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Ulis Któryś z miłośników
sztuki nie zna obrazów tego mistrza,
rozrzuconyth po wszystkich niemal mu-

zeach i galerjach europejskich? Któż nie
zachwycał się tą przedziwną miękkością
rysunku,  delikatnem  niuansowaniem
barw i tą pełnią światła, bijącą z jego
„obrazów?

| Dzisiaj Corregio ma już ustalone
swoje, bardzo poczestne miejsce wśród
całej plejady. malarzy z okresu renesan-
su włoskiego, — nietylko jako wielki

twórca, ale poniekąd i jako pionier, któ-

ry. wprowadził malarstwo religijne na
nowe drogi.

* *
*

Zwykły to los artysty, na którym

sprawdza się — jakże często! — p'gv-
słowie, iż „nemo in sua patria propheta”,

Los zrządził, iż twórczość jego zbiegła

się z twórczością takich tytanów sztuki

jak Leonardo de Vinci i Michelangelo.

IToteż młody Antonio Allegri da Correg-

gio za życia nie cieszył się zbyt wielką

„sławą, a nawet jego wspaniałe freski w

"klasztorze San Paulo i w katedrze św.

"Jana Ewangelisty w Parmie nie przy-

'Gzyniły się do rózsławienia jego imienia
'daleko poza granice prowincji.

Jak mało stosunkowo był znanym,

dowodzi fakt, że niema ani żadnego au-
tentycznego portretu, ani dokładnej bio-

grafji Corregzia: jako datę urodzenia po-

'daje się ogólnie rok 1494, — umarł zaś
5,marca 1534 roku. Ze znanych, przeka-

zanych „nam przez „współczesnych,
szczegółów wnioskować jednak można,

iż Correggio nie dbał zbytnio o sławę.

Syn średnio sytuowanej rodziny, bez

wygórowanych aspiracyj, oddawał się

całą duszą swej umiłowanej sztuce, two-

rząc w ciągu krótkiego swego żywota

zgórą półtora setki obrazów olejnych,

fresków, szkiców. i rysunków.

A wszystkie jego dzieła tchną taką

słoneczną pogodą, mają w sobie tyle

subtelności i miękkości, iż na tej podsta-

jwie przyjąć można, że i sam ich twórca
«cieszyć-się musiał wielką pogodą umy-

isłu.

Świadczyć "może o tem pośrednio i

taki drobny szczgół, że we wszystkich

ślokumentach Correggio nazywa się sam

|„Laetus* względnie „Lieto* (wesoły).
* *

*

Dopiero w kiłka lat po śmierci mi-
įstrza Giorgio Vasari ocenia należycie
właściwe znaczenie jego twórczości ar-

tystycznej, stawiając go w jednym rzę-

idzie z Leonardem de Vinci i z Giorgio-

jem, — jako twórcę klasycznej sztuki

Ikošcielnei. Odtąć .nazwisko Correggia

staje się. głośnem, dochodząc do szczy-

tu sławy w ciągu 17 i 18 wieku. Malarze

francuscy z okresu rokoko wielbią go,

(jako prekursora nowej sztuki. Dopiero
wiek dziewiętnasty, przynosząc nowe

prądy i kierunki twórczości malarskiej,
jodsunął nieco Correggia w cień zapom-
'nienia.  

Wilno, 18 marca 1934 r.

DZIENNIK WILEŃSKI
Dodatek kulturalno - literacki

Małaxzświatła i
(W 400-lecie śmierci Correggia)

Jakie są cechy  charakterystyczne
twórczości Correggia? On pierwszy pró-

bował śmiało zerwać z utartym już nie-
jako szablonem malarstwa religijnego,

lubującego się w bogatych strojach i ak-

cesarjach, malarstwa raczej dekoracyj.
nego, obliczonego na jak najsilniejszy
efekt. Lwią część jego dzieł stanowią
obrazy na tematy religiine, przede-
wszystkiem Madonna z Dzieciątkiem.
Ale ujmuje ten temat w sposób zupeł-
nie swoisty: strona dekoratywna, wspa-
niałe stroje brokatowe, to wszystko od-
pada. Postacie czy to Madonny, czy
Dzieciątka, czy Świętych lub aniołków,
pełne są niewysłowionego, łagodnego
wdzięku. Correggio jest mistrzem w
operowaniu światłem i cieniem.

Na tym punkcie zestawiano go nie-
jednokrotnie w jednym szeregu razem
z Rembrandtem. Zestawienie o tyle traf-
ne, — że Rembrandt i Correggio, to
dwie antypody: O ile Rembrandt lubuje
się w ciemnem tle, na które rzuca jasne.
plamy, — o tyle przeciwnie w obrazach
Correggia jest pełno światła, pełno to-
nów jasnych, pogodnych, — przecho-
"zących stopniowo w tony szare, ciem-  

niejsze, Correggio bowiem nie uznaje

zasadniczo w obrazach swych koloru

czaineg). Gdy więc u Rembrandta to-

rem zasadniczym jest czarny, odpowi.

dnio naświetlany, — to u Correggia do-

minuje jasność i światło.
£ . . .

' Lubując się w tematach pogodnych,

radosnych, malował Correggio ze szcze-

gólnem upodobaniem postacie dziecięce,

które też spotykamy na wszystkich

niemal jego obrazach i freskach. Te

aniołki czy amorki, pucułowate, wesołe,

0 czystem: spojrzeniu swych wielkich,

niewinnych oczek, żyją życiem wła-

snem, życiem prawdziwych dzieci; nie-

ma w nich nic sztucznego ani wymuszo-
nego.

Natomiast gdy szuka tematów w

epizodach o silnem napięciu dramatycz-

nem, — tworzy rzeczy słabsze, kon-

wencjonalne, bez zdecydowanego wy-

razu i koniecznego napięcia.

Pod koniec życia próbuje Correggio

swych sił na innem polu: tworzy obra-  

Wydawca:

Aleksander Zwierzy“ :ki

prawdziwie artystyczny umiar, dająć

pełne zadowolenie estetyczne. š

Osobną, najpiękniejszą może kartę w

| twórczości Correggia stanowią freski w

katedrze parmeńskiej. Zbliża się w nich

wyraźnie do Michała Anioła: śmiałe

skróty, stłoczone — na pierwszy rzut oka

— postacie, wzlatujące w- przestworza

niebieskie, pełno życia i ruchu.

Malowidła te nie znalazły początko-

wo zrozumienia i uznania, — przygnia-

tały poprostu swą potęgą, tem nagroma-

dzeniem całej masy figur, zdumiewały

nieprawdopodobnemi wręcz skrótami w

rysunku poszczególnych postaci. Ale

wkrótce już oceniono należycie „ich

prawdziwą wartość,a kościoły włoskie

zapełniać się zaczęły freskami, wzoro”

wanemi na dziele Correggia, które stało

się niejako szematem dla tego rodzaju

dekoracyi.

Niestety freski te uległy częściowo

bardzo poważnemu zniszczeniu, tak że

okazała się konieczność ich odrestauro-

wania lub zastąpienia odpowiedniemi
zy, do których tematy czerpie z mito- kopiami. + abe;
łogii Świata starożytnego: Ganimedes, (kr)
Leda, Io. I tu jednak zachowuje zawsze

— — 
——AA

LOS POEZJI WIKTORJAŃSKIEJ.
: Setna rocznica przyjścia na świat
Wiliama Morrisa. którą święci Anglia
24 marca, nasuwa myśl, jak daleko w
przeszłość odsunęła się poezja wiktor-
jańska. "Dickens, Thackeray, George
Eliot. Meredith wciąż mają zastęp czy-
telników. Brówning, Tennyson. Arnold,
Morris, Swinburne istnieją głównie tyl-
ko dla historyków liteatury: którzy
zresztą niezupełnie są dla nich spra-
wiedliwi. A. przecie ile rzetelnego ta-
entu i natchnienia: wysiłku i energii
twórczej, poprostu czasu - wreszcie
wsiąkło w te wielbione niegdyś, a za-
>omniane dzisiaj księgi, zadrukowane

| wierszami! Sunt lacrimae rerum.
Pocieszaimy się przeświadczeniem:

że ten stan rzeczy nie będzie trwały.
Już rozpoczęła się rehabilitacja epoki
wiktoriańskiej w różnych dziedzinach.
Na poezję kolej jeszcze nie przyszła,
ale przyjdzie. W miarę, jak będzie od-
dalał się punkt widzenia, będzie słabła
reakcja na istotnie czasem niemiłe

wiktoriańskie zadowolenie z siebie. Ta
pewność nie zmienia jednak obecnego

Stanu rzeczy-

WSZECHSTRONNY ESTETA

Lecz Morris był nie tylko literatem
— był budowniczym, wytwórcą witra-

ży: dywanów, tapet. mebli, kafli ; Bóg
nie wie czego jeszcze, był pierwszym

pionerem sztuki stosowanej, był ko
lejno zwolennikiem t. z. ruchu oks-
fordzkiego w Kościele angielskim (a
więc sympatykiem katolicyzmu), libe-
rałem i socjalistą.

 
 

    
nn Die a

| illiam Morris
(1534 - 1596)

- Jak tu zorientować się w tym chao-
sie zainteersowań i funkcyj? Co uznać,
za rzecz główną? Jak w jedno słowo

ująć charakterystykę człowieka? |
Słowo takie istnieje. Morris był

estetą. Z tym wyrazem jakolampą mo-
żemy przejść przez całe jego życie i
całą dz'ałalność — wszystko nam oble-

stać sympatykiem, ale nie członkiem-
Ferie spędzali przyjaciele ną wspól-

nych wycieczkach. oglądając stare za-
bytki budownictwa angielskiego i kon-
tynentalnego. Gdy w lecie r. 1855 wra-

cali z Francji j czekali na okręt w Haw-
rze, odbyli tam na brzegu morskim ki
kogodzinną rozmowę o przyszłości. —

je światłem i wszystko wyjaśni. Ta nit- ; Odstąpili od myśli wyświęcenia się i
ka Ariadny napewne uchroni nas od
zabłąkania się w tym uroczym, choć

dziś nieco archaicznym labiryncie.
" MŁODOŚĆ — RZEŹBIARKA

_ Urodzony w r. 1834 jako syn za-
możnego bankiera: William był cudow-
nem dzieckiem. Kończąc lat cztery nie
tylko dobrze już czytał, ale znał szereg
powieści Waltera Scotta. Po niesyste-
matycznych studjach średnich znalazł
się w r. 1853 w Exeter College w Ox-
fordzie, gdzie wnet serdecznie zaprzy-
jaźnił się z Edwardem Burne-Jonesem.
Mieli obaj zamiar poświęcić się stano-
wi duchownemu, iecz bardziej od teo-
ork. Tu ukazały się jego pierwsze opo-
które zresztą wychodziło tylko przez
sztuki. Burne-Jones wpoił Morrisowi
kult średniowiecza, jaskrawo odcinaią-
cego się od brzydoty otaczającego ży-

cia: coraz bardziej zatruwanego dy-
mem fabryk ? oszpeconego tandetą fa-
bryczną, od cylindrów i krynolin. Oko-
ło tych dwóch wybitnych ludzi skupiło
się kółko pokrewnych duchów, zwane
łogii pociągało ich piękno przyrody i
ogólnikowo Bractwem (the Brother-
hood) — nie było to jeszcze bractwo
prerafaefitów, którego Morris miał zo-

 

postanowili żyć dla sztuki.
Morris wstąpił na praktykę do oks-

fordzkiego architekta, ale miał również
zamiar pisać. W tym celu przystąpił do

wydawania miesięcznika Ozford and
Cambridge Magazine. Po pierwszym
numerze oddał redakcję jednemu z
przyjaciół, ale nadal finansował pismo,
które zresztą wychodziło tylko przeż

rok. Tu ukazały się jego pierwsze opo-
wiadania. fantastyczne, archaizujące i
pełne swcistego wdzięku, oraz nieco
zawiłe szkice-

W lecie r. 1856 Morris przeniósł się
ze swym architektem do Londynu. Za-
żyłość z Dantem Gabrjelem Rossettinr.
drugim wielkim prerafaelitą, wywołała

zwrot w iego zainteresowaniach. Na
jakiś czas William zajął się z ogorm-
nym zapałem malarstwem. Podiął się
wraz z przyjaciółmi przyozdobienia
wnętrza pewnegG nowozbudowanego

gmachu w Oxfordzie: lecz pośpiech i
złe przyrządzenie farb sprawiły, że za-
częły one blednąć jeszcze przed ukoń-
czeniem pracy, i dziś malowidło daje
tylko słabe wyobrażenie o pierwotnym
wyglądzie. Najważniejszym rezultatem
tego krótkiego okresu życia Morrisa
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było małżeństwo z uroczą panną Bur-
den, którą mu pozowała. Rysy jej po”
,wtarzają się na prerafaelickich obra-

zach i rysunkach prawie równie często,
ak rysy pieknej Elżbiety Siddaft. żony
Rossettiego. i

