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Wilno, 20 sierpnia 1933 r.

DZIENNIK WILEŃSKI
Walk: polsko - moskiewskie

literaturze rosyjskiej

J ednym z najbardziej ulubionych

tematów literatury rosyjskiej. a w
szczególności romansu historycznego
i wielkiego dramatu narodowego — są
walki, jakie na przestrzeni dwu z górą
stuleci toczyło Wielkie Księstwo Mo-

skiewskie. przemienione potem w mo-

narchję rosyjską, z Rzeczpospolitą
Folską. Dla autorów — miłośników

przeszłości, głównie dziejów ojezy-
stych — epoka tych walk to istne ..E]

Dorado“ natchnień; tematów. istna ko
palnia wysoce dramatycznych scen,

porywającego patosu epickiego, podziw

budzących postaci dziejowych, a w do-
datku szerokie pole do zadokumento-

wania swej..błagonadiożności*, swego
mocarstwowego patrjotyzmu rosyjskie
go. okraszonego lekką, ale skuteczną

w swem działaniu dawką nienawiści

lub pogardy do cywilizacji katolicko-

okcydentalnej. której w oczach Rosji

w w. XVI.—XVII.—XVIII. reprezen

tantką wojującą — była Rzeczpospo-

lita... do wszelkiego „łatynstwa*: do
tego zaś u najbardziej nawet 'woino-
myślnych, postępowych j często wrogo

wobec regime'u czy Cerkwi oficjalnej

nastawionych pisarzy — przychodzi

ła też bardzo delikatna j subtelna, ale

zarazem į dobitnie podkreślona mani-
festacja przywiązania do tradycji

„stazorussko - bizantynsko - prawoslaw

nej*. Rzęcz charakterystyczna, że li-

beralna, uwielbiająca Zachód ; jego

kulturę, gardząca barbarzyństwem ro-

dzimem literatura rosyjska — z regu

ły (wyjątki, jak np. Hercen — tylko

ja potwierdzają) stawała się nietoleran-

cyjną, konserwatywną, antyokcydeńh-
talną, gdy poruszała problemy, zwią-

zane ze sprawą polską. Najbardziej po-

stępowy ze znakomitych pisarzy rosy|-

skich XIX. wieku. największy j naj-

prawdziwszy Europejczyk z pośród

nich. Turgieniew. który bardzo wiele

zdziałał w sprawie wyzwolenia ludów

południowo-słowiańskich —  niezwy-

kle wrogo i to więcej z lekcęwazeniem,

pogardą ; pewnym niesmakiem (?!!)
odnośił się do kwestji polskiej i Pola
ków. W prześlicznvch jego utworach

nowelistycznych jdziemy niejeden

paszkwil (nawiasei: mówiąc, nie prymi
tywny, ale niestety. w bardzo pięknej

oprawie artystycznej podany) na Po-

laków, na ich psychike. na sprawę

polską (utworv „Zacisze“. „Pierwsza
miłość”). Największy znawca dusz ludz

kich, Dostojewskij. który umiał wszyst

ko odczuć, wszystko wytłumaczyc,

wszystko przebaczyć — jako fanatycz
ny zwolennik prawosławia i rodzimej
kultury rosyjskiej, żywiołowo wprost
nienawidził Polaków i katolicyzmu (ty-

pv Połaków i rozdział p. t.: „Legenda

o Wielkim Inkwizytocze* w dziele p. t.

„Bracia Karamazow”). Całą te niena-
wiść do Polaków i ich cywilizacji cę-

chuje zaznaczony już wyżej, gdy cho-

dziło o Turgieniewa — stosunek lek-

ceważący. szyderczy į pogardliwy. Gdy

by się chciało doszukiwać genezt isto
ty tego stosunku, można byłoby łatwo

dojść do wniosku, że literatura rosyj-

ska XIX. w., zdając sobie sprawę z wvż-

'szości ; żywotności kultury polskiej —
świadomie. uważając to za swą misję

dziejową wobec narodu. dążyła do wv- 

stawienia Polski i Polaków w oczach
mas czytelniczych w świetle jak naj-

niekorzystniejszem. I literatura doko-

nała swego dzieła: 'w Rosji. nawet w

sferach inteligencji liberalnej i kosmo

politycznej, nawet wśród ludzi. stoją-

cych na gruncie polityki polonofilskiej

— typ psychiczny Polaka miał opinię
zdecydowanie ujemną; odnoszono się
doń z lekceważeniem, pogardą i anty-

patją.
Jeżeli przyjmiemy. że źródłem tego

negatywnego stosunku był narodowo-

kulturalny instynkt samozachowawczy
— to stwierdzimy, że do. największego

napięcia ten moment antypatji czy po-

gardy wobec wszystkiego co polskie
— dochodzi przy odtwarzaniu przez ro

syjską literaturę piękną epoki walk

polsko-moskiewskich; wtedy bowiem
wedle ich przekonania nietylko suwe-

renny byt polityczny. ale cała naro-
dowo-religijna cywilizacja „staroruss-

ko*-bizantyńsko-prawosławna zagrożo

na była przez ofenzywe wojującego

„latynstwa“: ofenzywę te prowadziła

Rzeczpospolita: wałki z nią nabierały

charakteru kosmicznych zapasów dwu

kultur, stawały się heroiczną obroną
przed zagładą prawosławia i .russ-

kiego ducha*.

Niezwykle ciekawie i  pouczająco

przedstawia się porównanie. jakieby

się dało przeprowadzić między uimo-

waniem tego samego tematu: walki

«xy wiekach XVI, XVII, XVIII (w szcze-
gólności na początku XVII stulecia) —

przez literaturę rosyjską, a polską.

U nas, w utworach Krasińskiego

(.Agaj-Chan*), Kraszewskiego. Rze-

wuskiego. w „Złotej wolności* Kossak.
Szczuckiej, w „Moskiewskich godach“

Wyrzykowskiego, a przedewszystkiem

w „Carze Dymitrze Joannowiczu* No-

waczyńskiego, który w,tei „Kronice

dramatycznej” wzniósł się na szczyty
nietyłko artyzmu w posługiwaniu się

kontrastem, ale i na szczyty objekty-
wizmu — we wszystkich tych więc

utworach 'walki Rzplitej z Moskwą są

akcją obronną w imię zachowania ca-

łości granic. czy niepodległości

działania zaś zaczepne (popieranie

Samozwańca. zdobycie Moskwy) mają

charakter wyłącznie wynikający z po-
budek natury militarno-politycznej czy

dynastycznej i niema mowy o świa-

domem organizowaniu ofensywy prze- |

ciw CU moskiewsko-bizantyn-

sko-cerkiewnej — przeciwnie. wszyst-
kie te akty dziejowe z owej epoki ce-
chuje ze strony polskiej daleko idąca

tolerancja kulturalna i religijna (w

dzamaci- Nowaczyńskiego w obozie
polskim roi się od prawosławnej
szlachty).

Inne jest stanowisko literatury ro-

syjskiej: ; popieranie Samozwańca. i
wyprawa Żółkiewskiego i próby osa-
dzenia Wazów na tronie moskiew-
skim urastają w ich interpretacji do

aktów świadomej walki katolickiego

Zachodu o zniszczenie bytu narodo-

wego, kulturalnego i religijnego pra-
wosławnej Rusi. Stąd walki z Polaka-
mi w owej epoce urastają do granic

eposu bohaterskiego: stąd obrona kla-

sztoru Troicko-Sergiejewskiego przed
Lisowczykami staje się aktem walki

o wiarę. Ten duch przepaja całą lite-

raturę rosyjską: szczególnie uwydat-

nia się w „Borysie Godunowie“ Pusz-
kina, w trylogii dramatycznej Alekse-
go Tołstoja i w niezliczonej ilości po-

wieścj historycznych Zagorskina, Moz-
dowcewa i innych.

W dramacie .Borys  Godunow“

przedstawia Puszkin Polaków. jako
łupieżców o kondotjerskich skłonno-
ściach; zuchwałe to, a niesfornei war-
cholskie, chciwe na łupy, mocne co
prawda w szabli, ale jeszcze bardziej
'w języku: samochwalstwo, to cecha

specjalnie charakterystyczna dla pol-

skiej szlachty!.. Nieraz też szlachcie
z szablą cofnie się przed nagą, a
potężną pięścią „russkiego człowie-

ka" (211)

Samochwałem ; tchórzem zarazem,
ale też żarłokiem ; pijakiem jest pan
Kopyczyński, rotmistrz husarskiwpo-
'wieści Zagorskina „Jurij Miłosławskij

czyli Rosjanie w r. 1612*, pewnego

rodzaju „Potopie* rosyjskim — w u-
tworze tym specjalnie podkreślony z0-

stał charakter wojen polsko-_moskiew-
skich, jako walk bohaterskich. które

'w obronie ojczyzny i wiary toczą zna-

jeźdźcami Rosjanie. W powieści tej
wyprowadził jednak autor i pozytywne

typy Polaków  (regimentarz Tyszkie-
wicz), nieświadomie zarażem 'wysta-
wiając dosyć wątpliwej wartości świa-

dectwo religijno-narodowemu obliczu

duchowemu į ideologicznemu swego
| bohatera: młody wielmoża, Jurij Miło-

sławskii. przysięgał na wierność kró-
; lewiczowi Mea YEISO że
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tak dla Rosji będzie lepiej. Rychło jed-

nak przekonywa się, że popełnił fa-

talny błąd: Polacy gnębią ; łapią cały
kraj. uciskają prawosławie: tu i ów-

dzie rozpoczyna się przeciw nim ruch

powstańczy w imię wiary i Rusi —

filosławskij też pragnie walczyć. ale

wiąże go przysięga. W rozpaczy wste-

puje do klasztoru. którego przeor. ma-

jący obecnie nad nim i nad jego su-

mieniem nieograniczoną władzę

zwalnia go od przysięgi i wysyła do
wałki z tem, że po wypędzeniu La-
chów wróci do klasztoru. Uszczęśli-

wiony Miłosławskij jedzie pod Mo-

skwę — w pewnej wsi napotyka na

tum zbuntowanych chłopów. którzy

napadli córkę wielmoży — przyjaciela

Połaków... kobietę, przez Miłosławskie-

go kochaną, Uratować ją przed gnie-

wem ludu można tylko w jeden spo-

sób — i bohater nasz decyduje się na

to: na miejscu bierze ślub z napadnie-

tą i pokazuje ją tłumowi, jako swoją
żonę. Ale jest przecie mniehem —
w jeszcze 'większej więc rozpaczy sna
na połe wałki szuka śmierci... rozu-

mie sie. jej nie znajduje: w rozterce

duchowej po wypedzeniu Polaków

wraca do klasztoru. gdzie przeor

zwalnia go ze wszystkich ślubów... i

Miłosławskij szczęśliwy. ze spokojnem

sumieniem wsaca do stesknionej żo-

ny!!!.. Aleksy Tołstoj w swej trylogii

dramatvczej (..Śmierć Iwana Groźne-

go“, „Car Fiedor Joannowic7“. „Car

Borys") również odtwarza walki pol.

sko-moskiewskie; rzetelny artysta ten

jelnak umiał się wnieść do wyżyn

bezstronności i dał dodatni typ repre-
zentanta .swobodnego polskiego na-

rodu*. szlachcica Haraburdy.
O ile pisarze — rdzenni Rosjanie

zachowują przecież w swym wrogim

stosunku do Polski i Polaków jakie
takie umiarkowanie — o tyle autorzy

pochodzenia małorosyjskiego (Gogol
w „Tarasie Bulbie*. Mordowcew) nie
przebierają w środkach: dzieła ich

zioną fanatyczną nienawiścią do wszyst

kiego. co polskie j katolickie.

