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DZIENNIK WILEŃSKI Wydawca:

Aleksander Zwierzyński

Dodatek kaltaralno- literaeki
 

Radzina genexała Bema
OG generała Bema do

niedawna jeszcze szczupłe stosunkowo

mieliśmy wiadomości. Zainteresowanie

tą kwestją obudziło się dopiero w po-

czątkach bieżącego wieku, — a podsta-

wowym niejako materjałem  genea!»-
gicznym stało się wydane w roku 1945

przez Ossolineum dzieło „Generał Jó
zef Bem", którego autorem był Wł
dimierz Bem de Cosban.

Daty zawarte w tem dziele przejęte

zostały przez Galicza w jego monogra-

fii o generale, — oraz przez Encyk!o-
redie „Ultima Thule".

Wedle wspomnianego na wstęp'e

Gzieła rodzina gen. Bema wywodzi się
ze szlachty pomorskiej, której jedna

gałąź przyjęła w wieku XV. patrycist

gdański, zaś w wieku XVI. otrzymała
Indręenat polski.

Z tei to rodziny pochodził Jan Be.n,
namiestnik polskiej husarii, który zgi-
nął pod Beresteczkiem w roku 1651.

Syn tegoż, Fryderyk Wacław, zaw?
łany kondotjer, poślubił kuzynkę swą,

br. de Thamasi - Cosban, właścicielkę
zamku i dużego majątku na Węgrzech.

Fryderyk Wacław hr. Bem. de Cos-
ban pozostawił syna Jakóba, oženio-
nego z hr. Esterhazy. Synem tego ©-

statniego był Józef, łowczy inflancki,

Drotoplasta rodziny Bemów w Polsce.

Fozatem miał Frydzryk Wacław syra
z drugiego małżeństwa, imieniem Chrv

„Stiana, który sprzeniewierzywszy s'ę

Śślubom zakonnym zbiegł do Lwowa |
tam uzyskał później obywatelstwo mt'cj

skie.

Synem  Chrystjana był Adalbert,

ławnik lwowski, ożeniony z  Joan:ą

Venino, córką patrycjusza lwowskiego.

Tenże Adalbert zaadoptował nieślubne-
Zo syna wspomnianego wyżej Józeta

Bema, łowczego  inflanckiego, — An-
drzeja. W zamian za to Józef Bem z»

bowiązał się, że mu dopomoże w resty-

, tuowaniu szlachectwa, które zostaio

„zaniedbane* przez Chrystjana Bema,

co też faktycznie nastąpiło w roku 1803

Generał Bem był właśnie synem ©

| wego Andrzeja, adwokata w Tarnowie

/i Krakowie, ożenionego z Agnieszką
| Gołuchowską.
| * 2 *

Genealogię powyžszą prostuje w

zasadniczych punktach Zygmuat Laso:-

ki w wydanej świeżo broszurze „Ro-
dziaa generała Bema* (odbitka z

Miesięcznika Heraldycznego* rok 13

nr. 7--8).
| Ka wsiępie zwraca on uwagę, że na-

zwisko Bóhm — rozmaitej pisown':

Roem, Behm, Behem Bem itp. — by-
ło bardzo pospolite we wszystkich 

-

krajach sąsiadujących z Czechami.
Alieszczanie niemieccy nadawali tę na-
 zwę wielu przybyszom z Czech, a w

Polsce ułemal w każdem większen
mieście można ie byio spotkać. Rodz
ny Behmów nie były ze sobą spokrew-

nione, a łączyło je tylko wspólne po-
hodzenie,z Czech i nazwisko nadaw?-

e im z racii tego właśnie pochodze-
nia,  

Czy rodzina generała pochodziła
tegc samego pnia, co hrabiowie B:n
de Cosbar, — niepodobna dziś stwier

dzić z całą pewnością dla braku drze-

wa genealogicznego. Istniejące zaś w

tym kierunku dokumenty określa La-

socki jako „jaskrawe falsyfikaty".

W pracy swej opiera się Lasocki

na aktach miejskich m. Lwowa. Pierw-

szą wzmiankę o Bemach spotykamy w

roku 1709, kiedy to otrzymuje obywa-

telstwo iwowskie siodlarz, Chrystjan

Behm, syn sławetnego Kacpra Behma,

mieszczanina ze Świdnicy na Śląsku.
Tenże Chrystjan zaśiubia w na

siępnym roku Małgorzatę Essównę (czy

Hiesównę, jak zapisano w metryce Ś!u-

dów katedry iwowskiej).
Umierając pozostawia córkę Terz:ę

oraz trzech synów Wojciecha, Ignace-

go i Wawrzyńca. Ten ostatni wstąpł

do klasztoru Karmelitów we Lwowie,

podczas gdy lgnacy, był tak jak i oj-
ciec, majstrem siodlarskim i ławnikiera
miejskim.

Najstarszy Wojciech, rajca miejski,

konsyljarz i aptekarz Jego królewskiej

Mości, poślubił Joannę Venino, z któ.ą

miał siedmioro dzieci: 4 córki Oraz

trzech synów: Jana, Jakóba i Andrzeja.
Lasocki przeczy stanowcza, jakoby  

ien ostatni był nieślubnem dzieckiem
określając odnośną zapiskę w księdze

clirztóv katedry lwowskiej, jako OCzy-

wiżty i 'syfikat z nowszych już czasów.

0 Jenie niena żadnych cieka vych

danych. Drugi z rzędu, Jakób był 0s>-

bistością wybitną: najpierw kanonikiem

katedralnym lwowskim. następnie opa-

tem żółkiewskim, prepozytem kapituiy

lwowskiej i członkiem stanów zalicyj-

skich. Pozostawił duży majątek, zapi-

sując znaczne sumy na rzecz swej rn
oziny į na cele społeczne i humanitarue.

Najmłodszy wreszcie. Andrzej. prz.

nosi się ze Lwowa do Tarnowa. udzie

też przychodzi na Świat i zostaje 0-

chrzczony dnia 14 marca 1794 syn ies,
Zachariasz Józef, późniejszy generał.

Jak z powyższego wynika, był gs-

nerał Bem potomkiem starej miesz-

czańskiej rodziny, której członkow'2
zajmowali w drugiej połowie ošmna-

stego wieku wcale wybitne stanowiska

we Lwowie.
. « .

Pozostawał aby jeszcze do wyija$Ś-

nienia kwestja restytuowania Andrz?,a

Bema j jego braci do stanu szlachec-

kego, łączona w dawniejszych m016-
grafjach z nazwiskiem Józefa Bema de

, poświadczenie to wystawił

 

<osban „protoplasty rodziny Bemów

de Cosban w Polsce.
Faktem jest, że w roku 1801 wzmian-

kowany powyżej kanonik ks. Jakób
Bem wniósł imieniem wlasnem i 000

swych braci prośbę do cesar. kancela-
rii nadwornej o przywrócenie. ich do

stanu szlacheckiego i prośba ta został:

przychylnie załatwioną.

Do prošLy tej dołączone było po
świadczenie byłego radcy apelacji W'n

centego Bem de Cosban, syna właśdie

owego. Józefa, łowczego  inflanckiezo,
— poświadczenie, stwierdzające, że sur

plikanci pochodzą z tej samej co i 09.

szlacheckiei rodziny.
Czy tak było rzeczywiście, czy też

im tylko

z grzeczności, dla ułatwienia im uzys
kania szlachectwa, — tegc dziš stwi2:-

dzić -nie można.

W każdym jednak razie drzewo ge
nealogiczne, zestawione przez Lasoc-
kiego na podstawie stojącego mu de
dyspozycji, autentycznego _ materjału,

każe nam bardzo krytycznie odnosić się
do monografii o generale Bemie, napi
sanej przez Włodzimierza Bema de

Cosban, oraz do dalszych prac, na tym

właśnie materiale opartych.
(kr.).

 

„Człowiek w obliczu gór
Rozgorzała w całej Polsce walka o

rzecz, zdawałoby się nieistotną, błahą

niemal w stosunku do tysiąca innych bar

dziej piekących zagadnień. Poprostu o

budowę kolejki na Łomnicę.

Spisano już na ten temat stosy pa-

pierów, wysuwano setki argumentów za

i przeciw, posypały się protesty, podpi-

sane przez dziesiątki stowarzyszeń nau-

kowych, kulturalnych, i sportowych.

Ostatnio zabrał w tej sprawie głos

Michał Pawlikowski, w wydanej Świe”

žo broszurze „Człowiek w obliczu gór”,

występując energicznie w obronie nie-

naruszalnego piękna i majestatu przyro-

dy, wystawionej na bezwzględne, bru-

talne ataki „filisterskiej kultury".

Autor przechodzi pokrótce poszcze-

gólne etapy zainteresowania się czło-

wieka przyrodą górską, która przez

długi czas wywoływała u niego uczucie

grozy, lęku i własnej nicości. „General-

uy wymarsz w góry* rozpoczął się do-

piero w wieku dziewiętnastym. Wkrótce

już jednak „wymarsz* ten przerodził

się we formalny .atak*, pod hasłem

„W gćry w góry, miły bracia,

„tam swoboda czeka na cię”,

   

Ową swobodę" rozumiano w ten

sposób, że ,

„Każdy inćgł tam dokazywać jak c. ł

cz 6= na rrzyzodzie, „-'Fujqo swa.

( mwladzy“.,

Wkrótce teżpodijkosta - się reakcja

wyższej kultury w idei ochrony przy”

rody.

Oto. co pisał Jan Gwalbert Pawli-

kowski w r. 1913.:

 

 

Żywą siłę kultury stanowią ludzie któ.

rzy przynoszą ludzkości nowe idze, Ale

kiedy idza się przyjmie rzuca się na nią

tłum podlutkćw Idea ukochania przyro-

dy, wyniesiona na targowisko jako moda,

została wprowadzona w życie pod dwoma

hasłami: upiększania i uprzystępniania

przyrody, Nizwątpliwie w przyrodzie znie-

prawionej nizjedno byłoby do upiększenia,

choćby drogą przywrćcenia do dawnego

stanu, Ale tego było najczęściej burżua-

zyjnym protzom za mało, Powstawały

więc sztuczne skały i groty, poetyczne

nazwy i postyczne napisy, altany i wisże

widokowo. A gdzie b 2-5 eni.
I mógł sobie r--wolić -.1 szczególnie

1:1ne odczuwa- rzyrody, tam umie:

paproci g"omki tera-

 

dać po lesie pośrćd

k , na scale stawia? blaszaną kozicę

lub budował świątynię Odyna albo Wa!-

purgishalię. Podobnym losom  uleg£'>

up'rystępnianie dzikiej przyrody. Ludzie

przejęci jej pięknością chcieli się nią z

  

 

d : podzielić. Poczęli ułatwiać Jo

nież dostęp, robiąc Ścieżki, budując schr .

niska, Pojętne podludki zrozumiały, że

dzika natura rausi być piękną, bo tak chce

d.-- czasu. Ale 2: człowiek Wwsyć::

potrzzbuje komfortu, schronisza zamie.

nity się w hotele, czemu przemys! gospo-

dnio - szynkcrskf przysz6dł z ocłiotną

pomocą, Jez” lo przecie w infereste wyż.

szej kultury, jeśli umiłowanie dzikiej

z ę mowom źródłam bogac-

ŻA Krajowego, którego reprezentantami

są panow. iictelarze.Ścieżk: ea19 w

poręcze Ń drczowskazy, drog

w gościńce,aa wraszele szli

dogomała dzieła M

czają szczyły ©

dzenie na nie kolei żelaznej,”

Cto, co zrobiono z owych ?

