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blandzka rewoluecjonistka o polskiem nazwisku
ANGIELSKA SZLACHCIANKA

Anglicy twierdzą od niepamiętnych
czasów, że ich najzacieklejszymi wro-
gami na terenie Irlandii są ci rodacy»
którzy przeszli na stronę tubylców. Do-
dają, że narodowy ruch irlandzki nigdy-
by nie był stał się groźny, gdyby nie ci
właśnie wynarodowieni Anglicy. Irland-
czyk jest mało poważny i mało wytrwa-
ły, brak mu też talentu organizatorskie”
ko. Dopiero jednostki, należące do rasy
anglosaskiej, które poświęciły się spra-
wie Erynu, potrafiły poprowadzić go do
zwycięstwa. |
__ Nie będę tu rozpatrywał tej teorii. Za
Jei trafnością przemawiałaby postać Kon-
stancji Markiewiczowej. Pochodziła ona
ze szlacheckiej rodziny, zdawna osiadłej
w irlandzkiem hrabstwie Sligo i była
córką Sir Henryka Gore-Booth, a przy-
Szła na świat w pałacu na Carlton House
Terrace, a więc w  najdostojniejszej
dzielnicy Londynu, w pobliżu pałącu
królewskiego. W 48 lat później miała
powrócić dó stolicy Anglii. przyjeżdża-
jąc na Euston Station pod opieką dwóch
policjantek, a zdążając do więzienia
w Aylesbury na dożywotni pobyt.

MAŁŻEŃSTWO

Młodość Konstancii upływała nor-
malnie, jak młodość przeciętnej panny

z wyższych sfer angielskiej średniej

„szlachty. Tylko odznaczała się ona już

w tym Okresie nieustraszoną odwagą,
której dowody dawała jako amazonka,

szczególnie przy polowaniu par force.
Piękna. subtelna, pełna żywości umysłu,

wywierała na otoczenie niezwykły urok.

Sławili ią obaj najwięksi poeci współ-
czesnei Irlandii, William Butler Yeats i

George Willian Russel, lepiej znany pod
pseudonimem A. E., którego wiersz „Do

Konstancji w celi więziennej" należy do

sego najsławniejszych utworów.

Było w obejściu i pojęciach Konstan-
cii Georginy Gore-Booth coś niekonwen-

cjonalnego. Czuła się ona źle w wy-

kwintnych salonach Londynu. Minęła jei

trzydziestka — a zamożna i przystoina

panna jakoś nie wychodziła zamąż. Za-

częła interesować się sztuką. Studiowała

malarstwo w Londynie, późniei wyiecha-

ła do Paryża — i tam spotkała polskie-

go hrabiego, Kazimierza Józefa Dunin

Markiewicza. Młody człowiek był od

niej o sześć lat młodszy. choć był już

wdowcem i ojcem synka. Malował, pisał

sztuki. ale w gruncie rzeczy był cyga-

nem artystycznym i bon vivant'em

z demokratycznemi upodobaniami. Jak

doszło do małżeństwa między tem dwoi-
giem, trudno powiedzieć. Konstancja nie-

|raz później mawiała: „Nie wiem, dlacze-
Jgo Kazimierz mnie poślubił*. Pewnego

'razu Markiewiczowi było tego za dużo
— i odparł sucho: „On ciebie nie poślu-

Ibił*. Najwidoczniej uważał, że zaszedł

i wypadek odwrotny.

KAZIMIERZ MARKIEWICZ.

Być może, iż Konstancję pociągnął do

„. Polaka jego beztroski humor i jego po->

i zarda wszelkiej etykiety, Elegancki i od-
zy*| dany użyciu Czuł on się równie Źle w

;sałonach. W Dublinie żona, doznając co-

wi- jraz większych rozczarowań w požyciu,
edź 'zbliżała się coraz bardziej do nacionali-

B. „stów irlandzkich, z którymi stosunki za- 

wiązała była już w Paryżu, i stawała się
coraz poważniejsza. Mąż obserwował

irlandzką żywość umysłu, samochwal-

stwo i blagę. bawiąc się tem wszystkiem.

Yeats nazywał go barbarzyńcą. Wesoły

Polak niewiele sobie z tego robił. Lubił

chodzić po barach, gdzie nie gardził żad-

dnem towarzystwem. Jego ulubionymi

współbiesiadnikami byli polski krawiec i

irlandzki cieśla. Z tem wszystkiem im-
ponował zawsze arystokratycznemi ma-

njerami.

Pisał .ównież utwory dramatyczne,

w których w pierwszych latach małżeń-

stwa Konstancja grywała. [Interesował

się żywo teatrem i kusił o laury reżyse-
ra. Był zwolennikiem realizmu. Przy

wystawieniu sztuki Galsworthy'ego Si-

zife (Bój), osnutej na strajku, użył jako

statystów prawdziwych robotników z

doków. Niestety i oni byli realistami.

W wielkiej scenie zbiorowej polała się

krew na scenie i później jeden z uczest-

ników oświadczył: „Nic to nie szkodzi

zostać aktorem na parę wieczorów. ale

dalibóg, nie dam się zabić za parę szy”
lingów.

REWOLUCJONISTKA i FILANTROPKA

Życie rodzinne mimo przyjścia ua

świat syna nie dawało Konstancji zado-
wolenia i z czasem przestała ona zupeł-

nie troszczyć się o męża i dziecko. Ab-

sorbowała ią polityka. Nacjonalizm ir-
landzki szedł w parze z radykalizmem

społecznym i hrabina współpracowała

z grupą socjalistów Conolly'ego.

Czasy były burzliwe. Południowa, rol-

nicza celtycka i katolicka Irlandia coraz

głośniej domagała się samorządu (Home

Rule) i dzięki temu, że posłowie irlandz-

cy słanowili w lzbie Gmin ięzyczek u

wagi, miała duże szanse jego osiągnię-

cia. Lecz północna Irlandia, fabryczna,

silnie skolonizowana przez Anglików, po-

stanowiła się temu przeciwstawić i stwo-

rzyła silne formacie ochotnicze, gotowe

do narzucenia południowi siłą swej woli.

Wobec tego i na południu zaczęto two-

rzyć armię ochotniczą. Rząd angielski,

skrępowany konstytucją, nie mógł roz-

broić zupełnie ani jednej, ani drugiej

strony. Zdarzały się starcia i zamachy, a

wszyscy czuli, że powietrze iest pełne

elektryczności i należy oczekiwać jeszcze

silniejszych wstrząśnień. Angielscy Szo-

winiści z Ulsteru oddali Irlandczykom

przysługę swem nięprzejednaniem.Do-

starczyli im pozoru do przygotowania

zbrojnej walki o wolność.

P. Markiewiczowa brała we wszyst-

kiem żywy udział. Organizowała demon-

stracje i zamachy, agitowała, osobiście

ćwiczyła skautów w strzelaniu, ażeby

można ich było użyć w przyszłej walce.

Czas wolny od tych zajęć poświęcała

pracy społecznej. Nie należała do tych

socjalistów, którzy swych haseł używają

do politycznego wybicia się na wierzch.

Odwiedzała najuboższe dzielnice Londy-

nu. pielęgnowała chorych, gotowata obia-

dv dla ubogich. Fundusze, zebrane na te

cele. nie wystarczały, więc ustawicznie 

dokładała ze swych coraz mniejszych
dochodów.

KRWAWA WIELKANOC

Wojnie domowej między południem,
a północą Irlandji zapobiegł wybuch in-

nej, większej wojny. Ochotnicy ułsterscy

poszli na pola Francji, Irlandczycy nato-

miast zaczęli myśleć o powstaniu prze-
c:w W. Brytanii, wytężającei wszelkie

siły przeciw Niemcom.

Sir Roger Casement, dotychczas bry-
tyjski urzędnik konsularny, podążył z No-

wego Yorku do Berlina, ażeby porozu-

mieć się z tamtejszemi sferami rządowe”
mi o pomoc dla przyszłego powstania.