Ponad nienawiść, pogardę. antypa-

tję, szyderstwo. z jakiemi odnosi się

literatura rosyjska do Polaków z epo-

ki wojen Rzplitej z Moskwą w w. XVII

— wysoko wynosi literatura owa jed-

nego. jedynego Polaka: jest nim het.

man Stanisław Żółkiewski. ten, który,
wbrew krótkowzrócznej polityce dyna-

stycznej Wazów marzył o porozumie-

miu polsko-moskiewskiem na podsta-

wach szeroko pojętej wzajemnej tole-
rancji ; szacunku wzajemnego dła tra-

dycji narodowej i ducha dziejów obu
narodów. TEODOR PARNICKI.
   

"Koiażka © duszy Gira
(Miss Nora Wain: The House of Exile. — Londyn, The Cresset Press 1933)

GER o Chinach wychodzi w Eu-

ropie dużo, ale czytając je, trudno o0-

przeć się wrażeniu, że wszyscy ci po-

dróżni i badacze, choć opanowali po

mistrzowsku nieraz szczegóły, nie u-
mieli wniknąć w  przepastną głębię

przedmiotu, że psychika chińska po-

została dla nich nieznaną. Prace ich
dałyby porównać się z. zegarkiem,
który z precyzją pokazuie godziny.

minuty i sekundy, ale którego we-

wnętrzny mechanizm tylko dla zegar-

mistrza jest zrozumiały.

Otóż można powiedzieć dzisiaj, że | książce.
Chiny znalazły swego zegarmistrza,

a raczej zegarmistrzynię w osobie
Miss Nory Wain, której poświęcone im
dzieło, „Dom wygnania”, wyszło kil-
ka tygodni temu. Amerykanka z kwa-

kierskiej rodziny, Miss Wain miała
sposobność stykać się długo z jednym

z trzynastu arystokratycznych rodów

chińskich, mających od wieków przy-
wilej handlu z barbarzyńcami. Rodzi-

na Miss Wain od kilku pokoleń utrzy-
| mywała tego rodzaju stosunki z Lina-
| mi — tak nazwała ich autorka w swei

Zbliżenie nastąpiło, gdy ia-
kichś trzydzieści lat temu Linowie

ściągnęli na siebie niełaskę cesarską i

dobrowolnie poszli na wygnanie. By-

wali gośćmi Wainów i podróżowali

w ich towarzystwie po Ameryce, a gdv

wracali do ojczyzny, Miss Nora otrzy

mała od nich zaproszenie.

Odwiedzić kogoś w Chinach to nie
znaczy pojechać do niego na kilka dna
czy tygodni. Wizyta trwa co najmnief'
rok, a gość staje się członkiem rodu

gospodarzy. Musi poddać się. ich oby=
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czajom. często bardzo odmiennym od

naszych.
* Miss Nore wprowadziła w rodzinę

Szun - ko. Lecz kobietv podlegaja
władzy „pierwszej damv* i trzeba
było postarać się o iei zezwolenie. A-

merykanka stanęła więc przed obli-

czem sędziwej Kuei - cu. Ta powitała

ja po chińsku, a Miss odpowiedziała w

języku angielskim. Zanim Szun - ko

wzięła się do tłumaczenia. Kuei - cu

wydała nieartykułowany dźwięk, po-

dobny do tego, z jakim łód uderza o

szklankę. Szun - ko szepnęła przyja-

ciółce do ucha: .Skłoń sie nisko i 0-

dejdź”. Na podwórzu wyjaśniła  iei.
że „pierwsza dama'* poleciła przybvłej
zejść sobie z oczu i stawić się dopie-

Czy p
0. czasu, gdy Wielka Brytania

i Stany Zjednoczone odstąpiły od

standardu złotego, — coraz częściej
i poważniej poczynają ekonomiści za-

stanawiać się nad ewentualnością po-

wrotu do waluty srebrnej.

Mówimy  „powrotu*, faktycznie

bowiem przez długie wieki srebro by
ło środkiem płatniczym, iešli nie ie-

dynym, to w każdym razie równo-

rzędnym ze złotem. Co prawda, dzia-

ło się to poniekąd z konieczności, gdvż

produkcja złota obracała się w tak

skromnych granicach, iż nie mogła w

żadnym razie nastarczyć Zapotrzeb)-

waniu całego Świata.
Jakie były zapasy srebra i złota

na całym świecie do XVI wieku, okre-

ślić tego Ściśle nie można. Nie mu-

siały one jednak być zbyt wielkie,
skoro po odkryciu Ameryki poiawie-

nie się na rynkach europejskich,
między r. 1493 a 1560, — około. 500

ton złota i 10.000 ton srebra Sspowo-

dowało spadek siły kupna pieniądza

o 50 procent.

Otóż obecnie 500 ton złotą, — to
przeciętna ilość wyprodukowana w

ciągu jednego roku, a 10.000 ton sre-

bra, to mniejwięcej produkcja za dwa

lata.

*

Przez szereg wieków pieniądze

srebrne i złote kursowały równorzę-

dnie, zachowując pewien wzajemny

stosunek empiryczny, oparty na dość

stałym  paraleliźmie produkcji obu

szlachetnych metali.

Stosunek ten wyrażał się cyfrą

13:1 w starożytnym Egipcie. Persii

i Grecji, a 12:1 w starożytnym Rzy-

mie. W wiekach Średnich stosunek ten

z początkowych 10:1 wzrastał stop-
niowo do 15:1, a to skutkiem silnego

napływu srebra z Ameryki łacińskiej
w okresie czasu od roku 1500 do 1700.

Kiedy jednak w połowie XIX wieku

produkcja światowa złota zwiększyła

się nieoczekiwanie bardzo znacznie,
— z tą chwilą rozpoczął się zmierzch
waluty srebrnej, któremu nie zdołało

apobiec nawet utworzenie w r. 1865
w. łacińskiej Unii monetarnej, do

|której przystąpiły Francia. Belgia,
"Włochy, Szwajcaria i Grecia.

„ Ostateczny zaś cios walucie srebr-

Jnej zadały Niemcy, wprowadzając w
jr. 1871 — po zwycięskiej wojnie z

IFrancją — wałutę złotą. Za ich przy-

rładem poszły wkrótce inne kraje.
W ciągu 20 lat, od 1875 do 1895,

wartość srebra spadła niemal do po-
"łowy, utrzymując się na tym samym

mniejwięcej poziomie aż do Wielkiej
Wojny. Kraje Dalekiego Wschodu:

„Indie, Chiny, Japonia, pozostały

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

ro. gdy ta „nauczy się słyszeć i mó-

wić”. h
Zaczęła się żmudna nauka języka

chińskiego oraz chińskich form towa-
rzyskich do których należy między in-

nemi niepatrzenie nigdy w twarz męż-

czyzny. Po dłuższym okresie przyg?-

towawczym Amerykanka stanęła po-

nownie przed dostojną Kuej - cu i ta

po półgodzinnej rozmowie uznała ia

za dostatecznie ucywilizowaną. abv

„otwarto przed nią drzwi storczyków”
ti. uznano ją raz na zawsze za przy-

braną córkę rodu Linów.

Twierdzą konserwatyzmu chiń-
skiego był od długich wieków ród. —

Miało to dobre i złe strony. Wvtwa-  rzał się dziwny stan rzeczy: Na we-

owrół do
wierne walucie srebrnej. Że zaś z Da-
lekiego Wschodu szły olbrzymie do-

stawy dla mocarstw walczących i za

dostawy te trzeba było płacić sre-
brem, zatem przejściowo cena srebra

poszła znacznie wgórę, osiągając da-

wny parytet.

Trwało to jednak krótko, a kiedy
w r. 1927 Indie, a w roku 1930 Indo-

chiny odstąpiły od waluty srebrnej,

rzucając na rynek ogromne ilości tego

metalu, — ceny srebra uległy pono-

wnie gwałtownemu załamaniu.
* *

*

Czy żatem rola srebra jako środka
płatniczego skończyła się? Prawda,

w drugiej połowie XIX w. i w pierw- į

komicie swą funkcję jako środek płat-
niczy, przyczyniając się wydatnie do

olbrzymiego ożywienia życia ekono-

micznego całego Świata. Dziś jednak

rola jego wydaje się skończona. Wol-
na cyrkułacja złota została faktycz-

nie zupełnie wstrzymana. Rezerwy
złota, przechowywane w  skarbcach

banków państwowych, wystarczają

na pokrycie zaledwie pewnei części

banknotów, tak że faktycznie mamy

dziś w całym świecie nie jeden, lecz

dwa mierniki i wskaźniki monetarne:

złoto i papiery.

Z tego względu zatem powrót do
waluty srebrnej, względnie do bime-

talizmu, nie ma w sobie nic absurdal-
nego, — i owszem, wydaje się rzeczą

słuszną i celową. Co więcej, wybitni

ekonomiści są zdania, że wprowadze-

nie bimetalizmu, przy równoczesnej

pełnej rewaloryzacji srebra, mogłobv

przyczynić się bardzo wybitnie do od-

szej ćwierci XX w. złoto spełniało zna !

 budowy całej ekonomii światowej.

75-lecie pisarza słowackiego.

W tych dniach pisma słowackie po-

święciły szereg wzmianek i dłuższych ar-

tykułów omówieniu działalności pisarskiej

F. Urbanka z powodu 75 rocznicy jego

urodzin. Ferko Urbanek należy do naj-

popularniejszych autorów słowackich: pi-

sał artykuły naukowe, powieści, opowia-

dania, rėdagowal popularne w całym

%raju kalendarze a szczególniejszy roz-

głos zyskał dzięki licznym sztakom tea-

tralnym, przeznaczonym Ala zespołów a-

matorskich,

Budzić lud pod względem narodowym

i krzepić pod względem moralnym — 0-

to było hasłem całej jego działalności pi-

sarskiej, co w dniu brylantowego jubile-

uszu F. Urbanka podnosi z 'aznaniem ka-

tolicka prasa słowacka, kończąc artykuły

okołicznościow2 serdecznem życzeniem:

„Neh nam ho Pan Boh živi“l4

„ėjo 
Że śoicła Laska

 

wnątrz. dla bliskich miano subtelność | komunistycznej, która je poprostu roz

uczuć, do przesady posuniętą uprzej-
mość i serdeczną czułość. Nazewnątrz
objawiano przewrotną chytrość, bez-

wzgledność i szatańskie okrucieństwo.

Kultywowano starożytną czystość o-

byczajów, ale ze zgrozą odrzucano

wszelkie nowe idee. Człowiek był za-

leżny od weli swego rodu. wstrzymy-

wało go to często od złego czynu, ale

też czyniło mu obcem wszelkie poięcie

odpowiedzialności osobistej. W ten

sposób minęły wieki, w ciągu których

właściwą władzą w Niebieskiem Paf-
stwie były rody — nie cesarz czy ie-

go ministrowie.

Te prastare formy bytu okazały się

słabo odpornemi wobec propagandy

| bimetal
Idealny śodek płatniczy musi od-

powiadać w pełni dwom warunkom:
1) musi znajdować się w dostatecz

nej ilości, tak, aby zdołał zaspokoić

w pełni zapotrzebowanie,
2) musi być przez wszystkich za-

interesowanych uznany i przyjęty ia-
ko środek płacenia.

Złoto mogłoby najłatwiej stać się
takim idealnym Środkiem płatniczym,

o ile idzie o ten drugi warunek. Jest

jednak pewne „ale“... Oto produkcja
złota nie wystarcza na pokrycie za-

potrzebowania całego Świata, a

przytem, co ważniejsze, złoto znik-

nęło zupełnie z obiegu, ukryte w piw-

nicach ij skarbcach Banków państwo-

wych.