 

   
  
  

  

 

wia i siły, z miejsc, w kżóryci miała Har-

tować się wola, z samotni, w których duch
miał powracaś sam w siebi2 dla odza!e-

zi:mia sic5ia samago.. Najpi iiejsze góry,

świata, zniepraw': fi rską kulturą,

się bezwar” *ciową kupą gruzćw,

Identyczne niemal stanowisko zajął

w piętnaście lat później znakomity alpi-

nista niemiecki, Gwido Lammer:

„Pradziadcwie nasi* — piszeLammer

— „omijali lękliwie pustynię wysokogór-

ską, DIzczego įk ichi prawzuki ciągną

do niej coraz to liczniejszą gromadą? Ty-

siącznych rzaczy szukają ci i owi turyści

w górach, jednego jednak szukają wszyscy

i przedewszystkiem: uczucia kontrastu z

cywilizacją ni.'-ną, tego czegoś zupełnie

różnego, ow2j pierwotnošci nieokaleczonej

prz -elowo-i i pożytkowość „łowieka,

Ktćż jast tak dziecinny lub takim parwen-

juszam, by czuł nizzmącone zadowol-ale,

gdy człowiek swoją techniką i masz; 14

przyrodę wjarzmfa i zniczrawia?„ Któż

jest tak gruboskórny, aby nie =

troszezów zachwytu wobec niezastąpion:i

niczem piękności takiej właśnie nieoki?ł.

nietkniętej j rzyrody gćrskiej?... My

1 zie mamy przwa Vago Wiarza.

; nam klejnotu niszczyć, v* "my go

azać r + pot
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ki nio) ck Qzi2ła reki IudzE 3). kol“

iców, dreg. „drabin stałyc!:

łańcuchów, wer, Ku, ch 8to

5a d:-s,svskazśw, tablic, na.

psow, jakich- >lwiex gosród czy schro-

nisk, koleb, albo Szł.cznych grot, jax'c"-

Kolwick Kapi'czek, f'zur lub krzyży, cho-

   

 

   

  

  

rągwi, godzł państwowy sh, znasów grz-

nicznycj, jakichkolwiek por lub

tavlic dl nies: 21 3 wypad-

kówi. Zz%nsj rośliny nis wolną Zrywać,

 



Str. il.

żejnec_ -ierzęcia 7 vijać, Mam wys

jgdaiiydotarł wy!jcznie alpinizm I gdzie

tylko on Krsikowzrocz-'sgwałci przyrodą,

gdyż nie pojął Bezcenmej Warfości jej dzi:.

į ctwa, tam nie możemy, «ni my, ani nasi

następcy, zadowo::ć gięękikoma „parkarai

natury” rzucinemi jąxby psom 23BT7“. i

jochłópy, Wszystkie wysokocórskie pusta-

leis miuszą pozostać lub stać się na nowo
olbrzymią, wspaniatą. BĘ" ochronną..
Tandutę nasz.) przeetjającej cywiizacji

mamy zosławfś za de: OCE Će = „pepilės IDE

 

 

Z kolei zajmuje się M. Pawlikowski

gwałtownym rozwojem alpinizmu, kry=

jącego w sobie innego rodzaju niebezpie-

czeństwa, wynikające ze „zwyrodnienia

sportowego” i manji rekordów:

podjęto przed la į E gčiąW Polsce

  

    
mysłąwianiemgó, Jak i z nfłu?ywani:
jień JakotstęhureTordówjjpowłowych w
|imię <wióiggej Tdeologji taternickie: 7111
|t:7 dała Imicjafywę na Zjeździa towsrzystw

jturystycznyciw r, 1080 w Zakopana:i,
stworzenia międzyn="odow . Unji towa.

rzygiw alpinisłycznych, ma kiśsym lo

Zjóździe przeprowz”zono ...ędzy finnemi
następujące punkta rezolucji:

„Idzologja alpinizmu i idea ochrony
przyrody 384 r» sobą M najšcišlejszym

związku”, i

„W rozwoju alpinfymu powibn=F; s

dane wytyczne w kierci%: aj wychowtia
młodego pokołenia w mifości do gór, 1
jpowrot1 do prostego I skromnego Byto-
(wania w górachtęczycnownyta. £ wygód
Ji ułatwięńi porm najnterbędnfśayemi Pro-
trzehami alpiniety, 4 nio mnoż:nia n:--

opatrznie tych udcgodnień, bzyło p£zez

[tworzenia ticznKĄ Boięgk 1 łatwych dzóg,
|czyś Gałówę "e i ob
szermych schnonłek", | S

1 „Maicežy porstam ys rain no-

jwoczesny ©miaŃjl nalotów varot Teko
jrodraju, obn**4 L mo-

Tags TA Ipset,
| „Kontermoje uwwifa k“
[ochronę az aeFęni ówości r.

|pintąfye dh Byt?5,
rzez wybufałą eksploatację,

fwtsnia I cywilizacj_ W tym sensio cofto-

jnaypy Ala, Ko naluralną ©

eh, łesumę racją stanu alpinizmu,"

"* W sóry należy fŚĆ „con umiltł e con
fervore” — cytuje autor zdanie Kamila
Giasanni'ego, wybitnego alpinisty wło-

skiego, który mówi dalej:

„To, o 00 przedewszystkiem chodzi

jest, aby kafdy kto chce mę rbliżyć do
Alp, wiedriat i ozut, fo przechodzić ma
próg ni» aportowego boiska, ale wielkiej

szksfy wychowania I krótecówa; najwyż-

'sz:ge piękna”, PRZ

Wywody swe kończy M. Pawlikow-

ski następuiącemi uwagami:

W miarę nagatąwemia się E przyroda,
skie i „dggęneraci. Odaredłary

bał; najpierw sprawnośći urdol-

nićnts Hzyczne ma skutek złopnfoweso

wyręezania się bronię narzStłóm i me-

szyNĄ... Rėwnolėgis cfuchtyj w nim sóżne

jtaf=mniceo tastynkty, Które zachowały

|zwierręta, tastynkty zmierzające © >

rozbudowy t zachiowania b.'u jednostki i

jgatunku w misrę jak zaczęło mu j2 za-

stenować rozumewani:, At te nie wsz; 3t-

*o: Wracit em Bon Ato, naimo wydelikac>-

nia aparstu uezudów:g0, Ratura ró".

jgowagę uceuć i wewnętrzny spokój, co : -

zczmaje doriere wtedy, Kkldy się ZioWw.

snotyka z  opGRĄGORĄ Tiarmonją natur”,

Oaistając stę sd prafedde! B;tu, u:sacił

   

   

  

 

 

poczucie wew ->odłef, nisomylr į

lozitF przyrody 4 zakons>rwował tyl-

ko w spekulatywm wnłoś. " ZEE

slanowi pedstawą jego skom Mew nych

działa ;echniczsych, 1 utre WSR 4

nóczuok? jej cw odst mk 3

jstępuje doktryną, PRE
| Tracąc kontakt przyrodą, cz1- 3: x

(ala duchowo tarleje w powszc znfośe!,

Susf głę w Reurc='——iych zm. -7-

niech « beuku powietega, jek 2-010. b

  
   

  

 

|łącznego obcowania sama z: sobą, 157

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI
» Liego doplywu, Dusza :udzka, w miarę wy-

nafu-alnamu prawu Sułointoksykacji. Nie

potrzeba tej prawdy rozwijać; łatwc każ.

dy, nietylko socjolog czy poeta, sam! ją

sprawdzić potrafi,
Odradzać1 - "rodzić się mcŻe człowie.. 
 

POWSTANIE MUZEUM

Narodowe Muzeum Ziemi Przemy-

skiej, zajmuje jedno z najbardziej cz”-

łowych miejsc, wśród muzeum regjona-

nych w Polsce. Kto dziś spojrzy na bu-

dynek przy ul. Kmity, w którym teraz

muzeum się mieści, ten tylko z trudno-

ścią da temu wiarę, że jeszcze w roku
1919 placówka ta, razem z całym

inwentarzem mieściła się w jednej sza

fie, a dopiero pod koniec tego roku, w

dwu nader skromnych pokoikach przy

ul. Fredry. Początek muzeum jest niec»

romantyczny. Jeszcze w roku 1897, w

ręce późniejszego twórcy muzeum inż.

Kazimierza Osińskiego wpadł wydoby-

ty z Sanu amulet sekty  ofistów
(VI po Chrystusie) wykonany z he:iu-

tropu. Z jednei strony zawierał amulzt

zaklęcie („Błogosławieństwo dla noszą-

cego") i wizerunek Matki Boskiej, a ze

strony drugiej różne napisy w ięzyxu

greckim. Niedługo potem drugi z braci

Osińskich «nalazł w Sanie przedhisio-

ryczny nożyk krzemienny i to właśne

było dla nich zachętą dla zapoczątko-

wania zbiórki. W roku 1909 zorganizo-

wali p. p. Feliks Przyjemski, ś. p. D..

Leonard Tarnawski i inż. Kazimie z

Osiński Towarzystwo Przyjaciół Nauk

(T. P. N.), które u początku swojej dz'a-

łalności powołało właśnie do życia mu-

zewm. Było ono jednak bardzo skromnie

i jak powiedzieliśmy z jednej dużej sza-

iy, zostało przeniesione do dwu ubika-

cy przy ul. Fredry, a w kilka lat potem

do czterech rozległych pokojów przy

u! Grodzickiej.

ZBIORY PROF. DWORSKIEGO

Stało się to jednak dopiero potrzeb-

mem, kiedy muzeum zdołało zdobyć

bezcenne zbiory prof. Alfreda Dwor-

skiego. Archeolog z zamiłowania roz-

kopywał prof. Dworski starożytne kt»-

ce w okolicach Przeworska i Łańcuta

iz nich właśnie udało mu się wydobyć

80 urn z popiołami wojowników, oraz

przedmioty wojenne, a także ozdody

kobiece z okresu zupełnie zamierzch'e.

go. W jednym z kopców znalazł przl.

Dworski olbrzymią urnę, służącą do

przechowywania zboża. Jest to naj-

większa urna z posiadanych przez pol-

skie muzea. Zbiory prof. Dworskiego

re doszły jednak do Przemyśla zbyt

łatwo. Miał je jeden z archeologów za-

brać dla którejś z uczelui wyższych

i prof. Dworski dopiero po przezwycię:

ż nid ogromnych przeszkód, mógł je

umieścić w osobnej sali instytucji prze-

myskiej.

PRZEŁOM W ROZWOJU MUZEUM

Rok 1924 stanowi w istnieniu Na 0-

dowego Muzetm Ziemi Przemyskieį 9-

gromny krok naprzód. Dzięki zrozumie-

niu ważności placówki kulturalnej, przez

pierwszego prezydenta Przemyśla š. D.

Józefa Kostrzewskiego, zarząd otrzy-

mał od miasta stałą dotację, która po-

zwala opłacać cały, wynajęty dla mi-

zeum budynek, oraz urzędnika opieku-

jącego się zbiorami. Obecnie kończą się

pertraktacje, których prawdopodobnyr1

rezultatem będzie otrzymanie na po-

mieszczenie muzeum połowy dużego

budynku poszpitalnego przy ul. Wła-

dycze. Adaptacia tego budynku kosz- 

jedynie wówczas, goly stania twa.zą w

tworz z wolną naturą, wolną 654 wrły-

wów ludzkich, gdy wyzbędzłe się wsz2l.
kicco egoizmu i eg- — "yzmu, wszalkiej

myśl o sobie, o swych na -czkach i w:-

godąch, intzre zcł materj 1 mora!-

n:n, kiedy wyrzzknie się m REES:

  

 

tować jednak ma około 50.000 zł. i tu-

taj z pomocą materialną musi muzeum

pośpieszyć społeczeństwo. Ten sam o-

bowiązek spada zresztą na przemyski

magistrat i instytucje państwowe. Sko-

ro „ukraińcy* mają swoje muzeum n1-

wet w takim Jaworowie, to Polacy

przemyscy wszystko winni uczynić.

aby swoją dumą i wysiłkiem jednostek

powołaną do życia placówkę, postawić

na jak najwyższym poziomie. Nie zAa-

szkodzi dodać, że Kraków preliminuje

na swoje muzeum 11 miljonów złotych.

Stanisławów pół miljona, a mniejszy od

Przemyśla Tarnów, poświęcił na tea

cel stary budynek poratuszowy.