DEBJUT POETYCKI

W r. 1858 wyszedł pierwszy zbiór
poezyj Morrisa, zatytułowany od
pierwszego utworu „Obrona Ginewry",
Znać tu może pewną niedojrzałość fot-
my. ale równocześnie objawia się roz-
mach i żywiołowość natchnienia; sub-
telne odczucie piękna przyrody i šred-
niowiecza; zdolność uchwycenia cha-
rakteru ballady i wywoływania na-
stroju, najczęściej smętnego-

Zdania krytyków są podzielone, nie-
którzy wyżej od tych poematów sta-
wiają późniejsze, o wyraźnym charak-
terze epickim. Ja osobiście zgadzam się
ze zadniem: že Morris nigdy nie do-
równał „Brogowi wśród roztopów”,
„Końcowi Sir Piotra Harpdona“, »Že-
glującemu mieczowi* i wogóle czarowi
tego poetyckiego debiutu — zresztą
trzeba dodać, że pewną ilość młodzień-
czych wierszy zniszczył a ci, którzy
że czytali, stawiali je narówni z „Obro-
ną Ginewry”. I może mieli słuszność
bo twórca rzadko jest sprawiędliwym
sędzią we własnej sprawie-

SZTUKA STOSOWANA I EPIKA

Trawieny wciąż żądzą wcielania
piękna w życie, zbudował sobie Morris
i urządził w Upton dom» każąc sporzą:
dzać każdy sprzęt i przedmiot wedle
swych wskazówek, nieraz pod swem
okiem. Były to narodziny sztuki stoso-

wanej. Od otoczenia się temi pogodzo-
nemi z życiem ideałami artystycznemi
do próby ich rozszerzenia na społe-
czeństwo był tylko krok — i Morris

zrobił go wnet, zakładając fabrykę p0-
odbnych wyrobów pod firmą Morris,

Marchail, Faullener i spółka. Po ia-

kimś czasie został jei wyłącznym włar
ścicietem — trzeba było dokładać: —
ale pierwotni towarzysze byli dalej

współpracownikami. ć

Ideał nigdy nie da się wpełni urze-

czywistnić i życie uderza weń czasem

niszcząco od strony, o której wcale nie

myślapa. Dom wUpton okazał się zbu-

dowanyrt w niezdrowej okolicy i trze-

ba go było opuścić. W r. 1865 i Londyn

przestał Morrisowi odpowiadać j osied-
Kt się w Kelmsctt-

W „Życiu i śmierci Jazona” mistrzem

poety był Chaucer. Jest to mit staro-

żytuy, przeniesiony pod względem ke-

łorytu w średniowiecze, ale charakte-

zystyka, szczególnie Medei. ma raczej
piętno nowoczesne. Dziełu wychodz na

szkodę zbytnia łatwość, z jaką przy-

chodziło Morrisowi pisanie, wpada on

często w rozwiekłość. O ile pod tym

względem rywalizuje z Chaucerem, to

różni się od niego brakiem humoru.

Od r. 1768—70 wychodziło tour de

force Morrisa: „Rai ziemski”. Jak

„Opowieści Kantuaryjskie* Chaucera,

jest to zbiór opowiadań (nawet przy-

padkowo w tej samej ilości), ujętych

„w formę armową. W Anglji XIV w. sro

(ży się zaraza i grono Śmiałych žegla-

„rzy: uciekając przed nią, wybierą się na

|poszukiwanie raju ziemskiego. Przy-

;bywają do nienazwanego miasta, w któ

rem dochowała się cywilizacja grecka»

4 znajdują tam gościnność. Dwa razy

iw miesiącu odbywają się uczty, na któ-

„rych raz jeden z mieiscowych starców,

|raz jeden z przybyszów opowiada ja-

ikąś historię: Tym sposobem osiąga poe-

|ta pozorną przynajmniej rozmaitość:

przepłatając podania starożytne opo"

wieściami, branemi ż Średniowiecznej

fiteratury łacińskiej i francuskiej lub

z sag germańskich. M'mo to aanuje

 
górskie,

  

naogół jednostajność. Co najwyżej w
końcowej części widać więcej rozma-
chu epickiego — jest to w związku
z coraz silniejszem zamiłowaniem, któ-
re później objawiło się przekładami
„Gneidy* j „Odyssei' (zresztą zanadto
utworów Morrisa). Między opowiada-
niami „Raju* wybijają się na pierwszy

upodobnionych do tonu oryginalnych
plan „Kochankowie Gudruny*, a war-
to także zwrócić uwagę na „Kraj na
wschód od słońca, na zachód od księ-
życa'. Jest to sen, wpelciony w Sen. a
luki akcji musi sobie wypełnić sam czy*
telnk. Za wzorem Chaucera łączy
Morris swe historie prołogami, umiesz-

cza też w ich toku wstawki liryczne»
posiadające bodajże obok subiektyw=
nego i głęboko szczerego prologu do
całości najwięcej poetyckiego p'ękna-

Szukając tematów, zwrócił Morris

uwagę na sagi islandzkie. Dwukrotnie
odwiedził wyspę dla poznania jej dzi-
kiej przyrody i wziął się do wolnych
przekładów. Po trzech mniejszych poe
matach zastąpił „Sygurd Wolsung“
(1876), którego anapesty brzmią me-
dyinie, a mocno, ale nużą nieco przy

wielkiej długości utworu.

SOCJALISTA

W tym czasje Morris cieszył się już

wielką sławą. W r. 1877 ofiarowano

mu katedrę poetyki w Oxfordzie, lecz

nie przyjął, Natomiast z radością za-

czął pracować w Towarzystwie Opieki

nad staremj budowlami. Lecz ustawicz-

na styczność z robotnikami fabryki

 

 

Ardeny belgijs
255 Smierė rycarskiego króla

Belgów wywarła tem silniejsze wrażenie,

że nastąpiła ona w tak nieoczekiwanych

skolicznościach: król Albert, nieustra-

sdony alpinista, który zdobywał najwyż=

sza szczyty górski: na kontynencia euro-

pejskim, a nawet poza jego granicami,

— ginie skutkiem nieszczęśliwego uq adku

z niewysokiej stosunkowo góry, we wlas

nym kraju, niemal pod. bramami miasta

Namur,
Czyż zatem i w taj spokojnej zacisznej

Bolgji zualešė można stromy szczyty
niebezpizczne przepaście? Czy

zdobywanie tych szczytów mogło» być rza
czywiście rzeczą trudną a nęcąrą dła do

świadczonego alpinisty?

"Wystarczy rzucić oki3m na mapę 6e-

otogiczną Bolgji, by zauważyć, że nie jast

Radjo i medycyna

ak podają „Wirelles Magazine*, To-

warzystwo „Marconiego“ w Londynie zbu-

dowa,o aparat, (> ktćrym niedawno pi.

sał „Kurjer Lwowski“) służy do  ope*

racji chirurgicznych, Zamiast noża, uży-

wanego zwykle przy takich operacjach.

używa się urządzenia składającego się z

noża, nagrzewanego silnie prądami wisl-

kiej częstotliwości i którym żądane miej.

sce się przepala ,»raz z regulatora ła-

twego do uruchomienia jednym palcem,

który to regulator pozwala na zmiany in-

tznzywności (natężenia) prądów wysokiaj

częstotliwości. Ponieważ nóż jest względ

nie cienki, przeto rozcinanie następuje

łatwo, przyczem przecięte tkanki krwiste

zamykają się automatycznie bezwszelkiaj

obawy zakażenia, gdyż wysoka tamperatu-

ra powoduje idealną dezynfekcję. Aparat

ten jest właściwie generatorem prądów

szybkozmiannych Z odnośnemi obwodami

wielkiej częstotliwości z lampami przyrzą

dami misrniczemi itd, zasilanie lamp 0d-

i ieci zmiennego,bywa się z sieci prądu zmienneg EA

Przeszkody radjowe na płycie

gramofonowej
Fabryka Talefunken wypuściła na ry-

nek płytę gramofonową, na której 23-

 
 

 

iela is

pchnęła go na nowe pole. Zapoznal się
z nędzą i zajal kwestiamį spolecznemi-
Pragnął nie tylko poprawić los klas
niższych. ale też j upiększyć ich życie.

Przez jakiś czas nalekał do partii
liberalnej i został nawet jej skarbni-
kiem. ale doszedł do przekonania, że
nie jest ona dość radykalna j nic nie
zrobi dla robotników. Wystąpił tedy w
r. 1881 i rzucił się w wir ruchu socja-
f'stycznego. W r. 1883 zasiadał już w
komitecie wykonawczym Federacji so-
cialno-demokratycznej. Odwrócił się
na jakiś czas prawie zupełnie od sztuki
i literatury, agitował i przemawiał pu-

blicznie.

O organizacji, do której należał Mor-

ris: powiedział ktoś współczesny tryw*
jalnie, że chce wszystkim flaki poroz-
rywać dynamitem (fo blow the gufs
out of everybody): Lecz sam Morris
daleki był od takich zamiarów.

W „Wieściach znikąd”, drukowanych
w piśmie The Commoneveal (Dobro
publiczne) maluje przyszłość socjali-
styczną: Do przewrotu jak się dowia-
dujemy, przyszło bez krwi rozlewu,

dzięki masowym demonstracjom, ży-
cie nabrało cech sielankowych, wszę-

dzie króluje piękno: wynikłe z nawrotu
do stylów i strojów średniowiecznych:
W Rosii urzeczywistniono ideały
Marxa. Ludzie, którzy patrzyli na tam-

tejsze stosunki, niech je sobie zestawią
z w'zjami Morrisa.

Było też jasnem, że niedługo będzie
on filarem partji. Przy rozłamie opo-

to jednolita, wielka równina, lacz posia-
da rzeźbę bardzo urozmaiconą.

Prawda, w znacznej większości jest

Belgja równiną, na któwaj spotyka się

tylko tu i ówdzie nieznaczne zupełnie wy
niosłości, Ale cały południowo-wschodni

kąt kraju, wciśnięty między Francję,

Luksemburg i Niemcy, — t> jedno wy-

niosła plaskowyža. noszące nazwę Arde-

nów belgijskich,

Wybrzeża Mozy, Sombry, Lasse, Our-

the, toczących swe mętne, szare wody w

wąskich korytach, przypominają najpięk

niejsze pejzaże Dolomitów. Masywy skal-

ne wysokości sześdziesięciu do ośmdzie-

sięciu metrów, opadają stromo ku brze-

gom rzek, — Miajscami zupstnie nagte

błyszczące stalową barwą łupków, — to

znów pokryte ciemną, bujną zielenią,

stały „nagrane* wszelkiego rodzaju prze-

szkody, jakie się trafiają przy słuchaniu

radja. Z pomocą takiej płyty każdy laik

przez porównanie akustyczne możestwier

dzić „jakiego pochodzenia są przeszkody,

uniemożliwiające mu normalny odbiód.

w jego aparacie. Szmery, piski, trzaski, ja

kie się słyszy z tej płyty, pozwają nr, zor

jantować się, czy dany szmer lub brzęcze-

 

wiedział się przy frakcji, która mu naj-
bardziej odpowiadała. Lecz po krwa-
wych rozruchach na Trafalgar Square
w r. 1886 wystąpił otwarcie przeciw

ekstremistom. Z tą chwilą stracił zau
fanie przywódców pariji. Podeirzewa-
no go wciąż o zdradę — był przecież
kapitalistą j właścicielem fabryki... —
O tem. jak opiekuje się orbotnikami i

jaką wśród nich zjednał sobie miłość,
nie pamiętano, W r. 1889 usunięto go
z redakcji The Commonweal.

OSTATNIE LATA

W związku z socjalistyczną dzłałal-
nością Morrisa są i inne jego prozaicz-
ne utwory: Wogóle pod koniec życia.
pisał prawie wyłącznie prozą. Miał te-

raz takie imię, że gdy w r. 1892 umarł
Tennyson, rząd miał zamiar oddać mu
godsość poety laureata — a przecież
stale pomijano ludzi przekonań rady*
kalnych bez względu naichzasługi. —
Zapytano się Morrisa po cichw czy

przyjmie, ale odmówił:
Przerzucając się na coraz nowe po*

la artystycznej działalności, zajął się
teraz grafiką. Oddawna już uprawiał
kaligrafję i sporządzał rękopisy z 0-

zdobnemi inicjałami i miniaturami. —

W r. 1890 założył Kelmscott Press,
drukarnię, z której wyszedł szereg wy-

soce artystycznych wydawnictw. Nai-

wspanialszem były drukowane przez

całe dwa lata dzieła Chaucera. Wyszły

one w roku śmierci Morrisa (18960.

WŁADYSŁAW TARNAWSKI:
0 =" UNaa am

k ie
Zwłaszcza okolica na wschów od Na-

mur obfituje w najpiękniejsze partje,

pociggające swym urokiem  niejedmego

turystę.