Niemcy skwapliwie pochwycili sposob-

ność wywołania dywersii pod samym

bokiem Anglii. Powodzenie ruchu otwo-

rzyłoby przed nimi możliwość usadowie-
nia się w Irlandji i zrobienia z niej pod-
stawy operacyjnej dla inwazii.

Wybuch miał nastąpić w poniedziałek

Wielkanocy r. 1916. Ochotnicy irladzcy

otrzymali w rozkazie zapowiedź, że w

ten dzień „odbędą się bardzo zajmujące

ćwiczenia*. Atoli los nie sprzyjał przed-
sięwzięciu. Naładowany materiałem wo-

jennym statek niemiecki wpadł w ręce
angielskich okrętów, _ patrolujących

wzdłuż wybrzeży. Irlandii. Sir Roger

Casement przybył osobno, łodzią pod-
wodną, ale nie zdołał wylądować w o

znaczonem miejscu. Dwa samochody,
które po niego wysłano, wjechały w mo-

rze i zatonęły. Naczelnik powstania do-

stał się gdzieindziej na ląd — jedynie
„poto, aby zostać aresztowanym.

Zrażona temi wstępnemi niepowo-

dzeniami, naczelna komenda ochotników

irlandzkich odwołała pierwotne rozka-

zy, odkładając powstanie do sposobniei-

szej chwili. Lecz nie wszyscy usłuchałi.

Uderzono na słabą załogę angielską i o-

panowano główną pocztę, oraz szereg

innych gmachów w centrum Dublinu.

Pojawiły się jednak wnet nowe oddziały

rządowe, zaopatrzone w artylerię i roz-

szalałą nierówna walka uliczna.

P. Markiewiczowa należała do bez-

względnych zwolenników walki. Jeżeli

jednak pada na nią część winy wywoła-

nia rozlewu krwi. to w okropnych dniach

24 do29 kwietnia 1916 wykazała he-

roiczną odwagę i pogardę Śmierci. —

Wśród piekłą ognia dział angielskich

świeciła przykładem, strzelając i rzuca-

iąc granaty ręczne, zagrzewając do opo-
ru i kierując kontratakami. Prawdziwym

cudem wyszła z boju żywa i bez rany,
lecz wraz z innymi przywódcami po-

wstania dostałą się w ręce nieprzyiacie-

la, roziątrzonego oporem, zresztą zdecy-

dowanego bezwzględnie stłumić złowro-

gi ruch, który mógł mieć nieobliczalne

następstwa.

Piętnastu przywódców rozstrzelano.

Konstancję Markiewiczową skazano ró-

wnież na śmierć, jak brzmiał wyrok, „za

wzięcie udziału w zbrojnym buncie i w

wojnie przeciw Jego Królewskiej Mości”.

Ze względu na płeć ułaskawiono dzielną

kobietę — na dożywotnie więzienie. —

Znosiła swój los z godnością i spokojnie. 

W Aylesbury współwięzniowie otączali

ią sympatją, której dowodem może być
następujący komiczny wypadek. Markie-
wiczowa poznała tam osławioną zbrod=
niarkę, zwaną Chicago May. Po |la-
tach spotkały się na publicznym konczr-

cie w Filadelijj i May serdecznie przy-

witała się ze starą znajomą, co wywo-

łało ogólną konsternację.
Pdczas pobytu w Aylesbury doświad-

czyła Markiewiczowa pierwszego dowo-

du wdzięczności Irlandczyków. Demon
stracyjnie wybrano ią posłanką do Izby

Gmin (iako wogóle pierwszą kobietę).

KONIEC ŻYCIA
Podczas przesłuchania owych 15 nie--

szczęsnych wodzów „powstania wielka-
nocnego*, jak do dziś dnią nazywają ten
krwawy epizod, kilku z nich oświadczy-
ło z całą otwartością, że nie wierzyli
w powodzenie ruchu, ale traktowali go
jako ofiarę dla przyszłości Irlandii. I nie
pomylili się. W kilka lat potem ojczyzna
ich uzyskała coprawda po szeregu
dalszych ofiar — już nie samorząd; ale
prawie zupełną niezawisłość. Wówczas

otworzyły się wrota więzień i przed

skazańcami irlandzkimi, Konstancja Mar-
kiewiczowa odzyskała wolność.
Pozostała nadal niestrudizoną pracow-

nicą społeczną: Gdy, licząc lat 59 zacho-
rowała Śmiertelnie, zaprotestowała prze-
ciw specjalnei opiece. lekarskiej i kazała
przewieźć się do szpitala dla ubogich,
tam też umarła.

Mąż przeżył ją o lat pięć, które spę-
dził w Polsce — również wyzwolonej.

DWA ŻYCIORYSY
Są dwie biografje Konstancji Markie-

wiczowej. Jedna, napisana przez jej sta-
rą przyjaciółkę Miss Esterę Roper, wy-
szła jako wstęp do listów, pisanych
z więzienia w Aylesbury do siostry Ewy.
Autor nowej książki o p. Markiewiczo-
wej, powieściopisarz Sean O'Faolain za-
rzuca swej poprzedniczce skłonność do
zbytniej idealizacji. Sam idzie prawdo-
podobnie daleko w przeciwnym kierun-
ku, powtarzając skrzętnie, cokolwiek
ktoś powiedział niepochłebnego 0 Jei
charakterze czy inteligencji. Oskarża
wogóle szlachtę angielskiego pochodze-
nia, z której łona wyszli najwięksi rewo-
lucjoniści irlandzcy. Powtarza za A. E.
(Russellem) zdanie, że „była, iak dziec-
ko, które wsadza w ziemię kwiaty bez
korzonków, aby mieć gotowy ogródek". |
Stwierdza, że ludność Dublinu czuła w
Markiewiczowej zawsze kogoś obcego
i nieraz z niej żartowała. Sądzi, że-Mar-
kiewiczowa była bardziej irlandżką od
Irlandczyków, że zanadto wierzyła te-
mu co głosili, lecz w co oni sami nie wie- ,
rzyli. Wyraża się też lekceważąco o jej
inteligencji. | : Ar

O'Fa'olain przyznaje natomiast swWei

bohaterce zapał,  bezinteresownošė,
szczerość, odwagę i poświęcenie. Tych

rysów jej charakteru nikt zresztą nie 0-

śmielił się podawać w wątpliwość. O iei
osobistym wdzięku była już mowa po-

wyżej. »
Być może. iż Konstancja 1arkiewi-

czowa mierzyła siły na zamiary i zbyt

prędko chiała dojść do celu, nie liczyła

się z praktycznemi względami i chłodną

kalkulacją szans, nie dbała o ofiary. Ale

też nie szczędziła i siebie samej, nie clio-

wała się za drugich, owszem, szła w

pierwszych szeregach walczących. *Je-

żeli zaś mamy sądzić postaci historyczne

wedle wyniku ich działalności, to pa-

miętajmy, że Irlandja jest dziś wolna.
WŁADYSŁAW TARNAWSKI. 
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W Kuszwicy nadGopłem
Won. wlokący się pociąg podmiei-

ski wiezie mię ku odlzgłej o kilkana-
Gcie kilometrów od Inowrocławia sta-

cyice. Wysiadam. Maleńkie zabudowa-

ma dworca niczem nie zdradzająprzy”

należności do pierwszej stolicy Polski,

prastarego grodu kujawskiego, Krusz-

wicy.
Owiane czarem legend i podań mia-

steczko, w którem przed lat tysiączin

dokonały się narodziny państwa pol-

skiego, interesowało już przed wiska-

mi naszych kronikarzy, a później histo-

ryków. Długosz wyjaśnia założeńe
Kruszwicy w ten sposób:

Popie! chcąc potomności zostawić

pamiątkę panowania swego, na rówa-

mach daleki widok mających, nad įezio-
rami i bagnami nowy zamek z nowem

„miastem założył i nazwał Kruszwicą;

Go niei całe siedlisko przeniósł, robiąc
z niej główną stolicę swego państwa.

