt
zaryglowane. Usłyszał»m gluchą opowi

o cudotwórczej norze.

—Tu była knajpeczka — ciecha. Kto
miał więcej forsy, to dostawał kwartę wi-
na, kawał ławy i siedząc mógł! spać £
łbem opartym na krawędzi stołu. Kt“
miał mniej forsy, to też pamiętali o nim.
Od ściany do ściany szła liaa miłosiarnie
owinięta szmatami. I na niej mogliśmy
łeb opierać i stojąc spać. Rano gospodarz:
wyrywał linę z haka — i tak budził. Te-l
raz zamknęli przed paru tygodniami.

Ostatai ów dobroczynny dom noclego=;
wy. |

Szkoda — należało tam otworzyć mu
zeum nędzy międzynarodow=j. Jeszcze:
spojrzelišmy ka rzece. Na schodach spa-'
dających ku Sekwanie, taż przy płuskuń
wody łachmaniły się kształty ciał, zro-j
słe z miłosiernym brukiem. JANWIKTOR
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Odrodzona
JAK OTWARTO KSIĘGĘ TYSIACL

W EUROPIE ŚRODKOWEJ. —
RZE NA SŁOWACZYŹNIE. — ODNOWIONA HISTKOŚCIOŁA

est to prawdziwy cud. Cud dzie-

jów. Nowy dowód tego, że nic nie za-

„mika bez śladu, że nic nie utonie bez

pamięci w głębinach przeszłości.

Przychodzą czasy, kiedy pył wieków

znika jako dym a resztki dawnych

wieków lśnią nowym blaskiem, nabie-

wają nowej treści.
Cud taki przedstawił się nam obec-

nie w Nitrze, prastarem mieście Słowa

czyzny. Historyczna ta siedziba sło-

wackich książąt już dawno przestała

być państwowym ośrodkiem admini-

stracyjnym. Stopniowo pod naciskiem

wieków ; wypadków jej przeszłości by

ła zapominana, jej sława zanikałą w

mgle legend, a wiele z jei dziejowej

przeszłości pokryło się nietylko pyłem

zapomnienia w przenośni, ale i w do-

głownem tego słowa znaczeniu.

Przez wieki działo się tak świado-

mie. W r. 907, przed przeszło tysiącem

dat Madziarzy opanowali Nitrę i cały

słowacki kraj otaczający ten pyszny
kiedyś gród. Azjaci, którzy usadzili

się w samem sercu Europy. Madziarzy
chociaż starali się uzyskać połysk cy-

wilizacji, zeuropeizować się w miarę

tego jak rosła kultura europejska, ze

zdumiewającą wytrwałością dziedziczy

1i z pokolenia na pokolenie podstawo-

we rysy swej azjatyckiej krwi, — chęć

panowania, chęć ujarzmianiia. Całe-

mi wiekami dążyli do tego, by ujarz-

mić nietylko fizycznie ale i duchowo

słowacką ludność kraju. Oczywiście że

przy tem nieoszczędzano słowackich

skarbów historycznych. Znaczniejsze

momenty słowackiej historji były u-

imyšlnie zacierane. Przeszłość samo-
dzielnego kiedyś narodu sztucznie łą-

czona była z przeszłością Madziarów,

ljako narodu suwerennego i czołowego.
'Trzeba było niebywałego wstrząsu,

który żachwiał całą Europą całym

światem. Musiało nastąpić to, co powa

Miło całe kolosy państwowe, co spowo-

sdowało rozmach nowych sił, które wy
%worzyły nową mapę Europy, aby moż

ma było przypomnieć sobie te czasy,

Kiedy Nitra kwitła... Sławę starej stoli-

y Słowaczyzny wspomina się przy
sposobności, która zasługuje nawyjąt-
(kową uwagę.

Nie wszyscy może wiedzą, że Nitra

za panowania słowackiego księcia Pri
biny (lub Priwiny — fonetyczne brzmie

mie tego nazwiska zatarło się w głębi

mach wieków) odgrywała w szerzeniu
'chrześcijaństwa taką samą rolę jak

m. p. Kijów w starej Rosji za księcia
fWłodzimierza Świetego.

Legenda, — nie, nietylko legenda,

ale i historyczne źródła głoszą że ksią-

že Pribina, panując w Nitrze w pierw-

czej polowie IX. 'wieku przyjąt chrze-

iścijaństwo ; w nitrzańskim grodzie wy

budował pierwszy w Europie środko-

«wej kościół chrześcijański. Stało się

40 następująco: Władca morawski ksią

żę Mojmir wypędził z Nitry księcia Pri
binę. Pribina prosił o pomoc panoń-

skiego margrabiego Ratboda. Przy je-

go pomocy znów opanował kraj ni
trzański. Ratbod był chrześcijaninem

a wzruszony pomocą z jaką mu po-

spieszył, Pribina sam postanowił przy

jaąć chrześcijaństwo. Ochrzczony 20

stał przez salzburskiego azcybiskupa.

„ Pierwszy słowacki książę stał się

gorliwym wyznawcą chrześcijaństwa.

Pierwszym jego czynem było wybudo-

wanie kościoła chrześcijańskiego 'w Ni

trze pod wezwaniem św. Emmerama.

Kościół ten, wybudowany w stylu ro-

mańskim, który następnie zanikł 'w bu

Hdownictwie kościelnem w Europie środ

kowej i Zachodniej, stał się ośrodkiem

chrześcijaństwa w. starodawnej Sło-

waczyžnie, Sta! pośrodku Nitry na 63

łat przed przyjściem Madziarów do te
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Nitra
ETNIEJ HISTORJI. — U STÓP PIERWSZEGO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

go kraju, a 30 lat przed zawitaniem

w te strony słowiańskich apostołów

Cyryla ; Metodego.

Książę Pribina wybudował nietylko

ten kościół którego tysiąclecie obcho-

dzone będzie nadzwyczaj uroczyście w

dniach od 12—15 sierpnia br. ale i sze-

reg innych kościołów swym stylem po

dobnych do kościoła nitrzańskiego.

Wszystkie te pamiątki świadczą

nietylko o prastarej chrześcijańskiej

kulturze Słowaczyzny, ale i; o dawnej

tradycji słowackiego życia państwo-
mm

PRZYGOTOWANIA DO WIELKIEJ
ORJA 1 ODNOWIONE MIASTO.

UROCZYSTOŚCI W NIT-

'wego. Tak samo jak historja św. Wa”

cława w Czechach. tak i historia księ

cia Pribiny dowodi historycznej prze-

* szłości Słowaczyzny. W Czechach sym

bolem państwowości był św. Wacław,

na Słowaczyźnie Pribina. Ten właśnie

fakt podkreślany bedzie podczas uro-

czystości sierpniowych w Nitrze, któ-

re będą zarazem obchodem całopań-

stwowym a nietylko kościelnym. Do

Nitry zjadą się w tych dniach nietyl-

Jo wysocy przedstawiciele Kościoła

ale ; przedstawiciele rządu czechosło

 

wackiego i licznych organizacyj kul-

turalnych. Przyjadą również liczni ob-

cokrajowcy. dla których Nitra dotąd

była mało lub zupełnie nieznaną.

Nitra leży w kraju położonem w po

bliżu „zanikającego świata'., w pobliżu

Słowaczyzny środkowej, gdzie zacho

wały się lśniące swą  wspaniałością

stroje narodowe, gdzie czarowny ko-

loryt narodowy doiąd nie został dot-

knięty pustoszącym modernizmem.

Uroczystości nitrzańskie zatem bę

dą wielką, żywą wystawą etnograficz

ną. Uroczystości jubileuszowe w Ni-

trze budzą wielkie zainteresowanie

nietylko w całej Czechosłowacji, ale i

zagranicą zwłaszcza w Polsce, skąd YNĘUBŁY do Nitry 'wielka pielgrzym-

ka.

