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Jwóxczość Władys
Pośród kurzawy rozmaitych  idej,

prądów i haseł artystycznych ostatniej
doby, talent Skoczylasa był jednym
z tych, które oparły się naporowi mo-
Šios, powiewów i pozostały
dalekie wszelkim komunizmom nowo-
czesnych jażni i poszczególnych grup,
w które tak bardzo obfituje nasza współ
czesna twórczość plastyczna. Nie zna-
czy to jednak bynajmniej aby pozostał
epigonem, przetwarżającym mniej lub
bardziej udatnie szlachetny kruszec sztu-
ki przeszłości. Przeciwnie, w charakta-
rystycznych przejawach swej sztuki jest
on artystą nawskroś oryginalnym i no-
woczesnym. Umiał jednak przejść pra-
wie obojętnie zarówno obok inwazji rze-
czywistych, niejednokrotnie wysokich
wartości płynących do kraju z zagrani-
cy, jak i wobec chwiłowych mód upra-
wianych frenetycznie zwłaszcza przez
mało indywidualnych rekrutów pendzla.
cierpiących często na groźne delirium
impotentnego, zagranicznego snobizmu.

Można powiedzieć, że Skoczylas nie-
mal od samego początku swej artystycz-
nej kariery odkrył ścieżkę, którą miał
kroczyć przez całe życie i od samego
początku prawie, ujrzał jasno zarysowa-
ne, własne wewnętrze możliwości twór-
cze. Uczeń wiedeńskiej „Kustgewerbs-
schułe*, kształci się następnie w kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych po-
czem dzięki silnej skłonności do rzež-
biarstwa studjuje rzeźbę u sławnego ar-
tysty francuskiego Bourdelła. W rezul-
tacie jednak zwraca się ku małarstwu, a
zwłaszcza ku grafice, kładąc specjalny
akcent na technikę drzeworytu, z którą
zaznajamia się wszechstronnie w Aka-
demij Sztuk Pięknych w Lipsku. (1913)

Już w początkowej fazie twórczości,
hołduje Skoczylas tematowi, któremu
pozostał wierny do końca swego .przed-
wcześnie zgasłego żywota: obrazowi ro-
dzajowemu z życia ludu. Kształtuje go
głównie w technice akwarelowej, — zaś
naturalistyczny posmak poglądu na
świat, zastępuje potęgującymi się coraz
bardziej z biegiem lat elementami impra-
sionistycznymi. Jednak wkrótce (po r.
1918), porzuca sposób wrażeniowego od-
twarzania rzeczywistości, przenosząc
punkt ciężkości na problemy kompozycji
formy i określającej ją w sposób deko-
racyjny barwy.

Powstają wtedy panneaux dekora-
cyjne („Juhasy”, „Wałka górali ze Szwe
dami“), — czerpane z legend Podhala-
kompozycje figuralne, — akwarele o
monumentalizowanych postaciach ludo-
wych, gdzie zaznacza się już wyraźnie
rytmiczne formizowanie przedmiotów,
— wreszcie w gramatyczne schematy
uięte architektury włoskich i polskich
miast, stojących jakoby na czatach ponad
zamarłem tchnieniem ludzkiego Życia.
Już w tych ostatnich przedstawieniach,
płaszczyznowa stylizacja kształtów ar-
chitektonicznych, łączy się z ich niere-
alną dematerializacją barwną, potęgu-

"jącą wrażenie zwartej momumentalności
silnie niekiedy kubizowanych mas.

Atoli najlepiej może wypowiedziała
się silna indywidualność Skoczylasa, w
rozwijających się niemal równolegle do
akwareli technikach graficznych. Pomi-
jaljąc jego doskonałe zresztą suchoryty
i akwaforty w ich umiarkowanym im-
presjoniźmie. — zasługują tu specialnie
i przedewszystkiem na uwagę kreacie
drzeworytnicze artysty, wykonane w

  

(1883 - 1934).
mistrzowskiej technice, pozwalające za-
liczyć go do rzędu najlepszych grafików
europejskich. Kóż nie pamięta jego kapi-
talnych studjów głów góralskich na tle
nisko zarysowanych, do poziomych ak-
centów w sumie sprowadzanych linij
gór. W śmiało zarysowanych popier-
siach wspaniałych starców, pośród rzeź-
biarsko - monumentalnych określeń koa-
turu kryje się tu całe bogactwo przesty-
lizowanych miłośnie cech natury, wni-
kliwych, silnie ekspresyjnych płaszczyż-
znowych i linearnych akcentów, a w za-
światową dal jakoby spoglądające oczy
zdają się nie dostrzegać świata zewnętrz
nego potęgując zagadkowe wrażenie sa-
motniczej powagi j wielkości postaci.
W kompozycjach figuralnych, gdzie

Skoczylas staje się do pewnego stopnia
narratorem legend i baśni góralskich,
(Teka zbóinicka Teka podhalańska), za-
znacza się w sposób nader ciekawyi
oryginalny zwarta i rytmiczna koncep-
cia formy, oparta na geometrycznem,
symetrycznem  ustosunkowaniu  płasz-
czyzn i ostro zarysowanych linij, o ten-
dencjach wybitnie dekoracyjnych. Ce-
chy te prowadzące często ku monumen-
talności budowania form, występują
również w jege bieratycznych, o orna-
mentalnem częste zabarwieniu, kompo-
zycjach religiinych mitologicznych oraz
architekturach miast ; odznaczają się się  

poza odrębią techniką graficzną (białe
akcenty linearne na czarnem tle), nie-
rzadko pewnem bogactwem kolorystycz
nych akcentów, celem zróżniczkowania
płaszczyzn i wyodrębnienia planu pierw
szego.

Nie ulega wątpliwości, że na rozwój
twórczości Skoczylasa wpłynął do pew-
nego stopnia styl niemieckich drzewory-
tów XVI w. (Diirer), a głównie sztuka
naszego drzeworytu ludowego, którego
tradycje zaznaczają się tu nader silnie,
— a także poniekąd styl ludowych ma-
lowideł ria szkle. Podobnie jak w ludo-
wym drzeworycie wysuwają się u Sko-
czylasa indywidualnie zinterpretowane
elementy płaszczyznowego przeważnię,
ekonomicznie zorganizowanego trakto-
wania poszczególnych części składo-
wych jego dzieł, w ścisłym za sobą, ryt-
micznym związku i ruchu. Ten rdzennie
narodowy podkład tematowo - uczucio-
wy, przy podkreślanych wyżei indywi-
dualnych czynnikach artystycznych, —
pozwała uważać Skoczylasa nietylko za
rasowego polskiego artystę i głównego
inicjatora współczesnego  drzeworytu,
ale także za jednego z najwybitniej-
szych pionierów polskiej artystycznej
współczesności, torującemu drogę współ
czesnvm prądom, wśród dogorywają-
cych wartości dziewiętnastowiecznego
epigonizmu.
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ua SkReczylasa
Nie będąc „wielkim* artystą, za ia-

kiego okrzyknięto ge po jego śmierci,
należał niewątpliwie do naiwybitniej-
szych swego pokolenia. Nie posiadał
wprawdzie różnorodnego bogactwa Zofii
Stryjeńskiej, opierającej swą twórczość
również głównie na sztuce ludowej,—jej
niezwykłego, ruchliwego temperamentu,
tryskającego geizerami poetycznego dra
matyzowania, lub przechodzącej niekia-
dy w satyrę humorystyki. Bńł również
odrębny od miękkiej, melodyjnej mimo-
zowatej, o formistyczne struny potrąca-
iącej, wytwornej marzeniowości Żaka,
czy Borowskiego, z tkórymi łączyła go
natomiast pewna wspėlna ideologja w
zorganizowanym wraz z nimi Towarzy-
stwie „Rytm*, — a tem bardziej od wy-
raziście ograniczonego, neoklasycznego
zimna poprawnej sztuki Ślendzińskiego.
Cechuje go może bardziej nawiązująca
od nich ogólnie rzecz biorąc — do
treści rzeczywistości, podnoszona do
wyżyn abstrakcji, bardziej monumenta!-
na, pełna prostoty j jasności sztuka, prze
ciwstawiająca zwłaszcza znużonemu i
zbolalemu „ja“ wielu artystów młodsze-
go pokolenia, grzebiących się w bezna-
dziejnym i samołubnym  pessymizmi?,
iędiną, pełną zdrowych soków sztukę
duchowej siły.

Dr. Marian T. Minich.

„Najpiękniejszy portret kobiecy”
Musio portretowe, które w

sztuce polskiej XIX wieku miało swą
epokę świetności, ulegio w ostatnich
lat dziesiątkach pewnemu zaniedbaniu.
Złożyło się na to kilka powodów. Nowe
kierunki Sztuki „malarskiej, wszelkie
awangardowe „...izmy* szukały innych
tematów do wypowiedzenia się, — te-
matów. jeśli tak się wyrazić można,
znacznie łatwiejszych, dających więk”
szą swobodę, większe pole do rozwi-
nięcia fantazji. A zdeformowane z non*
szalancją portrety futurystów czy ku-
bistów ani nie mogły znaleźć uznania
i zrozumienia w szerokich warstwach
publiczności, ani też rošcič sobie pre”
tensji do miana prawdziwych„portre-
tów",

Bo trzeba to sobie jasno powiedzieć:.
malarstwo portretowe, to może naj”
trudniejszy, choć równocześnie i jeden
z najwdzięczniejszych działów sztuki.
Portrecista musi zasadniczo opierać
się na rysunku, możliwie wiernym
starannym i uczciwym. Ten rysunek
właśnie, to podstawa każdego portre-
tu, rysunek transponowany i interpre"
towany indywidualnie z oparciem o
głęboką znajomość psychiki portreto-
wanej osoby.

Tu właśnie leży ta przepaść, dzie-
ląca choćby najbardziej artystycznie
wykonaną fotografię od portretu, ma”
lowańego przez prawdziwego, świado-
snego swych zadań artystę. Tam —
wierne odtworzenie rysów twarzy za”
pomocą czułego objęktywuw — tutaj
przetopienie wrażeń j obserwacyj czy”
sto zewnętrznych w duszy prawdziwe”
go artysty, który potrafi nadać dziełu
swemu odpowiednią głębię, odpowiedni
wyraz, charakteryzujący wymownie

osobę portretowaną.
* = Że tak pojęte malarstwo znajduje u  

publiczności zrozunienie i pełne uzna-
nie, — dowiodła tego urządzona nie”
dawno temu w Warszawie przez Za-
chętę wystawa konkursowa pod nazwą
„Najpiękniejszy portret kobiety". Wy”
stawa o tyle oryginalna, że o przyzna
niu nagród decydować miał plebiscyt
artystów oraz plebiscyt publiczności.

Sale wystawowe zapełniały co dnia
prawdziwe tłumy, dając tem dowód,
że publiczność dzisiejsza, której prze”
jadły się iinportowane z Zachodu dok-
tryny modernizmu (forsowane u nas
przeważnie przez  obcoplemieńców),
tęskni za prawdziwą sztuką, za pięk-
nem j har:nonią, której najdoskonal-
szym wyrazem jest prawdziwie arty”
styczne malarstwo portretowe.

W wystawie warszawskiej brał u-
dział cały szereg wybitnych znalarzy,
których prace podzielić można na
dwie niejako zasadnicze grupy.

Na czele pierwszej grupy stoi Iwo”
wianin, profesor Stanisław Batowski,
który w portretach swych kroczy Śla-
dazni dawnych wielkich mistrzów. Dys-,
kretne tło, skromne akcesoria, cały
nacisk położony na pogłębienie ducho”
wej treści, przy znakomitem opanowa”
niu fommy i techniki malarskiej, — to
pierwszorzędne zalety jego prac,
świadczących o pełni artystycznej doi-
rzałości. Z wystawionych przez Ba-
towskiego trzech portretów uzyskał

pierwszą nagrodę — .w plebiscycie ar-
tystów — portret starszej damy, Ś. p.