Skutkiem tego nowe miasto wypełniw-

szy się bez trudności mnóstwem kup-

ców i obywateli, stało się sławnem

i znakomitem, między ówczesnemi mia-

"siamį polskiemį.
*2 £

-  Historja notuje, że prastary gród

Kujawsko - wielkopolski Kruszwica, po-

łożony nad malowniczem jeziorzm Go-

płem, po raz pierwszy zapisany został

ma jej kartach w roku 1025. Wówczas

te pierwszy władca Polski, Mieczysław

L założył w Kruszwicy Katedrę bis-

kupią. Należy ona wraz z kościółkiem

św. Wojciecha w Krakowie, Rotundą

św. Feliksa i Adaukta na Wawelu, oraz

katedrą w Gnieźnie, do najstarszych

kościołów w Polsce.

Wiele burz dziejowych przeciągnęło

nad Kruszwicą. Kiedy  Przędzisław,

książę czeski ogniem i mieczem pusto-

szył polskie ziemie, napadł w r. 1034

ina Kruszwicę. W pół wieku później

Zbigniew, syn Władysława Hermana,

z nieprawego łoża, wypędzony przez

ojca, zbiegł do Kruszwicy i opanował

zamek. Nadciągnęli ludzie królewscy.

Zbigniew odważuię wyszedł ze swy-

mi oddzialamį przeciw nim. Zawiązała

się krwawa potyczka nad  Gopłem.

Wojsko królewskie, przeważając liczeb-

nie wpędziło stronników Zbigniewa do

kiórych należeli również mieszczanie

„kruszwiccy do jeziora.

O potyczce tej piszą kronikarze, że

prócz zasłanych trupami pól okolicz-

nych, Gopło napełniło się martwemi

całami, a woda, krwią Zarumieniona,

przez długi czas jeszcze zatruwała ry-

by. Zbigniew schronił się po przegra-

„mejbitwie na zamek, skądwywieziony

|został przez zwycięzców do warowni

w  Sieciechowie i osadzony w iego

rodz jemiach. Gniew królewski spadł

również na mieszczan kruszwickich.

Miasto wydane zostało na lup żołdac-

jewu. Od tej pory Kruszwica zaczyna

„apadać. Mimo to samo miasto odgry-

(wało jeszcze przez długi czas wielką

rolę. Nie prędko przecież zapomniano.

że tutaj wstąpił na tron Piagt, założy-

cjel potężnej dynastii, że tutai narodzi-

žo się przed wiekami państwo polskie.

(Totež w podupadajcem miasteczku od-

bywa się w r. 1149 wielki ziazd ksią-

žat, Bolesława Kędzierzawego, eg)

brata Mieczysława, Ottona Il, Fryde-

tyka arcybiskupa magdeburskiego4 (4-

mych, celem zawarcia przymierza i za-

pewnienia sobie «wzajemnej pomocy.

Tutaj wreszcie w roku 1230 miałmiej-
zaciężyt

: dziejami
sce fakt historyczny, Który

tak tragicznie nad  dalsz
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Polski. W Kruszwicy bowiem Konrad
I, książę Mazowsza i Kuiaw, nadał po-

wtórnie Krzyżakom ziemię Chełmińską.

Jeszcze Kazimierz Wielki przypom-

twał sobie Kruszwicę i zaopiekował się
nią. Drewniany zamek kruszwicki za-

mienił na inurowany. Niedługo potem,
bo w |ołowie XV stulecia Kruszwica

tak podupadła, że niczem nie różniła

się od lichei wioski.

Osobna wzmianka należy się krusz-

wickiej kolegiacie, niegdyś katedrze

biskupiej. Pierwszym pasterzem, zasia-

dającym na kruszwickiei stolicy bisku-

piej, był Włoch Lucidas, przysłany

przez papieża Jana XIII, ostatnim zaś,

dziesiątym z rzędu, Onoldus. On to w

roku 1159 przenosi stolicę biskupią, z

chylącej się ku ruinie Kruszwicy, do

Włocławka. Z upadkiem miasta podu-

padała również dawna katedra.

Z początkiem XIX stulecia groziła

kompletną ruiną. Dojej restauracji przy 

stąpili Niemcy, starając się oczywiście

zetrzeć ze starodawnej świątyni wszel-

kie ślady historji. To też niewiele do

dziś dnia pozostało w tym kościele z

czasów dawnej świetności. Romańska

chrzcielnica z XII wieku, cenne ornaty

nićmi damasceńskiemi tkane, szereg

szereg starych, tablic marmurowych, a

na jednei z nich napis: „Przechodniu

stań i zastanów się nad starodawno-

ścią i zmiennością rzeczy ludzkich. Tu
spoczywają dwaj biskupi kruszwiccy,

Wincenty ; Andrzej Rzymianin, pierw-

szy z nich czwarty zkolei biskup, w r.

1055, drugi z nich piąty zkolei biskup

w r. 1081, żyć przestali. Westchniji

powiedz sobie ileż to dowodów prze-

mawia za starożytnością wiary kato-

lickiej, ileż zabija naleciałości here-

tyckie. Pomnik ten wystawił, miłością

pobożną przejęty. ksiądz biskup włoc-

łewski i pomorski Wawrzyniec Gę-

bicki w roku 1604“.
** z

Dawniejsze swe znaczenia zawdzię-

cza Kruszwica położeniu nad jeziorzm

Gopłem na którem rozwijała się po-

(iryślnie żegluga handlowa. Wszystkie

statki z Warty, Prosny. Neru, Widawki

itd. płynące do Gdańska, tędy przepra-
wiać się musiały. Zachowana do dziś

dnai ośmioboczna baszta, słynna Mysa

Wieża, resztka kruszwickiego zamku,

spełniała według niektórych, rolę ia-

tarni orjentacyinej dla żeglarzy. Gdy

zaś skutkiem fizycznych przemian —

pisze Szajnocha — zmieniła się i zer-

wała wodnych ścieżek siatka, nie by-

ło potrzeba nawet wojen i nieprzyja-

cielskiej pożogi, a upaść musiała Krusz-

wica, bo inne warunki gospodarstwa

rarodowego gdzieindziej stołecznego

punktu szukać kazały.

Dzisiaj samotne to miasteczko, *-

czące około 5 tysięcy mieszkańcó:w,

z którego ongiś wypłynęła, na burzli-

we fale historji, łódź dziejów naszych,

jest celem licznych wycieczek, zwłasz

cza młodzieży szkolnej. Zwiedzają ode

sławną kolegiatę, a dalej Mysia Wieżę.

skąd rozpościera sęi przepiękny widok na miasto i okolicę. ak.

Zapomniane cmentarze lwowskie

Du Zaduszny, Święto zmarłych,

najsmutniejsze Święto w roku, kiedy

wicher jesienty strząsa na groby 0-

statnie zeschłe liście... Płoną na cmsi-

tarzach lwowskich tysiączne światełxa,

drżą w zimnym wietrze białe chryzai-
temy, te jesienne, ostatnie kwiaty. Tłu-

my ludzi przewijają się przez cmen's-

rze Łyczakowski i Janowski, by w tn

jeden dzień w roku nawiedzić tych, co

snem wiecznym spoczęli na  „Bożci

roli".
W ów dzień myśl nasza leci ku

dwom innym, zapomnianym już cme !-

tarzom lwowskim: Żółkiewskim i Stryj-
skim. Cicho na nich, ciemno i pusto,

— poznikały nagrobki i pomniki. Nowe

się krzewi życie na "grobach...

Cmentarz Żółkiewski powstał p-

dobno za czasów Jana Kazimierz»,

ppodczas panującej we Lwowie moco-

wej zarazy. U stoków góry Zamkow i

miała w owym czasie, swói dwor*k

zamożna rodzina mieszczańska Papz-

rów.

Oni też odstąpili duży kawał swych

gruntów miastu na cmentarz, gdzie

wkrótce począł wyrastać las mogił

Grzebano na „Paparėwce“  zadžumio-

nych, zmarłych w czasie epidemii i sa-

riobójców. Grzebano ich bezimienn.2,

—jeder tylko duży krzyż stojący w

pośrodku cmentarza przypominał o jego

przeznaczeniu.