Rozrzucon? chaotycznie potężne głazy

skalne, ostre, spadzist3 szczyty, poprze”

rywane głębokiemi szczelinami i prza”

paściami, — mimo swej nieznacznej sto

sunkowo wysokości wywołują potężne

wrażenie, 3

Z piękności krajobrazu słyną zwłasz

czą dwie partja: skały „des Granda Ma-

lades* i „Marche les — Dames", obie w

pobliżu Namur, Były to t3% ulubione

miejsca samotnych wycieczek króla Alr

berta, który tu w samotności sukał wy*

tchnienia po swej wytężającej, odpowie”
dzialnej pracy, Tutaj taż, na własnej se”
mi, w sercu swego ukochanego kraje, zamknął na wieki oczy. R)

tki radjowe
nie pochodzą z intrumentów lekarskich

wysokiej częstotliwości, czy odkurzacza

elektrycznego lub ze sprzężenia zwrotne»

go, wywołanego nieumiejętnością stroje-

nia aparatu przez sąsiada itp. Do płyty

gramofonowaj dołączna jest proszura,

pouczająca o środkach zaradczych przeciw

danym przeszkodom, m. w.

Kto to byłHenryk IX?.
Wiemy o ośmiu królach angielskich,

którzy nosili imię Henryka. Henryk IX

pochodził z krwi królewskiej i miał pra-

wo do tronu W. Brytanii, ale nigdy nie

panował. Był to ostatni ze Stuartów,

młodszy syn również teoretycznego tyl-

ko monarchy, Jakóba III, a wnuk wypę-

dzonego w r. 1688 Jakóba II. Gdy w +.

1745 brat jego Karol Edward stanął na

czele powstania przeciw dynastii hano-

werskiej, Henryk przybył do Anglii, nie

mógł jednak wziąć czynnego udziału w

walkach, gdyż był księdzem katolickim.

W dwa lata później otrzymał godność

kardynała. Był to człowiek wysokiej

inteligencji, dużego wykształcenia i ży-

wego usposobienia. Może nawet sprawa

Stuartów byłaby wzięła inny obrót, gdy-  

by to on był pretendentem do tronu.

Karol Edward odznaczał się odwagą, ale

nie miał większych zdolności, a prze-

grawszy rozpaczliwą grę r. 1745, resztę

życia strawił na miłostkach i pijań-

stwie. Po jego zgonie brat został pra-

wym monarchą W. Brytanii — imparti-

bus infidelium. Nie orzywiązywal do te-

go zbytniej wagi. ūdy podczas wojen

napoleońskich utracił dochody, związa-

ne ze swą godnością kościelną, nie za-

wahał się przyjąć od Jerzego III, praw-

dziwego króla Anglji, zasiłku w wyso-

kości 2 tysięcy funtów sterlingów i 0-

desłał mu klejnoty koronne Jakóba II.

Umarł w r. 1807 ina_nim wygasł ród

Stuartów. 33% :



   

CO TO JEST ŚWIAT ORGANICZNY,
A NIEORGANICZNY? i

Poznanie jakiegokolwiek organizmu
żywego, jego budowy, oraz czynności
łakie on spełnia w świecie organicznym
i,martwym (nieorganicznym), — nasuwa
nam myśl o tem, skąd się wzięło życie
na ziemi, jak ono powstało i w jakich
warunkach.

Równocześnie powstaje drugorzędne
pytanie — jaka różnica zachodzi mię-
dzy światem organicznym, _ (rośliny,
zwierzęta), a światem. nieorganicznym
(minerały). Problem ten już od czasów
starożytnych był rozstrząśany — i ca-
ły szerg uczonych łamał sobie głowy,
starając się odkryć zagadkę bytu istnie-
nia życia na ziemi, bądź to na drodze
fizycznej i chemicznej, bądź to w
rozmyślaniach i tezach filozoficznych.
Nie dziw więc, że powstała niezliczona
ilość teoryj i hypotez, mniej lub więcej
prawdopodobnych s
W niniejszym artykule postaram się

odpowiedzieć na pytanie skąd się wzie-
ło życie na ziemi, podając w rysie hi-
storycznym kilka teoryj przyrodniczych
w odniesieniu do tematu, oraz stano-
wisko jakie zajęły nauki przyrodnicze
w czasach obecnych.

Już od czasów starożytnych stara-
no się odkryć. cechy «wspólne między
świaem organicznym, a nieorganicznym.
— I tak — uczony szwecki Linneusz
w jednym ze swych dzieł powiedziai:
„minerały rosną, rośliny rosną i Żyją,
zwierzęta rosną, żyją i odczuwają."
Jak widzimy wedle Linne'a, wspólną
cechą dla świata organicznego i nie-
organicznego był wzrost, roślinom
prócz wzrostu przypisywał życie, zwie-
rzętom prócz wzrostu i życia odczu-
wanie. Był to już poważny krok na polu
nauk przyrodniczych. — Podział linne-
ussowski wyznaczał pewne granice
dzielące świat nieorganiczny od Świata
organicznego, które przez długie wie-

ki były przyjmowane bez żadnych do-
ciekań na tem polu.

Dzisiaj różnicę między zwierzętami,

"roślinami i minerałami umiemy całkiem

dokładnie określić, na podstawie badań

morfologicznych, fizjologicznych i t. d.

przejdźmy jednak do tematu wła-

ściwego.

"POGLĄDY *
STAROŻYTNYCH UCZONYCH.

Uczony starożytny Anaximander,

twierdził, że życie powstało na dnie

mórz, z materji martwej. Pod wpływem

promieni słonecznych, ciśnienia i t. p.

w bliżej: nieznanych warunkach, po-

wstać miały pęcherzyki plazmatyczne,

a więc ustroje jednokomórkowe, odpo-

wiadające amaebom, które w drodze

ewolucji, przekształceń  embriólogicz-

nych zamieniać się miały w organizmy

wielokomórkowe, a więc tkankowe,

stale udoskonalające się .w organizmy

wyższe.

Podobnie poeta grecki i filozof Ty-

tus Lucretius Carus, w dziele swem „De

natura rerum* wypowiada pogląd, iako-

by życie powstało na ziemi z materii

martwej, — z iłu, który w połączeniu z

deszczem, fermentując przemieniał Się

w żywy organizm.
W XIX w. uczony angielski Huksley,

wydobył z morza galaretowatą masę,

twierdząc, że jest to właśnie materia po-

wstająca samorodnie na dnie morza, —

inazwał ją batybius Hekla, (głębino-

wiec). Tymczasem badania analityczno -

chemiczne, wykazały, że jest to osad

gipsu.

Tak więc powstała teorja samoródz-

twa, która mając małe cechy prawodo-

podobieństwa, nie byla logiczną, ani

stwierdzoną doświadczeniem. Jak zóba-

czymy później, obecnie podobny pogląd

na istotę powstania życia na ziemi po-

party doświadczeniami przedstawi się

nam zupełnie w innem świetle opartetn

na postulatach logicznych dający pełnię

prawdy. i" +

Wielkim” rėwniež | lioldownikiem
Arystoteles,

„jest o wiele niższą.

 teorji samorództwa był

który podawał jako przykład powstanie |

DODATEK_KULTURAŁNO-LITERACKI

pasożytów jak niektóre robaki, wszy
itp. Średniowiecze, które na polu nauk
przyrodniczych nie postąpiło naprzód,
— a nawet cofnęło się wstecz, nie sta-
rało się rozwiązać zagadki bytu istnie-
nia życia na ziemi, tylko wierzyło temu
co orzekł Arystoteles.

Dopiero uczony włoski z XVII wieku
Redi, a za nim Spalłanzi i inni) wykaza?,
że pasorzyty nie powstają samorodnie,
lecz powstają z jajek, a tem samem oba-
lił teorię samorództwa. Nie na długo
jednak, bowiem z chwilą wynalezienia
mikroskopu przez Leuwenhockė, teorja
samorództwa ożyła na nowo, ponieważ
zobaczono pod mikroskopem bakterje.

PASTEUR—
TEORJA SAMORÓDZTWA

TEORJA INFEKCJI  PLANETARNEJ

Problemem powstawania bakteryj za-
iął się wielki uczony francuski Pasteur,
—i w szeregu doświadczeń wykazał, że
bakterje nie powstają samorodnie (w
dzisiejszych warunkach) nie udowodnił
jednak, że kiedyś w innych warunkach
nie mogły powstać drogą samorództwa.

Inni uczeni zbiiali teorię samoródz-
twa twierdząc, że życie nie miało po-
czątku, że istniało wiecznie. Z twierdze-
niem tem nie może pogodzić się żadea
zdrowy rozum, tak, że przeszło ono bzz
następstw nie wytrzymując najmniejszej
krytyki. "we

Bardziei grožnem bylo twierdzenie
tak zw. infekcji planetarnej, orzekające,
że ziemia została zapłodniona życiem z
innej planety. Jednak i ono upadło zbite
logicznem rozumowaniem, cpartem na
dwóch zagadnieniach: 1) — skąd się
wzięło życie na innej planecie?, drugiem
w jaki sposób dostało się na ziemię?

Wprawdzie Archenius odkrył ciśnie-
nie promieniste w eterze kosmicznym,
dzięki któremu zarodki życia miały się
dostać na ziemię, lecz wówczas wyłoni-
ło się nowe zagadnienie — czy orga-
nizm mógł znieść temperaturę absolui-

nego zera ti. minus 273% C., a więc temp.
międzyplanetarną ? Przekonano Si

wprawdzie, że niektóre bakterie wy-
trzymują bardzo niską temp. iak np.
temp. ciekłego wodoru i powietrza, a

więc — 252% C., nie jest to jednak mia-

rodajne, gdyż temp. międzyplanetarna
Zwolennicy teorii

infekcji planetarnej, przyimowali rów-

nież współdziałanie meteorów przy spa-

daniu t. zw. „zarodków žycia“. Jest to

jednak niemożliwe z tego powodu, że

meteory rozgrzewając się — temsamem

niszczyły owe zarodki. Tak więc iedy-

nie teorja samorództwa posiadała naj-

więcej cech prawdopodobieństwa, nie

dała jednak konkretnego rozwiązania

zagadki.

Obecnie . problem powstania życia

na ziemi, uczeni starają się. rozwiązać

drogą żmudnych i uciążliwych doświad-

czeń fizycznych, chemicznych i biolo-

gicznych, — i wedle dzisiejszego stanu

wiedzy, możemy postawić hipotezę, że

życie na ziemi powstało z materji mart-

wej w warunkach nam nieznanych.

BADANIA
NOWOCZESNYCH UCZONYCH

Życie związane jest z materia plaz-

matyczną, posiadającą strukturę fizycz-

ną i chemiczną, która to materia spełnia

czynności życiowe, a więc: jest pobud-

liwa, ruchliwa, odznacza się przemianą

materii i rozmnażaniem. Dalej wiemy,

że najprymitywniejszą postacią mater;i

żywej jest komórka, czyli bryłka zar)-

dzi, —— inaczei plazmy, należąca do ciał

białkowych. Plazma iest koloidem, jest

to mieszanina przynajmniej dwu ciał w

sobie nierozpuszczających się.

Białko pod względem chemicznym

składa się z następujących pierwidst-

ków: tlenu, wódoru, węgla, azotu, siar-

ki i fosforu.. Jest to skład chem. jakośc'0-

wy. Niestety nie znamy jeszcze składu

ilościowego, tak, że niewiemy w jakiej

ilości każdy pierwiastek występuje.

Wiemy tylko tyle, że pierwiastki te wy-

stępują w dużej ilości atomów, z czem

łączą się pewne własności plazmatycz- >

'roślin osmotycznych,

——

Skądsięwzięła życienaziemi |
ne, jak np. nierozpuszczalność plazmy
we wodzie.

Rozmaity wygląd plazmy stworzył
różne teorje w odniesieniu do budowy.
z których krótko: streszczę 3 uajgłów-
niejsze:

1) teor. Altmana: przyjmuje w piaz-
imie ziarenka t. zw. bioblasty pogrążone
w płynie.

2) teor. Fleminga, wedle której pla.
zma składa się z substancyj nitkowa-
tych, włókien pogrążonych w płynie.

Wreszcie 3) teor. Biitschlego — orze-
ka, że plazma składa się: z ciał pianko-
wych; pęcherzyków, których ściany
zrobione są z innej materji a z innej
wnętrze.

W takich postaciach spotykamy pla-
zmę.

Tę krótką charakterystykę plazmy
przedstawiłem dła dalszego zrozumienia
artykułu.

r SZTUCZNE BIALKO

Celem rozwiązania zagadki powsta-
nia žycia, uczeni postawili sobie 3 pyta-
nia, które starano się rozwiązać pozy-
tywnie. Pierwsze pytanie: czy w šwie-
cie mineralnym istnieje coś podobnego
do plazmy (białka) i czy białko można
wytworzyć w laboratorjum?

