
 

A
ni

 

 

-

 

a

DZIENNIK WILENSK
Wilno, 27 maja 1934 r.

 

Wydawca:

Aleksander Zwierzyński

Dodatek kaltaralno - iteraeki

 

£ecnatdadaUincii
Zoo we Florencji wielki

epokowy przewrót w Świecie kultury
duchowel, określany mianem Odrodze-

nia, ogarnął już w początkach piętnaste-

go wieku całe Włochy, promieniując

stopniowo coraz dalej.
Odrolzony duch ludzki, ożywiony

ponowńie tchnieniem klasycznej kultury

antycznej, wyzwolony z dusznych mro-

ków i przesądów średniowiecza, rzuca

się gorączkowo do pracy, ogarnio coraz

szersze horyzonty myślowe. Artysta nie

zasklepia się w jednym tylko, umiłowa-
nym zawodzie, uważając to za pewnego

rodzaju ubóstwo duchowe. Dąży do zdo-

bycia jaknajbardziej wszechstronnego,
ogólnego wykształcenia, stara się w

każdej gałęzi wiedzy, kultury i myśli

ludzkiej zaznaczyć swą wybitną indy-

widualność, swą erudycję i polot umysłu.

Nie każdemu udaje się to w równej

mierze, nie każdy osiąga ów ideał uni-

wersalisty, stanowiący za renesansu

Szczyt ambicji i marzeń artysty czy

myśliciela.
Gdzie jednak genialny talent łączy

się z szczerym, nigdy nienasyconym gło-

dem wiedzy, tam wyrastają jednostki
wyjątkowe, niepospolite, których imiona

przechodzą do historji kultury ludzkości,
jako jasne, rierwszorzędne gwiazdy,
rozjaśniając na wieki etapy tej walki w

imię rozwoju postępu, kultury i wiedzy

ludzkiej.
.

. .

Jednym z takich genialnych uniwer-

salistów epoki renesansu był Leonardo

da Vinci (1452—1519), Twórca „Gio-
condy* przeszedł do historji sztuki prze-

dewszystkiem iako jeden z mistrzów

pendzla.

Malarstwo. jednak było w gruncie

rzeczy zaledwie jednym z fragmentów

jego niesłychanie wszechstronnej i ory-

ginalnej działalności. Faktycznie bowiem

nie było niemal żadnej dziedziny myśli

ludzkiej, w którejiby Leonardo nie pra-

cował i nie stworzył czegoś nowego.

Wystarczy przejrzeć jego zgórą 1700

szkiców i rysunków, zawartych w słyn-

nym „Codice Atlanico*, by zdać sobie

choć w przybliżeniu sprawę z ogromu

jego prac i pomysłów na polu techniki,

mechaniki „inżynierji, a więc w dziedzi-
nach, nie mających nic wspólnego ze

sztukami pięknemi.

Pomysły jego użytkowane były wie-

lokrotnie przez późniejszych znacznie

wynalazców, niektóre z nich zdumiewa-

ią poprostu olbrzymim polotem fantazji,

oddanej jednak w służbę ścisłej wiedzy

i nauki.

Znajdujemy tam szkice nieznanych

jeszcze zupełnie w tym czasie kół zę-

batych, wrzeciona  przędzalniczego,

wiertarek, turbin wodnych, maszyn ob-

leżniczych, części okrętów itp.

Najciekawszemi może są iego bada-

nia w zakresie lotnictwa. Leonardo

pierwszy interesuje się zagadnieniem la-

tania na maszynach cięższych od ro-  

wietrza, co więcej — przewiduje możli-

wość wznoszenia się pionowo w zórę

zapomocą propelera, Śruby, umieszczo-

nej na pionowej osi. Jak wiadomo, —

ten sam zasadniczy pomysł znalazł ostat-

nio praktyczne zastosowanie w mode-

lach samolotów hiszpańskiego konstruk-

tora De Cierva.
* *

*

Nie na tem jednak koniec twórczej

działalności Leonarda.

Oddaje się on z zamiłowaniem stud-
jom przyrodniczym i anatomicznym, u-

czy się tkactwa, pracuje jako inżynier

wojskowy na dworze Cezara Borgia. A

w wolnych chwilach poświęca się jesz-

cze muzyce, zdobywając sobie sławę

dobrego skrzypka.

Słynnym jest jego memoriał wysto-

sowano do tyrana Medjolanu, Lodovico

il Moro, w którym to memoriale ofiaro-

wuje mu Leonardo swe usługi jako inży-
nier, dla budowy fortyfikacyj-i maszyn

wojennych.

W memorjale tym przeckłada genial-

ny mistrz pomysły nowych, nieznanych

podówczas maszyn, bombardów, moź-
dzieży itp. Co więcej, oświadcza, że

„potrafi sporządzać kryte wozy, Od-

porne na wszystko, zaopatrzone w dzia-

ła, które wieżdżając w szeregi nieprzy-

jaciół, zmuszają je do cofania się, toru-

jąc drogę piechocie". -Mimowoli przy

czytaniu tego ustępu przychodzą nam na

myśl dzisiejsze czołgi...

A Leonardo dodaje na końcu memor-

jału wyraźnie:

„gdyby komuś która z wyliczonych
powyżej rzeczy wydawała się niemożliv

wą do wykonania, gotów jestem każdej

chwili przeprowadzić odpowiednie pró-

by w miejscu, które mi Wasza Wyso-

kość wyznaczy...
* * *

Krótki ten szkic wystarczy dla u-

przytomnienia sobie, że Leonardo da

Vinci, prawdziwy uniwersalista, ogarniał  

umysiem swym

wiedzy i nauki,

wszystkie dziedziny

Niestety — i na nim sprawdziła się, —

jak na tylu innych wynalazcach — mak-

syma, iż „nemo in patria propheta“.

Uważany przez współczesnych za fan-

tastę, nie znalazł ani poparcia ze stro-

ny jakiegoś mecenasa, ani środków,

umożliwiających mu zrealizowanie choć

niektórych z jego pomysłów.

Tem niemniej stwierdzić trzeba, że

Leonardo, naigenjalniejszy uniwersalista

epoki Odrodzenia, był nietylko mistrzem

pendzla, ale i wielkim uczonym, techni-

kiem i filozofem, był jednostką, jakich
niewiele spotyka się w dziejach ludz-

kości.
* *4 .

W tym samym  mniejwięcej czasie,

na dalekiej północy, we Frauenburzu,

pracuje nad swem epokowem dziełem

„De revolutionibus coelestibus libri sex“

drugi genialny  uniwersalista, Mikołaj

Kopernik.

l jemu nie obce były owe ożywcze

prądy odrodzeniowe, .płynące z łtalji.

Miał zresztą sposobność do bezpośred-

niego zetknięcia się z niemi podczas

swego pobytu w Bolonji, Rzymie i Pad-
wie. Więc chociaż od wczesnej młodoś-

ci oddaje się z całym zapałem swei u-

miłowanej astronomii, — to jednak oka-

zuje równocześnie duże zainteresowanie

do licznych innych gałęzi wiedzy i

twórczości ludzkiej.
Był Kopernik uniwersalistą, innego

jednak typu, odpowiadającego postula-

tom zasadńiczych _ siedmiu względnie

dziewięciu „artes liberales“ )gramatyka,

dialektyka. retoryka, geometria, arytme-

tyka, muzyka — oraz architektura i

medycyna).
» *

Jak to podkreśla prof. Bruchnaiski,

wyrazem doskonałej wiedzy (uniwersa-

lizmu) była w Polsce zarówno w okre-

sie renesansu, jak i długo potem „wie-

 

Gdzie krokodylbyłbogiem

W... misja archeologiczna  poro-

biła zajmujące odkrycia w Tebtunis w

Jazia Fajum. która w trzecim wieku

przed Chrystusem stanowiła jeden z głó-

wnych ośrodków kultu krokodylów.

Odkopano świątynię  Seb-Neb-Tunisa

tj. świętego krokodyla, który mieszkał

w obszernej sadzawce pod cizniem drzew

uważanych r'wnież za święte. Do tego

sanhtuarjum prowadziła szeroka droga,

używana w czasie procesyj, Obie jej stro”

ny zdobiły olbrzymie posągi zwierząt,

wykute z piaskowca, Zachowały się jesz-

cze na piedestałach dwa lwy, Na święto

opierano na nich baldachimy, a w łapy

ich wkładano lampy oliwne.

W pobliżu odkryto kilka budowli, w

których kapłani urządzali uczty, a także

dużo d»mów prywatnych,  

Na cmentarzu, gdzie grzebanoboskia

krokodyla nalezion» dużo ich mumij po:

owijanych w papirusy. Znaczni3,szą ilość

tychże wykryto w grafejon tj. archiwum

czy kancelarji świątyni. Były też papi-

rusy między śmieciem po stajniach i pi-

wnicach, Są tam rachunki, umowy, roz-

porządzania cesarskie, utwory literackie

i rozprawy krytyczne » poetach greckich

szczególnie o Kallimachu. Wszystkie tek-

sty są greckie, pochodzą zaś przeważnie

z II, w. po Chr. Wartość tych papirusów

dla nauki jast ogromna.

Stwierdzono, że w odkopanych budo-

wlach można wyraźnie odróżnić nawar-

stwienia kulturalne — przedgreckie, hel-

lenistyczna (z epoki Ptolemeuszów), czy»

sto greckie z czasów cesarstwa i arabskie

 

dwaj genialni uniwersaliści XVI wieku
dza rzeczy boskich i ludzkich”, — za-

czem „każdy autor, uprawiający jaką-

kolwiek fachowość, o ile nie był tecło

giem, a przynajmniej duchownym, był

niejako obowiązany kończyć teologię".

Pierwszy ten zasadniczy warunek

wypełnił Kopernik w zupełności: w

Italji studjuje prawo kościelne i šwiec-

kie, w Ferrarze otrzymuje dyplom dok-

torski prawa kanonicznego, a poświęciw

szy się stanowi duchownemu zdoby-

wa podstawy uniwersalizmu chrześcijań-

skiego.

Pozatem oddaje się studjom mate-

matycznym, a owocem tychże jest wy-

dany w r. 1542 w Wittemberdze traktat

o trygonometrii.

Interesuje się naukami technicznemi,

zwłaszcza hydrauiiką i miernictwem,—

i składa dowody swego fachowego  u-

zdolnienia i na tem polu, budując wodo-

ciągi we Frauenburgu.

Jest Kopernik dalei twórcą polskiej

kartografji, sporządzając pierwsze mapy

| geograficzne Polski, Prus i Warmii.

| Podczas swego pobytu w Padwie

'studjuje medycynę, a jakkolwiek nie zy

skuje doktoratu, to jednak po powroci

do kraju i osiedleniu się na stałe we

Fraueńburgu rozwija znaczną praktykę

lekarską. |
* » *

Równolegle z tem wczytuje się w

Pismo święte i w literaturę klasyczną

grecką i rzymską, przekłada na łacinę

utwory pisarzy greckich, a nawet ukła-

da własne poematy w ięzyku łacińskim.

Najbardziej znany jego dłuższy utwór

„Septem sidera* (spolszczony świetnie
przez Kasprowicza), pisany wierszem

asklepjadeckim, składa się z siedmiu u-

stępów, z których sześć pierwszych li-

czy po siedem, ostatni zaś dziewięć

zwrotek.

Poemat ten, ujmujący prostotą i głę-

bią wiary, jest pierwszym tego rodzaju

cyklicznym utworem poetyckin w Pol-

sce. __
Ale nie dość na tem: Interesuje go

nisnizmatyka i ekonomika społeczna.