SE

Z nowszych badań nad gruźlicą
daczy odróżnia trzy rodzaje reinfek-

Nod pogląd na gruźlicę , cji, z których każda następna jest co-

diametralnie różni się od dawniejsze-

go jej pojmowania i jest owocem grun-

townych badań przy pomocy nowych

metod pozwalających równocześnie

stwierdzić zakażenie gruźlicze (meto-

da Pirquet'a) i badać dalsze jego losy.

Gruźlicę ograniczano od iednej

sprawy chorobowej t. zw. suchot, któ.

re stanowią, jak dziś wiemy, trzecie

stadjum procesu gruźliczego, a więc
sprawę daleko posuniętą; dlatego też

uważano gruźlicę za chorobę stosunko

'wo rzadką, bardzo złośliwą i groźną —

stwierdzenie gruźlicy o danego osobni

ka równało się wyrokowi śmierci.

Wiele spraw chorobowych, które sta

nowią wcześniejsze stadja gruźlicy,

rozpoznawano mylnie.

Z nowszych badań wynika że: gru-

źlica jest chorobą wieku dziecięcego,

gdyż zakażenie gruźlicze w tym wieku

jest niezmiernie częste. Statystyka wy

kazuje, że między 10—16 r. życia

wszystkie dzieci ulegają zakażeniu;

walka z gruźlicą dziecięcą zapobiega

zachorowywaniu dorosłych j chroni

dzieci od śmierci. — Gruźlica jest jed-

ną z najbardziej dobrotliwych wśród

chorób zakaźnych, bo pomimo że zaka-

żenie jest bardzo częste, to jednak nie

jest ono identyczne z chorobą, prze-

ważnie choroby niema — z całkowitej

ilości dzieci zakażonych między 10—1,*

r. życia tylko 3—7 proc. zapada na cho

robę. Gdyby gruźlica była tak złośliwą

chorobą jak np. kiła, gdzie zakażenie

równa się zachorowaniu, to wymarła-

by 'wkrótce cała ludzkość.
Rozpatrzmy szereg czynników od

których zależy możliwość przejścia za-

każenią w chorobę.
1. Zależnie od wieku: Im dziecko

jest młodsze, tem możliwość zachoro-

wania jest większa. — W życiu dziec-

ka są dwa okresy niebezpie'zne, w

ciągu których są specjalnie sprzyjające

warunki dla wybuchu choroby: pierw

szy okres trwa do 5 roku życia, dru-

gi od 9 do 15 r. — jest to okres doj-

rzewania, który przypuszczalnie osła-

bia siły ochronne ustroju wskutek

procesów zachodzących w nim i zużyt-

kowujących dużo energji życiowej, a

mających na celu wzrost organizmu.

2. Wpływ warunków, w jakich

dziecko żyje, a więc: mieszkanie, ilość

i jakość pożywienia, powietrze... Od-

powiednie warunki życiowe w znacz-

nej mierze przyczyniają się do zabez-

pieczenia dziecka od możliwego zacho

rowanie,
3. Otoczenie dziecka j stąd wynika-

jąca możliwość powtórnegozakażenia

(reinfekcji). Możliwość wybuchu cho-

roby przy powtórnem zakażeniu uza-

leżniano od: ilości prątków, dostają-

cych się do ustroju. Okazało się jed-

nak, że ta ilość prątków jest zbyt ma-

ła, aby mogła mieć znaczenie, ważniej

szą zaś rzeczą jest tempo reinfekcji

—częstość i czas dzielący jedno za-

kaženie od poprzedniego. Jeden z ba-

raz niebezpieczniejsza: 1. Zakażenie
ckolicznościowe — przypadkowe, jed-

cnorazowe, dostanie się prątków do
ustroju przy zetknięciu się Z osobni-

kiem chorym. 2 Zakażenie pełza-

jące, podkradające się — stykanie się

z osobnikiem chorym co kilka tygodni
lub miesięcy i wynikające stąd zaka-
żenia, Dziecko przy każdem zakażeniu

mobilizuje siły obronnę ustroju —
organizm jego jest w ciągłej gotowoś-
ci do wałki; im częściej jednak po-

wtarza się ta mobilizacja sił, tem łat-

wiej może dojść do choroby, gdyż w

końcu siły obronne wyczerpią się. Ten

typ zakażenia jest tem niebezpieczniej

szy'że często osoby uchodzące za cał.

kiem zdrowe od czasu do czasu wyda

lają prątki gruźlicze. Mianowicie osta-

tnie 3 lata badań wykazały, że ogoby

starsze, które mają. małe ogniska gru-

licze jednak bez objawów klinicznych

i bez prątków w plwocinie, z chwilą

gdy zapadną na jakąś nie swoistą cho-

, robę dróg oddechowych np. najmniej-

|szv katar, zaczynają nagle wydalač

i pratki. Przy decyzji czy dana osoba
! np. pielęgniarka może być źródłem re-
infekcji pełzającej, trzeba się oprzeć

nie tylko na badaniu plwociny i obja

wów klinicznych, lecz także na prze-
świetleniu Roentgenem w celu zbada-

nia obecności ognisk gruźliczych. 3,

Napad szturmowy prątków — typ za-
kazenia najgorszy. Gdy dziecko miesz-
ka razem z osobnikiem chorym, który
ciągie go na nowo zakaża, to po kilku

tygodniach może zginąć na gruźlicę, po
mimo że roprzednio było całkiem zdro

we. Dawnie] ten typ zakażenia nazy-

wano reinfekcją masywną, gdyż uzależ

niono stopień ciężkości choroby od i-

lości dostających się prątków. Teraz

wiemy, że główną rolę gra nie ilość

prątków, która zresztą jest bardzo ma-

ła, lecz tempo reinfekcji i związany z

niem stopień wyczerpania sił obron-
nych organizmu.

Stwierdzenie typu reinfekcji jes. :

rzeczą bardzo ważną, gdyż pozwala od

powiednio zmienić otoczenie i w ten

sposób zapobiec pogorszeniu się spra-
wy.

 

Po rozpatrzeniu czynników wpływa-

jących na możliwość zachorowania,

| zobaczmy, jakie szanse wyzdrowienia
ma osoba już chora na gruźlicę.

I. Wiek niema tu tak decydującego

znaczenia, jak przy zagadnieniu po-

przedniem; wymienione dwa okresy
życia dziecka: do 5 r. i między 9 a 15

nie sprzyjają połepszaniu się sprawy

chorobowej. zaś dziecko chore w wie-

|ku między 5—10 r. ma więcej szans

wyzdrowienia.

Ii. Im mniej ważny narząd zajęty

jest chorobą, tem więcej istnieje da-

nych do wyleczenia. Stadjum sprawy

chorobowej, w którem znajduje się

dany osobnik, ma znaczenie jeszcze

ej odróżniano dwie

1)

  

 

 
Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1.  

exsudatyw- |

ną — tworzenie się soczystych nacie-

ków o dużej ilości wody i komórek,

która miała zawsze prowadzić do roz-

padu tkanki. więc prognoza była bar-
dzo zła, 2) produktywną, — nie two-

rzącą nacieków, lecz prowadzącą do

organizacji tkanki gruźliczej, nie dó-

prowadzała do rozpadu, więc progno-

stycznie była lepsza. Badania 10—12

łat ostatnich stwierdziły, że wymienio-

ne dwie grupy nie są dwiema posta-
ciami gruźlicy, lecz są to dwa stadja

tego samego procesu. Mianowicie za-

palenie gruźlicze, jako odpowiedź 0-

bronna tkanki, zaczyna się zawsze ex-

sudatywnie, ale potem może prowadzić

bądź do rozpadu bądź do organizacji,

zależnie od tego wnioskujemy, czy

sprawa posuwa się w kierunku pogo7-

szenia, czy też polepszenia, Stwierdze-

nie tego jest rzeczą bardzo ważną, ale

też bardzo trudną, gdyż brak odpo-

wiednich ścisłych metod badania.
III. Złe warunki życia, zwłaszcza

zaś niektóre choroby zakaźne, jak gry-

pa, koklusz, odra lub choroby prze-

miany materji, jak krzywica, cukczy-

ca, — wpływają silnie osłabiająco na

ustrój j pogarszają prognozę.
IV. Reinfekcja, — gdy dziecko cho-

re ponownie ulegnie zakażeniu, to
sprawa chorobowa. może nagle skoczyć

"w kierunku znacznego pogorszenia,

szczególnie wtedy, gdy ta infekcja bę-
dzie typu pełzającego.
Rokowanie 'w gruźlicy dziecięcej jest

wogóle rzeczą trudną i podobnie jak
djagnostyka musi posługiwać się

wszelkiemi metodami i uwzględniać

wszystkie czynniki. Stopień prawdzi-
wości jego jest proporcjonalny do ilo-

ści tych uwzględnionych metod ; czyn-

ników,
N. 0. 