Drugi epytanie: czy sztucznemu bial-
ku możemy nadać strukturę białka Žy-
wego?

Wreszcie trzecie pytanie: czy w
świecie mineralnym spotykamy czynno-
ści życiowe, a więc: pobudliwość, ruch,
przemianę materji i rozmnażanie? Po-
staram się w krótkości odpowiedzieć na

powyższe pytania.

Otóż w laboratorium udało się wy
tworzyć substrat podobny do białka.

Uczony Fischer, wytworzył w dużej
ilości drobin kwasów aminowych wielką
drobinę polireptytu. Nie odpowiada on
wprawdzie białku żywemu, a więc pro-

teidom i. nukloproteidom, bo mimo po-
dobnego składu chemicznego, polipeptyt
nie posiada struktury organicznej. Jak

wspomniałem wyżej jedną z często spo-

tykanych struktur plazmy jest budowa

piankowa. Podobną budowę piankową

udało się wytworzyć w laboratorjum, z

mieszaniny oleju i węglanu potasu, otrzy

mała ona nazwę spumoidu, którego bu-

dowa jest potwierdzeniem teorii Biit-

schlego. W dalszych doświadczeniach

uczonemu Traubemu udało się wytwo-

rzyć sztuczną komórkę, która również

jak komórka żywa ma wspólną błonę na

współ przepuszczalną. Wreszcie udało

się stworzyć w laboratorium  sztuczuy

nabłonek.
W komórkach sztucznych obserwo-

wać możemy tworzenie: się komórek

poligonalnych, kształtujących się podob-

nie do żywych komórek nabłonka, —

wreszcie kom. sztuczne są siedliskiem

ożywionej przemiany materii. Dalej

udało się wytworzyć sztuczne rośliny t.

zw. rośliny osmotyczne, które w swem

krótkiem istnieniu, wykazują cechy spo+

tykane u roślin żywych.

(W szczupłych ramach artykułu, nie

mogę dokładnie przedstawić procesu

wytwarzania sztucznych komórek, czy
polecam jednak

ciekawym broszurę J. Dembowskiego

p. t. „Naśladowanie zjawisk: życiowych,

jako metoda biologiczna”.)

Z tego co powiedziałem powyżej wi-

dzimy, że z materii martwej udało się

wytworzyć materię odpowiadającą ma-

terii żywej. Sztuczne komórki, rośliny

osmotyczne, to wielki krok naprzód w

odkryciu zagadki powstania życia.

SKĄD SIĘ WZIĘŁO ŻYCIE?

co TO JEST ŚMIERĆ?

Na podstawie doświadczeń, możemy

dziś śmiało postawić hipotezę, że życie

z woli Stwórcy powstało z materii mart-

wej w nieznanych nam jeszcze warun-

kach. zm

Wkońcu pozostaje jeszcze” odpowie-

dzieć, na pytanie co to jest śmierć, co ią

cechuje — i czy możemy mówić o śmier-

r ci w świe sie mineralnym?

  Ste. It"

Organizm umiera, czyli powstaje
trup, niezdolny do wykonywania czyn-
ności życiowych, w którym życie za-
marło. Tymczasem tak nie jest, wiemy
bowiem, że po Śmierci człowieka czy
zwierzęcia, jelita przez pewien czas wy-

konują jeszcze ruch robaczkowy, we
krwi poruszają się leukocyty, czyli białe
ciałka krwi, paznokcie i włosy rosną, a
więc nie możemy mówić o Śmierci, jako
o czemś takiem, coby świadczyło o za-
marciu wszystkich objawów życiowych.

Musimy tedy rozróżnić śmierć miej-
scową i ogólną.

Pierwsza jest zjawiskiem odbywają-
cem się w organizmie żywym. Pojedyn-
cze komórki naskórka i nabłonka umie-
rają, a ich miejsce zajmują nowe i t. d.
podobnie dzieje się z ciałkami krwi —
i innymi elementami naszych tkanek. Lu-
dzie, zwierzęta czy rośliny nie odczu-
wają tej formy Śmierci potrzebnej do ra-
cjonalnego podtrzymania życia. Drugi
rodzaj śmierci — ogólny, obejmuje orga-
nizm cały, a przynajmniej najważniejsze
iego ośrodki niezbędne do życia, w wy-
niku której części organizmu nie objęte
nią w następstwie giną Śmiercią miejsco-
wą. Mówiąc o Śmierci nie możemy ją
zastosować do wszystkich organizmów
żywych, bo jak wykazał uczony niem.
Weismann, — u pierotniaków (protozoa),
śmierć jako naturalne następstwo zuży-
cia się materji żywej, nie istnieje, ponie-
waż każdy pierwotniak dzieli się na 2
nowe, te znów się dzielą na dwa i t. d.
it. d. — tak, że śmierć tych zwierzątek.
może być tylko następstwem, jakichś
czynników mechanicznych, czy złycii
warunków życiowych, nigdy zaś natu-
ralnem następstwem zużycia się mate-
rii, a więc następstwem starości.
W świecie nieorganicznym, obserwo-

wać możemy zmiany, iakie zachodzą
wśród minerałów, jak n. p. skały oliwi-
nowe przechodzą w serpentyn, czy Or-
toklas przechodzi w kaolin i t. p. pod
wpływem różnych czynników, czy to
geologicznych czy innych. To samo

dzieje się z materją organiczną po śmier-

ci, Ze śmiercią organizmu, ustawicznie

czynne siły świata nieorganicznego, bę-

dące za życia materjałem potrzebnyin

do podtrzymywania tegoż, obecnie mają

za zadanie spełnienie roli czynnika roz-

kładowego ciał organicznych, na nieor-
ganiczne. A

I to jest jeszcze jednym dowodem
powstania życia z materii martwej. Ów
wielki obieg materii, owo przechodzenie
materji organicznej w nieorganiczną —

i przeciwnie, przemawia do rozumu, że

tak musiało być, a nie inaczej. Jakie

jednak warunki sprzyjały powstaniu ży-

cia, napewno jeszcze długie lata pozo-
stanie zagadką.

Przyroda strzeże zazdrośnie swych

tajemnic i wiele trudu trzeba poświęcić

nim uda się nam jej wyrwać nową za-

gadkę — nową prawdę.
TADEUSZ KWAŚNIEWSKI

OL44i

Tež uczennica Ghandiego

Miss Nila Cram Cook: 24-letnia Ame
rykanka, przybyła mniej więcej przed
rokiem do Indyj, ażeby zostać uczeni-
cą Ghandiego. Nie była jednak zwolen-
niczką ascezy: gdyż już w iesieni po-

rzuciła szkołę w Aszram, oświadczając,
że nie podoba się jej ciche i skromne

życie» że nie może wytrzymać bez tań-

ca i rozrywek. Wyjechała do Delhi.
skąd napisała do mistrza, że musiała

tak postąpić, gdyż „kocha mężczyznę

o pięknych oczach i czole”. Co Miss Ni-
la robiła dalej, gazety nie podają: Dość,

że władze indyjskie postanowiły ją przy

musowo wydalić. Amerykanka oŚwiad-
czyla, że nie pojedzie i zamknęła się w

lazience. Otwarto przemocą drzwi, lecz

Miss Cook nie chciała się ubrać. Dopie-
ro po dłuższych pertraktacjach uległa

perswazji i udała się no okręt City Ol

Fiwood pod ochroną pielęgniarki: która

ma jej towarzyszyć do Stanów Ziedno

czonych. Biuro Reutera dodaje, że na

okręcie był już synek Miss Cook. Czy
przywiozła go z ojczyzny» czy, był on

nabytkiem indyjskim (z seminarium Ghandiego), nię podano,
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Wytwarzanie elektryczności przez organizm
7
£a elementarnych zasad * fizjologji

wiemy, że w każdym ustroju żywym

dokonują się bez przerwy rozmaite pro-

cesy fizyko-chemiczne, z któremi zwią-

zane są zawsze przeobrażenia energe-

tyczne. Wiadomo więc, że w procesie

oddychania kosztem energii chemicznej

substancyj podlegających spaleniu po-
wstaje ciepło, że w pracującym mięśniu

ta sama energja chemiczna przeobraża

się w mechaniczną itd. Mało natomiast

znanym jest fakt, że czynnościom ży-

ciowym towarzyszy również wytwarza

nie się elektryczności i, że,” co więcej,

produkcja jej nie jest bynajmniej czemś

osobliwem, przywilejem niektórych ty!-

ko organizmów, ale objawem powszech-

nym, związanym z każdą niemal czyn-

nością życiową. Dlatego też na niektóre
fakty z tej dziedziny życia chcielibyśmy

w niniejszym szkicu zwrócić uwagę.

O tem, że w tkankach organizmów

żywych istótnie wtywarzają się pewue

stany elektryczne, przekonać się można
eksperymentalnie. Fakty odnośne znaue

"są w nauce jeszcze od połowy XIX w.,

a zawdzięczamy je przedewszystkiem

podstawowym pracom słynnego fizjol2-

ga Du Bois Reymonda, potem badaniom

Hermanna, Pfliigera i innych. Wykazaty

one, że w ciele ustroju żywego wystę-

pują napięcia, będące źródłem prądów

elektrycznych. Prąd taki otrzymać mo-

żemy, jeżeli np. po przecięciu mięśnia

połączymy elektrodami miejsce zranio-

ne i punkt dowolny na nim nieuszkodzo-

ny; walczony w obwód galwanometr
„ujawni przepływ prądu. Podobny rezul-
tat da analogiczne doświadczenie z ner-

„wen, łodygą rośliny itd. Powstały prąd

kieruje się z reguły ku miejscu zranio-

nemu; to ostatnie stanowi „więc biegun

ujemny.

Zranienie nie jest jednak niezbędnym

warunkiem do otrzymania prądu. Napię-

cia elektryczne istnieją również w tkan-

kach i organach nieuszkodzonych. Naj-

wydatniejsze są one wtedy, gdy dany

„narząd np. mięsień znajduje się w stanie

czynnym, bądź to wykonując swoją na-

;turalną funkcię; bądź też sztucznie draż-

niony. W takich warunkach powstające

prądy noszą nazwę prądów czynno-

ściowych. Są one szybkozmienne,

podczas gdy prądy otrzymywane przez

zranienie t. zw. spoczynkowe mają cha-

rakter prądów stałych. Prądy czynno-

ściowe towarzyszą więc skurczom i

rozkurczom mięśni, procesowi przewo-

dzenia przez nerwy, funkcji wydzielni-

-. czej gruczołów, czynności oka itp. Dla

oka stwierdzono, że siedliskiem prądów

czynnościowych są zewn. warstwy siat-

kówki, wrażliwe na światło. Prądy te

powstają podczas naświetlania siatkow-

- ki i zmieniają swoje natężenie w zależ-
ności od natężenia i barwy światła.

Towarzyszą więc procesom widzenia.

Tk samo akcja serca wywołuje w orga-

niźmie napięcia elektryczne o rozmai-

tem nasileniu (rys. 1). Łącząe czułyin

A
2 LT LLTm

e.

Rozkład napięć elektr. wytwa'Rys, 1:
rzanych przez tętniąc? serce,  

gałwanometrem dwa punkty na ciele »

różnym znaku np. obie ręce (za pośred-

nictwem wanienki z roztw. NaC!),
otrzymamy prąd. Serce jest więc nietyl-

ko pompą ssąco-tłoczącą, utrzymującą

krążenie krwi, ale może być też uwaža-

ne za centralny motor elektryczny. Ana-
logiczne prądy czynnościowe występują
też w organach roślinnych. Najlepiej
zbadano je dla mimozy i muchołówki,
roślin, które pod wpływem podrażnienia

wykonują ruchy, stulając liście. Ruchom

tym towarzyszą stale szybkie zmiany

elektrycznego potencjału.

Nie należy jednak sądzić, że6 Wigdy
elektryczne, o których wyżej była mo-

wa, osiągają poważniejszą wielkość.

Przeciwnie — są one b. słabe. Ich siła

elektromotoryczna nie przekracza 0.1

wolta; tak więc dla mięśni żaby ma wy-
nosić 0.08—0.1 v., dła nerwów 0.02—0.03
v. itp. Wyjątkowo tylko u tzw. ryb elek

trycznych spotykamy się z urządzenia-

mi pozwalającemi na b. silne wyładowa-

nia (do 460 wolt). To też do badania sta-
nów elektrycznych w organizmach uży-
wane być muszą odpowiednio skonstru-
owane i b. czułe przyrządy rejestrujące.
Stosuje się więc specialne, niepodlega-
iące polaryzacji elektrody, galwanometr
strunowy itp. Opis ich, który pominie-
my, znaleźć można w każdym obszer-
niejszym podręczniku fizjologji.