Goreckiej, wdowy po dyrektorze Urzę-
du budowlanego we Lwowie.

Temi same:ni drogami co Batow-
ski kroczą też inni wybitni portreciści
jak Wlastimil Hoffman, Augustyno-
wicz, Z. Badowski, Janowski, Bunsch,
Karpiński, którzy w moz tej rów:
nież brali udział.

. . a. k  

Drugą grupę reprezentował przede-
wszystkien Tadeusz Styka, którego
portret pięknej amerykanki, miss Peg-
gy Hopkins Joyce, zdobył nagrodę w
plebiscycie publiczności.

Tad. Styka ma zadanie o tyle ułat-
wione, że do portretowania wybiera z
reguły kobiety młode i piękne, a posta”
cion portretowanym potrafi dać pełen
czar j wdzięk prawdziwej kobiecości.
Gdy zaś artystą ten opanował znako-
micie technikę malarską, zatem nie
dziw. że portrety jego, — choć przypo”
minają niekiedy „klasyczne* piękności
na barwnych widokówkach, cieszą się
olbrzymiem powodzeniem. Dla szero-
kiej, przeciętnej publiczności są one
łatwiej dostępne, odrazu zrozumiałe.
Podobny „genre* uprawiają w War”

Szawie: Jan Rudnicki oraz bardzo
zdolny portrecista Stefan Norblin.

. »

Wystawa warszawska, — impreza
najzupełniej udana, — przypomniała
szerszej publiczności nazwisko lwow-
skiego artysty, który pochlubič się :m07
że pięknym, a bogatym dorobkiem ar-
tystycznym.

Obok :malarstwa portretowego u
prawia prof. Batowski wszystkie inne
działy malarstwa: peizaże, tematy hi-
storycznei religijne ze szczególnem
zaś zamiłowaniem tematy batalistycz“
ne. Z tych ostatnich wymienić należy
wspaniałą, kompozycję „Bitwa pod Za-
dwórzem* oraz „Ś:
obrazy, które wystawione były na wy”
stawie w Cchicago, — i wreszcie ostat-
nio wykończony duży tryptyk „Atak
husarji pod Chocimem', zakupiony
przez Min. spraw wojskowych w War
szawie.
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Str. II.

N. mamy zamiaru odkrywać A-

meryki;uważamy jednak za pożyteczne

w chwili, gdy sprawa sprawa żydowska

$est na stole całego niemał świata, zwró-

cić uwagę na pewien odcinek organizacyj-

my Żydów w Polsce  przedrozbiorowzej,

którego poznanie przyczyni się , w

skr>ronej mierza do odcyfrowania tych drćg

któremi kroczyli i kroczą Żydzi od pierw-

szych dni przybycia na ziemi polskie,

W niniejszym artykule poruszyć chce-

my sprawę narodowej organizacji szjmu

żydowskiego w Polsca t. zw. 'Waadu,

tembardziej że w czasach ostatnich spo-

tykamy się z tą fermą organizacyjną, przy

stosowaną do» nowych warunków, coraz

częściej. W tej chwili, jak to już pod.

kreštilišmy, ograniczamy się do roli Waa-

du w dziejach Polski przedrpozbiorowej, w

„przekonaniu że ułatwi te nam poznanie

dróg tej organizacji judeocentrycznej w

chwili obecnej. Literatura, dotycząca Waa-

u jest dość bogata nia tak jednak obfi-

ta, by można ją nazwać wyczerjującą,

Dużo miejsca poświęcili dziejom tej »r-

ganizacji historycy żydowscy (zwłaszcza

Graetz i Bałaban), powiedzieli jednak

tylko, tyle, ils powiedzieć chcieli, Nie brak

rćwnież obszerniejszych wiadomości 0

drogach tej organizacji w dziełach aryj-

skich. Nie będziemy wyliczać autorów i

tytułów prac, Ciekawszych odsyłamy do

VI. tomu dzieła Jana Kucharzzwskiego

„Od białego caratu do czerwonego“,

zwłaszcza do rozdziału „Sprawa Żydow-

ska“ (str, 244 — 504), — autor ten bo-

wiam, opracowując historję tego zagad.

nienia, daje nam dość bogaty przegląd

literatury danego przedmiotu: na dziale

taż jege opieramy również nasz poniż-

szy artykuł.

Cstatnia jak wiadomo fala emigracji

żydowskiej do Polski, zwłaszcza z Nia2-

miec, napłynęła za czasów Kaziemierza

Wielkiego. Z biegiem czasu, stopniowo,

dregą przeróżnych przywilejów Żydzi wy-

twerzyli w państwia naszem zupełnie od-

rębny ustrój. (Staat im Staats), ky odtąst

w myśl świadectw rzymskich „suis le

gibus vivere". Nie chcemy przemilczać zja_

(wiska, że za Zygmunta I, i Zygmunta Au-

gusta usiłowano poddąć Żydów pod naj

ważniejszym dła państwa wzlędem  fi-

skalnym, władzy mianowanych przez rząd

polski pobrców podatkowych (powoła.

nych z samych Żydów), nieststy Żydzi te

urzędy zwalczali, jako nie powstałe z ieh

wyborów i wkrótce swój cal osiągnęli,

Do pewnego czasu mieli Żydzi w Pol-

sce swój samorząd lokalny, kahalny lecz

za Stefana Batorago »trzymali własną

reprezentację narodową, sejm żydowski

— zwany Waadem, Sejm ten składał się z

sabinów i z delegatów okręgów lokalnych

i zbierał się w Lublinie lub w Jarosławiu,

jake reprazantacja wszystkich Żydów z

Polski.

Oddzielny Waad (2d r. 1623)  utworzy-

K Żydzi Litwy, tak, że Waad koronny hył

'waprzzantacją żydów: Wielkopolski, Mało.

Rusi Czerwonej i Wołynia. W

jprzeciwieństwie do organizacji kahałów pod

Astwa polskiego, Waad koronny i litewski

jwołny był od ingregencji państwowej; je-

dyni: termin jego zwołania „zatwierdzał

podskarbi,
Do funkcji Waadu, jako cantralnego

organu autonomji żydowskiej, należały:

sprawy religijne, oświatowe, dobroczyn-

|meść, życie gospodarcze Żydów, sprawy

sporne między kahałami. Do tej ostatniej

funkcji powołany był trybunał Waadu,

złożony z wybitnych rabinów, obradujący

na wsór trybunału koronnego.

„Waad — jak pisze Kucharzewski —

| reprzzentywał ogół Żydów wobec państwa

pelekiego, Odipewiadał za uiszczenie sumy

ryczałtowej podatku pogłównego na Ży-

dów, do tego strybucji należał rozkład
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w Polste - Waad
tych podatków i kontrola nad ich pobo-

rem, uskutecznianym przez kahały, Waad

był najwyższym orędownikiem w sprawach

Żydów wobac rządu polskiego, prowadził

w sprawach tych pertraktacje z władza-

mi Rzeczypośpolitej, Przy kahałach znaj.

dowali się syndycy, czyli sztadlanowie,

działający pod zwierzchnim kierunkiem
Waadów. Syndycy ci, wybierani wśród

ludzi, znających język polski i posiada.

jących pewną ogładę, wysyłani byli na

sesje sejmików polskich, przysłuchiwali

się pilnie ich obradom, baczyli czy w in-

strukcjach szjmikowych niema pustula.

tów godzących w prawa Żydów, Syndycy

genzralni udawali się na Sejmy walne

starali się o potwierdzanie danych j:rzy-

wilejów, o uzyskani2 nowych, Syndycy ci

zarazem starali się wchodzić w

mienie z posłami sejmowymi i urzędni-

kami Rzeczypospolitaj“,

Takiej instytucji, naprawdę meżnej, nie

posiadali Żydzi w żadnym kraju — a

wzorem organizacyjnym był dla nich sta.

ry babiloński egzilarchat. Żadna diasp».

ra nie osiągnęła też takiej siły, tak wal.

nago wpływu i takiego tupetu jak dia.

spora żydowska w Polsca.

Niestety nia możemy powołaś się na

protokoły Waadów koronnych i nie wie-

my czy istotnie — jak chcą niektórzy —-
zaginęły, czy taż ukryte zostały przed
niepowołanym okiem,

Natomiast zabazpieczono kilka proto.

kołów Waadów litzwskich, z których war.
to zacytować wiązankę charasterystycz-

nych szczegółów. I tak np. w r. 1628 Waad

litewski uchwala: „Na trzy lub czyzry ty.

godnie przed szjmikiem powinni przełoże-

ni krajowi z każdej wielkiej rezydencji

rozsyłać pisemne wezwania do przebywa-

jących w pobliżu zebrania się sejmiku
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Jak powsłają i

W uerząsy tektoniczne i wybuchy

wulkanów stanowią dla mieszkańców
donkiętych niemi okolic jedną z naj-
straszniejszych katastrof, siejąc doko”
ła śmierć i zniszczenie.

Inaczej nieco przedstawia się ta
Sprawą na niezmierzonych wodach
oceanów: potężne żywioły urządzają
tan niekiedy igraszki i figle, wynosząc
na powierzchnię wody nowe lądy, by
je następnie po jakimś czasie pogrążyć
znów w głębinach oceanów.

Nie sięgając w zamierzchłą prze-
szłość, do historji bajecznej Atlantydy,
omówimy kilką podobnych wypadków,
jakie wydarzyły się w ciągu ostatnich
stuleci. ł

* + *

W lipcu 1831 mieszkańcy poludnio“
wej Sycylii przeżywali dni trwogi,
zaalarmowani silnemi wstrząsami pod-
zienenemi Po kilku dniach zauważyli, iż
z kipiących fal morskich wystrzela w

górę słup wody wysoki na 50 metrów;
równocześnie powietrze zasypane Z0“
stalo gorącym popiołem wulkanicz-
nym.

Kiedy wiatr rozpędził chmurę dy”

mu, oczom zdumionych rybaków uka-
zał się krater wulkanu, pomału wynu”

rzający się z wody. W ciągu paru go*
dzin wynurzyła się z fal morskich cała
wyspa, mierząca blisko 5 kilometrów
obwodu, na której widniały nawet —
obok wulkanu — dwa wzgórza wyso”
kie na 200 metrów.

Nową wyspę ochrzczono miane:n
„Ferdinandea“, a liczni turyści zjeż-

dżali się z całego Świata, by obejrzeć
to dziwo. Nie długo jednak to trwało.
W październiku tegoż samego roku

wyspa poczęła się kurczyć i zapadać

w morze, a po miesiącu zniknęła zu”
pełnie z powierzchni morza. I dziś tyl

ko niebezpieczna podmorska skała

świadczy o krótkien istnieni« ..Fer-
dinandei“.

. * *

mężów by czuwali ,aby broń Boże nie

postawiono czegoś nowego, i by zaradzili,

czemu się jeszcza da zaradzić. Posłom zaś

do Sejmu, którzy zostaną wybrani, należy

złożyć podarunki i prosić ich, aby nam by-

li na Sejmie przychyłni.*

Złożyć podarunki. aby nam byil przy.

chylni. że te pdoarunki rzzczywiści3 skł1

dane tego dowód znajdujemy w  proto*

kołach kahału opatowskiege, W dziale

rozchodów tej żydowskiej organizacji sa-

morządowej znajdujemy pozycj3 datków

dla: marszałka, vicz-marszałka, posłów

sejmiku opatowskiego, Kahał w Pozna-

niu notuj3 między innemi w roku 1646

wydatek na Sejm i sejmik w Środzie w

sumie 1.500 zł, pol. A Oto inna notatka

z protokołu kahału poznańskizgo z roku

1688. Treścią swą dotyczy starania » zwol-

nieni3 żydów od obowiązku płacenia po-

datku podymnego, który przez Sejmik w

Środzie vznaczony został dla Żydów da-

n3go obszaru na 50.000 zł, pol.