Mennica państwowa wybiła nowa

10-złotową monetę iubileuszową,  £
okazji 250 rocznicy odsieczy wiedeń”
skiej. Przedstawia ona z jednej

ny podobiznę Sobieskiego, z drugiei
godło państwa, projektu znanego me-
daljera poznańskiego prof. Jana WY”

| sockiego. 
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— Szawie, a dotąd ami wojska,

Wilno, 13 sierpnia 1933 r.
-

DZIENNIK WILEŃSKI
Dodatek kalturalno - iieracki

Wydawca:

Aleksander Zwierzyński

 

Trz
Joa lat mija od zwycięstwa

nazwanego w legendzie narodowei

„Cudem nad Wisłą*. Porwani wirem

toczących się nieraz błyskawicznie
wypadków oddalamy się z każdym

rokiem szybciej od pamiętnych go-

dzin.

Trzeba jednak corocznie oglądać
się w tył, aby ocenić znaczenie tych

kiłku sierpniowych dni roku 1920, aby

zaczerpnąć z nich mądrości i doświad-

czenia na dzień dzisiejszy. Potrzeb-

ne jest to też na to, aby powoli z cha-
osu sprzeczności wytwarzać w Świa-
domości narodu prawdę historyczną

roku 1920.

I wydaje się nam nie od rzeczy

przytoczyć kilka wyjątków z relacyj

tych, którzy w owym czasie byli wy-

niesieni przez bieg wypadków na od-

powiedzialne stanowiska i stali się

głównymi aktorami rozgrywającego

Się dramatu. Na te znane już i kiedy-

indziej omówione relacje dobrze jest

spoglądnąć z perspektywy trzynastu

lat, okiem obserwatora może niezbyt

jeszcze odległego, ale umożłiwiającego

bardziej objektywny, spokojny osąd.
* *

J.Biisudski: Rok 1920. (wyd. 1)
str. 154. „W tej męce trwożliwej nie

mogłem sobie najwięcej dać rady z
nonsensami założenia dła bitwy, non-

senstim pasywiioŚCi dla gros moich Sił,

zebranych w Warszawie. Kontratak
zdaniem mojem z Warszawy i Modli-
.na prowadzony być nie mógł. Wszę-

po dzie uderza on frontałnie na przeciw-

< mika, na jego główne siły, w całości,
00 jak mi się zdawało, ściągane ku War-

ani do-
wódcy riasi rady ze zwycięskim  nie-
przyjacielem dać sobie nie mogli'.

Str. 156: „Nie mogłem się zdobyć
ani na zaufanie do sił moralnych woj-
ska i mieszkańców stolicy, ani na pew-
ność dowódców jednych i drugich. —
Ten nonsens założenia męczył mię tak
niezmiernie, że doprawdy niekiedy
wydawało mi się, że ze wszystkich ką-
tów coś chichocze i kpi zemnie, gdy
nonsens i wyraźną głupotę biorę za
podstawę mojej rachuby czy moiej

decyzji... Bezsilność, gdym przemyśli-

wał o konieczności inicjatywy, pluła

mi wprost w twarz, gdym zaczynał
przerabiać rachiinek. Rachunek ten od

razu mi się nie kleił.. (str. 157)
Wszelkie próby dawały nicość siły —
nonsens założenia, bezrozum  bezsiino-
ści lub nadmiar ryzyka, przed którym
logika się cofała. Wszystko wyglądało

mi w czarnych kolorach i beznadziej-
nie'.

Str. 149: (O gen. Rozwadowskim)
„Nie tracił nigdy _ sprężystości ducha,
cnergji i siły morałnej; chciał wierzyć

iw nasze zwycięstwo, gdy wielu, bar-
dzo wielu traciło już uiność i, jeśli
pracowało, to ze złamanym charakte-
rem“,

J *
«

Str. 132. „Państwo  trzeszczało,

ynaśŚcie
| wysiłki wojsk rozdrabniały się w od-
ruchach, a praca dowodzenia z dniem

każdym była trudniejsza i cięższą

moralnie. Niechybnie wśród powodzi

trwogi, bezwładu i bezsilności, były
próby zorganizowania elementu wal-

«ki i elementu sily, łecz nie trzeba ich

'historycznie przeceniać. Nie miały one

wcale żywiołowej potęgi i mocy, a 0-
słabione były krzykactwem i nadmia-

rem bezładu organizacyjnego. Dla

krzykactwa rzucono hasło nonsen-
sowne nowej armji ochotniczej, armii,

w której przedewszystkiem wyrastały
w nonsensie organizacyjnym liczne

sztaby, przepełnione nowemi prowe-
nistami. Zdołałem zatrzymać ten non-

sens... *
M. Tuchaczewski: „Pochód za

Wisłę” wykłady w Akademii Wojsk.
R. K. K. A. w Moskwie str. 272.
„Wreszcie pojawiły się formacie trze-
ciej linii, tak zwane ochotnicze. Te

formacie, bezwzględu na swą młodość

i<brak wyszkolenia, miały dostateczne

szałety bójowe, ponieważ przeważnie
;komapletowały się z elementów inteli-
gentrych i burżuazyjnych, które, poi-
mując, že los ich stawia się na kartę,
zdradzały wielkie zdecydowanie i u-

por“.
* + *

J. Pilsudski: str. 152.“ „Lecz przy
decyzji, którą miałem powziąć, gdy
nie szło już o zmianę personalną, mu-

siało się zmienić dużo w organizacji

dowodzenia i rozgraniczeniu zadań...

Te dwa ciężary, o których nie dysku-
towano, leżały bezpośrednio na mnie,

a pierwszy z nich był ciężarem wprost
przygniatającym, na dnie bowiem je-

go leżał jakgdyby mus nonsensu stra-

tegji, nonsensu rozumu. Z ciężarem
tym najwięcej miałem do czynienia,

gdym wieczorem 5 sierpnia i w nocy.

na 6-ty nie na jakiejś ńaradzie, lecz
w samotnymi pokoju w Belwederze,

przepracowywał siebie samego dła wy

dobycia decyzji... (str. 158) Zestawiw-

Szy po kilka razy wszystkie próby ra-

chunku, zdecydowałem dwie rzeczy:

wycofać.ku południowi większą część

naszej 4-tej. armii i zaryzykować osła-

nę południową, wyciągając z niej dwie

dywizje, które uważałem za najlepsze
l-ą i 3-ą legionowe. Następnie osta-

tccznie postanowiłem, że kontratak

poprowadzę sam, chociaż z góry w ten

sposób przesądzałem, że wprowadzam

wskutek tego bezwład w dowodzeniu,

gdy biorę może na czas dłuższy do-

wodzenie bezpośrednie małej załedwie

części wojsk, których byłem naczel-
isym wodzem. (str. 159) Gdy 6-g0 ra-
no zameldował się u mnie po rozkazy
gen. Rozwadowski, wszedł do mego
gabimetu ze szkicem, jako jeszcze jed-

ną propozycją, czy kombinacją...