Dopiero po zaborze Galicji staje się

„Paparėwka“ właściwym cmentarz31

dla całej ludności Lwowa.

Cesarz Józef II. dekretem z dnia Il

grudnia 1783 zakazuje grzebania zma”-

łych w obrękie miasta, w podziemiaca

świątyń : na cmientarzykach kośc'e!-

nych, polecając zakładać cmentarze Zi-

miejskie. Wówczas to powstają cztery

cmentarze lwowskie: Łyczakowski,

Stryjski Żółkiewski czyli dawna „Pa-

parėwka“.

Cmentarz Żółkiewski rozszerza s'ę

stopniowo: w roku 1817 zajmuje iuż

blisko 3000 sążni kwadratowych. Stają

na nim liczne grobowce i pomniki, -—

wśród nich najokazalszy grobowiec

Franciszka K'selki, właściciela browaru

zmarłego w roku 1831.

W roku tym straszliwa epideinia

cholery zbiera we Lwowie obfite żni-

wo. Umiera na nią 2621 osób, — to ież

|

 

i na cmentarzyku żółkiewskim rośnie

wówczas las grobowców.

Szybki jednak rozrost miasta spr*-

wil, że cmentarz żółkiewski już w ro:

ku 1856 musiał zostać zamknięty. Na

gruntach cmentarnych stanęły nowe

zabudowania, zalśniły wstęgi szyn k»

lejowych... Cmentarz szybko popada w

stan zupełnego zaniedbania i upadk:.

Już w roku 1894 pisze na ten temat

Schniir - Pepłowski: „Opuszczony jest

cmentarzyk Żółkiewski, przytulony 40

góry Zamkowej... tylko krzyż rdzawy

lub płyta grobowca wychylająca się

zpośród traw i kiści, przypominają nam

że znajdujemy się na cmentarzyku..“

Dziś cmentarz Żółkiewski, zniknął z
powierzchni ziemi — i z pamięci m'e-

szkańców miasta.

Niemniej smutne koleje losu przz-

chodził i drugi cmentarz, Stryjski. 74.

łożony naskutek wspomnianego powy-

żej dekretu ces. Józefa 1I, obejmował

pierwotni niewielki stosunkowo szmat

ziemi, po lewej stronie drogi Stryjskiei

— między dzisiejszemi ulicami: Stryi-

ską, H. Dąbrowskiego Pułaskiego -i

drogą wiodąca od pomnika Kilińskieg»

do bocznei bramy wjazdowej parku.

Cmentarz ten wkrótce Okazał się za

małym. To też już w roku 1823 zostaje

zupełnie zamknięty, -- a na iego msi

sce miasto zakłada nowy, po prawej

stronie drogi stryjskiej.

I tu powtarza się podobna historia:

zaniedbane, opuszczone grobowce nisz-

czeją, porastają chwastami, cmentarz za”

mienia się w pustkowie... W roku 1879

miasto przystępuje do założenia swego

   

naipiękniejszego parku. Wówczas to te-

ren cnrentarny wcielono w obręb nowe-

go parku, OCZYSZCZONO: uporządkowano,

wytyczono Ścieżki i aleie.

A dziś przechodzień spacerujący przez

piękną aleję grabową nie pamięta już o

tem, że w tem miejscu przed pięćdziesię-

ciu kilku laty sterczały jeszcze samotne,

pochylone krzyże i bieliły się płyty gro-

bowców.

Ostatnie płyty grobowe, usunięte

przed powszechną Wystawą Krajową w

r. 1894 użyte zostały przy budowie imi-

tacii starej baszty w >Kilińskiego.
*

Nowo założony w r.1823 cmentarz

na wzgórzu stryjskiem. obeimujący po- ;

czątkowo przestrzeń tylko 8 m gów,

 

miał od początku nieszczególną opinię-

Utrzymywano, że założony został ra

gruncie podmokłym, że na dnie grobów

stoi woda... Toteż niezbyt chętnie grze-

bano tam zmarłych, przeważnie bieda-

ków, _dzieci-podrzutki, zbrodniarzy i Sa”

mobójców. W roku 1849, w czasie prze-

marszu woisk rosyjskich na Węgry, wy-

rosły na stryjskim cmentarzu liczne bez-

imienne grobowce rosyjskich żołnierzy,

zmarłych na zaraźliwe choroby, — co

jeszcze silniej podsyciło uprzedzenie

mieszkańców miasta do tego cmentarza.

Po zamknięciu cmentarza Żółkiew-

skiego (1856 r.) i Gródeckiego (1875 r.)

i nowego podziału miasta na rejony, —

cmentarz Stryjski nabiera większego

znaczenia. Miasto rozszerza go przez do-

kupienie sąsiadujących gruntów: „Łan

Przymiarki* i parceli Szutkowskich.

Celem odciążenia cmentarza Łycza-

kowskiego ustanawia magistrat taksy i

opłaty znacznie wyższe w porównaniu

z taksami obowiązującemi dla cmenta-

rza stryjskiego. Rzeczywiście też cmen-

tarz stryjski zapełnia się szybko mogiła-

mi, tak szybko, że zaczyna już grozić

brak mieisca.

W roku 1888 powstaje tedy nowy

cmentarz: Janowski. Od tej chwili za-

czyna się upadek cmentarza Stryiskiego-

Już w roku 1890 kroniki miejskie notują,

że „na cmentarz nieoparkaniony od stro-

ny stawu Pełczyńskiego wbiezają psy i

nierogacizna, tudzież różnego rodzaju

hatajstwo, znieważając groby nieoby-

czajnem zachowaniem się".

W trzy lata później, uchwałą z dnia

26 października 1893 Rada miejska zam-

knęła zupełnie cmentarz stryjski, zarów”

no dla braku miejsca, iak i ze względów

sanitarnych.

Dziś cmentarz  stryjski przedstawia

smutny obraz zupełnej ruinyi zaniedba”

nia. Nieliczne już tyłko kamienne płyty i

grobowce niszczeją szybko, daiąc smut-

ne świadectwo o pamieci i pietyžmiė

dzisiejszego pokolenia dla zmarłych.

(kr.)
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Waza rozwój nauki o hormo-

nach jest zdbyczą czasów nowszych;

mianowicie w r. 1889 Brown - Sequard,

ogłosiwszy wyniki swoich badań nad

wyciągami z jąder byka, zapoczątkował

erę ścisłych eksperymentalnych badań

naukowych w tej dziedzinie. Odtąd sze-

reg badaczy sumiermą i Ścisłą pracą to-
uje drogę coraz to nowszym odkry-

ciom o bardzo doniosłem znaczeniu na-
ukowem i praktycznem: wyjaśnienie

przyczyn wielu chorób i zastosowanie

tych odkryć w lecznietwie; dla przykła-

du wspomnę że odkrycie insuliny w r.

1922 przyczyniło się do wyiaśnienia

przyczyny cukrzycy i iej nowoczesnego

leczenia.

Rozwój tei nauki nie jest jednak je-

dynie zasługą genialnego  tiziologa

Brown = Sequarda, lecz jest też owo-

cem pracy wielu jego poprzedników.

Już pod koniec wieku XVIII odzywały

się głosy, zwiastujące rozwój nowych

pojęć — możliwości odziaływania na

siebie narządów na drodze chemicznej,

który to pogląd stanowczo przeciwsta-
wiał się panującym wtedy poijęciom o

korelacii nerwowej spraw ustrojowych

t. į. pogłądowi, że narządy oddziaływują

na siebie tyłko drogą odruchu nerwowe-

go. Wśród tych śmiałych i zasłużonych

poprzedników Brown - Sequarda należy

wymienić Berdhołda, następnie CI. Ber-

narda — odkrywcę glikogenu, który
swemi badaniami (1853 — 1860) ustala
ścięłą definicję wewnętrznego wydzie-

lania.