Że zaś i na tem polu studia prowadzi
gruntowne, dowodzi tego jego obszerny

„Traktat o poprawie monety*, który

prof. Głąbiński uważa za „najświetniej

szy pomnik literatury ekonomicznej

szesnastego wieku*.

W wolnych chwilach wreszcie, dla

wytchnienia i rozrywki, oddaje się Ko-

pernik swym _upodobaniom młodości:

rysunkom i malarstwu. Niestety — z

prac jego w tej dziedzinie dochował się

tylko autoportret, zrobiony z odbicia w

zwierciadle, — a i to nie w oryginale,

lecz we współczesnej, bardzo dobrej

zresztą, kopii.

Tak wygłąda w grubszych zarysach

uniwersalizm Kopernika, stawiający go
w równym szeregu z największymi gen

juszami świata, a świadczący o olbrzy-

miej erudycji i polocie wyobraźni wiel-

kiego astrologa. 



„u!

= bistoryczna! Kogo już

mie próbowano wyprać! I Robespierre'a

4 Katylinę i Judasza przedstawiono juž

jako niewinne baranki (nie mówiąc już

© pomniku, jaki Judaszowi miano sta-

wiać czy postawiono w Rosji Sowiec-

kiej).
Ale te rehabilitacje przychodziły

zwykle po upływie wieków lub przy-

naimiej dłuższego czasu. Trzeba aby po-

stać odsunęła się w przeszłość. Jeżeli

bowiem ma u współczesnych zbyt za-

mazaną hipotekę, jeżeli ludzie jeszcze

cierpią wskutek zła, jakie zrządziła,

śpolozja wywołałaby nazbyt silną opo-

zycię.
Po wojnie światowej mieliśmy dużo

wystąpień pobitych jenerałów lub po'i-

tyków, którzy byli przyczyną katastrof.

Ludzie ci pisali pro domo, wykazując, że

Kalkulowali dobrze, ale plany ich pokrzy

p. fatalność, lub zwalając odpowie-
ialność na swe niepowodzenia na ba!r-

ki innych.

Wygnaniec z Doorn wbrew swemu

zwyczajowi — milczał. Milczenie to było

w związku z jego przedwojenną i wo-

$nną gadatliwością. Tyle razy w mo-
wach swych potrząsał szablą, tyle razy
odzrażał się światu, tyle razy zapowiadał

zwycięstwo Niemieci ich supremację po

zwycięstwie — że trudno mu się było

tego wszystkiego wyprzeć. Przez jakiś

czas głoszeno w krajach Entente'y ha-

sło postawienia zdetronizowanego cesa-

rza przed sądem. Powoływano się na

przykład Napoleona, którego za krew

przelaną w jego wojnach ukarano zesła-

niem na wyspę św. Heleny, równocze-

śmie zabezpieczając Europę przed nowe-

mi zamachami z jego strony. Potem glo-

sy te przycichły, ale pozostała etykieta

głównego winowajcy woiny światowej,

przyczepiona już, jak się zdawało, po

wieczne czasy d oosoby Wilhelma.
Tę etykietę oderwać spróbowano do-

pióro teraz, w lat 15 po wojnie Świato-
wej. Niejaki p. J, D. Chamier (więc z

„nazwiska Francuz) ogłosił angielską

książkę w obronie niemieckiego monar-

„chy. Ta dziwna kombinacja budzi podej-

„rzenie, že apologeta jest może... Żydem.
jWiadomo, że prasowi i literaccy zawo-
dowcy tej narodowości podejmują się za

odpowiedniem wynagrodzeniem wsze!-

„kich zadań, choćby  najniewdzięczniej-

szych, a celują w ostatnich czasach w

biografjach. Ale to tylko przypuszczenie,

oparte zresztą na przypuszczalnei sym-

patji do Wilhelma, zestawianego dziś z

westchnieniem tęsknoty — z Adoliem.

Na okładce książki widzimy słowa,

pochodzące od wydawcy:

Jest to bi>grafja ex-kaisera napisana

bezstronia i z pełnem udokumantewaniem.

a urastająca w całości w rehabilitację ja
go charakteru i większej części jego wy.
sstąpień w latach przedwojennych. Niema

ku ani śladu stronniczości ant ubćstwie-
niaa, ale p. Chamlierprzekony wująco po-

piera swój pogląd że Kaiser osadzony zo-
stał niesłusznie prawie przez calą Europą,

Rzeczywiście autor spycha z barków
(Wilhelma winę wywołania wojny na

wszystkie możliwe inne barki. Ma zada-

jmie trudne I wywiązuje się z niego, jak

ltmie. Jeżeli z jakiemiś faktami nie może

'sobie dać rady. to ie poprostu przemil-

jcza. Tak np. przekręca wypadki z za-

kresu polityki austrjackiej lub poprostu

ignoruje źródła austriackie i z pewno-

ścią czyni to po dobrym namyśle. Prze-

cież bezpośrednią przyczyną woiny była

bałkańska polityka Austrii, która nigdv-

by nie była tak ostro występowała prze

ciw południowemu sąsiadowi, gdyby nie

czuła za sobą poparcia od stóp do głów

uzbrojonych a potężnych Niemiec, co 

"DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

W obronie Wilhelma il.
więcej, gdyby te Niemcy ustawicznie
jej nie zachęcały do szukania guza.

Cofnijmy się na parę lat przed wielką

wojnę, W r. 1909 Austria wyszła zwy-
cięsko z konfliktu dyplomatycznego, spo

wodowanego aneksją Bośni i Hercego-

winy, Zawdzięczała to głównie faktowi,

że Rosja nie czuła się jeszcze przygoto-

waną do walki — zbyt świeże jeszcze

były blizny, pozostałe po Mukdenie, Cu-

szimie — i po rewolucji. Ale ówczesny

minister spraw zagranicznych hr. Aeren-

thal umiał wyzyskać tęssytuację i wcaie

zręcznie prowadził grę dyplomatyczną.

Z drugiei strony kanclerz Biilow przyp:-

sywał sukces swemu poparciu. ł

W rok z górą później wyzłosił Wil-

helm z okazji bytności w Wiedniu ino-
wę, znaną pod nazwą Schimmernde-

Wekr-Rede. Mówił w niej o tem, że

w razie potrzeby Niemcy staną w Iśnią-

cej zbroi przy boku sprzymierzeńca.

Przytem gruntownie zniekształcił szereg

faktów z roku poprzedniego, dążąc wi-

docznie do odarcia Aerenthala z jego

zasług, gdyż ten wydawał mu się na

stanowisku kierownika polityki zagra*

nicznej Austrii zanadto samoistny. Wy-

wołało to duży niesmak u cesarza Fraa-

ciszka Jėzeia i w kołach rządowych

Wiednia.

Jakże wygląda sprawa u pana Cha-

mier? Naprzód przenosi on datę mowy,

wygłoszonej we wrześniu 1910 r. aa

maj «1909, a wyrazy schimmernde Wehr

zmienia na schirmende Wehr. Prawdo-

podobnie pragnie wystąpienie Wilhelma  

przybliżyć do miebezpieczeństwa wojny,

które wisiało mad Austrją i przedstawić
jedynie jako wyraz solidarności sprzy-

mierzeńca, madając wyzywającemu, a

pompatyczneimu zwrotowi inny charak-

ter. Bo sehirmende Wehr oznacza prze-

cież „carouiącą obronę". Tegoby nawet
Wilhelm nie był powiedział, zwłaszcza

w Wiedniu. Niewszyscy w owym czasię

zdawali sobie sprawę z wewnętrznej

słabości monarchii habsburskiej, a już

naimniej zdawał sobie z tej słabości

sprawę rząd wiedeński, dla którego ta

„chroniąca obrona* byłaby bardzo cięż-

ką obrazą.

Twierdzi p. Chamier, że Wilhelm

„Stale pracował w Wiedniu nad osiąg-

nięciem porozumienia z Serbją“. Można-

by przytoczyć cały szereg przykładów

przeciw. Wystarczy powołać się na

świadectwo hr. Berchtolda, niefortunne-

go następcy Aerenthala. 26 października

był Berchtold na audjencji u Wilhelma

i dostał tam cały szereg rad, które po-

ważnie wpłynęły na późniejszą politykę

austriacką.

Serbja powinaa oddać swą armię do

dyspozycji cesarzowi Franciszkowi Jó-

zefowi (!) — mówił Wilhelm. — Gdyby

nie zdeoydowała się, należy zbombardo-

wać Belgrad i okupować go dopóty, do-

póki nie ulegnie. Niemcy poprą Austro-

Węgry przeciw każdemu  przeciwniko-

wi, także przeciw Rosji, a każde życze-

nie wiedeńskiego ministerstwa spraw za-

granicznych będzie dla niego (Wilhelma)

rozkazem.

|

 

 

  
Rzeczywiście, cesarz dążył do tego,

aby Austrja porozumiała się z Serbją —
ale navrawdę, dość dziwnie wyobrażał
sobie to porozumienie...

Książka pelna jest nadto błędów hi-
uych, które wynikły już tylko z

niedbalstwa i nieuctwa. Trójprzymierze

powstało w r. 1882 — wedle pana Cha-

mier zaś w 1887.

Jego rehabilitacja Wilhelma spotkała

się z druzgocącą krytyką ze strony Wick=
hama Steeda, sławnego publicysty an-

gielskisgo i gruntownego znawcy spraw

niemiecko - austriackich w okresie przed

wojennym, z któremi obeznał się on ja-

ko korespondent Timesa. Steed cytuje

następującą historję:
W r. 1898 spotkał się w Taorminie

na Sycylji ź żoną byłego brytyjskiego

ambasadora w Berlinie, z pochodzenia

Niemką. Ta zapytała go © opinię o mło-

dym wówczas cesarzu. Odpowiedział
bez ogródek: „To błazen, proszę pani*
(angielski wyraz jackanapes, którego

użył, jest jeszcze silniejszy, możnaby go

przetłumaczyć także „małpiszon*). Pe-

wien Anglik ze sfer dworskich, obecny

przy rozmowie, był oburzony, ale pani
uśmiechnęła się j rzekła: =”

„Zgadzam się z panem. Jego matka,

cesarzowa Fryderykowa powtarzała mi
zawsze, że jego dziwactwa zniszczą do-

robek iego ojca i dziadka”.

— „Nic z tego, na co patrzyłem póź-

niej i co wyczytałem w książce pana

Chamier, nie skłoniło mnie do zmiany

ówczesnego sądu* — kończy Wickham

Steed swą złośliwą recenzję.

A.E.

 

Fsia L soda epoki kredowej
=. orcanizmy kopalne, pozysku-

jemy nietylko tło do geologicznego
przedstawienia historji ziemi, ałe też do-
chodzimy do istoty zrozumienia powsta-
nia dawnych tworów skalnych, oraz ich
kolejnego następstwa po sobie i star-
szeństwa warstw. Skamieniałości więc,
czyli wszystkie możliwe resztki zwie-
rząt i roślin, które w ubiegłych perjo-
dach geologicznych żyły, a które zacho-
wały się w warstwach skorupy”ziem-
skiej, służą dziś do określenia wieku
tych warstw. M

Pošrėd tych resztek „ orgzanizmėw,
wyróżniamy skamieniałości przewodnie
ti. takie, które przy zaciowaniu twar-
dych części ciała, możliwie od lokalnych
warunków niezależnych, występowały
nagle, rozprzestrzeniały się pod wzglę-
dem geograficznym bardzo szeroko, pod
względem zaś geologicznym żyły bar-
dzo krótko lub podlegały zasadniczym
zmianom.