„Wszyscy żydzi — brzmi adnośna no:

tatka — zarówno z gminy naszej, jak i z

okręgu, czynili heroiczne wysiłki, by tę

rzecz unicestwić, I Pan Bóg im dopo-

mógł... Wydatek na sejmik środzki z ro.

ku 1688 wyniósł 8,000 zł, pol,*. Za 8 ty-

sięcy zł. pol, rozdzielonych w formie łapć-

wek zrzakli się sejmikowcy 50 tys. zł,

pol. nalsźżnych skarbowi polskiemu,

Na potwierdzeni? tego systemu korup-

cyjnego, stosowanego przez żydćw mamy

pod ręką jeszcze jeden dowód. Oto Waad

litewski w roku 1628 uchwala: „Prezenty,

które trzy gminy naczelne składają dy-

gnitarzom przyjzżdżającym, gdy się ro-

zejdzie wieść, że odbędzie się Sejm wal.

ny, a będącym w poliżu króla.. idą na

rachunek całego kraju; natomiast, pre:

zenty dla posłów na Sejm walny i dy- 
znikają wyspy
Podobne ziawiska zanotowano na

Morzu Beringa, w grupie wysp zwa”
nych „wyspami Bogusława”, a należą-
cych do Aleutów.

W. roku 1768 pojawiła się tam no”
wa wyspa, wulkanicznego pochodze-
nia, którą nazwano „Ship Rock". —
W trzydzieści lat później, skutkiem po”
tężnego wybuchu wulkanicznego, utwo
rzyła się druga jeszcze wyspa, której
Rosianie nadali miano „Bogusława!.

Wreszcie w roku 1888 wynurzyła się
z morzą trzecia wyspa, nazwana „No-
wym Bogusławem*, z kraterem wul-
kanu wysokim na 240 metrow. Nato-
miast „Ship Rock" zniknęła bez śladu
w głębi morza. :

Ale i „Nowy Bogusław* miał krót"

kie istnienie: gwałtowne wybuchy wul-
kanów w roku 1907 i 1910 przypieczę”

towały los tej wyspy: A kiedy w roku
1927 zawitała tan ekspedycia nauko-
wa, znalazła tylko kilka ławie piaskor
wych, wśród których kipiala wydo-
bywająca się z głębi lawa.

Innego rodzaju curiosum stanowi
długa na 15 kilometrów wyspa „Daun”

tless', leżąca w angielskiej Gujanie, u
ujścią rzeki Essequibo. Jądro tej wys”
py stanowi stary wrak okrętowy. —

Skutkiem wypadku zatonął przed laty

u ujścia tej rzeki wojenny okręt an"
gielski „Dauntless“. Załoga zmuszoną
była opuścić stracony iuż, tonący okręt

który opadł na dno rzeki. Zwolna za”
krywały go piasek i ziemia nanoszone

przez fale rzeki,aż utworzyła się for"
malna wyspa, z roku na rok większa,
którą nazwano „Dauntless' od imie-
nia okrętu. Dzisiaj jest to duża wyspa,

pokryta bujną tropikalną roślinnością,
jedyna tego rodzaju wyspa. stworzona

sztucznie, choć mimowoli, przez czło”
wieka. ć 

(kr.)  

zentacja Lydów
gnitarzy wybranych posłami w  odnoś.

nym powiecie, mają być pokryte przez

gminy sam: wraz z ich okolicą",

Żałować jednak należy, że nie istnieją

protokoły Waadu koronnego; prawdopo-

-dobnie dałyby en2 niejeden dowćd upra.

wianzj przez Waady korupcji; prawdopo-

dobnia rzuciłyby światło ma  niejzdno

przykre zjawisko w dziejach Rzeczypse-

połitej,

A gdy dano łapówkę takiemu dygnita-

rzowi natenczas w tajemniczym stylu

talmudystycznym zapisywamo: „Oto zna”

leżliśmy te, ozęgo dusza nasza zapragnę-

ła człowieka mądrego i rostropneg), z

którego ust kapi2 mirra, który ma moż.

ność i powagę, aby stanąć w pałacu kró-

ła, człowieka mądrego i roztropnego, %

i kwiacistym językiem..."

Ciekawi jasteśmy tle złotych polskich

z kasy żydów Słucka w roku 1761 kosz-

tował ten „piękny i kwiecisty język."

Podkreślić jadnak należy, łe potęgx

'Waadu przekraczała również granice Pol.

ski, Jast bowiem wiadomem, że Waad Žy-

dów polskich mianuje rabinów we Wroc

ławiu, że rozstrzyga Spory żydowskiej

gminy amaterdamskiej itd.

Za pomocą Waadu Żydzi udobywają

tak silną pozycję, A rząd nie umie się

jej przeciwstawić, zwłaszcza pod wzglę

dem podatkowym.
>

Składają się na to jakoprzyczyny: obcy

język, którym mówi ta masa, jejsolidar-

nošė, wykrętność, zbiorowy opór bierny —

no i ten system korupcyjny, który w

17 wieku buduje taką opinię: „Kto za

żydami mćwi, ten już wziął.

Bogata historja Waadów nie da się u-

jąć w ramach jednego artykułu, który

ma raczej charakter informacyjny, Wa

ady žyja, rozwijają się, pasožytują, de-

prawują, oałą SWĄ siłę ciężą nietylko na

życiu społecznem, politycznem i 808p>*

darczem Polski, nadając bieg i charak-

ter również życiu żydowskiej masy w

Polsce.
:

Dopiero na Sejmie konwokacyjnym w

roku 1765 postanowiono skasowaš tę orga:

nizację, i to nia ze względów polityczno-

społecznych, lecz podatkowych. "Waadg

bowiem obciążając ludność żydowską 78»

równo przez własne organy jak i przm

kahały nadmiernemi poborami, Iwią

część tych poborów adprowadzały nie do

kas państwowych, lecz da kas kahalnych

i do prywatnych kieszeni. Ni3 będziemy

tu kreślić wysiłków ujęcia kwestji 477

dowskiej na ziemiach Rzaczypospolitej w

jakiaš normalniejsze ramy ustrójowe,

przypominamy trud Staszica nad organi.

zacją „tej letniej i zimowej szarańczy',

podkraśltmy usiłowania: Butrynowicza,

Kołłątaja, Jacka Jezierskiago,  Tadzusza

i Michała Czackieh, Ch>łoniewskiego —

niestety próby te uważano za zamach

„na prawa gospodarcza żydów*,

S Działacze kahalni poruszyli wszystkie

sprężyny a przedewszystkie sute prężyny

pieniężna — a echo tych korupcyjnych

metod niajednokrotnie obijało się boleś-

nie o mury Szjmu i podrywało autorytet

niejednego posła.

Zniesione w roku 1764 Waady istnieją

mimo wszystko nadal — wydają nisle-

galne odezwy, a gdy nadchodzą groźne

dla Polski wypadki schodzą w podziemia

i pracują, nie zaniedbując żadnej oka-

zji by ją wygrać dla swoich współwiar-

nych i dalszych celów anonimowych.

Rękę Waada czuje naród polski w r»

ku 1794, w latach 1812, 1830, 1863 — czu-

je ją przez cały okres niewoli; rękę Wa

ada odczuwamy w latach wojny światoe

wej, przy stor> konferencji pokojowej w

Paryżu.. Mniejsza 0 nazwę,.. "wszystkie

znaki wskazują na matody Waadów, a

ostatnio intuicja ta wypsłzła na powierzch

nię i przypomina swe dzieje,

(K)
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W setną rocznicę urodzin poety — powstańca Miaczysława Romanowskiego 1834-1934

Pao zbrojne powstanie narodu

polskiego w 1831 roku. Brutalna pięść
zaborcy zawisła nad polską rzeczywi”
stością.

Poezja, która wykKołysała czyn li-
stopadowy, a którą z lśniących szat
romantyzm obnażył Wyspiański, któ"

ra rycerzom tej historycznej chwili
„zagrobowym laurem wabiła dusze“,
była tylko pieśnią, co w Śmierci wi-

działa zmartwychwstanie. To rozni"
łowanie się w wizjach Śmierci na polu
walki, a brak woli zwycięstwa było

bodaj czy nie największą przyczyną
upadku listopadowego powstania.

Toteż odpowiedzią na to była idea
zbrojnej walki o Polskę, która ze
śmiercią polityczną pogodzić się nie
mogła. Ideę tę propagowała literatura

popowstańcza, jedyny sztandar pol-
skiej rnyśli wyzwoleńczej. Naigodniei-
szym reprezentantem tej myśli i-ów-
ezesnego pokolenia, którego dewizą

było: „we krwi wrogów nasyćmy pra”
gnienie', które hołdowało idei czynu
był poeta-bohater Mieczysław Ro:na'
nowski.

Wydała go ziemia, która krwią wie”
lokrotnie udowadniała swe przywig“
zanie do Polski. Żuków był jego ro”
dzinnem miejscem, gdzie przyszedł na
świat 12 kwietnia 1834 roku. Do szkół
uczęszczał we Lwowie (uniwersytet) i
tu właśnie wykuwał swój nieskazitęl-
nv. narodowy charakter Polaka, tu

z zapałen pracował w patrjotycznych
organizacjach, tu krystalizował się je”
gogo światopogląd. Upadłe powstanie i
tragiczne o niem wieści wzbudziły w
jego duszy przeogromną nienawiść do
zaborców i wielką tęsknotę do swobo-
dy. Potężny wpływ poezji Słowackie”
go « Ujejskiego parł jego płonące gwał-
townem uczuciem patriotyzmu Serce.

do pracy nad wyzwoleniem Polski.
Poezja jego. to jeden wielk; hymn

patriotyzmiu to płonąca pochodnia
czynu, o który wołał ten ryeerz-poeta.

Liryki, które w poetyckiej spuściźnie
Romanowskiego są bezsprzecznie nai-
wartościowszym płodem literackim,

obrazują najwyraźniej stopniowanie te”
go uczucia, które W niarę zbliżania się
tragicznego roku 1863, potężnieje.

Twierdzenie niektórych krytyków,
jakoby Romanowski był pessymistą,
nie wytrzymuje krytyki, bo sąd ten,
poparty może religijnyzn nastrojem kil
ku wierszy. nie może wyrokować o ca”
łej twórczości poety, którego poezja

jest wielkiem wołaniem o zbrojne po-
wstanie. Jakże pogodzić tak wielki en”
tuzjazin dla sprawy narodowej z natu-
rą pessymisty? Nie jest też Romanow”
skj poetą styczniowego porywu, ale
jest jego wieszczem. prorokiem, jest
jednym z tych, co znalazłszy śmierć
w nieśmiertelnym boju, „spełnili swoją
powinnošė“.