ZAWARTOŚĆ PRZEMYSKIEGO
MUZEUM

Posiada ono działy: historyczny.

naukowy i archeologiczny. Każdy 7

tych działów dzieli się na liczne i bogate

w zbiory, grupy. Eksponatów jest tak

dużo, że brak miejsca nie pozwala nam

nawet na wyliczenie  najważniejszycii.

Przejdźmy je zatem ogólnie.

Dział historyczny. Znajdziemy tu

wzory przemysłu artystycznego. stylo-

we meble, starą porcelanę, sprzęty po

starych rodach z dworków dawnej Zie.

mi Przewozskiej, latarnie i kiawikordy.

Grupa pamiątek zawiera emblematy

i dokumenty, widoki starego Przemy-

śla, zabytki cechowe, oraz różne Dpa-

miątki po przemyskich rodzinach miesz

czańskich. W dziale tym znajduje się

również dużo zabytków sztuki kościel-

nej. Mamy. tu więc reprezentowane

wszystkie style od gotyku do empiru,

rzeźby, obrazy, szaty liturgiczne i wy-

roby z bronzu. Najwięcej wartościo-

wych eksponatów ofiarował do tego

działu inż. Stanisław Till.
Grupa obrazów i rzeźb, bardzo bo-

gata posiada rzeźby prof. Józefa Wilka

i Józefa Wesołowskiego, oraz obrazy

wszystkich przemyskich malarzy jak

Studnickich. Strońskiego,  Artusińskiej,

Żobokrzyskiej j in. Wątpliwości jednak

budzi umieszczenie w tym dziale prac

żydowskich malarzy z Przemyśla. W

narodowem muzeum polskiem, ekspo-

naty te nie powinne mieć miejsca. Koń-

czy dział naukowy grupa numizmatycz-

na, zawierająca medale. stare monety,

pieczęcie, pamiątki z powstań polskich,

Wielkiej Woiny, oblężeń Przemyśla.

Dział naukowy. Mamy tu grupę pa-

leontologiczną. Widzi się w muzeum ko.

Ści i zęby mamutów, rogi jelenia dy!u

wjalnego, oraz amonity i ślimaki z naj-

dalszych epok geologicznych. W grupie

antropologicznej najbardziej charakte-

rystyczne są czaszki z  wykrojonemi

przez ludożerców kośćmi czołowem:.

Widzimy tu dalej czaszki i szkielety

szczepów tubylczych i najeźdźcowych.

Ostatnim jest w muzeum dział arche.

ologiczny. Poprzez prymiiywy z. epoki

dyluwjalnej, mamy tu okrzeski krze-

mienne, znalezione wraz z zębami no-

sorożców, którew naszej części Euro-

py wyginęły gdzieś przed 40.000 lat.

epoki kamiennej posiada muzeum to-

pory, groty, noże, skrobowce i naczynia

z charakterystycznym dla tej epoki Or-

namentem SZnurowym. Reprezentowa-

ua jest tu również epoka  bronzowa

halsztadzka 1 żelazna. Tutaj właśnie najwięcej cennych eksponatów dostar-

Frymacie i wszechmocy, siedy zapomn:

 

swyci! małostkaci : : ':!kos/' «ch, by .

nurzyć się wa wislk "ef S! śrcy i 1

czuciu solidarności zo sv. rod-icielk

Naturą.

 

Muzeum Narodowe Jiemi Prze.nyskiej
(W 25-lecie zasłużonej placówki)

czył prot. Dworski. Ostatnią grupą mu-
zealną jest bogata grupa etnograficzna.

Wzrok z przyjemaiością pada tu na

stroje tubylców i kolonistów. hafty ru-

skie, mazurskie i żydowskie, czepce,

koszule i stroje. Mamy tu również p'ęk-

ne lalki, przedstawiające typy w stro-

jach ludowych z przed stu lat. Wyko-

nała je według złożonych w Ossolineum

rysunków, p. z Drojanowskich-Osińska.

Ozdobą tej grupy sa również akwarele

i drzeworyty prof. Jakubowskiego,

przedstawiające bogów Słowian.

ZAKOŃCZENIE

Obok mazeum, mamy w tym samym

budynku  bibljotekę Twa Przyjaciół

Nauk z 20.000 tomów. Trzon biblioteki

stanowią książki ofiarowane przez Bo-

lesława Orzechowicza. Znajdujemy u

szereg cennych druków Najstarszy :n-

konabuł łaciński pochodzi z roku 1436,

polski z roku 1561. Jest to bardzo rzad-

ka „Biblia Leopolity*, palona dla swyć

heretyckich tendencyj. Duszą tei cennej

biblioteki miuzealnej jest prof. Józef Kup-

ka. Związane z muzeum a;chiwum miej-

skie, należy obok krakowskiego, do nai-

lepiei zachowanych w Polsce Mamy tu

akta magistratu i cechów. począwszy

już od roku 1400. Tutaj bardzo duże i1-

sługi oddał dyr. Jan Smołka. Oprócz

powyższych prac T. P. N. wydało 7

pięknych roczników z pracami przemy-

skiemi i profesorów uniwersytetów,

kilka dzieł naukowych _wmurowało

nadto w roku 1916 na źewnętrznejścia-

nie katedry tablicę grunwaldzką. ore

wybiło medale ku czci Jagiełły. Kró! -

wej Jadwigi i Bolesława Chrobrez).

Kierownicy T. P. N. z wdzięczność%

wspominają dużą pomoc iaką muzewa

i archiwum darzył prof Przemysław

Dąbrowski ze Lwowa.

W ten sposób przeszliśmy pobieżne

muzeum. Powstało ono z  iniciatywy

jednostek i przez jednostki zostało

wzniesione na wyżyny. Trzeba jednak,

aby Polacy przemyscy, nietylko o Na-

rodowem Muzeum Ziemi Przemyskiej

pamiętali i sławę jego roznosili po ca-

łym kraju, ale też, aby mu na każdyin

kroku spieszyli z pomocą i mora!ną

i bardzo potrzebną materialną.

Włodzimierz Bilan

Egzy

Kłopoty meksykańskic
kawalerów

FTedzra..  naro/_No „ demokratyczna

Ms:ksyku, zanispskoj ma spadkic:- liczb/

malżsństw w kraju, rozpoczęła acitację zi

nałożeniem na ludy! be.żennych wysoki>-

go podatku i przyjęciem zasaly, že czło-

wiek żcnaty ma pierwszeństwo przy OD-

sadzanii wszelkiT stanowisk rządowych.

Kawalerowi3 odbyli szereg zebrań i wy-

st-pili ze swą, obroną. Między innemi

zwrćcili uwagę na stary obyczaj meks. -

kański, nakładający na pana młodegc

wszystki» F-=zfy v="

Olbrzymi most

Inżynierowie duńscy koń cą budowę

gigantycznego mostu na V'isikim Beldie.

Ma on znacznie ułatwić komunikacją 2

Nismeami 1 wogóle £ europajskim kon.

tynsntem, Przewicziana jest również bu.

dowa mostów na Małym Bełciz — 4

Tepszego połączen:a 7 Anglią prze-Esbjerę

— į na Sundzie między Elsinoro + Hel-

sineborg — Ala rezBu w stronę Tr zwecji,

Duńczycy mają: nadzieję, > po W; xonaniu

tych robćt cały prawie ruch wstronę

Sem 7 mna „Aidis pIEeL IS LT 5
    

 

da:

rei

ło

Śr

 



R

| Czy węże naprawdę „łaseynują

K. czyłał „Pierwszą księzę Gżungli”

przypomni sobie efektowną scenę pJ-

śród zwalisk prastarego pałacu królew-

skiego. Pantera Bagheera i niedźwiedź

Baloo wezwały pytona skalnego Kaa na

pomoc przeciw małpom, które tam u-

prowadziły ich ukochanego  czło-

wieczka. Walkę rozstrzyga pojawienie

się olbrzymiego węża, który zostaje

z małpami, aby „zatańczyć taniec gło-
du“

Zatoczy! parį wielkich kręgėw, poru-

szając glową na prawo i na 1 vo, jak wa-
hadłera. Potem jąl skręcač swe ciało w

pierścienie i ćsemki, splatać zzń trójkąty
lepkie, rozpływające się w miękki: kwa.
draty, w pięciokąty, w ruchome ragėrii,

wijąc się bez przerwy i pośpiechu, z bez-
ustannem głuchem brzęczeniem piosznki,,,

„„Bandar Logu — dał się wreszcie sły-

szeć głos węża, — Czy możzcie poruszyś
ręką lub nogą bez mzgo rozkazu? Odpo-
wiadajciel - „iż

-4 Bez twego rozkazu, Kaa, nie może-
my poruszyć ręką, ani nogą
— Dobrze, Zbliżcie się nieco do mnie,

Szeregi małp bez oporu zakołysały się
naprzód, ,, i żel!

„„Bližej! — syknął Kaa, "PRE"LBI znowu poruszyli się wszyscy, |
Wszyscy — mówi Kipling — bo ma-

gnetyzmowi-węża uległo także dwoje
zwierząt, z któremi przybył. pantera i
niedźwiedź. Nie uległ tylko Mowegli i do-
piero, gdy on zarzucił na nie ręce i za-
czął je odciągać, były zdolne odejść
w dżunglę.

A więc Kipling 1) przypisuje fascy--
nację nie oczom, lecz ruchom węża;
2) stwierdza jej działanie na wszystkie
zwierzęta; 3) przeczy, jakoby ulegał jej
człowiek.

Nie znając się na życiu i obyczajach
zwierząt, a biorąc za punkt wyjścia je-
dynie analizę literacką, przyjmowałem
zawsze z pewną dozą niedowierzania
wstęp do „Pierwszej księgi dżungli”,
w którym autor powoływał się na swo*
ią Zpserwacię i na opowiadania, usty-
szane od ludzi gruntownie obznajomio-
nych ze zwierzętami. Kładł tym sposo-
bem nacisk na psychologję zwierzęcą
swych nowel, a zupełnie przemilczał
częsty ich podkład alegoryczny. Odra-
zu w pierwszych opowiadaniach wybija
się on na pierwszy plan — wilki z Seeo-
nee zawdzięczają swą potęzę i dobrobyt
posłuszeństwu wobec prawa i wodza,
przeciwieństwem ich jest lud małp, Ban-
dar Log — i trudno tu nie dopatrzeć się
narodu cywilizowanego (zapewne Ar-
glików) i ludów barbarzyńskich (zapew-
ne kolorowych). Dale biała foka będzie
przedstawiała jednostkę genjainą, wska-
zującą narodowi swemu nowe drogi,
walka wilków z Seeonee z najazdem
dolów z  Dekonu będzie obroną

ojczyzny, w której mądre w=półdziała-

nie, pogarda Śmierci i wyższa strategja

odnoszą zwycięstwo nad przewagą siły

i liczby — w myśl starej maksymy Ho-

racego:
Vis consilii expers mole ruit sua,

Vim temperatam di qroquż provehunt

Ad maius.»

Realizm psychologiczny nie zawsze
dał się pogodzić z alegorią, przy któ-
rei pomocy Kiplinz pragnął oddziałać

na Jziecięce umysły. A to przecież by-
ło głównym celem autora. Niektóre je-

go opowiadania przypominają poprostu

średniowieczną satyrę zwierzęcą, w któ-

rej każda postać 'est tylko w kudłatą

skórę przybranym człowiekiem. Jestem

przekonany, że ilekroć Kipling miał do

wyboru między śŚcisłością w stosun]

do życia, a swym celem mor-lizatorskim

rozstrzygał konflikt na korzyść drugie-

go. Stąd nie należy w „Księgach dżun-  

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

wzrokiem ?
gli” szukać wiernego obrazu życia zwie”

rząt.

Tak też jest z magnetyznem pytona

Kaa. Jego taniec mógiby przez chwilę

oddziałać na zwierzęta, przykuwając ich

uwagę i umożliwiając wężowi zaskocze-

nie. Takie jednak obezwładnienie woli,

jakie przedstawia Kipling, to stanowczo

przesada. Trudno też zgodzić się, aby

zachodziła pod tym względem tak jask-

rawa różnica między zwierzętami a czło-

wiekiem.