Skamieliny zachowały się dzięki pro- | "713
j zwierząt bezkręgowych i dostarcza je wcesom chemicznym i mechanicznym, jak:

procesom zwęglenia, zbutwienia, i ska-
mienienia. Dzięki skamieniałościom ozna
czono systemy geologiczne pokładów
skalnych, oraz podzielono formacje wed
le cech zasadniczych fauny i flory na
trzy okresy (ery), a to: paleozoicz-
ną, mezozoiczną i kenozoiczną. Przed
temi trzema erami występuje era ar-
chaiczna, najstarsza, oznaczająca się
brakiem skamieniałości,

Okresy te (ery), dzielimy jeszcze na
systemy, te za$ na piętra i strefy. Idąc
od dołu, wymienimy systemy każdej
poszczególnej ery, celem przedstawienia
rozległości badań geologii historycznej.
Okres paleozoiczny składa się z nast. sy
stemów:  kambryńskiego,  sylurskiego.
dewońskiego, węglowego, permskiego.

Okres mezozoiczny składa się z trzech
systemów: trjasu, jury i kredy, wresz-
cie okres kenozoiczny również złożony
jest z trzech systemów, a to: trzecio-

rzędu; czwattorzędu i systemu teraź-
niejszego.

Po tym pobieżnym szkicu przedsta-
wię ogólnikowo faunę bezkręgową epoki

kredowej. Formacje kredy rozprzestrze-
nione po całej ziemi, składają się z wielo

rodnych i potężnych pokładów, powsta- 

iych dzięki rozdrobieniu kontynentów
oraz częściowemu lub zupełnemu zala-
niu ich przez morza, z wyjątkiem konty-
nentu Chino - Syberyjskiego, który po-
został przez cały okres lądem. Od jury
odgraniczają kredę konglomeraty i u-
twory słodkowodne, złożone na pokła-
dach morskich — jurajskich.
W formacji kredowei rozróżniamy

wyraźny podział na kredę dolną i górną,
spowodowany ogromną transgresją, roz
poczętą w kredzie środkowej, która ob-
jęła wszystkie części świata, dzięki cze
mu wystąpiły najpotężniejsze zmiany po
działu lądu i mórz. Liczne i wielkie
przestrzenie, będące przez długie perjo-
dy geologiczne lądem, zalane zostały
raorzem i pokryte sedymentami kredy.
Składają się one z piaskowców, glin,
łupków, wapieni i margli, przepełnionych
resztkami zwierząt bezkręgowych. Sa-
nia kreda (t. zw. kreda biała) ogranicza
sią tylko do poziomu najwyższego.

System kredowy, podobnie jak iu-
rajski bogaty jest w skamieliny morskich

wielkiej ilości. Występują tu gąbki,
wśród których wiele wyróżnia się dzi-
waczną i misterną budową, jak np. coe-
loptychie, ukształtowane na wzór grzy-
ba, dalej syfonie przytwierdzone do dna
za pomocą niby korzenia, korale — z
których na uwagę zasługuje rodzaj Cy-
clolitkes, organizm jednokomórkowy, nie
pokryty kolcami, z płaskiem nastopiem
i licznemi przegrodami. Ze szkarłupni
zmniejsza się w stosunku do ery juraj-
skiej ilość liliowców, z których najwy-
bitniejszym przedstawicielem jest  ro-
dzaj Marsupites, rozprzestrzeniony ge0-
graficznie bardzo szeroko w Europie,
Ameryce pn. i Indjach.

Wielką rolę odgrywają w kredzie je-
żowce, dzięki najlepiej zachowanym ska
mielinom tych zwierząt co w znacznej
mierze przyczynia się przy oznaczaniu

poziomów kredy. Pośród nich na uwagę
zasługują Cidaridae, odznaczające się
pojedyńczemi wąskiemi ambulakrami, da
lej Ananchythes sulcata, An. ovata, Dis-
coidea cylindrica, Toxaster complana-
tus, oraz niektóre gatunki rodzaju Mic-
raster.

Ramienionogi występują już w mniej-

szej ilości niż w jurze i z tych jedynie 

brane są pod uwagę ram. Z rodziny Te-
rebratulidae i Rhynchonelidae, które roz,
wijają jeszcze dość wielką rozmaitość
poszczególnych rodzajów.
W wielkiej ilości występują w kre-

dzie małże i ślimaki Z małży rodzaj Ino-
ceramus dostarcza nam cały szereg ska
mieniałości przewodnich, oraz osiąga
tu maximum swego rozwoju, jak Inocera
mus Civieri, In. labiatus, Trigonia, In. e.
concentricus, In. striatus, Spondilus spi-
nosus, Monopleura varians, Requosie
amonia iin. Również ostrygi osiągają mai
wyższy swój stopień rozwoju. Ślimaki w
przeważającej ilości wiążą się z formami
jurajskiemi. Jako typy swoiste utwezom
kredowym występują actaeonelle, ozna-

czające się ostremi wrzecionowaterzi fał
dami w najniższej części otworu -tko-

rupy.
Najważniejsze znaczenie w krzdzie

mają głowonogi. Są to ostatnie cza7owe
amonity i belemnity, z których pierwsze

zadziwiają nas wspaniałością kształtów

skorupy. U amonitów następuje w kre-

dzie silna degeneracja, obiawiajy3 się

rozkręceniem skorupy. Początkowo  są-

dzono, że amonity o rozkręcnej $«0rupie

nie tworzącej prawidłowej spirali, sta-

nowią osobną rodzinę,  zapatrywaniom

tym jednak zaprzeczyły szczegółowe

badania całego szeregu różnych form

amoritów.

Pierwsze rrzykłady rozkręcenia się

skorupy u amonitów znachodzimy w ro-

dzaju Lytoceras, którego przedstawicie-

le należą do typów najbardziej zacho-

wawczych, dalej spotykamy amonity ©

rozk ęconej częściowo lub całkiem sko-

rupie, jak: Hamites, Baculites, Ancylo-
ceras, Acanthoceras, Schlónbachia i td.

Z innych głowonogów ważne są bele-

mnity, jak Belemnites dilatatus, Belem--

nitella mucromata, Belemnites minimus,

Actinocanox guardatis, | — skamieliny

przewodnie górnej kredy. W końcit Poe

zostają skorupiaki, z których w pew-

nych osadach występuią drobne małżo-

raczki, liczne raki. długoodwłokowe i

kraby, te ostatnie po raz pierwszy W

większej ilości. Owady występują wbar

dzo znikomej ilości z powodu wielkich

przestrzeni morskich.

TADEUSZ KWAŚNIEWSKI.
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Kościół BRortadycih we Lwowiei jegoa:
Kaa i klasztor Bernardynów przy-

legały wprawdzie niegdyś, do murów

miejskich, położone jednak były poza

dawnem miastem, jego murami i baszta-

mi, okalającemi dawny Lwów. Klasztor

wraz z kościołem miał swe własne mury

obronne i stanowił niejako osobną twier-

dzę, broniącą Lwowa od strony połud-

niowo-wschotniejj w szczególności od
strony dawnego tak zwanego traktu

gliniańskiego. Z tej strony najczęśiiej u-

derzała o mury miasta wschodnia na-

wałnica, zwłaszcza wielokrotnie w nie-

spokojnym okresie czasu XVII wieku.

Te mury klasztorne, obronne, Za0-

patrzone strzelnicami, zachowały się w

znacznej części po dziś dzień. Po znie-

sieniu murów i baszt miejskich około r.

1790, mury klasztoru bernardyfiskiego,

oraz baszta tzw. „prochowa*, są jedy-

nymi jeszcze pozostałościami dawnego

systemu obronnego kresowego grodu. —

Lecz w niedawnej stosunkowo przeszło-

Śei, zwłaszcza w wieku XIX, zrobiono
wiele, by tych czcigodnych świadków

minionej doby historycznej Lwowa usu-
nąć jaknajdalej w cień, zakryć ich i osło-

nić nowemi domami, wyzyskać teren

dla celów utylitarnych, a zasłonić ze
wszystkich stron perspektywę na pięk-
ną całość, którą tworzyły dawniej o-
bronne mury klasztorne, wraz z wy-
strzelającym z pośród nich kościołem,
z jego malowniczym szczytem fasady i
odcinającą się na tle nieba sylwetą wy»
sokiej wieży kościelnej.

Od frontu zasłoniła je częściowo gru-
pa domów, wzniesiona między placem
Halickim, ulicą Wałową, i placem Ber-
nardyńskim. Z dwóch innych stron, od
placu Bernardyńskiego i placu Cłowego
dobudowano do murów klasztornych
szereg kamienic, zasłaniających widok
na całość niezwykłego zabytku architek-
tonicznego, stanowiącego część historji
Lwowa. Wprost krzyczącą o pomstę do
nieba zbrodnią przeciw miastu, było ze-
zwolenie swego czasu na budowę domu
przy ul. Czarnieckiego I, 6. Lecz i sam!
zakon OO. Bernardynów powodował się

względami utylitarnemi, dobudowując od

wewnątrz murów ohydne przyczepki,
domy mieszkalne wynajmowane ze
czynszem, szpecące dziedzińce klasztoru

i otoczenie kościoła i zatracające jego

dawny charakter. Tak jedną z baszt
obronnych, tkwiącą wśród murów klasz-
tornych obniżono i zamieniono na liche
mieszkanka, drugą zaś basztę od rogu

ul, Wałowej i ul. Czarnieckiego włączo-
no we wzniesiony w tem miejscu nieg-

dyś marny domek. Resztę murów obron-
nych, od pl. Cłowego (obecnie pl. Ks.

Bandurskiego) zasłonięto dawnym au-

strjackim odwachem, tzw. we Lwowie

„fajerpikietą" i miejskim zakładem kab-

lewym.,
Czy istnieje jeszcze możność odro-

bienia tego wszystkiego, co złożyło się

na zeszpecenie całości tego interesujące-

go zabytku przeszłości Lwowa? Odsło-
nięcie kościoła i klasztoru Bernardynów

weszło w program regulacji miasta, 0-

pracowany przez Śp. inż. Ignacego Drex-

lera, lecz droga realizacji jego planów

jest jeszcze daleka, rozłożona ponoś na

cały szereg, aż dziesiątków lat, gdyż

wymaga znacznych wkładów w wykup-

no prywatnych nieruchomości, otacza-

iących klasztorne mury, wymaga też

dobrej woli i zrozumienia rzeczy ze

strony zakonu Bernardynów, władające-

ge klasztorem. €

Na razie przynajmniej początek zdaje

się być zrobiony. Burzy się właśnie w
tej chwili austriacki odwach, - którego

architektura nie przedstawiała nic szcze-  

gólnego. Za nim pójść mają przybudów-

ki przyparte na zewnątrz do murów

klasztornych od strony placu Cłowego.

Pozostaje do rozwiązania zagadnienie

utrzymania lub zwalenia budynku Miej-

skiego zakładu kablowego.

Kwestja ta łączy się z dwoma innemi

zagadnieniami. Pierwsza z nich, to upo-

rze.dkowanie i nowe ukształtowanie pla-

cu Cłowego, druga zaś 'to uzdrowienie

dawnej bolączki miasta i jego sfer nau-

kowych: znalezienie pomieszczenia dla

miejskiego Archiwum.

