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Powieść egzotyczna.PelsceOdtodzenej
W 6. wielkich a doniosłych prza

mian i przewrotów, które w latach 1914

—1920 wstrząsnęły światem całym i nie

d> poznania zmieniły jego oblicze, Pol.

" sce zaś po 123 latach niewoli przyniosły

upragnioną i przez pokolenia z tęsknotą

wyczekiwaną niepodległość, -— wielu lu-

dzi, którzy w normalnych warunkach ni-

gdyby może w życiu nie opuścili swego

rodzinnego miasta, w ostatecznym razis

-- swojego kraju, — naskut:k tych prze.

mian i przewrotów znalazło się w naj-

rozmaitszych punktach świata, na naj-

odleglzjszych jego krańcach.

Wśród ludzi tych wielu było pisarzy,

którzy po powrocie do kraju i p» uśmie-

rzeniu się fal i burzy dziejowej, wędrów=

ki swe po Świecie szerokim i wražania

swez tych wędrówek uwiecznialii uwiecz

niają w swych dziełach, mających bądź

charakter pamiętnikarski i opisowo-po-

dróżniczy (Goetel: Przez płonący wschód,

Egipt, Podrćż do Indyj, Giżycki Przez

Urjanchaj i Mongolję, Kossak-Szczucka

Pątniczym szlakiem, Symonolewicz Mira-

że mandżurskie), bądź poetycki (Baliński

Słonimski, Wierzyński), bądź t3ż — i w

w stopniu najsilniejszym — charakter

beletrystyczny, decydujący o dosyć buj:

nym rozwoju powieści egzotycznej w

Polsce Odrodzonzj,

„Nie stworzyliśmy wprawdzie w la-

tach powojennych beletrystyki egzotycz-

nej tzj miary, co zgzotyczna powieść an

gielska (Conrad, Kipling) czy francuska

tFarrie're, Banoit) — tem niemniej lite-

ratura piękna Polski QOdrodz>nej  po-

szczycić się raoże całym szeregiem mniej

lub więcej wybitnych utworów z zakrzsu

powieściopisarstwa egzotycznego i chlu-

bić się ma praw» wcale pokaźną ilością

nazwisk tych autorów polskich, - którzy

przemierzywszy świat wzdłuż i wszerz

(czasami — choć, trzeba przyznać, dość

rzadko nąogół, przemierzali go tylko w

swej własnej wyobraźni lub na kartach

encyklopedji czy podręcznika gcografji!)

-— 0 tam, co widzieli, co przeżyli ico

przemyśleli — opowiadają na kartach

swych książek, z których niajzdna sta-

nowi bardzo znaczną pozycję w literatu-

rze dzisiejszej, pozycję nietylko bibljo-

graficzną, ale i artystyczną

Największym bezsprzecznie artystą po-

między polskimi powieściopisarzami 'agzo*

tycznymi jest Ferdynand Goet3] autor

„Pątnika Karapety*, ; Ludzkości* i

s;Schmerzenreicha” ;;Karchata” ;;Z dnia

na dzisń” i „Serca lodów*, Syberja i Tur-

kiestan, oglądane oczyma jeńca — P>

laka,., oczyma, przed którami rozpościera

się nowy, nieznany, oryginalny świat,I

które zarazem stają się świadkiem bra-

tobójczej wojny między autochtonami

tych krajów w czasie rewolucji rosyjskiej

i walk między „białymi* i „Czerwonymi“

i nietylko te bezbrzežne, bazkrasn> step7

południowo - wschodnich ziem rosyjskich,

als lodowce i gejzery  Islandji — Oto

egzotyczny, nieznany, dziwny, czarujący

świat, który w wysoce artystyczny kształt

opowiadania i opisu wysokiej klasy za.

klina Goetal, budząc podziw :czytelników

i uznanie krytyki, A c» jeszcze ważnizj-

sze — nietylko przyrodę egzotyczną, zwy.

czaje i żywe tych dalekich, nieznanych

światów odtwarza z maestrją Goztel, —

   

„dokonywa on rzeczy jeszcze bardziej war

SU tem canniejszej, že rzadko osią:

ganz] przez innych autorów polskich:

umie spojrzeć należycie i przenikliwie w

głąb duszy Tatara, Sarta czy Islandczyka

w duszę tę wczuć się i ją zrozumieć, od-

tworzyć ją pięknie — przy pomocy całej

maestrji swego artyzmu — ale też i pra-

wdziwie Ten największy artysta z po.

śród polskich beletrystów egzotycznych

jest zarazam  najwiarniejszym w swych

relacjach, jast najbardziej prawdomów*

nym i w stopniu najwyższym — godnym

zaufania świadkiem naocznym,

Tego co się powiedziało o Goetlu, w

żadnym wypadku nie można powiedzieć

o tak głośnym i modnym czas jakiś au-

torze licznych powieści » charakterz: -

sacyjnosagzotycznym: o Antonim Mare

czyńskim. Żaden to artysta, a i poczuci»

odpowiadzialności pisarskiej ma w nie-

skończenie niższym stopniu rozwinięte,

niż u Goetla, Beletrystykę egzotyczną fa-

brykował masowo, — egzotyzm to jednak

czysto krajowego wyrobu: Goetel op»

wiada o tam tylko, c» sam widział; pi.

sze o tem, gdzie był; Marczyński zaś

nigdy nie widział tego, o czem opowiada

i nie był nigdy w krajach, o których pi-

sze, Wszystkie te „Alohy*, ;; Budzące się

bestje”, ;;Pieczenia antylopy” itd, itd,

— to owoce bujnej fantazji jedynie i grun

townych studjów.,  encyklopedycznych,

Zdarzają się więc też Marczyńskiemu raz

poraz niemiłe gaffy. popełnia niżwyba-

czalne błędy czy to w zakresie psycholo-

gji ludów egzotycznych, o których pisza,

czy to w odmalowywaniu terenu i tła.

W stopniu najsilniejszym błędy te ude.

rzają i rażą w „Perle Szanghaju*,

Cechują za to Marczyńskizgo bujna.

wyobraźnia twórcza, pierwszorzędny  ta-

lent narracyjny, silny nerw sznsacyjny,

Ka o której mówię, jest rodzajem

osobliwości. Pisał ją półtrzecia wieku

temu pozbawiony wykształcenia mary-

narz. Pisał naprzód w niewoli holender-

skiej w Bawarji, mając lat około trzy-

dziestu, a później prowadził dalej jako

dziennik zamiast odpoczywać po cięż-

kiej służbie. Ortografię miał zupełnie

swoistą, szczególnie co do imion włas-

nych. Ochrzczony nazwiskiem  jenerała

Monka okręt nazywa się u niego Mounk.

Opisywał naiwnie swe trudy, niebezpie-

czeństwa j cierpienia, narzekając na

ciężkie życie marynarza — a przecie

kochał okręty i morze. Nabożnie przy-

pisywał powodzenia opiece Bożej, a

klęski grzechom ludzkim. Nieznane ludy

obserwował z wrodzonym zdrowym

rozsądkiem. Zajmowały go egzotyczne

rośliny i zwierzęta. Rzeczy, które go

najbardziej zajmowały, odtwarzał ry*

sunkiem lub farbami. I tak systematycz-

nie prowadził swe zapiski przez lat czter

dzieści cztery.

Owoc tej wytrwałej pracy przeleżał

się do naszego wieku, aż dostał się w

ręce hrabiego Harwicke, od tegozaś na- był go obecny wydawca Basil Lubbock.

umiejętność stosowania dynamiki, duże

zdolności kompozycyjne, Powieści jego to

lektura zawsze zajmująca, emocjonująca

czytalnika, pochłaniająca go, a chwilami

porywająca, Wielką zaletę ytności po

wieści egzotycznych Marczyńskiego  sta-

nowi niewątpliwie to, że pociągając do

siebie czytelnika swą fabułą, pociągają

go zarazem siłą inercji i tłem i tematem,

przez co budzą w nim zainter:sowanie do

literatury 2gzotycznej wogóle, a więci

d» beletrystyki egzotycznej poważniejszej

(utwory Goetla).

Duże zasługi na polu polskiej powo-

jennej powieści egzotycznej położył nie-

słusznie dziś zapomniany i w cień usu

nięty Jerzy: Bandrowski, autor całego sze»

regu zajmujących, pod względzm odtwa-

rzania tła — niezwykle skrupulatnych,

pod względem zaś artystycznym -- naj-

zupełniej poprawnych, a chwilami znako*

mitych niemal — powieści egzotycznych,

przeważnie na tematy wschodnie,  naj-

częściej daleko-wschodnie, Na czoło» twór-

czości Jerzego Bandrowskiego wybija

się „Krwawa chmura*, arcydziało niemal

analizy psychologicznaj, dokonanej przez

pisarza — Polaka na objekcie, tak trud-

nym i tak obcym i dalekim, jak dusza

Chińczyka,

"W pewnym sensie autorem — powie-

ściopisarzem egzotycznym jest Edward

Ligocki, na uwagę taż zasługują utwory

beletrystyczne Jzrzego Bohdana Rychliń-

skiego, w szczególności cztery opowiada-

nia, stanowiąca cykl „Mah-Jong*, Motywy

egzotyczne, fabularne czy psychologiczne

— przewijają się raz poraz i poprzez ba-

letrystykę czysto Sznsacyjną lub fantas-

tyczną — tę ostatnią wtedy gdy porusza

problem „żółtego niebezpiezceństwa'*

(Barszczewski Czandu, Karczewski Bak-

 

 

 

 

—

Książka będzie trudno dostępna, gdyż

wyszło tylko 100 egzemplarzy, a dwa

pokaźne tomy kosztują 4  gwineje

(120 zł!).

John Barlow pochodził z okolic Maa-

chestru i był synem wieśniaka, którego

dochód roczny wynosił 8—9 funtów

sterlingów. Nauczył się jako chłopak

czytać, a mając lat 15, powędrował z

dwoma szylingami w kieszeni do Lon-

dynu, ażeby posługiwać w gospodzie,

należącej do stryja. Już wtedy marzył

0 morzu i o poznaniu szerokiego Świata.

Marzeńia spełniły się nagle, a niespo-

dziewanie. Marynarkę wojenną Anglii

kompletowano wówczas przez przymu-

sowe wcielanie do niej ludzi, zwabio-

nych przemocą lub porwanych gwałtem
na pokład. Ten drugi los spotkał Johna,

który napół pod przymusem, napół do-

browolnie musiał podpisać akt wstąpie-

nia do marynarki Rzeczypospolitej an-

gielskiej.

Było oto bowiem w r. 1659, jeszcze

za Rzeczypospolitej i statek nazywał się

Naseby — od rozstrzygającego zwy-
cięstwa armji parlamentarnej nad woj-

skami Karola I. Już jednak w roku na-

stępnym dzięki patronowi innego okrę-

cyl, Błażejowski Tajemnica dr, Eiwi itd.)