Uwagi powyższe podyktował mi 0-

głoszony w jednem z pism Indyńskich at-

tykuł E. G. Boulengera, który łączy nau-

kowe wykształcenie z długoletniem do”

świadczeniem. Zajmuje on się pytaniem,

czy istnieje wogóle „fascynacia wężów*

i dochodzi do odpowiedzi przeczącej.

Słyszymy tu bardzo mało > złowięsz=

czym tańcu. Boulenger rozpatruje tylko

najbardziej rozpowszechnioną wiarę, że

węże umieją magnetyzować swe ofiary

wzrokiem. Powstała ona dlatego, że wąż

nie ma powiek, że posuwa się po ziemi

zygzakowato i często próbuje gruntu

rozwidlonym językiem. To wszystko

jest poprostu przeciwieństwem wraże-

nia, jakie wywołują lepiej nam znane

czworonogi i wywołało sprzeczne z rze-

czywistością wyjaśnienia.

Na tem właśnie tle powstało ubóst-

wienie wężów w szeregu krajów i różne

fantastyczne przesądy — np. wiara In-

djan amerykańskich, że ilekroć grzechot-

nik pozbawi człowieka życia ukąsze-

niem, wyrasta mu nowy kawałek grze-

chotki.  

6

Boulenger nigdy nie stwierdził, aby

węże fascynowały wzrokiem. Zna pe-

wien ich wschiodnio-aziatycki gatunek,

żyjący na drzewach. Gady te maią gło-
wę, podobną do ostrza dzidy, a wzorzy*
ście zabarwioną. Język jest tego samego

koloru i gdy wąż szybko wystawia go

i chowa, wywołuje wrażenie, iż głowa

jego raz powiększa się. raz maleje. Pta-

szki i jaszczurki, które stanowią zwykłe

pożywienie węża, przypatrują się dziw”

nemu zjawisku, on tymczasem podpełza

tak blisko, że może już dosięgnąć ich

pierwszym skokiem. Nie jest to iednak

jego magnetyzm, tylko ciekawość pta-

ków i jaszczurek.

Dziś w londyńskim Zoologu nie kar:

mi się gadów publicznie, lecz przed kil-

ku laty istniał jeszcze ten obyczaj. Mo*

żna było wówczas obserwować szczury,

myszy i inne małe zwierzęta, przezna-

czone na żer, ale zupełnie nieprzestra-

szone bliskością gadów. Jadły one lub

myły się spokojnie, nie zdając sobie

sprawy z bliskości Śmierci.

Jeszcze znamienniejszy wypadek za-

szedł w londyńskiem Muzeum Historji

Naturalnej. Czterostopowemu potudnio-

wo-afrykańskiemu wężowi rzucono bia

łego szczura. Lecz wąż widocznie nie

był głodny i nie tknął gryzonia, który

osiedlił się przy nim. Nadeszła z!ma. Gad

wykopał sobie ciepłą iamę i ułożył się

w niej do snu. Lecz zuchwały szczur po”

zazdrościł mu mieszkania, wypędził go0-

spodarza i sam je zajął, "Wąż znowu

wykopał sobie brózdę i gryzoń ponow-

nie go wyrzucił Mimo to nie było mię-

Str. TII, |

dzy nimi nieprzyjaźni. Dopiero z włosną”

wrócił wężowi apetyt i energja. Wów*'

czas zaborczy współlokator posłużył mu

za pierwszy posiłek. CB

Mniejsze zwierzęta nie boją się tedy
wężów i nie ulegają ich rzekomemu

magnetyzmowi. Z większych jedynie

małpy dzielą ludzki strach. Lecz Kipling

nie ma słuszności, przypisując to fascy-
nacji. Obawa nie jest wrodzona, najwi-

doczniej wynika z przykładu czy ostrze-

żeń starszych małp. Mały orangutan wy-

chowywał się w londyńskiem Zoo pod

opieką dozorcy. Po jakimś czasie zrobio-

no doświadczenie i wpuszczono do jego

klatki dużego, niejadowitego węża, któ-

rego widok zazwyczaj wywołuje u ludzi

grozę. Młoda małpa traktowała go, jak-

by nową, interesującą zabawkę. Owijała

go sobie koło szyi i członków, ciągnęła

go po ziemi i wogóle tak go męczyła, że

trzeba było zwierzęta rozdzielić.

Obserwowano zachowanie sie wszyst:

kich ptaków i owadów w londyńskiem

Zoo na widok wężów. Tylko miałpy oka-

zywały wstręt i trwogę.

Małpy są bowiem naibliższe ludziom,
a ci rozumem doszli do strachu przed

stworzeniami, które zbliżają się po cichu

i nieraz zabijają ukąszeniem, a są zgoła

odmienne od innych stworzeń. Rzecz ma

się więc przeciwnie, niż przedstawia
Kipling: Zwierzęta wolne są od strachu,
zwyczajnego u ludzi. 2

Boulenger kończy swój artykut ilu-

stracją powszechnej odrazy do wężów.

Przed kilku laty pewien duchowny zwró-

cił się do zarządcy oddziału gadów w

londyńskiem Zoo, prosząc o pożyczenie

małego, niejadowitego węża, aby móc

„pokazać parafianom stworzenie odpo-

wiedzialne za grzech pierworodny".

WŁADYSŁAW TARNAWSKI. 

 

Jeden artysta w trzech osobach
W paryskiem Palais Roya! urządzono

w sierpniu wystawę trzech braci Le
Nain, których obrazy zebrano starannie,
wypożyczając je z różnych zbiorów
prywatnych, głównie francuskich i an-
gielskich. Wszyscy trzej podpisywali się
samem nazwiskiem, wszyscy trzej kształ
cili się pierwotnie na wzorach flamandz”
kich, wszyscy trzej pracowali przez
przeszło piętnaście lat w tem sameri
atelier, pomagając sobie wzajemnie i
często używając tych samych modeli. To
też przez długi czas nie próbowano na-
wet odróżniać ich obrazów, a poza u”
czonymi specjalistami mało kto wiedział,
że podpis Le Nain oznacza zwykle jedną
z trzech osób — Antoniego, Ludwika lub
Mateusza.

Od jakichś lat pięćdziesięciu sprawa
się nieco zmieniła, ale znawcy sztuki nie
w każdym wypadku doszli do zgody.
„Narodziny Matki Boskiej” z kościoła
Saint-Etienne-du-Mont wyszły wedle ie-
dnych z pod pendzla Ludwika, wedle in-
nych z pod pendzla Mateusza. Obraz
„Malarz w swej pracowni*, należący do
Pinakoteki monachijskiej (Aeltere Pi-
nakothek) figuruje w jej katalogach ja-
ko dzieło Mateusza, ale prawdopodobnie
jest dziełem Ludwika. „Młodych muzy”
kantów, własność lorda Aldenham przy”
sądzają jedni Antoniemu, inni Mateu-
szowi. Wygląda tak, Jakby bracia u-
myślnie chcieli przysporzyć kłopotu (czy
tematu do polemik) przyszłym history”
kom sztuki.

Bracia pochodzili z Laon w północ”
nej Francii i przybyli do Paryża w roku
1630. Najstarszy, Antoni, miał wtedy lat
43, Ludwik 37, Mateusz 23. Zamieszkali
na Rue Princesse. Po długoletnich stu-
diach niewiele można powiedzieć o przy”
należności obrazów, jakie wyszły z ich
pracowni w ciągu następnych lat dzie-
sięciu, Dopiero w późniejszych obrazach
można poniekąd się zorientować — czy
to wedle powtarzających się postaci, czy
wedle przedmiotu, czy wreszcie wedle
techniki i kolorytu.

 

Antoni stanowczo odróżnia się od
braci prymitywną metodą. Nie uznaje
wcale šwiattocienia, co jego portretom
nadaje dziwny charakter. Malował naj-
chętniej mieszczan i sceny z ich życia.
Nie lubił dużych obrazów, stąd często
używał nie płótna, lecz na drzewie lub
na miedzi. Kompozycja Antoniego bywa
naiwna, kolory bywają jaskrawe i wy*
ražnie odcinaią się od siebie. Z obrazów
jego warto wymienić. „Benedicite* (na
miedzi. ze zbioru Dawida Weilla), „Gru-
pę portretów* (na drzewie, z angielskiej
Galerji Narodowej), „Młodych muzykan-
tów* (na płótnie, ze zbiorów lorda Al-
denham), „Pracownię* (na drzewie, ze
zbiorów markiza Bute).

Jakkolwiek między Antonim a Ludwi-
kiem było tylko 5 lat różnicy, między
Ludwikiem a Mateuszem aż 14, istnieje
między dwoma drugimi szereg punktów
stycznych. Są wyraźnie bardziej nowo-
żytni od Antoniego. Używają efektów
świetlnych. Widocznie zawdzięczają to
wpływom włoskim, chociaż prawdopo-
dobnie żaden z nich nie był pod auzoń-
skiem niebem. Lecz wiemy, że szczegól-
nie Caravaggio oddziałał na współczes-
nych Francuzów, może więc i na mtod-
szych braci Le Nain pośrednio. Trudniej
wyjaśnić niezaprzeczone podobieństwa
do szkoły hiszpańskiej, do Valasqueza i
Ribery. Bądź co bądź, musieli mieć spo”
sobność zapoznania się choć z paru obra-
zami tych mistrzów.

Ludwik jest malarzem życi. wieij-
skiego. Różni się jednak bardzo od Ho-

| lendrów. Z płócien Breughela, Brouwera, |
lezy Teniersa bije ordynarność „nastrój
piiacki, nieledwie wrzawa kłótni czy hu-
lanki. Chłopi Ludwika Le Nain, choć nie-
raz w obszarpanych czy łatanych kubra-
kach, odznaczają się powagą i godno-
ścią. Nie stara się on podchwycić ruchu,
grupuje swe postacie w chwilach spo*
czynku. Woli barwy łagodne od jaskra-
wych, najchętniej używa szarej i bron*
zowej. Cechy te widoczne cą w „Wypo”
czynku wieśniaków”, „Zebrania rodzii:

nem* (Luwr), w „Postoju rycerza” (Mu-
zeum Alberta i Wiktorii w South Kensing-
ton w Londynie), w „Wieśniaku przed
chatą* (własność księcia Rutland), wnaj-
lepszem może „Wnętrzu flamandzkieni“
(własność księcia Leeds) i w sławnym
„Wozie*.

Najsilniej ulega wpływom holender-
skim Mateusz. Niektóre iego obrazy
przypisywano mylnie Michałowi Sweert-
sowi, Van Honthorstowi, Janowi Mielo-
wi. A przecie baczniejsze oko stwierdzi
zawsze u niego, jak u starszych braci,
swobodny realizm, właściwy szkole tran-
cuskiej.

Mateusz był malarzem szlachty i ary*
stokracji. Za portret Anny Austriackiei
został nawet nobilitowany. Celuje jednak
w grupach, przedstawiając swe zama*
szyste, a nieraz wytworne postaci przy
sołach gospód, przy grze w karty czy
tryk-traka. „Kordegarda* ze zbiorów
baronowej de Berkheim uchodzi za
iego nailepszy obraz tego rodzaju. „Šwię-
to wina* przedstawia sześciu ludzi .—
z tych dwaj szlachcice, umieszczeni na
prawo, malowani są z większym rozma-
chem i pewniejszą ręką. niż czterej wieś-
niacy. Mateusz nie umie malować przy”
rody. Najchętniej daje swym obrazom
za tło wnętrze pokoju. Lecz nawet tam.
gdzie scena rozgrywa się napewne pod
gołeni niebem, zadowala się konwencio-
nalnem tłem  bladoniebieskiem — tak
jest w uroczej „Lekcji tańca". Wymie-
nione już „Święto wina* ma tło szare —
zresztą dobrze wybrane jako kontrast do
strojów postaci.

| - Najwybitniejszym artystą z braci był
niewątpliwie Ludwik, odegrał też w roz*
woju malarstwa francuskiego dość wy*
bitną rolę, wnosząc w nie coś nowego i
oryginalnego, jakiś nowy sposób patrze*
nia na ludzi i na rzeczy, trzymając się
rzeczywistości, a równocześnie wydo-
bywając z niej — poezię.