Plac Cłowy, przemianowany świeżo

na plac im. biskupa Bandurskiego, ma

być ozdobiony jego pomnikiem. Lwów

do pomników nie ma szczęścia. Święci-
liśmy niegdyś położenie kamieni węziel-

nych pod pomniki Kościuszki i Słowac-
kiego, które dotąd mimo upływu lat nie

stanęły, Inne znów pomniki wprawdzie

stanęły, lecz przeważnie w wykonaniu

nie przynoszą zaszczytu miastu swym

poziomem artystycznym. Przy wznosze-

niu pomników zazwyczaj we Lwowie

decydują wszystkie inne względy (zda-

wałoby się uboczne), aniżeli ten jeden,

naczelny: wzgląd na poziom sztuki i wa-

lory artystyczne samej rzeźby. Nasuwa

się tu więc refleksja: czy nie byłaby

właściwszą mniejsza liczba zamierzeń

co do ilości pomników, a zato wyższy
w nich poziom sztuki. Zbyt często, gdy
minie chwilowy, czasem sztucznie wy-

wołany entuzjazm, czasu odsłonięcia da-

nego pomnika, gdy przebrzmią mowy
emfatyczne, a my zaczynamy rozpatry-

wać się w jego artystycznej stronie,

wstydzić się musimy sami za siebie i za

naszych artystów. Z zażenowaniem ob-

serwujemy też nieraz krytyczny u-

śmiech obcych, zwiedzających miasto,  

gdy oglądają nasze tzw. pomnikowe

dzieła rzeźby. Pamiętać należy, że poza

Lwowem, w ocenie dzieł sztuki, ludzie

kryterja swe czerpią z czego innego, ani-

żeli z samego tylko uznania dobrych

chęci mistrzów dłuta. To, co wystarcza

na cmentarzu, nie starczy na reprezen-

tacyjnem miejscu w mieście, nieco więk-

szem niż Sokal lub Mościska.
Takie myśli cisną się, gdy mowa 0

zamiarze nowym stawiania pomnika we

Lwowie. Punkt, w którym pomnik miał-

by stanąć, budzi też liczne wątpliwości.

W związku z tem pozostaje nadto spra-

wa, do jakich granic miałby być rozsze-

rzonym dzisiejszy plac Cłowy.
Niewątpliwie idealnem rozwiązaniem

byłoby zburzenie dzisiejszego budynku

miejskiego Oddziału Kablowego M. K. E.
i oparcie placu o odsłonięte mury klasz-

toru Bernardynów, pod warunkiem, że

mury te pozostaną nawet ze swemi dzi-

siejszemi szczerbami,, i nie będą okrop-

nie potynkowane, jak to w obecnej chwi

li zrobili właśnie z częścią murów ber-

nardyńskich od strony ułicy Wałowej.

Pnące rośliny puszczone na mur ceglany

zakryłyby bardziej rażące szczerby i

stworzyłyby hardziej malowniczą  ca-

łość. z

Jednak sprawę usunięcia budynku kab

lowego, nie przyczyniającego się niczem

do piękna miasta, komplikuje inne zagad

nienie, Od dawna jest we Lwowie aktual

ną sprawa umieszczenia cennego archi-

wum miasta Lwowa, którego część,

obejmująca akta z XIX wieku, zmaga-

zynowana jest w piwnicach ratusza. Na

brak systematycznego ujmorządkowania

archiwum miejskiego i jego częściową

niedostępność podnosi od dawna żale

lwowski świat naukowy. Będzie możli  

wem to uporządkowanie wtedy, gdy
archiwum znajdzie odpowiednie dla sie-

bie pomieszczenie w innych lokalnoś-'

ciach, niż dzisiejsze w Ratuszu. 1

Dwie są chyba tylko možliwošci: u-

mieszczenia archiwum w t. Zw. „pa-
łacu Biesiadeckich* przy pl. Halickim,
lub też w budynku kablowym przy pl.
Cłowym. O. wyborze jednego czy dru-|
giego decydować winny względy stosów,

ności. Czynniki, stojące na czelė Archie“
wum m. Lwowa z jednej strony, z dru=i

giej zaś architekci ocenić powinni, któ-

ry z tych budynków nadawałby się bar:

dziej na pomieszczenie archiwum, któż”

rego z nich rozkład i wysokość poszęze="

gólnych pomieszczeń dawałyby waruu-|
ki odpowiedniejsze po temu, by w nich
znalazły schronienie traktowane dotąd
po macoszemu przez miasto jego zbiory

archiwalne.

Względy estetyczne, przemawiałyby

raczej za zburzeniem budynku kablowe-

go przy placu Cłowym. Byłby to zara-
zem krok naprzód w wykonaniu progra-

mu regulacyjnego miasta, prozrągyju,

stworzonego z takiem zrozumieniem rze

czy przez Śp. inż. Ignacego Drexlera.

Od murów klasztornych bernardyń-

skich doszliśmy do sprawy pomieszcze-

nia Archiwum m. Lwowa. Pierwsze ma

znaczenie konserwatorskie i względy
riękna miasta na oku, drugie ważne jest

jako wieloletni postulat sfer naukowych,

pragnących wykorzystać nagromadzone

w archiwum  materjaly historyczne,

przez odpowiednie ich udostępnienie pe-

ważnym pracownikom. Jedna zarówne,
jak i druga sprawa jest ważną, i nie pe-

winna być rozstrzyganę lekkomyślnie i

bez dojrzałej rozwagi.

T. MAŃK.

 

 

Radjotelełon przez kanał La Manche
] steśmy obecnie świadkami wskrze

szenia telegrafu optycznego, coprawda
odpowiednio zmodernizowanego i u-
lepszonego, w którym fale świetlne za-

stąpione zostały falami Hertza.

Pierwsze tego rodzaju urządzenie za-

instalowano jeszcze w roku 1931 na obu

wybrzeżach Kanału La Manche, — obec
nie zaś, po całym szeregu prób i doświad
czeń funkcjonuje już kompletna stacia

radiotelefoniczna nadawcza i odbiorcza,

— jedna we Francji w miejscowości St.

Inglevert, w pobliżu Calais, druga zaś w

Lympne, na wybrzeżu Anglii.

Urządzenie obu tych stacyj jest zu-

pełnie proste i stosunkowo niekosztow-

ne. Na wieżach żelaznych, o wysokości

30 metrów, umieszczono po dwa zwier-

ciadła wklęsłe, każde o kilkumetrowej

średnicy. Zwierciadła te służą do kon-

centrowania i wysyłania w pewnym

ściśle wyznaczonym kierunku fal elek-

trycznych, ultrakrótkich, bo długości za-

ledwie szesnastu centimetrów.

Każda z tych dwóch stacyj posiada
jedno zwierciadło służące do przesyła-

nia promieni, drugie zaś do ich odbiore

— przyczem naturalnie najważniejszą

jest rzeczą, by skoncentrowany „Snop”
fal elektrycznych padał jak najdokład-

niei w samo ognisko drugiego zwierciad
ła, odbiorczego, znajdującego się po dru-

ziej stronie kanału, w odległości 54 ki-

lometrów. "ASSET

Problem ten rozwiązano technicznie

w sposób zupełnie zadowałałący — i

obie stacie funkcjonują już od PRE

czasu bez zarzutu. 5

Zwierciadło stacji nadawczej zbiera

koncentruje wysyłane ze stacji fale, po  

tęgując w ten sposób ich energję wie-

lokrotnie. A nie od rzeczy będzie dodać,
że dla uruchomienia stacji nadawczej
potrzebną jest energja elektryczna, o

sile, która wystarczyłaby zaledwie na

zaświecenie lampki 20-$wiecowej!

Dwie te stacje nadawczo - odbiorcze

w praktyce wykazują anałogię z dwie-

ma linjami telefonicznemi, z których jed-

na służy rozmówcy  znajdującemu +

w Anglji, druga zaś jego koledze fran-

cuskiemu. Tylko — ich zakres działania

i wydajności jest bez porównania więk-

szy.

Próbką tego była rozmowa telefo-

niczna, prowadzona między podsekreta-

rzem stanu we francuskim  minister-

stwie lotnictwa, Delasalle, a jego kolezą

angielskim, sir Filipem Sassoon, rozmo-
wa doskonale po obu stronach słysza!-

na, a zakończona wzajemną wymianą

autografów na drodze telefotograficznej.

Oczywiście można też tą drogą nada-
wać zwyczajne telegramy.

Jak wykazały doświadczenia, naj-

odpowiedniejszemi do tego rodzaju ko-

munikacii radjotelefonicznej są tale ultra-

krótkie, długości 15—16 centymetrów.

Ma to i tę jeszcze wielką zaletę, że u-

możliwia zakładanie podobnych  stacyj

w każdem dowolnem miejscu, bez oba-
wy wzajemnego przeszkadzania sobie w

odbiorze. Fale te bowiem, rzucane przez

zwierciadło wklęsłe jako „snop“ i wysy-

łane w jednej prostej linii, ani same nie

wpływają w jakikolwiek sposób ujem-

nie na inne, dłuższe fale rozchodzące się

w eterze we wszystkich kierunkach, ani
też nie podlegają żadnej interferencji.

Toteż można się spodziewać, że ten

nowy system  radjotelefonii zapomocą  

fal ultra - krótkich znajdzie niezadługo

bardzo szerokie zastosowanie. d

Na razie stacje z obu stron Kanału

oddają już nieocenione usługi lotnictwu

francuskiemu i angielskiemu w stałej

komunikacji powietrznej. ż

(Lucy)

Kolejka ńa Montmartre
Przed kilku laty przestała istnieć ko*

lejka linowa na Montmartre i »d tag”
czasu na wspaniały taras prząd kościo-
łem Sacrė Coeur, skąd roztacza się wi-

dok na cały Paryż, można wydostać się
tylko dwiema drogami, Pośród rięknyca

ogrodów wznosi się jedna nad drugą nie.
zliczona ilość kondygnacji schodów. Kto

ich chce uniknąć, musi użyć drogi okręż-
nej, przeznaczonej dla pojazdów, ale i ta

jest stroma, Wychodzi na malowniczy,
plac du Tartre, gdzie można siąść pod
drzewami i orzeźwić się napojem lub pr

żywić. Elektryczna kolejka linowa, nad

którą roboty szybko postępują naprzód,
ogromnie ułatwi dostęp, RL"

R: tz

Statystyka programowa -*

radjofonji czechosłowackiej
(Z,) Radjojournal czechosłowacki ogłe-=

sił statystykę programową za rok 1985, x

której wynika, że muzyka zajęła 56.6%,
ogólnego cząsu, z czego na muzykę ta--

neczną przypada 37%, Odczyty zajęły w.
programie 5,1 %, wiadomości różnego r»-|
dzaju i komunikaty 13,4%. Resztą przy-
pada na audycja literackie (3,5%), gim--
nastykę (4%), audycje szkolne i dziecin.'
ne 1.7% i w końcu komunikaty meteo-

rologiczne 1%, Z 8.760 godzin roku radjo.
fonja czechosłowacka  rracowała prez
4.000 godzin,

„Muzyka — odczyt — nowiny —
radjo radością rodziny”. Radjo wnosi de
każdego domu pogodę, radość iwesele,

1
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Str. IV. Fo DODATEK_KULTURALNO-LITERACKI

> 5 stępnie przygotował przekład zupełny

; Plauta, którego tom 1, wyszedł nakładem

SE * U " Polskiej Akademji Umiejętności w r, 1931,

> s PAT-nej z Rzymu 2. 5, b, r,

doniósł, że w Instytucie Badań Rzym
skich, który zorganizował serję odczytów

o badaniach nad kulturą łacińską w róż.

nych „krajach, na zaproszenie dyrektor:

instytutu prof, Galassii - Paluzzo za po-

średnictwem Polskiej Akademii Umieję!-

ności, odbyła się prelzkcja rektora Gusta

wą Przychockiego wobec licznych przed

stawicieli włoskiego świata naukoweg”,

obu ambasadorów polskich i czionków am

basad, Wobec tego nie »d rzeczy będzie

czytelników naszego pisma zapoznać z do-

tychczasową działalnością prelegenta, któ

„Ty tak godnie reprezentuja naukę polską

w.bec zagranicy.