Nastor polskiej powieści cgzotyean=j,

autor „Ol Soni Kisań*, ;;Beniowski-go"

;;Oceanu” ;;Miłości samuraja” t innych

większych czy nan'ejszych utworów z za

kresu beletrystyki egzotycznej — Wae-

ław Sieroezowski zmienił w czasach p”-

wojznnych swe zainteresowania: z zakr

su nas w danej chwili interesuiąceg),

stworzył jadno tylko dzieło i to znacznie

ustępujące jego utworom. przedwojennym

— pwieść „Dalaj-Lama"*, W powieści tej

występuje głośny w czasach rosyjskiaj

wojny domowej wódz armji antybolsze-

wickiej w Mongolji — baron Ungern-Stern

berg, Trzeba zaznaczyć, że postać barona

Ungera cieszy się dużą popularnością w

polskiej powieści 'sagzotycznej: opróce

Si"roszewskiego, znajdziemy ją u Giżyc-

kiego, a przedewszystkiem u naiglošniej-

szego beletrysty egzotycznego, znacznie

więcej cenionego i popularnago zagranicą

niż w Polscz — Ferdynanda Antonieg

Ossendowskiego,

Ossendowski zdobył sobie Światowy

rozgłos książką „Przez kraj zwierząt, b

gów i ludzi* (w której to książce wystę-

puje właśnie baron Ungarn, tak sam,

jak w dramacie „Żywy Budda*). i

Odtąd każda nowa książka Ossendowć
skiego, czy t» o akcji, rozgrywającej si?

w górach Atlasu, czy w Senegalu, —

czy to opowiadająca o Palestynie, a A-

meryce Południowej czy o żywocie "a=

nina — staja się wielkiem wydarzeniem

literackiem w całej niemal Europie, któ-

ra tego autora barwnych. porywających

powieści i opowieści podróżniczych —

autora — Polaka wynosi na szczyty po-

wieściopisarstwa egzotycznego w świecie 

 

całym, m. t)

Pamiętnik osa z AVII wieku
tu, na którym Johnowi sądzone kvlo

służyć, jen. Monkowi, nastąpiła restau-
racja Stuartów 1 „Naseby* przechrzęwo-
no lojalnie na „Królewskiego Karola" —
i wysłano po zaproszonego do powro:u

na tron królewski Karola drugiego

tego imienia.

Ciężkie było w owych czasach życie
żeglarza. Oto obrazek, dający o' niem
wyobrażenie, a równocześnie próbka

naiwnego stylu Johna Barlow, opisują-

cego tu cierpienia, jakie przeszedł wraz

z towarzyszami w r. 1661 w pobliżu wy-

brzeży portugalskich:

Miotani przaciwnemi wiatrami i ma=
jąc mało wody, a przez cały czas źle za-
opatrzeni w. żywność, musieliśmy teriz
zadawałać się jedną kwartą napoju na
głowę dziennie, Napój ten robiło się z
kwaśnazgo wina i Śmierdzącej OB Tr
nam się bardzo dawało we znaki, i
waż zaś było gorąco, a stale masiałem
jeść solone mięso, nie mogłem nigdy na.
psłnić brzucha do sytości, przez co nie-
raz żałowałem, żem poszedł na morze,
wspominając, jakia rozkosze mają w AW
glji ludzie, których brzuchy pelne są d>
brejstrawy i napoju, chociażby nie wiem
jak ciężko na to pracowali, 1 wciąż
myślałem, że żebracy lepsze mają, życie
i lepiej żyją odzmnia, bo rzadko 'm się
zdarza, aby nie napchali żołądków Iep-
szą strawą, niż my możemy dostać; a
także nocą leżą sobie spokojnie i bez-

piecznie po porządnych szopach, pełnych

 

  



" Str. II.

słomy, a nikt im nie przaszkadza i mogą

«obie leżeć, jak długo im się spodoba.

Przyszło Boże Narodzenie.
Nie mieliśmy nic prócz małego kawał-

Ka irlandzkiej wołowiny na cztzrech lu-
%wi, mięsa które zamarynowano przed
dwoma lub trzema laty i które przeszł?
rdzą, z jak djabli g odrobiną Śmierdzą.
gej oliwy lub masła, która miało wszyst
Kie kolory tęczy — dużo ludzi w Anglji
smaruje koła swych wozów czemś lep.
szem

Tu John Barlow powtarza sobie sta-

re przysłowie angielskie:

Kto posyła swe dziecko na morze, aby
tam zarabiało na życie zrobiłby o wiele
Mepiej, gdyby oddał je do terminu do kata

Lecz prócz głodu, pragnienia, trudu

ponad siły, braku snu czyha?y jeszcze na

każdym krąku niebezpieczeństwa. Wojo-

wano na morzu z Holendrami. Hisz-

panami i Francuzami. Najniebezpiecz-

mniejszymi przeciwnikani byli Holendrzy.

którzy wydali w omym czasie wielkich

admirałów Van Trompa i de Ruytera.
Wojna z nimi obfitowała w tragiczne

momenty dla Anglii. De Ruyter spalił

trzy okręty wojenne w Chatham, Van

Tromp przytwierdzi! do rufy swego

"okrętu miotłę — na znak, że oczyścił

Kanał La Manche z Anglików. Żle za-
(opatrzone okręty, niewyćwiczone zało”

zi, kapitanowie i admirałowie, zapoży-

jęzeni od armii lądowej (jeden z nich
| komenderował „Na lewo zachodź!*) —

|wszystko to powiększało grozę położe-

|nia, lecz odwaga, wytrzymałość i wro-

'dzona miłość morza ratowały Anglików.
"John Barlow uczestniczył w dwóch
wielkich bitwach morskich, jakiś czas
spędził w niewoli —- wogóle wychodził

cało z niebezpieczeństw i powoli piął się
wgórę w hierarchji marynarskiej. Miał

umrzeć jako oficer statku wojennegy,

który zastępczo fungował jako kapitan.

Sługiwał później i na statkach hat:-

„dlowych, ale w owej burzliwej epoce
| każdy z nich był zaopatrzony w działa.

inaczej byłby łatwym łupem dla korsa-

rzy. Zresztą zdarzało się, że jeden okręt
angielski kradł drugiemu marynarzy, po-
rywając ich przemocą, gdy udało się za-

skoczyć jakąś grupkę na lądzie, a bie-

dakom przepadały przy tej sposobności
(ich rzeczy, oszczędności i żołd —- za-
wsze płacony z wielkiem opóźnieniem.

Przeżycia Johna Barlow stanowią

prawdziwą epopeję. Walczył on z kor-
sarzami i wyzwalał z ich niewoli aa-
zielskich majtków. Pięć czy sześć razy”

żeglował do Indyj (naokoło Afryki),
a podróż w owym czasie trwała pół ro-

ku. Trzy czy cztery razy odwiedził
Chiny, znał Indje Zachodnie, jak własną
kieszeń. Ożenił się i tęsknił do żony i
dzieci, ale był w domu nieobecny raz

przez dwadzieścia, raz przez jedenaście
lat.

Gdzie nie był czego nie widział! A
wszystko pilnie notował. Mówi o nie-

wolnikach w Barbados, że „żyją wśród
takich trudów i męczarni, iż gotowi są
na wszelki hazard, byle uciec, choć w

razie złapania tracą ich przez spalen'e

żywcem, przez ucięcie głowy, przez po-
siekanie na kawałki, aby dać innym

murzynom odstraszający przykład”.

O Hotentotach znów mówi Barlow:

Jest to najbardziej pogański naród,
jaki widziałem. Nie znają dobra, nie od-
dają czci ani Bogu ani djabłu, chodzą
po šwizcie raczej jako dzikie zwięrzęta,
niż jako ludzie i jadają wszelkie surowe

mięso i wnętrzności zwierzęce, które się
wyrzuca,

O pobożności Johna świadczą uwagi,
jakie poczynił po klęsce, poniesionej w
wyprawie na brzegi francuskie w r.
1691:

Przedsięwzięciu naszzmu stanął na
przeszkodzie brak łaski Bożej, bo nasz
cały naród oddany jast takiżj pysze rbyt
kowi, rozpuście, klątwom i pijaństwu,
Gdy zaczniemy poprawiać się, możemy

DODATEK _KULTURALNO-LITERACXI

mieć nadzieję, że Pan Bóg będzie z na:
szemi wojskami i flotami.

Kończy też Barlow swe zapiski,

dziękując Bogu
za Jago dobroć, że mnie ochronił wa

wszystkich podróżach pośród tylu wisl-
kich niebezpieczeństw w ciągu tylu lat
rzemiosła marynarskiego,

Na zakończenie parę słów o „ilustra-

stracjach”, któremi Barlow ozdobił swćij

dziennik. Zgórą 120 było kolorowych,

ponad 50 niekolorowanych. Małą część

tylko zreprodukowano w wydaniu Lub-

bocka. Widoki wybrzeży zasługują na

uwagę jedynie jako curiosa, gdyż dziel-

ny żeglarz nigdy nic nie słyszał o pe"-

spektywie, a i sam jej nie wynalazł. Na-

tomiast obrazy okrętów są wca!e dobre

i dokładne. a rysunkowi nosorożca nie-

wiele można zarzucić. Jednem slowe-n,

poznajemy tu, jak w całym pamiętniku,

mam
  

Kocowiek zwiedza Włochy środkowe,

nie pominie z pewnością sposobności,

by nie zrobić wycieczki z Rimini do San

Marino, tej minjaturowej republiki, sta-

nowiącej tak jaskrawy i niezwykły

przykład anachronizmu historycznego i

politycznego w dzisiejszych czasach.

Republika, licząca niespełna 15 ty-

sięcy mieszkańców, a obejmująca po-

wierzchnię 61 kilometrów kwadrato-

wych!.. Republika, najściślej związaada

z życiem kulturalnem i _ politycznem

Włoch, — zachowująca jednak pełną sa-

modzielność, rządząca się własnem pra-

gwardję!

Nic dziwnego zatem, že každy tury-

sta uważa sobie za obowiązek poświęcić

choć jeden dzień na zwiedzenie tego

„państwa”, — zwłaszcza, że może to za-

łatwić bez jakichkolwiek formalności

paszportowych czy celnych. A wyciecz-

ka to naprawdę ładna i interesująca, —

przytem mieszkańcy San Marino —

przeważnie wieśniacy żyjący z uprawy

wina, — witają bardzo gościnnie obcych,

czerpiąc z tego ruchu turystycznego ła-

dne zyski.
* «

*

Wedle legendy powstanie San Ma-

rino sięga czasów Diklecjana. Wówczas

to, chroniąc się przed prześladowaniem

dwaj świątobliwi rzemieślnicy, San Ma-

rino i San Leo, schronili się w te niedo-

stępme, pokryte gęstemi lasami, góry.

Już w roku 885 powstaje tam klasztor

na górze zwanej „Rocca del Titano“, —

dokoła którego grupują się wioski i 0-

siedla.

Republika

wem, posiadająca własny rząd i własną

samego powstania autonomię, — a pa-

pież Urban VIII uznaje formalnie w roku

1631 jego niezawisłość. I tak przetrwała

republika wszystkie wielkie wstrząsy i

walki, jakie szalały w ciągu wieków na

apenińskim półwyspie, — stając się nie-

jako asylem dla śmiałych a wielkich bo-

jowników o wolność. Tutaj te schron'ł

się w r. 1849 Garibaldi ze swą chorą

żoną i niedobitkami swych żołnierzy

przed nacierającemi aa niego przemoż-

nemi siłami Austrjaków.

A mieszkańcy San Marino, miłujący

fanatycznie wolność i niepodległość, nie

myśleli nigdy o podbojach, o rozszerze-

niu granic swego państewka. I owszem

—odrzucili bez wahania propozycię Na-

poleona, który chciał im przyznać w tym

kierunku duże koncesje terytorialne.
I tak oto przetrwała do dziśdnia ta

jedyna w swoim rodzaju republika, z ie-

dynem miastem-stolicą, zachowując z ca-

łym pietyzmem wiekowe tradycje, oby-

czaje i ustrój państwowy.
s .

Najwyższą władzę reprezentują w

San Marino dwaj „Regenci*, wybierani
co pó roku, dnia 1 kwietnia j 1 paździer-

nika. Wyboru dokonuje uroczyście tzw.
„Wielka Rada“, w skład którei wchodzi

po dwudziestu przedstawicieli stanu
szlacheckiego, mieszczaństwa i rolni

twa. „Wielka Rada", to rodzaj parla-

mentu; emanacją tegoż jest tzw. „Mała

Rada', złożona z dwunastu członków.