„.Odrzuciłem. odrazu ten projekt...
Generał Rozwadowski, Krakow

1929, str. 87. „Przegrupowanie wojsk
stosownie do plamr opracowanego pod

'wzgłędem strategicznym przez gen.

Rozwadowskiego, a pod względem

administracyjnym przez gen. Sosn-

14594]
 

lat le m u...
| kowskiego, odbywało się szybko: by- | iemnicy i choć pozoru zasadzek. De-
ły tarcia naturalnie, ałe każdy niższy

dowódca, czy komendant, starał się
je usunąć, bo wiedział, że chodzi tun o
byt oiczyzny. W nocy z 5 na 6-go
sierpnia zjawili się generałowie: Roz-

wadowski i Sosnkowski u Naczelnego
Wodza, by mu przedłożyć plan opera-

cyjny do zatwierdzenia. Po długiej, o-

żywionej dyskusji Naczelny Wódz za-

twierdził plan generała Rozwadow-

skiego w rannych godzinach dnia 6-g0
sierpnia, przyjmując tem samem pełną

odpowiedziałność. Decyzja zamienia

myśl w czyn i staje się dziejotwórczą.

*Istotą tego planu był wiełki manewr

zaczepny. (str. 89) Dnia 6 sierpnia
wychodzi „Rozkaz do przegrupowa-

nia" zasadnicza dyrektywa operacyj-
na bitwy warszawskiej, podpisana

przez gen. Rozwadowskiego... (str. 88)

nu zaakceptowanego przez Naczełne-

go Wodza zerwał gwałtownym odsko
kiem kontakt bojowy z nieprzyjacie-

lem, był to manewr odwrotny, by po-

tem wykonać manewr zaczepny. Od-

wrót ten da! wojskom nietylko wypo-

czynek przed wałną rozprawą, ale też

i możność swobodnego przegrupowa-

nia się. Nowość tego manewru, do-

tychczas nigdy w tei wojnie nie Sto-

sowanego, to jeden dowód więcej, że

właśnie nikt inny, tylko gen. Rozwa-
dowski, „tak niedawno operacjami kie-
rujący, był duchownym inspiratorem
tego posunięcia".

*

J. Piłsudski: str. 165. „Po załat-
wieniu tych spraw 12-go wieczorem

wyjechałem z Warszawy. Wyjeżdża-

Jem pełen poczucia nonsensu i nawet

pewnego wstrętu do siebie, że dla

tchórzostwa i niemocy polskiej musia-

Jem zaprzeczyć wszelkiej logice i
wszelkim zdrowym prawom wojny.

atak, o ile wogółe atakiem nazwać to

imożna. Lekki a bardzo łatwy bój pro-
'wadzila przy wyjściu tylko 2l-a dy-
wizja... Mne dywizje szły prawie bez

kontaktu z nieprzyjacielem, gdyż nie-

znacznych potyczek w tem czy innem
miejscu z jakiemiś małemi grupkami,

które natychmiast po zetknięciu się

z niemi rozpraszały. się i uciekały, kon

taktem nazwać bym się nie ośmielił.
Cały dzień spędziłem w Samochodzie
głównie przy 14-tei lewoskrzydłowej

dywizji, zbierając ciągłe dane i wra-

żenia swoje oraz mych podwładnych.
Nie mogę nic powiedzieć, że tego

dnia wieczorem, gdy wszystkie już dy-
wizje przebiegły po dobrych trzydzie-
ści kilka kilometrach ku północy była

tajemnica t. zw. mozyrskiej grupy.

..Wydawało mi się, że Śnię. Jako wy-
nik, do którego doszedłem, był pogląd,
że czeka mnie gdzieś jakaś zasadzka...

(str. 172) Dzień 17 sierpnia nie przy-
niósł mi żadnego wyjaśnienia tych za

gadek. Szukałem go teraz na prawem

skrzydłe, Spędziłem znowu dzień cały

w samochodzie, szukając śladów ta- 

Gen. Rozwadowski w wykonaniu pła--

.„(str. 174) Dnia 16-go rozpocząłem:

brze popołudniu zastałem w Łukowie

dowódcę 21-szej dywizji wraz z jego
sztabem,. festynującego wesoło po. tak
wspaniałym marszu. Gdy dowódcy,
brygad i niektórych pułków maaie oto-

czyli przy stole, wszyscy w jeden głos
twierdzili, że właściwie nieprzyjaciela
niema... (str. 173) Nie rozumiałem wła-
šciwie, gdzie jest sen, a gdzie pra-

wda... Pomimo iż sen mógł być ra-
dosny, nie mógł się wydawać wtedy,
realnym. Miesiąc cały sugestii, sugestji
przemocy, nie chciał mijać, Sen rade-

Ści nie mógł być realnym. Pod temi
„wrażeniami przyjechałem wieczorem

do Garwolina. Pamiętam, jak dziś *ę

chwilę, gdy pijąc herbatę obok przy-
gotowanego do snu łóżka, zerwałem

Się na równe nogi, gdym wreszcie u-

słyszał odgłos życia, odgłos realności,

słuchy grzmot armat,  dolatujący
gdzieś z północy, Więc nieprzyjaciel

jest!.. Dnia 18-tego, gdym rano ze:-

wał się ze snu, armaty już nie grały;
była zupełna cisza”.

Gen. Rozwadowski: (str. 97) Dnia
13 sierpnia zagrzmiały armaty. Od

13-go sierpnia do 17-x0 sierpnia trwa
bitwa pod. Warszawą. I-sza armia
walczy na przedmieściu stolicy, V-ia
armija nad Wkrą.:. (str. 98) Generał
Rozwadowski przez cały cza sbitwy
nad Wisłą objeżdżał stale poszczegó!-
ne odcinki frontu, wśród gradu kul wy-
dawał dyspozycje, przesuwał odwody,
zarządzał natarcia swoim systemem
„ze siodła”, a nie od zielonego stoli-
ka, dałeko za frontem. Zielony stolik,
to jest robotę sztabową, pozostawił
sobię aa Nocne godziny... (str. 87).

*

„*Str. 101: „Po bitwie warsz
skiej północną grupą wojsk  polskici:
dowodził Naczelny Wódz osobiście;
gen Rozwadowski, kierując operacia-
mi na połfidniu, nie mógł być przy ie-
120 boku.. I tu niestety przyszło do
pierwszego rozdźwięku między Naczeł
nym Wodzemaszefem sztabu, a roz-
„dźwięku tego rezultatem, to krwawa
i ciężka bitwa nad Niemnem, któta o
mało, że nie skończyła się na. niepowo
dzeniu i nie przekreśliła sukcesów
warszawskich... Gen. Rozwadowski u-
ważał, że należy nieprzyjaciela uprze-
dzić, zadać mu klęskę ostateczną i po-
kdyktować pokój... Gen. Rozwadowski
Pioponował. aby wyzyskać korzystną
svinacię, którą stworzył gen. Rydz -
Śmigły pod Grodnem i Augustowem,
związać energicznemi atakami nad
„Niemnem środkowym sily bolszewic-
kie, którym bardzo na łączności z Lit-
wą i Prusami wschodniemi zależało.
Tymczasem po zgrupowaniu jiaknaj-
silniejszej grupy manewrowej, na po-
łudnie od Kobrynia, nałeżało uderzyć
niespodziewanie ma lewe skrzydło nie-
przyiaciełskie, zwinąć je dokumentnie,
a potem maszerując na Słonim, Lide
i Wilno, wrzucić wszystkie siły bołsze=
wickie i woiujące z nami litewskie
wojska przez Kowno, Szawłe w błota
Windawy, -a nawet w morze Bałtyc-
kie... Naczelmy Wódz uznał ten plan
za dobry, zaznaczył jednak,>że przez
zalanie Litwy wojskami polskiemi, wy
woółałby wieczną nienawiść Litwy do
Połski, do której nie chciał doprowa-
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RARE u" kolebka polęgi króla Jana III.
Sięcony przez uas rok Sobieskie-

go przywodzi na myśl wszystkie szcze

góly związane z życiem i czynami te-

go wielkiego króla i wodza. A takim

szczególem istotnym, który dał po-

sławie i przyniósł

było

czątek późniejszej

Sobieskiemu koronę królewską.
zwycięstwo pod Chocimem.