Przychocki, profesor filozofji klasycznej

w Tniwersytecia Warszawskim, jest gło-

wą latynistów polskich, Berło tego działa

nauki przejął po mistrzu swoim, Kazimie

rzu Morawskim, który był jednym z twór-

cćw filologji klasycznej w Polsce | najzna

_ komitszym latyristą na przełomie w. 19

na <0. 6

--_„ijustaw Przychocki (ur, 14, II, 1884 w

Gromniku pod Tarnowem, po uk>ńczania
w r. 1903 gimnazjum klasycznego w No.

wym Sączu, gdzie go miłością d świata

starożytnego zapalił prof, Stan, Rzepiński,

odbył studja w Uniwersytecie Jagielloń-

skim pod kierunkiem profesorów Moraw.

skiego, Miodońskiego i Sternbacha, Za-

kończył ja doktoratem filozofji (w zakresie

filologji klasycznej i polonistyki), uzyska-

nym w marcu 1909 na podstawie tozpra-

wy, omawiającej wpływ grackiej komedji

nowej na sceny miłosne w utworach Owi.

djusza, Podobnej traści pracę ogłosił rok

przedtem w Stromata in honorem Casimi-

„ri Morawski (Kraków 1908), gdzie pojawi.

ła się również jego rozprawka arche>lo-

gieczna o fragmentarycznym posągu Ate

ny. Kilka miesięcy przed doktoratam (w

listopadzie 1908) złożył egzamin naucży-

„4ielski z tych samych przedmiotów, ala

pracę na niwie wychowawczej rozpoczął

dopiero w r. 1909 w gimnazjum w Pxlgó-

rau, Z początkiem r, szk, 1911/12 przanie-
siono go do Krakowa do gimnazjum IV,

| Lata jednak spędził przeważnie w po-

* drółach naukowych zagranicą i nad ba-

daniem rękopisów z listami św, Grzeg»

rza z Nazjanzu jako stypendysta Polskiej

Akademji Umiejętności, W r. 1909/10 ba-

wił we Włoszach, w Wenecji, Florencji,

Rzymie i Neapolu, w półroczu zimowem

1910/11 w Anglji, Londyn Oxford, Cam-

bridge), wreszcie w letniem półroczu 1912
w Paryżu i Berlinie, Jeszcze przed temi

podróżami Przychocki spędził półrocze let.

nie r. 1907 na Uniwersytecie Wiedeńskim,

następnie półrocze letnie 1910 w Uniwer

zytecie Berlińskim a wakacje 1%13 r. w

Uniwersytecie Oxfordskim na kursie wa-

kacyjnym, który zakończył egzaminem z

języka angielskiego,

Wyniki swych badań ogłosił w trzech

rozprawach, z których pierwsza, drukowa-

na w Eos, organie Towarzystwa Filologicz-

nego (1910) omawiała manuskrypty waty.

kańskie, druga florenckie (w Wiener Stu-

dien 1911), trzecia rękopisy z bibljotek

angielskich w Rozprawach Wydziału Fi-

lolog, Akademji Umiejętności 1912), Na

tych kollacjach rękopiśmiennych oparł

swą pracę habilitacyjną (habilitował się

w Krakowie, w kwietniu 1913), drukowaną

w r. 1912 w Rozprawach Akad, Umiej.

Ze studjami nad św, Grzegorzem Z

Nazjanzu łączą się jeszcze dwa inne ar

tykuły, z których jeden omawia jego po-

przędnika w tym dziale badań, Jana 2

Fłandrji, drugi zaś zajmuja się komenta-

rzem magicznym, Ponadto Przychocki zaj-

muja się dokładniej tragedją Eurypidesa,

Hipsipyla przedewszystkiem jednak śred-

niowiecznami komentarzami do» Owidjusza

i Wargiljusza. Tym sposobem deklaruja
się jako latynista, |

- Nim zdołał rozwinąć szerzej skrzydla

, nowany profesorem

 

wybuchła wojna światowa, która na dłu-

go oderwała go od warsztatu pracy na-

ukowej, Jako podporucznik artylerji kon-

naj brał udział w walkach najpierw na

froncie rosyjskim, patam jako porucznik

i kapitan na froncie rumuńskim do gru-

dnia 1917 r. Wezwany wtedy do wykła-

dów w Uniwersytecie Warszawskim, pro-

wadził je przez rok, by 1 listokada 1518

wstąpić jako kapitan artylerji do Wojska

Polskiego, brać udział w obronie Lwowa,

(odznaczony „Crlętami*), potem pracować

w Sztabie Generalnym i Instytucie Woj-

skowo-Naukowym, W kwietniu 1919 mia.

nadzwyczajnym w

Uniwersytacie Warszawskim, po roku za

zwyczajnym, poszedł znćw na wojnę z bol.

szewikami i wrócił z niej jako podpuł

kownik, udekorowany ,Krzyżem 'Walecz-

nych* i jednem z najwyższych odznaczeń

wojskowych „Virtuti Militari'* za samo-

dzialną obronę Płocka na stanowisku do-

wódcy 20. p, a, p. i artylerji Grupy Dolnej

Wisły, W tym względzie jest prof. Przy-

chocki unikatem wśród  filozsfów kla*

sycznych i chlubą całego stanu.

W listopadzie 1920 r, prof, Przychocki,

„przywrócony todze*, organizuje w Uni-

wersytacia Warszawskim wzorowe Semi-

narjum Filologji Klasycznej z odpowied-

nią bibljoteką, jako dziekan w r, 1922/23

organizuje Wydział Filozoficzny, a w le.

cie w r, 1928/29 riastują stanowisko rek*

tora, Świetny zmysł organizacyjny wyka-

zał również jako kierownik dwóch akade-

miekich wycieczek naukowych filologćw

klasycznych w czasie feryj wielkanocnych

w r, 1930 do Grecji w następnym zaś roku

do Włoch. Zorganizował także Sekcję Pol.

ską Association Guillaume Budó, odbyw-

szy w półroczu letniem 1924 podróż do

Paryża w calu wykończenia prac nauko.

wych i nawiązania stosunków z uczonymi

i instytucjami naukowemi we Francji. W  

lecie 1927 odbył podróż do Aten i Delf,

podczas następneg» lata do Pompei dla

studjowania wykopalisk,

W ciągu pracy w Seminarjum Filolo-

gicznem nad fragmentami tragików i ko.

mików rzymskich, prof. Przychocki po”

znał zdolności kilku swoich uczniów wy

bitniejszych i, kierując się my'lą przygo-

towania „narybku* filologicznego, skiero.

wał trzech z nich na właściwe im pol»

badań naukowych. Turyna na metryka,

Jerzego Manteufla na papyroloza, Strze-

leckiego zaś na badacza gramatykćw ła.

cifiskich, którzy przekazali _ największą

część cytatów z tragicznych i komicznych

poetów, Dwaj pierwsi działają już przy

boku swego mistrza jako doceni prywate

ni trzeci zaś przygotowuje swą habilita

cję, Z teg3 żywego trifolium philologicum

rektor Przychocki może być słusznie nie

mniej dumny, niż z odznaczeń wojen.

nych, pierś jego zdobiących.

Wojskowa systematyczność i spartań

ski tryb życia pozwoliły Przychockiema

obok tych czynności organizacyjnych iad.

ministracyjnych, prowadzić dalej bada

nia filologiczna i rozszerzyć ich zakres

na rzymskich poetów tragicznych i komi

cznych, Znajomość Plauta wykazał już w

odczycie habilitacyjnym pt, Iluzja scenic4

na u Plauta i jej humorystyczne przeła-

mania (Eos 1917, następnie w innych roz-

prawach, a koroną badań nad item zagad.

nieniem była monumentalna monografja

„Plautus* (Kraków 1925), pasująca pol-

skiego latynistę na najlepszego planlot»

loga w Europie. Obok uczonego zabłysnąi

w niej także litarat, który już w huk!

dział na froncie bojowym szukał zapom-

nienia i wytchnienia w przekładaniu wiar-

szem genjalnego komika rzymskiego. Trzy

jego sztuki: „Braci*, „Kupca* t „Żołnie

rza Samochwała* ze wstępami i objaśnie-

niami ogłosił w Bibljotece Narodowej. Na-

 

Francuskie Towarzystwo
wyścigów konnych

W Warszawie Zachęta oznacza sztu-

ki piękne, w Paryżu — wyścigi konne,

gdyż mówi się krótko Societe d* Encou-

ragement, a znaczy to: Societć d' En-

couragement d“ amólioration des races

des cheveaux en France.

Towarzystwo, które cieszy się wiel-

ką powagą pośród hodowców i wogóle

zwolenników ek:ganckiego sportu, po-

siada tory w Longchamps, Deauville i

Chantilly, a pomiędzy członkami jego

zarządu wyjątkowo tylko spotyka się

nazwiska, nie ozdobione sarym tytułem

szlacheckim,

4 maja towarzystwo obchodziło stu-

lecie swego istnienia. Właściwie przy-

padała ta rocznica już w listopadzie

roku zeszłego, ale odłożono ią ze wzglę-

du na zgon ostatniego prezesa, hr. Pa-

wła de Pourtales. Dlatego uwzględniono

nie datę zawiązania się towarzystwa,

lecz datę pierwszych urządzonych przez

nie biegów. 1

U kolebki Societė d“ Encouragement

stoją jako założyciele Anglicy, którzy

zużytkowali wzory swej ojczyzny.

Pierwszym prezesem był lord Henry

Seymour — i konie jego przez pięć lat

wygrywały główny bieg, a pierwsze

wyścigi w Chantilly zorganizował To-

masz Bryon. Obaj ci sportsmeni przy-

czynili się rónież do założenia Jockey

Ciubu, który do r. 1882 stanowił część

Societė d“ Encourgement, M

Ów pierwszy historyczny bieg z 4

maja 1834 odbył się był na Polu Mars3-

wem, ale osądzono, że za mało tam miej-  

sca i zbudowano nowy tor w Chantilly,
posiadłości księcia d' Aumale, młodszego
syna Ludwika Filipa,  odziedziczonej

przez księcia po Kondeuszach. Tor ist-
nieje do dziś dnia, ale został znaczne roz

szerzony. Użyto go po raz pierwszy w

r. 1835, a w następnym odbył się tu biez

zwany Prix du Jockey Club (odpowia-

dający angielskiemu Derby).

Pierwotną trybunę w Chantilly sta-

nowił rodzaj dużego wozu ciężarowego,

na kórym stali członkowie towarzystwa
i zaproszeni przez nich goście, opierając

się o balustradę, W pewnych momentach

biegu wóz ten przenosił się na różae

punkty, skąd można było obserwować

konie i jedźców.

Tor w Longchamps otwarto dopiero
w r. 1857. *

Program obchodu obejmował prze-

dewszystkiem przedstawienie. Ponieważ

zaangażowano do niego pierwszorzęd-

nych artystów z różnych teatrów pary-

skich, rozpoczęto je o godz. 12 w nocy;

ażeby mogli przybyć po normalnych za-

ięciach. Odegrali rewię, ilustrującą w

szeregu obrazów dzieje towarzystwa.

Występowali tu nauralnie wszyscy naj-
sławniejsi członkowie z różnych epok, a

atrakcję stanowiły stroje, dające prze-
gląd mody w ciągu stulecia.

Nasępnego dnia odbył się na torze w

Longchamps po raz pierwszy nowy bieg,
nazwany Prix de Centenaire, Tę część

uroczystości popsuła niepogoda.