Aby należycie zrozumieć, jak wielkie
możliwości praktycznego zastosowania
kryją w sobie zdobycze nanki o hormo-
nach, — trzeba zapoznać się z istotą
hormonów, podłożem ich działania i ich
rolą w życiu ustroju.

Hormony są to ciała chemiczne, wy-
dzielane przez pewne gruczoły, t. zw.
śruczoły o wewnętrznem wydzielaniu.
Są to zwykłe gruczoły z pewną jednak
cechą wyróżniającą. Gruczoły są to na”

rządy bogate w komórki wytwarzające
pewne wydzieliny; wydzieliny te pow-
stają na skutek przeróbki przez te ko-

mórki materiału odżywczego dostarcza-

nego im drogą krwi tętniczej; są one

przeznaczone dla potrzeb ustroju i zo-

stają odprowadzone z gruczołu przez

specjalne przewody odprowadzające do

jam ciała lub na powierzchnię skóry np.

gruczoły żołądka, gruczoły  łoiowe

skóry...

Cechą wyróżniającą gruczoły o we-

wnętrznem wydzielaniu jest sposób żu-

żytkowania i przeznaczenia wydzielin

tych gruczołów w ustroju. Mianowicie

wydzieliny te dostają się drogą bezpo-

średnią, t.j. bez specialnych przewodów,

nie do lam ciała, lecz wprost do krwi,|
— do naczyń włosowatych oplataiących,

gęstą siecią komórki gruczołowe, stądź

druga inna nazwa tych gruczołów —;j

gruczoły dokrewne. Z krwią opływająf!

one cały ustrój, a stykając się z jego;

tkankami wywierają specyficzny wpływ

na pewne narządy i sprawy « pośrednio;

i na całokształt spraw ustrojowych. i
Znaczenie hormonėw dla ustroju jest.

ogromne, gdyż cały szereg podstawo”

wych spraw ustrojowych zależy od ichė

działania. Możnaby powiedzieć, że dany

organizm zwierzęcy lub ludzki z jego;
bzdową, właściwościami jego procesówą

ustrojowych jak przemianą materii, zdok

ności rozrodcze, nawet usposobienie,:

wogóle to co wyróżnia go od innych mu

DODATEK KULTURALNO-LITERACKI

ników w znacznej mierze wypadkową|

działania różnych hormonów.

Te różnorodne działania hormonów

możnaby podzielić na dwie grupy: na

ich działanie ogólne na cały ustrój, —

i działanie bardziej wybiorcze, na pew-

ne tylko układy, narządy lub sprawy.

Podział ten nie byłby jednak dość ścisły,
gdyż właściwie działanie ogólne jest

wynikiem działań wybiorczych — wza-
iemmego ustosunkowania się wpływów
bezpośrednich i pośrednich poszczegól
nych hormonów. Podział taki jest iednak

użyteczny dła należytego uporzadkowa-
nia wiadomości, zdobytych doświadczał-
nie lub drogą spostrzeżeń chemicznych.

Działanie hormonów ogółne ujawnia

się jako sprawy rozwojowe młodego

ustroju, a więc: budowa kośćca, rozwój

tkanki podskórnej, rozwój narządów

płciowych, iako stopień nasilenia wła-
Ściwości przemiany materii, a
rozwój zdolności psychicznych...

nawet

Ważne sprawy ustrojowe, — czyń-
ność narządów wewnętrznych (o umię-

śnieniu gładkiem) jak serce, oskrzela,

żołądek, elita, pęcherz moczowy, —
stanowiące o wegetacji i życiu danego

ustroju — jest regulowana przez horino-

ny za pośrednictwem układu nerwowe-

go wegetacyjnego. Układ ten inaczej na-

zywa się układem nerwowym autono-

micznym, gdyż funkcjonowanie jego —

kierowanie czynnościami wymienionych

ważnych narządów — odbywa się bez

udziału naszej świadomości. nie podlega

naszej woli. Jedynie w sprawach choro-

bowych nienormalne funkcje któregoś z

tych narządów dochodzą do naszej świa-

domości. i

byczy o hormonach
(Hormony a wiłaminy)

Centra kierownicze tego układu znaj

dują się w mózgu i rdzeniu pacierzo-

wym. Stąd za pośrednictwem dwu sy-

metrycznych zwojów położonych
wzdłuż kręgosłupa, zwojów  dałszych

obwodowych, łączących te zwoje ner-

wów i zakończeń nerwowych w narzą*

dach — idą odpowiednie podniety, do

poszczególnych narządów. To kierowa-
nie czynnością narządów odbywa się w

ten sposób, że każdy narząd ma pod-
wójne,  antagonistyczne _ unerwienie.
Przez jedne nerwy idą podniety z ośrod-
ków kierowniczych pobudzające dany

narząd do właściwej mu - czynności,

przez drugie — podniety hamujące.

Hormony opływając z krwią wszyst-

kie zakątki ciała stykają się w poszcze-

gólnych narządach z zakończeniami tych

dwu grip nerwów i pobudzają ie do wy-
wierania na te narządy właściwych im

podniet. Stąd też i nazwa: hormon,
oznacza z greckiego wyrazu — pobu-

dzacz, Wten sposób hormóny zależnie

od potrzeb organizmu mogą wpływać

na nasilenie procesów zachodzących w

danych narządach, hamując lub  pobu-

dzając czynność każdego z nich; utrzy-

mują one procesy życiowe na pewnym

normalnym poziomie; umożliwiając or-

ganizmowi przystosowanie się do da-

nych warunków,  uniezależniają niejako

harmonię i ład wewnętrzny od czynni-

ków zewnętrznych.

Funkcje życiowe narządów można

zmieniać, a więc pobudzać lub hamować

ich czynności, w sposób sztuczny t. i.

za pośrednictwem pewnych ciał che-

micznych wprowadzonych do organiz- mu od zewnątrz.

 

Muzyka narodów w radjo

6... audycyj muzycznych, nadawa-

nych obecnie przez Polskie Radjo a po-

święconych muzyce poszczególnych naro-

dów europejskich i to przeważnie nowo-

czesnej, obdarzył nas w ubiegłym tygo-

dniu szeregiem produkcyj na należytym

poziomie artystycznym, nasuwających ró-
wnocześnie pewne reflęksje o charakterze
nia wyłącznie muzycznym, Usłyszeliśmy
więc transmitowaną na wszystkie stację

polskie muzykę węgierską io orkiestral-
ną, następnie koncert z utworami Webe-
ra, Wagnera i Schillinga z udziałem nie-
mieckiej śpiewaczki, a więc niejako re-
rrezentatywny dla Niemiec współczes-
nych, oraz w zasięgu lwowskim wieczór
kompozytorski Ant, Rudnickiego,

Przekrój dorobku muzycznego na Wę-

grzech ukazany nam w szeregu utworów

orkiastrałlnych W. Vaszy'ego, Z. Koda:

ly'ego, L, Weinera i E, Dohnśnyl'ego: 0

bardzo nierównej zresztą wartości, „nie

mógł dać niestety właściwego pojęcia o

prądach nurtujących współczesną muzykę

węgierską, choćby z powodu ominiecia B,

Bartoka. głównego j:j reprezentanta. Na

program tego koncertu złożyły się: Uwer-

tura komedjowa W. Vaszyego, dyrygenta

tego wieczoru, dziełko nic nie mówiące, a

zalecające się chyba jedyni3 niewielkiemi
rozmiarami. Intermezzo z ofery: „Hary

Janos“ Z. Kodaly'ego, blade w całości i
niezdolne zobrazować twórczości tego wy-
bitnego zresztą kompozytora. Humoreska
karnawałowa L, Weinara, zgrabna i do-
skonale zinstrumentowna. oraz czteroczę-
ściowa Suita FE, Dohnśnyiego, dzieło
wielkiego bezwątpienia talentu, smaku
artystycznego i wiedzy kompozytorskiej,
ale również mało charaktarystyczne,
W całości program nie zawierał utwo=

ru. w którymby się zaznaczył dobitnie
choćby folklor muzyczny narodu węgier-
skiego, lub wystąpiły w jaśniejszem świe-

tle zdobycze nowszej techniki kompozy-
torskiej, z :

