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0 bchodzony niedawno we Lwowie

427. II.) jubileusz 40-lecia Polskiego To-
warzystwa Filologicznego i 80-tej rocz-
nicy urodzin prof. Ludwika Ćwikliń-
skiego przypomniał główniejsze daty z
rozwoju Tow. i z działalności jego zało-
ižyciela. Jest on senjorem profesorów
uniwersyteckich; najwcześniej z pośród
żyjących rozpoczął pracę na katedrze
uniwersyteckiej. Urodził się 17 lipca
1853 w Wielkopolsce, która w ciągu wie-

różnych polach pracy, że za poetą rzym-

skim możnaby ją nazwać magna parens
Virum. Po zdaniu w rodzinnem mieście
Gnieźnie matury w marcu 1870, a więc
W 17 roku życia, odbywał studja akade-
'mickie przez rok we Wrocławiu, później
w Berlinie i tam w r. 1873 uzyskał sto-
pień doktora filozofji i magistra nauk
wyzwolonych, w rok później złożył eg-
zamin nauczycielski.

Od początku r. 1875 pełnił obowiązki

w Berlinie. Jesienią tegoż roku wyjechał

sytecie lwowskim, otrzymał w trzy lata.
później katedrę zwyczajną. Już wczeš-
niej, bo w 20 roku życia, dał się poznać
w, nauce jako autor bystrej dysertacji
doktorskiej o chronologji pierwszej czę-

az inne odnoszące się do tej kwestji
dziś jeszcze zachowały swą wartość.

* * "si
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We Lwowie rozwijał Ćwikliński
przez ćwierć wiecze przeszło bardzo
ożywioną i płodną działalność w wielu
dziedzinach. Wykształcił wielki zastęy
uczniów, z których kilku zajęło katedry
uniwersyteckie. We wrześniu 1894
otworzył jako rektor uroczyście Wy-
dział Lekarski, którego dotąd nie było
we Lwowie.

Działalność Ćwiklińskiego na wiela
polach była tak rozległa, że nawet na-
szkicowanie jej w głównych rysach za-
ięłoby zbyt wiele czasu. Żywo zajmo-
wały go różne zagadnienia z dziedziny
filologii i archeologii klasycznej. Zap»-
mocą artykułów w prasie codziennej i
w czasopismach perjodycznych oraz
żywem słowem informował szersze
warstwy o ruchu nakowym u nas i za-
granicą, szczególnie o Herodocie, Ho-
merze i świeżych wykopaliskach na
ziemiach zreckich, o Atenach, Olimpiji,
Troi, Mykenach, Tyryusie i w. i. drogich
filologom miejscowościach, które poznał
podczas podróży naukowej do Grecji z
Wiosną r. 1878.

W rozległej i owocnej działalności o:-
zanizacyjnej Ćwiklińskiego osobną kartę
chlubną stanowi założenie Polskiego
T-wa Filologicznego. Dzięki usilnym
łego zabiegom, w następstwie zebrań  urządzanych w jego mieszkaniu kilka

krotnie od r. 1892, Namiestnictwo za-

twierdziło z początkiem grudnia tegoż

roku statut i na tej podstawie T-w0 Filo-

logiczne ukonstytuowało się na I. Wai-

nem Zgromadzeniu 17. I. 1893. Prezesurę

objął prof. Cwikliński.

Stała siedziba Twa byla we Lwowis,
ale działalność rozciągała się na całą
Galicję z W. Ks. Krakowskiem. Już w
grudniu 1893 powstało Koło Krakowskie
pod przewodnictwem prof. Kaz. Moraw-
skiego.

Organizatorzy Twa dążyli od po-

czątku do stworzenia własnego czasopi-

sma filologicznego,  któreby skupiało

rozstrzelone starania w jedno ognisko i

było podnietą ruchu naukowego. Poja-

wiło się ono z koficem r. 1894, Nazwano
je Eos, aby z tej „jutrzenki* rozbłysło

jak najpełniejsze światło na horyzoncie

kultury polskiej. Do r. 1901 włącznie, ra-

daktorem był założyciel i prezes Twa.

W związku z Walnemi Zgromadzeniami

urządzał on corocznie zjazdy filologicz-

ne. W ciągu tych kilku lat wprowadził

Two Filologiczne i Eos na te szlaki, po

których pomyślnie zdążać miały do wyt-

kniętego celu, do pogłębienia nauki ję-

zyków klasycznych, krzewienia miłości

i zrozumienia kultury antycznej. Na wy-

stawę Krajową r. 1894 przygotował

Ćwikliński gabinet archeologiczny i

uczestniczył w różnych zjazdach wów-

czas urządzanych. Jako rektor zasiadał

w Sejmie Krajowym i był referentem w

różnych sprawach szkolnych, broniąc

kilkakrotnie wartości nauczania filolozji

klasycznej. POST /

Od końca r. 1899, po wyborze na

posła do parlamentu austrjackiego, prze-

ważną część czasu spędzał w Wiedniu,

dojeżdżając do Liwowa. Z początkiem r.

1902 złożył mandat poselski, gdyż otrzy-

mał kierownictwo sekcji nauki i szkoi-

nicwta wyższego w Ministerstwie Wy-

znań j Oświecenia. Odtąd musiał na sta-

łe opuścić kresowy gród polski, z któ-

rym złączyło go tyle serdecznych wę-

złów przez 25 lat przeszło owocnej dzia-

łalności na różnych polach. Uroczyście

pożegnał go Uniwersytet Lwowskii Two

Filologiczne. Na IX Walnem Zgromadze-

miu w obecności licznej rzeszy jego

uczniów, którzy się zewsząd zebrali,

dnia 23. II. 1902 w auli Uniwersytetu

Lwowskiego w uznaniu zasług Ćwikliń-

skiego około powołania do życia Twa i

założenia czasopisma Eos mianowano go

pierwszym członkiem honorowym Twa

i wręczono mu wydaną pizez przyjaciół

i uczniów Księgę Pamiątkową.

* . *

Założyciel Twa, obiąwszy wysokie

stanowisko w Wiedniu, Ćwikliński nie
zapomniał o swych ukochanych two-

rach, otaczał je nadal troskliwą opieką

i wspierał ich działalność wyjednywa-

niem subwencyj nawet w ciężkich cza-

sach wojennych. Nowe obowiązki zaję-

cia nia pozwoliły mu poświęcać tyle co

przedtem czasu pracy naukowej. Nie  
 

ustała jednak wcałe jego działalność or-
ganizacyjna i społeczna, w której okazał
podobną jak we Lwowie ruchliwość. W
ciągu swego urzędowania czy to jako
szef sekcji, czy jako sternik nawy oświa-
towej, którą prowadził od czerwca 1917
do końca lipca 1918, był gorliwym rzecz-
nikiem nauki i szkolnictwa polskiego w
b. zaborze austriackim. Dzięki jego sta-
raniom powiększono liczbę - instytutów,
katedr i asysentur na obydwóch uniwer-
sytetach polskich, w Krakowie i we
Lwowie, oraz na politechnice lwowskiej;
wzniesiono także szereg nowych i prze-
budowano b. wiele dawniejszychgma-
chów akademickich. Wystawiono kilka
budynków dla szkół średnich i założono
wzgl. upaństwowiono szereg zakładów,
m. in. gimnazjum w Cieszynie ; Białej.

Dbał o dobre uposażenie materjalne
profesorów szkół akademickich, którym
dwukrotnie w r. 1917/18 podwyższył po-
bory. Przeprowadził pragmatykę dla
nauczycielstwa szkół średnich wraz z
wielu odnośnemi rozporządzeniami. Ja-
ko honorowy prezes Zrzeszenia dalsze-
go kształcenia w naukach  polityczno-
społecznych organizował propagandę
dla Polski, Świadczy o tem podróż Goli-
tyków pod jego przewodnictwem w r.
1912 do Galicji, książka „Gospodarcze
stosunki Galicji* i publikacja „Królestwo
Kongresowe przed wojną”.

Ponieważ rząd rosyjski nie uznawał
świadectw dojrzałości abiturjentów pry-
watnych szkół polskich w b. Kongresów-
ce, których było przeszło dwadzieścia,
Ćwikliński postarał się o uznanie tych
świadectw za równoważne z austrjac-

kiemi świadectwami / maturycznemi.

Wskutek tego setki tych abiturjentów

mogły odbywać i kończyć studja w uni-

wersytetach i politechnikach b. mo-

narchji austr. Za tym przykładem poszły

także inne państwa w zach. Europie. Po

wybuchu zawieruchy wojennej w r.

1914 towarzystwo Bibljoteka Polska w

Wiedniu, na której czele Ćwikliński stał
od r. 1913, było przystanią duchową dla

licznych rzesz uchodźców z dzielnic

polskich. Jako prezes tej instytucji zoc-

ganizował w niej kursy dla młodzieży

polskiej w Wiedniu przebywającej.

Będąc także ministrem wyznań, Ćwi-

kliński popierał starania biskupów i

przeprowadził kongruę z wielką dla du-
chowieństwa korzyścią.

. a.

s

Gdy spełniły się marzenia szeregu

pokoleń i zjednoczona Polska odzyskała

byt niepodległy, Ćwikliński powrócił z
końcem sierpnia 1919 do swoich stron

rodzinnych i osiadł w Poznaniu. Z jego

iniciatywy powstało tam Two Przyja-

ciół Biblioteki Uniwersyteckiej, którego

prezesurę dotąd piastuje. Przyjął prze-

wodnictwo w Kole Poznańskiem PTF.,

i piastował je bez przerwy do początku

r. 1932, aż niepomyślny stan zdrowia

zmusił do rezygnacji. Gdy z końcem  r. 1928 zorganizowano we Lwowie Za- |

 

w Polsce
rząd Główny, wówczas przez aklamację
wybrano prezesem PTF. prof. Ćwikliń-
skiego. Mimo sędziwego wieku, dotąd
szczęśliwie j chlubnie kieruje nawą fil>-
logiczną.

W r. 1929 organizował on zjazd kla-
sycznych filologów słowiańskich, a w
dwa lata później współdziałał w zorga-
nizowaniu takiegoż kongresu w Pradze
Czeskiej, uczestniczył w nim jakoczło»
nek prezydjum honorowego i wypowie*
dział dłuższe przemówienie imieniem
Polskiej Akad. Umiej., TwaNaukowego
w Poznaniu i PTF. jako jego założyeieł
i obecny prezes. |

Od powrotu do wolnej Polski poświę
ca też więcej czasu niż poprzednio pracy,
naukowej, przedewszystkiem w dziedzi*
nie humanizmu połskiego, którym obok
filologii klasycznej zajął się wcześnie,
zaraz po objęciu katedry we Lwowie.

Wówczas już wziął udział w pomniko-
wem wydawnictwie zbiorowem  Monu-

menta Poloniae Historica. Z jego inicja*

tywy Akademija Umiejętności zaczęła
wydawać Corpus antiquissimorum poe-

tarum Poloniae Latinorum usque ad

Joannem Cochanowium. On bowiem na
Zjeździe historyczno-literackim im. Ja*
na Kochanowskiego w Krakowie w r:
1884 wygłosił referat „O sposobie wy=

dawania poetów polsko-łacińskich" i

podjął się wtedy przygotowania edycji
wszystkich dzieł swego „krajana*, Kle-

m:nsa Janickiego. Była to praca całego

życia, zakończona w r. 1930 pomniko-

wem wydaniem tege poety.

Wybitne zasługi Ćwiklińskiego w
wiełu dziedzinach pracy naukowej, Or-

ganizacyjnej i społecznej znalazły wcze

śnie uznanie w udzielonych mu zaszczy-

tach. Jest członkiem czynnym i honoro-.

wym wielu towarzystw naukowych w.
Połsce i zagranicą, honorowym dokto“

rem kilku wyższych uczelni, honorowym
profesorem na Wydziale.Humanistycz:
nym Uniwersytetu Poznańskiego. Jego

beuliński doktorat filozofji został w 60-tą

rocznicę przez tamtejszy Wydział Fiło-

zoficzny odnowiony z datą 22. XII. 1933.