„*„ ARi  

a dalsze czakają na lepsze potoženie fi-

nansow3 tej instytucji, Zamierza też <-

pracować monograficznie Terencjusza, Za.

jął się także zaniedbaną dotąd dziedziną

tragedji rzymskiej i wzbogacił znacznie

zasób fragmentów dużym ułomkiem AR*

cjusza, W mowie rektorskiej /Rzymianie

a tragzdja, Warszawa 1929), w referatach

wygłoszonych na posiedzeniach Wydziału

Filolog. Polskiej Akademii Umiejętności

vraz w kulku rozprawach wykazał zupeł.

ne opanowanie tego tematu i wytyczył

nowe kierunki badań, zarówno nad 3poką

republikańska, jak i cesarska, W związku

z tem pozostaje plan nowego wydania

fragmentów rzymskich tragików iHistor-

ja tragedji rzymskiej, a dołączyć się p»-

winna monografja o Senaca, jako odpo-

wiednik dzieła omawiającego twórczość

Plauta, Ds projektów Przychocktego na-

leży także „Historja listu grecko-rzym

skiego", przygotowana rozprawą habilita

cyjną o Listach św. Grzegorza z Nazjanz:!

uwagami o listach Cyczrona (w Eos 1918

Z dawnemi badaniami nad poetą, „Me

tamorfoz" łączy się ciekawa praca » „Gro

bie Owidjusza w Polsce“ i oparta na no*

wym materjale rękopiśmiennym rozprawa

„Ovidius Graecus“, £

Poniawaž w b, zaborz> rosyjskim fi-

lologja klasyczna nie cieszyła się mirem

należało zwalczać uprzedzenie do niej pa

nujące, Prof, Przychocki przystąpił z za-

pałem do usuwania tej obojętności, do

wykazywania nizzrównanych walorów

wychowawczo-kułturalnych świata staro.

żytnego. Uczynił to najpierw w odczycie

inauguracyjnym w Uniwersytecie War-

szawskim na temat: Co to jest filologia

klasyczna (Warszawa 1919), następnie w

odezytacb, także radiowych, w publika

cjach, jak przzpiękna „Kultura klasyczna

w kulturze współczesnej* (Warszawa —

Kraków 1929), w artykułach i recenzjach,

ogłaszanych w Tygodniku Ilustrowanym,

Pamiętniku Literackim lub Kurjerze War.

szawskim. 35

Skutecznie bronił nauczania filologii

klasycznej i 8-letniegs gimnazjum na pa.

posiedzeniach Komisji Programowej dla

szkół średnich w Ministerstwie WR, i OP.

w latach 1919 — 1921. Dzięki jegoniastru-

dzonym zabiegom powstało wWarszawia

Koło Polskiago Twa Filologicznego w

którego pracach czynny udział bi»rze jako

wiceprezes i prelegent,

Przy współpracownictwie doc. Turyna

i Zarządu Koła Warszawskiego „zajął się

w r, 1930 sprawą pubilauszu prof. Zieliń-

skiego. Dzięki jego zabiegom nopartyrma

przez Zarząd Koła BPE Warszawie

powstały od r. szk, 1923/24 oddziały kla-

syczna przy gimnazjum im. Rejtana. Spra

wy wykształcenia klasycznego bronił tak

że na zjąździe rektorów, Ponadto bierze

udział w wielu pracach społecznych w

Polsce i zagranicą, szczeg. jako wicepre-

zes Polskiej Konfederacji Pracowników U-

mysłowych,

W uznaniu za praca naukowe Polska

Akademja Umiejętności policzyła go w p:

czet członków czynnych (wchodzi także

w skład jej Komisji Filologicznej); jest

także członkiem zwyczajnym Towarzystwa

Naukowego Warszawskiego i Twa Par-

nassos w Atenach, a przed kilku dniami

lwowskie Two Naukowe wybrało go swym

członkiem,

Te daty z jego życia i działalności

prof, Przychockiego należało przypomnisć

w roku jubileuszowym Polskiego Twa Fi-

lologicznego, którego jest gorliwym człon-

kim, dbałym o rozwój filologii w Polsce

i szerzącym zrozumienie kultury antycznej

w społeczeństwie, i życzyć mu, aby dalsza

praca obfitowała w najbujniejsze plony

dla dobra nauki polskiej, Przez łotychcza.

sową działalność zasłużył na to, aby na

zwisko jago znał każdy wykształcony Po-

lak narówni z nazwiskami największych

humanistów współczesnych.

3 e - S. Łada,
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Albcecht Wallenstein
(W 300-lecie urodzin)

P. miesięcy temu (w końcu lutego)

minęło równo 300 lat od dnia śmierci Al-

brechta Wallensteina, jednej z najwybit-

niejszych i najciekawszych postaci, jakie
występują na arenie dziejów nowożyt-

nych.
Życie i śmierć Wallensteina to z ied-

nej strony walny argument w obronie

historjozofji, uznającej jednostki — po-

szczególne indywidua za czynnik decy-

dujący w rozwoju dziejów, — czynnik

główny i najbardziej twórczy w dzie'e

kształtowania tego czy innego oblicza

historji i torowania takich czy innyca iej

dróg. Z drugiej strony —  Walisustein

to groźne memento dla tych wytlnych,

„ponad poziom mas Się wznoszących in-

dywiduów, by nie podporządkowywali

sprawy, służenie której stało się Žrė-

dłem i bezpośrednią przyczynę ich wy-

niesienia, — interesom, ambicjom i na-

miętnościom osobistym. Tragiczny Ko-

niec Wallensteina, równie niecodzienny,

niezwykły i niesamowity, jak całe jego

życie — jest przecież logicznem następ-

stwem czynów całego jego życia, W

-zczególności z okresu t. zw. „Szwedz-

kiego".
" Właściwie nazywał się Waldstein, —

Wallenstein — to odmiana tvłaściwego

nazwiska, spopularyzowana przez Szy!-

lera w iego dramatycznej trylogii i w

„Historji woiny trzydziestoletniej* i siłą

geniusza szyllerowego unieśmiertelniona

i przekazana naszej epoce.

Albrecht Wallenstein pochodził ze

starej, znakomitej, ale zubożałej i podu-

padłej rodziny szlacheckiej. Rodzina od

kilku już pokoleń wyznawała protestan-

tyzm (w odmianie kalwińsko-reformac-
kiej), sierotę jednak Albrechta wyche-

wali jezuici — stąd zupełna oboiętność

jego do spraw religiinych: katolik i pro-

testant w jednej osobie,. odznaczał się

Wallenstein najzupełniejszym indyferen-
tyzmen religijnym, co znakomicie tłu-

maczy szereg jego posunięć w ciągu

karjery życiowej i wojennej, posunięć,

dosyć niezwykłych i niezrozumiałych na

tle roziątrzenia wyznaniowego, jakie ce-

chowało obóz zarówno protestancki, jak

i cesarsko-katolicki — w epoce wojny

30-letniej.

Już w pierwszym okresie tej wojny.

+. zw. „czeskiej* Wallenstein szybko się
wybił i zwrócił na siebie wwagę naiwy-

żej postawionych osób w Świętem Cesar

stwie Rzymskiem Narodu Niemieckiego,

-- między innymi — i samego cesarza

Ferdynanda II. Wallenstein odznaczył
się w czasie bitwy na „Białej Górze"

(1621 r.), bitwy, która — jak wiadomo

— zadecydowała o ostatecznej klęsce

odrębności państwowej i swobody naro-

dowej Czechów w walce z Niemcami.

Z odwagą osobistą i wielkiemi zdol-

nościami wojennemi i organzacyjnemi

łączył w sobie Wallenstein niepohamo-

waną ambicję, żądzę władzy i rozkazy-

wania, dumę graniczącą z chorobliwym

już niemal stanem pychy, wreszcie chci-

wość zaszczytów i bogactw. Wszystkie

te cechy charakteru występowały już w

wieku młodzieńczym, rozwijały się jed-
nak i potęgowały, albrzymiały z bie-

giem lat, z biegiem kariery.
A kariera była zaiste bajeczna. Z

jednego z pośród licznych, mile widzia-

nych przez dwórprzedstawicieli szlach-

ty w cesarstwie w błyskawicznym cza-

sie wybija się Wallenstein na czoło nie:

mal Imperjum tytularnie jako druga nie-

mal osoba po cesarzu, faktycznie —

przez czas jakiś, jako osoba napraw ię
pierwsza,  
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W cbawie przed zbytniem wzmoc-

nienizrn się Habsburgów i Austrit, zara-

zem zaś chcąc powstrzymać i zahainmo-

wać dalszy rozwój sukcesów katolicy-

zmu, — protestanckie Anglja, Holandia

i Szwecja i katolicka, ale wroga Habsbur

gom Francja — wywołały nową woinę

książąt protestanckich przeciw cesarzo-

wi w Niemczech, przyczem w wojnę tę,

jako obrońca protestantów niemieckich
wmieszał się i król duński Chrystian IV,

który wtargnął do posiadłości niemiec-

kich i zagrażał panowaniu Habsburgów

w Rzeszy.

Z królem Chrystjanem współdzia-

łała armia dowódcy protestanckich

wojsk najemnyca — „kondotjera* Mans-

feldla. Położenie Ferdynanda II. i spra-

wy kaiolickiej w iNemczech było roz-

paczliwe: słaba armja katolicko-cesar-

ska pod wodzą hrabiego Tillego nie była

w stanie oprzeć się siłom Mansfeldai

króla duńskiego.

Wtedy cesarzowi Ferdynandowi I!.
usługi swe zaproponował Wallenstein:

pod warunkiem powierzenia mu naczel-

nego dowództwa i niepodzielnej, najwyż-

szej władzy nad armią, w której sprawy

nawet cesarz nie miał mieć wglądu, —

zobowiązał się stworzyć potężną siłę

zbrojną, zdolną do obrony cesarstwe.

Zobowiązanie swe wypełnił: w ciągu

krótkiego czasu zgromadził dookoła

siebie, zorganizował j przy użyciu Žė-

laznej dyscypliny wykształcił wojskowo

ogromną armię, złożoną z zawodowych

i zaciężnych żołnierzy, poszukiwaczy

przygód, awanturników, różnych stra-

ceńców, ludzi mijających się z prawem,

nawet jawnych przestępców i innych,

niezliczonych podejrzanych i o ciemnej

przeszłości — osobników,

Armię tę natchnął odwagą i wolą

zwycięstwa, stał się jej bóstwem wszech

władnem i jedyną wolą... na czele tej

armji rozbił na moście pod Dessau (1626)

Mansfelda; Tilly zaś jednocześnie zwy-  

ni, protestantyzm znów pognębiony!

Wallenstein zralazł się u szczytu sła-

wy i potęgi, ale właśnie ta jego potęga

wzbudziła zazdrość i.obawy wśród ksią-

żąt katolickich, zgrupowanych w „Lidze

Katolickiej": książęta z Maksymiljanem

Bawarskim na czele postawili cesarza

przed alternatywą: albo Liga zerwie z

Habsburgami, albo cesarz oddali Wallen-

steina * odbierze mu stanowisko nacze!-

nego wodza.

Ferdynand się wahał, wreszcie wy-

brał przyjaźń z Ligą; z wielkiemi hono-

rami i nagrodami, odznaczony tytułem

księcia Frydlandu, — Wallenstein został

oddalony, i armia jego rozwiązana.

Zwycięzca z pod Dessau — człowiek,

który uratował cesarstwo i Habsburgów

— usunął się w zacisze. Duma jego zo-

stała śmiertelnie urażona — opanowała

go żądza zemsty.
Niebawem jednak wybiła godzina zu-

pełnej satysfakcji: Gustaw Adolf, król

szwedzki, wtargnął do Niemiec na czele

wyborowej armji, przeszedł kraj ogniem

i mieczem i zagrażał Austrii i Czechom.