N. P. 
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0 nikotynie i jej własnościach
W santa czasach rozpowszechnia

się w Polsce niebywale upr.wa rośliny

tytoniowej, a równocześnie konsumpcia

tytoniu wzrasta silnie wśród szerokich

warstw społeczeństwa polskiego bez

względu na wiek i płeć. Fakt ten wyła-

nia potrzebę poznania własności takiego

alkoloidu, jak nikotyna, którą w świecie

roślin zawiera jedyny tytoń. Prócz tego

znajomość chemii tytoniu powinna stać

się własnością tak szerokich kół rolni-

czych, jak i konsumentów, choćby dlate-

go, że używka tytoniowa działa często

ujemnie na ludzki organizm.

W szerokich kołach naszego społe-

czeństwa panuje zapatrywanie, że niko-

tyna jest najszkodliwszą częścią składo-

wą rośliny, a zwłaszcza liści tytonio-

wych, — wobec czego omówimy prze”

dewszystkiem właściwości tego alka-

loidu.

Chemia zalicza nikotynę do grupy al-

kaloidów. Do grupy tej należą wszyst-

kie związki o charakterze zasad i zawie-
rające azot. W grupie alkaloidów, liczą”

cej setki związków, -nikotyna odznacza

się tem, że nie zawiera tlenu. Takie sa-

me właściwości wykazują jeszcze trzy

alkaloidy, a mianowicie: piperydyna, ko-

niina i sparteina.

W roślinie tytoniowej odkrył nikoty-

nę Vouquelin w 1809 roku, jednak dopie-

ro w 1828 r. chemicy Posselt i Reiman

otrzymali nikotynę w czystej postaci, u-

stalając jej budowę według wzoru
Cs Hr N. Później Barrel zbadał dokład-

niej budowę drobiny nikotynowej i po-
prawił powyższy wzór na Cio Hus Ne,

W nauce chemii zalicza się nikotynę
do zasad, które posiadają tę własność.

że tworzą łatwo sole rozpuszczalne, któ-

re jednak krystalizują z trudnością. —

Z drugiej strony nikotyna posiada tę

własność, że szybko wchodzi w podwój-

ny związek ze solami metali, a taki zwią-
zek krystalizuje szybko i z łatwością.

Wiele lat badano własności i właści-

wości nikotyny, które tak długo były
nieznane, dopóki Pictet nie doszedł do

syntezy tego alkaloidu i z tą chwilą ma-
terjał naukowy, tyczący się nikotyny

stał się wielce interesujący.

Metody analizy nikotyny tak jako-

ściowej, jak też ilościowej przeszły dłu-

gą historję. Chemicy długi czas praco”

wali bezskutecznie nad tem, by przy

pomocy ilościowej analizy tytoniu ozna-

czyć wysokość zawartości tego alkaloi-

du w danym materjale. W drugiej po-

łowie XIX w. chemicy poświęcili temu

przedmiotowi wiele uwagi, celem zaspo-

„kojenia licznych potrzeb i zadań rolni-

„czych, przemysłowych i handlowych.

Potrzeby te wzrosły jeszcze z chwilą,

„Edy tytoń stał się przedmiotem wielkie-

"go, światowego handlu i okazała się ko-

„nieczność oznaczenia podstaw dla klasy-
fikacji surowca i wyrobów tytoniowych.

Wyznaczono wiele metod, służących

do oznaczenia ilości nikotyny w tytoniu,

wśród których na pierwsze miejsce wy-

biły się: metoda Kisslinga i metoda

"Totha. Niestety licznie wykonane anali-

zy według tych metod dają często wy*

miki różne, wobec tego niepewne, —

czyli że obecnie nie posiadamy jeszcze

zupełnie pewnei metody, według któ-

rej wykonana analiza tytoniu dałaby

nam zupełnie Ścisłe dane, tyczące się

zawartości nikotyny w danym mater-

iale. ;
Długoletnie fednak prace nad niko-

tyną przyczyniły się wiele do poznania

właściwości tego alkaloidu.

Przedewszystkiem stwierdzono, że
pikotyna w czystym stanie posiada 

własność skręcania płaszczyzny spola-

ryzowanego światła, przez co alkaloid

ten stał się w nauce wielce wartošcio-

wym.
Prócz tego stwierdzono, że nikotyna

rozpuszcza się we wszystkich do tego

celu używanych środkach, wobec czego

w każdym organizmie łatwo przenika

do wszelkich organów i komórek.

Zachowanie się nikotyny we wodzie

wykazuje również wiele ciekawych wła

Ściwości. Jeśli wodny roztwór nikotyny

poczniemy ogrzewać, to przy tempera-

turze + 60 C do + 70 C tworzy się

w dotychczas jasnym rozstworze Za-

ciemnienie, które po chwili przy dalszem

ogrzewaniu ustępuje i w dotychczas ied

nolitym płynie wyłaniają się w końcu

dwie warstwy wyraźnie odgraniczone,

z których jedne tworzą  hyperpolę.

Obie te warstwy pozostają nienaruszone

aż do t emperatury 200” C, w ciepłocie,

wyższej ponad 2009 C znikają. Ta cie-

kawa własność nikotyny posiada swą

wartość przy przeprowadzaniu fermen-

tacji tytoniu, jakoteż w przemyśle tyto-

niowym zwłaszcza w Czasie przyrzą”

dzania liści tytoniowych do wyrobu.
Nikotyna znajduje się w tytoniu obok

różnych składników mineralnych i orga-

nicznych. Pietet utrzymuje, że tytoń za”

wiera prócz nikotyny jeszcze inne alka-

loidy, bliżej niezbadane, różniące się mię

dzy sobą punktem wrzenia i specyficz-

nym ciężarem.

Nauka chemji nie rozwiązała jeszcze

pytania, czy te alkaloidy tworzą się

podczas okresu wegetacyinego rośliny

tytoniowej, czy też powstają dopiero

po zbiorze liści tytoniowych w czasie

suszenia i fermentacji.

Nikotyna w czystym stanie jest ja-

snym, bezbarwnym płynem o wielkiej

ruchliwości, o bardzo silnym i wybitnym

a charakterystycznym zapachu i nad-

zwyczaj ostrym smaku. W tym stanie

jest niebywale silną trucizną. Płyn ten

pod wpływem tlenu powietrza bardzo

łatwo i szybko brunatnieje i gęstniefe.

W roślinie tytoniowej i wogóle w

tytoniu nikotyna bardzo rzadko znajdu-

je się w wolnym stanie, lecz prawie

zawsze w połączeniu ze składnikami or-

ganicznymi. Młode rośliny tytoniowe

zawierają zwykle bardzo małe ilości ni-
kotyny, starsze zaś i dojrzałe zawierają

ią w różnych dawkach zależnie od ga-
tunku rośliny tytoniowej, od gleby. kli-

matu a przedewszystkiem od sposobu

uprawy, zbioru, suszenia i fermentacji.

Na ogół iednak liście tytoniowe o

grubej strukturze, mięsiste i ciemno -

brunatne zawierają więcej tego alkaloi-

du, aniżeli liście z delikatną, cienką struk

turą i jasną barwą.

Zawartość nikotyny w różnych ga-

tunkach tytoniu jest wielce różną. Tyto-

nie azjatyckie zawierają jej 4—5%, ame-

|rykańskie 1.5—3.5%, hawańskie šred-

nio 3%, tyrolskie 5%, niemieckie 2—
4%, węgierskie często do 8%. Liczne

analizy tytoniu wykazały, że naimniej

nikotyny zawierają tytonie polskie, gdyż

ilość ta zniża się u nas do 0.3% a u bar-

dzo poślednich tytoni polskich. służących

do wyrobu ekstraktu tytoniowego pod-

wyższa się do 3%.
Chodziłoby jeszcze © rozwiązanie

pytania, jak nikotyna wpływa na orga-

nizm i zdrowie konsumentów tytoniu

Przedewszystkiem należy zaznaczyć, iż

nie ma dowodu, by naiszkodliwszym

składnikiem tytoniu była nikotyna, któ-

ra w czasie palenia znika szybko i roz-

kłada się pod wpływem tlenu i innych

zewnętrznych czynników. Zatrucie ty-

toniem, mylnie nazywane zatruciem ni-

kotyną, jest zwykle skutkiem nadmier-

nego palenia czyli nadużycia i wynikiem

mniejszej lub większej odporności dane-

składniki tytoniu i w jakiej postaci „dzia-

tają szkodliwie na organizm ludzki, ga-

zy, zatruwające nasze organy oddecho-

we, błony śluzowe i wogóle organizm. To pewne, że z jednei strony iest

go organizmu, Nie wiemy jednak, które;

z KEPRYC Ak
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7 tutai czynny tš toń, a z drugiej człowiek,

4 jako jego konsument, | i

Organizm jednego człowieka zniesie
większą, często nawet bardzo wielką
dawkę tej używki, jeśli jest silny, odpo”.

ny i zdrowy, podczas gdy nawet P-,vqzo

mała dawka wpływa wielce S”'kodliwie

na organizm innego człowieką mniej od-

pornego i nie przystosowanego tb tei

konsumpcii. z

To pewne, że niKotyna działa pod-

niecająco na człowieka, ale tylko do

pewnego momentu i przy pewnym iloś-

ciowym stosunku do odporności orga-

nizmu. W każdym razie jednak naduży*

cie tytoniu osłabia zmysły, umysł i wolę

człowieka.

Tytoń działa na organizm ludzki po”

woli, nieznacznie, że się tak wyrażę ta

jemniczo do tego stopnia, że choroby
nawiedzające palacza tytoniu przypisnie
się zwykle innym przyczynom. Palacz

często przypisuje bóle w żołądku jakiejś

spożytej potrawie, ból głowy albo katar

przeziębieniu, ból zębów  przeciągom

albo bóle ucha lub oczu pewnym zew-

| netrznym przyczynom. A tymczasem

jakże często wywołuje te niedontgania

„nadużycie tytoniu, czego najlepszym do-

wodem jest to, że przerwa w paleniu

usuwa szybko te dolegliwości.

Długa służba przy monopolu tytonio-
wym pozwala nh liczne obserwacje w
tym względzie. Stwierdza się również
liczne dodatnie objawy. Tytoń jest do*

brym środkiem antyseptycznym. Pra-

cowników fabryki tytoniu omijają za”

kaźne choroby, statystyka dowodzi, że

mały procent zapada na gruźlicę a prak-

tyka fabrykacyjna uczy, że konsument

zatruje się jedynie tytoniem złym, źle

wyprodukowanym i źle przyrządzonym,

a zwłaszcza zanieczyszczonym.

 

czeństwa starać się należy, by pracę
kierowniczą tak przy uprawie, suszeniu

i fermentacji tytoniu, jak przy fabrykacii

tytoniu powierzono ludziom fachowym

i doświadczonym. i

Dr. Julian Skulski
Inż. rolgy 

Nowości z przyrody i techniki
Pokłady rudy uranowej w Kanadzie,

Produkcja radu stała się od roku 1922
niemal monopolem Belgii, a to dzięki
odkryciu bogatych pokładów rudy ura-
nowej w Katanga (Kongo belgijskie).
Produkcja wynosząca zaledwie 20 gra-
mów w roku 1923, wzrastała stopniowo,
dochodząc w roku 1929 do 60 gramów
i na tej wysokości utrzymuje się dotych-
czas.