Poezię jego cechuje niezachwiana
wiara w powodzenie sprawy narodo-
wej. Chlubi się tem, że „Bóg w wielkim
mnie zbudził narodzie':
„Jam pochwycił jeden z sztandarów —
Ludu pieśń — ;
Jar miecz on zawisł nad grobėm earėw
Ii wem że zatknę go na ich grobach!“

Potska Romanowskiego jest „łu”

- dów Męczennicą"; mesjanizm roman-
tyków, wallenrodowska idea cierpienia
za miljony występuje u autora „Hyen”
nu Polskiego" bardzo wyraźnie. On
cierpi z,narodem i chce z nim działać.
Boleje nad tragiczną przeszłością hl-

storycznych zrnagań, ale nie traci wia”

ry;beznadziejność chce usunąć walką:
„Mnie walczyć — w walce — patrząc

w słońce — zginąć!* Wierzył, że roz-
pacz nie powinna mieć przystępu do
serca narodu, który targał kajdany
niewoli:

„I nauczycie się c» dnia umizrać —
ale rozpaczać nigdy wam nie wolno,
Niechże serc waszych: trwoga nie

przanika*,

Wyczekuje poeta z utęsknieniem
tej chwili, która mu każe pochwycić
za szpadę, wierzy, że ona przyjść znusi,
że nadejdzie dzień, w którym „trąba
zawezwie nas grzmiąca”. W tem kry”
je się wizia, proroctwo. które ogłasza

nadejście upragnionej chwili walki. Już
po krwawych rnanifestacjach war-

szawskich w 1861 roku pisze:
„W górę serca!
Dośś już kajdan łez i kłamstwa dróg!
Bóg nad nami
z piorunami,
Z drogi cary, zbiry, z drogi precz!*

Wołał gromkim, stalowym głose:n,
że „Polska wstaje, idzie zasiąść tron'.

Wiersz ten, to credo Romanowskiego,
płomienny bunt przeciw bezprawiui
potężny manifest czynu, a zarazem
zapowiedź nieuchronnego starcia, 0

| które modlił się gorąco: „Ach, kiedyż
| za ciebie w bój skoczym spragnieni..."

Chciał ujrzeć chwilę, kiedy stwardnia”
ła ręka pochwyci żelazo. a ponad Pol-
ską przelecj okrzyk: „Czas wyruszyć
na boje“.

Niebawem ta chwiła przyjść miała.

Ro:nanowskj całą duszą parł do star”
cią na miecze, gorąco pragnął walki.
Ale ten entuzjazm zbrojnego czynu za”

barwił odcieniem, który zaciążył na

całen powstaniu: cieniem śmierci. Ta
wizja bohaterskiego skonu porwała i
tego największego szermierza polskiej

idei wolnościowej. Romantyzm śŚrnierci

i tu święcił swoje triumfy. W „Mo”
dlitwie” pisał: „Jasny oręż dai nam W
ręce, albo grób”, a w innym wierszu:
„nam śmierć na polach'. Wiedział, że
z pola walki nie wróci: „niegdyś mni
wróżono, że mą duszę weźmiesz z po-
la chwały”. Ta myśl o Śmierci odsu”
nela na plan dalszy myśl o zwycięst-
wie, i Romanowski poddał się jej cza”

rowi. Możnaby go nazwać poetą włas-
nej Śmierci, gdyby nie to, że patrio”  

Sir L

tyzm i młodzieńczy entuziazm dla
sprawy narodowej jest dominującem
znamieniem jego poezji.

I przyszła ta Śznierć, o którą modlił.
Się...

Dzień 24 kwietnia pod Józefowem
był dniem jego bohaterskiego zgonu.
Otoczony przeważającą siłą Moskali

„walczył jak lew“, ale pod naporem;
żołdactwa padł w obronie polskiej
sprawy. :

Romanowski jeden z nielicznych
polskich poetów-żołnierzy był słońcem
narodowej sprawy: poezia jego, te
bunt  młoidzieńczego Serca przeciw
niesprawiedliwości. Jego poezja jest

wyrazem epoki, pokolenia, które przez
śmierć i wielkie ofiary cięciami szabel
i razasni Śmierci wykuwało nową przy”

szłość. i

Romanowski-poeta, to najsilniejszy
w literaturze naszej protest przciw

rozbiorom, to naijgłośniejsze i najbar”

dziej stanowcze wołanie o prawa na”

rodu wolnego. Romanowski'człowiek,
to najwierniejsze zespolenie idei z czy-

nem, to najwspaniałszy typ powstań”
ca polskiego.

Ten poeta-powstaniec, to wcielenie
prawdziwej, heroicznej milošci oi"

czyzny- Juljan Szynalik (Kraków)
——-  

„+ Karola Lamb'a, naiwybitniej-

szego zapewne angielskiego prozaika w

okresie romantycznym, mają do dziś

dnia liczne zastępy wielbicieli, którzy

nie oddaliby ich za całą bibljotekę dzi-

siejszych pisarzy. Zawdzięczają to hu-

morowi, obserwacji, wybornemu odda-

waniu nastrojów, fantazji, wreszcie uro-

czemu stylowi.

W roku bieżącym święci Anglja set-

ną rocznicę zgonu Lamb'a. Pojawiły się

liczne nowe wydania, życiorysy, arty-

kuły i feljetony, przypominające dzieje

owego cichego i skromnego starego ka-

walera, który prowadził rodzaj podwój-

nego życia. Przez długie lata Ślęczał on

w dusznem biurze w City londyńskiej

nad rachunkami Kompanii Indyjskiej —

napisał żartobliwie, że wjej księgach
handlowych należy szukać jego poważ-

nej pracy, a utwory literackie są tylko

nieszkodliwą rozgrywką.

Wzruncie rzeczy jednak był Lamb

ianatykiem literatury. Zaczął od wier-

Szy, z których tylko jeden „Stare, do-

brze znajome twarze” przeszedł do po-

Płasi

Kaca wybiarze się wczesnym

rankiem za miasto, do lasu lub w pola,

„dalektuje się wesołym śpiewem budących

się ptaków, Trzeba się jednak dobrze

wsłuchać w ten koncert poranny, by móc

sdróżnić i rozpoznać głosy poszczególnych

ptaków.

Przy dłuższej obserwacji stwiardzimy

kilka ciekawych zjawisk. A więc prze-

dewszystkiam pewną kolejność Śpiewa

ków; nie wszystkie ptaki zaczynają śpie-

wać równocześnie, — i owszem, każdy

nimal gatunzk odzywa się o innej po-

| rze. R

Koncert rozpoczynają skowronki, któ:

rych srebrzysta tryle odzywają się jeszcze

wśród zupełnej ciemności, Z głębi lasu

dochodzi ponure hukanie puszczykówi

tokowanie głuszców, ł

Z chwilą, gdy zaczyna się rozjaśniaś,

odzywają się kukułki, kosy, drozdy, —

poczem dołączają się do e€hóru: sikora,

zięba, strzyżyk  trznadel,

Wr(ble zaczynają swe nigdy nia koń 
N

tomności. Próbował potem sił swych w

dramacie i w powieści, ale dopiero w

szkicu trafił na stworzony dla siebie ro-

dzaj. W te zwięzłe, starannie wypraco-

wane utwory przelewał rzeczywistość,

ale umiał w otoczeniu i w codziennych

wypadkach wykrywać piękno i poezię.

Poświęcał też część wolnego czasu stu-

dium zabytków Londynu, który bardzo

kochał, i dawnej literatury, szczególnie

dramatu elżbietańskiego. On to. zwrócił

uwagę społeczeństwa na liczną plejadę

wybitnych twórców, których długo

przysłaniała potężna postać Szekspira.

Zrobił to, ogłaszając wybór celniejszych

wyjątków.

Życie Lamb'a było monotonne i smu-

tne. Pochodził z niezamożnej rodziny.

Podstawy wykształcenia zawdzięczał

słynnej londyńskiej szkole Christ's Ho-

spital, gdzie kolegował i zawarł dozgon-

ną przyjaźń z poetą Coleridgem. Wy-

chowankowie zakładu chodzili w niebie-

skich ubraniach i byli znani z tego po-

wodu jako Błuecoat boys. Wyszedłszy

stamtąd, był już przez kilka lat ban- kowcem, gdy zaszła straszna tragedja

 

zegar
czące się rozmowy dopiero później, gdy

się już zupełnie rozwidni. S:kuduje im

krętogłów i piegża.

Najpóźniej, bo dopiero po wschodzie

słońca, odzywają się makolągwy, szczygły

dzwońce i szpaki,

Mamy zatem formalny zegar ptasi,

coprawda nieddrazu dokładnie wyregulo=

wany — i nie codzeiń jxdnako idący,

I owszem, ów koncert poranny zaczyna

się niemal c» dnia o parę minut wcześ-

niej, równolegle z przybywaniemdnia i

wcześniejszym wschodem słońca a w

ślad zatem z ocieplaniem temperatury.

Graficznie możnaby. to przedstawić l-
nją krzywą, która począwszy od marca

wżmosi się do góry stopniowo, by w poło-

wie czerwca osiągnąć najwyższe nasile-

nie. Od tego punktu linja opada szybko

ku dołowi, — a w drugiej połowie lipca

porann> koncxty ptasie milkną 'emal

zupełnie. Tylko wróble, te „gawrosza* re
publiki ptasiej, świerkają niezmordowa=

nie, mając sobi2 zasvsze coś do opowie

6) drania  

| Dla pamięci Karola Lamba
rodzinna. O 10 lat starsza siostra Karola

Maria, również wybitnie uzdolniona, do-

stawała co pewien czas ataków ostrego

szału i podczas jednego z nich zabiła

nożem matkę. Karol wziął nieszczęśliwą

Marię do domu i otoczył ją pieczołowitą

opieką. Pomagała mu w pracach literac-

kich j razem napisali przeznaczone dla

dzieci i młodzieży „Opowiadania z

Szekspira”, książkę, która zdobyła 0-

gromną popułarńość. Lecz nad Marją wi-

siało ustawicznie niebezpieczeństwo ata-

ku i brat musiał po pierwszych sympto-

matach zbliżającego się nawrotu chore-

by oddawać ją do zakładu. 3

W r. 1815 Lamb zakończył swą pra-

cę bankową i przeniósł się na wieś. Po-

został bezżennym ze względu na Marię,

ale swym instynktom ojcowskim dał

wyraz, adoptując młodą sierotę Emmę

Isola, którą w r. 1833 wydał za mąż.

Umarł w następnym roku, licząc lat 59.

Siostra przeżyła go o lat 13.

Bardzo charakterystyszny dla kultu

Lamb'a list do redakcji znajdujemy w

„Observere“ z 8 kwietnia br. Oto ktoś,

mieszkający w Kanadzie, a podpisujący

się jedynie jako były uczeń Christ's Ho-

spital (Old Blue z lat 1879—85) przypo-

mina, że w czasie, gdy należał do tei
szkoły, zdarzało się często, że jakiś nie-

znajomy zatrzymywał na ułicy jej wy-

chowanków, wciskając w rękę szylinga

i wymawiając słowa „Dla pamięci Ka-
rola Lamb'a*. 1

Autor nie wie, jak długo ów wielbi-

ciel eseisty uprawiał swą  filantropję.

Przypomina sobie, że pewnego razu,

gdy z młodszym bratem biegli przez
chep-side, aby na czas zdążyć do inter- *
natu, który zamykano o 7-ej, brat poka-
zał mu z wielkiem podnieceniem szylin-

ga, otrzymanego od tajemniczej osobi-

stości. i

List kończy się wezwaniem, aby žy-

jący „niebiescy chłopcy* z przed pół

wieku, którzy doświadczyli hojności nie-

znajomego, ogłosili również swe wspo-

mnienia na ten temat. ;

Władysław Tarnawski

Daj grosz na L0. P. P.
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Blaski i nędze W
Waoi: Wersalu jest zupełnie

odrębną. Nie da się porównać z innemi
rezydenciami monarchów. Jest w niej
powaga i spokój nie licujący z tempem

naszych czasów. Wola Ludwika XIV,
hojność narodu, rycerskie a zarazem

pełne sentymentu nastroje epoki, stwu-

rzyły to wielkie dzieło. š

Starożytni byli mniemania, że naczyń
poświęcanych, mogą dotykać tylko lu-
dzie godni tego zaszczytu. Możnaby po-

wiedzieć to samo, o wspaniałych zabyt-

kach ubiegłych wieków, a niestety nie-

zawsze tak bywa. Na szczęście zbiory
królewskie znajdowały się stale pod do-

brą opieką. Czuwał nad niemi poeta i hi-
storyk Piotr de Nolhac, a trzeba przy-

anać, że obecny konserwator zabytków,
Gaston Brióre, wywiązuje się sumiennie
i umiejętnie ze swego zadania. Ale to mie |
wszystko. Oprócz pałacu i muzeów, naj-
bardziej godnemi podziwu są ogrody i

oba Trianon. Za czasów monarchii ar-

chitekt miał pieczę nad budowlami, a

„pejzażysta* jak naprzykład Laprade,

opiekował się dziełami sławnych ogrod-

ników, jakich posiadały dwory trzech

ostatnich królów przed rewolucją. Obec-
nie powierzono wszystko architektowi,

a trudno jedriemu człowiekowi unieść na
barkach spuściznę Le Notre'a į Mausarta.