Nasuwa się pytanie, skąd biorą się w
zna

 

organiźmie tego rodzaju zjawiska. Wąt-

pliwości nie ulega, że źródłem ich są

procesy fizykochemiczne, rozgrywające

się w komórkach. Cząsteczki material-

ne, z których składa się protoplazma,

posiadają w dużym procencie ładunki

 

Rys. 2: Normalny elektrokardjogram ser-

ca ludzkiego podczas skurczu,

elektryczne. Zachodzące między takie-

mi cząsteczkami, czyli tzw. jonami

reakcje chemiczne, zmiany w ich ugru-

powaniu —- wszystko to pociąga Za so-

bą powstawanie elektrycznych napięć.

Produkcja elektryczności zwierzęcej

czy roślinnej odbywałaby się więc na 
 

zasadzie tych samych ogólnych praw,  

co w rozmaitego rodzaju ogniwach i

akumulatorach, gdzie źródłem prądu są

również reakcje jonowe, lecz w sposó»

nierównie bardziej skomplikowany i do

dziś należycie niewyjaśniony.

Stwierdzenie szerokiego  rozpow-

szechnienia procesów elektrycznych w

naturze ożywionej zrodziło początkowo

przesadne nadzieje. Sądzono, że na tzi

drodze znaleźć będzie można wyijaśnie=

nie samei istoty Życiowych zjawisk.

Dziś wiemy, że życie nie jest elektryc”-

nym procesem i że produkcja elex-

trycznošci jest tylko przejawem czya-

ności życiowych, ale nie samą ich
istotą. Niemniej badanie tych zjawisk

nie jest bezużyteczne. Stany elektryczne

wykazują bowiem ścisły związek z pro-

cesami życiowemi i badając je uzyskie

jemy niejednokrotnie ważne dane doty-

czące przebiegu tych ostatnich. Elektro-

fizjologia znalazła już nawet pewne za-

stosowanie praktyczne. Oto opisane już

wyżej prądy czynnościowe serca zosta”

ły opracowane dla celów medycyny.
Wykresy przedstawiające nasiłenia tych

prądów, czyli tzw. elektrokardjogramy

(rys. 2) służą bowiem do celów djagno-

tvki chorób sercowych. I tutaj więc,
jak w tylu innych wypadkach, badania
prowadzone dla samego poznania przy-

niosły praktyczną korzyść.

mr. M. K.

 

Z dziejów „króla sazów trujących
Lai wszystkich chemicznych

środków bojowych. stosowanych w cza
sie .wiełkiej wojny; najgroźniejszym o0-
kazał się„król gazów trujących" ipe-
ryt. Jest. to najtrwalsza i najbardziej

| zdradziecka trucizna bojowa į nie ule-
ga wątpliwości, że, używany w olbrzy-
*mich ilościach w ostatnim okresie woj-
ny światowej, pozostanie jednym z
głównych chemicznych środków bojo-
wych także ; w wojnie przyszłej. a

Iperyt, jako substancję bojową: za-
stosowali po raz pierwzy w czasie woj-
ny Niemcy 12 lipca 1917 r., pod nązwą
Lost", a później»„Gelbkreuzstorif”.
Jest to Środek prawie uniwersalny. tz
Działa on na oczy i narządy oddecho-
we, a prócz tego wywołuje oporne,
trudno gojące się wrzody'na skórze.

„Król gazów trujących* nie jest ja-
kimś nowym, nadzwyczajnym wyna-
lazkiem z czasów wojny światowej. —
Jest to stary, oddawna znany związek
chemiczny. Prawdopodobnie miał z
nim do czynienia jeszcze w r. 1822 De-
spretz, a Riche otrzymał ten związek
w r. 1864 przez chłorowanie siarczku
dwuetylowego.: W r. 1860 otrzymał ten

sias Niemann į tak go scharaktery+
zował:

„Olej ten posiada bardzo niebez-
pieczne właściwości: nawet znikome je
go ślady, które przypadkowo dostaną
się do jakiegokolwiek miejsca na skó-
rze, chociaż nie spowoduią natychmia-
stowego uczucia bólu, wywołują po u-
pływie kilku godzin zaczerwienienie: a
w ciągu następnych dni powstanie pę-
chęrzy, jak przy oparzeniu, które pod-
legają ropieniu i goją się bardzo po-
woli, pozostawiając głębokie blizny".

Niemal równocześnie z Niemannem
otrzymał iperyt angielski chemik
Gutlirie, a dokładne badania oraz usta
lenie chemicznego składu tej substancji
dokonałw r. 1886 chemik niemiecki
Wiktor Meyer. Doświadczenia doko-
nane z jego polecenia w Gełyndze: u-
staliły, że oddychanie parami tej sub-
stancji wywołuje u królików Śmiertelne
zapalenie płuc oraz zapalne zmiany
oczu. Na małżowinie ucha miejscowe
oparzenie spowodowało rozlane, ropne
zapalenie. Zapalenie pluc i oczu zauwa

| gielscy twierdzili»

żono również przy wstrzykiwaniu tru-
cizny królikom pod skórę.
Od czasów pierwszego zastosowania

iperytu przez Niemców 12. VII. 1917
roku na froncie belgijskim, w pobliżu
Ypres: oraz bardzo szybkiego ustalenia
przez Francuzów i Anglików, że iperyt
jest sarczkiem dwuchlorodwuetyleno-
glikolowym w ciągu 5—6 lat związek
ten zbadano prawie w wyczerpujący
sposób, zwłaszcza z punktu widzenia
jego własności chemicznych j fizycz-
nych.

Dzieje iperytu jako trucizny boio-
wej były bardzo krótkie. „Na początku
wojny gazowej, kiedy gwaltownie szu-
kano nowych, ostrych trucizn, zwróco-
no również uwagę na zapomniany od
r. 1887 dwuchlorek tiodwuglikolowy. —
W lecie r. 1916, a więc na rok przed
zastosowaniem iperytu przez Niemców,
w Anglii badano już tę substancję i od-
rzucono ją wskutek niezadawalających
wyników doświadczeń  -nieumiejętnie
wykonanych. Po wojnie badacze. an-

że niebezpieczne
właściwości iperytu były dla nich do-
brze znane jeszcze w r. 1915 i że ipe-
ryt był proponowany jako trucizna nie
długo przed jego zastosowaniem przez
Niemców. Na pytanie pewnego angiel-
skiego generała, czy ten związek dzia-
ła istotnie w sposób zabójczy» odpowie-
dziano mu: „Nie» lecz jest w stanie po”
zbawić zdolności do walki niezliczone
masy przeciwnika". Wskutek braku za-
bójczego działania generał uznał Śro-
dek za nie nadający się do użytku. —
Oczywiście jest to anegdotka, która jed
nak, zdaniem Mayera: naijdobitniei
świadczy, jak mało znana była w
owych czasach sama istota woiny che-
micznej.

Francuscy chemicy też zbadali ipe-
ryt z chemicznego i fiziologicznego
punktu widzenia jeszcze w r. 1916, lecz
mimo ustalenia jego właściwości pa-
rzacych. odrzucili jako mało trującą
substancię |

A w owym czasie: gdy Anglicy i
Francuzi przeszli nad iperytem do po
rządku, w Niemczech Haber i Flury 0-
pracowali zarówno technikę, jak i spo-
soby zastosowania „Lostu'» na podsta-
wie ścisłych doświadczeń fizjologicz-
nych.Dlatego iperytstalsię trucizną niemiecką:  

Po raz pierwszy» zastosowali Niem
cy iperyt dnia 12 lipca 1917 r. w okoli-
cach Ypres we Flandrii. Przy ostrzeli-
waniu Nienwportu wypuścili więcej niż
50.000 pocisków w ciągu jednej nocy.
Skutki tego napadu były zgoła nieocze-
kiwane. W ciągu 6 tygodni po napa-
dzie 11 ; 12 lipca ewakuowano z frontu
w okolicach Ypres przeszło 20.000 za-
trutych, co spowodowało zatrzymanie
planowanej przez sprzymierzeńców 0-
fenzywy na długi okres czasu.

Słynne bombardowanie Niewportut
doda w wyniku zatrucie 2.200 Angli-
ków, 200 Francuzów j 50 Belgów. Wv=
padki zatrucia i trwały zapach iperytu
obserwowano przeż trzy dni po bom-
bardowaniu. š
W ciągu napadów w okresie od 14

lipca do 4 sierpnia bombardowanie an-
gielskich pozycyj wykonywano prawie
co noc. Ogólne straty Anglików wyno-
siły 14.726 zatrutych, z których 500
umarło. Najgrolniejsze były bombardo-
wan'e miasteczka Armentiers w nocv
z 30/31 lipca, które spowodowało 2.821
zatruć z 77 zgonami i drugie bombar-
dowanie Nieuwportu w nocy z 21/22
(cyfry podaliśmy wyżci).

Już po pierwszem bombardowaniu
Ypres znaleźli alianci pociski z iperv-
tem niepeknięte: które następnie do-
kładnie zbadano w. Anglii i we Francii-
Mimo jednak ustalenia, że mieszanina
trująca zawarta w pociskach jest ine-
rytem, to jednak iperyt jeszcze przez
jedenaście miesięcy pozostał wyłącz-
nie bronią niemiecką. Sojusznicy mo-
gl go użyć jako środka bojowego w od
pwiednich ilościach dopiero przy: sa-
mym końcu wojny i to tylko w bardzo
nielicznych wypadkacli-
|

Wiejskie drogi,
wykładane marmurem

W kopalni kredy w Nagyvisnyo w j0-
bliżu Miskolcz na Węgrzech odkryto pod
kredą duże pokłady czarnego marmuru,
Rzekomo ma on dorównywać jakością
belgijskiemu. Pobliskie pasmo górskie za-
wiera również pewną ilość czarnego mar-
muru z białemi żyłkami, ale dotychczas
nie było prawidłowej ekspljatacji, a lu-
dność miejscowa nie zdawała sobie spra-
wy z wartości pięknego kamienia, którym
wybrukowano drogi, łączące wsie Nagy-
vianyo, Uraj i Lusa,
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MBiatłochiobackipizemyst. )uszczyżnie

  
 

Z licznych zapisków archiwalnych, do-

tyczących dziejów klucza dóbr Suchej,

cułkiem dokładnie można odtworzyć braz

bogajego przemysłu z odległej przeszłości,

sięgającej czasów Białochrobacji, kt'raj

częścią składową była Sucha, wraz + jej
okolicznemi wsiami przyłączona do Pol-

ski w r. 1000 przez króla Bolesława Chro-

brogo. „Suszczyzna* w starožytn3j prze-

szłości stanowiła małodostępną, lesistą 3-

kolicę rodbabi»górską, » licznych halach

i polanach, na których tubylc'a ludność

osiadła pasterska trudniła się jedynie wy-

pasem bydła, koni i owiec. Nie była nę-

kana żadnemi wojnami, ant łupieskiemi

napadami. Spokój i bezpieczeństwo życia

i mienia nęciło ludność nizin „lachów* d>

osiedlania się w tych stronach, głównie

z okolic Wadowic i Oświęctma, pod wpły-

wam napadów Tatarów i licznych wojen

średniowizcza dziejów Polski, Był to ruch

przymusowego» uciekania „łachów* w gó-

ry wzdłuż doliny rzaki Skawy, sięgający

„Okolic samej Babiogėry, „Lachy“ jako lu.

dność napływowa, czysto rolnicza, osie-

dlała się na nizinach górskich, poczęła

pod u, rawę zbóż karczować lasy i zlewać

się z dawną tubylczą pasterską ludnością

białochrobacką, do czego przyczyniło się

Chrześci jaństw o, przyniesione w ta strony

 

  

przez ludność „lacką* i mnichów św. Cy-

ryla i MetoJcgo

Gęstość zaludnienia wsi Suszczyzny od

IX, w, do połowy XVII wieku musiała

być bardzo stosunkow? rzadką. Piarwszem

dopiero źródłam statystyki jest rejestr po-

datku podymnego z r, 1674, który wyka-

zuja, że Sucha wraz z Stryszawą liczyły

wówczas 122 domów. Krzeszów 83, Lacho-

wice 30. Hucisko 7, Ślemień 36. Kocoń 16,

Kurów 26, i Tarnawa 40. O innych wsiaca

Suszczyzny zupełnie ni» wspomina, Byli

to przeważnie „zaerodnicy, półrolki, zaręb

nicy i chałupnicy,*

Przemysł „Suszczyzny* we wszystkich

działach był od najdawniejszy 1 czasów

przez długie wieki odmienny, daleki od

przymieszak motywów sąsiadującyh 0-

sadników rumuńskich z XIH w, w Ży-

wiecczyźnie, Jeleśni i Wołochów cieszyń-

akich, jakoteż górali zakopiańskich, wol.

nym od ich wzorćw, co tłómaczyć należy

odgraniczaniam lasów, brakiem drėg i

łączności handlowej, Dlatego też nazwać

go można czysto biał>chrobackim, czy

staropolskim, "Wyroby przemysłu Susz.

emyzny odznaczały się prostotą, użytecz.

nością, o małaj ale lokalnej ornamentacji,

©0 jeszcze i w dzisiajszych wyrobach daje

„się mimo modernizacji zauważyś,
< Budowa domów.