Armia cesarska pod wodzą Tillego dwa

razy próbowała stawić mu opór i dwu-

krotnie została rozbita (pod Breitenfeid

i nad ee Lech, 1631) — Tilly umarł

naskutet: zadanych ran, panowaniu Habs

burgów zroziła zakłada. s

Nie mając innego wyjścia, Ferdy-

nand II. zmuszony był poniżyć się do

największego upokorzenia się: dwór ce-

sarski błagał Wallensteina 0 ratunek,

powierzał mu nieograniczoną władzę

nad wojskiem, poddawał się wszystkiin

jego zarządzeniom w sprawach prowa-

dzenia wojny — książę Frydlandu try-

umfował!

"Objął dowództwo nad armją, która

jakby za dotknięciem różdżki czarodziej-

skiej zmartwychwstała na jedno iego

wołanie, wyruszył w pole, ale bynaj-

mniej nie myślał o ratowaniu Habsbuc-

gów. Rozsadzała go ambicja: nosił się z
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walczy z Szwedami, w gruncie rzeczy

porozu'miewał się z nimi.
Dwór cesarski raz po raz otrzyni:-

wał alarmujące wieści o „zdradzie

Wa'lensteina — istotnie, inaczej — jar

zdradą — nie można było wytłumaczyć
jego opieszałości i wiadomości o pertra£
tacjąch ze Szwedami. W dodatku przy-

chodziły nowiny i o niepowodzeniack
orężnych: Walienstein obległ Gustawa
Adolfa w okopach pod Norymbergą, kró*

szwedzki jednak odparł ataki obieg:

jących i „niezwyciężony" książę Fryd

landu inusiał się cofnąć. Pod Liitzen mta-

ła miejsce nowa bitwa: wprawdzie Gs.

staw Adolf poległ na samym iej począt-

ku, ale Szwedzi mszcząc się za Śmierć

króla, zwyciężył,i i Wallenstein znów Się

cofnął (1632).

Ferdynand postanowił odebrać tm

naczelne dowództwo, lecz było to rzeczą

zbyt trudną ze względu na miłość, jawą

darzyło wodza wojsko — postanowione

więc po cichu przygotowywać armię dz

opuszczenia naczelnego dowódcy, SZ

rząc wieści o jego zdradzie. I istotne

gdy wykryły się pertraktacje księcia

Frydlandu ze Szwedami, i gdy Wallen-

stein, rozumiejąc, że godzina wybiła, i

przeciągać dalej nie można — zerwał z

cesarzem, okazało sę, że pewność jego

co do wiertiości armii zawiodła: pozo-

stało przy nim zaledwie parę pułków, z

któremi się schronił do twierdzy Eger

(czeskie: Cheb), gdzie oczekiwał pomo-

cy szwedzkiej.

W Chebie (prawdopodobnie w poro-

zumieniu z cesarzem) uknuto przeciw

niemu spisek, na którego czele stanę

oficerowie: Szkoci — Leslie i Gordon ;

Irlandczyk — Butler.

W nocy 25 lutego 1634 w czasie ucz-

ty, urządzanej przez Gordona, na dany

przez iiego znak — zabici zostali ostatni

zwo'ennicy Walllensteina (Ilov, Terzki,

Kinsky, Neuman), sam zaš ksiąžę Fryd-

landu padł pod kulami i ciosami żołnie-

rzy, którzy pod wodzą kapitana De-

veroux wdarli się do jego sypialni, gdzie

Wallenstein spał, niczego nie przeczu-

wając.

W ten sposób zakończyła się jedna

z najbardziej ciekawych i niezwykłych

karjer anilitarno-politycznych ostatnich
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Autori wydawea w slarožylnošei

P..; badaniu dziejów książki ijej
zbytu uderza nas fakt, że — mimo ol-

brzymiej zmiany w tej dziedzinie — dro-

ga książki od autora do czytelnika po-

została w ramach zasadniczych tą samą:

poprzez długie wieki.

Podaż i popyt, system zbytu książki —

idą przez wieki według pewnych reguł

niezmiennych.

To nam umożliwia poprowadzenie

analogii pomiędzy „historią* książki w

starożytności iw dniu dzisiejszym.

Za czasów Cycerona — tak samo jak

dziś — autor sprzedawał książkę wy-

dawcy. Wydawca umawiał się z auto-

rem co do ceny i w$płacał mu: albo pe-

wien procent od każdego sprzedanego

egzemplarza, albo kupował odeń dzieło

za pewną sumę ryczałtową. Cycero u-

mawiał się z wydawcami na: procent

od egzemplarzy. Martialis zaś n. p. po-

bierał od swezonakłędny sumę ryczał-

tową:

Widzimy więc, że już wówczas zna-

nym był: system t. zw. „pauszalny* i

system „tantjemowy* w układach po-

między autorem i wydawcami.

Nakład bywał — w starożytności —

z reguły nieduży, ze zrozumiałych po-

wodów (brak maszyny drukarskiej i po-
 

wielarni). Książki bardzo poczytne do- 4

chodziły do... tysiąca egzemplarzy. 1.000

e. oznaczało maximum nakładu! Jak to

brzmi dziwnie dziś, w czasach: maso-

wych nakładów!

Manuskrypt książki dyktowano —

w starożytności — równocześnie więk-

szej ilości zawodowych przerisywaczy.

Oczywiście w takim systemie „powiela-

nia* nie mogło obejść się bez błędów.

Niektóre egzemplarze wypadały wprost

fatalnie, gdy wychodziły z rąk lichego

przepisywacza. Księgarze — naogół —

nie mieli do zbycia egzemplarzy bez błę-

dów. Takie bezbłędne egzemplarze były

— zwyczajnie — rzadkością. Posiada-

czami ich bywali przyjaciele lub protek-

torzy autora. Autor sam poprawiał

własnoręcznie przepisany egzemplarz

przeznaczony dla przyjaciela lub meče-

nasa. Dziś... pisze im tylko dedykacię.

Wówczas musiał długo ślęczeć, zanim

„oczyšcii“ dzieło, by móc ie przesłać

bliskim lub dobrodziejom i... ośmielić się

na dedykację. į

Księgarnie mieściły się w Starym

Rzymie w specjalnej dzielnicy, zwanej:

„Arginatum“.

Już w starej Romie znana była rek-

lama księgarska. Nowości wydawnicze  były ogłaszane plakatami, umieszczane-

mi na drzwiach sklepów księgarskich lub

na słupach portyku, gdzie znajdowała

się księgarnia.

Książki nie były drogie w starożyt-

ności, mimo to — że produkcja książki

była bardzo kosztowną. I tak np. pierw-

towała pięć denarów, tj. niewiele ponad

dziesięć złotych, „Xenie* tegoż autora

kosztowały tylko jednego denara,

Iuvenalis zapewnia nas najwyraźniej,

że cena książek za jego czasów była

tak przystępna, iż nawet „mieszkaniec

poddasza* mógł sobie „uskładać* małą

bibljoteczkę podręczną.

Tych, których nie stać było na kupna

książki, zapraszano do bibliotek publicz--

nych, gdzie mogli delektować się darmo

lekturą. Jest faktem mało, u nas, zna-

nym, że od Augusta do Hadriana wzro-

sła w Rzymie liczba bibljotek publicz-

nych na: dwadzieścia dziewięć. Jeśli

wczujemy się należycie w ówczesne

warunki produkcji książki i stosunki kul-

turalne, to musimy stwierdzić, że jest te

cyfra bardżo pokaźna.
Proi. H. W-

 

„Jeśli sz patrzy na świat poprzez 0-

rary piętnastu tysięcy  przeczytanycie

powieści, to i życie i wszystkie sprawy

z niem związane — muszą się oczywiście
przedstawiać dość sprzecznie“

de Maupassant. („Yvetta“)

s
s

 
—- Guy.
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Fa, Dziwaczne to, obce słowo

znane jest, niestety, doskonale każdemu

radjosłuchaczowi, posiadającemu odbior

nik lampowy: owo perjodyczne, a zupeł

ne nieregularnie występujące, nagłe 0-

siatienie odbioru, — bez żadnej widocz
nej i racjonalnej przyczyny.

Nic dziwnego, że starano się fuż od-

dawna zwalczać skutecznie to zjawisko,

tak niemiłe, bo utrudniające ogromnie si-

ię i czystość audycyj.

Już pierwsze badania pozwoliły na

stwierdzenie kilku ciekawych faktów:

©'0 fading występuje silniej w nocy, niż
za dnia, — przyczem zjawisko to obser

w'uje się częściej przy falach średniej

d ugości, rzadziej natomiast przy falach

4'ugich.

Gdzie szukać właściwej przyczyny
tgo zjawiska? Jak się pokazało, przy-

czyna ta tkwi w samym 'mechaniźmie

przenoszenia się fal Hertza. Opierając

się na teorii przenoszenia się tych fal

rożna obliczyć ilość energii wysyłanej
przez stację nadawczą, a docierającej

do anteny stacji odbiorczej, znajdującej

się w pewnej określonej odległości. Otóż

z szczegółowo przeprowadzonych pomia
rów okazało się, że tego rodzaju oblicze

mie da się zastosować tylko do stacyj

odbiorczych w bliskim stosunkowo pro-
wieniu. Natomiast przy stacjach więcej

oddalonych ilość tej energji jest stanow-

czo wyraźnie większa, niżby to z teore-
tycznego obliczenia wynikało.

Anomalję tę zdołali wytłumaczyć dwaj

uczeni angielscy, KennellyiHeavi iside,

wysuwając hipotezę, że w wysokich rejo

nach atmosfery znajduje się specjalna

warstwa atmosfery, podlegająca t. zw.
jonizacji. Warstwa ta, jak wykazały licz
ne doświadczenia, znajduje się w wyso-

kości 100 do 150 kilometrów ponad zie-

mią. I w tej to właśnie warstwie, nazwa-

nej „warstwą Heaviside'a* od nazwiska

uczonego, tkwi właśnie źródło „fadingu”.

Aby to zrozumieć, musimy zdać sobie

sprawę, co to jest owa, wyżej wspomnia-
na, „ionizacja'.,

Jak wiadomo, każdy gaz w normal-  
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(o to jest „fading“
nym stanie składa się z atomów, elek-
trycznie zupełnie obojętnych, zawiera

bowiem pewną ilość elektronów ujem-

nych (negatywnych), wystarczającą do

zrównoważenia naładowania dodatniego

(pozytywnego) centralnego jądra. Jedna
kowoż w pewnych specjalnych warun-

kach (pod działaniem promieni katodo-

dowych, promieni ultrafioletowych lub

radjoaktywnych, promieni kosmicznych)
—obojętny atom gazu może utracić kil-

ka swych elektronów, skutkiem czego

tworzą się tzw. „jony** pozytywne. Z tą
chwilą zaś gaz taki, który uległ „joni-

zacji”, staje się dobrym przewodnikiem

elektrycznym.

Taka to właśnie warstwa  „ionizo-

wana' otacza całą kulę ziemską i odgry-

wa — w odniesieniu do promieni Hertza

—rolę olbrzymiego zwierciadła, od któ-

rego odbijają się fale wysyłane przez

radjowe stacje nadawcze.  Odbite fale

dostają się do stacji odbiorczej razem z

falami docierającemi tam bezpośrednio

— i tem się tłumaczy zwiększenie się

ilości energji, o którem wyżej mówiono.