Z wszystkich zaś innych szlachet-

nych metali jedynie srebro może wcho

dzić poważnie w rachubę. Produkcja
srebra w porównaniu z produkcją zło-
ta utrzymywała się od 400 zgórą lat

w proporcji 16:1, a jeżeli obecnie

podaż znacznie przewyższa popyt, —

to przyczyną tego nie jest bynajmniej

jakaś hiperprodukcja srebra, lecz pra-

wie zupełny brak zapotrzebowania te-
go metalu dla mennic państwowych.

Z chwilą powrotu do waluty sre-

brnej stosunki te zmieniłyby się odra-

zu, a srebro odzyskałoby swą dawną,
właściwą wartość. Zapasy jego zaś

są tak wielkie, że „biały metal'* mógłby
skutecznie spełniać swe zadanie, jako
ogólny i powszechnie przyjęty Środek

płatniczy.
Z jednem tylko zastrzeżeniem —

monety srebne musiałyby być wybi-

jane z czystego srebra, tak, aby war-

tość obiegowa każdej monety równa-
ła się jej wartości faktycznej. Jak bo-

Włoskie nagrody literackie. Jury na-

grody literackiej miasta Viareggjo za rok

1933 przyznało samę 8.000 lirów Achille-

sowi Campanile za książkę pt. „Kantyle-

na na rogu ulicy", nagradzając  jedno-
cześnie trzech innych autorów po 4000

lirów, a mianowicie: Piotra Bargellini'ego

za książkę „Św. Bernardyn z2 Sjenny“,

Paulinę Masino „Peryferja“, Bino San-

miniatelli'ego „Gry chłopięce".

Achilles Campanile jest uważany za

jednego z najzdolniejszych  humorystėw

włoskich młodego pokolenia. Był on w

pewnym okresie autorem najbardziej po-

czytnym.

Cs

Hauptmatn napisał nowy dramat. Ni>

miściły się domniemania, że „Przed zacho

dem słońca* będzie ostatnią sztuką Ger-

harda Hauptmanna. Pogłoski takie krą-

żyły z powodu, że sędziwy pisarz wydał

 

 

sadziła. Okres bolszewizmu w Chinach
był krótki, ale bardzo gwałtowny. —

Wszyscy mniej więcej ludzie rozsąd-

niejsi i zrównoważeni uciekli z kraju

lub gdzieś się pogubili, a życiem kie-

rowali awanturnicy, starając się natu-
ralnie jak najwięcej zdobyć dla siebie.

Okres ten Miss Wain uważa za iu
skończony i nie sądzi, aby mógł po-

wrócić.
Oto garść szczegółów, zaczerpnię-

tych na chybił trafił z głębokiej i nie-

zwykle zajmującej książki Miss Norv

Wain. kobiety. która była równocześ-

nie Amerykanką i Chinką.

KW. T:

AS
wiem wynika z raportu specjalnej Ko-
misji przygotowawczej L. N. w Gene-

wie, wszystkie niemal państwa, dla

ratowania równowagi budżetowej,

wybijały monety srebrne ze stopniowo

coraz mniejszą zawartością czystego

srebra, a coraz większą domieszką in-

nych, mniej wartościowych metali, co

w rezultacie doprowadzić musiało do

coraz większej deprecjacii tej monety.
. *

Nie od rzeczy będzie wspomnieć

jeszcze o rozmieszczeniu srebra i jego

produkcji, na całej kuli ziemskiej. Pier-

wsze miejsce co do produkcji zajmuie

Ameryka, a mianowicie: Stany Zied-

noczone. Kanada, Meksyk, Kolumbia,

Peru i Boliwia. Afryka, posiadająca

swe słynne największe na świecie ko-

palnie złota, — nie produkuje srebra

zupełnie. Większą produkcję wykazu-

je jeszcze tylko południowa Australia,

— natomiast produkcja srebra w Eu-

ropie i Azji utrzymuje się w bardzo

skromnych rozmiarach.
* *

Mimo wszystko jednak trzeba So-

bie uprzytomnić, że z biegiem czasu i

złoto i srebro jako Środki płatnicze

okazać się muszą niewystarczające

wobec stałego, ogromnego wzrostu

produkcji światowej rolniczej i przem

słowei któremu produkcja tych me-

tali nie zdoła nigdv dotrzymać kroku.

I może nadejdzie dzień, kiedv stanie

się rzeczywistością utopia amerykań-

skich technokratów, i za jednostkę

monetarną przyjętą zostanie... Kalor-

ja lub hektowat.

(kr.)

[A — -——

tę sztukę w roku swzgo 70-lecia, a na-

dał jej powyższy tytuł z myślą o swoim

pierwszym utworze, ktćry nazywał się

„Przed wschodem słońca".

Obecnie ukańczył Hauptmann dramat

„Złota harfa" — osnuty na tle dziejów

roku 1813 — i oddał egzemplarz do wy-

stawienia w teatrach niemieckich. Ch>-

rakterystyczne jest, że Hauptmann 01-

mówił jednemu z teatrów wiedeńskich.

który chciał uzyskać prawo do pierwsze-

go wystawienia j oświadczył, ż» prapre-

mjera nia może odbyć się w Wiedniu,

ałe w Niemczech. i W

* —— 5 r4

Pirandello jedzie do Amezyki Znako-
mity pisarz włoski pracuje obecnie nad

nowem dziełem, zatytałowanem „Olbrzy-

mi z gór*. Będzie to dramat. Dnia 17

sierpnia wyjeżdża Pirandello do Buenos

Aires, gdzie weźmie udzial w próbach, i

w premjerze swago dzieła dramatycznezo

„Gdy się jest kimś...". ktćre wystawia w

przekładzie hiszpańskim teatr Odeon.
 

 



 

„Amerykańskie niebezpieczeństwo
Mylicie się.

Nie chodzi tu o sprawy polityczna -

gospodarcze, które wywołują zamęt na

giełdach Świata i obłędny popłoch
wśród posiadaczy dolara lub dolarówek

Tytuł artykułu ostrzega przed typem

kobiety. pragnącej wyżycia się choćby

za cenę zupełnego obnażenia się ducho-

wego, a obawiającej się ofiar, wyrze-
czeń i obowiązków. Brutalność, chęć
dorównania „160-procentowemu* męż-

czyźnie, pomnożone o obawę przed rze-
czywistością, przed którą ucieka się
przy pomocy zabiegów chirurgicznych,
narkotyków i samobójstw — oto cechy
„amerykańskiego* typu kobiety. Życie
„Świadome* i „ułatwione” stało się iel
celem, wskazanęm usłużnie przez za-
przysiężonych  humanitarystów naszej
doby, którzy cierpią na przerost nietyl-
ko serca, ale przedewszystkiem mózgu

Szkodliwość tego typu kobiety z
punktu widzenia społecznego została
dawno już zawważona. Szczególnie pil-
nie zainteresowano się nim w  Niem-
czech, które po przegranej wojnie sta-
nowiły jaskrawy przykład rozluźnienia
obyczajów. Zrozumiano tam. że zanik

cech, które streszczały się w „trzech k*

(Kirche, Kinder, Kiiche), jest równozna-
czny nietylko z wytrącenie broni z rąk

kpiarzom i wesołkom, ośmieszającym

rzekomą ograniczoność Świata myśli,

uczuć i przeżyć dawnego typu niemiec-
kiei kobiety. Zdano sobie doskomaie

sprawę, że grozi on większą katastrofa.
niż przegrana w wojnie Światowei.

Wynikiem tej świadomości zdaje sie

być walka, iaką podięto w Niemczech z

„amerykańskiem niebezpieczefstwem“

Nikogo też nie powinna dziwić wiado-

mość, którą kilka dni temu podały dzien

niki, że kierownictwo partji narodowo -

socjalistycznej we Wrocławiu zabzoni-

ło wstępu na wszystkie urządzane przez

siebie imprezy kobietom... uszminkowa+

nym. Jest to tylko drobny dowód, że

podięto się w Niemczech realizacji wy-

siłku, który drogą systematycznei pra-

cy zmierza do przebudowy psychiki ko-

biecej.

Wyrazem tego  zorganizowenego

wysiłku jest też niewątpliwie interesu-

jąca książka Elsy Croner p. t. „Psychi-

ka młodzieży żeńskiei*. Mimo że autor-

ka pracę swoją oparła na materjale

dziewcząt niemieckich — to jednak nic

nie umniejsza aktualności jej wr”vodóry

dla czytelnika polskiego. Przedewszyst-

kiem dlatego. że książkę pisze kobieta -

psycholog. która zaraz na wstępie czyni

nader trafną uwagę, dotyczącą wycho-

waiia dziewcząt w ramach specyficz-

nej funkcji psychiki kobiecej: „chłopiec

i dziewczyna — pisze autorka — to ak-

tywność i pasywność jeśli chodzi o ogó!-

ne przeciwstawienie ich ustosun*.wa-

nia się do wszystkiego: dziew- , 1a

pyta zawsze co się stanie ze mną,

jak los ukształtuje moje życie, chłopiec

natomiast pyta. co ja zrobię, jak ukształ-

tuję swoje losy".

Słuszność tej uwagi potwierdza d'2

ciństwo i młodość kobiety, pełne wy-

czekiwania jakiejś z ny zasadniczej,

która jej życie skieruje na nowe tory.

Stąd też — niezależnie od zawodu, sta-

nowiska. tytułu itd., które kobieta zdo-

być może samoćzielnym wysiłkiem —

stale i nieodmiennie towarzyszy jej prze

świadczenie, że posiada psychikę róż-

niącą się od męukiej, bogatszą o kom-

pleks macierzyński. (©

Jeżeli dzisiaj kobieta skłonna jest u-

pacabniać się pod względem wyglądu
„zewiiętrznego do mężczyzny, jeżeli czę»
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stokroć wszystko robi, aby nie zostać
matką, — upatrywać w tem należy nie-
wątpliwego wpływu mężczyzny. Czy jed
nak mimo to kobieta zmieniła swą psy-
chikę? Nie; raczej ją zagubiła, aby da-

godzić współczesnemu mężczyźnie, któ-
ry nie znosi t. zw. ceregieli.
W tem miejscu autorka przedstawia

typy młodzieży żeńskiej, które —' jak-
kolwiek v: tak czystej formie w życiu
nie występują — znakomicie przyczy-
niają się do uwyraźnienia psychiki dziew
cząt. P. Croner stwierdza sama, że na
indywidualność Każdej niemal dziewczy
ny składa się mieszanina różnych tys
pów; są też typy graniczne i przeiścio-

we, ale — jak zaraz dodaje — „wpraw-
ne ucho wyraźnie dosłyszy w koncer=
cie duchowym przewodni motyw, góru-
jący nad pełnią melodii".

Typy dziewcząt wyróżnione przez
p. Croner są następujące:

1) Typ wybitnie macierzyński. Ma-
łe dziewczynki, bawiąc się lalkami, są
matkami lub nauczycielkami. W szkole
dokładne i pracowite nie są pierwszemi
uczenicami, nie doznają wewnętrznego
pociągu do nauk oderwanych; macie-
rzyńskość myśli konkretnie.

Jeżeli nie wyidą zamąż będą dosko-
nałemi wychowawczyniami cudzych
dzieci, a zawsze pierwszorzędnemi pra-
cownicami społecznemi. Społeczne na-
stawienie jest w swym najwyższym  
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przejawie miłością, a kobieta-matka ży-
je miłością.

Różnica psychologji chłopca i dziew-
czyny w wieku przedszkolnym jest wy-

raźna; dziewczyna typu 1) marzy o dzie

ciach, tego zaś rodzaju marzeń wśród
chłopców nie spotykamy.