Oczywiście posiada republika i swo-

ią własną „gwardję”, umundurowaną na

wzór włoski, a czuwającą nad bezpie-

czeństwem publicznem. Służba w niej

nie jest ciężka ani wyczerpująca, miesz- 

ź

Johna Barlow jako człowieka o dużych

wrodzonych zdolnościach, nie popartych

wykształceniem.

Jego zapiski nietylko mają wartość

historyczną, ale też oświetlają angiel-

ski charakter narodowy i w znacznej

mierze wyjaśniają, skąd wzięła się mor-

ska potęga Anzlii. >

A. E.
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a pracowici, rzadko dają sposobność do

„interwencji”.

Położone ua szczycie daść wysokiej

góry (743 m.), przedstawie. San Marino

widok niesłychanie malowniczy ze swe

mi spadzistemi uliczkami, tonącemi w

powodzi kwiecia, wyzłoconemi promie-

niami południowego słońca.

Z dawnych zabytków najciekawszym

jest kościół i klasztor Franciszkanów,

budowla z XIV wieku.

Katedra („pieve“) zbudowana w po”
czątkach XIX wieku zawiera grobowiec

św. Marcina, którego święto obchodza-

ne jest uroczyście dnia 3 września.

Pałac rządu, zbudowany w roku 1894,

į jest pięknym gmachem w stylu gotyc-

kim. Wreszcie jedną z osobliwości jest

taw. „Rocca* (738 m. wysokości) ze

swemi starożytnemi basztami i wieża-

mi, skąd roztacza się przepiękny, rozle-

gły widok aż po lazurowe brzegi Adria-

tyku, — od Aukony do Rawemny.

Naogół nie znajdzie się w San Ma-

rino cenniejszych zabytków architektu-

ry, malarstwa, czy rzeźby, tak szczo-

drze rozrzuconych po innych miastach

włoskich. I z pewnością nie ściągałoby

San Marino takiej rzeszy turystów, —

gdyby było zwyczajnem sobie mia-

steczkiem wloskiem, podobnem do dziz-

siątek i setek innych. I w tem, zdaje się,

tkwi cała tajemnica jego „niezawisło-

ści”, którą inameej trudno byłoby zrozu-

mieć i wytłumaczyć w dzisiejszem ustro-

ju faszystowskich Włoch: owa niezawi-

słość jest właśnie tym magnesem, ścią-

gaijącym turystów z całego świata, prag-

nących na własne oczy obejrzeć minia-

turową republikę... 
     

nie zwierząt pa zoologach, Najbardziej

wybredne są może węże, Jeżali nie dosta

ją tego, co im smakuj3 urządzają strajk

głodowy. Coprawda, obchodzą się bez po

żywienia bardzo długo, zdarzały się wy-

padki, że wąż nie jadł rok i dwa lata.

Lecz wszystko ma swoje granice i jeżeii

nie uda się wynaleźć pożywienia, które-

by wytrwałego gada skusiło do przerwa

nia głodówki, następuja wycieńczenie

i śmierć,

* s .

Niedawno otrzymał gród zoblogiczny

w Londynie wspaniały okaz tzw. królew.

skiego kobry, mierzący 3 metry. Węże

tego gatunku są w świecie zwierzęcym

kanibalami i zjadają zazwyczaj każd::go

mniejszągo gada, jakiego im się uda po-

chwycić, Ale w tym wypadku natrafio-

no na szczególnie wybrednego osobnika,

który ze wstrętem odwracał się od wszyst

kiego, a spożywał tylko pewien gatunek

węży, żyjący na Archipelagu Malajskim

— po 5 funtów st, sztuka.
* « *

"W paryskim ogrodzia roologicznym żył znów wspaniały pyton o žylkowanej

szło na myśl potraktować nią wytrwałe-

go głod»mora, Zjadł i zaczął przychodzić

do siebie. Sądzon», że teraz zacznie przyj

mować wszelki pokarm, ale wnet przzko-

nan> się, że kapryśny pyton nie uznaje

nic prócz gęsi.

* . *

Najdroższy obiad urządził sobi3 kró.

lewski kobra w londyńskim  Zoologu,

Właśnie go tam przywieziono i  niedo-

świadczony dozorca „umieścił go pierwszej

nocy w klatce razem z sześciu zwyczaj-

nemi kobrami, Wyobrażał sobie, że jado-

wita węże muszą zgoydzać 8ię ze sobą.

Ala na drugi dzień rano okazało się, że

większy i silniejszy gad połknął całe to.

warzystwo. Na dobitkę mniejsze węże nie

były kupione i handlarz zwierząt zażądał

za nie bardzo wysokiej czny, Dopiero po

dłuższych targach zgodził się na 25 fun-

tów (ponad 700 złotych).
- *

Bardzo dobry apetyt mają foki, a jesz-

cze lepszy spokrewniony y niemi i ni:c>

podobny z wyglądu lew morski (mors).

Gdy zbliża się godzina karmienia, wydaj» on raz za razem głośny, niesłychani»

Maleńki ten organizm zachowuje od| kańcy bowiem, ludzie spokojni, wese'i (kr.)

—— —— — ——

Koszt żywienia zwierzął
M skórza, który odmawiał wszelkiego po-, przeraźlrtwy krzyk, Nadchodzi wreszcie

ało kto zdaje sobie sprawę, jak| siłku i był już bliski śmierci. Przypadko-| posługacz z olbrzymią putnią ryb —

znaczne wydatki pociąga za sobą żywie: |wo dobito skaleczoną gęś i komuś przy-| zresztą jak najtańszych, funt kosztuje

tylko 4 pansy (ok. pół złotego), Bo taż

lew morski zjada dziennie 25 funtów tego

pożywienia! I on i foki zupałnie nie in-

teresują się ludźmi i publiczność tardzo

często kręci się pośród nich w czasiu 0

biadu (służba zezwala na to za skromnym

napiwkiem), Warto zaś przypatrywać :ię

zręczności zwierząt, które niezawodnia

chwytają w lot każdą rzuconą s>>ie rybę,

 

* * i
* 7

Jest odmiana foki, odznaczająca się

olbrzymim wzrostem i z tego powodu

zwane foką = słoniem. Londyński Ogród

Zaoologiczny posiadał młode z t:go ga

tunku, Niemowlę miało jednak niezły apa

tyt, skoro na ryby dla niego mus'an> wy-

dawać tygodniowo 10 funtów sterlingćw

(blisko 300 złotych), Nie służyła mu nić.

wola i zdachło, ale berliński Zlog r"

siada dorosły okaz foki — słonia, mie"

rzący 6 metrów, Wikt tego olbrzyma ko-

sztuje rocznie 'ak, 30.000 marek niemiece

kich. A E.
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Maduomy malarz czterech królów
M... wspaniałe brzmiącego, iście

hiszpańskiego nazwiska, był Francisco
Jose de Goya y Lucientes synem pocz-
<iwej chłopskiej rodziny, która ciężko
pracowała na kawałek chleba.

Urodzony 30 marca 1746 we wiosce
Fuentetodos koło Saragossy, okazywał
od wczesnej młodości niezwykłe zdolno-
Ści i zamiłowanie do malarstwa. Toteż
już jako 13-letni ch.opak przenosi się do
Saragossy, gdzie pobiera naukę u zna-
nego malarza J. Luzan'a,

Ale młody Francisco posiada ogni-
sty, południowy temperament; musi się
„wyszumieć”*. Zdrowy, silny, odważny
aż do zuchwalstwa, prowadzi w Sara-
gossie bujne życie, stając się bohaterem
licznych skandalików, awantur i bijatyk.
Kiedy mu ziemia zanadto zaczyna pa-
rzyć stopy, — ucieka w r. 1765 do Mu-
drytu, gdzie zdobywa sobie wkrótce o-
pinję niebezpiecznego donżuana. Aż
pewnego wieczora znajdują go leżącego
w ustronnej uliczce, bezprzytomnego, ze
sztyletem utkwionym w plecach... Silna,
chłopska natura zwyciężyła: Goya
wkrótce odzyskał zdrowie, ale miał już
dość Madrytu.

Zapomocą sprytnego podstępu dosta-
je się w roku 1769 do Rzymu, gdzie prze-
bywa parę lat. Z tego okresu krążą nie-
zliczone legendy o jego awanturach mi-
łosnych i warjackich pomysłach. Tak np.
miał pewnego razu wydrapać się na ko-
pułę bazyliki św. Piotra, by tam wyryć
ku wiecznej pamięci swe nazwisko.

Jesienią r. 1771 jest już spowrotem w
Saragossie — i tam rozpoczyna swą
pracę twórczą, malując freski w koście-
le Senora del Pilar, co przyniosło mu

zaczątki sławy i ładny zarobek w kwo-
cie 15 tysięcy reali.

Od tej daty następuje przełom w du-|
szy artysty, która zabiera się z całym
zapałem i gorliwością do pracy.

Q dalszej jego, wspaniałej karierze
decydują lata następne, kiedy w roku
1776, po osiedleniu się w Madrycie, wy-
gotowuje projekty do gobelinów dla pa-
Jacyku królewskiego w El Padro, za-
mieszkiwanego przez ówczesnego księ-
cia Asturji, a późniejszego króla, Karola
IV.

Rysunki te, jakkołwiek nie należą do

najdoskonalszych dzieł mistrza, przyję-
te zostały z prawdziwym entuzjazmem;

kompozycji
miały one tę wielką zaletę, że przed-
stawiały one szereg scen z codziennego
życia ludu, — różniąc się tem korzyst-
nie od uprawianych dotychczas niemal
„klasycznych* tematów z mitologii i
bezdusznych figur alegorycznych.

Równocześnie rzuca się Goya  nie-
mal gorączkowo do pracy, tworząc dłu-
gi szereg obrazów rodzajowych, portre-
tów, obrazów religijnych.

W roku 1779 uzyskuje Goya pierwsze
posłuchanie u króla. Podanie jego o na-
danie mu tytułu „malarza nadwornego
załatwione zostaje odmownie. Pewną
pociechę jednak znajduje we fakcie, że
madrycka Akademia sztuk pięknych
mianuje go w r. 1780 swym członkiem.

Goya nie ustaje w pracy. On, syn
prostego chłopa, jest przez parę miesię-
cy mile widzianym gościem w pałacu
infanta Don Luisa, gdzie portretuje ro-
dzinę infanta i szereg osób z najwyższej
arystokracji.

„Wreszcie w roku 1786 maluje portret
Karola III i otrzymuje tytuł „malarza
królewskiego", do czego przywiązaną
była wcale ładna pensja roczna.

Toteż w chwili zgonu Karola III, w
roku 1788, Goya jest już człowiekiem za-
możnym. Z wrodzonym, chłopskim zmy-
słem oszczędności ciuła pieniądze i 19-

kuje je w dobrych papierach procento-
wych. _

QT. ż +

Rządy Karola IV zapisały się czarne-
mi zgłoskami w historji Hiszpanii. Sam
król, człowiek o słabej woli, był tylko
manekinem w ręku swego otoczenia,
przedewszystkiem zaś swej małżonki  

Marii Luizy, która zdobyła sobie zgoła
niezaszczytne miano „hiszpańskiej Mes-
saliny*. Zupełne rozluźnienie obyczajów
na dworze królewskim pociągnęło za
sobą upadek moralności w całym kraju.

Jak ustosunkował się do tego Goya?
Maluje portrety rodziny królewskiej;
kilkakrotnie zwłaszcza portretuje królo-
wą, oddając w obrazach tych z całym
brutalnym realizmem wszystkie ujemne
cechy jej charakteru i usposobienia. Jest
dalej w łaskach. W r. 1789 mianowany
zostaje malarzem nadwornym, z pensją
50 tysięcy reali rocznie.