To też kto widział Wersał przed wojną,
patrzeć musi z oburzeniem na wyrzą-

dzone przez nieumiejętność lub niedba-

łość, szkody. A nie należy zapominać,

że bezpośrednio po wojnie miliardar

amerykański Rockefeller ofiarował ol-

brzymią sum; na odrestawsowanie kró-

lewskiej siedziby.

W niegodne ręce dostały się cudo-|

wne ogrody. Wycięto wspaniałe stare

drzewa dokoła kolumnady Mausarta,

pod pozorem, że zanadto się rozrosły

i że trzeba znowu utworzyć gaiki, jak

było za czasów Ludwika XIV i pani de

Maintenon. Należy przypuszczać, że

liczono się wtedy z ewentualnością, ze

drzewa wyrosną, i odpowiednie zrobio-

no plany, to też opinia publiczna, nigdy

nie przębaczy sprawcom tego wandali-

zmiu.

Wzdłuż ogrodzenia, wykonanego az-

tystycznie z żelaza, wybudowano szka-

radny gmach, w którym mieści się fa-

bryka, a nieco dalej wioska murzyńska,

budy pokryte blachą, brud i nieład.

A przecież było niegdyś prawnie Za-

strzeżone, że w pobliżu królewskiej ra-

zydenńcji, nie wolno budować, by nie

oszpecić widoku całości. Dziś okropny

drapacz chmur zepsuł cudną perspekty-

wę roztaczającą się z okien Gallórie des

glacg, na zielony dywan gazońu i na

Grand Canal.

Zagrożony jest również sławnyHotel

des Reservoires, darowany niegdyś

przez Ludwika XV pani Pompadour.Za-

mieszkiwały go koronowane głowy i dy-

plomaci. W r. 1814 car Aleksander I, c2-

$arz austrjacki i król pruski, a r. 1919

pełnomocnicy niemieccy przybyli w celu

podpisania traktatu wersalskiego. Chcia-

no na tem miejscu również wybudować

drapacza chmur, ale dzięki energicznej

intewencji ludzi wpływowych, udało się

zażegnać niebezpieczeństwo. Wybudo-

wano go jednak przy tej samej ulicy,

jakby dla zlekceważenia widoku na ba-

sen Neptuna.

Silny opóraltministracji lasów pań-

stwoywch i energia dyrektora departa-

mentu sztuk pięknych, uratowały inną  stronę parku, koło Grille Maintenon od

zeszpecenia przez wybudowanie sana-

torium w najbliższej okolicy. Sprawa by-

ła trudna do przeprowadzenia, bo inte-

res przedstawiał się zbyt korzystnie —

dla strony przeciwnej, ale główną winę

przypisać należy rządowi,

najzupełniejszą obojętność dla wszyst-

kiego, co pozostało po monarchii.

Nie można pominąć jeszcze innego

aktu wandalizmu, jakiego dokonano na

posągach 'marmurowych. _Wspaniałe

dzieła dłuta Le Brun'a i całej plejady

innych rzeźbiarzy niszczały już odda-

wna z powodu zimina. Marmury trzeba

na zimę zabezpieczać, a o tem nie my-

ślano od upadku monarchii i w później-

szych latach pokryła je warstwa mchu,

którą należało ostrożne usunąć, Ale to
zbyt wielki trud, więc poprostu rozpa-

lano ogniska i płomień pochłonął mech,
ale równocześnie zniszczył gładkość i
połysk marmurów — wyglądają teraz
jak figury z gipsu. Znikły także z postu-
mentów piękne urny.

Angielski ogród, otaczający Petit

Trianon, uległ zniszczeniu. Drzewa

liściaste wytrzymują obcięcie gałęzi i

wypuszczają nowe odrośle, ale egzo-

tyczne pinje, cedry, modrzewie giną.

okazującemu |

 

Znaczna część tych pięknych okazów,

wygląda obecnie jak miotły. Demokra-

tyczna siekiera rządzi despotycznie.

Przejdźmy teraz do Trianon, gdzie
wieża Marlborough została odrestauro-

wana w sposób niegodny tego miejsca

i tej pamiątki. Należy nie zapominać, że

pod słowem restaurować, rozumie się

doprowadzenie rzeczy dawnej, do tego

stanu, w jakim istniała pierwotnie. Trze-

ba umocnić części pozostałe, odbudować

zniszczone, podług istniejących jeszcze

śladów, a przedewszystkiem nie robić
nic podług własnej fantazji. Niekiedy na-
prawiający bywa równie niebezpieczny,
jak niszczyciel. Rekonstrukcja wioski
Maria Antoniny, Hameau, wypadła jak
najgorzej, Z oburzeniem patrzymy na
pawilon Nouvelle Menagerie, na teatr,

gdzie odbywały się przedstawienia urzą-

dzane przez nieszczęśliwą królowę, w

których ona sama brała udział i prze-

chodzimy do Hameau. Wejść trudno, bo

wszystko otoczone drutek kolczastym i

od czterech lat wstęp wzbroniony. Ale

przy dobrej woli można zrobić wiele =

nawet dostać się do wieży Marlborough,

gdzie Mme Poitrine śpiewała małema

Delfinowi sławną piosenkę...  

NE

Łatwo zrozumieć przyczynę zakazu.
Cudowna wieżyczka odrestaurowana

z prawdziwym pietyzmem przez cesa-
rzową Eugenię i Mćrimće'go, który się
znał na tem, została obecnie pokryta
blachą i po partacku pobielona. Belwe-
derek przerobiony w czystym stylu. ko-
lonjalno - amerykańskim. Szczęściem
istnieje jeszcze sklepiona rotondka, do
której nie dotarł gorliwy rekonstruktor.

Z irmemi budynkami jest jeszcze go-
rzej. Mleczarnia, młyn, dom. królowej,
wszystko, co było takie wiejskie, dziś
wyceimentowano i wyłożono kamieniem
— cała falanga bazgraczy, zasmarowała
to w ten sposób, że zielone i liliowe
smugi udają mech, a czasem drzewo, ale
jest to dekoracja, która nawet chwilowo
nie daje złudzenia. Zdaje się, że złemu

trudno zaradzić. W miejscu pamiątek da-

wnej świetności, wyrastają nowoczesne,

w najgorszym stylu budowle. Świadczy
to niekorzystnie o dzisiejszych nastro-
jach we Francji. Kulturalne narody u-

w której żyjemy, nie pozostawi po sobie
trzymują z poszanowaniem zabytki da-

wnej świetności, tem więcej, że epoka,> -
w której żyjemy, nie pozostawi po sobie

arcydzieł. Nietylko niema pieniędzy, ale
niema także genialnych ludzi, którzy w
przyśpieszonem tempie tego wieku, Po-;
trafiliby stworzyć coś nieśmiertelnego.'

L. P.
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„Cudowne
"= niedowierzaniem przyj-

muje się zazwyczaj opowiadania o „cu-

downych dzieciach”, popisuiących się
produkcjami muzycznemi. Z niedowie-
rzaniem o tyle uzasadnionem, że spryt-
ny impresario nadużywa często tego
określenia dla celów czysto utylitarnej
reklamy.

Ale czy takie „cudowne dziecko* ma
lat siedm, czy dziesięć lub czternaście,
— to w gruncie rzeczy sprawa mniej-
szej wagi. Najważniejszym i niezaprze-
czonym faktem pozostaje, że jego po-
pisy stoją na stosunkowo wysokim po-
ziomie, do jakiego nie zdoła wznieśćsię
żaden z przeciętnych jego rówieśników,
porających się ciężko zaledwie z elemen

tarnemi zasady muzyki.

Z drugiej strony pamiętać należy, że
najwięksi muzycy i' kompozytorzy już w

dzieciństwie okazywali wyiątkowe w tej

dziedzinie zdolności, — żeby tylko za-

 

Mćzg wybitnego muzyka o silńia roz.
winiętych centrach muzykalnych.

A, centrum słuchowe,

B, centrum pamięciowe.
C. centrum mowy.

cytować Mozarta, który jako siedmio-

letni chłopiec dyrygował już orkiestrą,

Bethovena, piszącego pierwsze swe

-utwory w wieku dziesięciu lat, Bacha,
Cherubiniego...

* * *

Mówimy: „wrodzony talent". Bez-

wątpienia. Można się „urodzić* muzy-

kiem czy komiozytorem, — ale można

też przez całe życie nie czuć do muzyki

najmniejszego pociągu, nie-znać się na

niej, ani się nią nie interesować. Tego ro-

dzaju wypadki obserwowano u ludzi o

zgoła nieprzeciętnej inteligencji, nawet u

wybitnych myślicieli i intelektualistów.

Nie lubił muzyki Anatol France, — nie  

dz
interesował się muzyką wcale Goethe.

Obserwacje te wskazują wyraźnie, że
talent muzyczny iest rzeczą wrodzoną,

jest darem niebios, nie każdemu udzie-

lanym.
Zagadnienie to interesowało już od-

dawna uczonych, przedewszystkiem fiz-

iologów i anatomów, którzy na podsta-

wie anatomicznej budowy czaszki stą-

rali się dociec, gdzie mieści się źródło

i siedziba tego specialnego talentu. W
tym kierunku odznaczył się zwłaszcza

znany anatom niemiecki Zygmunt Auer-

bach, który przeprowadził badania na
kilkudziesięciu mózgach, przedstawiają-

cych pewne anormalności w budowie
anatomicznej. Z badań tych wynika, że

ludzie obdarzeni wybitnym talentem ma
zycznym mieli znacznie silniej rozwi-

nięty lewy płat mózgu, a to od okolicy

karku aż do kości skroniowej. W niektó-

rych wypadkach ta dysproporcja między

lewą a prawą półkulą mózgową wprost

rzucała się w oczy, powodując wyraźną

asymetrję całej czaszki.

Ten przerost lewego płata mózgu (w

którym mieszczą się centra mowy i

nerwów słuchowych) charakteryzuje
właśnie tylko ludzi wybitnie muzykal-
nych. Natomiast mózg uczonego myśli-

ciela wykazuje silny rozwój części fron-

talnej, przy równoczesnym słabym roz-

woju lub nawet atrofji całej części „mau-

zykalnej”.
*.

s *

Badania te kontynuował ostatnio le-
karz paryski, dr. Blondel, a wynik ich
przedłożył akademji sztuk pięknych.
Zaznacza on przedewszystkiem, na pod-
stawie licznych obserwacyj klinicznych,
że uszkodzenie lewego płata mózgu
zależnie od umiejscowienia — powoduje
u dotkniętego niem muzyka zanik roz-
maitych zdolności muzycznych. Obser-
wacje te potwierdzają najmocniej tezę.
iż właśnie lewy płat mózgu jest owem
centrum, w którem mieści się „wrodzo-
ny talent muzyczny”.