2) Typ erotyczny. Dziewczynki tego
typu nie są „dziewczęce”, rozbudzona
zmysłowość zabarwia ich życie ducho-
we. W okresie dojrzewania nie znają
wstydliwości, dumy, szorstkości, mas-
kującej często zażenowanie i nadmiar
pobudliwości uczuciowej.

Naodwrót, pobudliwość tę uważają
za bardzo cenny dar natury; t. zw.
„temperament* służy im do wabienia
mężczyzn.

Jeżeli wychowanie nie okiełza tego
typu, wyrosną zeń nietylko płytkie ko-
kietki, ale i przodownice ruchu wolnej
miłości, zwolenniczki freudowskiego wy
życia się i propagatorki „równej moral-
ności”.

3) Typ romantyczny. Iluzja, fantazja
poetycka, marzycielska kontemplacja,
skłonność do ubóstwiania i wielkiei miło

ści bez podłoża erotycznego.

Erotyzm jak wszystko co ziemskie,

zmysłowe przeraża je i odstrasza.

4) Typ intelektualny. Jest ozdobą
wyższych klas i zrzeszeń koleżeńskich;
rekrutują się zeń przyszłe duchowe
przewódczynie i uczone.  

Str, Il.

Intelekt w połączeniu z intuicją i go-

rącem uczuciem wydaje Lardzo piękne

i wartościowe osobowości. 3

Jeżeli zaś w ciągu dojrzewania, jak

to bywa często, rozwój intelektu wy-

przedzi rozwój charakteru i Serca —

otrzymamy _ błyskotliwą inteligencję

„bez pogłębienia etycznego i uczuciowej
subtelności*.

5) Typ trzeźwy. Jest przeciwstawie-
niem dwuch poprzednich typów. Nie pi-
sze poezji, ani pamiętników, brak mu
rozlewności i wyłewności poetyckiej i
dlatego trudno daje się badać.

Stroną dodatnią tego typu jest obo-
wiązkowość, oszczędność. pracowitość,

odporność na wpływ zewnętrzny; stro-

ną ujemną jest suchość i obojętność na
wszystko co jest ludzkie, żywe, zasłu-
gujące na pomoc, współczucie, miłość.

Równie interesująco, jak przytoczo-

ne określenia typologiczne, przedstawia

się druga część książki p. Croner, w

której autorka porusza stosunek młodej

dziewczyny do zagadnień podstawo-
wych (religja, społeczeństwo, państwo,

it. d.) — oraz trzecia część, zawierają”
ca przyczynki do charakterystyki
dziewcząt warstw niższych i obraz du-
chowy modnej dziewczyny, współczes-
nej.

Książka p. Croner, która nie ograni-

cza się do demaskowania psychiki

dziewczęcej, ale podaje też sposoby od-

działywania na nią, — stanowi intere-
sującą lekturę nawet dla  antyfemini-
stów... (wł. p.)
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500 lat teatru angielskiego

M.. miasteczko Malvern raz na
rok nabiera życia i charakteru cen-
trum kulturalnego. Ciche zazwyczaj i
wcześnie chodzące spać, napełnia się
tłumem przyjezdnych, wśród których
są znakomitości teatralne ji literackie.
Ulice są udekorowane flagami, wie-
czorem pojawiają się lampiony, publi-
czność po teatrze kąpie się w jeziorze
i tańczy na trawnikach ogrodów re-
stauracyjnych — aż do północy.
Wszystko to trwa trzy tygodnie, po-
tem wróci cisza i atmosfera głębokiej
prowincji. i

Twórcą rozgłosu Malvern jest Ber-
nard Shaw, który upodobał je sobie w
ostatnich latach i poddał myśl odby-
wania tu w lecie festiwalu, poświęco-
nego głównie swoim utworom. W
Malvern odbyła się pięć lat temu pod
kierownictwem sławnego aktora Sir
Barry Jacksona premiera „Wielkiego
kramu“ (wystawionego przedtem w
przekładzie w Warszawie). Tu w ro-
ku zeszłym odegrano po razpierwszy
„Zbyt prawdziwe, aby było dobre“.

Tego roku festiwal shaw'owski od-
bywa się bez Shaw'a w repertuarze, |

ekscentryczny patrjarcha |
sceny angielskiej przybył i pilnie cho- |
jakkolwiek

dzi na przedstawienia. Nową swą sztu-
kę jednak, zatytułowaną „Na skałach*
oddał londyńskiemu Princes Theatre
pod kierownictwem Mr. Macdona. Ma
to być znowu fantazja na tle społecz-
nem, rozgrywająca się na Downing
Street nr. 10, a więc w londyńskiem
ministerjum spraw wewnętrznych —
z demonstraciami bezrobotnych i od-
powiednią porcią zwyczajnych dyvsku-
syj. Może przedmiot wydał sie Shaw'-
owi niezgodnym z atmosferą Malvern.
Rzecz ciekawa, že nie życzył sobie,
aby w tym roku grano wogóle jakąś
jego sztukę. i ž k

A przecie zdawałoby się, że powi-
nienbv figurować w repertuarze, ma-
jącym zobrazować pół tysiąca lat roz-
woju sceny i literatury dramatycznej
Anglii. Zobaczymy, dlaczego nie figu-
ruje, ż

Na pierwszy ogień poszło naiwne
misterium biblijne z XV w. „Nawro-
cenię świętego Pawła”, grane razem z  

prymitywną farsą z połowy XVI w.
„lgła babci Gurton'. Okres elżbietań-
ski reprezentuje. romantyczna sztuka
Tomasza Heywooda „Piękna dziew-
czyna z zachodu”, mająca za tło šmia-
łe przedsięwzięcia żeglarzy angie!-
skich i boje ich z Hiszpanami,

Z okresu restauracji wybrano tra-
gedję Drydena „Miłość nade wszyst-
ko czyli Świat dobrze stracony", na-
pisana z myślą o rywalizacji z „Anto-
niuszem i _ Kleopatrą* Szekspira,
który w traktowaniu dziejów trium-
wira i królowej egipskiej zachował
bezstronność. Dryden oświadcza się
za kochankami. Dla takiej miłości, i
aa kobiety warto było Świat utra-
GIĆ,.«

Niewiadomo, dlaczego wiek XVIII
nie został zupełnie uwzględniony. —
Przekroczono odrazu do XIX, miano-
wicie do „Milosnego polowania“ She-
ridana Knowlesa, które ad ocułos udo-
wadnia widzom, że gdy poezia angiel-
ska wzbijała się na niebosiężne szczy-
tv romantyzmu, Scena stała nisko i
publiczność zadawałała się lichemi ra-
motami.

Nastąpiła „Tancerka* Henryka Ar-
tura Jonesa,
jański melodramat. To co publiczność
lat dziewięćdziesiątych XIX w. brała
na serjo, dla widzów w Malvern było
dobrym żartem.

Współczesność przyczyniła się do
repertuaru „Śpiącym duchownym" Ja-
mesa Bridie. Tytuł dość trudno zrozu-
mieć. Mcże ma on znaczyć, że obecnie
są czasy nauk ścisłych, a nie religii,
„Bóg jest całkiem dobrym biologiem“
słyszymy ze sceny, poznając dzieje
pokolenia lekarzy, wybitnie zdolnych,
choć na punkcie moralności dużo po-
zostawiających do życzenia. Dziadek
żyjący za Wiktorii, wpada na ślad
bakteryj (wówczas jeszcze nieznanych)
a wnuk kroczy dalej drogą iego od-
krycia i ocala ludzkość od grożącej
jej w naibliższym czasie straszliwej
zarazy.

Zdaje się, że repertuar festiwalu u-
łożono pod kątem widzenia upodobań
każdoczesnej publiczności, wybierając
umyślnie sztuki przeciętne, a eliminu-
jąc pierwszorzędne — bo przecie te

reprezentująca  wiktor-

 

mają w sobie pierwiastki wieczyste,
wznoszące się wysoko ponad to, co
dla danej epoki typowe i w iei obrebie
popularne. Dlatego wykluczono Szek-
spira, dlatego nie uwzględniono nawet
żadnego z największych jego współ-
czesnych, dlatego nie włączono She-
ridana (ale byłaby przydała się cho-
ciażby któraś z „komedyj placzli-
wych*. które zwałczał), dlatego nie
życzył sobie być granym i Shaw, któ-
ry zawsze lubi siadać na jednej ławce
z Szekspirem. Jego tegoroczna abne-
gacja była jeszcze jednym objawem
ostrej megalomanii.

Wykonanie było rozmaite. Zespół
aktorski dobrano na ogół dobrze, ale
niezawsze udawało się osiagnięcie styłu

epoki. Tak np. w tragedii Drydena gra
iąca Kleopatrę Miss 'Dorie Fordred
zrobiła trafnie z królowej dworską
piękność z dworu Karola II, grający
Antoniusza Mr. Brnie Belirage nie do-
kazał tej sztuki ze swą rolą. „Igłę bab-
ci Gurtor* odegrano w  doskonałem
tempie i z nieodzowną  rubasznością.
Słabe „Polowanie miłosne” -zdołano
nieco ożywić. Najlepiej wypadła ięd-
nak sztuka Bridie'go, która jednak ma
nieznośne dłużyzny i wymagałaby
skreśleń. Między iej wykonawcami
wybili się na pierwszy plan Miss For-
dred i Mr. Robert Donat. » 1

Ze znakomitych gości, którzy prz
byli tego roku na festiwal do Malvetn.
należy wymienić — poza Shaw'em —
dramaturga Johna  Drinkwatera, 'pó-
wieściopisarza Hugona Walpole'a i a-
merykańskiego profesora Odella, au-
tora znakomitych „Dziejów sceny. a-

merykańskiej". Ž
JS

O—————————————2

Kobiety bokserkami

Boks stał się ulubionym sportem
kobiet meksykańskich. Amatorki wvzy-
wają się na tnecze do czterech rund,
nierzadko kończące się  knock-outem.
W sferach zawodowych reprezentują
boks dwie kobiety. Rzecz znamienna,
že stają do zawodów'w białych weł.
nianych koszulkach. niebieskich spód
niczkach i wyglądających z pod nich
białych koronkowych dłuższygh spód.
nicach, ceasy +A
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0 Habent sua lala monumenła...

M... kiedyś, któryś z historyków

pokusi się. by zbadać losy tych pom-

ników, które jeszcze wczoraj dźwiga”

ne na cokoły z nakazu czy też z roz-

kazu „większości* — już jutro leżały
w |lamusach względnie w gruzach.

Czyż choćby czas woiny Światowej

i okres powojenny. nie dostarczyłby

nam tysiąca przykładów?

Bogaty materiał dostarczyć mogą
również ziemie polskie, na których
siła zaborców wypychała na cokół

masywne postacie carów, kajzerów

i koenigów, heldów i fiihrerów.

Dziś po tych pomnikach pozostało
w wielu okolicach tylko wspomnienie.
Dziś zaledwie archiwariusz notuje te

głowy, popiersia. postacie piesze czy

konne. które tak marnie poszły „na

szmelc“.

Nie chcemy przewracač kart naj-

nowszych, warto iįednak slow parę
powiedzieć o losach pomników  star-
szych. Współczesność dostarczy kie-
dyś histotykowi bogatego materjału

z odcinka „wyścigu” pomnikowego

zarówno w jego odcinku wznoszenia
jak i burzenia.

Habent sua fata... monumenta. Czy

przewidział ktoś z Paryżan w r. 1635,

że konna statua popularnego króla
Henryka IV., wzniesiona na Pont neuf

już w roku 1792, w czasie rewolucii

walać się będzie w prochu ulicznym?