W Suszczyźnie w odległaj przeszło-

śei istniały 3 style budowy domów: m

kapicowy, b) łatowy, €) slemienny.,

Styl kapicowy polzgał na tem, że dach

wał na krokwiach z grzabieniem,

nakryty deskąmi wzdłuż przybijanemi,

Dom taki akładał się z rzby 3-okiennż;,

komery bez okna, p>łączonej z piekarnią

ł z niej ze stajnią, oraz małej sieni,

wszystko pod jednym dachem,zbudowane

z drzwia okrągłego, zaś od połowy XVI,

jw, z drwawa ciosanego, lup rzniętego na

płazy, Osobno  miaściła się stodoła.

Wszystko przybijano kołkami bukowami,

Drzwi od sieni, stajni i stodoły zamyka.

no drągowemi zaporami,

Styl łatowy polegał na tem, że do kro-

kwi przybijan> łaty ciosane, a dach na-

krywano  łupanzmi z drzewa gontami.

przybijamami gwoździami do łat. Cieśli

używanych do powyższej budowy nazywa-

no „laciakami“,

Styl siemienny polegał na tem, że dach

spoczywał na 2 sochach, nakrytych deska

mi, rzniętych na licznych tartakach wod.

 

 

nych, Styl slemienny przywieźli w tę strJ

nę osadnicy nadwiślańscy z równin,

Dom białochrobacki był praktyczny,

składał się z izby o 3 oknach oszklonych,

stołu, ławy naokoło i łóżka. Najważniej-

szy w izbie „kachel* czyli piec kamyc.-

kowy z ławkami do jedzenia i ogrzewa.

nia się, oraz „przypiackiem* do suszenia

zboża, ogrzewany z piekarni, Komora bez

okien miała „sąsiek* czym skrzynię gon.

tową na zboże i inne smakołyki. Na pół-

kach komory mieściło się mleko w glinia.

nych garnkach, oraz wszelkiego rodzajz

ubrania, przędza sukno, płótno i drobn=

przybory gospodarcze, Z komory wycho-

dziło się przez małe drzwi do piekarn',

czyli kuchni dymnej. Piekarnia posiadała

wystający wypu.t kamienny, na którym
w lecie gotowana, zaś w zimie w „ka-

chlu“, aby równocześnie ogrzać izbę,

Dym z pieca wychodził na piekarnię i o- 

tworem w suficie na strych, W kuchni

obok pieca stał zwykle młynak ręczny a>

miel:nia zboża, stampka kamienna d» tłu-

czenia krup, stempka mała d> tłuczenia

soli wyrobów z kamienia z góry „S2Ani-

sko*, Nadto kilka glinianych misek, ryn-

ka o 3 nogach na „prażuchy* lub „kula.

sę* oraz kilka okopc>nych garnków ż%

laznych t kociołek miedziany d2 ogrze-

wania mleka owczego, czy krowiego na

ser i żentycę, zwaną „kapalką“,

Pasterstwo,
Osiacia ludność  białochrobacka ma

licznych polanach i halach obacnych wsi

Suszczyzny trudniła się wypaszam bydła,

koni, głównie owiec, o stanowiło ich

głćwne zajęcie, dochód i utrzymanie, Z

pasterstwem złączone było tkactwo z wał.

ny na ubrania, skćrnictwo na wyroby

„„kierpcy*, rzemieni i kożucay., Główną i

sławną miejscowością domowej wyprawy

skór były Zambrzyce, do czego i dzisiaj

adnoszą się z zamiłowaniem,
Majdan, W miarę napływu ludności

rolniczej rozwinęło się u tubylczej ludnio-

ści rolnictwo, przez masowa karczowania

lasów zmieniając nizinne okolice leśne

pod uprawę roli. Z olbrzymiej masy drzew

nej wykarczowanego wypalano „węgiel

drzawny* do obróbki żelaza w kuźniach,

wyciągano z niego dziegiać,  smołę, zaś

popiół używano do wyrobów ,ze szkła.

Pracą powyższą zajmowali się specjaliści

leśni, zwani „majdakami”, zaś typ pracy

zwano „majdanem*,

Wyroby drzewne. Obok wyrobów le-

śnych „majdanowych, rozwożonych po 0-

kolicach nadwiślańskich, sławne były tak_

że wyroby drzzwne natury gospodarczaj

widły, drabiny, wozy, sanie, zwane „gnat-

kami* do wożenia drzewa, wasągi, płu-

gi i wyroby bednarskie, kićre po dziś

dzień jeszcze spotykamy na jarmarkach

ruskich, 4

Przemysł drzewny rękodzielnicezy pod-

babiogćrski w całości skupia się na jar-

markach w Suchaj, wprowadzonych w

myśl przewileju króla Augusta III, w r. 1742

zatwierdzonego przez cesarza austr. Fran-

ciszka 1790 r. Przegląd wszystkich wyro-

bów rękodzielniczych na jarmarku sus.

kim wzbudza podziw swoją różn?rodno-

ścią i pomysłowością artyzmu sięgająceg »

czasów głębokiego średniowiacza, w wielu

wypadkach zmodzrnizowanzgo nowocze.

snemi naleciałościami,

Wyroby rzemieślnicze za wsi tych 0-

kolic rozpowszechniły się znacznie. Wi-

dzimy ja na straganach Sukiennic Kra.

kowa, Poznania, Wiłna, Tarnopola, Śl4.

0 marszalkach
W Londynie wyszła niedawno książka

A, G. Macdonella „Napoleon i jego mar-

szałkowie* (Napoleon and His Marshalls,

Macmillan). Wielki wojownik nie kiero-

wał się w rozdzielaniu stopni wojskowych

žadnemi uprzedzeniami, brał pod uwagę

jedynia zdolności wojskowe i zasługi na

polu walki, Za to przebaczał największe

urazy, Macdonald był długo w niełasce,

gdyż w procasie jen, Moreau wyraźnie

okazał dla niego sympatję. Gdy jednak

świetnie przaprowadził rozstrzygający a"

tak pod Wagram, otrzymał buławę mar-

szałkowską i księstwo Tarentu.

Nie dbał również Napoleon v urodze-

nie. Z ośmnastu marszałków tylko dwóch

pochodziło z arystokracji. Inni byli sy-

nami adwokatów, lekarzy, oberżystów,

garbarzy, kupców bławatnych i piwowa=

rów, Między tamtymi dwoma był miano-

wany marszałkiam na polu trzydniowej

bitwy pod Lipskiem i w tejża bitwie po-

legły — nasz książę Józef Poniatowski.

Kto wybił się w armji napoleońskiej,

ten bez względu na pochodzenie miał

drogę otwartą także do tytułów, Napoleon

pragnął stworzyć nową arystokrację, ary

stokrację cesarstwa, Lecz historja chęt-

niej wspomina rodowe nazwiska jego wo

jownikćw niż ich księstwa. Wiemy, kto

był Murat, nie pamiętamy, kto książę

Bergu i Klawe; wiemy kto Nzy, nie wi>-

my, kto książę Elchingen i Moskwy; wie

my, kt» Marmont, mało kto zna księcia

Raguzy (ala Francuzi pamiętają, bo po

jego przejściu na stronę nieprzyjaciela

zaczęli zamiast traitre (zdrajca) mó-

wić ragusade),

Nie wszyscy marszałkowie cesarstwa

byli ludźmi wykształconymi, a już co d>

trybu życia i manjer, to dużoby dał» się

3 tem powiedzieć, Augereau wyszedłzpa

ryskich rynsztoków. Wiecznie szukał a-

wantur i przygód miłosnych. Massena

odznaczał się chciwością t intrygował 

ska, Spisza i Orawy. Rozchodzą 6ię One

przy pomocy hurtowników lub domokrą/-

nych handlarzy bezrolnych, chałupników,

co stanowi jedyny środek utrzymania i

wyżywiznia ich rodzin, Z dawnych cza-

sów formy i sposób wyrobów zachowały

następujące jeszcze wsie: Tarnawa, Krze.

szów, Las, Kocoń, Stryszawa, Zawoja,

to jest te, w których więcej jak połowa

ludności trudni się bednarstwam, koszy-

karstwam, wyrabia stołki ogrodowe, 1e-

żaki wszelkiego typu, miarki, widły, tacz-

ki itd, Lachowice: wyrćb zabawek dzie-

cięcych, bryczek, teczek, kołysek, ptakćw

i żołnierzy, »raz naczyń kuchennych i go-

spodarczych, jak solniczki, tarła, szozaci

do czasania Inu, kromple do czesania wel.

ny itd, Kaszarawa wyrabia taki, łopaty do

pieców chlebowych, stolnice, grabie, stał.

ki mała i większe, koszyki itd, Ogółem

bi>rąc, w wymieni>nych wsiach, jakoteż

i innych, zatrudnonych jest około 3.500

rodzin w różnych dziedzinach przemysłu

wyrobów drzewnych, skazanych na głodo-

wy zarobek dzienny. Np. Bryczkarz w La-

chowicach zarabia za pracę od wczesnego

ranka do wiecz>ra 22 grosze dziennie na

ćzysto, Z tego zarobku musi pokryć kosz-

ta wyżywiania, podatki itp,

Kamieniarstwo, Okoliczne góry, SZCcze-

gėlnie, „Solniska“, dostarczały znakomi.

tago materjału kamiennago na wyroby

kropielnic kościelnych, ołtarzy, figur przy-

drożnych kolumnowych, jakoteż stempek

do tłuczenia soli, krup, małych młynków

ręcznych, zwanych „żarnikami*, i młyn=

kćw, wodnych, których w każdej wsi było

po kflka,
Młynarstwo„ Pizrwotni mieszkańcy

wsi Suszczyzny nie znal sztuki mielenia

zboża, tylko tłnczenia w kamiznnych stę-

pach z którego po przesianiu wypiekai

placki, zwane „tłuczkami*, Sztukę miele.

nia zboża na mąkę przyniosła w ta str0-

ny ludność nadwiślańska, która korzysta”

jąc z siły wady płynącej 1 oczęła budowac

młyny wodą poruszane i ręczna. W r. 1732

Sucha posiadała 4 młyny wodne, Strysza-

wa 9, Lachowice £, Kuków 3, Krzeszów

3, 1 Tarnawa 3,

Gorzelnictwo. Ludność tubylcza od da-

wien dawna znała alkohol. przywożony z

okołic Wadowic pod nazwą „okowity“,

Gorzsinie w Suszezyžnie spotykamy d3-

piera w r. 1786, a mianowicie w Ślemieniu

i Suchej, W Suchej powstał także browar

piwny w r, 1831, który zaopatrywał w pi-

wo okolicę do r. 1900. Z chwilą powsta-

nia gorzzlń w Suszczyźnie, właściciel?

zamku suskiego poczęli budować „pańskie

uapołecńakich
przeciw kolegom, podobno nawet upra-

wiał lichwę,

Cnotami ż>łnierskiemi odznaczał sią

zato posępny Davout. Zamknięty w sobie

służbista, opiakował się żołnierzami, jak

własnami dziećmi,a był postrachem ofi-

cerów, zwłaszcza jenerałów i pułkowni-

ków, Pieniędzmi gardził, Był absolutnia

wierny Napoleonowi, Po jego ostatacz-

nym uradku zachowywał się tak, jakby

nie było Bourbonów. Wyjechał na wiaš,

aby tam spokajnie dokonač žywota.