Cóż dziwnego zatem, że korzysta-

ięc z pobytu w najdalej na wschód

mmsuriętym skrawku Podola, wybra-

łem sie do sasiedniej Rumunii, by
zwiedzić miejsce, którego pamięć du-

ma napawa każdego Polaka.

Okropna, kociemi łbami wykłada-

na droga, wobec której nasze „polskie

drogi” są autostradami, wiedzie nas w

tumanach kurzu przy temperaturze

60. do Chocima. Półtorej godziny
jazdy wśród łanów kukurydzy i sło-

ńeczników doprowadza nas do mia-

sta”. Chocim to rozległe, na rosyjski

sposób parterowymi domkami zabu-

dowane asiedle, zamieszkałe przez

mieprawdopodobne ilości żydów. Nie

wiadomo naprawdę, dła czyjego użyt-
łu stoją te 4 serkwie, barwnemi kopu-

łami wznoszące się nad miastem, gdyż

ebok wojska nie widać tu nikog:
prócz żydów. Brud i nędza wywierają
przygnębiające wrażenie, a gęsto roz-
Siane tabliczki głoszące, że jesteśmy

na „ulicy* Priac Nikołai, Mircea cel
Mare, czy Regina Maria, w niczem nie
są w stanie nadać cech miasta, temm

zbiorowisku wałących się lepianek i

ruder. Nawet główna arterja, straca
Stefan cel Mare, nie czyni lepszego

wrażenia. Lecz nie miasto jest celem

maszej wycieczki. „dziemy ku uinotn
potężnej niegdyś warowni chocim-

skiej, której zdobycie było kluczem do
całei wojennej kariery króla Jana III.

Półtora kilometra od miasta, złą-

czona orzgańicznie ze ska!lnemi  Ścia-
mami jaru dniestrzańskiego, stoi od

wieków, w toku których była kolejno

siedzibą zmieniającychsię często wład

ców tej ziemi. Stajemy przed potęż-
nemi obmurowanemi wałami, przez

które wiedzie do Środka warowni kil-
ka bram, z widocznemi Śladami zwo-

dzonych mostów. Wały pochodzą w
swej dzisiejszej postaci z r. 1718, kiedy

Turcy rozbudowali twierdzę pod kie-

runkiem francuskich fachowców, Wa-

%w po obu stronach iosy były wysoko
podmurowane. Niestety ludność zdar-
ła niemal wszędzie wierzchnią okła-
dzinę, której polerowany / piaskowiec
siużył za budulec wielu chatom i mur-
kom i dziś jedynie wewnętrzny mur
szczerzy setki otworów pozostałych
po osadzeniu okładziny.

W bramach mijamy wartę, która
nieokazuje jednak przechodniom żad-

mezo zainteresowania i wchodzimy w
abręb wałów. :

Przed nami sterczy ku niebu na-
gryziony zębem czasu minaret, wido-

my znak tureckiego panowania — 0-

bok jaskrawa cerkiew zgłosi zwycięst-
iwo krzyża nad półksiężycem. W ob-.
pebie wałów liczne gruzy dawnych ko-

rosyjskich zbudowanych tu po r.
kiedy Rosja obięła Besarabię

wodswoją władzę. W głębi właściwa

ieytadela. »

Rozbudowywana kolejso przez licz
mychswych panów, od hospodarów

wołoskich i królewiąt polskich po Tur-
ików i Rosjan, dziś popadław zupełną
ruinę i jedynie dobrze zachowane

 

iściawy zewnętrzne, baszty i blanki da-

Ha poiecie oogromie i potędze twier-
dzy.

Wnętrze

tyckie oddrzwia i okna dawnej kapli-
cz. wzniesionej rzekomo przez jakąś

żnę grecką. maurytańskie okna z

czasów tureckich, ginące freski cerkwi
św. Mikolaja zainstalowanej tu przez

  

 

  

 

zarosłe zielskiem daje | głębokość lochów Świadczą o dawnej
pewien przegląd dziejów zamku. Go- | patędze tei zda się nie do zdobycia

warowni.

A jednak dwukrotnie ułegła orężo-
wi polskiemu.

Raz w r. 1621, gdy Chodkiewicz

rozgromił tu olbrzymią armię sułtań-

Dniestr stanął Sobieski obozem naprze
ciw zamku, w dwudniowej walce pod'

osobistem kierownictwem zdobył ata-
kiem piechotv "*ały. a wprowadziw-

szy 15 chorągwi husarji rozgromił 30

tysięcy Turków. Z namiotu wodza tu-
reckiego, Husseina donosił o zwycię-
stwie królowi. List Sobieskiego nie za
stał już króla przy życiu. zato zwy-
cięstwo przyniosło korone zwycięscy.

Dziś Chocim jest ruiną, ale pozo-

m

Rosian. Trudno się wyznać w tym| ską, drugi zaś w 1673, gdy zwyciężył

chaosie styłów i epok. I tylko ogrom|tu ówczesny hetman wielki koronny| stanie zawsze świadkiem naszej daw-
kilkodziesięciometrowych ścian, gru-|Jan Sobieski. nej potęgi i w bieżącym roku szcze-
bość murów, szerokość krużganków, Przeprawiwszy swe wajska przez | £ólnie przypomnieć się godzi.

RARE WONRZAJEWETZCHSEACREZ TA

 

   

W alką Zz żywiołami przyrody od nie

pamiętnych czasów zmuszała człowie

ka do bacznego jch obserwowania i
wyciąganią z tych doświadczeń wnios
ków na przyszłość: W rozmaitych o-

imaicie ustosunkowywał się do tych

zjawisk ale zawsze tendencją jego by-

ło powiązanie ich w pewną całość, czy
to przez stworzenie mitologii. przy-

pisującej tym lub owym bóstwom wła-

dzę nad poszczególnemi zjawiskami,

czy też w miarę postępu i rozwoju

wiedzy. przez stwarzanie coraz to no
wych teoryj naukowych.

Zjawiska atmosieryczne: burze, pio
runy grzmoty specjalnie inlezeso-;

przebiegu starając się ie powiązać we
'współny  łańeuch przyczyn i na-

stępstw. Ale dopiero wynalazek ma

Szyny parowej. motoru termodyna-

micznego i związane z tem rozważania
teoretyczne umożliwiły pierwszą  pró-
bę ujęcia zawiłych zjawisk atmosie-

rycznych 'w jedną wspólną teorję, O-
bejmującą oczywiście całę atmosferę
ziemską, a nietylko jakiś jej poszcze-

gółny odcinek.
Gdy w wieku XIX, wynaleziono mą

szynę parową, wówczas młody inży-
nier francuski Sadi-Carnot zapragnął

dojść do zrozumienia jej działania i
zorjentowania się w możliwościach
poprawyjejwydajności. W swoich te-
oretycznych rozważaniach doszedł on

do następujących uproszczeń: naj-

istotniejszą | najniezbędniejszą czę”
ścią najprostszego motoru termodyna-

micznego jets ognisko odstarczajace

ciepła (dodatnie źródło ctepła

i chłodnica w której skrapla
stę para (ujemne źródło  cie-

pła), oraz czynnik pośredniczący w

przenoszeniu ciepła od źródła dodat-

niego (o wyższej temperaturze) do

źródła ujemnego (o niższej tefnpera-
turze) t. zn. para wodna. Po takiem

zredukowaniu rozważań do rzeczy ab-

solutnie najistotniejszych udało się

mu wykazać, że wydajność motoru ter
modynamicznego zależy jedynie od
różnicy temperatur obu jego źródeł.