Założyciel Polskiego Twa Filologicz*

nego z zadowoleniem spoglądać może na

przebytą dotąd drogę życia w prze-

świadczeniu, że dobrze spełniał obo-

wiązki wobec nauki i Ojczyzny, którym

poświęcił ofiarnie tyloletnie trudy. Wys

tycznemi jego owocnej na wielu polach

działalności było i jest dobro nauki poł

skiej i Ojczyzny naszej. Trwałemi zgło;

skami zapisał się w księdze zasłużonych

dla rozwoju kultury polskiej.*) !

espe.

———

*) Działalność L. Ćwiklińskiego omó
wił Stan. Pilch w rozprawie, zo
w Kwartalniki Klasycznym 1933, |
4 ss, XV—XLIV. z okazji 80-lcia urodzin,
jubilata i diamentowych godów z nauką.i

—;0;:=
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H. Daumier > Iwėrea renlizimu
5 Zadwie ośm lat życia liczył sobie

Honerjusz Daumier, kiedy w roku 1816

przeniósł się wraz ze swymi rodzicami

'z Marsylji do Paryża.

Te pierwsze jednak lata dzieciństwa

pozostawiły niezatarte wspomnienia w

duszy i umyśle dziecka, rozwijającego

się pod słonecznem pogodnem niebem,

wśród wąskich uliczek stareqo portu, ro-

łcych się od barczystych marynarzy,

smukłych rybaków i wszelakiej biedoty

1 hałastry portowej. ż

Ową słoneczną pogodę uwiózł w

swem seicu do Paryża — i nie pozbył

się jej do końca swego długiego, pracowi-

tego żywota.

A życie wParyżu nie układało mu
się zbyt lekko; trzeba było wziąć się do

'pracy zawczasu. Zaczyna tedy Daumier

swą karjerę życiową jako chłopak do po-

'syłek w kancelarii adwokackiej; -=

„awansuje* wkrótce na praktykanta w

Księgarni. Tam znajduje pierwszą spo-

sobność do zetknięcia się ze sztuką:

przegląda ilustracje, a!bumy, reproduk-

cje obrazów i rzeźb antycznych. Wkrót-

€s też odnajduje swą właściwą drozę.

Szkicuje ołówkiem podobizny swych zna-

fpmych, przyczem rysunki te wykazują

edrazu wybitne zacięcie karykaturalne.

Ale rysunek mu nio wystarcza. Nai-

edpowiedniejszym i  najpodatniejszym

materiałem staje mu się glina, w której

rzeźbi postacie czy popiersia osób. Ob-

darzony wyjątkowo bystrym zmysłem

obserwacyjnym, nadaje tym postaciom

pewno charakterystyczne rysy, mające

podkreślić dodatnie czy ujemne cechy

charakteru danej osby. Takie postacia

dopiero, w własnem, swoistem ujęciu

przenosi następnie na papier czy płótno.

Tak więc rzeźba toruje pomału drozę

de malarstwa.
. a *

Ale Daumier zdobył sobie za życia

inny tytuł do sławy. Współcześni nie

jtgle cenili w nim malarza, jak raczej

*karykaturzystę.
Pierwsze karykatury polityczne Dau-

mier'a pojawiły się w roku 1830. Były

oryginalne, śmiałe, © wysokiej wartości

lartystycznej. Daumier dziecko ludu,

'ehloszcze bezlitośnie wszystkie wady,

występki i śmiesznostki społeczeństwa,

igrkając materjału zarówno w  parla-

mencie, jak na giełdzie czy w kuluarach

;Pałacu Sprawiedliwości, czy wreszcie w
świecie politycznych awanturników.

Rysunkami swemi zasila tygodnik sa-

tycyczny „Caricaturo“, a od roku 1832
(jest współpracownikiem wielkiego dzien

lnika „Charivari”. :
Te właśnie karykatury, te setki do-

„skonałych rysunków satyrycznych, spra

swiły, że Daumier stał się wkrótce głoś-

Im i znanym. Równocześnie jednak

|przyleneta do niego etykieta „karykatu-

|rzysty*, — etykieta krzywdząca wie!-

jkiego malarza, którego wartość i znacze-

aię oceniono należycie dopiero w jakieś

fdwadzieścia lat po jego Śmierci.
. p -

Daumier pracował w drukarni i lito-

igraffi. Tam też spotkał go razu pewnego

jBatzac, który oglądając jego prące,
foświadczył: „Ten chłopak ma w sobie
loeć z Michała Anioła". Autor nieśmier-

itelnej „Komedji ludzkiej” miał rację: coś

je geniusza Michała Anioła tkwiło w tym

młodym chłopcu, który potrafił równo-

Jeześnie być równie dobrym litografem
t rysownikiem, jak akwarelistą, karyka
łuruystą, malarzem i rzeźbiarzem. Coś
genialnego tkwiło w tym samouku, c) 

ani sam nie był nigdy uczniem iakieiko!-

wiek szkoły malarskiej, — ani też nie

pozostawił po sobie żadnej „szkoły*, -—

za wielkim był bowiem na to, by mógł

znaleźć godnych siebie uczniów czy

choćby naśladowców.

A przecież Daumier uchodzi słusznie

za twórcę realizmu w malarstwie francu-

skiem. On pierwszy zdołał z całym re-

alizmem odtwarzać ludzi i obyczaje

współczesne, nie z tym suchym, bezdusz

nym objektywizmem, — ale z pewną za-

sadniczą tendencją socjalną. Potrafił

wczuć się w tajniki duszy ludzkiej, 0d-

czuć ból i nędzę biedaków, wydziedzi-

czonych, — przeciwstawiając im grots-

skowe niemal postacie wyzyskiwaczy:

przekupnych polityków i sędziów, ryce-

rzy przemysłu, szarlatanów-lekarzy.

Kiedy zaś maluje postacie z ludu, przy-

stępuje do pracy z miłością; wówczas

katykaturzysta ustępuje miejsca arty-
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ście, który z ludu tego wyszedł, lud tea

kocha i rozumie.
* . a

Jakkolwiek, iako rzežbiarz, musial

doskonale znać anatomię i budowę ciała

ludzkiego, — to jednak w obrazach

swych uważa Daumier tę kwestię ra-

czej za drugorzędną. Idzie mu przede-

wszystkiem o wywołanie odpowiednie-

go nastroju, — cały nacisk kładzie na

mimikę i plastyczno<malarski wzajem-

ny stosunek postaci obrazu.

Drugim, niemniej ważnym dla niego

elemóntem jest światło. Elementem ży-

wym, ruchliwym, płynnym. Operuje nim

tedy dyskretnie i niesłychanie sugge-

stywnie. Unika ostrych konturów, dosto-

sowuje znakomic'e koloryt do tematu

obiazu. Więc kiedy daje scenę Z rewo-

lucji, — w obrazie przeważają tony og-

nisto-żółte, we wnętrzach natomiast do-

minuje tło szaro - błękitne.  

 

Ten nowy rytm w grze światła, — to

rzecz, stworzona we Francji przez Dau-

miera, a doprowadzona do wyżyny

prawdziwego artyzmu.

„Impresionistycznemi stenogramami'*

nazywa jeden z krytyków obrazy Dau-

mier'a, uważając go — i słusznie — za
prekursora nowoczesnego  impresjoai

zmu w sztuce malarskiej.
* 1 * ša

W. Muzeum Oranžeri w Paryżu

urządzono obecnie zbiorową wystawę

uzupełnieniem

litograficznyci
dzieł Daumier'a. której

jest wystawa iego prac

w Bibliotece Narodowej.

Obie wystawy cieszą się olbrzymie:n

powodzeniem. Pięćdziesiąt pięć lat uply-

nęło już od śmierci wielkiego artysty.

Mimo to jego karykatury polityczne n'3

straciły nic na aktualności, — zwłaszcza

w dzisiejszej Francji, żyjącej pod wraże-

niem skandalicznej afery Stawiskiego

i iego bandy... A obrazy Daumier'a płaci

się dziś poprostu na wagę złota...

(R.)
NĄ zł
 

Nu. północy rozmiłowały się w

Iwach, Ni: wiem jaki urok ma dla nich

ten egzotyczny kot, .— może siła kon-

trastu temperanmetów, może megaloman.

ja, a może poprostu brak jakizgoś krajo-

wego zwierzęcia, ktćre mogłoby służyć do

calėw heraldycznych. Cóż takiego może

dać naprzykład Łotwa do herbu? Jest tam

trochę jeleni, parę wilków uciekinierów z

Sowietów, no i kupa fląder. Więc dalej-

ż3 do lwa, jednego wzięła Finlandja, j2-

dnego Łotwa, a Estonja na wszelki wy-

padek wzieła aż trzy, Niestety miejsca

dla wszystkich na tarczy nie starczyło, ala

znalazła się na to rada; stanęły jedzn nad

drugim. Do» tego oto kraju trzech

lwów wybrałem się w odwiedziny z mia.

sta jednego lwa.

Przejechałem całą Wileńszczyznę, xtó-

raj piękno rozłożone na 700 km, toru ko-

4 lejowago, staje się ni2co nužącė i pojecha-

łem do Rygi, Granica łotewska była punk-

tem w którym pożegnać muslałem luksus

drugiej klasy pospiesznego pociągu 's0-

bowego. Źle się wyrażam, — nie osobow»-

go, lecz pospiasznego gdyż, jak mnie in-

formowano, niema tu wogóle osobowych

a jedynie pospieszne. 5

Stolica Łotwy jest wcal» miłem mia-

stem o zachodnim charakterze | wsch2d-

nich fizjognomjach bardzo tu licznej mniej

szości izraelickiej, co stwarza dla przyby-

sza z Polski zupelnie swojską atmosfzrę.

Dopełniłem w pałni nakazu etykiety tury_

stycznej, zwiedziłem cał miasto, a więc

wieże radjowe, które dorównują wzrostem

Iwowskim, mimo zużycia jednej trzzciej

materjału, jedyną basztę, spałniającą ro-

lę zabytków historycznych, parę košcio-

łów i jedno kino o nudnym programie, a

interesujących napisach,

Wypożyczalnie filmów licząc się z wie-

lojęzyczną publicznością, powprowadzały

do zagranicznych dźwiękowców napisy w

języku sjczystym i rosyjskim, Pach cheiał,

ża był to film angielski, skutkiem czego

dodano napis niemiecki, ;

Filmem odpowiednio przygotowany

poszedłem spać do wagonu. Śpiąc prze-

ježdžam estofską granicę, śpiąc przeci..

nam cały kraj, dopizro gwar zwiększone-

go ruchu podmiejskiego budzi mnie. Sen.

ne spojrženia na krajobraz nie gotuje 2a-

dnej niespodziaaki, podobni» jak u nas

na Wileńszczyźnie, to spostrzeżanie uwal-

nia mnie od nudnego opisu, Rosną i ście

śniają się budynki, pociągiem wstrząsają

coraz częstszą styki zwrotnic, Zbliża się

miasto Tallin.

Szablonowe sc zwykl3 wyjścia z dwor-

ców, lecz tu nawprost niego najwspanial- 

lotkiaEstonii
sza żywa reklama piękna kraju, Na sza-

rej skale ponad zielonością wałów, mury

zamku szare od mchu pod czzrwonemi o-

kapami dachów, Na wysokim walcu wie-
ży niebi3sko-czarno-biała flaga, siedziba

rządu. Stare miasto nadmiarem pięknych

zabytków gotyckiego i nordycznego stylu,

którym wieki są łatami, wyczerpuje szyb-

ko zdolność ciągłego podziwiania.