Ci dwaj wojownicy, człowiek osobiście

najgorszy i najłapszy z marszałków, byli

najlepszymi wśród nich strategikami. Mas-

sena w czasie wyprawy egipskiej uchodził

za równie znakomitego jenarała, jakBo-

naparte. Naprawił też fatalne niepowo-

dzenia włoskia swych kolegów kampanją

szwajcarską, Później świetnie osłonił od

wrót pod Aspern — może nawet ocalił

pobitą armię. Nia powodziło mu się: na-

tomiast na półwyspie pirenejskim, ale

tam wojna miała szczególnie trudny cha

rakter, Największym triumfem Davout'a

była bitwa pod Auerstūdt, gdzie nieprzy

jaciel miał przewagę liczebną, a mim» to

został w puch rozbity,

Jeżsli idzie » osobistą odwagę, to sły

nął z niej Gaskończyk Lannes, który u-

marł z rany odniesionej pod Aspern, i

Ney, Z pochodzenia Alzatczyk, mówiący

w dzieciństwie po niemiecku, Lecz Lan-

nes okazał się w szer:gu bitw, przede-

wszystkiem pod Friedland także wybor-

nym stratzgikiem, Ney poważnie przyczy”

nił się do kłęski pod Waterloo,

Różne były losy marszałków po tej ka

tastrofie. Ney i Murat przypłacili ją ży-

ciem. Nizktórzy, jak S>ult, poszli w służ

bę Bourbonów. Bernadotte, który dawn

już zerwał był z Napoleonem, został za-

łożycielem dynastji, d» dziś dnia panują

cej w Szwecji, A.E,

 

 

karczmy* po wsiach i wydzierżawiaś ty-

dom, którzy szczególnia po r, 1867 w licze

bie około 140 rodzin osiedli, płacąc czym

szu dzierżawnego od 35 — 50 złr. rocznie,

„Karczmy pańskie* tniosła hr. Annx

z Hołyńskich Branicka w r, 1838 na oh-

szarzę swych dćbr suskich pod wpływem

bogobojnego śp, księdza Jlzzfa Kozaka,

proboszcza Lachowic, który wspomnianą

właścicielkę przekonał, że „głównym

czynnikiem demoralizacji ludności wisj-

skiej, nawet znieważania Sakramentów

świętych, są „karczmy pańskie", Wskutea

zniesienia „pańskich karczem* wyniosła

się 140 rodzin żydowskich, stąd to zjawia

sko, ż2 są gminy Suszczyzny nie mające

ani jednaj karczmy z żydem,

Hutnictwo,
Kuźnice suskio Na obszarze dzisiej

szych dóbr hr. Juljusza Tarnowskiego w

Such2j znajdował się bardzo bogaty prze-

mysł staropolskich wyrobów ze szkła i ż8=

laza, sławnych nietylko w Polsce, ale na-

wat zagranicą. Obecnia zaledwie resztki

gruzów porosłych trawą, świadczą 1 istnia

niu pieców hutniczych, Według archiwał=

nych zapiskćw już w r. 1581 znajdowały

się w Suchej, Ślemieniu i Stryszawie pa

2 pieca do topienia szkła i żelaza. Za»

szkła robiono szyby wszelkizgo rodzaju

i rćżne naczynia, których resztek należa.

łoby szukać po zbiorach muzealnych,Zaś

wyroby żelazne i miedziana zaspakajały

nietylko potrzeby okolicznej ludności,ale

rozchodziły się po całej Polsce, nawet

przaz Śląsk na Węgry, Były to wyroby ro

dzima, nawet artystyczne, przynosząca

znaczne dochody właścicielom dóbr sus-

kich, W roku 1834 dziedzic dóbr suskica

hr. Józef Wielopolski, wielki  miłośniie

uprzzmysłowienia kraju przeprowadza

gruntowną reformę przemysłu hutniczeg%

szczególnie żalaznego. Zniósł i zamknął

wszystkie huty szkła w Suchzj, Ślemienż

i Stryszawie, a rozbudował tylko w Su-

chej po lewej stroni: gościńca Sucha —

Żywiec „na Stawach'* nową centralę hut-

niczą oraz liczne budynki administracyj-

na, Nowo rozbudowane huty żelazne, czy-

li „Kuźnice suskie", zwane przez |

miejscową  „hamrami“, składały się =

następujących części: 1) nowy wysokipiec

d> topiania żelaza, 2) 1 odlewnia, 3% 2 mło-

townis „Nina“ i „Aleksander“, 4) fryzerki

do obrabiania żelaza poruszana wodę

Stryszawki, 5) 1 młotownia do wyrobu

miedzi, Centrali hutniezej suskiej podle_

gały a) nowowybudowany piec do topia_

nia rudy żelaznej i b) 1 młotownia w»

wsi Stryszawie. O rozmiarach Kuźnio sus

kich Świadczą obrazy widoków zbiorów

„Braniciana* w zamku w Suchej 1,2%067

i plany toru przemysłowego rękop, 1.446

tamże.

Kuźnice suskia przetrwały do r. 1885,

w którymzostałyzamknięte.piec zburzone

magazyny i składy zlikwidowano, Poza_

stał jedynie do dziś dnia w Suchej je-

dnopiętrowy dom administratora Kuśmie

Suskich pod „Jaleniem*, Przyczyną. ante

knięcia Kuźnic Suskich był świetny rz

wćj i konkurencja przemysłu gormicza-

-hutniczego na Górnym Śląsku, jako naj.

większej parły przemysłu ciężkiega, © ile-

by rozchodziło się o widome zabytki i ar_

tyzm wyrobów metałowo-hutniczych Kuś

nic Suskich z czasów staropolskich przeł.

rozbiorowych i porozbiorowych, towidać

je w oparkanioniu żelaznam zaraku Su

skiego, parku miejskiego w Suchaj, w

licznych krzyżach żelaznych przydrożnych

kaplic, oknach i zamkach okoliczaychke-

ściołów, starych kłódkach itd. oraz wieł_

kiej liczbia kowali i zamiłowaniu ludno-

ści wsi do górnictwa w Suszczyźnie.

Górnictwo,

Na rozwćj Kuźnic Suskich wpiynęły

złoża rudy żelaznej okolicznych wsi głów-

nie samaj Suszczyzny, Rękopis Bibl.

Jagiel, nr. 5376 (zbiór Paulego) wymienia

47 kopalń zwanych sztolniami,

Ilość powyższych kopalń świadczy > >

gatym rozwoiu górnictwa w danym za_

kątku podbabiogórskim, oraz o rozwoju

Kužnic Suskich.

Wszysikie powyžsz> kopalnie należało

by odszukać i zaopatrzyć tablicą pamiąt=

kową tak ze względów historycznych, ja-

koteż turystycznych i zapoznania ludności

miajscowej oraz letników, przybywających

do poszczególnych miejscowości, ze wzgig-

dów na pamięć etaropolsktsgo przemysłu

gćrniczo-hutniczego, dziś prawie zapom=

nianego, Bliższych wiadomości 9 Kuźni.

cach Suskich podać nie można z powod

zniszczenia przez pożar w 1905 r. wszyst-

kich ksiąg handlowych „pozostających na

strychu zamku suskiego,
Prot. Ludwik Sikora,
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Rośliny w roli loweów zwierzął
Do wzajemny roślin i zwierząt

posiada najczęściej ten charakter, że ro-
śliny, jako istoty bierne i naogół bez-
kronne, są przez zwierzęta zjadane.
Rzadziej iuż jest to stosunek przyjaciei-
ski, polegający na obustronnem wy-
świadczaniu sobie usług, jak to jest np.
przy zjawiskach zapylania roślin, a już
najrzadziej przybiera on formę taką, że
roślina — tak zdawałoby się, mało do
tego uzdolniona — sama staje w roli
drapieżcy, polującego na zwierzęta i ży-
wiącego się ich mięsem. Ponieważ oby-
czaje tych roślinnych „baranków w wii-
czej skórze są b. ciekawe, a we florze
n*szej mamy również kilku ich przed-
stawicieli, przeto może dobrze będzie
z roślinami temi bodaj w krótkości się
zapoznać.

Podstawowym problematem, jaki ro-
ślina mięsożerna musi rozwiązać, jest
znałezienie sposobu łowienia zwierząt
Najprostsze stosuńkowo rozwiązanie tej
trudnošci przedstawia Drosophyllum, ro-
ślina rosnąca na piaskach i skałach Por-
tuqalji i Marokka. Liście Drosophyllum
20—30 cm. długie, wąskie i nieco ry-
nienkowate pokryte są po dolnej stronie
i po brzegach ustawionemi w kilkanaście
rzędów gruczołami. Jedne z nich stoią
na osobnych trzonkach i wydzielają len-
ką, błyszczącą w słońcu, jak krople ro-
sy, ciecz, drugie siedzą wprost na liściu,
tworząc drobne, gołem okiem słabo wi-
doczne brodaweczki. Jeżeli jakiś owad,
najczęściej mucha, zwabiony ową cieczą
usiądzie na liściu, przykleja się momen-
talnie. Próby uwolnienia się z opresii
spełzają na niczem, przeciwnie — pos
wodują dalsze jeszcze oblepienie się wy-
dzieliną. Nieszczęsny owad ginie osta-
tecznie z wycieńczenia, lub też dusi się
wskutek zatkania wylotów  rureczėk,
rozbrowadzających w jego ciele. tlen,
czyli t. zw. tchawęk przez oblepiającą
go ciecz. Wszystkie pożywne części
ciała ofiary, szczególnie substancje biał-
kowate, ulegają działaniem soku trawią-
cero wydzielonego przez: griiczoły šie:
dzące, rozpuszczeniu i wessaniu. Zostaje
tylko szkielet. Drosophyllum jest rośliną
naprawdę krwiożerczą. Ilości owadów,
jakie ona wysysa są tak duże, że wieś-
niący portugalscy posługują się nią
wprost jak lepem-na muchy. Na jednym
okazie znajdowano ponad 200 sztuk
owadów, a ogólną ich sumę, jaką roślina
ta potrafi w ciągu jednego sezonu zużyt-
kcwać, liczy się na tysiące.
"*W podobny zasadniczo ' sposób jak

Drosophyllum chwytają owady żyjące  

(Pinguicula) na powierzchni liścia wy-
stępują również dwa rodzaje gruczo-
łów podobnie wykształconych jak u
Drosophyllum i o podobnym  podzia!e,
pracy. Obok jednakże wydzielania lep-
kiej cieczy, nadającej liściom rośliny
tłusty wygląd (stąd nazwa:  tłustosz),
zachodzą tu pewne ruchy. Oto liść tłu-
stosza po schwytaniu owada zawija się
powoli ku górze i obejmuje go, a po
strawieniu (co trwa 1—3 dni) znów się
rozprostowuje. U rosiczki na liściach
występują tylko gruczoły na trzonkach,
podobnie jak liście barwy czerwonawej
i one wykonują całą pracę. Wydzielają
iepką ciecz, trawią i pomagają nadto w
przytrzymaniu łupu, zaginając się w je-
go kierunku i kładąc na nim podobnie
jak palce przy zamykaniu dłoni. Równo-
cześnie zgina się ku środkowi blaszka
liściowa. Ruchy te rozpoczynają się już
w kilka minut po przyklejeniu się owa-
da, a cały proces trawienia trwa kilka
dni. Po ukończeniu go liść wraca do
pierwotnego stanu, a wiatr zwiewa nie-
zużyte resztki ofiary. Po tragedji, jaka
się tu rozegrała, nie pozostaje śladu. ,

Na innej zupełnie zasadzie oparty jest
aparat chwytny u pływacza (Utricula-
ria), rośliny wodnej, żyjącej na mocza-
rach, torfowiskach zalewanych wodą
it. p. Aparat ten zbudowany iest mia-
nowicie na tej zasadzie, co nasze pu-
łapki na myszy. Jest to cienki pęche-
rzyk, średnicy około 2 mm, posiadający
na przodzie .otwór, zamknięty jakby
klapą i otoczony pękiem szczecinowa-
tych włosków. Klapa ta odchyla się ty!-
ko ku wewnątrz. Całe to urządzenie na-
stawione jest na drobne, pływające pa
wodzie zwierzątka, szczególnie* skoru-
piaczki. Mechanizm działania jest nastę-
pujący: Dotknięcie włosków na przodzie
pęcherzyka powoduje uchylenie się kla-
py i pewne wydęcie się pęcherzyka. Po-
wstały przez to prąd wody wciąga zwie-
rzątka do jego wnętrza; bezpośrednio
potem klapa zamyka się, odcinając od-
wrót. Dalszy los uwięzionych ofiar ła*-
wo odgadnąć. Zużywszy cały zapas tle-
nu, duszą się, a gwiazdkowatej. postaci
'gruczoły na wewnętrznej powierzchni
pęcherzyka załatwiają sprawę trawienia
i wessania. Pęcherzyków takich może
być na jednym pędzie do kilkuset, a iłość
schwytanych przez jedno lato zwierzą-
tek może przekraczać 2000 sztuk. Jest
to więc suma wcale znaczna.

Odpowiednik swój wśród roślin mię-
sożernych posiadają również stosowane
nieraz przez ludzi t. zw. wilcze doły,
Posługują się niemi tropikalne dzbanecz-

w osobliwy sposób zmodyfikowane. Ich
blaszka przekształcona jest bowiem w
utwór przypominający ampułkę, której
rozmiary, zależnie od gatunku dzba-
necznika wahają się w granicach od 5
do 50 cm. Żywem zabarwieniem zwra-
cają ampułki uwagę świata owadziego.

Na wewnętrznej powierzchni wylotu
każdej z nich perlą się kropelki nektaru.
Biada jednak przybyszowi, który ulegn.e
pokusie. Zakosztowawszy słodyczy, szu.
ka jei gorączkowo dalej — nachyla się
wgłąb krateru i... raptownie wpada do
wnętrza. Ściany wylotu były bowiem w
zdradziecki sposób wywoskowane i nie
mogły dać oparcia nogom. O wydosta-
niu się mowy oczywiście niema. Owad
topi się w cieczy pokrywającej dno
dzbanka, a sok trawiący, wydzielany
przez odpowiednie gruczoły dokonuje
reszty. Dzwoneczniki należą naogół =
roślin wijących się, podobnie jak n.
chmiel. Są jednak i takie, które Pale
po ziemi. I u tych ampułki, stojące
wprost na ziemi, często ukryte wśród
liści i prawie niewidoczne, przypomina-

ią iuż zupełnie wilcze doły. Podobne
ampułki posiadają także niektóre inne
rośliny egzotyczne (Sarracenia, Darling-
tonia i t. d.).