Ten rezultat badań francuskiego inży-

niera stanowi jedno z podstawowych
praw fizyki. noszące nazwę „zasady

Carnota“.
Otóż pomiędzy atmosferą ziemską

a motorem termodynamicznym istnie
————0—05500004 USA NIN TE ZE-

PAUL VERLAINE

Srebrna poświata
Kni się wśród drzew.
Z boku dolata
słowików śpiew
tony wdał. płyną...

Słyszysz dziewczyno?

h W blasku miesiąca
Išni siawu ton —
wierzba płacząca 
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kresach swego rozwoju człowiek "OZ į

wały człowieka. Od dawien dawna | metrów, tak samo potrzeba ich i

zapisywano rozliczne obserwacje 0 ich | kontroli funkcjonowania naszej atmo-
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je wielka analogja. Sposób jei działa-|
nia, jako eałości. możemy zrozumieć
jedynie w oparciu go zasadę Car 'ota. .

Na czem ta analogja polega?

W uproszczeniu możemy nasz atimo

sferyczny motor cieplny, zresztą bar-

dzo skomplikowany, przedstawić w

sposób następujący: mamy jedno źró-

dło ciepła j dwa zimna. pomijając in-
ne mniej ważne; miedzyzwrotnikowe
Źródło ciepła i dwa źródła zimna na

biegunach. Pomiędzy temi źródłami,

jak w maszynie cieplnej, krąży prze-
nośrik ciepła, powietzze.

To uproszczone porównanie wysu-

wa odrazu pewne konieczności natury
praktycznej, Tak jak dla kontroli biegu
machiny tszeba odpowiednich meno-

i dła

sfery. Rolę tych manometrów spełnia-
ią stacje meteorologiczne, które oczy-
wiście muszą obejmować zarówno ob-
szary równikowe jak j polarne.

Zarówno zapiski żeglarzy, jak i
obserwacje zakładanych coraz liczniej
stacyj meteorologicznych wykazałą, że
impulsy powodujące ruchy atmosfe-

ry są najogólniej biorąc dwojakiego po
chodzenia: międzyzwrotnikowego i bie
gunowego. Sam obszar polarny przed-

stawia zbioznik zimnego ciężkiego po-
wietrza, rozpływającego się bezustan-
nie ku niższym szerokościom geogra-
ficznym. W zetknięciu z ciepłemi ma-
sami powietrza zwrotnikowego daje
omo cały szereg zaburzeń j maa
się w oczy ruchliwość.

Te zasadnicze zjawiska, w oparciu
o zasadę Carnota, usiłował Dove po-
wiązać w jedną całość z zawiłemi zja-
'wiskami atmosferycznemi w średnich
szerokościach geograficznych. Wyobra
żał on sobie pracę wiełkiego atmosfe-

rycznego motoru cieplnego. jako wał-
ke między równikowemi a polarnemi
prądami powietrza. Walka tą rozgry-
wa: się na pewnym  wiełkim froncie,

. przebiegającym przez całą ziemię na
pewnej ciągłej linji, którą obserwacje
powinny wykazać. I to jest pierwsza
teorja frontu polarnego.

Ale z biegiem lat zaczyna pokry-

wać ziemię coraz gęstsza sieć stacyj
meteorologicznych, telegraf ; radjo łą-

czą je w jedną całość, następuje wy-
miana spostrzeżeń. W ręku meteorolo
gów gromadzi sie obiity materjai ob-
serwacyjny, a pod wpływem jego Za-
czyna się chwiać teoria Dove'go. Na-
suwają się wątpłiwości czy naprawdę

 

„La lune blanche”
pochyla doń
zieleń warkocz%...

Wieczór uroczy!

' Gdy płaki zasną
i zmilknie gwar, —
ta noca jasną
przedziwny czar
ziemię obleka...

Póidz, — szczęście czekał

przełożył Kazimierz Rychłowski,

Kala leki jako motor senis
'w atmosferze zachodzą te zjawiska w
tak prosty sposób.

Nowy środek pomocpiczy, mapy po-
gody (synoptyczne), zwrócił początko-
'vo uwagę na rzecz pozornie inną. na

wędrujące zniżki i zwyżki barometrycz
ne. Wysuwa się kwestja ich znaczenia

z punktu widzenia zasady Carnota.
Gzy są to oddzielnie pracujące maszy-
ny cieplne. czy też tylko kółka ; prze-

nośnie 'w jednej dużej?
W każdym razie z przyjęiego na ma

pach sposobu kreślenia rozkładu zni-
żek mie można było absolutnie wy-
wmioskować o istnieniu wielkiego fron
tu polarnego. — Zaistniała przeto po-
zorna rozbieżność między teorią a ob-

serwacją.

Pracy nad wyjaśnieniem tego pro-
błemu poświęcił się jeszcze w latach

przedwojennych norweski uczony V.
Bjerknes. Ze stworzoną przez siebie
szkołą prowadził on badania w Niem-

czech, a następnie w czasie wojny
przeniósł się z powrotem do Norwe-

|| gii. gdzie przeprowadzając początkowo
w bardzo ciężkich warunkach obser-
wacię. gromadził potrzebne mu mater-
dały. Rezultat tych badań został u-
wieńczom pomyślnym wynikiem:
stwierdzono istnienie wielkiego from-
tu polarnego.

A więc przedewszystkiem doszedi
Bjerknes do przekonania, że niem:

| zasadniczej sprzeczności między „or
ję 'waiki* Dove'go, a „teorją zniżek*

szkoły synoptycznej, albowiem w tych

właśnie zniżkach odbywa się owa wal

ka Boveg'o w niezwykłe wzmożonej
site.

Dałej szkole norweskiego uczonego
udało się wyjaśnić kwestję powstawa-

mia zniżek barometrycznych  (cyklo-

nów). eo pozostaje w ścisłym związku
z przebiegiem wielkiego frontu polar-

nego. . : +

Nad obydwoma biegunami ziemi

'zgłegają kołpaki zimneęRo powietrza.
'Nagromadza. się ono ciągle a będąc

męstsze i w nadmiarze, spływa bezu-

stagmie ku niższym szerokościom Fe0-
„graficznym w postaci czy to charąkte-

rystycznych języków czy to t. zw. fal
' Najbardziej jednak uderzają-
cem jest to. że początkowo nie miesza
się ono z powietrzem ciepłem. przyby
wającem od zwrotnika. Dzieli je wy-
raźną powierzchnia graniczna. nachy|
lona pod pewnym kątem do poziomu
a-zwaga właśnie „frontem polarnym".
Na tym„ironcie połarnym* powstją Ca

|ke rodziny zniżek barometrycznych
Ri ; stąd posuwając się w kie-
runku wschodnim zajmują coraz to
„nowSzę obszary swą burzliwą pogodą.

Teosja trontu polarnego w formie
podanej przez szkołę norweską. wska

| zuje na bezwzględną konieczność oto-

| czenia okolic podbiegunowych gestą

|siecię stacyi meteorologicznych. Bez
zbadania okolic polarnych nie będzie-

my mogli nigdy opanować zjawisk

"meteorologicznych naszej atmosfery.