Koncert muzyki niemieckiej, zapowie-

dziany aż w 3 językach, zapoznał radjo-
słuchaczy polskich z śpiewaczką opery
berlińskiej. p. Rozalindą von Schirach.

mało podobnych, = jest obok i swych czyn
A

przed nastaniem nowego regime'u
—*

 

w Niemczzch znaną. Głos niewątp'iwie

piękny, choć w górze zwłaszcza niczrów-
nany i łatwo się usuwający, wzorowa dyk-
cja. interpretacja w wyjątkach operowych
(Wolny Strzelec, Trystan i Izolda) wpraw-
dzie stylowa, ale blada w wyrazie, nie-

w obranych tempachprzekonywująca i
nieco rozwlekła, — oto pierwsze wraże-

nie które umoeniło jeszcze wykonanie
czterech pieśni Schillingsa, Poza wspom-
nianemi już wyjątkami 7 „Tristana“ i
„Wołnego Strzelca* oraz mało zajmują-
cemi pieśniami Schillingsa, zmarlego
niedawno kompozytora kierunku powag-
nerowskiogo — obejmował program tego
koncertu jeszcze uwerturę do „Oberona'*
i wstęp do „Śpiewaków norymberskich“,
wykonane przez orkiestrę P, R, pod dyr,

T. Mazurkiewicza z należytem uplastycz-
nieniem szczegółów i dobrą architektonikĄ

całości,

Wieczór kompozytorski Ant,
kiego z. udziałem sopranistki p, Sokól-
Rudnickiej. sprofilował przedewszystkiem
pieśniarską stronę tego nieprzeciętnzgo

talentu, gdyż umieszczony w programie
jeden utwór fortepjanowy (temat z war-
jacjami z sonaty op. 10), niezbyt jasny t
wyrazisty w swej budowie  warjacyjnej:
ni3 mógł zająć silniej słuchaczy twórczo-
ścią fortepianową młodego Iwowskiego
kompozytora, Natomiast 3 cykle pieśni:
Pieśni spkojne, op. 2, Pieśni miłosne, op:
3, oraz cztery pieśni do tekstów chińskich
liryków, op. 6, zdołały zainteresować. w
znacznym stopniu zarówno piękną linją>
melodyjną, ciekawą harmonizacjąi barw-
ną ilustracją, fortepianową, jak i szczero-

ścią inwencji,

O jakiejś skrajnej „lewicy* muzycznej
niema tu mowy trudno też doszukać się

wyraźnych cech narodowych w tej muzy-
ce: raczej tendencje umiarkowane wzboga-
cone zdobyczami „ techniki Zachodu zna-

mionują tę twórczość artystyczną,

Sopran liryczny p. Sokół-Rudnicki:j
o bardzo pięknem brzmieniu . uwypuklił
wspomniane walory muzyczne i dał ca-
łość szczerze odczutą, szkoda jedynie, iż

niewyraźna dykcja nie pozwoliła zazna- jomić się dokładniej z tekstem wykona-
nych pizśnh 7.7 MA

Rudnic-
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Nagły lubstopniowy brak którego:
kolwiek z hormonów Tub niedostateczna
produkcja czy też nadmiar w produkcji 2
— wywołane przez pewne zmiany cho-

robowe w gruczole produkującym dany
hormon — wywołują zakłócenia równo- |
wagi procesów ustrojowych kierowa-
nych przez układ autonomiczny, co w
połączeniu- z innemi obiawami natury
bardziej ogólnej obiawia się iako pewna.

choroba 0 pewnych charakterystycz-
nych obiawach klinicznych,

 

Badania nad hormonami wyijaśniły |
etiologię wielu spraw chorobowych
przedtem niejasnych, obecnie zalicza-
nych do schorzeń na tle zaburzeń w
wydzielaniu hormonów. Znając przyczy-
ny tych chorób można też myśleć o

skutecznem ich leczeniu, Podaie się da-
ne hormony w razie ich braku jako

przyczyny choroby; usuwa się część

danego gruczołu, lub podaje się ciało o
działaniu antagonistycznem do działania
wydzieliny tego gruczołu — w razie

nadhniernej produkcii danego hormonu
przez ten gruczoł, i

Badania więc czysto naukowe dąžą-
ce do poznania istoty wydzielin gruczo*
łów o wewnętrznem wydziełaniu, ich
znaczenia i wzajemnego ustosunkowan'a

się, — daje szerokie możliwości zasto-

sowań praktycznych tych wiadomości

w lecznictwie. .

Takie właśnie praktyczne zastosowa-
nie może znaleźć nowsze odkrycie z
dziedziny hormonów dokonane w Tnsty*
tucie Biochemicznym w Sztokholmie
przez prof. dr. Eulera i dr. Klussmana.

Jest to wykrycie antagonizmu, ałe nie

między dwoma hormonami, lecz
między hormonami a witaminą! Wymie-
nieni badacze w doświadczeniach na
zwierzętach

dzy tyroksyną — hormonem tarczycy a

karotyną wzgl. witaminą A.

Tyroksyna, — hormon

znanej budowie chemicznej (zawiera 65

proc. jodu), którą obecnie otrzymuje sie |
też syntetycznie, — między innemi

zwiększa u człowieka podstawową prze
mianę materii, podnosząc ilość zużytego

tlenu, wydałonego CO2. Na tei zasadzie

używa się jej czasem do leczenia nad-
miernej otyłości,

Wymienieni badacze wykazali, że

karotyna

zwierząt doświadczałnych wywołaną u

nich przez podawanie tyroksyny. Miano-
wicie u 13 zwierząt stwierdzono po po-
dawaniu tyroksyny spadek wagi mniei

więcej 9 £. na tydzień, — gdy zaś poda-

wano tyroksynę i karotynę jednocześnie,

stwierdzono zwiększenie się wagi o 1

gr. zaś po podaniu tyłko karotyny

zwiększenie wagi o 11 gr. na tydzień.

Jaki jest mechanizm tego antagoniz*
mu, — nie wiadomo. To że podawanie

tyroksyny i karotyny iednocześnie pod-

nosi wagę, o 1 gr. zaś podawanie tyłko

karotyny o 11 gr. podawanie zaś samej

tyroksyny spadek wagi o 9 gr., — Świad

czyłoby, że prawdopodobnie, karotyna
niweczy działanie tyroksyny, wiążąc ją

w jakiś sposób i unieszkodliwiając. Przy

wyłącznem więc podawaniu tyłko ty-

roksyny zapas karotyny w otrganiamie

maleje wskutek zwiększonego iej zuży”
cia dla „neutralizacii“ tyroksyny.

Jakie zastosowanie w lecznictwie

znalazłoby to odkrycie? wiadomo, że
choroba Basedowa jest następstwem

hiperfunkcji tarczycy t. i.
wydzielania tyroksyny przez ten gru-

czoł. Otóż zdolnošė karotyny jakby
„neutralizowania”, niweczenia działania

tyroksyny -— mogłaby być zużytkowa*
ną w leczeniu tej choroby. N. O.