Oswajam się z murami w obronnych

wieżyczkach i kinami w czcigodnych ka.

mienicach, Tylko zawsząd widoczna igła

wieży kościoła św, Olafa, z ktćrej szczy-

tu widać Helsinki, przypomina ciągle, że

jestem w Estonji. Na południe od starego

miasta wyrasta część nowoczesna, której

banalność urozmaicają bezpretensjonalnė

pomniki na skandynawską modłę, przzd-

stawiające nie bohaterównarodowych, ale

zwierzęta lub grupy nie mające histo.

rycznych pratensji: A dalej rozległa dziel-

nica domów, a raczej domków, mieszkal.

nych, drewnianych, lakisrowanych na zie-

lono lub bronzowo, Male, ciaple, przytul-

ne, wciąż nasuwają swym materjałem

perspektywę pożaru, od którego miesz-

kańcy papisrem wyklejonym wnętrz ja-

koś umią się zabezpizczyć,

Mieszkam w takim domku, mówię

„Tere-homikut“ i „Hijatajga“ co na pol-

skie tłumaczy się zwyczajnie „Dzień do-

bry“ i „Dowidzenia“; najwięcej jodnak

mėwię po niemiecku, językiem tym každy

tamtejszy inteligent  wlada doskonals.

Niema zaś estonczyka, ktćryby nie umiał

po rosyjsku — zabytek z czasów niewoli.

Wogóle niemczyzna należy tam do dobre-

go tonu. Cały naród cierpi wyraźnie na

kompleks niższości wobac zagranicy, co

spzcjalnie ostro zarysowuje się w stosun-

ku do Niemców, W życiu codziennem jest

duży kult dla kultury i techniki germań:

skiej, który obecnie przesuwa się powoli w.

stronę Polski. Nie należy się dziwić temu

stosunkowi,

Naród estoński jest narodam chłopskim

bez własnej tradycji i arystokracji był

zawsza pod obcem panowaniem, przedew-

szystkiem niemieckiem i teraz zyskawszy

niepodlzgłość nie moż» odrazu stworzyć

własnej elity intelektualnej, ani własnej

dumy narodowej, Znajdując się między

sowieckim młotem a niemieckim kowad-

łem, doszadł do wniosku, ż3 oparcie się

i związanie jak najściślejsze z Polską zdo.

ła mu zapewnić niezależność polityczną i

dziś zwraca się, w naszą stronę z serdecz-

ną przyjaźnią, której byłem stale świad.

kiem. Inna rzecz, że w pierwszej chwili

nie potrafiłem tago ocenić, przyzwyczajo-

ny. do szerokiego gestu polskiej gościnno-

Ści, nia znającej miary, nie mogłem pojąć

skromności z jaką mnie podejmowano.  

Dopiero pćźniej  zrozuintatom, ža budżet

taamtejszego obywatela obraca się w gra-

nicach o połowę ciaśniejszych niż u ras.

Płace i zarobki ludzi z wyższem wykształ_

ceniem są niesłychanie niskia, wystarcza

rzec, że przmjer (głowa państwa) pobi2ra

900 zł, pensji. Siła kupna pieniądza jest

niewiele wyższa niż u nas, Mimo tego czy-

telnictwo gazet jest 8 razy większe niż w

"Warszawie, mimo to Taliinn (130,000 mi3-

szkańców) posiada 20 kin, a ilość aut trzy-

krotni3 wyższa (licząc procentowo) niż w

Polsce. Zato robotnik ma się lepiej nato..

miast bezrobocie jest bardzo duże. Szcze

gólnie przykre jest ono wśród ludzi 2

wyższem wykształceniem, jest ich bowiem

procentowo dwukrotnie więcej, aniżeli

w Polsce. Masa ta niezadowolona z wa-

runków życia, z niskich płac z wielkiege

zsocjalizowania kraju, przerzuca winę w

pierwszym rzędzie na demokratyczna rzą-

dy i dąży do zmiany konstytucji i władz

na rzecz faszystowskiej partji byłych b,

jowników ojczyzny, w której radykalny!

programie widzi dla siebie 1 państwa

lepszą przyszłość,
W październiku 1933 r, odbyły się wym

bory do mowego parlamentu, w którym

żywioł radykalny uzyskał pawne wpływy,

ale ni3 w tym stopniu jaki byłby rzeczy-

wistym wykładnikiem nastrojów, Toteż

ostatnio gazaty pełne są wieści z tego maż

łego kraju. Generał Laidomer skutecznie

przeciwdziałał projąktowanemu zamacho.

wi stanu przez kombatantów pod wodzą

gan. Larki i adw. Sirki, Przesunięcie się

rządów w ręce tych »statnich może wy-

wołać dośćnieoczekiwanie poważne kon-

sekwencje dla całokształtustosfinków po-

litycznych w Europie, W ich szaregach są

bardzo popularne hasła oparcia się 0 pJ-

tęgę Niemiec, w czem widzą dla siebie

podniesienia stopy życiowej i stanowiska

politycznego., Powiadają wprawdzie, że

gdy staną się odpowiednio silni, będą mo-

gli zarówno odrzucić niamiecką opiekę

jak i stać się poważnym przeciwnikiem

dla Sowietów, Trzecia Rzesza przaz ustą

Hitlera głosi coraz wyraźniej hasła eks-

panzji żywiołu niemieckiego na tereny Ro.

sji. Estonja i Łotwa sąprzewidziana jako

bazy operacyjne i stąd płynie groza kon.

sakwencji dla Europy w razie wybuchu

(zaburzeń rewulucyjnych w Estonji, Z

powagi sytuacji zdają sobie dobrze sprawę

Sowiety, toteż na terenie Tallina wrza g%-

„rączkowa podziemna akcja tych dwu mó.

carstw. Co z tego wyniknie — zobaczymy.

Nie wszystkich jednak interesują pro-

blemy społeczno-polityczne tego niawiel-

kiego, bo 1.300 tysięcy mieszkańców liczą

cego kraiku, Każdy natomiast z zacieka-

wieniem posłucha, gdy mu powiem, że ko 



 

bieta astańska jast wyjątkowo piękna.

Mimo pochodzenia ugro.fińskiego, a więc

laponoidalnej przynależności antropologi-

cznej, naród estoński na przestrzeni wie-

kćw zagubił wszystkia cechy mongolskie,

prócz języka i mieszkańcy. przzdstawiają

obecnie czysty typ  nordyczny, smukły,

blond włosy, niebieskovki, o gładkiej bez.

włoszj cerze, Niemieccy rasiści powinni

wynajmować tam sobie okazy do propa-*

gandy nordycznej rasy u siebie w kraju,

gdzia jak wiadomo, mają ich zaledwie

30 proc. a więc mniej niż Polska (35 proc.)

Jako Polak, a więc przedstawiciel pań.
stwa o wielkiej kulturze, byłem mile wi-

dziany, zwłaszcza że stonki spodziewały  

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

się znaląźć u polaków
najmniej południowy.

Lwów jast od Tallina rów

tamperament co

wnie daleko

na południe, jak Rzym od Lwowa; to wy-

jaśnia przyczynę tego małego nieporozu.

mienia, jakie wynikło z obliczeń czysto

geograficznej natury.

Inna rzecz, że panowie w tym kraju

gorącą krwią wcał2 się nie odznaczają,

Nigdzie nia widziałem tak mało parek po

parkach i tylu samotnych pań, ( hodzi so-

bie taki pan po pięknej plaży Piryty (koło

Tallina) i nawet nie spojrzy na złotobron-

Zowe cuda, wkoło nizgo powabnie poroz-

kładane na piasku. Idzie obojętny i zim=

ny lub siedzi w wodzie równie jak on sam

zimnej. Nawet na dancingach gdzie obro..

towa podłoga upraszcza ruch par tańczą.

cych prawie wyłącznie walca, — pan ta-

ki pozostaje nieczyły,

rząszy highlife'u rekrutującego się z prze.

różnych dygnitarzy obcego autoramentu,

których silna waluta stawia na wyśczym

poziomie życia,

Wiele jaszcze plotek i nieplotek można-

by snuć o tym kraiku, czy to o mowie,

która ma 24 przypadków, a ani jednago

rodzaju, czy o Dorpacie (teraz Tartu) słyn

nym u nas z uniwżrsytetu tam Zaš., i

tanich jarzyn, — i wiele innych, — ale

czas kończyć, bo i tak rozpisałem się nad.

miernie, Zbigniew Schneigert. 

 

Niema dzisiaj Europejczyka, któryby

nie wiedział jak żyje taki Mr. Rockefeller,

co jada, jak żyją wybrańcy słynnego klu-

bu „Błękitnych czterystu”, a jak rrzecięt-

ni Babbitowie, wiemy, jak żyli czerwono-

skórzy Indjanie, ała mało któ wie, że jesz-

cze dzisiaj w XX wieku, wi3ku techniki

i postępu, żyją w Ameryce ludzie zupełnie

prymitywnie i o bardzo skromnych wy-

maganiach, Są to górale z Kantucky, któ-

rzy kpią sobie ze wszystkichmiaszkańców

„słodkiego kraju wolności'* (tha Sweet

Land of Liberty), bo oni jedni czują się

naprawdę wolnymi, i nie dadzą sobie tego

wyperswadować, Są święcie przekonani,

że Statuę Wolności wystawiono w najbar-

„ dziaj nieodpowiedniem miejscu, Wzdług

nich powinna była stanąć gdzi2ś na szczy.

tach Kentuckich gór i spoglądać w dćl

na swe wolne dzieci, a nie w porcie No-

wo.jorskim, gdzie napewno ktćregoś dnia
„rozwścieczeni* „ludzie niewoli" (ludzi»
pracujący zawodowo) strącą ją w morze,

bo jzst abstrakcyjnym symbolzra bez od-

powiednika w rzeczywistem życiu,

> Górale ci, nie mogą pojąć, jak ludzie

którzy wstają © oznaczonej przaz kogoś

innego porze, i zawsze się śpieszą, aby wy-
pełnić narzucony sobie program, mogą

zwać się wolnymi, Dla górali z Kentuc

ky pojęcie wolności znajduje najwyższy

wyraz w lenistwie,
Larksview Kentucky jest to osiedle

położone na dużzj polance, a złożone z

niewizlkiej ilości log cabins tj, chatek

zbudowanych z ekrąglaków). Wnętrze

chatki jest niabieloma, ściany obwiedzione

skórami z zajęcy i innego drobnego zwie-
rza, W rogu obszermaj izby znajduj» się

otwarte ognisko, nad którem na ściani:»

wisi 4—5brudnych garnków. Obok tych

wiszą rzędami miski i kubki, po których

ilości można p>znać iłość członków rodzi-

ny, W izbie znajduje się tylko jedno duże

łóżko, na którem śpią: ojciec, matka inaj.

młodsze dzieci, Z pręt(w zrobiony stćł :

krzesło oczekują mil» widzianego gościa.

Nigdzi> nie widać robót ręcznych, ani nia

znać ręki kobiecej. Na h>norowem miaj-

scu w chacie wiszą fajki cztonkėw rodzi.

ny, Fajki damskie zaopatrzone są w dziw-

ne inicjały, czasami zdobią j3 oryginalne

wzorki, które świadczą 0 większej lub

mniejszaj fantazji artystycznej mężczyzn.

którzy je tabrykują dla swoich wybra-

nek. Każdy młodzieniac poświęca swoje

wolne chwile na zrobienie fajki dla upa-

trzonej przyszłej towarzyszki życia, Jest

to w zwyczaju i nie można sobiė wyobra-

zić nic bardziej pomysłowego, niż taki

ślubny podarek, Coprawda sami wytwórcy

nia oceniają może wartości taki2g0 podar.

ku, jak ocenia ją stary Daniel Boone

Rooks, który cieszy się największym sza.

cunkiem całej kołonji, umia czytać i u-

chodzi za doświadczonego podróżnika.

(Był bowiem raz w Louis ville Kentucky).