FWynika to z równą siłą z zasady Car-

Lmoša, jak ; z obserwacyi zjawisk, ob-

hiętych 'współna nazwą frontu polarne-
igo I stąd takie olbrzymie za'ntoreso-

„| wanie badaniami połarnemi, stad usta

| wiczne wyprawy. w okolice podbiezu-
bara. „B,
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Je: katolicka kultura nawet oświe

conych warstw społeczeństwa pol-

skiego domaga się niejednokrotnie

uzupełnienia, to w wielu wypadkach

decydującą rolę w istnieniu luk od-

grywa brak właściwej literatury kato-

lickiej. Zbyt popularna, obliczona tyl-

ko dla prostych umysłów lub zbyt

specjalna literatura z zakresu zagad-

nień katolickich i ich znajomości nie

znajduje oczywiście oddźwięku w Spo-

łeczeństwie oświeconem. A jednak

tworzenie takiej literatury z przezna-

czeniem dla tych właśnie warstw leży

w interesie katolicyzmu, który ostat-

nio rozpoczął szeroką Akcję Katolic-

ką wśród społeczeństwa świeckiego.

Braki w polskiej literaturze kato-

lickiej są znaczne i różnorodne. Pie-

kącą jednakowoż luką był brak wy-

czerpującego, poważnego dzieła pol-

skiego o historii kościoła katolickiego.

Można powiedzieć, żeśmy do tei pory

napisanej historji kościoła nie mieli.

Z zasługujących na uwagę, ale nie wy-

pełniających zadania wymienić nale-

ży Wład. Krynickiego „Dzieje kościo-

ła Powszechnego” w czwartem wyda-

niu i opracowaniu O. Wł. Szodrskiego,

dalej ks. WŁ. Szcześniaka „Dzieje ko-

ścioła katolickiego" doprowadzone tyl

ko do pontyfikatu Grzegorza VII., pod-

ręcznik K. Vólkera „Kirchengeschich-

te Polens”, jeżeli już nie mówić o daw-

niejszej książce ks. Bulińskiego Z r.

1886.
Bez porównania szczęśliwsi są pod

tym względem katolicy innych naro-

dowości, którzy oddawna posiadają

obszerne dzieła o historji kościoła, że

wspomnąć tu tylko z ostatnich cza-

sów Fern. Mourret'a (Histoire genćrale

de tEglise 10 tomów), A. Knėpilera

(Lehrbuch der  Kirchengeschichte) i

innych. i
To też z prawdziwą ulgą i uznaniem

„4 przyjmujemy świeżo wydobytą z pod

prasy Wydawnictwa Zakładu im.

Ossolińskich we Lwowie „Historię

kościoła* (tom I.) napisaną przez wy-
bitnego znawcę przedmiotu, profesora

Uniwersytetu Jana Kazimierza ks.

dra Józefa Umińskiego. Książka jest

wprawdzie przeznaczona  przede-

wszystkiem dla studentów szkół aka-

demickich, sądzimy jednak, že nietyl-

ko z pożytkiem ale z prawdziwem za-

interesowaniem przeczytać ją winien

— i napewno chyba przeczyta — każ-

dy nietylko duchowny, ale i świecki

katolik. Książka na to ze wszech miar

zasługuje.
Jest _ przedewszystkiem jak

wśpomnieliśmy — właściwie pierwszą

wielką historią kościoła napisaną po

polsku — dla Polaków. Autor ma peł-

ne poczucie nietylko tego doniosłego

faktu i wypływających z niego zadań,

ale przepojony zdrową, cenną ambicią

narodową wysnuwa wnioski:  „bra-

„kiem głównym — pisze —wszystkich

podręczników dotychczasowych jest,

że powstając zagranicą, uwzględniają

prawie wyłącznie stosunki i czynniki

zagraniczne. sprawy zaś słowiańskie

i polskie prawie całkowicie pomijają.

Historję Kościoła przedstawiają tak,

jakgdyby Słowiańszczyzna i Polska

nie odgrywały w niej żadnej roli i by-

ły co najwyżej biernemi receptorkami

tylko, nie wnosząc niczego od siebie

do dziejów kościelnych i kulturalnych.

Właśnie z tej przyczyny żadnego Z

podręczników zagranicznych nie mo-

żemy nazwać zupełnym, wszystkie

zaś grzeszą jużto romańską już ger-
«

„gnańska stronniezością”, '  

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

Polska „Historja Koseiola“
I stwierdzić trzeba z największą

radością, że autor dopiął swego Za-

miaru już w pierwszym tomie. Prze-

chodząc żmudnie poszczególne fazy

historyczne Kościoła i jego rozwoju

nie zapomina nigdy O początkowo

nielicznych, a w miarę postępu wie-

ków coraz liczniejszych fragmentach

historji Kościoła, w których zarówno

Słowiańszczyzna. jak w szczególności

Polska. odgrywają coraz znakomitszą

rolę, aż wreszcie zajmują wybitne sta-

nowisko ośrodka misji katolickiej na

Wschodzie. Dopiero w książce ks.

Umińskiego można w całości pojąć

rolę Polski w Dziejach Kościoła kato-

lickiego, jej czynną, zawsze pożytecz-

ną i pozytywną rolę, która wysuwa

nas na tym odcinku na czoło wszyst-

kich narodów słowiańskich. Jest to

bodaj najcenniejsza strona nowego

dzieła.

Podziw zaś prawdziwy budzi jei

absolutny obiektywizm. Autor — Zg0

dnie z zasadniczą podstawą nauk hi-

storycznych — nie stara się przemy-

cić ciemniejszych -stron historji ko-

ścielnej zapomocą zaprawionej obłu-

dą tendencii. Wykłada jasno i wyraź-

nie o wszystkiem, za zasadę poczytu-

jąc sobie, że „ani Pan Bóg, ani usta-

nowiony przezeń Kościół nie potrzebu

ją kłamstw naszych”. Jeżeli ten tak
 

napozór oczywisty moment w znako-

mitej książce ks. Umińskiego podkreś-

lamy ze szczególnym naciskiem, to

głównie dlatego, że do niektórych

poczynań właśnie w publicystyce ka-

tolickiej wkradł się zwyczaj zaciem-

niania, a nieraz wręcz zaprzeczania

niektórym oczywistym prawdom ad

usum bieżących potrzeb taktyki czy

polityki kościelnej. Niema nic błędniej

szego ponad tę metodę. W. okresi

zbyt może nawet przeczulonego kry-

tycyzmu z jednej, a propagandy

przeciwników Kościoła  wyzyskuią-

cych słabsze pozycje z drugici strony

—jedyną słuszną i celową drogą jest

prawda faktów i _ jasność poglądów.

Książka ks. Umińskiego budzi poczucie

rzetelnej prawdy, a u przeciwników

Kościoła wzbudzić musi obok tego

szacunek dla jej bezstronności i u-

miaru, a przez to zgóry osłabić wszel-

kie możliwe ataki. I to jest olbrzymi

sukces i naprawdę wielka wartość no-

wej książki, przyposząca rzeczywistą

korzyść interesom katolickim, a chlu-

bę jei autorowi.

Jeśli do walorów „Historii Kościoła*

ks. Umińskiego dodamy jasność i pro

stotę stylu udostępniającego ią każ-

demu laikowi, umiejętność zestawia-

nia dziesiątek i setek drobiazgów bez

zaciemniania całości wykładu,,prze-
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bogatą bibljografję zarówno  zagra-

niczną jak i polską poszczególnych
zagadnień przedmiotu, a obok tego

objętość dzieła (576 stron) w niczem

jednak nie osłabiającą pełnego zain-

teresowania, z jaką książkę nawet w

jej najtrudniejszych ustępach się czy-

tało stwierdzić wypada, że jest ona

naprawdę dziełem godnem ' najlep-

szych tego rodzaju w piśmiennictwie

nietylko polskiem, ale i zagranicz-

nem.