To właśnie zjawisko odbiiania się fal

od „warstwy Heaviside'a* pozwala na

komunikowanie się między stacjami ra-

djowemi leżącemi na antypodach.
* > +

Cala rzecz įednak w tem, že w „war
stwie Heaviside'a* fale Hertza ulegają

nietylko odbiciu, ale i -pewnej — sil-

niejszej lub słabszej — refrakcji. Otóż

idzie o to, by refrakcja ta (załamanie)

nie wpływała ujemnie na fazowość obu

fal, ti. fali przesłanej bezpośrednio ze

stacji nadawczej do odbiorczej i fali od-

bitej. Jeżeli fazy obu tych fal są zupełnie

zgodne, odbiór będzie wzmocniony; na-

tomiast ulega on znaczniejszemu lub

mniejszemu osłabieniu, gdy fazy te są

niezgodne lub nawet znajdują się wza-

jemnie w opozycii.

Wchodzą tu w rachubę rozmaite mo-

menty, jak odległość stacji nadawczej

od odbiorczej i długość fali.

Zasadniczo można dla każdej długości

fali ustalić trzy wyraźne strefy. Pierw-

sza, znajdująca się w bezpośredniej blis-

kości stacji nadawczej, z której to stacji

fale dochodzą wprost do słacji odbior-
czej, nie odbijając się od warstwy Hea-

viside'a, W strefie drugiej, dalszej, ta-
ding występuje bardzo wyraźnie, a to

dzięki temu, że do stacji odbiorczej do-

chodzą fale zarówno bezpośrednio jak i

odbite.

Wreszcie w strefie trzeciej, najdal-

szej, mamy do czynienia głównie z fa-

lami odbitemi, a zjawisko fadingu wy-
stępuje tam we formie znacznie łagod-

niejszej.
*. .

Zobaczmy teraz, jakie jest działanie

fadingu na fale krótkie i długie.

Przy falach długich, od 1000 do 2000

metrów, w pierwszej strefie (150—200
kilometr. od stacji nadawczej) fading nie

występuje niemal zupełnie, fale te bo-

wiem są bardzo słabo absorbowane

przez atmosferę. W strefie drugiej i trze-

ciej fading również niemal nie daje się
we znaki, natomiast przyczynia się do

znacznego wzmocnienia odbioru w no-

cy.

Inaczej rzecz się ma z falami średniej

długości, od 200 do 600 metrów. W stre-
fie pierwszej odbiór z reguły nie ule-

ga żadnemu znaczniejszemu zakłóceniu

przez fading. Również to samo można

powiedzieć o strefie drugiej, iednak tyl-

ko w ciąg" dnia, kiedy jonizowana war-

stwa atmosfery niemal zupełnie absor-

buje docierające do niej promienie, —

W godzinach nocnych jednak promienie

odbite mogą osiągnąć niemal taką samą

intenzywność, co promienie bezpośred-

nio wysyłane. W razie zgodności ich fa-

zy, odbiór ulega znacznemu wzmocnie-

niu, w razie ich opozycji może ulec na-

wet zupełnemu przerwaniu. Naogół zaś

odbiór ulega bardzo znacznym, nieregu-

larnym wahaniom, stając się prawdzi-

wem utrapieniem dla słuchacza.
W streife trzeciej, najdalszej (600 —

1000 kilometrów) odbiór fal średniej dłu-
gości — w ciągu dnia bardzo słaby —
ulega w godzinach nocnych znacznemu

wzmocnieniu, a zjawisko fadingu nie

wpływa na niego ujemnie.

To samo mniejwięcej dotyczy i fal

krótkich, poniżej stu metrów, przyczem

strefa druga wystawioną jest najsiłniej
ha działanie „ładingu”.

. 7
Celem zwalczania iego niepożądane-

z0 ziawiska próbowano już rozmaitych
środków, jak wzmocnienie siły stacji na-
dawczej, zmiana form anteny tejże stacii
it. p. Wszystko to jednak nie dało ocze-
kiwanych wyników.

Obecnie cały nacisk kładzie się na
odpowiednią konstrukcję aparatów od-
biorczych, których najnowsze modele
zaopatrzone są w speciałne urządzenie
„antitading“, neutralizujące niemal zu-
pełnie ujemne działanie „fadingu“. Nie
wdając się w szczegółowy, techniczny
opis tegoż, zaznaczamy, że polega ono
w zasadzie na odpowiedniem, automaty-
cznem regulowaniu ezułości odbiornika,
przez zmianę polaryzacji lampek.

(Lucy)

Radio sSzwecji
(Z,) Radjofonja szweeka wyróżnia się

z pośród innych wielką ilością stacji na-
dawczych, W Szwecji pracują 31 stacji,

nadając programy dla 6 miljonów osób,
Większość stacji nadawczych — to stacje

przekaźnikowe, o małej siłe nadawczej

Stacje te zbudowane są w niawielkich

miasteczkach położonych w górach, Ina-

czej odbiór radjowy w kraju o tak specy-
ficznej tizjonomji geograficznej byłby
bardzo utrudniony. Badania wykazały, ż?

budowa silnych stacji nadawczych w Szwe
cji ze względu na warunki geoliogiczne i
geograficzne nie opłaca się i że przeciw-

nij dobry, odbiór zapewni tylko wielka

ilość małych stacyj. Najsilniejszemi sta*
cjami w Szwecji są: Sztokholm o sil»

55 kilowatów i Motala nadająca z "energiją.
30 kiłowatów. Trzy stacje w Góteborgu,

Sundsvallu i Hórby mają siłę 10 kilo-
watów, wszystkie inn3 stacje mają zale
dwie 2,5 kilowata aż do 200 watów,

Stacje nadawcze w Szwecji są wła-
snożcią Państwa, które zajmuje się ich
ekspioatacją. Strona programowa stacji
nalcży do konczsjonswanych towarzystw

pod kontrolą Państwa, Ilość zarzjestro*
wanych odbiorników wynosi 697.275,

"Wszystkie stacje nadają ten sam pro
gram, który uzgadnia się z postulatami
stacji regjonalnych. Układ programu jest.
wogóle taki sam jak w innych krajach,

Różni się może jzdnak tem, że programy

radjofonji szweckiej poświęcają dużo
miejsca zagadnieniom popularyzacji wie*
dzy, oraz nadają wielką ilość radjowych
przadtsawień teatralnych. Również rozpow,
szechniona są audycje dla szkół, gdyż o*
koło 1,500 szkół wiejskich systematycznie
słucha audycyj radjowych,
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Komunia Helenki
(„Wyrąbany chodnik“ str,

 

A przy słonecznej przy niedzieii

Kościół do progu wypełniony.
Dziewczęta z lewej stoją w bieli,

A chłopcy z prawej stoją strony,

Dziś muzykanci Warzechowi

7 organem grają na pawłaczu.
tiejl ucho tony miłe łowi,

Aża serce drży ci w słodkim płaczu,

I ludzkie tak dziś dzwonią śpiewy,

Jak jeszcze nigdy nie śpiewano.
"Toż to dziś święto! moiściewy!

Nie byłe jakie święte rano, P

Helenka stoi w samym przedzie,

Prześliczna w białej tej sukience.

bokoła okiem nie powiedzie —
To z lęku, Świeca drży w jej ręce, —

A w księdza patrzy jakby w słońce:
Starzec się krząta u ołtarza
ł ręce wznosi błagająca,
Przeciągły święty Śpiew powtarza,

Niezrozumiałe dziscku słowa
W najmilszej ponoś Bogu mowie,
Toć to łacińska stara mowa,
W niej bo najlepiej się wypowie

Radości ludzkie, łzy sieroce,
I chwałę Bożą, i błagania,
Hielenki serce znów dygoc3
I lęk blask oczu jej przesłania,

Ach, co to będzie? Jakież dziwy,

Gdy w okruszynie białej chleba

161. i nast,)

Da ust jej wstąpi Bóg prawdziwy,
Do ust jaj zstąpi Pan Bóg z niebał

Na język legni2 hostja biała,
A potem świętość roztopioną
Helenka połknąć będzie miała —

Ach, większym lękiem bije łono,

Serce się ściska w dziwnem drżeniu,
W pamięci szukać myśl poczyna:

Czy nie ma grzechu na sumieniu?

Niedopatrzona może wina?

Czy niema grzechu? grzechu cienia?
Pyłek na biel tę czy nie prószy?
Przegląda, waży i ooania:

Nie nie znajduje w czystej duszy.

Lecz coś jak ręka serca sięga —
To niepokoju kolatanis;
Jak w okiennice ów włóczęga,
Kiedy go w drodze noc zastanie -=

Niepokój puka, Nie daj, Boże,
Grzech zapomniany — może — może...
Kiedy uklękła u ołtarza,
Przez drobną chwilę czeka, zważa,

Leciuchno usta sw* rozwarła —
Kiedyż jej język to dotknięcie
Hostyjki białej waźmie święcie?

Z udręki była jak umarła,

Wiotka i zwiewna jak ta przędza
Pajęcza w gćrę zwiana z ziemi,
Nareszcie biała postać księdza Przed źrenicami jej zlękłemi!

 

Nini Se

W oczy sypnęły się wtam pyły
Słoneczkowego szczerozłota,
Co się o kielich rozprószyły,
Gdy blaskiem z góry gdzieś migota,

Z ust księdza świętych słów szemranie
W uszy jej spływa, w duszę do dna —

Ażebyś wstąpił w dom mój, Panie,
Nie jestem godna, ach, niegodna,,.

Oto w okręgu jzj spojrzenia,

Co skrami łez się rozpromiania,
Święta hostyjka, drobna, mała,

Jasną białością zabielała,

Ksiądz trzyma palców koniuszkami

Tę biel subtelną — jak motylka,
C> zatrzepoce skrzydełkami
I w zwyż uleci lada chwilka.

A chwilka zda się jak wiek długa,
Zanim nad kielich hostja mała
Rozkrzyżowaną niby smugą

W oczach Helenki się rozchwiala

I z:szła w ustarozchylone....

Tajemnic, Panie, zrzuć zasłonęł;,

I na języku się rozpływa
Kadzideł wonią przesycona
Subtelna strawa osobliwa —
Tak lekka, miękka, święta ona!

Toć to sam Pan Bóg! — Zamien:'ało

Serduszko w piersi zachwyconej, *

Otoczył ją gromadą białą Ž
Zastęp Aniołćw uskrzydlony,

pod niebo skrzydła sięgąjace
K'ziemi się chylą, w nisbo wzn3azą,
Szumią strzępiasta skrzydeł końce,
Wieją muzyką i rozkoszą. 

paa>
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A białe długie duchów szaty
W podłużne linje sfałdowane
Paluszkiem gładzi wiatr skrzydlaty, ||

Przesłania w dymy, kadzidlane, :

Głębok» dziewczę się pochyla;
Uderza w piersi piąstka mała —

Miała bić trzykroć — aż do tyla —
Ale policzyć zapomniała,

Ktoby tam myślał o liczeniu!

"Ważnisjszych rzeczy jest tu siła:

Toć się na drobriem podniebieni1

Hostyjka Boża przylepiła.

I już na język wrócić nia chce —

Wilgotnym płatkiem kwiat jabłoni,

Gdy do dziecięcej przywrze dłoni,

Taksamo lekk» dłoń tę łechc3,

Hostyjka odpaść nie chce — B3431

I grzechem także to jest może?

Znów próba, Z lękiem i z ostrożna,

Nareszcie! Dobrze! Połknąć można,

powstała, Schodzi i z oczyma =

Niewidzącemi wkrąg nikogo

Uklękła, Z książki, którą trzyma,

Modlitwie szrc3 do ust drogą.

Te modlitewne słowa zatem
Wkolo ją skrzydły anielskiemi

Zakryły przed calutkim światem —

Niech najdrobniejszy dziś pył ziem

Nie spadnie na lilijkę białą...

Serce się zwolna uciszał”,,,

2 „Wyrąbanego chodnika” przepisal

wierszami

Antoni Prochonko, 