Ale Goya bystrym okiem widzi, co
się dzieje na dworze i w całym kraju.
Widzi i odczuwa to tem silniej, że w
tym czasie pojawiają się pierwsze groź-
ne zapowiedzi jego nieuleczalnej choro-
by: głuchoty, która stopniowo rozwija
się coraz silniej.

Straciwszy inożność bezpośredniego
porozumienia się z ludźmi zapomocą ży-
wego słowa — staje się pomału zgorz-
kniałym samotnikiem, patrzącym na
świat krytycznie. W tym czasie też po
wstają jego słynne „Caprichos* (Kapry-
sy), w ogólnej liczbie 80 rysunków, bę-
dące ostrą, bezlitosną satyrą na wszyst-
kie wady, ułomności i występki współ-
czesnego społeczeństwa. W miedziory-
tach tych — Goya pierwszy w Hiszpanji
— posługuje się techniką akwatinty.

Kiedy po krwawej rewolucji w Araq-
juez w r. 1808 i po abdykacji Karola [V
na tron hiszpański wstąpił Ferdynand
VII, Goya w charakterze malarza na-
dwornego portretuje dwukrotnie nowego
władcę :raz na koniu, drugi raz stoją-
co w obozie.

Wkrótce jednak rozgorzały w Hisz-
panji krwawe walki z francuskiemi woj-
skami Murata. Ferdynand VII abdykuje  

pod przymusem, a 20 lipca wieżdża do
Madrytu nowy król Hiszpanii, Józef Bo:
naparte.

I tutaj zachodzi fakt, nad którego

wyjaśnieniem łamią sobie napróżno gło-
wę historycy: Goya, wierny sługa
Bourbonów, gorący i szczery patriota,
Goya, który sceny krwawych walk u-
licznych z Francuzami dnia 2 maja u-
wiecznił w dwóch wspaniałych obrazach
—nieoczekiwanie zjawia się wśród dwo-
raków, łaszących się do nowego, obcego
władcy!

Co więcej, pozostaje nadal nadwor-
nym malarzem i kilkakrotnie portretuje
znienawidzonego przez naród Józefa.
Portrety te jednak wszystkie zaginęly
w ciągu lat następnych.
W głębi duszy pozostaje jednak Goya

wierny swym dawnym ideałom i prze-
konaniom. A kiedy wybucha owa stra-
szna, bezlitosna wojna gerylasowa, two-
rzy Goya w ciągu lat 1808—1814 swój
cykl wstrząsających 85 rysunków, Zzna-
nych pod ogólną nazwą „Desastres de
la guerra“.

Po ostatecznem a,pokojeniu w kraju
przenosi się Goya do swej willi pod Ma-
drytem, której ściany załudnia postacia-
mi niesamowitych demonów, czarownic
i potworów. Żyje w zupełnej samotno-
ści, nie przestając malować. Z tego 0-
kresu czasu datuje się cykl jego rysun
ków  „Suenos* (Sny) oraz „Tauroma-
guia“, gdzie daje szereg epizodów z
walki byków, której był od najwcze-
śniejszej młodości zapalonym  miłośni-
kiem. 2
Żyje w dostatku, pobiera swą pensję

jako malarz nadworny — obecnie znów
króla Ferdynanda VII.. Ale samotność
mu dokucza. Jako 78-letni starzec wy-

biera się samotnie w podróż przez Pire-

neje i osiada w Bordeaux, gdzie znajdu-  

je liczną kolonię hiszpańskich emigran-
tów.

Głuchy już zupełnie, mimo bardzo
osłabionego wzroku, nie może rozstać
się z pendzlem i paletą. Tworzy tam
jeszcze kilkanaście dzieł, wśród których
wyróżniają się zwłaszcza doskonale

portrety, pełne Światła i barwy.

Dotknięty nagłym atakiem  serco-
wyn umiera 16 kwietnia 1828 w Borde-
aux, na obcej ziemi, — skąd dopiero w
maju 1900 zwłoki jego przewiezione zo-
stały do Madrytu.

Nadworny malarz czterech królów,
był Goya za życia nawet w swej ojczy-
źnie mało znany. Większość bowiem je-
go obrazów zdobiła pałace królewsk'e
i książęce, niedostępne zwykłym šmier-
telnikom. Do tego burzliwe czasy rewo-
lucji i wojen napoleońskich sprawiły, że
o twórczości tego wielkiego artysty ma-
ło kto słyszał poza granicami Hiszpaaji.

A był przecież Goya jednym z naj-
bardziej utalentowanych i oryginalnych
malarzy hiszpańskich, malarzem niesły-
chanie płodnym, o olbrzymiej skali za-
interesowań.

Dorobek jego artystyczny wyraża
się cyfrą ponad 1400 dzieł, w czem oko-
ło 250 litografii, około 500 rysunków se-
pią, kredą, tuszem, cały szereg obrazów

olejnych i fresków.
Najpopularniejsze są jego groteski sa-

tyryczne, dramatyczne epizody wojen-
ne, oraz fantastyczne „Caprichos*.

W historji malarstwa hiszpańskiego

zajmuje Goya jedno z najpierwszych

miejsc, nietylko dzięki swemu wielkie-

mu talentowi, lecz również i z tego

względu, że w obrazach jegoodzwier-

ciedla się całe życie współczesnej Hisz-

ani
= (K. r.

 

 

 

Jiemia księżniczki Astrid

W ostatnich latach wzrosło ogrom

nie zainteresowanie Antarktydą, któ”
ra dotychczas jeszcze pozostaje nie-
mal w zupełności prawdziwą „terra
ignota".

Obok głośnej ekspedycji R. Byrda

zanotować należy drugą. również ame"
rykańską, ekspedycje lotników Lin*

colna Ellswortha i Anglika H. Wilkin”
Sa, — oraz trzecią, zorganizowaną
przez brytyjskie ministerstwo kolonii,
a pozostającą pod dowództwem Kapi-
tana Nelsona. 1

Ekspedycje te mają na oku prze”
dewszystkien cele naukowe: badanie
warunków meteorologicznych, pomia”

rv głębokości, sprawdzanie dokład-
ności dat kartograficznych, ewentu-
alnie odkrywanie nowych lądów, i td.

Ale okolice bieguna południowego
interesują również i wielkie kompanie
okrętowe, które wysyłają tam corocz”
nie całe flotyle na połów wielorybów.

Że jest to przedsiębiorstwo lukratyw*
ne, najlepszym dowoden fakt, iż w
roku 1932 wartość wytopionego tranu

z wielorybów dochodziła do 250 mil-
jonów złotych.

Flotyla taka składa się z 5—6

„catchers*, ti. okrętów  przeznaczo”

nych do połowu wielorybów, — oraz
z jednego „floating factorył. Jest to
okręt o pojemności około 18000 ton,

istne laboratorium, w którem złowione
wieloryby się obrabia i odpowiednio

magazynuje.

Każda ilotyla, poza odpowiednim
aparatem technicznym, służącym do
połowu, zaopatrzona jest w doskonałe

instrumenty do sondowania, nierzenia
temperatury, kartografji, meteorologii.

*
. *

Zwłaszcza Norwegja rozwija na  

tem polu bardzo żywą działalność, —

ona też ma do zanotowania ostatnio

cały szereg ciekawych spostrzeżeń
i odkryć. W ciągu roku 1929/1930

ekspedycja, która wyruszyła do

Antarktydy, odkryła nowe lądy poło”
żone między Ziemią Enderby a kra*
jem księźniczki Marty, — nazwane

przez odkrywców „Ziemią Larsa
Christensena', „Ziemią _ królowej
Maud" i „Ziemią księżniczki Ragnild".

Wyniki naukowe tej skspedycji
są ciekawe również i z innego wzglę”
du. Pokazało się mianowicie,; że cały

szereg wysp, najdokładniej wyznaczo”

nych na mapach i opisanych szcze”
gółowo istnieje tylko na mapach,

względnie w wyobraźni ich odkryw”

ców; dotyczy to w szczególności
wysp Douglasa „Nemroda', (odkry”
tych w roku 1831), dalej „Dougherty*;
„Rimutaka“ į +Pagoda Rock“. Tego
rodzaju „pomyłki* są łatwe do wy”
tłomaczenia, biorąc pod uwagę bardzo
ograniczone pole widzenia i specjalnie
trudne warunki obserwącji; niejedno”
krotnie też olbrzymie góry lodowe
brane były z oddali za wyspy. ||

.* *
*

Znany podróżnik norweski Lars
Christensen, przedłożył _ Akadeznji
Umiejętności w Oslo sprawozdanie
z odbytej ostatnio podróży do Antar"

ktydy na pokładzie okrętu „Thors
havn“. .

Christensen, członek  kilku kom-

panij okrętowych i zapalony podróż”
nik, wyruszył w grudniu 1933 wraz
ze swą żoną i synem na podróż in”

spekcyjną. Zadaniem jego było odwie-
dzić i skontrolować kilkadziesiąt
okrętów wielorybniczych. operujących
w tamtej okolicy. >

Po wywiązaniu się z tego zadania  

wyruszył w dalszą podróż, docierałąc
do 86 stop. dług. w. a 66.40 stop: sze”

rokości poł.. W tych okolicach odkrył
on nowy ląd stały, który nazwał

„Ziemią księżniczki Astrid", na cześć
najmłodszej. dwuletniej zaledwie. có*
reczki norweskiego następcy tronu.

„Ziemia księżniczki Astrid" odkry*
ta została przez dwóch lotników, człon
ków ekspedycji Christensena. Wznie-

Śli się oni na hydroplanie do wysokości
1200 mntr., a pozostając blisko godzinę
w powietrzu, krążyli wzdłuż brzegów
nowoodkrytej ziemi, robiąc notatki
i zdjęcia.

Ze zdięć tych wynika, iż jestto

pas ziemi, długości około 250 kilo”

metrów, wznoszący się stopniowo

w kierunku południowym. Bliższe
zbadanie tych obszarów nie było maż”
liwe z uwagi na niepoznyślne warunki

atmosferyczne.

"Tak więc Norwegia powiększyła
i rozszerzyła swe posiadłości zamor”

skie. Co prawda, nie przedstawia to
żadnej absołutnie realnej korzyści. —

wzbudziło natomiast duże zaintereso”
wanie w świecie naukowym.

Mimowoli jednak nasuwa się pew”

na refleksja: czy i ty:n razem od”

krywcy nowej ziemi nie padli ofiarą
złudzenia, biorąc góry lodowe za iąd
stały? Czy za parę lat jakaś ima
ekspedycja nie będzie musiała znowu

„prostować map żeglarskich, na któ"
rych odniedawna pojawiła się „Ziemia
księżniczki Astrid"? »

l š j (RJ
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ja faktem nader pocieszającym, ża

wśród powodzi błogosławieństw wspėl-
czesnego ducha czasu, dławiąceg» między
innemi wszystko to, co nazywa się nauką
literaturą i sztuką, — pojawiają się mi.
mo wszystko wysiłki, zmierzającj do wy*
dobycia na światło dzienne drzemiących
w ukryciu duchowych wartości nasz2go
kraju. Dzisje się to zwłaszcza w zaniedbanej
dotychczas najbardziej dziedzinie nauki 3
sztuce, Pojawiają się tedy coraz częściej
wazrtościowa monografje wybitnych  ar-
tystćw dłuta, pendzla czy architektury,
pisane przez fachowców starszej, a zwła=
szczą młodszej generacji, — studja rzu.
cające coraz więcej istotnego światła na
skarbiec duchowej kultury bogatago pod
tym względem narodu.