Czy przeczuwali inicjatorzy pom-

nika Wielanda w Weimarze, że spiż

tej postaci pódzie rychło „na szmelc“
dla luf armatnich?

Pomnika Ludwika XIV. rewolucja
zrównała z ziemią, ba nawet pomnik

Napoleona, umieszczony w kolumnie

Vendórne przechodził różne koleje.
Zbudowany na wzór kolumny Traia-
na, nie podobał się fanatycznym roia-
listom, którzy ściągnęli statuę Cesarza

w todże. by znowuż na rozkaz Lud-

wika Filipa w roku 1831 osadzić na
dawnem miejscu Napoleona w kape-
luszu trójgraniastym. Nietylko postać

w takiej dekoracji nie podobała się
Napoleonowi III.. który w r. 1863 na-
dał jei z powrotem charakter trajań-
Ski; zaś w maju 1871 roku rewolu-
cyjna komuna ściągnęła z piedestału
„Symbol despotyzmu“, a prezydent
Mac Mahon dźwienął w r. 1875 cesa-
„rza z powrotem na, kolumnę.

A okres odzyskania przez Francię

Alzacji i Lotaryngii, — czyż mało
zdeptał głów pomnikowych? Wielki

pomnik cesarza Wilhelma I. w Strass-

burgu i w Metzu, arcyksięcia Frvde-

ryka, cesarza Fryderyka III., księcia

Fryderyka Karola i wszystkie pomniki

żelaznego kanclerza Bismarcka —
od jednego zamachu znalazły się w
pyle. Taki sam los spotkał statuę

„Germanii* na uniwersytecie strass-
burskim i wszystkie niemieckie puł-

kowe pomniki z roku 1870—71 na
ziemi alzacko - lotaryńskiej.

A zwłaszcza statua Hildebranda

„Ojciec Ren'* w Strassburgu, czyż nie
musiała odmaszerować do magazynu,

by następnie odiechać drogą targu

zamiennego do Monachium? ©
Różne są koleje losów pomników.

Dziś sterczą dumnie ponad tłumem,

jutro stają się pastwą fego obcasów.
A stawiano i stawia się pomniki róż

„nym i przy różnych nastrojach i mo”

dach. Stawiano więc pomniki zwy-
cięzcom olimpijskim, czczono jednak

również pomnikami gladjatorów: dziś

przyszła moda na potnniki hokserów, 

których uwiecznia się w bronzie, w

marmurze itp. i

Kaprys — bo cóż innego — wzniósł
pomnik „organizatorowi narodowej
obrony" Dantonowi i umieścił go w

paryskiej Ecole de Módicine. Jakiemi
pobudkami kierowała się opinia an-

gielska, gdy stawiała pomnik królowi
Jakóbowi I. którego okres nędznych
rządów zakończyła rewolucja — to

pozostaje tajemnicą  pomnikomanii.
To samo pytanie postawić należy pod

adresem pomników: króla angielskie-

go Jerzego IV., króla Hanoweru —
Ernesta Augusta, gwałciciela konsty-

tucji. księcia Karola II. z Brunświku,

którego tyrańskie rządy zakończyły

się sromotnem opuszczeniem kraju i

ucieczką do Genewy. Ale skoro już

mowa o tym tyranie warto zanoto-

wać poniższy szczegół. Książe zapisał
Genewie w testamencie bogaty spa-
dek, pod warunkiem, że na jednym z

pryncypalnych placów stanie jego
pomnik. I któż zwyciężył? Naturalnie  

— tyrański wygnaniec i iego pienią-

dze, — tak jak dziś zwyciężają strach,

służalstwo, karierowiczostwo itp.

Jakżeż poważniej i bez uciekania

się do obcej łaski wobec tych pomv*

słów księcia brunświckiego wygląda

Neron, który iuż zd życia sam sobie

wystawił olbrzymią statuę, wyobraża”

jąca go jako boga słońca. W skromno-

Ści statua ta stanęła w „złotym pała-

cu" krwawego cesarza rzymskiego.

Długie nieraz toczyły się walki

zanim potomność zdobyła się na wy-

stawienie komuś pomnika. „Królobói-

ca* Oliver Cromvell czekać musiał

aż do r. 1899 zanim raczono uczcić go

statuą. Godzi się przy sposobności

przypomnieć, że statua Byrona, dłuta

Thorwaldsena od roku 1829 do 1843

wyczekiwała pozwolenia umieszcze”

nia jej w bibljotece Trinity College w

Cambridge.

A ileż to śmieszności wynikło nie-

raz przy wznoszeniu pomników. Dla-  
czego np. Franciszkowi Drakemu

„krzewicielowi ziemniaka w Europie“

wystawiło na rynku pomnik miasto

niemieckie Offenburg, na to niech od-

powiedzą offenburczycy. A

Któż nie zna intryg, któremi oto-

czyli Gutenberga  iego  „spólnicy”

Fust i Schóffer, którzy w barbarzyński

sposób ukryć chcieli przed historią

nazwisko ojca sztuki drukarskiej. A

mimo to na pomniku w Frankfurcie

nad Menem stoją wszyscy trzej w

najczulszem sąsiedztwie i niktby ich

nie posądził, że byli najzagorzalszymi

przeciwnikami, ba nawet zdecydowa”

nymi wrogami. |

Nieraz pomniki mają:za zadanie re-

Habilitację czci osoby, którą zdeptano

za życia. Rzym wzniósł Giordano

Bruno w r. 1889 pomnik na tem wła-

Śnie miejscu, na którem go w 1600

spalono w drodze inkwizycii.

Oto kilka uwag. które nasuwają

się w chwili, gdy fala za falą zmiata

ustroje. nastroje, przekonania, i...

pomniki. Jedne giną. drugie powstają.

Taki już los pomników i nietylko pom

ników. lu
(K.)
    

Wśród
,

edną z najstraszniejszych, potwornych

nowości, jakie ludność ujrzała kilkanaście

lat temu stała się wojna gazowa. Tysiące

i tysiące broszur, rozpraw, przemówień, ar

tykułów, setki propagatorów pacyfistycz-

nych, dziesiątki antymilitarystów prza-

strzega przed powtórzeniem bezkrwawej

rzezi w najbliższej wojnie, a jednak wszys

cy wiemy, że już w pizrwszym jej dnia

wybuchnie ona z całą wściekłością, z peł-

nym impetem, w którym nacz:lnem za-

gadnieniem stanie się pytanie: kto kogo

prędzej wytruje?

Nie pomogą żadne jęki i żale. Trzeba

i tu spojrzeć trzeźwo zbliżającej się praw-

dzie w oczy, nie zakłamywać się i być

z3 swojej strony gotowym na wszystko.
LEM

Bardzo pożyteczną rolę w tym Kiarun-

ka odgrywa świeżo wydana książka zna-

nego już zresztą z innych prac autora,

Romana Umiastowskiego pt. „Wśród tru-

jących gazėw“ (Warszawa 1933, nakladem

Głównej Księgarni Wojskowej). Ksiąžka

jest przeglądem opisėw i wspomnień do-

wódców i żołnierzy W. 'Wojny na temat

wojny gazowej. Przenosimy się z niemi

iaiejako na pola zmagań i bitew, aby prze-

żyś choć w cząstce, choćby w wyobraźni

mękę tych, którzy już przeszli wojnę ga-

zową lab w nisj polegli.
Trzeba, abyśmy wiedzieli o tem jaknaj

dokładniej, abyśmy bez osłonek znali

okropną prawdę. Abyśmy nie mogli nigdy

kiedyś powiedzieć, że zaskoczyło las coś

nieprzygotowanymi. Abyśmy z równem

napięciem bezwzględności, z jaką toczyła

się tamta wojna, mogli przygotować się

lepiej do — następnej.

Tylko taki sens woliso i można wyciąg-

nąć z opisów książki Umiastowskiego. Tyl

ko takie wnioski mogą nas doprowadzić

do zwycięstwa. Wszelki? wątpliwości sto-

czą nas na dno klęski, 63
0—

Omawiany zbiór wspomnień nie da

się oczywiście wyczerpać w krótkim ich

przeglądzie sprawozdawczym. Zawierają

oe moc ciekawych szczegółów oddanych

nieraz niewprawnem, ale zato serdecznem,

bezpośredniem piórem autorów. Umiastow

ski przechodzi najgłówniejsze wydarzenia

z W. Wojny od „czaraego dnia podYpres'

począwszy. Odnośnie do taj pierwszej próby

przypomnieć należy, że nocą 30 marca

1915 r. jakiś nieznany żołnierz niemiecki

przestrzegł dowództwo angielski: o przy-

gotowującym się w największejtajemnicy

ataku gazowym ze strony Niemów. Żoł-

nierzam tym miał być skazany % końcem

ub. r. przez sąd Rzeszy w Lipsku a karę

więzienia niejaki August Jaeger, b, żoł

niarz 284 pułku piechoty; Jaegorowi miano 

t ujących mgieł
w sądzie udowodnić, że w wymienionym

wyżej dniu zdradził pierwsze natarcie ga-

zowe.

Nie na wiele się zresztą przydało 0-

strzeżenie żołaierza nizmieckiego. Dowódz

two sprzymierzonych wojsk ni: uwierzy-

ło w jego zeznania. Zapłaciło to życiem

kilkanaście tysięcy ludzi w dnia 22 kwiet-

nia 1915 r. ;

Atak w tym dniu rozpoczął się około

godz. 16.30. Nikt nie mógł zrozumieć, co

się właściwie stało, Nad ziemią przed oko

pami niemieckiemi wzaiósł się gęsty o0-

błok żółto zielonej pary, który wiatr po-

suwał łagodnie ku okopom wojsk angiel-

skich i dywizji kanadyjskiej. Setki ludzi

nagle straciło przytomność. Kto mógł się

raszać, uciekał, starając się zbiec przed

chmurą, która nielitościwie go gnała. 'W

ciągu godziny trzeba było zostawić Niem-

com całą pozycję i około 50 dział. Rośli-

ny po przejściu chmury gazowej — marły

pokotem.
Prof. Meyer, Niemiec raportował, że

było 0.87 trupa na jedną batlę użytego

gazu”, Butli tych było 5.700! „Kolossal“!

— pisał cynicznie historyk niemiecki

Schwarte.

Lekarz 66 p. p. francuskiej Octav Be-

hardy opisuje w ten sposób rnorderczy atak

gazowy obok kanała Ypzrlće:

„O godzinie 4-ej mówiono, że nieprzy-

jaciel jest w odwrocie, ale nagle bez żad-

nego przejścia wszystko to się zmieniło.

Właśnie w chwili, kiedy cieszyliśmy się

pomyślnemi nowinami., 7 zadziwieniem

zobaczyłem wśród wzrastającej nawałnicy

wybuchów i strzelaniny, nadbiegające gro

mady żołaierzy bez dowódców. Całe puł-

ki rzucały broń, zwracając się plecami do

nieprzyjaciela. Zwłaszcza murzyni o0sza-

leli ze strachu, biegli, popychali nas, aby

rzucić się w wodę kanała. Krzyczeli przy-

tem: „Ratuj się kto może! Jesteśmy) zgu-

bieni* Ludzie tarzali się po ziemi 'kon-

wulsyjnie kaszląc. wymiotowali, pluli

krwią. Panika osiągnęła najwyższy sto-

piań. Wleczono raanych. Umierający pa-

dali rzężąc na ziemię, a po ich ciałachi

kroczyli najbardziej spieszący się Zbiago-!

wie. Rannego dowćdcę pułku niesiono na;

noszach, wściekłego z gniewu i rozpaczy...|

Niemiec, pobity przez nas, mścił się tru-)

cizaą!“.
g

A:
Podobna pierwsza próba, zresztą o)

dała, ataku gazowego odbyła się natural-į

nie ze strony Niemców już w trzy mie-į

siące po wybaichu wojny pod Przaszny-|

szem. Užyto j>inak „za mało" gazu, i Ro-i

sjanie ataku nawet nia spostrzegli, Nad!

wytworzeniem gazów bojowych Niemcy

pracowali już od sierpnia 1914 r. Głów- nym %ierownikiem tych „prac” był prof.