Zwykł on mawiać: Tak, jak poznaje się

po chmurach, że będzie daszcz, tak ja po-

znaję usposobienie małżonki po fajce. Kie_

dy jast zła, 1 milczy, (te chwile bywają bar

dzo rzadkie), a fajka wisi pod miską od

wschodu słońca do połowy jego drogi ku

wieczorowi, to wiem, że coś j:et z nią

nie w porządku, Górale nie używają ze.
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silną wolą, to wogol> nie będzie paliła,

Można sobie wyobrazić, z jaką uciechą

mąż po przeminięciu burzy pali razem z

żoną taką fajkę pokoju. (peace pipe),

"Właściwie nie można dokładnie powie-

dzieć z czzgo ci górale żyją, Hodują naj.

więcej tytoniu, ich manu jest skromne,.

Ryby z górskich strumieni, placki z ku-

kurudzy, na melasie 'łynie, (specjalny ga-

tunzk, zwany Pumpkins, suszonę leśn?

owoce na zupy, drobne ptactwo, to wszyst-

tko, w co za>patrzone są ich śpiżarnie,

Dostają najrozraaitsz konserwy z miast,

lecz tylko na Bożz Narodzenie, Ciekawe

jest, że nie zdzierają z turystów. Przeciw-

nie, niż biorą nic za gościnę. Są na tyle

sprytni, że wiedzą, iż lepiej się opłaci,

gdy gość z własnej dobrej woli zrobi im

prezeznt, który zawsze będzie wart bez po.

równania więcej, niż mogliby żądać za

skromny posił:k, Żadzn turysta nie odej-

dzie bez skosztowania wszystkich potraw,

bo któżby : niej uwierzył, że przejechał

wzdłuż i wszerz: „kraj niebieskich traw",

Poza tem turyści zabierają z sobą różn?

pamiątki z chat tych górali, Raz pewne;

wdowie z Kentucky skradziono fajkę i za-

raz potem góralka ta umarła, Panują z

tego powoduróżne przesądy. Podróżni są

swykla zaopatrzeni w pościel. Gtóż gość

„wini»n zostawić po sobie prześcieradło,

na ktćrem spał, będąc w gościnie, Nie

£ażdy chce się na to zgodzić. Wolałby 204

Amer y kanie
garów, a w porze dnia orjentują się po

ałońcu. Połowa drogi ku wieczorowi ozna.
cza południej

Żona zagniewana na męża, nie tkni>

fajki zrobionej przez nizgo, raczej poży-

czy innej od syna, a jażeli odznacza się

stawić tannisowe spodnie, lub srebrną pa.

pierośnicę, Mimo woli turysty jedno prze»

šcieradio zawsza jakimś cudem zostaje w

Kentucky, Góral ia zazdrości turyście

niczego z wyjątkiem zapasów konserw z

fabryki Libbys i whysky z etykietą fabry-

ki kanadyjskiej. Dorastająca młódz gó-

ralska nie zazdrości młodzieży miejskizj,

która musi pracować w biurach lub uczyć

się. Rząd coprawda wysyła do osad górai-

skich nauczyciela, ale nie można się dzi-

wić, że tak niewielu gćrali zna się na

znakach „białych niewolników, Nie chcą

się uczyć. Młodzi mówią: Do wielkich

miast, gdzi3 trzeba pracować ciężko wd

rana do nocy, nie pojedziemy, Od tego są

dagoes, którzy do nas przyjeżdżają z za

wody (myślą o immigrantach). G!y nasi

starzy pomrą, my zajmiemy ich miaisca.

i będziemy spali w miękkich łóżkach je-

dli lepsze potrawy i popijali, przygląda.

jąc się  zabawom młodych. Najbardziej

energiczny nauczyciel pakuje po krótkiaj

próbie manatki i ucieka, bo młodziaż jest

dzikai niesforna, Szesnastolatki które się

jeszcze nie zdążyły nauczyć czytać, płatają

nauczycielowi bardzo niesmaczne figle,

Nikt nie uznaje dzwonka szkolnago.

Winę za to ponoszą starsi, którzy uczą

młodych gardzić ludźmi, z miast dlatego,

że sami czują się wyższymi, Nie będziemy

słuchać ani zegara, ani dzwonka ani ża-

dnej innej trąbki — brzmią słowa ich

ulubionej piosenki. I naprawdę wogóle

tylko dlatego, że zmusza ich do tego ich

pan, żołądsk, chce się im wstawać wcza.

śniej i pracować — lecz tylko tyle, ile

wystarcza, aby ad jednego zbioru dodru»

giago wyżyć.

-—-——-—-——— S TEZ Z EEORZEC

Losy pałacy

Na prawym brzegu Tamizy, w połu-

dniowo - wschodniej części Londynu
wznosi się pałacyk, zbudowany niegdyś
przez Karola I. dla żony, Henrietty Marii.
Szło o bliskość rzeki w czasie letnica
upałów. Budowla nie rzuca się w oczy,
gdyż sąsiaduje z olbrzymim Greenwich

Hospital, wystawionym w kilkadziesiąt

lat później jako przytułek dla inwalidów

marynarki przez słynnego architekta

Sir Krzysztofa Wrena — frontowa ko-

lumnada gmachu ma długość 60 metrów.

(Jak wiadomo, Henrietta Marja nie-

długo się cieszyła swą letnią rezydencją.

Z chwilą wybuchu wojny domowej po-

płynęła do Francji, skąd już nie powró-

ciła, a mąż jej zginął na rusztowanin.

Pałacyku używano jeszcze tylko przez

jakiś czas za restauracji. Później obróco-

no go na szkołę marynarki i przed bra-

mą stał model korwety ze wszystkiemi

linami, służący do ćwiczeń. Po jakimś

czasie szkoła przeniosła się gdzieindziej

i pałacyk zmienił się w rodzaj składu sta-

rych mebli į obrazów, zresztąwartościo-

wych. M ało kto go zwiedzał.

;p Większe zainteresowanie budziło Kró

lewskie Muzeum Marynarki, pomiesz-

czone w budynku, zwanym ThePainted

Hall, ti. malowanym zamkiem, ponieważ

wnętrze przyozdobił alegorycznemi fre-

skami Sir James Thornhilt, jeden z pra-

ojców malarstwa angielskiego, a właści

wie pierwszy naprawdę wybitnymalarz,

który działał na ziemi angielskiej i był

ku królowej
Anglikiem. Zdobił on gmach z końcem

XVII w., za wspólnych rządów Marii t

Williama III, to też tematem fresków

jest apoteoza tej pary królewskiej. Sa!a

stanowiła niegdyś refektarz inwalidów,

potem stała pustką. Wreszcie umiesz-

czono tu zbiór zabytków i pamiątek,

związanych z dziejami floty angielskiej,

przedewszystkiem pamiątek po Nelsonia,

których część, ocenioną na 5000 funtów

szterlingów, skradziono w r. 1904, ale

prawie w całości odzyskano w r. 1908,

mianowie znaleziono we wnętrzu dętego

instrumentu muzycznego, oddanego na

| przechowanie na stacji kolejowej inie-

odebranego. Sala jest przeładowana eks-

ponatami, licznie nagromadzone obrazy

okrętówi bitw morskich przyslaniają

freski Thornhilla, coprawda mające wię-

cej wartości historycznej, niż artystycz-

nej, — wogóle zwiedzający odnosi wra-

żenie chaosu i czuje się raczej jakby w

składzie rupiecia, niż w muzeum.

Obecnie postanowiono zaradzić temu

stanowi rzeczy i, jak zwykle dzieje się

w Anglfi, znalazł się hojny ofiarodawca.

Pałacyk królowej Henrietty. Marji, grua-

townie odrestaurowany, stanie się ce

trum nowej budowli do której przeniosą

Królewskie Muzeum Marynarki. Koszty,

obliczone na 29.000 funtów (blisko

900.000 zł.), poniesie Sir James Craig,

a premier oświadczył przed kilku dniami

oficjalnie, że państwo przyjmuje tę ofiarę.
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Góral amerykański jest tak mało inte.

ligentny, że człowiek nie daja wiary wia.

snym uszom, Przykład: Pawien góral, w

starszym wieku i trochę inteligentniejszy,
słyszał coś niecoś w młodości o historji.

Dowiedziawszy się, że gości u siebie lu.

dzi z Illinois, jest rozczulony i pyta się,
jak taż wygląda staruszek Lincoln i czy

bardz» się postarzał od czasu, kiedy „ro-

bion» z niego tę ostatnią odbitkę" (foto.

grafję), którą podarował mu  jaszcza w

szkołe nauczyciel, Gdy mu wyilumaczono,

że Lincoln już dawno, dawno nie żyje,

okazał, tak szczery żal, że nikt niemógi

się nawet rożeśmiać. 2

Stosunki zmieniłyby się, gdyby rząd po-

stępował z tymi góralami podobnie, jak

z resztkami Indjan, wprowadzając przy-

mus szkolny. Napewn:3 jednak nie pozwa.

laliby swych dzieci zamykać wzakładach

rządowych. Indjanin też jest wolnym Au

merykaninam, ale od 8-g0 do 16.g0 roku

życia musi przebywać w jednym z wakich

zakładów utrzymywanych przez rząd w

kilku Stanach, gdzi» zachowała się jaka

taka liczba Indjan, ażeby nabrać szum-

nie tak nazwanej kultury, Ta młodzież jest

łajana, wbraw woli szorowana, (Indjanie

są bardzo brudni), i nabiera nigjeny, £

którą mie zawsze jest jej do twarzy. U-

bierzmy naszego górala w: frak, a Na-

pawno będzie się czuł w nim lap.ej, niż

taki Indjanin w koszuli „khaki“ (tj. ko-

loru zgniło-zielonzgo). Może Amerykanie

myślą, że kolor takiej koszuli przypomi.

nai będzie Indjaniuowi ukochano przez

niego lasy? e

Dziewczynki Śliczne, orlo okie, które

wyglądałyby przepięknie w stroju sweg2

plemienia, wyglądają dość bnzy iko w

perkalowych sukienkach, ciemno -ni3bi9-

skich w białe paski. I widać, jax bardza

nie lubią tycan sukienek. Na lakcji siedzą

z tępym wyrazem twarzy i bawią się pod

ławkami, Z oczu bije jakaś nienawiść.

Pałają zemstą do swych wychowawców,

Jeżeli młodzi indjani? widzą, że nauczy.

ciej jest im życzliwy, są dla niego dobrzy

i starają się pojmować to, 00 im mówi.

Nauczyciel: często jednak brzydzą się ri-

mi i aby ich nie spoufalić postępują z ni.

mi od samego początku bezwzględnia, U-

lubioną lekturą młodego Indjanina jast

The Song ot Hiawethaa Longfeliow'a

i zawsze na lekcji angielskiego, gdy czyta

się „Hiawathę”, panuje cisza i zaintsre-

sowanie.,

P> za czytaniem,

mi, muszą Indjanie uczyć się robót AA

nch np. stolarstwa, Dziawczynki, wyćwi-

czóne już w rodzinnym wigwamie wyra-

biają istna dzieła indjańskiej sztuki, Te

robótki sprzedaje się później jako orygi-

nały po dobrych cznach. Pieniądze skła-

da zarząd szkoły na książeczkach oSZCzĘ-

dnościowych i p> ukończeniu edukacji

mali Indjanie je >trzymują. Można prze-

jechać całą Amerykę wzdłuż i wwszerz,

podziwiać postęp udoskonalenia tech-

niczne, ale s2rc3 stracić dopiero gdzieś w.

Wisconsin Dells (tj. w rezerwacia dla In.

djan). Tam naprawdę jest pięknie, Jeziora,

lasy i prawdziwi zgodni z tradycją Indja-

nie. Można śmiało powiedzieć, że w całej

Ameryc3 jedni Indjanie mają j2szcza dużo

poczucia piękna, To piękno jest ich wła-

sne nie importowane, 8 kultura wew-

nętrzna. Wigwam może być brudny, ale

piękne są dusze,

Tak jak uprzywilejowany biało skóry

Amerykanin kocha swój luksusowy apar-

tamant lub rodzinny „cottage“ tak Indja-

nin kocha swój wigwam, lasy, śmiejąc

się wody i swobodę, Łatwo to zrozumiść.