SGH —

„
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wykazali antagonizm mię-

tarczycy 0 |

wyrównywała utratę wagi.

nadmiernego |
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/ powieść hisłoryezna, która tak wiel-

ikie święciła triumfy i na tak zawrotne

wyżyny,artyzmu wiosła się w stule-
„ciu ubiegłem, w naszych czasach we-
getuje ledwie, prowadząc najżałośniej-

„szy żywot zpośród wszystkich rodzi-

jów literackich. Uważana przez więk-

> „SzoŚĆ dzisiejszych pisarzy, — poszuki-

waczy nowych dróg artystycznych —
za przeżytek, za balast tradycjonali-
styczny, za dziedzinę niegodną- oży-

wienia świeżym powiewem ducha no-

wej sztuki, — pozostaje powieść histo-

ryczna na uboczu, zdala od wpływów
walk j poszukiwań i nowych prądów

artystycznych. — Z drugiej jednak

strony będąc najklasyczniejszym, naj-

czystszym typem powieści epickiej —

siłą rzeczy musi, by zachować swe

prawdziwe oblicze, pozostawać w Ści-

słym związku z tradycjami j dziedzie-
twem wielkiej sztuki epickiej czasów
minionych, to też pisarze, którzy pró-
bują zerwać związek między nią a tą

tiadycią,z reguły niemal zawsze osią-

gają wyniki ujemne i zniechęceni rezy-

gnują z dalszych prób w kierunku pod-

ciągnięcia powieści historycznej pod

uwypukdający się z dnia na dzień co-
raz wyraźniej szablon adaitokzetasztu-

Xd". i]

Najbardziej charakterystyczną, naj-
poważniejszą i stosufikowo najwięcej

jeszcze udaną próbą zerwania z tra-

dycjami epiki na połu powieści histo-

rycznej, było stworzenie nowego ro-

dzaju literackiego, znajdującego się ŚC'-

śle na pograniczu literatury pięknej i

historjł — tzw. „żywota romansowego*

(a vie romancće): czyli powieści bio-

graficznej. Uprzedzając dalsze wywody

trzeba zgóry stwierdzić, że poza rzad-

kiemi a nielicznemj wyjątkami (rosyj-

ska powieść historyczna, u nas zaś p0-

wieści Kossak - Szczuckiej),
h'storyczna dnia dzisiejszego odgry wa

jaką taką rolę w literaturze jedynie w

formie powieści biograficznej.

Wiele na to złożyło się przyczyn i

to zarówno natury czysto estetycznej,

artystycznej, jak ; socjologicznej i 2-

gólno kulturalnej. Epoka nasza i jej kul-

twra mają charakter typowo  ahisto-

ryczny, można nawet powiedzieć —

jantyhistoryczny. Ani mas czytelniczych

ani krytyki Itierackiej, ani utworów sa-

mych, nie pociąga urok czasów Za-

mierzchłych; urok, tkwiący w odmien-

ności, a jednocześnie w kryjącej się za

tą odmiennością — niezmienność ludzi

przez niewątpliwą sugestywność: siłę

i barwność gestu i efektu kostiumowo-

dekoracyjnego, które tak wielkie wra-

żenie wywierały w epokach minionych,

choć i nie tak dawnych jeszcze: w

czasach Walter Scotta czy Dumas'a-

ojca, Flauberta, Sienkiewicza czy Ro-

standa. O

Nie pociąga więc przeszłość jako

taka,—to też, by mogła zainteresować,

trzeba ją aktualizować.W jaki sposób?

Szukając elementów wspólnych we

wszystkich epokach. — Takim elemen.

tem najbardziej niezmiennym jest dusza

ludzką. Stąd skupienie całej uwagi na

psychołogji człowieka czasów minionych

i to psychologii, naświetlanej tak, by
uwypuklała nie to, co go od ludzi dzi-

siejszych i-jch*dusz różni, — ale to,

co ma z nimi wspólnego. W tej aktua-

 

lizacjj, dokonywanej drogą  rozwiel-

możnienia się psychologizmu  kosz-

tem innych elementów literackich, tkwi
 

historyczną

DODATEK_KUETORALNO"LITERACKIm
— 2 e +, " = - 5 ==

źródło powodzenia żywiołów romanso-;

wych, ale zarazem tai się niebezpie-

czeństwo: autor powieści biograficznej,

grzeszy ambicją aktualizacji przeszłości

szm nie zauważa, jak wpada w ana-

chronizm, nietylko psychologiczny, ale

i rzeczowy. 5 ea
. .2 3

Przeniesienie się w naszych cza-

sach punktu ciężkości tworzenia  dzie-

jów na wybitne indywidualności, kie-

rujące zorganizowanemi i zdyscyplino-

wanemi masami, również decydujs 0

żywotności żywiołów  romansowycii:

przeszłość interesuje o tyle, o ilewiel-

kie jej postacie dadzą się oglądać,a

często i rozumieć drogą „porównywania

z twórcami dziejów dnia dzisiejszego.

I tu znowu niebezpieczeństwo  artys-

tyczne, którego nie uniknął prawie ża-

den wybitniejszy autor powieści  bio-

graficznych: wielkie postacie czasów,

ubiegłych niemal zawsze zanadto stają

się podobne psychicznie (a nawet nie-

tylko psychicznie, bo i biografję ich

autor demonstruje w odpowiedni Spo-

sób) do wybitnych działaczy naszej

epoki, przyczem autor, tak skrzętnie

chwytający ; uwydatniający podobień-

stwa, zupełnie zapomina o różnicach

— wieki, a nieraz i tysiąclecia prze-

stają dła niegoistnieć!...

Oprócz aktualizacji przeszłości, któ-

rą można albo aprobować albo ganić

(to jest kwestja wyłącznie osobistego

zapatrywania) — o  rozwiełmożnieuu

się powieści biograficznej decydują in-

ne jeszcze czynniki, świadczące na nie-

korzyść

rzy historycznych: brak szerokiego 9d-

dachu epickiego, niezdolność -stworz2-

rzenia- rozległej, szeroko rozbudowatej

kompozycji powieściowej brak  olin-

piiskiego, beznamiętnego obiektywiziwa

artystycznego, umożliwiającego pa-

trzenie na ten sam fakt oczyma raz

jednego, raz drugiego ze zwalcza-

jących się aktorów dramatu dziejo-

wego, — wszystko to każe nowoczes-

nemu powieściopisarzowi historyczne-

mu — biografišcie zwęzić swe dzieło

do granic, w których zamykają się

dzieje życia i duszy jednego tylko czło

wieka. — Cała zaś reszta: epika, jei

duch i kultura, inni ludzie, ich dzieje,

— wszystko to zepchnięte zostaje na

plan dalszy. us
ż « e

Niewątpliwą wyższość nad dawnymi

powieściopisarzami historycznymi ma-

ją dzisiejsi biografiści w zakresie od-

twarzania prawdy historycznej. Gdy

czytamy „la vie romancóe", — może-

my się nie godzić z takiem czy innem

pojmowaniem epoki i iej ludzi przez

autora, ałe nigdy nie wątpimy w to, że

przedstawioay przezeń fakt istniał na-

prawdę. Ale czy ta niezachwiana wier-

ność prawdzie historycznej iest wy-

łącznie zaletą? W monografii nauko-

wej — tak, ale w dziele sztuki?...

Mimowolj nasuwa słę przypuszcze-

nie, że  powieściopisarzom historycz-

nym naszych dni braknie inwencji be-

letrystycznej, — brak im wyobraźni

twórczej, której takie wspaniałe bo-

gactwo uderza u autórów XIX sfulecia

i że nic innego, tylko niezdolność do

tworzenia samodzielnych własnych  0-

brazów i wątków, logicznie wiążącyci

się z epoką, którą opisują. — każe im;

niewolniczo odtwarzać jedynie prawdę

 

współczesnych  powieściopisa-,

 

Ale i tu nieraz wyższość mają nad

nimi Walter Scott, Dumas ojciec, Flau-

bert, Sienkiewicz, Lew Tołstoj. Cóż z

tego, że ńie istniał nigdy Templarjusz-

Brian de Bois - Gilbert i nie poległ

wcale w cudowny sposób w czasie swe

go zwycięstwa nad

przyjacielem Ryszarda Lwie Serce?...

Cóż, że Karola Stuarta nigdy nie rato-

wali czterej muszkieterowie francuscy?

Że nie istniał pan Zagłoba, i nie An-
drzej Kmicic zadecydował g obronieniu

się Częstochowy?...

Ale duch epoki, w której żyją, wal-

czą i kochają ci nigdy nie istniejący

ludzie, odtworzony jest przez ich twór-

ców, zrozumiany i wyczuty znacznie

prawdziwiej nieraz, niż przez dzisiej-
szych autorów żywotów romasowych,

którzy — jak grzeczne dzieci — nigdy

nie pozwolą sobie skłamać, nigdy —

nie przedstawią obrazu czy człowieka,

którego istnienia nie udokumentują Źró-

dlami historycznemi, — ale którzy czę-

sto nie potrafią oddać prawdziwego d'-

cha epoki!