Haber, który osobiście był na froncie pod-

czas ataku pod Ypres, aby przekonać się.

o skutkach swoich badań. Prof. Haber był

z nich „zadowolony...

W miesiąc po Ypres Niemcy przepro-

wadzili drugi atak na froncie rosyjskim

między Bzurą a Rawką. Było to w dniu

31 maja 1915 r. Atak zaskoczył wojska

rosyjskie. Maski gazow3 były podobao

na... tyłahc fronta. Żołnierze a także ofi-

cerowie rzucali się na ziemię, gdzie ich

gaz tem łatwiej dobijał. Tylko niektó-

rzy wydrapali się na wzniesienia. Z prze-

rażeniem opowiadano o stosach trupów,

jakie pozostały na polu.

Cficer wywiadowczy sztabu niemiec-

kiego Max Wild opowiada o podróży praw

dopodobnie prof. Habera (nazwiska "Wild

nie wymiznia), który bazpošrednio po dra-

gim ataku gazowym pod Przasnyszem

zwiedził w towarzystwie Wilda pole śmier

ci. Obaj szli z drugim rzutem wojska w

natarciu. Ani jeden strzał nie padał ze

strony Rosjan. Gaz zrobił swoje, To „eo

widział Wild, przekraczało wszelką fan-

tazję. „Ludzie «magający się w śmiertel-

nej walce, wlskli się na czworakaM, i

jak w obłąkaniu rwali na sobie odzież.

Jedeą leżał wszczzpiwszy palce w ziemię,

dragi obok z szeroko rozwartem: źranica-

mi, W oczach jego  tku!ło przerażenie

przed niepojętem. Świazęzącz zatrzte od-

dechy — mówiły o n ezmiernaj mece ko-

nających. +

6 lipca gazy wskutek nagłej zmiany

wiatru uderzyły w... żołnierzy niemiec-

kich. Było 1200 wytrutych.

a Gr"
Ostatnie bombardowanie gazowe w cza

sie W. 'Wojny nastąpiło w r. 1919 we...

Lwowie ze strony wojsk „ukraiūskich“.

Artylarja „ukraińska wyrzuciła na

Lwów pocisk o kalibrze 150 mm., który

wpadł do jednego z mieszkań, gdzie wła-

śnie spały dwie rodziny! jsdna matka z

pięciorgiem małych dzizci i druga z dwo-

ma dorosłymi synami. Pierwsza z nich

zmarła w pięć minut po wybuchu. Dzieci

w parę godzin później. -

Umiastowski ;przytacza tych ponurych

wstrząsających obrazów kilkadziesiąt.

Przytoczyliśmy (kilka dla przykładu. Czy-

ta się je jednymitchem. Widzi się w nich ca

łą grozę przyjętej i zastosowanej metody

walki, Wszystko: barzy się w człowieku

na ich widok.

A jednak nietwołno dać się ugiąć przed

strachem i porwaś wzruszeniom. Życie

u ludzi i narodów jest widocznie najc3a-

niejszą wartością, skoro musi być okupio

ne tak piekielną walką 4 śmiercią,

+ NUKE xi, Er.



„Blogostlawiona wyspa

Lia z  najo:yginalnieiszych

tworów Traktatu Wersalskiego est

tzw. Zagłębie Saary. a to dzięki

specialnei konstrukcii politycznej i

sfołecznei. nie znajdującej odpowied-

nika w całym świecie.

Zagłębie Saary, obeimuiące prze-

strzeń zaledwie 192.779 hektarów. wy-

dzielone zostało z części Nadrenii

i wąskiego paska Palatynatu bawar-

skiego w tym celu, by umożliwić

Francji eksploatację znajdujących się

tam kopalń węgła. Miało to być od-

szkodowaniem za zniszczone przez

Niemców w czasie wojny. kopalnie w

północnej Francji.

Dla umożliwienia Framcji należytej

*kontroli nad eksploatacją tych kopalń

stworzoną została speciaina organi-

zacja z ramienia Ligi Narodów. Jak-

kolwiek mianowicie suwerenność Nie-

miec na terytorium Zagłębia Saary

zasadniczo nie została zakwestiono-

wana, to jednak cała władza admini-

stracyjna na tem terytorium przelaną

została (coprawda, tylko czasowo, na

okres czasu od r. 1920—1935) na Ligę

Narodów, która sprawuje na tym te-

renie rodzaj fideikomisu

Z ramienia Ligi Narodów sprawnie

tedy właściwą i jedyną władzę wyko-

nawczą i administracyjną tzw. Komi-

sja rządząca. rezydująca w  Saar-

briicken, a złożona z pięciu członków.

W skład tej komisji wchodzą: jeden

Francuz, jeden mieszkaniec Zagłębia i

trzej obywatele innych narodowości, z

wykluczeniem Francii i Niemiec.

Komisia ta posiada bardzo daleko
idące uprawnienia. = Administracija

poczt i kolei żelaznych jest niezalež-

ną od władz Rzeszy niemieckiej; ad-

ministracja celna znajduje się w rę-

kach władz francuskich, z tem jednak,

że zarówno towary importowane Z

Francji, jak i towary z Niemiec są zu-

pełnie wolne od opłat celnych.

Mieszkańcy tej * „błogosławionej

wyspy* (jak nazywają terytorium
Saary mieszkańcy Nadrenii) wolni są
od obowiązku służby wojskowej, ko-

rzystają z zupełnej swobody politycz-

nej i narodowej. Komisja rządząca pil-
nie baczy, by szanowano narodowość,

język, zwyczaje i legislaturę miejsco-

wą.
Że zaś w tym małym skrawku zie-

mi przemysł górniczy i hutniczy jest
nadzwyczaj silnie rozwinięty, zarobki

są duże. a bezrobocie prawie nie istnie-

je, — zatem słusznie zasługuje on na
miano „Błogosławionej wyspy”. Zwła-

szcza w zestawieniu z resztą Rzeszy

niemieckiej, gdzie pod żŻciezną ręką

Hitlera wre nieustanna, zacięta walka

polityczna, a cały kraj ugina się pod

brzemieniem bezrobocia.
*

Niedaleki już jednak dzień, kiedy

ci mieszkańcy „Błogosławionej wy-
«spy* będą musieli zadecydować O

swym przyszłym losie. W roku. 1935

ogólny plebiscyt ludności ma zadecy-

dować, czy Zagłębie Saary ma powró-

cić do Rzeszy niemieckiej, czy przy-

ączyć się do Francji, czy też wreszcie

' ma zostać utrzymany na stałe dotych-

czasowy status quo.

i Dużo wskazuje na to. że ta trzecia
ewentualność znajduje najwięcej zwo-
lenników wśród ludności. Doświadcze-

nie tych 13 lat poucza, że pod spra-
wiedliwym a bezstronnym rządem Li-

gi Narodów wzgl. Komisji rządzącej

Zagłębie Saary, wolne od wstrząsów
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wewnętrzno - politycznych, nieskrępo-

wane jednak zupełnie w swem Życiu

politycznem i narodowem, rozwija się

świetnie. I bardzo jest wątpliwem, by

mieszkańcy „Błogosławionej wyspy”

zechcieli dobrowolnić z pod obęcnych

liberalnych rządów Komisji przejść

pod ciężki reżim hitlerowskiej dykta-

tury.

Z drugiej strony jednak pamiętać

trzeba, że nacjonaliści niemieccy nie

próżnują. Rozwijają oni namiętną,

gwałtowną propagandę za „oswobo-

dzeniem” Zagłębia Saary z pod jarz-

ma obecnej „międzynarodowej prze-  
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mywać w ramach ścisłej neutralności,

jakkolwiek nie kryie się z tem. że za

najrozsądniejsze rozwiązanie uważa-

łaby utrzymanie na stałe sfatus quo.

W ten sposób bowiem ..Płogosławiona

wyspa” stałaby się najdalej wysunię-

tym bastjonem, ochraniającym Lota-

ryngję od Niemiec. E
*

Zagłębie Saary liczy 780 tysięcy

mieszkańców, — co odpowiada gęsto-

ści zaludnienia ponad 400 ludzi na 1

kilometr kwadratowy.  Olbrzymią

większość ludności stanowią górnicy i

hutnicy. Rasa to zdrowa i silna, ied-

Str. V.

pracujący dosłownie w pocie czoła czy

to w czeluściach kopalni czy w kokso-

wniach lub w przemyśle metalurgicz-

nym, — lubią się bawić, beztrosko.

lekkomyślnie nawet. lubią wyrzucać

pieniądze na fortepiany, radjo, stroje,

tańce i zabawy. Jakby powetować so-

bie pragnęli te ciężkie. długie godziny

wytężającej pracy przy  rozpałonym

do żaru piecu lub w głebokościach zie-

mi, przy mdłym blasku latarki, gdzie

śmierć czyha na każdym kroku. 4

A przed schludnemi murowanemi

domkami, otoczonemi ogródkiem. u-

wijają się gromady dzieci. Wszystkie

czysto ubrane, wesołe, rumiane... Bo

pojęcie głodu czy bezrobocia jest nie-

mał nieznane na tei „Błogosławionej

wyspie*. stworzonej i administrowa- nocząca w sobie chłodny materjalizra

 

mocy”, nie przebierając w środkach | t

walki. z sentymentalnością. nej przez Ligę Narodów... ei cą

Francja natomiast stara się utrzy- Ludzie ci, dobrze zarabiający, a (k. r.)

——————
m————— waza ——— -—

      

J. cię widzą, tak cię piszą“, mėwi

nasze stare przysłowie. Stosuje się ono

nietylko do ubioru i wyglądu zewnętrz-

nego człowieka, lecz w równej mierze i

z rówaą słusznością do jego fizjognormaji,

do wyrazu jego twarzy.

Na tym pankcie już małe dzieci posia-

dają przedziwną intuicję. wpatrują się

uważnia w oblicze każdego obcego czło-

wieka i z reguły trafnie oceniają, komu

mogą zaufać, do kogo mogą się zbliżyć

bez obawy. Hipokryta nie łatwo potrafi

zwieść dziecko swą niewinnną miaską.

Dażą rołę odgrywa tu niewątpliwie

instynkt. Instynkt jaki obserwować moż-

na również i u hiektórych zwierząt domo

wych, jak psa lub kota. Ale ma to i głęb-

sze, rozumowe uzasadnienie.

Twarz ludzka jest przectaż prawdzi-

wem zwierciadłem duszy; malują się na

niej wszystkie przeżywane uczucia i na-

miętności: gniew i radość, pogarda i za-

chwyt, rozkosz i wstyd, zazdrość i litość.

Wszystko to, co w danej chwili odczuwa-

my w duszy i mózgu, wyraża się jakimś

skarczem czy napięciem mięśni twarzy,

jakimś fałdem, grymaszm czy skrzywie-

niem. A jeżeli pewne skurcze mięśni pow-

tarzają się często, nadają one z czasem

całej twarzy pzwną charakterystyczną ce-

chę pewien stygmat.
zatem fałdów

(o można wyczyłać z twarzy.
skóry twarzy możaa wnioskować dość traf

nie o charakterze i usposobieniu danej

osoby. pelutowale

Zagadnienie to intaresowałe już od-

dawna zarówno uczonych, jak i artystów,

rzeźbiarzy i malarzy. Genjalay rysownik

Albert Diirer w trakcie swych .studjów

astalił kilka zasadniczych szematów, do

których można dostosować  zasadnicz

twarz każdego człowieka. Analizując bu-

dowę czaszki ludzkiej, ustalił trzy zasad-

nicze typy: prostowąt, trójkąt i sześcio-,
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Pėzniajsze badania uczonych, opiera-

jąc się w zasadzie na szemacie Diirera, po

zwoliły ustalić wszystkie zasadnicze ce-

chy charakteru i usposobienia, odpowia-

dające każdemu z tych trzech szematów.