Ale dr. Blondel w dedukcjach swych
idzie znacznie dalej: Silniejszy rozwój
czy nawet hypertrofja lewego płata za-
sadniczo możliwym jest tylko wówczas,
o ile pozwała na to specjalna budowa

czaszki. W czaszce zupełnię symetrycz- 
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ieci
nei obie półkule mózgowe muszą rozwi-

jać się i rosnąć równomiernie; tylko w

tym wypadku, gdy jama czaszki jest z

lewej strony większa, może w niej

pomieścić się stosunkowo większa ilość

substancji szarej mózgu, co znówpocią-

ga za sobą specjalną predyspozycię do
muzyki. į

Jednem słowem kształt i budowa,

czaszki grają tu decydującą rołę. I to bu*,

 

Mózę wybitnego myśliciela, nie inta.
resującego się zupełnia muzyką,

Zwraca uwagę zupełny niemal zanik
centrów „muzykalnych*, przy stosunkowo
ogromnein rozwinięciu się partji czołowej |

mózgu.

dowa nienormalna, asymetryczna, na
korzyść lewej połowy czaszki. |

Nienormalności te występują już w
najwcześniejszem dzieciństwie: muzy-
kiem trzeba się urodzić, mówi się słusz-
nie, a cytowane powyżej przykłady

| (Bach, Mozart, Beethoven) potwierdzają
to w całej pełni.

* *
*

Rozumując logicznie dochodzimy do;
nieuniknionego wniosku, że dużą rolę
odgrywa tu dziedziczność. Nie w tem
znaczeniu, iakoby dziecko wielkiego
muzyka czy kompozytora musiało ko-
niecznie odziedziczyć po ojcu jego ta-
lent. Nie, — są to wypadki niemal wy-
iątkowe. Idzie tu o dziedziczenie pe-
wnych cech patologicznych, w związku
z rozmaitemi wadami organicznemi, cho-
robami, zaburzeniami nerwowemi itp.
bliższych lub dalszych przodków. Nie-|
normalny bowiem — bądźcobądź — i
niesymetyyczny rozwój czaszki i mózgu
u dziecka uważany być musi za rezo-,
nans tychwłaśnie „patologicznych obia-
wów. Wystarczy' zacytować tu jako
przykład Mozarta, pochodzącego z ro-,
dziny gruźliczej, lub Beethovena, które-,
go ojciec był nałozawym alkoholikiem.

Badania te rzucają bardzo ciekawe
światło na zagadnienie muzykalności, po-
zwalaiąc nam patrzeć pod właściwym

kątem na kwestię/ tzw. „cudownych
„dzieci, © 4 i

w*

 



 

 

 

ie jest rzeczą przypadkową i miezna-

"ezącą dla ogólnej charakterystyki litara-

tury rosyjskiej fakt, że w trójce trzech

największych twórców rosyjskich z epoki

romantycznej — z epoki największego na-

siłania rosyjskiego genjusza poetyckiago

w trójce, odpowiadającej swem znacze

niem i charakterzm polskiej trójce wiesz-

czów — znajduje się obok największego

poety rosyjskiego, niedoścignianago  mi-

strza wiersza i słowa — Puszkina i obo«

typowego romantyka — czarującego prze»

cudną melodją swych poezyj — byroni-

sty i melancholika — Lermontowa, —

typ pisarza, nieznany naogół ezczytom

hierarchji poetyckiej z zpoki romantyzmu

w żadnym innym kraju: pisarza — saty«

ryka i humorysty, jakim był Mikołaj Wa-

siljewicz Gogol — Janowskij, urodzony

31 marca 1809 roku czyli niewiele ponad

125 lat temu,

Humor i satyra odgrywają w literatue

rze rosyjskiej niesłychanie doniosłą rolę:

najanakomitsi twórcy — Puszkin, Tołstoj

Niekrasow, Aldanow, Smolochow nieylko

nia gardzili temi rodzajami lietrackiemi,

ala chętnie posługiwali się niemi, jako

środkiam i bronią artystyczną, skutecz-

mniejszą nieraz i groźniejszą od wszelkie

go rozrywania szat, wszelkiej propagan-

dy czy analizy, Niektórzy z autorów ro.

syjskich właśnie dzięki humorowi i sa-

tyrza wybiłi się na czoło literatury (von

Wizin, Kryłoc, Sałtykow — Szczedrin,

Cetrowskii): nawe dalzcy, zdawałoby się

ad wszelkiej niepoważcai postawy wobec

życia — melancholijny, poyw'czny Tur

gieniew i tragiczny, przerażający nierae

i wstrząsający Dostojowskij raz poraz

imają się humoru i satyry — środków ar-

tystycznych, w niejednej nizrosyjekiej li:

teraturze uchodzących za mało poważna

i nie nadające się do „traktowania na

równi z wielką sztuką literacką... sztuką

tzw. „na serjo*,

Wiek XX-ty przynosi olbrzymi triumf

satyry i humoru: pisarze tago typu —

często znakomici artyści, doprowadzaj4cy

ten swój „niepoważny* gatunek literac-

ki do wirtuozostwa — wywalczają satyrze

i humorowi prawa równe tym, jakie po

siadają inne gatunki literackie:  twóre

czdś$ Awerczanki, pani Teffi, Doroszewi-

cza i Saszy Czernego, nie licząc wiełu

pomniejszych sprawia, że litaratura hu.

morystyczna i satyryczna święci prawdzi

we triumfy,

Czemu przypisać tę nadzwyczajną ro.

lę i znaczenie literatury tego typu w

dziejach piśmiennictwa rosyjski2go? Prze

dewszystkiem nizwątpliwie rosyjskiemu

typowi psychicznemu i jego fenomalnym

zdolnościom wyczuwania w lot we wszyst

kism śmieszności, nadętości, fałszu, po-

zy itd. itd, i idącemu, wślad za temi

zdolnościami, poczuciu moralnemu, na
kazującemu  wszystkia te śmieszności

chłostać, fałsza demaskować, błędy pr

stować. W przeciwieństwie do wielu li

teratur zachodnio-europejskich, gdzie hu:

mor i satyra traktowana były i przez pi.

sarzy i przez czytazlników — jako litera-

tura „lekka”, mająca na calu Śmieszyć,

by bawić — a bawiąc olśniewać —

literatura rosyjska wkłada na barki Sa

tyry i humoru olbrzymią odpowiedzial.

ność, traktuje je, jako literaturę poważ-

ną, mającą na celu śmieszyć, by uczyć,

by chłostać, by wstrząsać! ©

"W czasach największego ucisku wszel*

kich przejawów swobody myśli, w cza-

sach, które były jednocześnia czasami po*

twornej ciemnoty lub, maskowanago ze

wnętrznemi objawami poloru i kultury,

— barbarzyństwa jedynie literatura

przemycała w formia zmyślenia artystycz-

jneg» — światło prawdziwej kultury,

hasła, wolności i postępu, — jedynie

ona była sumieniem narodu, słupem o
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(w 125-iecie urodzin)
gnistym w ciemnościach, — a gdy nie.

raz tzw. literatura „poważna* zmuszona

była do milczenia — to jzdynie w formie

fraszki, apigramatu, satyry, komedji czy

wręcz farsy głosili autorzy rosyjscy wiel-

kie, gorżkia, bezlitosne nieraz i wstrząsa»

jące prawdy.

Stąd olbrzymie znaczenie i odpowi»

dzialna rola literatury satyrycznej i hu

morystycznej w dziejach kultury rosyj-

skiej, zł

Gogol był — śmiało można powiedzieć

— twórcą i prototypem tak pojmowanej

literatury, Co więcej, w wielu  dziedzi-

nach i pod wielu względami został nie-

prześcignionym i niedorównanym nigiy

później, ani w wieku XIX, ani w wieku

XX. Najznakomitsze, najgłośniejsze, naj.

większe wrażenie wywiarające — utwory

satyryczne bledną * biegiem czasu, wie-

tnzeją, starzeją się, przestają być aktual

nemi i zrozumiałemi, Z pośród utworów

Gogola tego typu znajdziemy wiala ta-

kich, które i po dziś dzień wieczną zae

chowują młodość, — dzięki bowiem po-

tężnemu a wnikliwemu talentowi, powiedz

my nawet: genjuszowi satyrycznemu au

tora, nigdy nie tracą na znaczeniu, na

aktualności i zawsza, w każdej epoce, w

każdej okoliczności są niawyczerpaną ko=

palnią bezcennych prawd » śmi3sznoś.

ciach i wpaczeniach,  skrzywieniach,
schorzeniach czy to pojedyńczej tej czy

innej psychiki ludzkiaj, czy to elemen

tów współżycia ludzkiego, życia społecz

nago,

Z utworów tych, mających niespożytą

nigdy, wiecznotrwałą wartość, wymianić

należy opowiadania „Płaszcz*, wielki ;;po

emat“ (prozą), ;;Martwe dusze", a prze-

dewszystkiem i nadzwezystko komedję

„„Rewizor”, która prawdopodobnie nigdy

i nigdzie nie przestanie być aktualną.

Poza temi cechami twórczości Gogola,

które zdobyły mu nizśmiertelność, a do

których powrócimy j3szcze — zasługuje

na uwagę olbrzymia rola tego pisarza w

zakresie rozwoju rosyjskiego języka poe.

tyckiago, przedewszystkiem prozy rosyj-

skiej.  Jako stylista, jest Gogol artystą naj.

Umiał czytać i pisać... I
iPodczas spisu ludności, przeprowa* |

dzonego w Austrii w marcu, natrafio- |
no w archiwum na następującą kartę |
konskrypcyjną:

Lokator: Franciszek Józef I.
Dom: Hofburgstrasse, nr. 11.
Płeć: męska. «
Miejsce i data urodzenia: Schón-

brumn» Austria Dolna, 18 sierpnia 1830.
Religia: rzymsko katolicka. 1
Stan: wdowiec-
Zajęcie: cesarz Austrji, król Czech,

apostolski król Węgier i t. d.
Czy umie pisać i czytać? Tak.
Karta wype!niona była przez cesa-

rza własnoręcznie.

Galera boga słońca

W Egipcie, w pobliżu piraznid w Gi-
zeh dokopano się niedawno podziem-
nego przejścia: które było zasypane
piaskiem. Po jego usunięciu znalezio-
no ogromną barkę, wykutą ze skały.

Stanowi ona, wedle zdania archeolo=
gów, dokładny model świętej galery
Ra: boga słońca i pochodzi z epoki
Tutankhaznena-

Wystawa kucharska

Florencja urządza w maju b. r. wy-

stawę kucharską. Kornitet postanowił
przyjąć system historyczny. Zwiedza*
jący będzie mógł koleino przypatry-
wać się zastawionym stołom z szeregu

Ciekaw

 epok, i to z uwzględnieniem poszcze-

gólnych klas społecznych, a więc do”

wyższej klasy: jest on nieporėwnanym

mistrzem prozy poztyckiaj, często prozy

rytmicznej. Niektóre ustępy z jego utwo-

rów stały się klasycznemi, niedościgłemi
wzorami rosyjskiej prozy poetyckiej, jak

nap, znane powszechnie w Rosji 2 ustępy:

„Czy znacie noc ukraińską?,.* i „Cudny

jest Dniepr w cichą pogodę"...

Plastyk niezrównany, jest też Gogol

twórcą kilkusat postaci ludzkich, męskich

i kobiacych,, barwnych i życiem tryska»

jących, — których osoby, właściwości i

cechy stały się czemś szeroko znanem w

Rosji całej, czemś bliskiem, czemś szaro

ko znajomem i drogiem dla każdego, kto

umiał czytać, — czemś w tym rodzaju,

czem dla mas polskich stały się postaci?

bohaterów sienkiewiczowskiej „Trylogji".