Obecnie jednak odkryto nowe pokła-

dy rudy uranowej w północnej Kanadzie,

a mianowicie w pobliżu Wielkiego Je-
ziora Niedźwiedziego (Great Bear Lake),

położonego w pobliżu koła podbieguno-

wego. Okolica ta dotychczas mało była

zbadaną, z powodu trudnego dostępu i

śniegów, leżącyci! tam przez większą

część roku.
Pokłady te, ciągnące się na długości

kilku kilometrów, zawierają — jak wy-

kazały badania, miedzy 30 a 80 procent

tlenku uranu, co pozwala uzyskać prze-

ciętnie 120 do 150 miligramów czystego

radu z jednej tony rudy. Jest to procent

bardzo wysoki, skoro się uwzględni, że

z rudy uranowej wydobytej w Katanga

otrzymuje się tylko około sto miligra-

mów radu na tonę.

Jedyną trudność stanowi długi i u-

ciążliwy transport rudy, na przestrzeni

1600 klm. do Waterways, najbliższej

stacji kolejowej,
Koszty te jednak wytrzymują dosko-

nale kalkulację wobec bardzo wysokiej

ceny tego rzadkiego produktu. Cena ta,
wynosząca 500 franków w złocie za

1 miligram, spadła ostatnio do 350 fran-

ków w złocie. ,
Lampki wzmacniające, wagi 78 kg.

Wszystkie zadjostacje dążą obecnie do

zwiększenia siły swych aparatów na-

dawczych, co w pierwszej linii zależ-
nem jest od wydajności lampek wzmac-

niających. Dotychczas stosowano dó te-

go celu cały szereg równolegle zmon-

towanych lamp, których ilość była tem

większa, im mniejszą była siła poszcze

gólnych lampek.
Ze względów ekonomicznych dąży

się do tego, by ilość tych lampek zredu-

kować do minimum, powiększając rów*

nocześnie ich rozmiary i: siłę.

Radiostacje niemieckie w  Monach-

jum, Lipsku i Wrocławiu posiadają już

lampki o sile 150 kilowarów; ostatnio

zaś stacja w Koenigswusterhausen oraz

austrjacka stacja w  Bisamberg pod

Wiedniem otrzymały lampki o sile 300

kilowatów. 2
Lampka taka. diugošci 1.70 mtr.. wa-

žy nie mniej jak 78 kg. i posiada, jak

każda zwyczajna lampka, katodęianodę.

Otrzymując prąd stały, a przetwarzając

go na zmienny o wysokiej frekwencii,

wytwarza przy tym procesie ciepło,

pod działaniem którego anoda rozżarza-

łaby się do czerwoności, gdyby nie była

stale chłodzoną strumieniem zimnej

wody.
Oziębianie to odbywa się w ten spo”

sób, że anoda umieszczoną jest z zew”

nątrz właściwej lampki, Ma ona kształt

długiego cylindra miedzianego, zamknię-

tego w drugim metalowym cylindrze.

Między ścianami tych cylindrów krąży

zimna woda, której zużycie wynosi 165

litrów na minutę. 4

| Walka z dymem fabrycznym: Nai-

większą plagą wielkich miast, zwłaszcza przemysłowych, są chmury dymu, pły-

nące z kominów fabrycznych i okrywa”

jące miasto niby szarym, ciężkim cału-

nem. Jak wykazały badania, przepro-

wadzone w  angielskiem mieście fa"

brycznem, Leeds, ciężka ta powłoka

dymów absorbuje nie mniej jak 60 proc.

promieni słonecznych; w wielkich mia-

stach jak Berlin i Paryż absorbcja ta

wyraża się cyfrą 25 do 30 proc.

Stan ten odbija się fatalnie na zdro”

wotności mieszkańców, nie dziw zatem,

że podjęto energiczną akcję celem sku-

tecznego zwalczania tei plagi.

W pierwszei linii dąży się do jak-

najszerszego wyzyskiwania gazu, elek-

tryczności i koksu jako źródeł ciepła,

— w ten sposób bowiem uniknęłoby się

wywiązywania się dymów. Nie zawsze

i nie wszędzie jest to jednak możliwe,

z uwagi na wysokie koszty, nie wytrzy*

mujące kalkulacji w wielkich przedsię-

biorstwach przemysłowych.

Z pomocą przyszła tu nowoczesna

technika, konstruując cały szereg urzą”

| dzeń, dzięki którym redukuje się wytwa

rzanie dymów w znacznym stopniu.

Odpowiednia wentylacja, racjonalna

budowa paleniska, filtry elektryczne i

wodne, — oto cały bogaty arsenał tego

rodzaju środków.

Ostatnio rząd irancuski sydał spec-

 
jalną ustawę, nakazującą wszystkim

przedsiębiorstwom fabrycznym  zaopa”

trzenia się w odpowiednie urządzenia

pochłaniające dym. Ustawa ta wywoła-

1a liczne protesty i polemiki, nakłada

bowiem na interesowanych nowe, dość

znaczne ciężary. Wprowadzenie jej w

życie ma jednak bardzo doniosłe zna-

czenię, z punktu widzenia hygiery S” =

łecznej. S (6), 

Dlatego też w trosce o dobro spole-

“r
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DODATEK. KULTURALNO-LITERACKI

Bajroriezny piewca Kaukazu
(w 120-lecie urodzin Michała Lermontowa)

= wieszczom naszym odpowiada

w literaturze rosyjskiej trójca: Puszkin”

Lermontow - Gogol. Rozumie się, prze”

prować zanie analogii mięczy Puszkinem

a Mickiewiczem i między Słowackim a

Lermontowem byłoby bardzo ryzykow”

Uderza w literaturze rosviskiej tra”

gizm losów wielkiej liczby naiwybitniej-

szych poetów: Batiuszkow, znakomity

klasyk, umarł duchowo ua długo przed

śmiercią fizyczną —- długie lata pędził

w obłąkanin; Gogol również wykazywał

przed śmiercią silne obiawy chorohy

psychicznej; „diekabrista* Rvleiew zęi-
ne; Krasińskiego zaś z Gogolem łączy

chyba to jedynie, że obaj na szczyty nął na szubienicy; twórca słynnej ko”

literatury narodowej wznieśli prozę ar” medji „Gorie ot uma* --- Gribojedow

tystyczną, uzyskując dla niej równo”

rzędne miejsce obok wielkiej poezji.

Łatwiej natomiast da się przeprowa”

dzić analogja między tem. co łączyło i

dzieliło Mickiewicza i Słowackiego a

między stosunkiem wzajemnym (stosun*

kiem nie osób, ale indywidualności twór:

czych) między Puszkinem a Lermonto"

wem. A więc jak Słowacki obok Mickie-

wicza — jest Lermontow obok Puszkina

naiwiększym poetą rosyjskim, przez

niektórych uważanym za większego jesz

twórca „Oniegina”i

„Borysa Godunowa*.

Za życia Lermontow stosunkowo

mało był znany i ceniony — wyjątek

stanowią tylko te jego utwory, w któ”

żych przy pomocy  bezlitosnej satyry

chłoszcze swych nieprzyjaciół lub spraw

ców „nieprawości* w Rosii. Po śmierci

coraz to większa aureola otacza młodo

zmarłego poetę; za życia niemal niezna*

„y, urasta po latach niemal do rozmia”

rów świętości narodowej. Przewyższa

fermontow Puszkina siłą egotycznego

przeżywania — jest on w znacznie więk

szym stopniu lirykiem, niż pierwszy,

prawdziwie nowoczesny i największy

poeta ziemi rosyjskiej. Gdy u Puszkina

przeważają 2lementy plastyczno - epic”

kie, Lermontow zachwyca przedewszyst

kiem muzykalnością swej liryki,

Ta jego melodyiność nie znajduje so”

bie równych w poezji rosyjskiej przez

cały wiek XIX-ty, a nawet i w wieku

XX-tym wspaniała muzyczność poezii

symbolistów nieraz ustępuje prostej,

bezpośredniej melodyjności wiersza ler-

montowskiego.

Uderza w Lermontowie niezwykle

wczesna dojrzałość: gwałtowna Śmierć

unicestwiła olbrzymi talent poetycki w
chwili, gdy się zbliżał do szczytowego

rapięcia, gdy się znajdował w okresie

największego, najbujniejszego rozkwitu.

Podobieństwo między Lermontowem

a Słowackim ma charakter czysto zew”
nętrzny, a nieraz przypadkowy. Poza

temi elementami zewnętrzności i przy”

padkowości nie istniało nic naprawdę,

coby łączyło duchowe „ia* twórcy „Lilli

Wenedy*, Anhellego* i „Króla Ducha*

z oficerem gwardji o bardzo niewyso”

kim poziomie moralnym... z awanturni-

kiem i złośliwym  mizantropem, który

dzięki tej awanturniczości i złośliwości

sam poniekąd stał się sprawcą własnej

tragicznej śmierci. Nic innego bowiem

jak kłótliwość i ziadliwa złośliwość Ler“

montowa spowodowały awanturę z ofi

cerem Martynowem, — awanturę, za”

kończoną tragicznym  poiedynkiem, w

wyniku którego Rosja straciła jednego

z największych swych poetów w okre

sie najbujniejszego rozkwitu jego talentu.

Zginął Lermontow w roku 1841, w 28

roku życia, w 4 mniej więcej lata po

śmierci Puszkina, który 27 stycznia

1837 r. również zginął w pojedynku.

Śmierć jednak Puszkina — w przeci”

wieństwie do Lermontowa — ma cha”

rakter prawdziwie głęboko tragiczny:

wielki poeta nie zawinił w niczem, by

choć w czemkolwiek można było przy”

pisywać smutny jego los jemu samemu.

zginął w Teheranie iako poseł rosyjski,

rozszarpany przez fanatyczny tłum mur

zułmański, przed którym bronił perskich

chrześcijan; Bloką dobił podobaio x'01

w Rosji Sowieckiej; Gumilow zginął,

rozstrzelany przez „cze > ka“, Jesienin

i Majakowskii targneli się

życie; Puszkin i Lermontow — jak się

powiedziało — zginęli w. pojedynku.

Rzecz znamienna, że Lermontow

śmierć swą przeczuł i bardzo dokładnie

ją opisał zarówno w swych lirykach,

jak i w scenie pojedynku oficerów w

romansie „Bohater naszych czasów*.

Gówuą osobliwością poezyj Lermon-

towa są pesymizm i mizantropia, prze”

nikające całą jego twórczość, a będące

najklasyczniejszym objawem zbajronizo-

wania się poezji poza angielskiej. Bajro-

niczna moda wywarła na literaturę ro”

syjską wpływ równie silny, a możei sil-

niejszy niż na v-ishą; modzie tei ulegał

i Puszkin. Bajronizm jednak poetów ro-

syjskich miał charakter sztuczny, po”

wierzchowny, czysto zewnętrzny, —

był następstwem nie takiego czy innego

nastawienia duchowego, ale skutkiem

gorączkowego uganiania się za wszyst-

kiem, co modne bylo w šwiecie arty“

stycznym Zachodu.
Uganianie się to-za obcą modą jest

jedną z najcharakterystyczniejszych cech
literatury rosyjskiej na początku XIX

stulecia. Nic innego, jak tylko moda ka-

załą Puszkinowi wdziewać na się ma”
skę poety romantycznego, choć cała je-

go psychika i konstrukcja artystyczna

były bardzo odległe od romantyzmu i

D. najczęstszych,  najpopularniej-

szych — rzec można — zabiegów chi-
rurgicznych należą od pewnego czasu
operacje wycięcia (względnie „wyłusz-
czenia*) migdałków oraz wyrostka r2-
baczkowego.

Zdania lekarzy co do znaczenia tych
organów są podzielone. W szczególno-

šci co się tyczy wyrostka robaczkowe-

„organ szczątkowy”, zupełnie niepa-

trzebny, a mogący stać się łatwo źród-

łem groźnei choroby. Wycięcie tegoż

uchodzi zatem za zabieg dla organizmu

ludzkiego nieszkodliwy, a mający nieja-

ko wartość prewencyjną.

Czy tak jest w istocie? Ciekawe

światło na to zagadnienie rzucają prze-

prowadzone świeżo doświadczenia ra

królikach, którym operacyjnie usunięto

ten wyrostek.