Wolność Tomku w swoim domku — a

przecież Ameryka niegdyś była domem In.

djan, E E

——————
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DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

Rosjanie i sprawy rosyjskie |
w literaturze Polski Odrodzonej

przeciwstawia autor z podkreśleniam p» | peletrystycznych, odtwarzających rewolu.

ak Polska I Polacy w literaturze 1-

syjskiej, tak samo Rosja i Rosjanie w

polskiej — jedno z najpoważniejszych zaj.

mmują miejsc. W twórczości Paska, Mi-
kiewicza, Słowackiego», Krasińskiego i Po.

la, Crzeszkowej i Prusa, Zapolskiej i Że.

romskiego, raz po raz napotykamy na po=

stacie Rosjan lub na interesujące i emo.

cjonujące autora sprawy, związane z Ro-

sją, jej stosunkiem d> Polski, do Polaków

— zupełnie tak samo, jak w tw.rczości

Puszkina, Gogola, Zagoskina, Mordowce.

wa, Turgieniewa, Dostojewskiego i Toł.

stoja roi się od Polaków i syraw polskich.

. Zasadniczy stosunek obu literatur do te.

matu (w polskiej: do Rosji i Rosjan; w |

syjskiej:do Polski i Polaków) jest wro.

gi, często nawet niesprawiedliwy, zawszż

jednak dający się wytłumaczyć nastawie.

niem psychicznem, a gdy chvdzi o lite-

raturę polską — i momentem obronnym,

instynktem samozachowawczym.

Po odzyskaniu niapodległości zmie=

nia się dosyć radykalnie kąt widzenia li.

teratury polskiej w stosunku do Rosjan

i spraw rosyjskich: rozbrzmiewają wpraw-

dzie jeszcze echa goryczy, nienawiści do

zaborcy, pogardy dla jego  „azjatyzmu*

i poczucia własnej narodowej wyższości

kulturalnej., poczucia, które rrz3z lat

dziesiątki było jadynym ratunkiem przed

wynarodowieniem, — tu i ówdzie jednak

z początku słabo, potem coraz głośniej

rozbrzmiewają już i inne tony... nowa t%=

ny, która uderzają zarćwno w literaturze

publicystycznej, jak i pięknzj — w twór

czości Żeromskiego i Struga, Kossak»

Szczuckiej i Choynowskiego, Kleszczyń-

ski2go i innych,

Na czemże polega istota tego nowego

tonu?.. Oto na wzrastającem wciąż u pi-

sarzy poczuciu narądowej mocy,.. - po

czuciu, ża Polska już jest wolna i nie-

podległa, odzyskała byt państwowy i jest

siłą realną, posiadającą już inne środki

do obrony, niż literatura, Z drugizj stro»

ny Rosja przestała być śmierteinym wr2

giem, potężnym groźnym  ciemięzcą, —

i pisarz polski może ustosunkować się

do niej i do wszystkich związanych z nią

problemów już spokojnie  objsktywnie:

traktować zagadnienia rosyjskie zupełnie

idantycznie, jak wszystkie inna tematy,

W okresie wojny i rewolucji pisarz:

nasi mieli sposobność lepiej i gruntow-

niej poznać Rosję i istotę psychiki i kul

tury rosyjskiej, tajemnicę ducha rosyj-

skiego, jego zagadkę.. — niż ich — wieł

cy nieraz — poprzednicy. Wi»lu aut>rów

spędziło czas dłuższy w niewoli rosyjskizj

i to takich autorów, którzy przed wojną

'bądź wcale nieznani, bądź rozp Jczynający

dopiero działalność literacką — w Polsce

Odrodzonej wybili się na czoło tych czy

innych działów literatury pięknej,

Dużo pisarzy — Polakćw miało moż-

ność nadcznie lub na podstawie najbliż-

szaągo kontaktu z naocznymi świadkam:

zapoznać się z epokowem, potężźnem,

wstrząsajączm zjawiskiem  rewslucji ro-

syjskiej,
Zjawisko to znalazło swe odbicie w

całym szeregu mniej lub więcej wybit«

nych dzieł literackich — w cizrwszym

rzędzie nowel i powieści, na ktćrych czo

ło wybijają się „Koń na wzgórzu* Mała-

czewskiego, rzadwiośnie* Żeromskiego,

i ;,„Mogiła nieznanego żołnierza* Andrze-

ja Struga, ©

W stosunku  Małaczawskiego do Ro.
sjan przebiją się jeszcze tan dawny „ane

tymoskiewski* nastrój, polegający na po-

czuciu moralnej i kulturalnej wyższości

Polaków nad Rosjanami, na niechęci u-

trzymywania z nimi kontaktu towarzys-

kie, na pogardzie dla ich „azjatyckiego

rozchełstania psychicznego”. Momanty ia

najsilniej występują w nowelach „Bitwa  narodėw“ i „Tam, gdzie ostatnia świeci

szubienica”,. — szczególnie w tej drugiej l

czucia wyższości psychiki swego narodu

— zachowanie się w obliczu śmierci Po,

laków, a Rosjan,

'W „Przedwiośniu* (w pierwszej czę:
ści „Szklane domy*) mamy świetnie od-
tworzone najbardziej charakterystyczn»

alementy i momenty rewolucji rosyjskiej

i wpływ, jaki wywierają na psychiki

ludzkie, Najgłębiej i najbardziej sugesty-

wnie ujmuje i odtwarza rawołucję rosyje

ską Strug w powieści „Mogiła nieznanegu

żołnierza" odmalowując z wielką siłą

artyzmu wszystkie okropności tej strasz*

naj epoki, Stwarza taż Strug dwie wspa-

niałe sylwetki Rosjan, pomnikowa wprost

typy przedstawicieli tego narodu w na.

szej literaturze: dwu komisarzy bolsze-

wickich: Szapkowa, dobrodusznego, pocz»

ciwego, duszę szeroką, rozlewną, ale nie

głęboką„ inteligencję mierną; i Simono.

wa, człowieka o nadzwyczajnej inteligen-

cji, subtelnego artystę, a zarazem wyrafi-

nowanego sadystę — kata.

Oprócz tych trzech prawdziwych perel  

cję rosyjską, roi się w litearturza polskiej

9d powieści, poruszających ten temat, Za-

hacza o rewolucję i o wojnę domową

Goetel w powieści „Kar—chat*, świetań

znajomością społeczeństwa rosyjskiego

przed wojną i w czasi3 rewolucji odzną

czają się Szpyrkćwna w mało wartościy

waj pod względem artystycznym powie-

ści „Wielki cham* i Kleszczyński („Bia
łe noce"). Nadzwyczaj sympatyczną postać

Rosjanina, człowieka rozsadzanego bujną

siłą żywotną i nadmiarem indywiduali?=

mu, stworzył Piotr Choynowski w powieści

„Młodość, miłość i awantura", — dosko-

nałem i inteligentnem zastosowaniu be-

letrystyki awanturniczej typu dumas'ow'

skiaj do naszych czasów: czasów wojny i

rewolucji.

W przeciwieństwie do literatury rosyj-

skiej (sowieckiego pisarza Babla „Kon-

armja*) polska nie stworzyła artystycz-

nego pomnika walk polsko - sowieckica

w r. 1920; nie jest nim ,Pożoga* Kossak-

Szczuckiej, ani tem mniej sztuka Siero-  

szewskiego „Bolszewicy* czy powieści
Germana „Iwonka* i „Skrzydła*, m

Tematy rosyjskie į oruszają w powieś:

ciach historycznych Wyrzykowski („Mos

kiawskia gody“) i Kossak-Szczucka („Zlo-

ta wolnošė“); — w egzotycznych Jerzy

Bandrowski i F, A. Ossendowski Ten

ostatni zdobył światowy rozgłos swemi

książkami „Przez kraj zwierząt, bogów |

ludzi* i „Lenin*. Interesowała stę tema-

tami rosyjskiemi i poezja(,Swietozar*

Tuwima, „Do płatów bołszewików* Sło

nimskiego).

-W stopniu może większym, niż w za*

krasie literatury pięknej — interesują się

Rosją i związanemi z nią kwestjami pisa-

rze polscy na terenie publicystyki, litera-

tury pilitycznej, podróżniczej i wojennej,

— że wymienimy rozdziały, poświęcone

Rosji w książca Dmowskiego „Świat p»
wojenny a Polska* i książkę Bersona -
Otmara „Nowa Rosja*—to wzakresie p>-
lityki; w zakresie wojskowości Sikorskiego
„Nad Wisłą i Wkrą*; z opisćw zaś wra-

żeń z podróży do Z.S,.S,R.: Słonimskieg>

„Moja podróż do Rosji", Janty-Połczyń*

skiego „Wzdłuż i wszerz przez Z,S.S.R.*,
Błaszyńskiego „Więcej prawdy o Sowie-
tach",

>, e.t).
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jacynty przeciw gruźlicy
Ciekawe doświadczenia polskiego lekarza. — Rośliny karmione prątkami gruźliczemi.

W walce z gruźlicą, — tym nai-
straszniejszym, ukrytym wrogiem ludz-
kości, — wysiłki nowoczesnej terapii idą
przedewszystkiem w kierunku uodpor-
nienia ustroju ludzkiego przeciw zaka-
żeniu, — podobnie jak to się dzieje przy

ospie, tyfusie, dyfterji itp.

Dotychczasowe próby i ekspery-

menty, przeprowadzane na zwierzętach,

— w szczególności prace prof. Calmet-

te'a, dowodzą, że zasadniczo jest rzeczą

możliwą wyprodukowanie odpowiedniej
surowicy, zawierającej swoiste antytokc-
syny.

Obecnie badania te przeniesiono i na

świat roślinnny. Dr. Włodz. Martiniec

w Komarowie Lubelskim zamieścił w

„Polskiej Gazecie Lekarskiej" bardzo

interesujący artykuł na temat swych

doświadczeń w tei dziedzinie. Wycho-

dząc zzałożenia, że — podobnie jak

świat zwierzęcy — reaguje równieżi

świat roślinny na działanie rozmaitych  

„Gruźlicza sałatka”

zaraków chorobotwórczych, przeprowa-

dził odpowiednie doświadczenia na
kwiatach hiacyatów i tulipanów. Wybór
padł na te właśnie gatunki kwiatów z
tego względu, że medycyna chińska od-
dawna już stosuje kwiaty cebulkowe
jako !ekarstwo w chorobach płucnych.

Wybrane cebulki hodował dr. Marti-
nieć w ziemi uprzednio wyjałowionej, a
zakażonej znaczną ilością prątków gruź-
liczych. Rośliny rozwijały się na tem
podłożu słabiej i wolniej, niż normalnie,
robiąc wrażenie karłowatych.

" Z rozwiniętych już i rozkwitających
roślin, należycie oczyszczonych, wyci-
snął dr. M. pod prasą sok, który po roz-
cieńczeniu tzw. rozczynem fiziologicznym
zastosował następnie do zastrzyków, —
przekonawszy się uprzednio o zupełnej
nieszkodliwości tych injekcyj.

Szereg prób, przeprowadzonych na
chorych na graźlicę dał bardzo ciekawe
wyniki. U ciężko chorych następował
już w czasie kuracji spadek temperatury

Ciekawostki ze świała
Mechaniczny tłumacz

Jeżeli prawdziwe są wiadomości, któ

re pojawiły się w gazetach amarykań

skich i zachodnioeuropejskich, w Ekwa-

dorze udało się skonstru»waś  „robota”,

który ma służyć za tłumacza 9 języków.

Arcydzizło techniki miał wymyślić dr.