I tak: Twarz typu prostokątnego ce-

chuje ludzi odważnych, o silnej, żelaznej

woli, zrównoważonych, stworzonych do

władzy i rządzenia. Do ludzi tego typu

należeli Pasteur, Bethoven, marszałkowie |

Joffre i Foch. Również i oblicze Zeusa,|

tak jak przedstawiali je starożytni rzeź-

biarze podpada w zupełności pod typ pro-

stokątny. 7

Twarz typu trėjkąinego, względnie

trapszzu ze zwężoną„podstawą u dołu, zna-

mionuje intelektualistów, urtystów, my-

Ślicieli, literatów i wielkich polityków.

Mniej u nich rówaowagi dachowej, mniej

  
Śli twórczej, połotu i nerwówości. Juljusz

Czar, kardynał Richelieu, Chopin i

Meyerbarg to przedstawiciele tego typa.

Typ to, spotykany tylko u ludzi rasy bia-
r i TPA IgM ASTA TM

lej.

Pośrednim między trójkątem a sześcio

kątem jest typ owalny, mniej lub więcej

wyraźnie występujący. Liadzie tego typu

odznaczają się nieraz trzesadną, chorobli-

wą ambicją i dumą, są b=zwzględni i nis-

ubłagani, o ile idzie o osiągnięciewytkni

tego celu. Napoleon, madame Pompadour

i Lenin, należełi do tego właśnie typ.

Wreszcie typ sześciowątny o silaie rozx,

winiętej szczęce górnej, wystających ko-

ściach policzkowych i stosunkowo niskim:

czoł». Znamionuje on ludzi energicznych,

upartych, 0 šredaiej lub małej inteligenc-

ji, — a spotyka się przeważnie wśród lu-

dów inch, wiodących żywot zupełnie

prymitywny.

Naturalnie i tutaj trafiają się liczne

nawet wyjątki. Trzeba być dobrym fizjo-

nomistą, by móc sobie wyrobić trafny

sąd o charakterze i wartości moralnej

człowieka jedyat: na podstawie obserwa-

cji jego twarzy. I nie lekceważyć głosu

tego nieomylnego instynktu, który przy

pierwszem zztknięciu się z obcym czło-

wiekiem szepce nam, czy człowiek tem

jest uczciwym, czy zasługuje na przyjaźń

i zaufanie, — czy też pod układną maską

 

  panowania nad sobą, uatomiast więcej my

  

  

 

 

Z takich czy innych

eNi
W lipcu br. przypadła setna rocznica

śmierci wynalazcy i ojca sztaki fotogra-

ficznej, Nicefora Niepce'a.

Rocznicę tę uczciło jego miasto rodzin-

ne, Chdlon-sur-Saone, wspaniałą wystawą

retrospektywną, obrazującą olbrzymi po-

stęp i rozwój sztuki fotograficziaej, odgry-

wającej dziś tak doniosłą rolę w cal>m

žyciu umyslowem ladzkošci.

Nicefor Niepce urodził się 7 marca

1765. Rodzice pragnęli, by poświęcił się

on służbie bożej, młody Nicefor jednax

czuł większy pociąg do szabelki i w dwu-

dziestym czwartym roku życia zostaje 0-

ficerem 42 p. piechoty.

Po przebyciu ciężkiej choroby rezy-

 

Berlińskie muzeum rewolucji

Okzres weimarski. należący dziś w
historji Niemiec do przeszłości. dał Ber |

linowi Muzeum Antvwojenne. Obec-
nie zostało ono przetworzone w Muze-
um Dewolucji — naturalnie hitlerow-

skiej. Minister propagandy dr. Goeb-

bels wpadł na pomysł. aby pozostawić
tam dotychczasowe eksponaty i nawet

uzupełnić je innemi podobnemi, ale
obok nich umieścić przedmioty. przypo

minajace walki oddziałów  szturmo-

celor

 wych o władzę i czynione przez nie

postępy. Tym sposobem widzi się tu

gnuje z dalszej karjery wojskowej, poświę

cając się badaniom i pracom naukowym.

Szczególnie interesowała go litograija,

jako ciekawy a stosunkowo niedaway wy-

nalazek.

I tu właśnie przypadek pozwolił mu

dokonać epokowego wynalazku. Na meta-

lowej płytce używanej do litografji poło-

żył rysunek, skreślony na przeźroczystym

papierze-i zamiast — jak zwykle —posłu-

giwać się ciemaią optyczną, — pozosta-

wił płytkę wraz z rysunkiem na otwartem

powistrzu, pod działaniem promieni sło-

necznych. Po pewnym czasie zauważył, że

na płytce zarysowały się słabe kontury

rysunku, na niej położonago. Taki był

pierwszy początek heljografji,

wystawione jedne obok drugich afi-

sze pacyfistyczne. popiersia wybitnych

socjalistów, a nawet komunistów. m;
in. Lenina i Stalina. oraz chorągiewki
hitlerowskie. podobizny wybitnych
przedstawicieli ruchu narodowo-socjali

stycznego i t. d. Poważna jest liczba

pamiątek z formalnych bitw. jakie sta
czali Nazi z komunistami. Naturalnie
łatwo ocenić, skąd przyszedł pomysł.
Takie muzea ma już Rosja Sowiecka.

ale tam obrazują one walke komuniz
mu z burżuazją i kleskę tei drugiej.  —0—

(R.)czai się zbrodniarz.

Niepee
Niepce nie ustaje w dalszych pró-

bach i poszukiwaniach. Dąży do tego, by

wywołany obraz dało się w jakiś sposób

utrwalić. Powleka płytę chłorkiem srebra,

żywicą gwajakową, fosforem, ażwreszcie,

w roku 1826, konstruuje Pierwszą płytę

fotograficzną, powleczoną roztworzm smo-

ły ziemnej z olejkiem lawendowym.

W roku 1829 przyjmuje do współpracy

przyjaciela swego, malarza I» J. Daguer-

re'a, Nie doczekal się jedaak Niepce osta-

tecznych wynikćw swej pracy. Umarł w

r. 1833, polecając synowi swemu, Izydo-

rowi, kontynuować podjętą pracę.

I dopiero w sierpnia 1839 przedstawił

Daguarr2 Akademji francuskiej swój osta

teczny wynalazek: prawdziwą kliszę toto-

graficzną, powleczoną jodkiem srebra. Po,

uczynieniu zdjęcia zapomocą kamery f0-

tograficznej, płyta była wywoływana za-

pornocą pary rtęci, a następnie utrwala-

na chlorkiem sodu.

Procedara ta otrzymała nazwę dage-

rotypji, oi nazwiska wynalazcy.

Niemniej jądnak nie Daguerre, lecz Ni-

cefor Niepce uchodzi słusznie za pierw-

szego wynalazcę płyty fotograficznej,któ-

ra następnie uległa rozmaitym modyfika-

cjom i ulepszeniom, zanim doszła do dri-.

siejszego stopnia doskonałości, 2



r. Str. VI. DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

List z Paryża
„ W CZEM FRANCUZI SA KONSERWATYWNI? — CYRK OLBRZYM I MAŁE CYRKI PROWINCJONAL-

Poza pod względem politycz-

twym, są Francuzi bardzo konserwatr-

'wni w swych rozrywkach i obiawach

wesela. Przyglądając się obchodowi

lświęta narodowego 14 lipca. nie mo-
igłam oprzeć się: wrażeniu, że — poza

zmianą strojów — wszystko odbywa
lsię tak, jak za czasów rewolucji.

Innym objawem przywiązania do

starej tradycii są kiermasze i cyrki,

które olbrzymiej stolicy francuskiej

nadają charakter miasteczka prowin-

«cjonalnego. Wśród nowoczesnego i Po

nowoczesnemu niebezpiecznego ruchu

ulicznego natrafia się niespodziewanie

na huśtawki, strzelnice i karuzele. to

znowu na seryferiach Paryża na Tóż-

mych rozmiarów namioty cyrkowe. —

Nowoczesne rozrywki w rodzaju kina

«cieszą się popularnością, ale mimo to

dużo ludzi pozostaje wiernymi daw-
nym. Niedawno rozpoczęły się tu

przedstawienia cyrku Gleicha, którv

przybył rankiem z,Bordeaux i przed

wieczorem otworzył już gościnne po-
dwoie namiotu dziesięciu tysiącom go0-

ci. Jest to przedsiębiorstwo olbrzymie

zatrudniające prócz artystów setki me

chaników i robotników. Ale Francia

ma także cyrki malutkie, wędrujące po

prowincji, zwłaszcza na południu. J2-

den lew. parę koni, pogromca, klaun,

woltyżerka pożeracz ognia, dwóch lub

trzech posługaczy. — to wszystko. A

gdy towarzystwo takie przybędzie do

jakiejś miejscowości, każdy z człon-

ków narówni pracuje nad rozbiciem

mamiotu, ustawieniem ławek i wYSY-
aniem areny piaskiem. Że podobne
«cyrki istnieją jeszcze, jest najlepszym

jdowodem przywiązania do nich Fran-
karzów.
W poprzedniej korespondencji pi-

sałam o dobiegającej do końca akcji

za cofnięciem klątwy cenzora, wciąż

jeszcze ciążącej nad niektóremi wier-

szami Verlaine'a. Wogóle wielki ten
poeta wszedł w modę. W pismach to-

«zy się dyskusja nad jego życiem. Jak

«wiadomo, Verlaine był alkoholikiem, a w

stanie nietrzeźwym wywoływał awan

mury i maltretował żonę. Otóż jedni

twierdzą, że to wrodzone złe skłonno-

iści popchnęły poetę w objęcia nałogu,

niszcząc zarówno jego życie, jak zdol-

'ności, które mogłv o wiele śŚwietniej
zabłysnąć. Drudzy stoją na stanowi-

sku artystów, często tłumaczących

swe cygańskie obyczaje przepaścią,
jaka istnieje między aspiraciami wy-

frańca a prozą i brudem życia. Spoty-

Ikając się na każdym kroku z brakiem

zrozumienia, Verlaine szukał zapom-

nienia w absyncie.

Cała ta polemika wydaje mi się ia-

iłową i bezcełową. Niema wątpliwości,

iże jak w tysiącz. innych wypadkach

itego rodzaju, u Verlaine'a działały 0-

bie przyczyny. Więcej wartości mają
„uwagi o jego poezji i zapomniane

szczegóły z jego życia. które wydo-

bywają na Światło dzienne ogłaszane

óbecnie artykuły.

Nie mogę powstrzytnać się od po-

jwtórzenia jednej bardzo charaktery-

istycznej anegdoty. Skromne urządze-

nie domu Verlaine'a i iego garderoba
|padały bardzoczęsto, ofiarą egzekucyj

sądowych za długi. Otóż pewnego ra-

'zu przyjaciele złożyli się w chwili ka-

itastrofv, aby dla poety kupić jego czar

(ny cylinder. Verlaine przyjął zwrot u-  

roczystego nakrycia głowy z radością.

Ono to zapewniało mu możność wvpi-

cia paru kieliszków absyntu, gdy był

bez grosza Chodził mianowicie na

cmentarz Pere Lachaise i przyłączał
się do konduktów pogrzebowych, aże-

by razem z innymi żałobnikami sko-

rzystać z poczęstunku, urządzanego

po obrzędzie w najbliższej kawiarni

przez rodzinę zmarłej osoby.