Jażali — jak znaznaczyliśmy wyżej —

dziwną by się mogła wydawać obecność

pisarza — humorysty i satyryka w trójce

największych poetów romantycznych —

z drugiej strony zaznaczyć należy, że pod

niektóremi względami Gogol był roman»

tykiem typowym i klasycznym, roman-

tykiem tak czystym i tak szczerym, że

romantyzm jego jest znacznie wyższzj pró

by, niż puszkinowski, jakoże Puszkin z

konstrukcji twórczej i nastawienia wobec

sztuki był przedzwszystkiem, a może wy*

łącznie klasykiem (klasykiem spóźni»

nym, a więc często raz świadomie,
raz nieświadomie ulegającym potężnym

wpływom i nakazem mody romantycznej)

Co więcej, nawet zdawałoby się, stupro=

centowy romantyk, jakim był Lermon-

tow, zbyt dużo ma w sobie pozy i sztucz-

ności, od których blaskiem szczerym

lśniąca, korzystnie vdbija romantyczność

Gogola,.,

Gogola, jako autora „Wiaczorów na

futorze koło Dikańki*, gdzie w szeregu

opowiadań z życia kozaczyzny i Mał»

rosji wogóle — najdobitniej i to we

wspaniałej formie artystycznej wypowie

działa się jego typowo» i — że się tak wy.

razimy — klasycznie romantyczna skłon-

ność i pociąg do tamatów ludowych i tee

matów fantastycznych. Szczególnie te

statnie odtwarzał » niezwykłym  artyz“

mam i to skrupulatnie w myśl kanonów

ostki ze
wie się, co i jak jedzono 1a ucztach u
Medyceuszów j jak w tym samym cza-
Się żywili się fiorenccy biedacy. Stoły
będą autentyczne, o ile właściciele zgo*
dzą się na ich wypożyczenie, przeważ-
nie jednak będą umyślnie sporządzone
przy ścisłej wierności historycznej. —
Serwisy wypożyczają muzeą j ludzie
prywatni:

Ostatni z andaluzyjskich
bandytów

W marcu zginął w górach andaluzyj-
skich, zastrzelony przez Gwardję Obywa-
ielską slawny tamtejszy bandyta Juan
Mingoya, znany okolicznej ludności pod
przydomkiem Pas>s Largos (Długie kro-
ki), Był t» ostatni z licznych niegdyś wy-
rzutków społeczeństwa, którzy chronili
się w góry przed ręką sprawiedliwości
i napadali na podróżnych. Typ znany jest

ze sławnej arji „Bandolero” z >pery „Car-

men“,
Podobno Pasos Largos rozpocząl zbė-

jscką karjerę w pierwszych latach nasze-
go wieku jako człowiek trzydziestoletni.|

a przyczyną miała być zdrada kobiety

i zemsta, za którą byłby ciężko odpowie-

dział przed prawem. Długo pracował bzz-
karnie, zadawalając się rabunkiem, a o-
szczędzając życie ludzki?. Lecz w roku
1916 zamordował weiśniaka, który dostar.

czył policji informacyj o miejscu jago po-

bytu, Urządzon» wówczas obławę i schwy

tano Juana, a sąd skazał go za różne czy:

ny kumulatywnie na 90 lat więzienia, W

roku 1931 nowy rząd republikański o-
głosił powszechną amnestję i Pasos Lar.
gos odzyskał wolność, Dowiedział się o

tem pewien właściciel folwarku, którego
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estetyki romantycznej. Piękne i nieseme

wite są jego opowiadania „Straszliwa

zemsta”, ;;Noc majowa czyli topielica“,

„Noc Iwana Kupały" i „Wij”. Nawet w

zbiorniku satyrycznych opowiadań pt,

„Newski prospekt — opowieści i opowia=

dania* (gdzia między innami znajduje się

i świetny „Płaszcz*) chętnie sięga do 'es

matów na poły fantastycznych  („Noc*,

;;Portret“),

Miał też Gogol wiele warunków na

wysokiej klasy atmora epicznego: dowo-

dem „Taras Bulba", znakomita pd

względem artystycznym opowieść na

wpół historyczna na tle walk polsko-

kozackich z końca XVI, czy początku

XVII. wieku, ziejąca — rzadko spotykaną

nawet u pisarzy rosyjskich — nienawiść

cią i pogardą ku wszystkiamu, co polskie

i katolickie.

Talant epicki wypowiedeial się i w

„Martwych duszach*, świetnej satyrze na

;įdworzanstwo“ (ezlachtę rosyjską) i na

pańszczyznę. Niektóre z genialni» wprost

stworzonych przez Gogola w tym „poe-

macie" typów zdobyły eobia nieśmiertel-

ność i przeszły do panteonu tych kreacyg

artystycznych, o których nie zapomni się |

nigdy: Cziczikow, Puszkin, Sobahrewicz,-

Nozdriow, Manisłow,

Niešmiertelną tež jest kreacja „Rewi-

zora“, Chlestakowa, a obok niego i kil-
ku innych osób, występujących w tej.

najświetniejszej komedji rosyjskiej, *

moża i najświetniejszaj komadji satyrycz=

nej czasów nowożytnych, t

Spory, cora namietniej deiš prowadze

ne, czy Gogol jest Rosjaninem czy Ukra-

ińcem, pisarzem ukraińskim czy TOSYp |

skim — nas Polaków nie powinny ob=

chodzić. Z pochodzenia był Małorusem, a

więc Ukraińcam, choć trudno się w jeg»

twórczości dopatrzeć ukraińskiej šwiados

mości narodowaj, — występuje natomiast |

silna świadomość regionalna. Jako  pi-.
sarz, pisący po rosyjsku i stwarzający ar

cydziela w tym języku — należy Gogok

bez zastrzeń do literatury rosyjskiej.

Teodor Parnicki,

  
   

świała
AB

pandyta schwytał był kiedyś i trzymał.

w górskiej jaskini, dopóki nie otrzymał

2.500 pesos okupu, Zapominając o krzyw=

dzia przyjął Juana do siebie na ieśnego-

La3cz Pass Largos niedługo wytrzymał.

Uci-kł w góry i dalej trudnił się rabua*

kiem, aż obecnie wytropili go trzej gwa

dziści, Pass Largos schronił się do

jaskini i bronił stamtąd strzałami, ale p»

półgodzinnem oblężeniu padł, ugodzony

kulą w głowę,

Film, który się dobrze opłacił

Jeszcze mniej więcej rok temu wy”
twórnie fiknowe Świata brytyjskiego
niechęnie produkowały filmy history-
czne, czyli kostjumowe, gdyż uważa”-
no, iż przy ogromnych kosztach ryzy”

ko jest zbyt wielkie. Pokazało se jed-
nak, że warto czasem zaryzykować..
„Prywatne życie Henryka VIII“, zna”

ne i w Polsce, odniosło olbrzymi suk=
ces, który znusi wyrażać się zawrotne-
mi cyframi. Niepodobna obliczyć do-
chodu, ale można podać statystykę,
dającą o nim pewne wyobrażenie.

Pierwszych 200 kinoteatrów bry
tyjskich i irlandzkich, które flm wy-
šwietlaly, zainkasowaly za bilety 188.
tysięcy funtów. Ogółem zamówiło go

zgórą 2000 kin brytyjskich, 2000 nie-
mieckich, 600 włoskich, 1000 francur
skich, 400 hiszpańskich, blisko 6.000 (ti.
połowa wszystkich) w Stanach Ziedn-
Pozatem do 1 kwietnia szedł cd 14 ty”

godni w Londynie, od 24 tygodni w
Wiedniu, od 4 tygodni w Pradze, od 7

wBudapeszcie,od3wMadrycie.od2
w Barcelonie, od 6 w Kopenhadze, od:
5 w Sztokholmie, od 2 w Oslo» 5
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Zabytki kultury greckiej ma dycylji
P acżora na drodze ze Stoneczneij

Italii do wybrzeży afrykańskich, była
Sycylia od zamierzchłych czasów te-
'reneim, na którym šcieraly się przeroz”

maite rasy, narodowości i kultury.
Już w połowie VIII wieku przed Chr.

zakładają na niej Grecy swą pierwszą
kolonię, w pobliżu miejsca, gdzie obec-
nie leży Taormina. Stopniowo posuwa”

ją się dalej, wypierając osiadłych tam
już dawniej Fenician, którzy szukają
opieki i pomocy potężnej Kartaginy.

Zajęcie wysp Liparyjskich (r. 580
przed Chr.) zarnyka okres najwyższe”

go rozkwitu kultury greckiej na Sy”
cylii.

Jakkolwiek okres ten obfitował w
liczne walki między Grekami a Feni-

cjanami, walki zmierzające do zdoby”
cia hegemonii i zupełnego wyparcia
przeciwnika pozą obręb błogosławionej
wyspy, — to jednak stopniowo geniusz
he'leński wyciskał coraz silniejsze i
wyraźniejsze piętno na całej twórczo-

ści artystycznej Fenicjan, względnie
Kartagińczyków.

Ślady tego odnajdujemy w licznych
stosinkowo zabytkach sztuki i archi
tektury, rozsianych po całej Sycylii.
Jedyną zaś pamiątką po Kartaginie są |
resztki murów obronnych na szczycie

Monte San Giuliano (starożytne
„Eryx“), gdzie wznosiła się świątynia
bogini Astarte. Natomiast inne docho-
wane dotychczas budowle, wzniesione
przez Kartagińczyków, wykazują wy”
raźnie wszelkie cechy stylu doryckie-
go. Należy tu przedewszystkiem prze”
piękna świątynia w Segesta, której
budowę rozpoczęto w drugiej połowie
V wieku, której jednak nigdy n'e ukoń-
CZONO.

Znacznie więcej zabytków archi-
tektonicznych pozostawili na Sycylii
Grecy. A więc wspaniałe teatry w Sy-
rakuzach i w Taorzninie, dotychczas
doskonale zachowane, oraz cały sze-
reg przepięknych świątyń, wszystkie

  

| kim, odznaczające się klasyczną har
monją i prostotą linii.

Zpośród tych świątyń najpiękniej-
sze były w Syrakuzach (świątynia
Diany), Selinunte i Agrigentum.

Selinunte (starożytne Selinus), zało”
żone w roku 628 przed Chr., bylo nai-
dalej na zachód wysuniętą kolonją

grecką, a szczyciło się posiadanien
ośmiu wspaniałych świątyń. Dziś po”

Dumping roślin

Instytut Biologiczny w Peterhofie
(pod Leningradem) przeprowadził cie-
kawe badania nad przyśpieszeniem
dojrzewania roślin przy pomocy pro”
cesów chemicznych. Tak np. stosuiąc
eter do nasion kukurydzy, osiągnięto
trzykrotne zwiększenie urodzaju. W ten
sazn sposób przyśpieszono dojrzewanie
pomidorów o 12—17 dni. Doświadcze”
nia te umożliwiają uprawę trudno doi-

rzewających roślin w chłodnym klima”
cie północnyzn.

Kalosze lane

Leningradzka fabryka wyrobów
! gumowych „Bogatyr* zastosowała no-

wy system wyrobu kaloszy, polegają”
cy na odlewaniu ich w gotowych roz-
bieranych formach. Uzyskane w ten

oszczędności na pracy. Dzięki usunię”
ciu szeregu prac ręcznych osiąga się

| ogromną oszczędność miejsca. W tem
| samem pomieszczeniu rnożna obecnie
wyprodukować 2 lub 3 razy więcej ka-

loszy niż przedtezn. ;

Nowy stratostat bez gondoli

 
W związku z katastrofą stratosta”

tu „Osoawiochim' pojawił się szereg
projektów polepszenia warunków bez-
pieczeństwa lotów do stratosiery. Na

; specjalne wyróżnienie zasługuje zwła”
iszcza projekt słuchacza akademji ark-

 

  

  

Radjo w walce ze zbrodniarzami

Uwywane co pewien czas między”
narodowe konferencje radjowe (Wa*
szyngton 1929, Madryt 1932, Lucerna
1934! mają na celu przedewszystkiem
„podział długości fal między wszystkie
większe stacje nadawcze, celem zapo”
bieżenia t. zw. „interferencji, powodu-
jącsi zupełny chaos w eterze.