Oktawjo Cordero, ale nie dożył wykona-

nja swego planu, a robota wykończył brat

jego Alfons), Mechaniczny tłumacz zr-

biony jest z masy papierowej cyny, drze-

wa, sprężyn stalowych i gumy, Do pracy

zabiera się, pociśnięty za ramię. W swem

wnętrzu mieści po 2 tysiące odpowiada.

jących sobi słów w 9 językach. Można

go łatwo transportować. Wewnętrzny

mechanizm trzymany jest w najgłębszej

tajemnicy i ztego powodu Alfons» Cordero

nia opatentował nawet wynalazku,

Nowa sztuczka londyńskich
złodziei

Złodzieje londyńscy zaczynają w
ostatnich czasach często udawać urzęd
ników policji. Oto wypadek, jaki za”
szedł przed kilku dniami:

Do niejakiego Dawida Caplice w  

dzielnicy Canning Town zgłosiło się
trzech panów, którzy przedstawili się
jako członkowie t. zw. Latającej Bry-
gadv policji. Oświadczyli przestraszo*
nemu kupcowi, że wpłynęło przeciw
niemu oskarżenie o niedozwolone przyj
mowanie zakładów wyścigowych. i że
muszą dwieźć go do komisarjatu. Cap
lice zapewniał o swojej niewinności, ale
gdv „urzędnicy policji okazali się nie-
ublagani“, zabrał pieniądze z kasy»
zamknął sklep i wsiadł do ich auta. Po
drodze jeden z nich nałożył na uszy
słuchawki, przy pomocy których . de-
tektywi odbierają przez telegraf bez
drutu rozkazy ze Scotland Yard, a
zdjąwszy je, oświadczył „przełożone-
mu“, że orzymali rozkaz jechać na”
tychmiast do Walthamstow. Zaczęto
naradzać się, co zrobić Zz »wiežniem“.
Ostatecznie zażądano od niego zabez-
pieczenia, że zgłosi się dnia następne-
go, a nie zważając na iego protesty»
zabrano mu pieniądze, poczem wysa-
dzono go z samochodu i odiechano po-
Śpiesznie. Caplice podążył wprost do
Scotland Yard, gdzie potwierdzono je-
go podejrzenie, że padł ofiarą złodziei.
Sprawą zajęłą się prawdziwa Latająca
Brygada.  

do normalnej, przybytek wagi oraz
ogólne polepszenie.

Te same zasadniczo objawydały się
zauważyć u iżei chorych: obniżenie
temperatury, przybytek na wadze,
zmniejszanie się ilości plowcin. Co wię-
cej spośród dziewięciu chorych leczo:
nych wyłącznie tylko temi zastrzykami,
u pięciu znikły w plwocinie prątki gruź-
licze. :

Jeszcze lepsze wyniki osiągnął dr. M.
w leczeniu gruźlicy skóry, czyli tzw.
„wilka“: po 25 zastrzykach nastąpiło
zupełne wygojenie w jednym wypadku,
— w drugim wydatne polepszenie. " -

Uzyskane przez dr. M. wyniki — wo-
bec szczupłego materiału — nie pozwa-

lają jeszcze na wysnuwanie ostatecznych

wniosków. Trzebaby tego rodzaju do-

świadczenia prowadzić

przez czas dłuższy, i to nie ograniczając

się ua tych dwóch tylko gatunkach roś-

lin. Trzebaby stwierdzić, które special-

nie części rośliny reagują najsilniej na

wprowadzane do nich zarazki, jaki jest

skład chemiczny wytwarzanych przez

roślinę antytoksyn itp.

W każdym razie doświadczenia, któ-
re przeprowadził dr. Martiniec, otwie*

rają terapii i farmaceutyce nowe zupeł-

nie, a szerokie horyzonty. Mimowoli na-

suwa się dalszy wniosek: czy nie dało-

by się tą drogą „uodpornič“

gruźlicy roślin, stanowiących pożywie-

nie człowieka? A gdyby tak było, wów=
czas medycyna znalazłaby nowy sku-

teczny środek obronny i leczniczy w

walce z žružlicą. Systematyczne  bo-

wiem spożywanie takich „uodpornio-

wych* jarzyn, takiej „sałatki gruźliczej*

(ieśli tak się można wyrazić) zwiększa:
łoby stale a wydatnie odporność orga-

nizmu, dotkniętego lub zagrożonego tą

chorobą. 4

Oczywiście wymaga to dużego na-

kładu pracy, czasu i gotówki; dlatego

celem dalszego prowadzenia tych badań

koniecznem byioby utworzenie special-

nego instytutu, 2 wyposażonego we

wszystkie potrzebne Środki

(k. r.)

systematycznie

przeciw

 



 

L. Scala.. Magiczne słowa, szczyt

marzeń każdego Śpiewaka czy śpiewacz-

ki, zaczarowane wrota, otwierające ar-

tyście szeroko wrota do światowej sła-

wy Jedyny na całym świecie teatr, przy
wymienianiu którego nie trzeba doda-
wać żadnych więcej komentarzy: popro-
stu „La Scala“... bo czyż znajduje się
choć jeden człowiek kulturalny, któryby
nie wiedział, że idzie tu o słynny tear
w Mediolanie?

Niestety — jak mało jednak jest tych
„wybranych*, którzy mogą sobie pa |
zwolić na wyjazd do Włoch, by za jakie
20 lub 30 lirów zdobyć — nie pierwszo-
rzędne nawet — miejsce w tym wyjąt-
kowym teatrze i rozkoszować się zaró-

wno śpiewem najlepszych artystów, jak

i muzyką, czy wspaniałą, bajkową wy-
stawą!

Jakże zatem szczęśliwym i na czase

był pomysł „Polskiego Radja* transmi-

towania na całą Polskę choć niektórych

oper, wystawianych w obecnym  „sta-

gione* w medjolańskiej „La Scala"! [le

niezapomnianych wrażeń pozostawia

każda taka audycja, której równocześnie

słucha — tam, na miejscu, — wyboro-

wa publiczność, zapełniająca szczelnie

olbrzymi sześciopiętrowy gmach opery!

Zajrzyjmy na chwilę za kulisy tego

sanktuarium muzyki...
* *= e

„Renesans'* — jeśli tak można się wy-

"razić — „Scali* datuje się od roku 1921,

ti. od chwili powstania tzw. „Ente auto-

nomo*. Od tego roku po dzień dzisiejszy

wystawiono na jej deskach zgórą 150

oper, wśród których oczywiście prym

wiodą kompozytorzy włoscy, z Verdim

na czele. Tegoroczne „stagione”* otwar-

to dnia 26 grudnia z. r. wystawieniem

„Nabuchodonozora”, poczem w krótkich

odstępach czasu szły następne  spek-

takle. 2

O przepychu wystawy świadczy fakt,

że np. w „Nabuchodonozorze* brało u-

dział nie mniej jak 460 osób, z czego 14

rycerzy, strojnych w złociste zbroje,

wieżdżało na scenę na koniach. „Truba-
dur* wymagał udziału „tylko” 158 sta-

Niefrudno wyobrazić sobie, jak wy-

gląda tam garderoba teatralna: 30 tysięcy

kostjumów, wartości dziesięciu miljonów

lirów, spoczywa w 750 olbrzymich sza-

fach. Wszystkie starannie oczyszczone,

osłonięte pokrowcami... najdokładniej o-

pisane, zapisane i nawet naszkicowane.

Bo w „La Scala”, prowadzi się drobiaz-
gową ewidencję i kontrolę: pięć olbrzy-

mich foljałów, metrowej blisko wysoko-

_Ści zawiera szczegółowy inwentarz ko-

stjumów. Każdy kostjum jest tam opisa-

ny, — na marginesie zaś widnieje jego

szkic, celem uniknięcia możliwych po-

myłek. A
Oczywiście uzupełnienie samego ko-

stłamu stanowią wszystkie inne szczegó-

ły stroju, od peruk i rękawic począw-

szy, a na broni, pasach i bucikach skoń-

czywszy. 6
Zwłaszcza imponująco wygląda

„zbrojownia“ ze swemį zlotemi hełma-

mi, pancerzami, lancami, tarczami i ca-

łym sprzętem wojennym.
lą

*

W parze z tym przepychem kostja-

mów idą też dekoracje i efekty świe*!-

ne. Dwadzieścia potężnych lamp projeić-

cyjnych, każda na tysiąc watów na pro-

scenjum, cztery projektory umieszczone

w górze sceny, wreszcie trzydzieści

dalszych projektorów, rozmieszczonych

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

Medjolańska „La Seala
po bokach, zalewają scenę całem mo-

rzem olśniewającego światła, pozwala-

iąc na wydobywanie wszelkich możli-

wych efektów. Jedna próba generalna z

„Nerona“ požarla światło 1,564 tysiące

lampek elektrycznych!

A dekoracje? Olbrzymie płachty płót-

na, wysokie na 12 metrów, a szerokie ra

18 do 22 metrów, przyozdobione mal -

widłami  pierwszorzędnych mistrzów

pendzla, zamieniają scenę w jakąś ieerję,

przyczyniając się jeszcze do spotęgowa-

nia niezapomnianego wrażenia. Że „La

Scala* dysponuje również i sceną obra-

calną, — zbyteczne dodawać.

Jasną jest rzeczą, że zmontowanie

spektaklu w tych gigantycznych rozmia-

rach wymaga niesłychanej staranności,

bacznej kontroli i znakomitego zgrania
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całego zespołu.

Czuwa nad tem cały sztab mecha-
ników; czuwa dyrektor, a przedewszyst-
kiem czuwa niezmordowany  inspektar

sceniczny, sam długoletni artysta dra-

matyczny. Nie ujdzie jego uwagi żaden

naj drobniejszy szczegół; każdy z arty-

stów, przed wyjściem na sceną, musi*

poddać się iego kontroli. Inspektor I

struje go dosłownie od stóp począwszy.

aż do peruki — i biada aktorowi, jeśli

odkryje w iego kostjumie jakikolwisk
mankament!

A dodać należy, że każdy artysta—

z chwilą gdy wchodzi na stałe w skład

trupy teatralnej, — musi poddać się bac-

dzo skrupulatnym „pomiarom*: pracc-

wnie teatralne przygotowują mu  na-

tychmiast na miarę potrzebne kostiumy,
——-——

 

Str. V

buciki, kapelusze, peruki i rękawiczki.
* *2 z

Nic dziwnego tedy, że „La Scala* od-
zyskała dziś z powrotem tytuł pierw-

szej opery świata. Odzyskała go dzięki
olbrzymim wysiłkom, dzięki imponują-

cemu swemu urządzeniu i dzięki rzete.-

nej pracy całego zespołu organizacyj-

nego.

Że zaś w pracy, tej nie ustaje ani na

chwilę, że na deskach jej sceny przew:-
iają się najsłynniejsi artyści całego
świata, a przy pulpicie kapelmistrzow-
skim stają najwybitniejsi kompozytorzy

i dyrygenci, — zatem produkcje jej stoją

na najwyższym, niedościgłym poziome,

dając wspaniałe świadectwo artystycz-

nej kultury Włoch, tej ojczyzny nailev-
szych śpiewaków i najgenjalniejszy.n

kompozytorów.

(Lucy) |

 

Wystawa obrazów Ingres'a. — Zelektryfikowane dzwony Notre Dame de Paris.— Wielkanoc
i pierwszy kwietnia. — Skąd wzięły się ryby primaaprilisowe. — O kulturę przy stole.