Zwierzęta zoperowane przez jakiś

czas chudną, —- następnie jednak przy-

bierają z powrotem na wadze i przy-

chodzą zupełnie do siebie. Dowodziłoby

to, że operacja nie przyniosła im żadnej

trwałej szkody.

Po zabiciu jednak takiego zopera-

wanego królika dostrzec można we

wnętrznościach iego ciekawe zmiaay

anatomiczne i histologiczne. Oto tzw

ślepa kiszka, od której właśnie odgałę-

zia się ów wyrostek robaczkowy, We-

gła znacznemu zgrubieniu, Ściany zaś

jei, badane pod mikroskopem, wykazułą

znaczny przerost (hipertrofię) tkanki

limfatycznej. 

na własne |

obce jego ideałom i kanonom. '

Tak samo maską tylko był bajronizm

Puszkina („Jeniec kaukaski", „Cyganie*,

„Bakcziserajska fontanna*), przeciwnie

niż u Lermontowa, którego pesymizm,

mizantropię i melancholijność rozwinął

tylko wpływ Byrona, stając się żródłem

pełnej melancholii i mizantropji, owianej

kultem przyrody a pogardą do ludzi i

cywilizacji, — poezji „kaukaskiej* Ler-

montowa.

Kaukaz wywarł na poecie olbrzymie

wrażenie, zaciążył nad całą jego twór-

czością. I Puszkin opiewał Kaukaz, —

a przecież nie potrafił, czy nie chciał tak

sugestywnie odtworzyć groźnego, przy”

tłaczającego czaru wspaniałej przyrody.

Uwielbienie natury nie osłabiało w Pusz-

kinie radości życia: jego „Jenec kauka-

ski“, typowa baironiczna psychika —
oficer rosyjski, wzięty przez czerkiesów

w niewolę, choć pozna nicość swych

walorów psychicznych („przeżartych cy

wilizacią!“) w obliczu wspaniałej natu-
ry i jej dzieci, — skorzysta przecież z

ofiary miłości Czerkieski i wróci z nie”

woli do swoich... do cywilizacji, zostawi
za sobą na zawsze ten świat nawpółdzi-

kich, pierwotnych ludzi, 4zieci nawpėl

dzikiej, pierwotnej natury — i cieszyć

sie będzie. gdy ..przed nim we mgle zal-

Śnią rosyjskie bagnety. a na wzgórzach

nawoływać się będą straże kozackie*.

Ten sam temat inne znajduje rozwią-

zanie u Lermontowa: ofiara miłości i

życia Czerkieski nie zdała się na nic,

ieniec ginie podczas ucieczki, tuż niemal

przed placówkami rosyjskiemi — ponu”

ra beznadziejność owiewa cały poemat!..
Ta ponura beznadzieiność, połączona

z nienawiścią i pogardą do ludzi, a w

szczególności do cywilizacji, — a prze”
siąknięta uwielbieniem dla przyrody —

charakteryzuje całą „kaukaską* poezię
Lermontowa. W poemacie „Izmaił - bej**

góral kaukaski miał możność poznać się

ze światem cywilizacji i wyniósł z tego

 

 
go, to uważa się go powszechnie za

zetknięcia się tylko nienawiść, wstręt i

Szczegóły te nabierają właściweso
znaczenia, skoro uprzytomnimy  sobiż,
że właśnie wyrostek robaczkowy za-
wiera stale tkankę limfatyczną w ba:-
dzo znacznej ilości. A znaną nam jest
doskonale rola tej tkanki w organiźm'e
ludzkim, jako producentki białych cia-
łek krwi, owych prawdziwych „łowców
mikrobów”, broniących organim przed
infekcją.

Nasuwa się tu więc prosty, a logicz-
ny wniosek: natura sama napraw'la
szkodę, wyrządzoną przez czlowiexa.
Gdy zabrakło wyrostka 4obaczkowega,
— ślepa kiszka przejęła iego funkcie;
wyraża się to przerostem tkanki limia-
tycznej, dzięki czemu powstała z pv-
wrotem owa barjera, chroniąca org?-
nizm przed infekcją, — i to w miejsca
leżącem w najbliższem sąsiedztwie u-
suniętego organu.

A czyż można choć na chwilę przy-
puścić, aby podobne zmiany w budowie
histologicznej ślepej kiszki były rzeczą
tylko przypadku, by nie wytworzyły

się one tylko dlatego. że sama natura
uważa je za celowe i konieczne?

- .
.

Doświadczenia te, przeprowadzone
przez wybitnego fizjologa, dr. Portier,

każą nam zrewidować dotychczasowe

nasze poglądy na wyrostek robaczko-

wy, jako „organ szczątkowy i zby-

teczny“.
Nie tak to dawne czasy, kiedy naj-

znakomitsi anatomowie określali tak-

samo i tarczycę jako organ szczątkowy i niepotrzebny. Jeszcze w r. 1835 pisał

 
0 „niepotrzebnych organach >
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i pogardę. W „Meyri“ bezdomne dziceka'

kaukaskie wychowuie się w klasztorze,

pędzi spokojne, zamknięte życie.

pewnego dnia — iuż jako młodzieniec —

wyrywa się z klasztoru, błądzi przez

lasy i góry,

się z tą przyrodą zespala, walcząc ze

żbikiem jak

Odnosi zwycięstwo, zabija żbiki, ale nie-

bawem ginie z ran, wyznając w klaszto”

rze przed Śmiercią,

jednego dnia, bo „długo żył, lecz żył w

niewoli — takie dwa życia warto oddać

za jedno". n

I ot»

podziwia przyrodę i sam

jedno zwierzę z drugiem-

że nie żałuje tego

Szczytem twórczości  Lermontowa

jest poemat „Demon*. Tu najwspaniałej

unieśmiertelniony został czar przyrody

Kaukazu. Tu też w całej pełniwystąpił

bajronizm Lermontowa: „smutny demon,

wygnany duch* latał nad grzeszną zie

mią, samotny, nieszczęśliwy, spragniony

miłości. Zdobywa po długiem kuszeniu

miłość zakonnicy, która pokochała £0

właśnie za to jego straszliwe osamotnie”*

nie, — ale gdy po jei Śmierci chce za”

brać jej duszę do swego mrocznego kró”

lestwa, anioł mu ją odbiera i prowadzi

do Nieba, bo była czysta i niewinna.-

A demon znowu samotny krąży nad

ziemią...

Że potrafił jednak talent Lermonto*

wa tworzyć wartościowe rzeczy, a na”

wet arcydzieła i w innych dziedzinach,

— dowodem nietyle pseudo - historycz”

ny dramat „Hiszpanie*, tchnący niena”

wiścią do katolicyzmu, ani nawet dra-

matyczne studjum o miłości i zazdrości

— *„Bal maskowy”, — co wspaniała

„Pieśń o kupcu Kałasznikowie*, wczu”

wająca się w ducha epokt i kultury ar=

ystycznaj czasów IwanaGroźnego.

Do literatury światowej ponadto wnor

si Lermontow nawnpół autobiograficzne,

analityczne studjam powieściowe p. t-

„Bohater naszych czasów”, jeden z naj”

wspanialszych dokumentów dziejów du=

szy z epoki romantycznej ironii i bairo“

nicznego pesymizmu i mizantropii, sta”

jące w jednym szeregu z „Child - Harol-

dem* i „Don Juanem* Byrona, „Oniegi-

nem* Puszkina i „Spowiedzią dziecięcia

wieku” Alfreda de Musset. (p. t.)
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dr. Brachet: „Tarczycy nie możemy u-
ważać za jeden ż organów właściwycie

rodzajowi ludzkiemu, lecz za Orgam

szczątkowy skrzeli ryb*... a

A dziś zdajemy sobie znakomicie

sfrawę, jakie ogromne znaczenie ma

owa tarczyca w rozwoju nietylko fi-

zycznym, lecz i umysłowymczłowieka.

Podobnie rzecz się ma z hypophysis,

której rola w organiźmie znaną jest za-

ledwie od kilkudziesięciu lat.

Kilka tych przykładów wystarczy

by dojść do wniosku, że niema wogó':e

żadnych organów zbędnych, — że prze-

ciwnie, w organiźmie naszym istnieje

nadzwyczajna harmonja wszystkich bez

wyjątku jego części składowych, har-

monja, której bezkarnie gwałcić nia

wolno,—chyba w razie konieczniej

potrzeby.

Gdy operacja jest nieunikniona, da-

jąc jedyną możliwość ratunku, nóż chi-

rurga narusza tę harmonię i trzeba dłuż-

szego lub krótszego czasu. zanim sama

natura postara się o przywrócenie rów-

nowagi. į.

Zasadniczo jednak obowiązkiem na-

szym jest „zostawić naturę w spokoju”.

pamiętając o tem, że człowiek jest na*-

doskonalszym tworem Stwórcy. I jeże”:

dotychczas nie zdołaliśmy zrozumieć

i pojąć celowości jakiegoś organu. —

przyczyny tego szukajmy w niedosk3-,

nałości naszego umysłu który pomafw

tylko i z trudem ogarnia tajemnice na-

tury i stworzenia

(R) „ 



Str. VI.

Polowanie
Pow od pewnego czasu

coraz częściei wyprawy uczonych ba-

daczy do stratosfery, nasuwają siłą

faktu pytanie, jaki jest ich cel wła-

ściwy, czego szukają ci uczeni na
tych zawrotnych wysokościach.

Wyprawy te można krótko sche-
rakteryzować jako „polowanie na pro-
mienie kosmiczne”. stanowiące dotych-
czas jedną z niezbadanych tajemn=
przyrody.

Promienie kosmiczne odkryte zosta-
ły w roku 1909 przez profesora Hes-
se'go Austriaka z pochodzenia. Badai;
je koleing najwybitniejsi fizycy, tax
Millikan, Compton, Lemaitre, Vallarta.
stawiając rozmaite hipotezy co do ich
Źródła. intenzywności, kierunku, składu

u

Wszystkie te hipotezy jednak nie
dają dztychczas zadowalniającego wy-
jaśnienia. Zostawiając tedy tę kwestię
na uboczu, omówimy tylko pokrótce
istotę tych promieni i stcsowane meto.
dy eksperymentalne, pozwalające stwier
dzać ich istnienie i działanie.

. . .

Jak wiadomo — i o czem pisaliśmy
niedawno na tem miejscu — każda ma-
terja składa się z atomów. Te ostatnia
znów składają się z iądra, naładowane-
Zo elektrycznością dodatnią, dokoła
którego krążą fragmenty naładowane
elektrycznością ujemną, zwane elektro-
nami.

Otóż. atomy te, pod wpływem pe-
wnych czynników jak: wyładowana
elektryczne. promienie ultra - fioletowe,
promienie alfa ; ganuma, podlegają tzw.
„ionizacji* wyrażającej się rozpadem
jądra atomu, z przewagą elektronów
dodatnich lub ujemnych.

Wszystkie te czynniki powodujące
„ionizacię* atomów posiadają  stosun-
kowo słabą enerzję, a w Ślad za ten
1 zdolność przenikania: wystarczy pły-
ta ołowiana grubości dwóch centims-
trów, by działanie ich zupełnie zneu-
tralizowač.

Mimo jednak tego rodzaju  izolacii

stwierdzić można wytwarzanie się į)-
nów pod działaniem innych potężnych
czynników, tak potężnych, że przenike-
ią płytę ołowianą grubości 1 metra.

Czynnikiem tym są właśnie promie
"nie kosmiczne, płynące nie 7 iakiej-
kolwiek substancji istniejącej na kwi
ziemskiej, lecz z przestrzeni między-
planetarnych. Jak wykazały doświad-
czenia Kolhostera. siła tych promieni
wzrasta w miarę wznoszenia się w co-

raz wyższe regjony atmosfery. To są-
mo już dowodz! niewątpliwie ich po-
zaziemskiego pochodzenia, — tłómacząc
równocześnie niesłychaną trudność 'ch
chwytania j dokładniejszego zbadania.