Książka dr, Józefa Piotrowskiego, dłu
goletniego konserwatora lwowskiego, zaj-
muje się po raz pierwszy fachowo archi.
tekturą, zbiorami i otoczeniem zamku w
Łańcucia, Jako owoc długoletnich, przy-
krych i żmudnych  studj6w i archiwal-
nych dociekań, posiada ona cenn2 zalety
ze względu na opublikowanie wcale inta.
resującego zabytku w jego historycznym
rozwoju i różnych wewnętrznych, urzą-
deniowych metamorfozach, Odznacza
się jednak to działko — powiedzmy lepiej
odrazu — pewnemi, obciążającemi je wa-
dami, Mimo, że jest ono tylk»  stresz.
czeniem przygotowanej pono do druku,
obszernej monografji, nie uwalnia jednak
autora od krótkiej chociażby analizy, ma-
terjału porównawczego, analizy, której
rezultaty pozostają zawsze koroną badań
historyka sztuki, Druga wada jast już
naprawdę przykrą. Autor wykraczające
"poza swoją dziedzinę, zapełnia spory szmat
książki zupełnie  zbytecznemi į bezkry=
tycznsmi hymnami pochwalnemi na cześć
genealogij rodów arystokratycznych, przez
których ręce przechodził zamsk, 'Wymie.
nia tu różne goligacje, zamiłowania, wy.
kształcenia, osobiste uroki i zalety sarca,
umysłu i ciała poszczególnych osobistości
w które chyba sam niż wierzy, a które
zabagniły częściowo nietylko kompozycją
interesującej zresztą książki, lecz stały
się prawdopodobnie także przyczyną odar
cia jej ze Ściślejszych wartości nauko-
wych,

Począwszy od-hipotszy założsnia drew-
nianego zamku łańcuckiego przez Kazi*

mierza Wielkiego ok, r, 1360, kreśli dr.

Piotrowski jego dzieje i zmiany wśrćd

historycznych wypadków i walk wewnę-

trznych prowadzonych przez szlacheckich

bożków ówczesnej teraźniejsz ści. Wypad.

ki te nie zdołały jednak zbytnio naruszyć

budowli, pozwalając jej ustawicznie roz-

szerzać się, oraz dostosowywać "o bojo-
wych, czy pokojowych ok>liczności, Z

Pilackich, a później

Stadnickich, przechodzi następnie zamek

w ręce Lubomirskich, za których nastę-

pujs budowa nowego zamku i warowni

  

 

„ha rzucie poziomym w kształcie pięcio-

ramiennej gwiazdy tzw. „Petit Royal“,

„wzniesiona na system nowowłosko-holen.

darski, Po okresie pierwszego rozbioru

Polski twierdza łańcucka tract  pisrwote
ny sens swego istnienia i zostaje przebu-

ijowana gruntownie na wspaniałą, ma

gnacką rezydencję pokojową, Zwłaszcza

ostatnia właścicielka z tego rodu, tzw.

'/„Księżna Marszałkowa, Flżbieta z Czar-

r |toryskich Lubomirska przyczyniła się

głównie do gwałtownego rozwoju świst.

ności budowli, ozdabiając ją  Heznemi

"dziolami sztuki,

W roku 1817 przechodzi zamek łańcuc=

„ki na własność rodziny Potockich, któ-

"rzy zaokrąglili jego zbiory, nie dające

dziś oczywiście należytego obrazu pier-

-————-

*) Dr, Józef Piotrowski; Zamek w Łań
cucie, Zwięzły opis dziejów i zbiorów,
107 ilustracyj, Lwów 1933,
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wotnej wspaniałej całości, rozdzielone po

wielu innych galerjach, zamkach i pa

łacach.

W ostatnioj części swej pracy opisuje

autor zamek dzisiejszy jego otoczenieł

stylistyczne znamiona, oraz wymienia dziś

jsszcze liczne zbiory, Można ogłądnąć tam

np, stylowe meble 18-go 1 19-g> wieku,

sztychy polski3, angialskie i francuskie

— liczne dzieła malarzy polskich, jak J,

Lampi, Orłowski, J. Brodowski, W, K,

Stattler, J, Kossak, Le>pold Horowitz itd,

— kopie i oryginały włoskich, francus-

kich i flamandzkich i holendzrskich mi-

strzćw, pośród których nie brak także

Podanie,
„ czasu przy nauce niemiec-

kiego w szkołach byłego austrjackiego

zaboru uczyliśmy się na pamięć Uhlanda

Das Glūck von Edenhall (Szczęście

zamku Eden). Treść jest następująca:

Młody pan zamku, rozochociwszy

się przy uczcie, woła: „Przynieść tu

Szczęście Edenhall!* Stary podczaszy

niechętnie spełnia rozkaz i podaje lordo-

wi kryształowy puhar. Kazawszy go na-

pełnić czerwonem winem  portugal-

skiem, lekkomyślny lord podnosi go w

górę. Opowiada gościom, że jeden z je-

go przodków otrzymał puhar przy Źró-

dle od wieszczki, która napisała na kry-
sztale: „Jeżeli ta szklanka stłucze się,

koniec ze szczęściem Edenhall"*. Lo-d

widocznie nie wierzy w podanie, zresz-

tą chce wyzwać przeznaczenie do wal-

ki. Tłucze kielich — i w tei chwili pęki

sklepienie. naokoło bucha ogień. Do

zamku wdarł się nieprzyjaciel. Młody

lord ginie, a stary podczaszy błądzi na

drugi dzień wśród gruzów, rozmyślając

nad znikomością rzeczy ziemskich. Caty

świat kiedyś roztrzaska się tak, jak

szczęście Edenhall... -

Balladę można nazwać arcydziełem

Uhlanda. Jej forma jest nadzwyczaj tru-

dna — każda zwrotka kończy się wyra-

zami „Das Gliick von Edenhall", rymu-
iącemi się z jej dwoma wierszami. War-

to również zwrócić uwagę na wspaniałą

aliterację jednego z wierszy strofy

ostatniej:
Die Steinwand, spricht er, Springt,

zii Stick. i)

Wiersz tlumaczono na szereg jezy-

ków, w świecie anglosaskim znany jest

powszechnie wolny przekład amerykań-

skieg romantyka Longfellowa, który

dodałP>że sławny puhar pdobno

"Zamek «u Łańcucie
| szeregu należących u nas do rzadkości

| zagranicznych arcydzisł, Obok prac An:

geliki Kaufmann i Vigóe Lebrun, spoty

kamy tam dzieła Karola Blaasa, Winter

haltera i Ary Scheffara, — obok mistrzów

jak Dawid Teniers, Gerard Dou, Mieris,

Bronver, Wouwermann, Ostade itd., mi-

niatury różnych pok i krajów, rzeźby

Canovy, malowidła Po>ussin'a Bouchera,

a zwłaszcza wielkiego Fragonarda,

Wkońcu porćwnuje dr, Piotrowski

swoistość zamku łańcuckiego ze świst-

nością paryskiego Luwru, b, zamku kró-

Sumianna ł przapojona trudem pracy

książka dr. Piotrowskiego, posiada prze-

dewszystkiem i głównie wartościowa ce=

chy interesującego katalogu tego prywat.

nego, dużego zbioru muzealnego, który

oby wraszcie stał się mniej niedostępny

dla miłośników sztuki i jej badaczy, Na-

laży wreszcie podkreślić liczny zbiór ilu

stracyj (107) celniejszych dzieł sztuki

i architektonicznych fragmentów omawia-

nego zabytku, z ktćrych klisze wykonane

przez autora pracy, doskonałago fotogra"

fa, nie doczzkały się niestety odpowied

lewskiego w Wersalu i królewskiemi za» | niej książkowej realizacji,
bytkami angielskimi, Dr. M, T. M,

poezja i rzeczywisłość
niecałkiem jest zbity. Gdy w iakiś czas

później bawił w Anglji, baronet z Eden

Hall napisał do niego, zapraszając, aby

przyjechał i na własne oczy zobaczył

legendarny kielich. Poeta skorzystał z

propozycii. Pokazano mu „szczęście

Eden Hall* w zupełnie dobrym stanie.

Longfellow spróbował kryształu potęż-

nym prztyczkiem j rzekł swym amery-

kańskim akcentem: „Tak, widzę, że

dźwięk jest zupełnie czysty”.

Eden Hall leży w pobliżu Penrith w

hrabstwie Cumberland, a więc nad gra-

nicą szkocką. Zamek przez całe wieki

należy do rodziny Musgrave'ów. Pie:-

wotną ich siedzibą był zamek Hartley,

lecz mieszkali zawsze w tych stronach,

w Cumberland lub w Westmoreland.

Brali żywy udział w bojach na pograni-

czu i stąd Scott wprowadził jednego z

Musgrave'6w w poemacie „Dziewica z

jeziora”. k

Gdy Jakėb I. (z począkiem XVII w.)

stworzył tytuł baroneta, nadał go na-

tychmiast jednemu z Musgrave'ów. Za-

sługiwali na to niewątpliwie — nazwi-

sko ich figuruje już za pierwszych kró-

lów normandzkch w wykazach rycer-

stwa feudalnego.

Szczęście Eden Hall jest to piękny

puhar, wysokości około 6 cali, średnicy

ok. 2 cali u podstawy, a ok. 4 cali u

góry. Na bursztynowem tle ma piękne

arabeski ze złota i emalii w kolorach

czerwonym, niebieskim, zielonym i bia-

łym. Przechowują kielich w futerale z

czasów Henryka VI. (w. XV), również

bardzo ozdobnym.

Autentyczna forma podania niezupeł-

nie zgadza się z balladą. Niegdyś, w za-

mierzchłych czasach, piwniczy z zamku

Eden miał wybrać się do studni św.

Cuthberta, położonej na prawo od z
 

 

AliredWielki,SirKarol Omanii taldoa

Pa Alfreda Wielkiego, „boha-
terskiego króla Wessexu, który ną
czas dłuższy powstrzymał zwycięski
zalew duńskich najezdników, oplotły
liczne podania. Najsławniejsze z nich
może przedstawia Alfreda, pobitego
i ukrywającego się po chatach wie”
śniaczych, jak obiecawszy prostej kot
biecie, że będzie pilnował piękących
się placków, zamyślił się nad losami
kraju i sposobami zebrania nowych
sił przeciw Duńczykom i zapomniał
o Bożym świecie. Wskutek tego placki
spaliły się na węgiel, a rozgniewana
gospodyni rzuciła jeden z nich na
głowę roztargnionemu gościowi. Alfred
przyjął ten nowy dopust Boży z chrze-
ścijiańską pokorą i mścił się tylko na
Duńczykach, ale nie na starej jędzy.
Jeżeli epizod ten zaszedł, co dość
wątpliwe, musiało to być kiedyś w
początkach jego panowania, w ósmym

dziesiątku dziewiątego wieku naszej
ery.

Sir Charles Oman, oksfordzki pro”
fesor historjii członek parlamentu, jest
dzisiaj siedemdziesięciopięcioletnini
staruszkiem. Parlament odwiedza tyl-
ko przy ważnych głosowaniach, poza”
tem prowadzi życie hygieniczne į bar-
dzo regularne.