Omówienie szczegółowe  nauko-

wych walorów książki odstępujemy

fachowej publicystyce , historycznei.

Tu pragniemy jedynie podnieść, że

pierwszy tom  „Historji Kościoła”

obejmuje jego dzieje do r. 1517 t. i.

epokę starożytną t średniowieczną do

wystąpienia Lutra wyłącznie. Epoki

dzieli autor na okresy, a przechodząc

ich fazy w różnych dziedzinach daje

nam końcowe rzuty na znaczenie i

rolę poszczególnych okresów. Przy-

czynia się to bardzo dowyrazistości

wykładu.

To też życzyć sobie należy, aby

nowa książka znalazła się rychło nie-

tylko w rękach studjującej młodzieży

teologicznej i duchowieństwa, ale w

reku każdego katolickiego inteligenta.

Autor zaś w co nie wątpimy -—

pozwoli nam niebawem omówić i na-

stępny tom jego wielkiego i tak bar-

dzo potrzebnego dziela.

Ki. Hr.
ZZO

O0lruczk. Madonny
W nazytce św. Wawrzyńca w Pe-

rugji znajduje się piękny złocony re-

likwjarz, mieszczący w swem wnętrzu

niepokaźną obrączkę ślubną z onyksu.

Obrączka ta, jak głosi legenda, na-

leżała do św. Józefa, który — zgodnie

z przyjętym rytuałem — dokonał z jei

pomocą obrzędu zaślubin z N. Marią

Panną.

Pierwszą wzmiankę o tei obrączce

spotykamy w roku 985. W tym to ro-

ku złotnik toskański Raniero udał się

do Rzymu, by tam, na zlecenie mar-

kizy Judyty,, siostrzenicy cesarza Ot-

tona, wielce bogobojnei pani, zakupić

rozmaite klejnoty i kosztowności. W

Rzymie natknął się Raniero na pew*

nego podróżnego, przybyłego właśnie

z Ziemi Świętej z dużym zapasem dro

gich kamieni i wyrobów ze złota. Ra-

niero zakupił od niego większą ilość

klejnotów. Wówczas podróżny ten 9-

fiarował mu skromny pierścionek Z 9-

nyksu, prosząc, aby pierścionek ten

wręczył markizie, niewieście słynącej

z gorącej wiary i pobożności. Pierścio-

nek ten — oświadczył podróżny —
 

Ciekawostki
Restauracja domu Napoleona |

W Paryżu postanowiono dokończyć

restauracji Longwood na wyspie św.

Heleny, gdzie Napoleon spędził ostat-

nich 6 lat życia i ministerjum spraw

zagranicznych upoważniło do tego To-

warzystwo przyjaciół św. Heleny.

Restauiccję rozpoczął był niegdyś

Napoleon II1., który w tym celu wysłał

na wyspę kapitana Mousoelin, ten jed

nak zajął się tylko głównym budyn-

kiem, a zaniedbł zupełnie domy, w

których mieszkała świta cesarza. Sku-

tek jest taki, że obecny zarządca Long

wood musi mieszkać w pokojach, któ-

re zajmował Napoleon.

Nocne wycieczki

do krateru Wezuwiusza

Następca tronu włoskiego, ks. Hum

bert zaprosił oficerów 31 pułku pie

choty na bankiet u stóp Wezuwjusza.

Około północy całe towarzystwo udar  

jest tym samym, który św. Józef wło-

żył na palec N. Marii Panny w dzień

zaślubin. 2

Dodał przytem, że tak bezcenną

relikwją nie godzi mu się handlować,

zaczem ofiaruje ją zupełnie bezintere-

sownie, przekonany, że dostanie się

ona w bardziej odpowiednie ręce, niż

jego.

Nie przywiązywał Raniero więk-

szej wagi do tej informacii. Po powro-

cie do domu, do Chiusi, wrzucił pier-

ścionek do szkatułki z klejnotami, nic

nikomu nie mówiąc, — i więcej o nim

nie myślał.

W dziesięć lat później umiera ie-

dyny synek Raniera. Zrozpaczony 0i-

ciec urządza mu wspaniały pogrzeb.

I oto podczas egzekwii w kościele

zmarły chłopczyna nagle budzi się,

Siada na katafalku i zaczyna mówić,

«u osłupieniu obecnych. Opowiada,„že

był już u bram Raju, że w uszach brzmi

mu jeszcze przecudna muzyka i Śpie-

wy chórów anielskich, że oczy olśnio-

ne ma z zachwytu. Opowiada, że wi-

dział N. Marię Pannę, w lazurach i

bieli, która powiedziała mu: „Nie mo-

     

ze

ło się specjalnym pociągiem do obser-

watorjum, a stamtąd piechotą nad kra

ter — jak wiadomo czynny od prze-

szło miesiąca. Ks. Humbert zamierza

emocjonującą wycieczkę powtórzyć z

oficerami innegopułku. Jego przykład

znalazł naśladowców i wycieczki o pół

nocy na szczyt Wezuwiusza wchodzą

coraz bardziej w modę.

Filmowy aktor z musu

Nakręcany obecnie hitlerowski

film propagandowy przedstawia na tle

początkowych faz ruchu narodowo-

socjalistycznego życie Horsta Wessc-

la, który jako 26-letni chłopak poległ

za, sprawę hitlerowców. Muzykę do fil

mu komponuje dr. Hofstangel. Przy-

wódca komunistyczny  Thilmann,

przebywajacy obecnie w więzieniu, bę

dzie należał do wykonawców filmu. Je

go rola jest nawet dość wybitna. Co-

bygospotkało w razie, gdyby nie
chciał się jej podjąć, można się tylko
domyślać, S , "+"  

żesz zbliżyć się do mych stóp, dopóki

ojciec twój trzyma w ukryciu i zapo-

mnieniu świętą relikwię, moją obrącz-

ke ślubną, której właściwe. miejsce

jest w kościele. Wracaj na ziemię, po-

wiedz twemu ojeu, by uwierzył w t%,

co mu oświadczono. Powiedz mu, że

to. co mu powiedziano na ziemi, po-

twierdzonem jest w niebiosach”.

Raniero, słysząc to, wraca Cczem-

prędzeido domu. Przynosi ze sobą,

szkatułke, napełnioną klejnotami, ot-

wiera ją. A syn iego, który owej obrą-

czki nigdy nie widział na oczy, rozpo-

znaje ją odrazu wśród innych koszto-

wności, wydobywa ją i pokazuje zgro-

madzonym.

Od tej chwili święta rełikwja umie-

szczoną została w kościele św. Fran-

ciszka w Chiusi, gdzie sprawiała licz-

ne cuda.

Pozostawała tam do roku 1473,

kiedy to jeden z zakonników, Niemiec

postanowił unieść ją pokryjomu do

swej ojczyzny. Zaledwie jednak ze

świętą relikwją opuścił mury miasta,

otoczyła go zewsząd  nieprzenikliwa

mgła, uniemożliwiając dalszą drogę i

wszelką orientację. Przerażony i skru

szony zakonnik żałuje swego czynu,

postanawiając w duszy odnieść świę-

tą relikwię z powrotem do kościoła.

I oto mgła się rozstępuje, otwierając

mu wolną drogę. Idzie w tym kierun-

ku, aż wkońcu znajdnje się w Perugii.

Tam zgłasza się do przeora, wyznaje

mu wszystko. Przeor widzi w tem wy

raźny palec Boski: widocznie Madon-

na chciała, by obrączka pozostała na

stałe w Perugii. Tak się też stało. Bis-

kup Jakób Vannucci polecił sporządzić

drogocenny relikwiarz i od tego czasu

obrączka Madonny stała się przed-

miotem kultu wiernych, którzy do-

znają licznych łask i cudów, zanosząc

modły przed ołtarzem, na którym

stoi relikwjarz z „obrączką Madon-
ny“. © 3
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