Nagroda Couronne'a. — Handel bronią, sądy przysięgłych i zbrodniczość

Po galerje sztuki, kiśrych Pa:

ryż ma pokaźną ilość, urządzają eo pe-

wien czas wystawy, poświęcon» czy to

poszczególnym artystom, czy szkołom

i grupom. Wystawy takie przyczyniają się

bardzo do znajomości dorobku dawniej

szych czasów pośród publiczności i wpły-

wają poważni: na jej gusta. To też rząd

popiera te przedsięwzięcia, a wszelkie in-

stytucje i muzza chętnie udzielają swej

pomocy, Gdy galerja Seligmana na Ru2

de la Paix postanowiła zebrać obrazy

Ingrżs'a, malarza, którego działalność wy-

pałnia mniej więcej pierwszą połowę XIX,

wieku, oraz stworzonej przez niego szk?-

ły portrecistów, Luwr wypożyczył chę-

tnie 12 płócien Ingres'a, Wystawa daje

wyborny przegląd rozwoju t:ge artysty,

który początkowo był podwpływem Da-

vid'a pćźniej z wiekiam stawał się coraż

samodzielniejszym, až stworzył własną

metodę i przekazał ją szeregowi uczniów

jak Chassćri'au, Flandrin i Mottez. Wy-

stawę »tworzył osobiście premjer p, Dou-

mergu2. Dochód przeznaczony jzst na eele

dobroczynne.

Słynne dzwony katedry Notre-Dama,

jakkolwiek liczące po parę setek lai,

przystosowały się wreszcie do dzisiejszych

obyczajów. Cztery z nich porusza obecnie

alektryczność, Innowacji nie poddał się

jednak największy, pochodzący z czasów

Ludwika XIV, i ważący 15 ton, podczas

gdy żaden z tamtych nie przekracza cię:

żaram dwóch ton. Przyczyna jest bardzo

prozaiczna — brak funduszów,

Fabrykanci czekolady i cukiernicy

skarżą się tego roku, że Wielkanoc wy-

padła równoczaśnie z dniem 1 kwietnia.

Z obu dniami połączony jast obyczaj po

syłania znajomym wyrobćw czekolad?

wych, tylko na 1 kwietnia są to ryby.

wewnątrz puste, a czasem ukrywające w

łonie jakiś figiel, na Wielkanoc jaja. 0.

szczędni Francuzi skorzystali z zejścia

się obu dni i przzważnie  poprzestawali

na jajach, Przy sposobności warto przy”

pomnieč, skąd wziął się obyczaj zwodze-

nia bliźnich na Prima Aprilis i francus:

kie ryby primaaprilisowe, Jedno i drugie

datuje się z drugiej połowy wieku XIII,

i pozostaje w związku z zastąpieniem ka-

lendarza juljańskiego gregorjańskim. Po-

przednio Nowy Rok wypadai 1 kwietnia,

a po jego przeniesieniu na 1 stycznia

ustalił się obyczaj płatania psot w pozba-

wiony dawn2j świetności dzień wiosenny,

Rybę wzięto z Zodjaku, gdyż w kwietniu

słońce wychodzi z pod znaku ryby.
Francja bardzo dba o ruch turystycz- ny, a jakkolwiek kryzys finansowy, d> 

statecznie wyjaśnia pewne osłabianie j>

go tempa, niektćrzy dopatrują się przy*

czyny w popsuciu się po wojnie form

towarzyskich. Cudzoziemcy przyjeżdżali

nieraz poprostu poto, aby przypatrzyć im

się zbliska i nabrać ogłady, Tymczasem

dziś opuszczają Francję rozczarowani pod

tym względem i zgorszeni, Szczgólnia ra-

zi ich niaraz zachowanie się tubylców po

restauracjach, Nerwowe tempo życia po.

wojennego sprawia, że zapominają oni

o estetyce jzdzenia. Stąd rozpoczęto w

prasie kampanję propagandową za po-

wrotem do dawnych, wykwintnych ma

njar, Musiały one rzeczywiścia w znacz-

nej mierze zaniknąć, jeżeli trzeba w ar:

tykułach zwalczać mlaskania, hałaśliwe

gryzienie, używanie noża do ryby, nieeste-

tyczna użycie wykałaczek itd. Autorzy

wzywają publiczność, aby na śniadania

i obiady poświęcała więcej czasu, gdyż

o dobrych obyczajach nie pamięta się za-

zwyczaj przez pośpiech.

Jedną z czch życia francuskiego sta-

nowią nagrody, przyznawane przez pań-

stwo i różne fundacje za najrozmaitsze

zasługi. I nie należy sobie wyobrazić, iż

otrzymują ja jedynie literaci i artyści,

Są tzw, nagrody cnoty, które otrzymują

panienki, znana ze skromności i z pracy

dobroczynnej. Do najoryginalnizj pomy=

ślanych należy „nagroda Couronne'a'* (le

Prix Couronne), Ufundował ją Achille

Couronne, długoletni sekratarz generalny

ministerstwa rolnictwa, zapisując na tzn

cel cały swój majątek. Nagrodę otrzymuje

żona robotnika, najlepiej prowadząca go-

spodarstw» domowe. Warunkiem jest, ża

musi złożyć wieniec (une  courOnne)

z kwiatów polnych na grobie fundatwra.

Francja wprowadziła wreszciz pewne

ograniczenia w handlu bronią, Jest tw

niewątpliwia w związku z wypadkami lu-

towemi i wogćle z zaostrzeniem się anta-

gonizmćw politycznych, ale też i z zastra

szającym wzrostam zabójstw, Swego cza*

su wstrząsnęła Francją wiadomość » za-

strzeleniu prefzkta departamentu Bouche

du Rhóna przez jago kochankę, Germai

ne Huot. Obecnie odbyła się rozprawa,

Oskarżona broniła się, twierdząc, że wy-

mierzyła do pana  Couseret za żartu, a

strzał był przypadkowy. Sąd skazał ją

na dwa lata więziznia — za  nieostroż-

ność za dużo, za morderstwo za mało.

Łagodność sądów przysięgłych wob3c

tzw. crimes de passions powoduje zabójs-

twa z błahych przyczyn, Oto dwa ostatnie

wypadki paryskie:

Mąż miał zwyczaj, wracając z biura,

wstępować do kawiarni 1 spóźniał się

nieraz na obiad, Żona nieraz robiła ma 

z tego powodu gorżkie wymówki. Paw.

nego dnia, podejrzewając, że znowu n:e

poszzdł prosto d» domu, udała się do ka-

wiarni i zastała winowajcę, grającego w

bilard. Zażądała, aby natychmiast z nią

poszedł, a gdy oświadczył, ż2 musi skoń-

czyć partję, wpakowała mu w głowę ku-

lę rewolwerową.

Lokator, zajmujący pokój w kamieni

cy, skarżył się parokrotnie na sąsiadćw,

u ktćrych baz przerwy grało radjo, Twier-

dził, że jest rzeczą zarządu domu  zapo-

biec hałasom, Raz poszedł do dozorcy
i ażądał od niego aby interwsniował u

zwolenników  radja, a spotkawszy się

z odmową, położył go na miejscu trupem,

"W jednym i drugim wypadku byłoby

scalało życie ludzkie, gdyby niż broń poż

ręką. Rusznikarza zapobiegli już nierat

nieszczęściom w tym stylu, nabijająe

sprzedawane ludziom nerwowym į Oka

zującym wzburzenie ślepemi nabojamt.

Ale czy nie demoralizują społaczeństw?»

także zbyt łagodne wyroki sądów?

4 N., P.

——

Czarne wilki w Bułgarji

W Bułgarji jest dužo wilków ! w cza

sią zimy robią one duże szkody, tak że

nawet wyznaczono nagrodę pieniężną za

każdą zabitą sztukę. Do szczzgólnie do-

tkniętych tą plagą obwodów należy. Bur-

gos. Nigdy jednak nie widziano tam czar

nych wilków, które wogóle są na Świeci:

rzadkością, a w Bułgarji były nieznane

Parę lat tamu rozeszła się pogłoska że

się pojawiły, ale przedsięwzięta obława

tego nie potwierdziła. Tzgo roku jednak

we wsi Urum Keui pięć czarnych wilków

npadło na trzodę owiec i kilka z nich

rozszarpały, Widziało je kilku ludzi, m.

in. takża strażnik lasów państwowych,

Paryskie kioski

Podczas rozruchów paryskich znisz
czono dużo kiosków ulicznych» w któ-
rych sprzedawano gazety: Jak wiado-
mo, Francuzi są bardzo konserwatywni
w porównaniu z innemi narodami i

kioski te, zbudowane z drzewa, nie zga

dzały się z nowoczesnym charakterem
ulic. Sprzedawcy mieli dużo praty Z

wywieszaniem co rano gazet i zdejmo
inaniem ich wieczorem. Szczególnie
podczas słoty można było podziwiać

ich cierpliwość. Tylko na rogu Rue

Royale, naprzeciw kościoła Madeleine

był od pewnego czasu kiosk żelazny»
zamykany. Obecnie pras” wzywa do
zastąpienia zniszczonych bud podob--

——

 



 

Na łamach londyńskiego tygodnika
The Sunday Times toczy się w rubryce
listów do redakcji nadzwyczaj poucza-
jąca dyskusja na temat nazwisk żydow-
„kich o angielskiem brzmieniu. Jest rze-
czą ogólnie wiadomą, iż Żydzi osiadii
w Anglji nadają swym nazwiskom for-
mę angielską, a najchętniej przybierają
angielskie, zbliżone do własnych. Wo-
góle zacierają chętnie swe pochodzeniz,
przynajmniej było tak doniedawna. Obaę
nie ruch sionistyczny zrodził dumę na-
rodową, a polityka W. Brytanji, zaini-
ciowana deklaracją Balfoura, a zmienia-
jąca się na niekorzyść Żydów dopiero w
ostatnich czasach, natchnęła ich pewno-
šcią siebie, stąd niektórzy zaniechali u-
prawianego długo systemu mistyfikacji.
Z tem wszystkiem prawdziwa ilość Ży-
dów w Anglji nie jest znana i w urzędo-
wej statystyce spotykamy cyfry zbyt
niskie. Bo po czem poznać Żyda, który
zmieni nazwisko na rdzennie brytyjskie,
a przy spisie ludności w rubryce „reli-
zia* napisze agnostie (bezwyznaniowy)?

Jest rzeczą widoczną, że narodowi
wybranemu bynajmniej nie zależy ua
tem, aby jego siła liczebna na terenie W.
Brytanji była znana. Encyklopedja bry-
tyjska podaje, że w r. 1914 wynosiła ona
250.000, w przeglądzie osiedlenia Żydów
po wojnie wogóle pomija Anglię...

Autor książki antysemickiej „Stary
dżentelmen hebrajski* T. W. Crosland
spróbował statystyki wedle nosów iw
sobotę rano 14 stycznia 1922, idąc od
Times Book Ciub do roku Piccadilly
(a więc tylko kilkaset kroków) i u-
względniając tylko mężczyzn, naliczył
217 Żydów. Ta próba daje pewne Wy?-
brażenie o sile żywiołu żydowskiego w
Londynie. Z osobistego doświadczenia
mogę stwierdzić, że trudno tam ogolić
się u aryjczyka, kupić tytoniu u aryj-
czyka — pewien mój znajomy twierdził,
iż w Sądny dzień skazany był na niepa-
lenie, bo nie zaopatrzył się naprzód, —
a po antykwarniach najczęściej można
rozmówić się po polsku lub po rosyjsku.

Wróćmy jednak do listów do redak-
cii Sunday Times. Punktem wyjścia było
nazwisko Gordon, które najwidoczniej
Żydzi sobie upodobali. Mr. Bacon Phil-
lips uważa je za import ze Szkocji. Mrs.
Gertrude Landa, z domu Gorden, zbija
tę teorię — niewątpliwie słusznie, gdyż
w Szkocji prawie zupełnie niema Żydów.
Sądzi ona, że jeżeli zaszedł ów impor;,
to musiał iść przezRosję.Najwidoczniej
uważa za rosyjskie miasto Grodno, z
którego nazwisko mogło powstać przez
Meta'hesis. Możliwe jest również, iż 4-
tworzono je od zawodu „gordnera* lu5
„gradnera* tj, jak mówi. Mrs. Landa,
wytwórcy pończoch. Trzecia teorja cofa
się do czasów Piotra W., w którego ar-
mji służyło dużo Szkotów. To tłumaczy
łoby również rozpowszechnienie między
Żydami innego szkockiego nazwiska
Kelly — które prawdopodobnie jednak
powstało z Cohn.