Pewnego razu właśnie zasnął, gdy
rozległ się raz, drugi. trzeci dzwonek
telefonu. Sędziwy uczony zbudził się
i stoczył z sobą walkę — wstać czy
nie wstać. Wreszcie otulił się -w szla”
frok i wdział pantofle. Telefon wciąż
dzwonił. „Widocznie coś ważnego”
pomyślał sobie Sir Karol, podchodząc
do aparatu. I sprawa byłą wążną:
Jacyś dwaj panowie, siedząc przy
kieliszku, założyli się o datę historji
króla Alfreda j placków, postanawią”
iąc sprawę oddać pod sąd największej
powagi historycznej. 7

Nazwisko Sir Karola Omana znik-
ło po tym wypadku z księgi abonen” tów telefonu. STO i
"ių im *

 

 

chu i zakrytei murem. Natrafił tam na

elfy, które tańczyły dookoła swei kró-

lowej, szczególnie pięknej i majestatycz-

nej. Na widok śmiertelnika rozpierzchły

się trwożnie, a piwniczy skorzystał z

popłochu i chwycił pozostawionyprzez ,

nie kielich, który mu się bardzo spodo- *

bał. Elfy zażądały zwrotu, lecz on upa:ł

się i zatrzymał zdobycz. Wówczas kró-

lowa, odchodząc, wypowiedziała rymo-

wany dwuwiersz tej treści, że jeżeli kie-

lich stłucze się lub upadnie, szczęście

Eden Hall przeminie („Żegnaj o szczę-
ście Edenhall*) — tu zachodzi prawie

dosłowna zgodność z ballada). Zbicie

puharu i tragiczne następstwa należą do

poetyckiej wyobraźni. Panowie zamku

umieli pilnować czarodziejskiego naczy-

nia, a ieżeli pokazywali je gościom. to z

odpowiedniemi ostrożnościami.

Z początkiem XVIII w. bywał w

zamku osławiony książę Wharton, przez

jakiś czas namiestnik Irlandji, znany z

rozpustnego Życia. Pewnego razu za-

inicjował on przy uczcie zawody piiac-

kie. Gdy już wszystkim dobrze kurzyło

się z czupryn, książę poprosił o szczę-

ście Eden Hall, mówiąc, że pragnie wy-

pić z niego na pomyślność baroneta i
iego rodu. Spełniono życzenie, lecz mag-

natowi zatrzęsła się ręka — i kielich

byłby upadł na ziemię, gdyby nie czujny

piwniczy, który go w porę pochwyc:!.

Ks. Wharton upamiętnił wypadek żarto-

bliwą balladą „Na godne pamięci zawo-

dy pijackie, odbyte u Sir Krzysztofa

Musgrave'a*. Zaraz w pierwszych wier-

szach prosi Boga. aby szczęście Fden

Hall po wiek wieków chronił od stłucze-

nia. Od tego czasu kielicha nie dawano

już gościom do ręki.

Jego nadnaturalne pochodzenie sta-

nowi piękną legendę . Nauka rozwiewa

ią naturalnie, stwierdzając, że szczęście

Eden Hall jest typowym wyrobem

wschodnim z XIII w., a więc najwidocz-

niej przywędrowało w tym czasie z wra

caiacymi z Ziemi św. krzyżowcami.

Rzeczywistość nie liczy się z poda-

niami. W najbliższym czasie ma stać się

coś, co zaprzeczy tajemnemu związkowi

między kielichem a istnieniem zamku

Eden. Jak wiadomo, utrzymanie w do-

brym stanie wie!kich starożytnych budo-

wli przerasta dziś siły angielskich wła-

Šcicieli ziemskich, których niszczą po-

datki, szczególnie spadkowy, oparty na

zasadzie progresii i pochłaniający cza-

sem blisko połowę własności. Panowie

zamku usiłowali nań znaleźć kupca. Nie

udało się. Wobec tego Eden Hall ma w

najbliższym czasie ulec rozbiórce.

A może stary kielich temu w ostat-

niej chwili jakimś cudem zdołazapobiec?

Władysiaw Tarnawski,

 



 

 
 

sw łeden jubileusz... Ałe bez fra-

ków, uroczystych przemówień, adre-

sów, akademij. Jubileusz, jedyny w swo-

im rodzaju, interesujący mie szczupłą

zarstką znajomych, przyjaciół j wielbi:

ciek „dostojnego jubilata* — leez setki

tysięcy, miljony!
A „dostojny jubilat“, to mle stwowlo-

sy, starszy, poważny jegomość, odbiera-

jący z odpowiednią powagą i namasz-

czeniem żgoaEsia... Nie, — to abstrakcja,

nieuchwytma, niewidzialna, a jakże nam

wszystkim bliska i miła!

Pięćdziesiąta audycja „Wesołej lwow-
skiej falt"1...

. *z 1

 

„Radjo, ten „teatr wyobraźni”, pra-

cuje w warunkach bez porównania trud-

niejszych, niż teatr czy kino. Tam dzia-

łanie bezpośrednie na słuchacza i wi-

dza, połączenie elementów wizualnych

i akustycznych w jedną harmonijną ca-

łość. Radjo natomiast działać może na

wyobraźnię słuchacza jedynie pośred-
nio: odpada ruch, światło, mimika, ds-
koracje, — pozostaje tylko słowo, słowo
przenoszone na falach eteru.

A samo techniczne przygotowanie

produkcji? Trzeba całych miesięcy wy-
tężonej pracy zespołu, reżyserów, in-
scenizatorów, techników, — zanim ja-

kiś film wytwórnia wypuści na ekran.

Trzeba szeregu prób, długich, cierpk-

wych, — nim jakaś sztuka teatralna uj-

rzy światło kinkietów. i taka sztuka czy

taki film, starannie przygotowane „idą

całemi tygodniami, dzień po dniu, znaj-

dując zawsze chętnych słuchaczy i wi-
dzów.

. Z radjem rzecz się ma inaczej. Radio,

to teatr ciągłych premier, to teren nie-

ustannej, rzec można, improwizacji. Nie

co tydzie, nie codzień, — ale co godzi-

tę, co kwadrans, trzeba dawać coś no-

wego, ciągle coś nowego. Trzeba ogar-

niać wszystkie dziedziny życia kultural-

uego, uwzględniać wszystkie możliwe

zainteresowania. š
* .

O ileż trudniej jeszcze przedstawia
się ta sprawa, o ile idzie © „Wesołą fa-
lę*! Regularnie co tydzień świeża, obfi-
ta dawka humoru i wesołości. Skąd ją
czerpać w dzisiejszych, — jakże niewe-
sełych! — czasach? Gdzie znaleść ta-
kich urodzonych, nałogowych  wesoł-
ków, którzy potrafią, niemal z punktu-
alnością zegarka, dostarczyć co tydzizń
nowy, oryginalny materjał do tych au-
dycyj? Kiedy wreszcie — wśród cało-
dziennej gorączkowej pracy — znaleść
czas na przeprowadzenie choć kilku nie-
zbędnych prób, zmontowanie całej —
godzinnej! — audycii, przygotowanie

potrzebnych efektów dźwiękowych, ilu-
stracji muzycznej itp.?

Trzeba to wszystko sobie uprzytom-
nić, by móc w całej pełni ocenić ogrom
wysiłku i pracy, jaką wykonują organi-
zatorzy i wykonawcy „Wesołej fali**,

Więc jeżeli tu i ówdzie znajdzie się
niekiedy jakiś numer słabszy, — pamię-

„„tajmy, że nawet i na słońcu znajdą się
« Plamy, że i w teatrze czy w kinie nie
wszystkie przedstawienia stoją ma jed-
nako wysokim poziomie.

Z okaeji osobliwego „jubileuszu* na-
leżałoby — zgodnie z tradycją — zacy-
tować szereg dat i cyfr. Co, kto, kie-
dy.. jak przedstawia się geneza, histe-
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rja... jakiemi plonami poszczycić się mo-

że jubilatka...

Ale historja „wesołej hwowskiej fali*

zbyt dobrze jest znaną jej słuchaczom,

by trzeba ją powtarzać.

Zajrzyjmy raczej na chwiłkę za ku-

lisy, do tei tajemniczej kuchni mowocze-

snych alchemików, z której tryskają

iskry, rakiety i bomby humoru na całą
Polskę.

Uwija się tam niezmordowany, zasa-

pany, zaaferowany sam „wielki mag”,

Wiktor Budzyński, ojciec duchowy i
najczulszy opiekun tego swojego two-

ru. Sekundują mu dzielnie Włada Ma-
jewska, nmiezrównana parodystka Or-

donki, Marleny itp., „Kucharka radjowa*
Herta Warren, „dziecko radjowe „Stefa
Zielińska, „egzotyczna  cudzoziemka*
Love Short, specjalistka od lekkich pio-

senek Ewa Stojowska..,
Nieoceniony duet Szczepko i Tofiko

(Kazimierz Wajda ; Henryk Vogeližn-

ger) wiedzie żywą dysputę z kapitalnym
„Aprikosenkranzem*  (Monderer), i

„Untenbaumem“  (Pleischer). A praw-
dziwy fenomen radia lwowskiego, nie-

zrównany imitator głosów wszystkich
zwierząt, Józef Wieszcaek, czeka cier-
pliwie swej kolejki.

A któryż z radjosłuchaczy nie zna
«mma

Tadeusza Seredyńskiego, tego, co to

stale „przy fortepianie"? Ile ten czło-

wiek wkłada pracy w zmontowanie ca-

łej strony muzycznej „Wesołej fali", —

o tem mogą powiedzieć tylko ci, co w

audycjach tych sami biorą udział.

Wreszcie parę słów o „dostawcach“.

Zaczynając od Szczepka i Tońka, któ-

rzy sami się „aprowizują“, wymienić tu
należy przedewszystkiem Juljusza Toto,

Adolfa Fleisohera, Edw. Jaškowskiego

i Emanuela Schlechtera. To są te „fila-

ry“, koło których grupuje się cała płe-

jada pisarzy lwowskich i warszawskich.

zasilających stale repertuar perełkami

humoru i dowcipu.

Że zaś całość funguje sprawnie, a
audycje stoją na coraz wyższym pozio-
mie, — niemała w tem zasługa dyrek-

tora lwowskiego Oddziału P. Radja, p.

Petry'ego, który nie szczędzi pracy,

starań i zabiegów dla tego pupilka nie-

tylko Lwowa ale i całej Polski.

Dła ścisłości dodać należy, że stały

zespół wykonawców audycji „Wesołej

fali" Kczy 18 osób, — do czego docho-

dzi dalsze 35 osób, występujących do-

rywczo, w miarę potrzeby.

Pozatem błorą w tych audycjach u-
dział rozmaite zespoły muzyczno - wo- 

—

kałne, jak Chór Esbena, orkiestra man-
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dolinistów pod dyrekcją A. Eplera, or-

kiestry wojskowe i inne.

Na jeden jeszcze moment zwrócić|

należy uwagę. „Wesoła fala* ma zasad-

niczo na celu dać słuchaczom lekką, mi-

łą i wesołą rozrywkę. I tu jednak prze-

prowadza pewne zróżniczkowanie, nie,

bez ukrytej pewnej myśli.

Wyłącznie takiej rozrywce poświę-

cone są audycje obejmujące albo ogól''v

program rewjowy, albo lekkie komediz

muzyczne, cieszące się dużem powodze-

niem.

Inny natomiast typ przedstawiają na-

dawane co pewien czas okolicznościowe

rewje, poświęcone w całości pewnym

specjalrym tematom, zagadnieniom czy
aktualnym problemom. Pod ten typ pod-

padają audycje, poświęcone kwestii ko-
louij polskich, żołnierzom K. O. P., Sien-

kiewiczowi itp. Audycje te, utrzymaue

w tonie pogodnym i lekkim, świadczą ©

dobrze przemyślanem, rozsądnem i pia-

nowem kierownictwie „Wesołej fali",

która w ten sposób służy z pożytkiem
i wyższym, ogólniejszym celom.