O jeszcze jednym typie urządzeń
chwytnych trzeba wspomnieć, odmien-
nym od poprzednich. Reprezentuje go
czwarty przedstawiciel naszych krajo-
wych roślin mięsożernych — aldrowan-
da (Aldrovandia vesiculosa. Jest to ro-
šlina wodna podobnie jak plywacz, ale
b. rzadka, o ciekawie ukształtowanych
liściach. Każdy liść składa się z dwuch
części: dolnej, klinowatei, zakończonej
długiemi szczecinami i górnej, okrągła-
wej, złożonej z dwuch połówek, zwró-
conych ku sobie pod kątem 60—900 i o-
patrzonych wzdłuż osi włoskami czucio-
wemi, oraz gruczołami trawiennemi. Je-
żeli pływający skorupiaczek poruszy te
włoski, wówczas obie połowy liścia za-
mykają się, podobnie jak dwie połowy
muszli i zwierzątko zostaje uwięzion:;
dalsze jego ruchy powodują tylko coraz
silniejsze zaciskanie się pułapki. Liść
aldrowandy trawi tylko jednorazowo;
potem obumiera. Ponieważ jest ich wie-
le, a przybywają nadto nowe, straty
wielkiej roślina przez to nie ponosi. Po-
dobny zurełnie, lecz silniej rozwinięty
aparat chwytny posiada amerykańska
muchołówka  (Dionaca). Prócz roślin
kwiatowych  mięsożerność spotyka się
jeszcze u niektórych grzybów i wątro-
bowców. Zjawiska te nie przedstawiają
jednak zasadniczo nic nowego, wobec

Zapytać się można, co „sklonilo“
wszystkie te rośliny do chwycenia się
tego, tak z naturą roślinną nielicującego.
sposobu życia. Czynnikiem rozstrzyga-
jącym była tu „bieda”*, twarde warunki
bytu. Większość roślin owadożernych
(rosiczka, pływacz, muchołówka, sarra-
cenia i t. d.) to mieszkańcy torfowisk i
to przeważnie t. zw. torfowisk wyżyn-
nych — kwaśnych i b. ubogich w sklęd-
niki pokarmowe, łatwe do pobrania, mię-
innemi w substancje azotowe. Są to
więc tereny, gdzie stale panuje „kry-
zys*. By wyjść obronną ręką, prawie
wszystkie rośliny torfowiskowe zawarły
spółkę z grzybami, tworząc z niemi t.
zw. mikorhizę. Polega ona na tem, że
nitki grzybów  oplatają końce korzeni
tych roślin, lub nawet wnikają do ich
wnętrza. Grzyb, który ma zdolność u-
żytkowania takich substancyi, których
roślina wyższa pobrać nie może, „po-
zwala' tej ostatniej korzystać ze swego
dorobku wzamian za pewne węglowa»
dany. Rośliny owadożerne mikorhizy
nie mają. Uwzględniwszy ponadto fakt.
że ich korzenie są naogół słabo rozw:-
nięte, zrozumiemy, że musiały .szukać

;, jakiegoś wyjścia. Znałazły je w mięso-
I Żerności. Mięsożerność należy więc poi-
mować tu jako swego rodzaju „doży-
wianie się* tych roślin. Nie wszystkie,
co prawda, wypadki mięsożerności da-
dzą się w ten sposób uzasadnić, niemniej
dla olbrzymiej większości tłumaczenie
to jest uzasadnione.

Nie zawsze roślina, zastawiając na
owady pułapki, czyha na ich życie. Cza-
sem służą one tylko do tego, aby zmu-
sić owady do zapylenia kwiatu. Gdy zaś
żądanie to zostanie spełnione, roślin
uwalnia swych jeńców i nawet daje im

Aristolochia. Bliższe omówienie tego te-
matu wymagałoby jednakże osobnego
opracowania.

mr. M. K.

Dwanaście razy

W bawarskiej miejscowości Oberam-
mergau, znanej z widowisk  pasyjnych,
umarła Katarzyna Hopp, która odbyla
dwanaście pieszych pielgrzymek do Rzy-
mu, robiąc za każdym razem około 10%

drogę, gdy ukończyłą lat 70 i przestała
pracować w polu. Przybywszy na miejsce,
udawała się prosto do bazyliki św.Piotra
i Pawła, ażziby pomodlić się na grobie
apostołów. Później zwykle bywała na au-.
djencji u Ojca św, Znała trzech papieży

ną w godzinę po posłuchaniu u Piusa X.
Tej wiosny miała zamiar znowu

 

 
   

 

u nas tlustosze i rosiczki.U tlustosza| niki (Nepenthes). Liście tych roślin są| czego opis ich pominiemy. swą stałą pielgrzymkę,

uporczywych walk między konradowicza|mysława poznański go i kaliskiego" —

ża cy ziemi ujaws iej mi, a potem między ich synami: na| próby te podzjmuje na nowo właśnie

Z historji wszystkich dzielnic Połski
najmniej znane są dzieje ziemi kujaw-

skiej, którs w niektórych opracowaniach
dziejów ojczystych, — przadewszystkiem

w podręcznikach szkolnych, —łączą 'za*
zwyczaj w jedną całość z dziejami Ma-

zowsza, A przecież w wieku XIII. i na
początku XIV, — w okresie podziału Pol
ski na drobne ksiąstewka piastowskie,

w szczególności w dobie ,zbierania*. tych
licznych, lilipucich ksiąstiewek w jadną

nową wislką Polskę, — władcy  ziami
kujawskiej, najmniejszej z dzielnic pol-
skich, — odgrywali wybitną, częstokroć
przodującą rolę.

W stuleciu XII, Kujawy istotnie cał-
kowicie dzielą losy ziemi mazowieckiej:

przyznane wraz z Mazowszam według u-

stawy sukcesyjnej Bolasława Krzywouste
go (1138) drugiemu z synów tegoż, Bole-
sławowi Kędziarzawemu, przechodzą w
roku 1186 w dziedziczne władanie naj-
mło>dszej linji piastowskiej, stajączj się
w końcu stulecia najpotężniejszą w Pol-
sc, W roku tym bowiem (1186) umiera
bezpotomnie chorowity Leszek, syn Kę-
dzierzaweg» cyniąc swym spadkobiercą
Kazimierza *prawiedliw:go, jednoczącego
w ten s>esób w swym ręku największe

skupienie zisem polskich: ziemie krakow
ską, sandomierską „lubelską, sieradzką,
łęczycką, Pomorze Mazowsze, Kujawy.

Po podziale SI ciny Kazimierza
Leczka Białego 1 Ko «da, Kujawy zno-
Sprawisdliwego międz: 'wu jego synów:

wuż Wraz z Mazówszeni przechodzą pod
panowanie t2g0 ostatniego, który też przy

  

  

łączył w czasie walk z Henrykiem Bro-

datym ziemie  sieradzką i łęczycką do
swych posiadłości. Na paczątku wieku
XIII, Kujawy, obok Mazowsza najbardzi2j
cierpią od najazdów pruskich: gdy zaś
usadowił się (od roku 1229) w sąsiednizj
ziemi chełmińskiej sprowadzony do po-

mocy przeciw Prusakom — Zakon Krzy-
żowy Najśw. Marji Panny, najsilniej
adczuwały niemiłe sąsiedztwo krzyżakw

właśnie Kujawy,

Uderza też w owym czasie swą kom
rletną dezorjentację we wszystkich spra-
wach najważniejszych polityką książąt
kujawskich: najbardziej przez krzyżaków
zagrożeni, niz zdawali sobi? zupełnie spra
wy z grožącego niebezpieczeństwa —
przeciwnie,, stale łączyli się z Zakonam,
bądź to przeciw Prusakom (a później Lit
winom), bądź przeciw Świętopełkowi p
morskiemu, bądź w walkach pomiędzy
sobą,

Przed śmizrcią dzieli Konrad  Mazo-

wiecki swe posiadłości między trzech sy
nów: najstarszy Bolzsław dostaje Ma-
zowsze, Kazimizrz Kujawy, a Ziemowit
Łęczycę i Sieradz. Chciwy ziemi i potęgi

Kazimierz najeżdża brata Ziemowita i od
biera mu wszystkia posiadłości, przyłą-
czając Łęczycę i Sieradz do księstwa

kujawskiego — los jednak okazał się
łaskawym wobec wyzbytego z ojcowizny
Ziemowita — umiera bowi2m Bolesław i
jeszcze przed śmiercią Konrada bierze
Ziamowit we władanie Mazowsze,

Szósty, siódmy i ósmy dziesiątek lat

XIII. stulecia —— to epoka nieustannych,

Drukarnia A. Źwierzyńskiego, 

walkach tych zyskuje tylko Zakon Krzy
żowy, wzmacniając się ha siłach i urasta

jąc w potęgę z roku na rok; Kazimierz
Kujawski, obok paru zniemczonych zu-
pełnie książąt śląskich, staje się najbar-
dziej klasycznym przykładem wichrzyci?

| la — Piastowicza epoki Polski rozdrob-
nionej. >

Gdy w roku 1261 ginie w czasie najaz
du Litwinów pod wodzą Mend>ga, Zi%-
miowit mazowiecki, wikła się Kazimierz
w walkę '» Mazowsze z jego synami: Bo

lesławem i Konradem, umiara jednak nie
bawem, dzieląc u szczytu potęgi wtedy
się znajdujące Kujawy między 5 synów:

Leszek Czarny osiada w Sieradzu, Zie-
momysł w Inowrocławiu, Władysław Ło
kiatek w Brześciu, Kazimierz w Łęczycy,

Ziemowit w Dobrzyniu.

Zdawałoby się, ża tak podzielone dzie

dzictwo kazimierzowe stract na  wszel-
kiem znaczeniu i stanie się terenem je-
dynie bratobójczych walk, — okazało się
jednak inaczej: właśnie z pośród synów

Kazimiarza Kujawskizgo wychodzą  naj-
więksi bojownicy o zjednoczenie rozdro-
bnionych ziem polskich i o przywróceni»
potęgi naczelnej władzy centralnej, Gdy
Leszek Czarny zasiada na stolcu książę-
cym w Krakowie, Władysław Łokietek
łączy Sizradz i Brześć w jedno księstw”,
niebawzm taż umierający Ziemomysł pa
wierza mu opiekę nad trzema swymi
synami — książętami udzielnymi w Ino-
wrocławiu, Bydgoszczy i Gniewkowie.

Po tragicznie zakończonej, nieudałej
próbie zjadnoczenia Polski przez Prze- L

ki czy t z Czechami, czy z książętami
Piastami. wrogimi idei zjednoczenia, W

walkach tych wspierają Łoki:tka prze-

d:wszystkiem książęta kujawscy, — a

gdy zjednoczenie doszł» do skutku, — w

przeciwieństwie d» książąt śląskich i ma

zowieckich, zazdrośni2 strzegących nieza

wislošci — władcy ziemi kujawskiej pa-
nują dożywotnio jedynie, przekazując

swa dziedzictwo nie synom, ale Łokiet-

kowi, a potem Kazimierzowi Wielkiemu
— i w ten sposób przyczyniają się do zle

wania się w jedną całość państwową co-

raz to liczniejszych ziem polskich,

Al i Łokietka cechowała tak typowa
dia L żąt kujawskich — dezorjentacja

w sprawach polityki krzyżackiej: w kon
flikci> z margrabiami  branderburskimi
przywołał Łokietek na pomoc Krzyżaków

c» stało się źródłem kilkuwiekowej nie=

mal, uporczywej, śmiertelnej walki Pol-
ski z Zakon:m, — walki, od której naj-
więcej ucierpiały właśnia Kujawy najś-
chane w roku 1331 i straszliwie złupione
przez Krzyżaków.

Na skutek traktatu w Toruniu (1343)
wróciły Kujawy do Polski Kazimiz%za W.

| — czas jakiś jednak walczyć musiał wiel
a po nim i Ludwik węgierski, z,ki król,

resztkami „separatyzmu kujawskiego”
reprezentowanego przez Władysława, ks,

Gniawkowskiego, ' Dopiero zwycięstwo

wojsk królewskich pod Złotorją ostatecz-

nie zlikwidował. „separatyzm kujawski*

(p. t.) 
i
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piechołądoSowa i

km. Po raz pierwszy wybrała się w tę|

Pewnego razu wyruszyła w drogę powrot-

a©.”

Łokietek, tocząc ciężkie i uporczywe wał -

 