Mr. H. S. Ashton, autor książki „Żyd
szczuty* nadesłał list, zasługujący na
przytoczenie w całości:

„Pozwolę sobie zrobić przypuszcze-
nie, że ńazwisko Harris, które przysw.-
ili sobie niektórzy Żydzi, jest prymityw-
nem zanglizowaniem Horowitza, a Hart
pochodzi od Hertza. Zupełnie taksamo
Lyons mógł powstał via Leon z Lewi*-
zo, Jam z Jakóba. Moss z Mojżesza
Tree z Bauma, Roseberry z Rosenber

Nutfieli z Nussenbauma.

„icz w synagodze Żyd zawsze pv-  

 

Nazwiska ańgiełsko-żydowabic
zostaje Izaakiem, synem Lewiego, a za-
pomina się o odróżniającej nazwie na-
rzuconej mu przez cywilizację europej:
ską.“

Dodajmy parę uwag. Autor listu nie
pierwszy wywodzi Mossa od Mojżesza,
gdyż postać żydowską (nawiasem mó-
wiąc, pochodzącą widocznie z obserwa-
cji, a ujemną) spotykamy w powieści
Thackeray'a „Rodzina  Newcome'6w“
(1855). Lyons to nie byle kto — ojciec
przywędrował z Rosji czy z ziem za-
branych, a syn ma tytuł Sir i kilkaset
tanich restauracyj w Londynie (zatrud-
nia ponad 40 tysięcy kelnerek!). Listę
Ashtona można wzbogacić: Salmon od
Salomon (Salmon i Gluckstein jest to
wielka firma, handluiąca tytoniem i in- |-
nemi towarami). Sam znałem  Hirsta,
który pierwotnie nazywał się Hirsch, a

urodził się w Przemyślu. Miał na Sout-
hampton Row sklep z cygarami i papie-

rosami

Mrs. Landa wymieniła w swym liście
jako największą powagę na punkcie n+-
zwiska Gordonów Dr. J. M. Bullocha,
który wskutek tego wezwania zabrał
głos w następnym numerze pisma.
Oświadczył jednak, że choć wie dużo o
Gordonach, nie może rozstrzygnąć kwe-
stji, skąd wzięło się tylu Żydów tego na-
zwiska. Zwracał się o wyjaśnienia do
samych Żydów, ale spotykał się z roz-
bieżnemi poglądami. Samuel Gordon, ro-
dzony brat Mrs. Landa; sprzeciwił się
teorji Gordona, oświadczając, że ok. r.
1500 żył w Madrycie żydowski uczony
Gordon. Tu należy zrobić uwagę, iż fakt
ten nie musi odpowiadać prawdzie. Ży-
dzi zachodni przywiązują wielką wagę

do pochodzenia i nie lubią przyznawać
się, jeżeli wywodzą się od wschodnich,
biednych Aszkenazim, to też  nie-
koniecznie trzeba im wierzyć, gdy jako
swych przodków wymieniają Sefardim.
Wielki Disraeli twierdził, że jego proto-

plaści przywędrowali przez Wenecję z

Hiszpanii, lecz szereg Żydów poważnie
kwestjonował jego drzewo  genealo-
giczne.

Bardzo ciekawą odpowiedź dał Bullo-

chowi w r. 1921 sędzia Mayer Salzber-

ger z Filadelfji. Wedle niego Żydzi w
świecie anglosaskim mają predylekcię

do nazwiska Gordon, ponieważ jest im

nad wyraz droga pamięć lorda Jerzego

Gordon.

Osobistość ta zyskała smutną sławę

w r. 1780. W Izbie Gmin pojawił się był

bill, uchylający najniesprawiedliwsze z

ustaw, wymierzonych przeciw  kato:i-

kom. Lord Gordon wszczął wówczas f1-

natyczną agitację przeciw temu pierw-

szemu krokowi do równouprawnienia

krzywdzonego długo odłamu narodu.

Był to człowiek słabego umysłu, a praz-

nący popularności, jest rzeczą widoczną,

że ktoś stał poza nim. Demagogia odnio-

sła potworny skutek. Masowy pochód

zbałamuconych tłumów pod gmach par-

lamentu doprowadził do rozruchów,
które dzięki mętom społecznym  przy-

brały charakter rewolucji. Przez kilka

dni motłoch był panem Londynu, palił

kaplice katolików i łupił ich mieszkania.
Nie obeszło się naturalnie bez licznych

ofiar w ludziach. Do przywrócenia po-

rządku trzeba było ostatecznie użyć 10
tysięcy wojska.

Po stłumieniu ruchu lord Gordon do-  

stał się do więzienia, ale po jakimś czu-
sie odzyskał wolność. I teraz zaszedł

takt, rzucający Światło na działalność
naiwnego fanatyka. Przeszedł Ou ur.-
czyście na mozaizm, przybierając ua-

zwisko Izrael Bar Abraham G. Gordon.

Z chrześcijańskiego imienia, George z0-

stało wstydliwe G...

Postać ta jest między Żydami angie'-

skimi popularna. Niejaki Izrael Solomons

zebrał szereg jego portretów — kolekcja

ta jest dziś w Ameryce, — w r. 1913

wygłosił w Angielskiem Towarzystwie

Historycznem, a później wydrukował

pracę o „nawróceniu" lorda Gordona.

Bulloch kończy swój list stwierdza-

niem faktu, że rosyjscy i polscy Żydzi

bardzo często osiadają w Anglji pod na-

zwiskiem Gordon, Gordan lub Gordyn.

Sprawa, skąd to się wzięło, jest dla

nas obojętna. Warto było jednak o niej

wspomnieć ze względu na żydowski

obyczaj wprowadzania w błąd mazwi-

skami. Możemy cieszyć się, że mamy

język, który to utrudnia. Jest faktem, że

na dziesięciu Żydów, przybierających
nazwiska, które wydają się im rdzennie

polskiemi, zazwyczaj ani jeden tak nie

wybierze, aby odrazu nie było można

paznać się na tei maskaradzie.

W Anglii jest inaczej. Ludzie, przy”

zwyczajeni do mieszaniny wszełkich na-

rodów, naogół nie orjentują się, jak

Crosland, wedle cech fizycznych i nie

odróżniają nazwisk, choćby tak niedwu-

znacznych, jak Landa (ti. Landau) lub
Guedallah (od Gedalego — jest obecnie

znany literat tego nazwiska). Wierzą w

cyfry Encyklopedii Brytyjskiej. Powo'i

jednak zachodzi zmiana, do której ogrom-

nie przyczyniły się wypadki niemieckie.

Władysław Tarnawski

   

Symbolic
powstaniem Aten związana jest

piękna stara legenda. Założyciele miasta
postanowili mianowicie oddać je pod
opiekę tego boga, który obdarzy ludz-

kość najpiękniejszym į najużyteczniej-

szym podarunkiem.

Do zawodów stanął Neptun i Pallas
Atene. Neptun uderzył swym trójzębem
w ziemię — i oto wyskoczył z niej pięk-
ny rumak. Gdy zaś Pallas dotknęła zie-

mi swą włócznią, — wyrosło drzewo

oliwne. Oceniono odrazu wyższość tego

ostatniego daru — i miasto oddano pod
opiekę Pallas-Ateny, nadając mu jej na-
zwę.

Legenda ta ma swoje ukryte znacze-
nie. Faktycznie bowiem drzewo oliwae

było od wieków nieocenionem dobro-

dziejstwem dla Grecji. Niewymazające,

rośnie na każdym, nawet najbardziej
skalistym gruncie, dając pożądany cień
i masę owoców o wysokiej wartości
spożywczej.

A jakież różnorodne ich zastosowa-
nie! Atleci nacierali sobie oliwą członki,

dla nadania im sprężystości; kobiety u-

żywają od niepamiętnych czasów oliwy

do celów kosmetycznych.

Oliwki stanowią ulubiony przysmak,

a czysty olej oliwny odgrywa pierwszo:

rzędną rolę w sztuce kulinarnej ludów
południowych.

Nowoczesna wiedza nietylko potwier-

dza w całei pełni tę od wieków ustaloną
opinię o wysokiei wartości spożywczej

i leczniczej oliwy, — ale ją i wyjaśnia,
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na podstawie badań hygjenistów i le-
karzy.

Jak wiadomo, w skład normalnego
pożywienia człowieka wchodzi — mię-
dzy innemi składnikami — pewna ilość
tłuszczu, określana na 60 gramów dzien-
nie. Spożywamy tłuszcze zwierzęce
(smalec, masło) albo tłuszcze roślinne
(oliwa). Te ostatnie mają tę wyższość
nad smalcem czy nawet masłem, że ule-
gają niemal w całości (bo 98—99 proc.)
strawieniu, — nie pozostawiają zatem

w organizmie ludzkim żadnych części

niestrawionych. Co więcej, oliwa ulega

strawieniu i asymilacji w stosunkowo
bardzo krótkim czasie, przy minimalnym
wysiłku całego aparatu trawienia.

Znajduje też oliwa szerokie zastoso-
wanie w przyrządzaniu konserw, sałat,
czy sosów. Natomiast jako stała przy-
prawa kuchenna w miejsce masła czy
smalcu używaną bywa tylko na połud-
niu, — gdzie zawsze łatwo o produkt
świeży, a ceny niskie umożliwiają sto-
sowanie jej w każdym domu.

+ >

Posiada jednak oliwa i inne jeszcze
właściwości:  hygjeniczno = lecznicze.
Znakomicie ułatwia trawienie i reguluje
iego funkcje. Ważniejszem jeszcze jest
jej działanie na woreczek żółciowy, któ-
rego sekrecja wzrasta wydatnie pod
wpływem oliwy.

Doświadczenia lekarzy wykazują, że
oliwa jest znakomitym, swoistym niemal
lekiem na tak przykrą i bolesną choro-
bę, jaką są kamienie żółciowe. Mały kie-
liszek czystej oliwy rano naczczo i wie-

)

 
  

 

czorem, kładąc się do łóżka, przyczynia

się znakomicie do złagodzenia bólów.

Ale i do użytku zewnętrznego bywa

oliwa w lecznictwie niejednokrotnie sto-

sowaną, we formie okładów łagodzą-

cych ból, przy oparzeniach itp. wreszcie

używa się jej w połączeniu z rozmaite-

mi preparatami leczniczemi  (kamfora,

insulina itp.) do zastrzyków  podskėr-
nych. s

Od niepamiętnych czasów  załązka

oliwna stała się symbolem pokoju. Oczy-

wiście przez metaforę: wiądomo prze-

cież, że oliwa łagodzi i uspokaja wzbu-

rzone fale morskie. Ale i indywidualnie

wywiera oliwa dobroczynny, łagodzący

wpływ na organizm ludzki, a spožywa-

nie jej przynosi człowiekowi zdrowie,

energję, uśmierza bóle i nadaje gibkość

całemu ciału.

„Przyjaciółką pokoju”

Wergiljusz oliwę w swoich „Georgi-

kach“, zalecając jej uprawianie... Fak-

tycznie też jest drzewo oliwne nietylko

symbolem pokoju, ale i nieocenionym

przyjacielem człowieka.

nazywa już

(kr.)
Tii Si

— Wedle najnowszej statystyki docho

dy kinoteatrćw amerykańskich wzrosły,

w ciągu pierwszych  mizsiecy b. roku

o ogromną sumę 2 i pół miljona dolarów

tygodniowy. Dowodziłoby to, że kryzys

został przełamany, przynajmniej na dru-

giej półkuli,„

— H, Ford przystępuja do produkcji

własnych filmów, obejmujących kronikę,

aktualnych wydarzeń.
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