Niechajże tedy lwowska jubilatka, tak

dziś ulubiona i popularna w całej Polsce,
a nawet daleko poza jej granicami, spa”

glądając z zadowoleniem na dotychcza-

sowe wyniki, — widzi w tem asumpt de

dalszej, równie owocnej pracy, w myśl

starego hasła „utiłe dulci*'! (Lucy)

 

Historje kalutorzóse
0. pewnego czasu kwestia „refor-
my“ kalendarza staje się znów przed”
miotem dyskusji. Wysunęły ją przede”

wszystkiem Sowiety, w konsekwencji
systematycznie prowadzonej kampanji

antyreligiinej.
Z drugiej zaś strony pojawił się w

Stanach Zjednoczonych A. P. projekt

wprowadzenia nowej rachuby czasu,

biorący za podstawę rok złożony z
trzynastu miesięcy, po 28 dni każdy.
Jakkolwiek niektóre wielkie przedsię”
biorstwa przemysłowe w Ameryce

wprowadziły już nawet ten nowy sy”
stem w swych księgach, wypłatach ty-

godniowych. zamknięciach rachunków,

to jednak wydaje się rzeczą wykluczo”

ną, by system ten znalazł szersze za”
stosowanie lub zdołał wyprzeć obowią”

zującą dotychczas rachubę czasu, o

partą na kalendarzu gregoriańskim. —

Nie trzeba chyba zresztą nadmieniać-
że sfery kościelne są zdecydowanie
przeciwne wszelkim próbom zmiany
istniejącego i uświęconego od wieków
porządku rzeczy.

. ę *

Kiedy i w iaki sposób powstał ka”
lendarz, obowiązujący w całym chrześ-
cijańskim Świecie?

Jak wiadomo, pierwszym twórcą ka-

lendarza w Europie był Juliusz Cezar.
Kościół chrześcijański przejął tę rachu”
bę czasu. rozpoczynając ją od daty na”
rodzenia Chrystusa.

Ale już w roku 325, na soborze w
Nikei, zauważono w kalendarzu tym
pewne niezgodności: wiosenne zrów*
nanie dnia z nocą przypadało nie na
21, lecz na 24 marca. Trzeba było dłuż”
szego czasu „zanim odkryto źródło te”
go błędu, którego jednak nie sprosto-
wano.

Upłynęło zgórą tysiąc lat, — aż do”
piero z koficem XV wieku papież Syks-
tus IV postanowił sprostować te nie”
dokładności. Pracę nad uzgodnieniem
kałendarza z faktycznym kalenda- raem astronomicznym podjął uczony  

astronom Regiomontanus, który jednak
zmarł nagle, niedokończywszy swej
pracy: I znowu sprawa cała poszła w
zaponienie.

Podjął ją nanowo papież Grzegoż
XIII, powołując specjalną komisję w
czonych astronomów. Komisja ta pra”
cowała przez długi czas, zasięgając
niejednokrotnie opinji rozmaitych uni-
wersytetów. Nierozstrzygniętą została
kwestja, czy rok 2000 uważać należy
za rok przestępny, czy nie... w rezul-
tacie jednak komisja przyjęła płan, o*
pracowany przez włoskiego uczonego,
Luigi Lilio, a utrzymywany w najściś”
lejszej tajemnicy. Szło bowiem o to,
abv przed ostatecznem ogłoszeniem
reformy hLalendarza uzyskać aprobatę
wszystkich europejskich dworów.

Aż wreszcie dnia 24 lutego 1582 r.
papież Grzegorz XIII ogłosił bullę, na”
kazującą przeprowadzenie zmiany ra”
chuby czasu w ten sposób, iż po dniu
4 października nastąpić ma w kalen*
darzu bezpośrednio dzień 15 paździer”
nika tegoż roku. Tak zatem, — przez
wyrzucenie dziesięciu dni, — nastąpiło

ostateczne uzgodnienie roku kalenda”
rzowego z rokiem astronomicznym.

.
- .

Bulla papieska odniosła narazie skur
tek tylko częściowy: kalendarz nowy  

„gregorjański", przyjęły odrazu Wło”
chy, Hiszpania į Portugalja, a z koń”
cem roku 1582 poszły za ich Śladem
Francja. Lotaryngia i kątolickie pro”
wincje Niderlandów. W rok później
przyjmuje nowy kalendarz katolicka
Szwajcaria, a w kiłka lat potem Pol-
ska j Węgry.

Trudniej przedstawiała się ta spra”
wa w Niemczech: państwa katolickie
podporządkowały się odrazu nakazo”

wi Stolicy św. — natomiast Niemcy
protestanckie dopiero w sto lat później
powzięły uchwałę co do przeprowadze”
nia tej „poprawki” kalendarzowej. —
Skutkiem tego w roku 1700 proter
stanckie Niemcy po dniu 18 lutega
przeskoczyły w rachubie czasu odrazu
na dzień 1 marca.,

7Za przykładem Niemiec poszła Danja
oraz protestanci w Holandji i w Szwaj-
carji.

Najpcźniej przyjęły kalendarz gre”
goriański Anglja (r. 1752) i Szwecja

(1753).
Natomiast wschód Europy. w szcze”

gólności narody prawosławne i wy”
znawcy religii greckorkatolickiej po-
zostały dotychczas wierne kalendarzo”
wi „juljańskiemu".

(R)

 

Proroctwa słałysłyczne
Dwej francuscy uczeni, prof, Richat

i prof. Numil3, wystąpili w ostatnich

czasach z niewesołą prognozą dla Europy

i dla świata wogóle, opierają się na da-

nych dem?>graficznych,

Prof. Richet interesuje się przede-

wszystkiem porównawczym przyrostem

ludności w poszczególnych częściach świa.

ta, W ciągu najbliższych lat dziesięciu

przybędzi3 wedłe niego 20 miljonów eu-

ropzjczyków i dwa razy tyle mieszkań-

ców Ammaryki, natomiast 120 miljonów

aajatów, którzy naturalnie dsięki temu

liczebnemu rozmnożeniu staną się groźni

dla Europy,

Prof, Numile oblicza natomiast, że lud.
ność świata pomnaża się w ciągu stulecia

o pół miljarda głów, Tymczasem rapas

wody, niezbędnej do użyźniania ziemi u-

prawnej, a więc do wyżywienia ludzkości

staje się coraz bardziej niewystarczającą.

Nie zdajemy sobie dziś z tego sprawy t

pozwalamy rzekom rozlewać się i two.

rzyć bagna lub wysychać i ni» myślimy

otem,żejuż nasze wnuki staną ko w

oko e ciężkim problemem braku wody,

,
ÓW ACE

 

  



Str. VL DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

Parazyłyzm w przyrodzie
Saw parazytyzmu  (pasorzyt

nictwa) zachodzące w przyrodzie
przedstawiają tak wiełką rozmaitość

form i zjawisk, że możnaby dziś stwo”
rzyć osobny rozdział biologii traktu”

jący o pasorzytnictwie. To też w ni*
niejszym artykule podam tylko kilka

przykładów parazytyzmu, oraz przed”

stawię ogólnikowo, w jaki sposób
parazytyzm powstał i jakie w odnie”

sieniu do tematu wytworzyły się
teorie. A *

Pasorzytem nazywamy takie zwie”
rzę, Które żyje kosztem innych istot,
żywiąc się ich ciałem, krwią i t.d. Są
to więc organizeny, Które wyzyskują
swego żywiciela wzamian nic mu nie

dając. Tak ogólnie możnaby określić
parazytyzm.

Jednak w rzeczywistości parazy”

tyzm jest bogaty w różność for:m, bo
począwszy od najskrajniej określone”

go pasorzytnictwa, w którym paso”
rzyt wykorzystuje Swego żywiciela
do tgo stopnia, że w końcu przypra”

wia go o Śmierć, przychodzimy do
wypadku, w którym pasorzyt szkodzi
tylko sweznu żywicielowi, wywołując
w nim różne zaburzenia natury fizjo”
logicznej, takie jednak. które nie są
śmiertelne. Dalej idąc stopniowo zna”

chodzimy przykłady w których paso”
rzyt swą obecnością w innym orga”
nizmie nie wyrządza żadnych szkód;
wreszcie w innych wypadkach paso"
rzyt wyzyskując inną istotę odpłaca
się jej jakąś przysługą w mniejszym
stopniu, bądź to równorzędną; W obu
ostatnich przykładach przechodzi pa”
razytyzm w mutualizm (symbiozę) —
(patrz artykuł w dodatku literacko”
naukowym, nr. 15 p. t. Symbioza
w przyrodzie).
To stopniowanie w różności į sile pa-
razytyzznu „wynika prawdopodobnie z
tego faktu, że pasorzytnictwo, jak wie-
le innych zjawisk w przyrodzie prze-
chodziło ewolucję. Oczywiście ewolu"
cia ta nie była ciągła, były pewne mu”
tacje, ti; odskoki, w których pewne or”
£ganizmy wykształciły się czy to na
„wybitnie pasorzytnicze czy znowu na
żyjące w symbiozie, niemniej jednak

„tak musiało być, a nie inaczej, o czem
zresztą częściowo świadczy, choćby
fakt poznania parazytyzmu już w sta”
rożytności, podczas gdy symbioza po”
znana zosała w nowszych czasach. Cie-
kawe są pewne teorje, powstałe w
związku z pasorzytnictwem, które dziś
zostały zupełnie obalone, a które dają
Świadectwo Światu  starožytnemu,
Świadectwo zresztą nie bardzo po”
chlebne.
W starožytnošci dužo zaprzątano

sobie głowy kwestią powstania życia

na ziezni. Kwestię tę rozwiązano też na
drodze najmniejszego oporu, przyjmu”
jąc między całym szeregiem fantasty-
cznych hipotez teorję pasorzytnictwa.

Teoria ta powstała dzięki pasorzyton,
dawała bowiem takie, zdawaćhy się
mogło, niezbite dowody; na które nie

„było odpowiedzi, jak np. powstawanie
robaków na zepsutem mięsie, mnoże”
nie się wszy w brudzie j t. p.

Oczywiście w dzisiejszych cza”
sach zjawiska powstawania roba”
ków na zepsutem mięsie j t. p. zostały

dokładnie zbadane, ; dziś wiemy dos-
konale, że zwierzęta te powstają z ia”
jeczek. Obok teoryj samorództwa, po”
wstała w XVIII w. teorija tak zwanego
dziedziczenia pasorzytów, która przyj”

zmowalas že pasorzyt rozwijając się w
organizmie, produkuje setki 4ysięcy ja”

jeczek,-które przedostają się do krwi
i są przez krew roznoszone po całem

ciele, a więc i do płodu, rozwijającego
się w danym organizmie.

Inni posunęli tę teorię jeszcze dalej,
powiadając, że jajeczka pasorzytów
roznoszone są przy pomocy plemni”
ków. Naiwny ten pogląd wskazywałby

na to, że dziecko chore na robaki o”
dziedziczyło je od rodziców. Teoria ta
nie utrzymała się zbyt długo, ponieważ
została wyparta przez inną, również

pozbawioną logiki, orzekającą, że pa”
sorzyty lęgną się z chorych części or”

|ganizmu, które to części zmienione
| patologicznie przemieniają się w paso”
| rzyty-

Te trzy do gruntu błędne teorie
Świadczą dobitnie o tem, w jakich

ciemnościach pogrążona była nauka
przyrody w wiekach Średnich. Dopie”
ro badania Leuckarta, Siebolda i in.
położyły ostatecznie kres tym błęd*
nym teorjom i wykazały, że pasorzy”
ty dostają się do ciała swoich żywi:
cieli z zewnątrz już to W for:nie goto-
wych organizmów, bądź to jajeczek;
Czyli, że następuje poprostu infekcja
pasorzytami w różny sposób np. przez
wypitą wodę, spożyty pokarm zawie”
raiacy pasorzyty lub ich jajka, czy
wreszcie w inny sposób.