Obok jednak tych wielkich stacyj,
stojących pod nadzorem lub zarządem
od ośnych państw, istnieje cały legjon
stacyj prywatnych, aznatorskich, nada
jących przeważnie na falach krótkich.
Ir: tem polu konieczny jest pewien
system j Ścisła kontrola, — z jednej
„Strony dla zapobieżenia ewentualnym
nadużyciom,z drugiej zaś strony ce”
lem uniknięcia kolizji z innemi publicz
nemi stacjami, posługującemi się falą o

_ podobnej długości.
Sprawy te wchodzą w resort Dy-

rekcji poczt i telegrafów, która, udzie
lając pozwolenia na uruchoznienie ama*
torskiej stacji nadawczo - odbiorczej,
oznacza równocześnie ściśle długość
fali i zaopatruje każdą stacię specjal-
az c (we formie paru cyfr lub

iter).“ Ż r.
Trudniej jednak przedstawia się

sprawa, 0 ile idzie o stacje tajne; z tych
czy innych względów uchylające się
od kontroli. Mogą to być zupełnie nie”
winie stacje amatorskie, traktowane
przez posiadacza jako zabawka ; nie”
szkodliwa rozrywka, — ale mogą one
siużyć też i zbrodniczyn celom, pro:
pagańdy politycznej zagrażającej ca-
łości i bezpieczeństwu państwa. Toteż
w szeregu państw zorganizowano służ
bę wywiadowczą, której zadaniem jest
"wykrywanie takich stacyj odbior-

czych. W Angtii np. kursują stale po
wszystkich drogach specjalne auta,
zaopatrzone w nader czułe aparaty
podsłuchowe, oddające w tym kierun”
ku duże usługi. Podobne urządzenia ist

i nieją też i we Francji, gdzie już w ro-
ku 1924 utworzono specialne biuro kon
trolį technicznej („Service Special de
recherches).

Biuro to kontroluje również pro”
gramy prywatnych stacyj nadawczych
bacząc na to, by nie zawierały one
niczego, coby się mogło sprzeciwiać
„dobrym obyczajom i istniejącemu po”
rządkowi'. >

* pa *

Nie koniec jednak na tem. Radjo,
ten cudowny wynalazek naszego wie”
ku, spełnia rolę detektywa, staje się
nieocenionym sojusznikiem j pomocni-
kiem człowieka w walce ze zbrodnią.
Doceniając całą doniosłość radja jako
najszybszego sposobu porozumienia
się, podjęły rządy licznych państw ak-
cię celem skoordynowania swych wy”
siłków na polu walki ze zbrodniarza”
mi. Już we wrześniu 1924 zawiązaną
została specjalna „Międzynarodowa
sekcja policji kryminalnei" (I. K. K.).
ze siedzibą w Wiedniu, — zaś w roku
1928 utworzono „Stały komitet tech“ niczny I. K. K.*, do którego przystąpi”
ły: Austrja, Bułgarja, Francia, Jugo-
sławia; Czechosłowacja. Niemcy, Pol-
ska, Szwaicarja i Węgry.

Centrala tej organizacji znieści się
w Berlinie. Tam zbiera się wszelkie in
formacje o międzynarodowych zbrod-
niarzach, stamtąd rozsyła się komuni”
katy radjowe o każdym ważniejszy:n
wypadku zbrodni, czyto kradzieży, czy oszustwa, zamachu, czy 'norder-
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i | zbudowane w czystym styłu doryc- | Chr., odegrało w historji starożytnej

zostały z nich tylko bezkształtne rui-
ny, zwaliską olbrzymich kapiteli i blo-

ków, z których niektóre dochodzą do
wagi stu ton.

Prawdziwą skarbnicą tych zabyt-
ków pozostało dotychczas miasto Gir”
genti, noszące w starożytności nazwę
grecką Akragas, a przemianowane na*

stępnie przez Rzymian na Agrigentum.
Akragas, założone w roku 582 przed
 

- Nowości z. przyrody i techniki
tycznej Ladowa, polegający na odrzu”
ceniu dotychczasowej zamkniętej gon-
doli przy stratostacie. Gondolę tę ma
zastąpić „latający fotel". Stratonau“
ta ma mieć na sobie specjalny kost-
jum z elastycznego i wysoce odporne”
go kauczuku na wzór skafandra dla
nurków. Fotel będzie zaopatrzony Ww
rezerwuary sprężonego powietrza,
przyrządy pochłaniające kwas węglo-
wy, nagrzewacze elektryczne oraz we
wszelkie przyrządy dla obserwacyj
naukowych. Osobry przyrząd pozwa”
la w razie konieczności oddzielić cały
fotel od stratostatu i spuścić go na
ziemię przy poznocy spadochronu. Spe-
cialna komisja uczonych szczegółowo
bada ten projekt oraz warunki lotu
stratosferycznego bez gondoli.

Cenne wykopaliska

Geo-chemiczna ' ekspedycja  lenin-
gradzkiej Akademji Naukowej do nie-

znanej prawie pustyni KizyrKun w
Azji Środkowej odkryła poza bogate-
mi złożami różnych minerałów rów
nież kości olbrzymich zwierząt pier-
wotnych, np. dinosanrusów j t. d. Od”
kryte okazy dosięgają 24 metrów wy-

sokości, nie ustępując najsłynniejszym
okazom, przechowywanym w muzeach
światowych. Wykryto również liczne
osądy człowieka neolitycznego i ze”
brano bardzo cenne zbiory wypalonych
skorupek, narzędzi z krzemienia itd.
W kilku miejscach odkryto ślady
urządzeń do wydobycia miedzi. 
stwa itp. Komunikaty te dzielą się na
dwie kategorie: „indywidualne* (ip),
dotyczące tylko jednego państwa i 0-
gólne (ipcą)  rozsyłane wszystkim
członkom. Obok opisu wypadku za-
wierają one dokładne daty co do osoby
zbrodniarza, jego wyglądu wzrostu.
znaków szczególnych j tp. — dzięki
cze:nu Schwytanie zbrodniarza jest
ogromnie ułatwione. O działalności
tej organizacji Świadczy najwymow*
niej fakt, że od chwili jej założenia do
września 1930 roku. nadała oną ogółem
41.073 słów komunikatów, w czem wię
cej jak połowę komunikatów między”
narodowych. *

Kwestia przesyłania na krėtkich
falach fotografij zbrodniarzy i odcis-
ków ich palców nie została dotąd de-
finitywnie rozwiązana. Narazie system
belinogranów znajduje zastosowanie
w policji francuskiej i niemieckiej.

* € * Niezależnie od tej organizacji mię*
dzynarodowej poszczególne państwa
posiłkują się radjem bardzo wydatnie
i z doskonałym skutkiem w swej we-
wnętrznej służbie policyjnej.
W Anglii ; we Francji kursują spe”

cjalne auta policyjne, wyposażone w
stacię nadawczą i odbiorczą, dzieki
czemu jadący w takim samochodzie
ajenci pozostają w nieustannym kou-
takcie ze swymi przełożonymi, zda”
iąc im raporty i odbierając dyspózy-
cie. W Niemczech, a przedewszyst*
kien w Berlinie, ajenci policyjni za-
opatrzeni są w maleńki aparat odbior”
czy, ukryty w lasce, do której przy-
czepiony jest drut ze słuchawkami.
Wzorową organizacją w tym kierun*
ku poszczycić się może Austrja, posia-
dająca przeszło 400 ruchomych sta- cyj policyjnych odbiorczych.

 

bardzo ważną rolę. O miasto to, które
Pindar nazywał „najpiękniejszem mia“

stem na świecie”, toczyły się zacięte
boje mniędzy Grekami a Kartagińczy”
kami. Najwyższy jego rozkwit przy”
pada na początek VI wieku, kiedy: te

tyran Theron, posiłkowany przez ty=
rana Syrakuz Gelona, pobił na głowę
Kartegińczyków, biorąc dziesiątki ty”
sięcy jeńców. Ci właśnie jeńcy używa”
ni byli do budowania potężnych forty”
fikącyj, podziemnych kanałów i licz-
nych świątyń, z których kilka doche”

wało się do naszch czasów.

Stosunkowo najlepiej utrzymała się
świątynia zwaną świątynią Zgody, a
to dzięki temu, że w średnich wiekach

przebudowaną została na kościół pod
wezwaniern św. Grzegorza. Świątynia
Zgody jest klasyczną budowlą w nai“
czystszym stylu doryckim.
Świątynie Dioskurów, Hery, Herku-

lesa i Junony. zbudowane z żółtawego
wapienia, uległy z biegiem czasu znisz-
czeniu. Dziś sterczą tylko nieliczne ko”

lumny, częściowo z  architrawarni,
wśród bujnej zieleni oliwek j drzew po-

marańczowych.

Naigorszy los dotknął. olbrzymią
świątynię Zeusa, największą niemal bur
dowlę starożytnej Grecji. Świątynia ta
mierzyła 115 metów długości na 56 m.

szerokości, a wsparta była na 38 ko”
lumnach, wysokich na 17 metrów. —

Wnętrze świątyni dzieliły dwa szere”
£i — razem 24 sztuki — czworokąt-
nych filarów na trzy nawy. Świątynia

ta nigdy nie była kompletnie wykci-
czoną: brakowało jej pokrycia. Tei

okoliczności też zawdzięczać należy,
że cała olbrzysnia budowla. niezakry-

ta, wystawioną na działanie słońca,
deszczu i wiatru, pomału zamieniła się
w ruinę. Jednak jeszcze w roku 1400

znajdowałą się w stosunkowo dobrym
stanie. Dopiero wiek XVII przypieczę”
tował jej los: przeważną część mater-

jału z tej świątyni rozebrano i użyto
do wybudowania znolo i wieży u wejś”
cia do portu.

„Jest jeszcze jedna dziedzina, w któ
rej radjo oddaje człowiekowi ogro:n-
ne usługi.

W wypadkach katastrof elementar
nych jak trzęsienie ziemi, pożary, wy*
lewy itp. kiedy połączenia telegraficz-
ne i telefoniczne zostały przerwane,
pierwsze oddziały ratownicze po przy
byciu na miejsce wypadku nawiązuią
zapo:nocą przenośnej stacji nadawczo*
odbiorczej bezpośredni kontakt z od-
powiedniemi władzarni, dzięki cze”

mu prace ratunkowe prowadzone być
mogą szybciej i bardziej celowo. A w
takich wypadkąch każda minuta jest
droga, — į radio oddać może conaj-
mniej takie same usługi, jak telegraf
lub telefon. 2

Tożsamo odnosi się do wypadków
sabotaży, masowych demonstracyj, ge
neralnych strejków ; zorganizowanych
na większą skalę rozruchów. Znajduje
t oszerokie zastosowanie zwłaszcza w
Paryżu, gdzie od dziesięciu lat istnie”
ie specialny oddział służby radio-pok-
cyinej. Obejmuje on- dwie stałe stacje
nadawczo - odbiorcze oraz 50 takich
samych stacyj przenośnych, 'znOnto-
wanych w specjalnych automobilach,
zaopatrzonych w zewnętrzną antenę
ma dachu wozu. ,

Automobile te towarzyszą stale
oddziałom policyjnym, wysyłanyn w
miejscowości, nieposiadające połączeń
telegraficznych lub telefonicznych.
Po przybyciu na miejsce nawiązuje się
natychmiast kontakt ze stacją stałą,
skąd wychodzą  dyspozyciei; dokąd
przesyła się rapory. Organizacja tef
służby radjowej oddała duże usługi i
ma być w najbliższym czasie znacznie
rozszerzona.
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