Przejdźmy teraz do praktycznej stro
ny całego zagadnienia. Stwierdzonem
zostało że przynajmniej w obecnym
stanie nauki — promienie kosmiczne
uważać można niejako za jedyny 'r-

strument laboratoryjny, umożliwiający
„rozbiianie atomów".

Że zaś przy „ionizacji* atomów, pod
działaniem tych właśnie potężnych
promieni, wytwarza się olbrzymia e-
nergia elektryczna, nie dająca się pa-
prostu określić cyfrowo, — zatem nc
dziwnego, że dążeniem uczonych jest
opanowanie j odpowiednie wyzyskanie
tei energji. Z chwilą, gdyby to się stało

nastąpiłby poprostu przewrót, jakiego

ne'buiniejsza imaginacja wyobrazić s0-

bie nie zdoła. Ludzkość zdobyłaby n'e-
wyczerpane źródło snergii, idące w

miljardy kilowatów; podróże w strat.

sferze stałyby się rzeczą codzienną 2  
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ile wynalezionoby odpowiednie kom-
presory, -— nawet podróż na księżyć

przestałaby uchodzić za nieziszczalną
fartazję.

Pod tym kątem widzenia wyprawy
w stratosferę przestają być tylko teo-
retycznym eksperymentem, nabierając
właściwego znaczenia. dada

* . R

Zanim do tego dojdzie, — uczeni
konstruują niesłychanie skomplikowane
przyrządy, prawdziwe  „pułapki*, po-
zwalające chwytać oromienie kosmicz-
ne i określać ich intenzywność.

Najdoskonalszą tego rodzaju pulap-

ką jest urządzenie, zmontowane nieda-
wno w słynnem laboratorium w Can:
bridge przez fizyków Blackett'a i Oc-
chialini'ego.

Polega ono na połączeniu tzw. „wtl-
gotnej komory* (powszechnie w świec'e
uczonym znanego wynalazku C. Wil-

 

ma promienie kosmiczne
sona, ulepszonego przez japońskiego
uczonego Szimizu) z „licznikiem  Ge;-
gera“,

Nie wchodząc w szczegóły zazna-
czymy, że „wilgotna komora" jest cy-
lindryczną skrzynką g ruchomem dnie.
napełnioną wilgotnym gazem. Przez

nagłe cofnięcie dna wywołujemy roz-
prężenie tego gazu, a jeżeli w tym Sa-
mym momencie przenika do wnętrza
komory promień kosmiczny, — pozo-
stawia on po sobie widzialny ślad w
w postaci delikatnej nigły, kondenzuią-
cej się dokoła tworzących się jonów
Ślad ten można, przy odpowiedniem o-
świetleniu, uchwycić na płycie fotogra-
ficznej.

Licznik Geigera składa się z meta-
lowej rurki, o wysokiem napięciu (1000
do 2000 wolt), zawierającej gaz pi
małem ciśnieniem. Skoro gaz ten pod-
damy działaniu promieni jonizujących

wyswobodzone jony powodują -małe
wyładowania elektryczne. Powstaje
prąd. który zrzechodzi przez amplif:-
Kator. dzięki czemu można go dokła:
nie skontrolować i obliczyć.

Jedyną wadą licznika Geigera jest.
iż reaguje on jednako na wszystkie
czynniki jonizujące, a więc nietyiko
na promienie kosmiczne. Celem uzys-
kania koniecznej selektywności kombi-

nuje się zatem „wilgotną komorę" 2

trzema liczrikami, opatrzonemi w gru-

be metakowe płyty. poprzez które tyl-

ko promienie kosmiczze zdolne są prze
nikać.

Dotychczasowe doświadczenia prze-
prowadzone z pomocą tych instruman-

tów nie dały jeszcze zadowalniającyci

wyników. W każdym: jednak razie pn
sunęły już całą sprawę znacznie na

przód i pozwalają mieć nadzieję, że te

jemnica promieni kosmicznych prędze

czy później zostanie wyjaśnioną.

(R.) 

 

Niemców zwyciężyło zeta radijo
Nieznane czyny bohaterskie

B w Paryżu nie można nie zo-

baczyć wieży Eiffla. Jest ona wszech-

obecna ale wszędzie inna, zależnie od

tego z jakiego miejsca się ją ogląda i o

jakiej porze dnia i nocy. Z daleka, w

dzień pogodny, to pajęczyna ryzykow:

nie nad miastem rozpięta. Z bliska to

cztery olbrzymie kończyny apokalip-

tycznego potwora zasłaniające sobą ma-

łą i odległą jego głowę. Patrząc poprzez

te rozstawione szeroko stopy widać z

jednej strony rozłożone pięknie terasy

i dziwacznie orjentalne kszałty Troca-

dera, z drugiej zaś rozległe trawniki,

aleje i ulice Pola Marsowego. W nocy

wieża rozbłyska Światłami, sygnałami,

reklamami jak płomienisty rysunek nad

ciemnością nocy  pozostającą w usta-

wicznej walce z milionowemi šwiatla-

mi olbrzymiego miasta.

Ale wieża Eiffla, to nietylko widok,

nietylko cel wycieczek, nietylko obszer*

na restauracja ale i stacja radjowa,

najpotężniejsza we Francji. Szumy i

zgrzyty idą wzdłuż potężnych wiązań

wieży, głosy rozchodzą się na cały

świat, ale sama wieża skromnie milczy.

Gdyby mogła przemówić i opowiedzieć

coś ze swoich własnych dziejów, toby

napewno pochwaliła się rolą, którą ode-

grała w czasie wielkiej wojny Świato-

wej. Wieży Eiffla bowiem wraz ze znaj-

dującą sią na niej stacją należy się order

i to nie byle jaki.

Już w roku 1916, a więc w samym

środku wojny, poiawił się w paryskim

dzienniku „Figaro artykuł p. t. „Praw-

dziwy zwycięzca z pod Marny*. Zwy-

cięzcą tym była — wieża Eiffla a więc
nie Joffre nie Gallieni, nikt inny z pleja-
dy wielkich i świetnych wodzów ale
właśnie ten żelazny olbrzym powołany
do życia przez wielką wystawę świato-
wą w roku 1900. a

Generał francuski Cartier, szef służ-
by łączności w czasie wojny, dzisiaj
sprawujący pokojowe zgoła funkcje dy-
rektora paryskiego „Radio - Magazine",
udziela w wywiadzie szeregu szczegó-
łów w sprawie roli odegranej przez
wieżę Eiffla w czasie wojny.

Dzięki wieży i iei stacji można było

ustawicznie śledzić posuwanie się armii

niemieckiej poprzez Francję i informo-

wać o tem natychmiast naczelne dowódz
two armii francuskiej.

Już przed wojną radio francuskie,
stacji nie-umiało odczytyw?ć emisje

  

 

mieckich w Metzu, Strassburgu. Kolonii.
W ten sposób francuscy specjaliści rad-

jowi mogli łatwo odczytać pierwsze ra-
diogramy nadawane przez wojskowe
stacje niemieckie. Telegramy te prze-

ważnie były szyfrowane, ale znajdowały
się w nich i słowa nieszyfr. przeważnie
nazwy geograficzne. Zdarzały się jednak
i radjogramy zupełnie nieszyfrowane,
zaopatrzone w podpis wysyłającego.

Był to wielki błąd popełniony przez nie-
miecką służbę łączności.

Dzięki temu dowództwo francuskie
dowiedziało się natychmiast, że gen. von

Marwitz dowodził korpusem kawalerii
oznaczonym literą S$. a generał von

Richthofen dywizją korpusu oznaczoną
literą G. Dzięki przejętei depeszy radio*

wej dowiedzieli się również Francuzi,

że dwie dywizje kawalerii niemieckiej

wkroczyły do Woevre. Wiadomości te

dostawały się równocześnie do wiado-

mości głównego dowództwa francuskie-

go jak i niemieckiego. Podobnie dowia-

dywali się Francuzi o ataku na Belgię,

o przekroczeniu północnej granicy fran-
cuskiej i o marszu na Paryż.

Dzięki tym przyjętym telegrafom
dowództwo francuskie orijentowało się
znakomicie w składzie i ruchach posz-

czególnych, armij, korpusów i mniej-

szych oddziałów niemieckich: pierwsza

armja von Kluck; II armia, drugi korpus

<awalerji, generał von Marwitz : td itd.

2. września 1914, w pełnym toku

"bitwy pod Marną. główna kwatera iran-
cuzka dzięki wieży Eiffla dowiedziała

się o ruchach prawego skrzydła zagra”

żającej Paryżowi armii von Klucka.

Wszystkie rozkazy tak von Klucka jak

i niemieckiego następcy tronu w chwilę

po wydaniu znajdowały się na biurkach

wodzów irancuzkich.

7. września o 11 m. 15 wieża Elffla

informowała, że Włochy rozpoczynają

odwrót. Pierwsza armia niemiecka —

tak brzmiała treść przejętei depeszy —

domaga się natychmiast wysłania posił-

ków. „Interwencja korpusów 3 i 9 nad

rzeką Ourcq musi nastąpić natychmiast“

brzmiała prośba zaniepokojonego w nai-

wyższem stopniu niemieckiego dowódcy.

Tego samego dnia o godzinie 14-tei rad-

jo 3-ciej armii niemieckiej donosi: „Ce-

sarz opuszcza 3 armię i wraca do Lu-

xemburgu. — 9. września o 15.15 wieża

Fifila przejmuje pierwszy rozkaz nie-

miecki nakazujący odwrót. 10 września
o 7.45 główne dowództwo niemieckie

Mostowa Nr. 1,

wiežy Eslfla
zarządza ogólny odwrót. Z jakiem wzru-

szeniem obsługa wieży Eiffla odczyta-

ła pierwsze jskrowe słowa szefa sztabu
von Moltkego: „Do armii niemieckiej...

cesarz zarządza..." był to rozkaz w któ-
rym Wilhelm II. powstrzymał pochód

na Paryż.

Z ogromnej roli radja francuzkiego

zdawali sobie sprawę nietylko Francuzi.

co było rzeczą oczywistą, ale i Niemcy.

Rywal generała Cartier po stronie nie-

mieckiej, pułkownik Nicolai, szef nis-

mieckiei służby łączności, przyznał wy-
raźnie, że radio wojskowe francuzkie

uzyskało przewagę nad swoim niemiec-
kim rywalem.

| Niewątpliwie i w czasie nowei wojny

| zarówno radiotelegrafja jak i radjofonja

|odegrałyby ogromną rolę i wyzyskały”
„by wszystkie postępy i wynalazki, które

poczyniono w tej dziedzinie. Używano-

by maszyn szyfrowych. maszyn Od-

czytujących szyfry, maszyn. które utrud

(niają emisje przeciwnika * przeciwdzi2-

laią im...

Na razie radjo francuskie po pew-

nym okresie zastoju przystępuje do no-

wych prac, pragnie się wydoskonalić

We Francji, iak wiadomo, nie istniej:

monopol państwowy na radjo, ale wpły
wy państwa w tei dziedzinie ustawicz-
nie wzrastają. Wykupuje się prywatne

stacje, tak. że obecnie znajdują się tylko

dwie wielkie prywatne stacie — iedną
z nich jest Poste Parisien, będący wła-

snością największego dziennika we Fran

ci i na świecie. „Le Petit Parisien“ |

radio Toulouse, będące własnością wiel-

kiego tamtejszego dziennika „Depeche

de Toulouze“.

Równocześnie buduje się nowe wiel-

kie stacje radiowe a więc koło Paryża

stację Villedon i cały szereg innvch no-

wych stacji w Nicei. Marsylii. Lyonie,

Tuluzie o sile 60 — 120 kw. Jednem sło-

wem wieża Fiffla otrzymuje godne sie-

bie koleżanki i nie będzie się mogła

uskarżać na bezrobocie ani na zapom-

 

nienie. (Ś.)

PERZECZEWRZE TREC,

Chcesz odbyć
podróż
tanio - szybko »
wygodnie ?

Leć samololen! 
   

 

 