Dla nas ciekawem jest pvtanie jak
powstał parazytyzm? Z punktu widze”
nia biologicznego powstanie parasy”
tyzmu można przedstawić następująco:
Zwierzęta stojące na niskim poziomie
rozwoju, żywiące się zwierzętami
słabszemi od nich, mogą się znaleźć w
takich warunkach, w których zabrak-
nie tych zwierząt, któremi się one ży”
wią. Powstają wtedy dwie możliwości al
bo zwierzęta te zginązbraku pokarmu
albo przystosują się do nowych warun”

ków życiowych. Oczywiście z biegiem

czasu zwierzeta te ulegną widocznej

zmianie w swoiej organizacji, zmianie
częściowej, a nawet j całkowitej.

I tu mamy wytłómaczenie parazy”

tyzmu. Te nisko zorganizowane zwie”
rzęta, którym zabrakło pokarmu do"

starczonego przez inne ustroje, musią”

ły celem zachowania swego życia, ży”
wić się mięsem zwierząt większych,

stojących na wyższym stopniu rozwo”
ju.

Ponieważ nie mogą ich uśmiercać,

żywią się tylko cząstkami ich ciała,
krwią, a po zaspokojeniu głodu opusz”
czają je. W ten sposób powstał para”
zytyzm tzw. czasowy. Jest to więc

przejście z życia rozbėiniczego do pa”
sorzytnictwa polowiczego, wyiašnio-
nego przez zasadę przystosowania się

do zmienionych warunków bytu.
Stąd już niedaleka droga do paso”

rzytnictwa stałego. Dzięki zasadzie
doboru naturalnego, który dąży do u-
trwalenia cech dla organizmu najlep"

szych i naikorzystniejszych, wytwo”
rzył się parasytyzm stały. Organizm

pasorzytniczy, przechodzący z paso”
rzytnictwa czasowego na stałe, usada”
wiał się na ciele zwierzęcia, z którego

| czerpał pokarm. Tu jednak nie było
zbyt bezpiecznie ; właśnie dziękj za”
sadzie doboru naturalnego pasorzyt ze”

wnętrzny obrał sobie kryjówkę bar”
(dziej pewną jak jama ustna, nosowa,
jama skrzelowa, przewód pokarmowy
itp.

Tak więc powstał prawdziwy para”
sytyzm- . :

Dociekania te przedstawione zresz-
tą bardzo ogólnikowo, znajdują po”

twierdzenie przez porównywanie róż”
nych organizmów dziś żyjących, wy”
kazujących wyżej wymienione stany.

W systematyce znachodzimy cały
szereg zwierząt, które znajdują się w
różnych stadjach parazytyzmu, np. pi*
jawki (parasytyzm czasowy), pajęcza*
ki z grupy roztoczy (parasytyzm stały
zewnętrzny) itd. aż do zupełnie wy”
doskonalonych form pasorzytniczych
(tasiemiec); 
    
 

Lieka
Czy Ojciec Święty próżnuje ?

Znużony pracami Roku Świętego Pius
XI. spędzi dla odpoczynku pewien czasz

w willi Castelgandolfo pośród gór Albań”
skich, Czasopismo Vita e Pensiero obli-
cza, iż blisko 79'letni Ojciec św. przyjął
w ciągu Roku Świętazgo z górą półtora

miljona pielgrzymów, wygłosił do nich
620 przemówień, nadto 14 kazań i 9 mów
na konsystorzach, W najbardziej ©oży-
wionym okresi3 wypadało po 8 przemė“
wień do pielgrzymek na dzień, pozatem

zaś co najmniej p» 10 specjalnych au
djencyj dla biskupów, nuncjuszów i dy
plomatów. Nic dziwnzgo, że Głowa Ko»

ścioła zapragnęła wypoczynku. Ale do

Castalgand>lfo udaie się z dworem i bę
lesie tam załatwiać sprawy bieżące.

Sławna kolekcja pierścieni

P. Teresa Mayer, obywatelka austrjac-
ka, obecnie nieżyjąca, zbierała przez ca
łe życie pierścienie różnych okresów hi
storycznych, Kolzkcja liczy dk. 750 sztuk,

reprezentujących średniowiecze odrodzenie
wiek 18'ty i 19ty. Spadkobiercy. postan?

wili ją spieni żyć i zwrócili się w tym
celu do jubilerskiej firmy Teodora Fi-

schera w Luczrnie. Tym sposobam naj

większy prywatny zbiór pierśtiieni na

świecie będzie z początkiem maja wysta-
%. ny na sprzedaż w Zurychu

 

 

Katedra skazana na zagładę
Wspaniała stara katedra, zbudowana

z początkiem w. 18-t2g0 w Villaherm>ra,
stolicy meksykańskiego stanu Tabasco,
ma być rozebrana, aby zrobić miejscz oi-
brzymiemu parkowi, poświęconemu wszeł

kim sportom. Rzecz jest w związku ze
zwalczaniem Kościoła w Meksyku, gdyż
ustawa, uchwalona przez stan Tabasco,
ograniczyła ilość kościłów do minimum

i tym sposobem część ich musi być zbu”

rzona, 
osiki ze

Wzrost Belgradu
Stolica Jugosławji była do niedawna

stosunkowo» niewielkiam miastem. Obac
nią połączono ją mostem na Sawie z Ze
muniam i mostem na Dunaju z Pańcze-
wem, wcielając do niej te miejscowości.
Od 1 kwietnia należy nadto do Belgradu
18 wsi okolicznych, Tym sposobem op“
szar miasta wzrósł pigciokrotnie, Tworzy
2n olbrzymie kołó, którego Średnica wy-
nosi niewiele mniej od 50 km. Podobno
żadna za stolic europejskich nie zajmuje
takiej powierzchni, Ludność dochodzi jed
nak tylko do 300 tysięcy, a więc pod
tym względam Lwów i Kraków mają
wyższość.

Świat podziemny Marsylii
Sprawa zamordowania sędziego Prin*

ce'a rzuciła pewne światło na bandytów
marsylskich, z których trzech uwięziono,

jako podejrzanych o tę zbrodnię, Ważna
miasto portowe południowej Francji roi

się od wyrzutków społeczeństwa, zdol-
nych do wszystkiego, Zastanawiają ich

stosunki, Gdy aresztowano ową trójkę,
posypały się, jak z rogu obfitości, oświad
czenia, stwierdzające ich alibi lub niepo

szlakowany charakter, a sam mer Mar-

sylji kazał rozlepić plakat, w którym uj'
muje się za jednym z opryszków, oświad

czając, ża dopóty będzie uważał go za
swego przyjaciela, dopóki wina nie zosta

nie ponad wszalką wątpliwość udowod
niona.

Ostatni z „tysiąca”
Garibaldiego

Zapewne ostatnim, a w każdym razie
jednym z »statnich garibaldczyków jest
hr. Caserta liczący obecnie lat 93 i cięż”
ko chory, Od bohaterskich czynów słyn-
nego tysiąca upłynęło lat 73, Hr. Caserta
był przyrodnim bratem ostatniego króla
Obojga Sycylji i mimo to wziął czynny 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr 1

 
a

Wspomnieć wreszcie trzeba o zenia”
nach jakie zachodzą w organizmach,
doskonale już przystosowanych do ży”
cia pasorzytniczege. Zmiany te są re“
gresywne, powodujące uproszczenie
organizmu pasorzyta. I tak pasorzyt

przebywający np. w iefitach jakiegoś
zwierzęcia, nie potrzebuje narządów
ruchu, następuje więc zanik kończyn,

układ nerwowy zostaje uproszczory,

następuje zanik narządów zmysłowych
jak wzroku, słuchu, przewód pokar:no”

wy ulega przeobrażeniu, a nawet zu”

pełnie zanika, ponieważ pasorzyt po”
biera pokarm całą powierzchnią ciała.
Prócz tych procesów wstecznych. po”

wstałych w związku z życiem pasorzy”
ta, powstają pewne specjalne narządy,
jak przyssawki, haczyki, służące do
przytwierdzania się pasorzyta do ciała

żywiciela, oraz rozwija się nadzwy”
czajnie zdolność płodzenia. Niektóre

pasorzyty produkują miliony jaj w cią”
gu swego żywota, — są takie. które
potraciły wszystkie narządy z wyjąt
kiem narządów płciowych. Są wreszcie

takie, np. u pewnych robaków. gdzie

w ciele samicy w narządach płciowych
żyją saznce.

Nadzwyczajna ta płodność pasorzy”
tów wytłómaczona iest obfitością po”
karmu oraz prawem zachowania ga“
tunku. Do najbardziej znanych paso“
rzytów należą zwierzęta z typu roba”
ków (vermes), jak np. z gromady ob”
leńców (Nemnanthelminies), Trychina
spiralis, Ascaris lumbricoides, Ascalis

megalocephala dalej z płazińców (Pla*
thelmintes) Taenia solium, tasiemiec
bezbronny. tasiemiec kręćka.

Wiele pasorzytów znajdujemy w ty”
pie członkonogich (Arthropoda) z gro”
mady pajęczaków np. roztocze (sar”

coptes scabiei) itd.
Pozostałoby jeszcze przedstawić

biologię i morfologię zwierzęcia paso”
rzytniczego, jednak z powodu szczup”
łych ram artykułu o życiu pasorzytów

innym razem.

TADEUSZ KWAŚNIEWSKI

 

 

światła
udział w ruchu, który zbudował nowy.

Italję na gruzach drobnych tyranów i u
jarzmionych przez obcych  prowincyj

Między tyranami najbardziej pogardy go
dnym był właśnie władca Neapolu i Sy

cylji. Państewk» to słynęło z uciskui
policyjnych metod. O poprzednim królu

powiadział Gladstone w roku 1851 że je-
g> rządy są „negacją Boga, spotęgowaną

systemem*, W owym czasie liczba wię”
źnów politycznych w królestwia Obojga.
Sycylji wynosiła około 40 tysięcy...

Indyjski uniwersytet
32 lat minęło od założenia hinduskie-

go uniwersytetu w Gurubula. Leży on u
stóp gór Karia, poza którami otwiera się

widok na niebotyczne, wiecznym śniegiem
pokryta szczyty Himalajów,

Nazwa uniwersytetu jest w tym wy:

padku rodzajem pars pro toto gdyż po»
byt w zakładzie wychowawczym w Guru.

kula trwa lat 14, Chłopcy wstępują tam
między 6-tym a 8ym rokiem życia i po
zostają bez przerwy aż do ukończenia
studjów. Stają się na ten czas  ozłon=
kami rodziny nauczyciela, który uroczy»
cie przyjmuje za nich odpowiedzialność.

Tryb życia jest spartański. Wszyscy
uczniowie z wyjątkiam najmłodszych wsta

* ją o 4-ej rano i przez 1 1/2 godziny upra-
wiają gimnastykę, poczem kąpią się w
czystych, lodowatych wodach Gangesu

Następuje dłuższe nabożeństwo, , olega-
jąca na powtarzaniu wierszy sanskryckich,

a dałej na rodzaju ofiary, przy której roz-
grzawają się nieco, gdyż siedzą naok?ł»
bronzowego naczynia, napełnionego pło.

nącem, topionem masłam i  droba
nemi kawałkami wonnego drzzwa, rzuca-

jąc w płomienie cukier, zioła i korzenie,

Dopizro po tem wszystkiem jedzą stu.
denci skromny posiłek, Do obfitszego sia-
dają po dwóch godzinach nauki, a wtedy

zaczynają się właściw3 wykłady, trwają.

ce aż do nocy. J. S.

 
 