W jesieni pojawi się w Paryżu pa-
rę nowych periodyków. Znana firma

wydawnicza Plon zaangażowała Hen-

ryka Massis, świeżo awansowanego
przez ministra ošwiaty z kawalera na

oficera Legii Honorowei, na redakto-

ra naczelnego tygodnika, który do
końca roku będzie nosił tytuł „1933,
potem „1934“ itd. Ma to byč pismo bo-
gato ilustrowane pošwiecone kwestiom
społecznym i literackim, a nie gardzą-
ce również humorystyką — typ „Kan-

dida* i „Marianny”. Organ niezależ-

W «rox wojennego wiru, który kłę-
bił się przed trzynastu laty po naszych
ziemiach, skrytych jest jeszcze wiele
pięknych kart brawurowego czynu
rozmaitych gatunków polskiej broni,
działającej w pami;tnych bojach z bol
szewikami w myśl starej zasady:
„działać odrębnie a bić wroga wspól-
nie“. Do takich kart pięknych należy
pomiędzy innemi brawurowa akcja
polskich pociągów pancernych.
Pomiędzy nimi niemałą a zaszczyt-

ną rolę odegrał w pamiętnych dniach
sierpniowych Pociąg Pancerny „Pio-
nier" — skryty przed wrogiem w
trzech literach: P. P. P. Wybudowa-
ny w lwowskich war:ztatach kolejo-
wych według wzorów najnowszej
techniki, pomimo młodego wieku miał
już za sobą jasną a zasłużoną przesz-
łość w okresie walk o Lwów i w ciągu
tych zaciekłych walk, które na terenie
Wschodniej Małopolski wyłoniły sie
po jego wyzwoleniu. Dość wspomnieć
brawurowe raidy „Pioniera" podów-
czas, gdy wojska ruskie w marcu 1919
roku przerwały nasz front na liniź
Gródka Jagiellońskiego — Sadowei
Wiszni, gdy pancerka ta, wbijając sie
klinem w  nieprzyijacielskie pozycie.
niemałe położyła zasługi około osła-
bienia chwiłowej przewagi wroga. I w
późniejszych walkach pod Lwowem,
gdy za uderzeniem polskiego ataku
łamały się stanowiska  nieprzyjaciel-
skie po południowej i północnej stro-
nie Lwowa, — „Pionier* stał na wy”
suniętym stanowisku i do starych
swych kart dodawał nowe brawurowej
odwagi i Śmiałei inicjatywy, podeimo-
wanej w  gradzie nieprzyjacielskich
pocisków.

I w czasie zaciętych starć z bolsze-
wikami przyszło ważną odegrać mu
role. W myśl wydanych rozkazów ru-
szył podówczas w kierunku Stanisła-
wowa. Pancerny, stalowy wąż. prowa
dzony wvtrawna ręka swego komen-
danta już za pierwszym rozpędem
utorował sobie droge, starłszy w puch
wszelka próbę powstrzymania swego
ataku przez bolszewickie oddziały.
stojące na straży linii koleiowei. Śmia|
ło sunał „Pionier* naprzód i oddalił

sie niebawem o kilkanaście kilome-
trów od przednich straży piechotv,
tak, że znalazł się na tyłach nieprzy-
jacielskiego odwrotu. Ogniem swei
niezawodnej armatki i karabinów ma-
szvnowych prażył bez wytchnienia
cofające się bolszewickie oddziały a
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nych radykałów Notre Temps, wycho-

dzący dotychczas raz na tydzień prze-

kształca się na dziennik. Redakcię 9-

beimuie Jean Luchaire.

Dyskusja nad wyborem miejsca na

wystawę r. 1937 trwa dalej. Opozycia

przeciw pomieszczeniu jej zbyt blisko

centrum Paryża jest dość silna. Poia-

wił się pomysł zburzenia Trocadćro i

włączenia gruntu. na którym stoi ta

budowla, do terenu wystawowego. —

Plan ten pogrzebało jednak Ministe-

rium Wojny, odmawiając oddania 40

użytku przyległych placów. Zwrócono

również uwage, że taki wybór pociąg-
nąłby za sobą z konieczności zniszcze

nie całego szeregu starych budowli.

między innemi stajen Napoleona III, z

których obecnie korzysta prezydent

Rzeczypospolitej.  Jednem słowem

kwestie można jeszcze uważać za ot-

wartą.
* *

ti.
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bowaną w bojach „szturmowkę“.
Ten brawurowy raid pancerki po-

czął się nieprzyjacielowi coraz
dziej dawać we znaki. Na tyłach fron-
tu w kwaterze jego sztabu po-
stanowiono tedy za wszelką cenę przer
wać dalszy „marsz” polskiego pociągu
pancernego. Wysłali tedy bolszewicy
przeciw naszej pancerce tzw. „dziką
maszynę” tj. parowóz, który maszy-
nista zaraz w pierwszej chwili wprawił
w najszybszy ruch, poczem czemprę-
dzej z parowozu wyskoczył.

Tymczasem na dalekim widnokrę-
gu obserwator polskiej pancerki zau-
ważył czarny punkt, który z każdą
chwilą rósł coraz bardziej. Wzrok,
przez szkła wyteżony, sprawdził nie-
bawem, że z przeciwnej strony zbliża
się parowóz w najszybszym pędzie.
Bezzwłocznie ze stanowiska obserwa-
cyjnego padł krótki rozkaz, przeka-
zany telefonem  maszyniście: „Od-
wrót pełną parą!"

„Dzika maszyna” coraz bardziej
zbliżała się w stronę cofaiącej się na-
szej pancerki. Rozpoczęły się osobliwe
wyścigi. „Pionier* szybko cofał się ku
najbliższej stacji, abv przy użyciu
zwrotnic wywołać wykoienie się bol-
szewickiego parowozu. Już gołem
okiem widać było zarysv naježdžaią-
cej groźnej maszvny. Raz po raz z
wieżyczki obserwacyjnej  polskiei
pancerki szły rozkazy. naglące do
szybkiego odwrotu. Miały na celu do-
prowadzić chyżość pociągu do ostat-
nich granic moż!iwości. bv w ten spo-
sób osłabić uderzenia groźnego prze-
ciwnika. gdyby wczas nie zdołano do-
paść najbliższej stacji.

Pociag pancerny dobywał ostat-
niego tchu. Odległość „dzikiej maszy-
ny” zmniejszała się coraz bardziej.
Komendant pozostawał wciąż na sta-
nowisku obserwacyjnym i z arsenału
środków, którymi rozporządzał, nie
dobył jeszcze ostatniego. Kazał tedv
z pociag, rzucać najpierw belki na
tor, by szatańska reką w ruch wpra”
wiony potwór osadzić w miejscu, Po
belkach przyszła kolej na sżyny. które

| z wozu padały wpoprzek toru. wresz-
| cie sięgnał do ostatniego śrdka. jakim
rozporządzał: do armatki, nomiesz-
zone na tylnym wozie pociącu, za-
tem w pierwszvm rzędzie narażoneg”
na nderzenie „dzikiei maszyny“.

Na stanowisku przy armacie czu-
wał wytrawny w boju oficer- artyle-
rzysta. który ze swą armatka czy pod
Gródkiem i na moście pod Bratkowi-
cami. pod Janowem czy Dublanami w
Maęym bv? ogniu i niemałe w sze

spustoszenia.

 
 

ogich czynił
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W chwili, kiedv postawiłam krop-
kę po ostatniem zdaniu i sięgałam pa

koperte, rozległy się za oknem krzyki

roznosicieli gazet, szczególnie dziś gło

śne i jakby tryumfalne. Jest z czego

się cieszyć. Pośród obiegających świat

nazwisk lotników, którzy w ostatnich
zasach dokonali Śwłetnych czynów.
nie było Francuzów. I oto ten staž
rzeczy zmienił sie ku chwale ojczyzny

Blćriot'a. Codos i Rossi na monopla-
nie Joseph - Le Brix pobili światowv
rekord odległości w finii prostej Angli-
ków Gayforda i Nicholettsa, robiąc
9300 klm. w 55 zodzinach.

Wszystko odbyło sie. iak sobie n-

lożyli. Wystartowali w Nowym Yorku

przebili się przez morze mgieł nad At-

lantykiem, wykonali szereg ewolucyi

nad Paryżem j szczęśliwie wylądował
w Rayaku w pobliżu gór Libanu. Na
godzinę przedtem posłali Paryżowi
depeszę, w której dali wvraz swej du-

mie i radości: „Niech żvią skrzydła

francuskie! Niech żyje Syrja! Niech
żyie Francja!

N. P. Y
«aj 

  

parowóz

Zapomniany epizod z walk sierpniowych
Znów telefonem ze stanowiska obser-
wacyjnego — tym razem z wieżyczki
pancernej padł krótki rozkaz:
„Ognia!” W tej chwili padł strzał ar-
matni w stronę zbliżającego się coraz
bardziej nieprzyjacielskiego wozu. A
potem w szybkiem po Sobie tempie
padł drugi. trzeci, czwarty... Sokoli
wzrok komendanta, utkwiony w zbli-
żającego się tuż potwora — zauważył
nagłą zmianęwjego dotychczasowem.
szalonym pościgu. Parowóz zwolnił
biegu i jakby osłabł w swym Żywioło-
wym rozpędzie. Potwór niosący za-
gładę naszej pancerce, był... rannv.
Ugodziły w iego serce cztery strzały,
rezerwoar, zawierający. ropę, był w
czterech miejscach  przedziurawiony,
i obficie broczył życionośnym płynem.

Nastąpił epilog już wcale niegroź-
ny. Jeszcze chwila osłabienia skut-
kiem braku dopływu * ropy
„dzika maszyna* — dobywaijąc jakby
ostatnich sił — uderzyła o tylny wa-
gon pancerki. Nastąpiło nagłe wstrzą”
Śnienie, silne, lecz w skutkach dla pan
cerki szczęśliwe. .Pionier" nie poniósł
żadnego, choćby najmniejszego uszko
dzenia, wvszedł cało z tei śmiertelnej
gonitwy. Nieprzyjacielska „dzika ma-
szyna” nie osiągnęła tedy tak bardzo
przez wroga pożądanego celu. Zimna
rozwaga komendanta polskiei pancer-
ki i wytrawne oko oficera - artylerzy-
sty wniwecz obróciły nieprzyjacielskie
zamysły.

Stanęła na chwilę pancerka, — 7
czeluści. osłoniętei płytami, wysunęła
się postać żołnierza, który przytwier-
dził „dziką maszynę* do wozu i Gd-
stawił dc ra'fliższei stacji, poczem
„Pionier* znów ruszył w kierunku
wschodnim na dalsze, zwycięskie boie.

Na dworcu w Bukaczowcach tuż
obok magazynów stala przez czas
dłuższy „dzika maszyna”. Cztery
wielkie owtory tkwiłv w iei šcianio
Ną kartach swych „Pionier“ to
lwowskie dziecka znów wypisało
nowy, świetny czyn. Nie pierwszv i
nie ostatni...

al. red.
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Aeroplan w stužbie policii -
Policja angielska zwróciła się przed

paru  miesiacami do Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych o zgode na užv-
cie aeroplanów przy śledztwach. W
związku z tem urządzono zajmujący
eksperyment. W pobliżu lotniska w
Desford ukryto w krzakach manekina.
poczem trzy aeroplanv 'wyruszvłv na
poszukiwania. Obserwatorzy wszyst-
kich trzech aeroplanów w bardzo krót
kim czasie odkryli przedmiot, którego
poszukiwali  