Do naiwybitniejszych i naigłośniej-

szych powieści biograficznych naszej

epoki zaliczyć należy Andrzeja Maurois

żywoty Shelley'a, d'lsraelego - Be:-

consfiełda Edwarda VII; Emila Lud-

wiga „Napoleon“ į „Lincoln“, Wasser-

mana biografje Kolumba („Don Kichot

Oceanu") i Stanley'a  („Bula Matar:“)

i Tymianowa — dzieje znakomitego

rosyjskiego komedjopisarza Gribojedo-

wa („Śmierć Wazir - Muchtara"). Cha-

rakter biograficzny mają i „Historie

Jakóbowe* i „Dzieje Józefa i jego bra-

ci“ Tomasza Manna, a nawet i Krysty-

na, córka Lawransa* Sygrydy Undset,

— bo choć bohaterka cyklu „Wianek“,

„Žona“ „Krzyż” jest postacią zmyślo-

ną — dzieje jei to nie innego, jak bio-

grafja bezimiennej, ale prawdziwej, ty-
powej kobiety średniowiecza.

Natomiast — wbrew pozorom — nie

jest żywotem  romansowym „Piotr

Pierwszy* Aleksego Tołstoja, — prze-

ciwnie, jest to zadziwiająca swym Sz*-

rokim oddechem, monumentalna kom-

pozycja epicka — powieść nie o ied-

nym człowięku, epokę tworzącym, ale

o epoce, przez człowieka tworzonej —

a to nie jest to samo!

Najklasyczniejszym przykładem  ro-

mansu biograficznego jest świeżo wy-

dany po polsku (nakłademw—twa I.

Przeworskiego, przekład Zofii Peter-

sowej) „Juliusz Cezar* Mirko. Jellusi-

cha. W żadnym innym utworze z dzie-

dziny żywota romansowego nie wy-

stępuje jego prawdziwy charakter w

całej pełni tak, jak w opowieści o ŻY-

ciu twórcy imperium rzymskiego na

gruzach rozpadającej się, rozkładającej

rzeczypospolitej.

W dziele Jellusicha imponuje nie

tyle rozległa ; głęboka wiedza o Ce-

zarze (do tego jesteśmy już przyzwy-

czajeni m dzisiejszych biografów), ile

dążność do stworzenia oryginalnej sza-

ty artystycznej, któraby z romansu bio-

graficznego uczyniła naprawdę dzieło

sztuki, a nie zajmujące dziennikarskie

sprawozdanie tylko (Wasserman), lub

iaonografję historyczną, rozwodnioną

pseudo - literackim, rzekomo  poetyc-

kim styłem (Ludwig, Zweig).

Z przekładu trudno osądzić, o ile

„Juljusz Cezar" jest dzielem sztuki, ==

niehistorycznym |

kj

| niewątpliwie są momenty beletryskicz:

ne i dramatyczne, świadczące o usiło-
waniach autora stworzenia naprawdę

powieści o wielkim dyktatorze Rzymu,

a nie biografii pseudo - artystycznej.

Zarówno koniec utworu, jak i niektóre

epizody, nacechowane dynamizmem i

umiejętnością porwania  pointe'ą

świadczą na korzyść dzieła Jellusicha.

 

Juliusz Cezar jest postacią wyma-

rzoną dla autora żywota  romansowe-

go: rzadko kiedy w dziejach indywi-
dualność wielkiego człowieka tak na-

prawdę ułożyła swe piętno na epokę

i przysłoniła sobą i całą epokę i innych

jej ludzi. A przecież jednak i Pompe-

jusz, i Krassus, i Sulla, i Brutus żyli
swem własnem życiem  psychicznem i

społecznem, i rasowy  beletrystyk —

epik potrafiłby więcej v.ydobyć z ich

psychiki i dziejów dynamiki, niż to u

Czynił JeHusich. i

Moment aktualizacji jest w treści

książki Jellusicha niewątpliwie najważ-

niejszy. Czemże jest iego dzieło? Na-

miętną apoteozą jedynowładztwa silne-

go człowieka,  iedynie  umiejącego

wznieść się na szczyty służby i pracy

dla dobra ogółu, które to dobzo będzie

umacniał siłą, choćby i wbrew wot

tegoż ogółu. A zarazem jest to akt 0-

skarżenia, wytoczony  republikanizmo-

wi, demokracji i oligarchii zarazem,

przedewszystkiem zaś parłamentaryz-

mowi.

W świetie książki Jellusicha partia

republikańska, iei filary — Cyceroi

Kato Młodszy, jej ideały i dążenia, —

to jedno wiełkie: bagno demoralizacji,

cynizmu, jnteresowności lub w najlep-

szym razie ograniczonej tępoty. Tei

bandzie, nie chcącej dła własnego inte-

resu wypuścić władzy z rąk, przeciw-

stawia autor silnęgo człowiska, znają-

cego swą wartość — wartość dla do-

tra ogółu. :

Historjozofja to typowa dla naszych

czasów. W jej świetle nawet Katylina

wyrasta ponad Cycerona. — Panta rei

— cóżby powiedział hetman Zamoyski

Andrzej Maksymiljan Fredro j cała za-

patrzona w ideały republikańskiego

Rzymu — szlachta staropolska, gdyby

tak jej przedstawiono wówczas jej ulu-

bieńców i mistrzów??!...
* * *

W aktualjzacii przeszłości idzie Jel-

lusich za daleko. Jego Cezar myśli za-

nadto po dzisiejszemu, chwiłami aż do

złudzenia przypominając dzisiejszych

dyktatorów; jego senat zanadto przy-

pomina współczesne parlamenty, by

nie robić wrażenia anachronizmu i wy

paczania prawdy dziejowej. Wrażenie

to potęguje niesłychanie słownictwo:

Jellusich nietylko sam w narracji užy-

wa wyrazów ze słownika pojęć i oby-

czajów społeczeństwa o 2.000 lat od-

ległego od Cezara, ale w usta swych

bohaterów wkłada słowa, które  na-

tychmiast rozwiewają złudę że jesteś-

my w r. 60 przed Chrystusem.

Bez oryginału

czy nie zawiniła

wość tłumaczki,

trudno sprawdzić,

tu przesadna gorli-

— w każdym jednak

razie „pas“ i „piruety“ na zebraniu to-

warzyskiem u Krassusa, a ponadto:

adjutant, zaaferowany, front, (w zda-

niu „idę na front“), dewica, prawica

(partie polityczne!) i wiele jnnych bar-

dzo obniżają powagę dzieła o Juljuszu

Cezarze, jako powieści historycznej, t.

jako powieści, mającej za zadanie

słowami  dzisiejszemi oddać prawdę

tamtej epoki i jej ducha. Pot,
: |
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= pomarańczowe pochodzi z

podzwrotnikowej Azji południowej, z o0-

kolie leżących u stóp gór himalajskich i

/2 południowych Chin. Z tych krajów ho-

fadowla drzew pomarańczowych rozsze-

Tzyła się już dawno we wszystkich

częściach świata, nawet w krajach kli-
matu umiarkowanego, leżących bliżej

Dółnocy.

Rozszerzona hodowla tych drzew

Drzyczyniła się do powstania kilku ga-
tunków pomarańczy po uszlachetnieniu,

a właściwie po zaaklimatyzowaniu zwła-

Szcza chińskiej mandarynki w innych

Krajach. Zasadniczo istnieją cztery głów-
ne odmiany drzewa pomarańczowego,

Które różnią się między sobą wielkością,

kształtem, kolorem, grubością skórkii

smakiem owocu, inne zaś odmiany po-

Wstaly pod wpływem danego klimatu,

rodzaju gleby, sposobu pielęgnacji i na-
wożenia.

2 Główne odmiany drzew pomarafńczo-

Wych posiadają własne nazwy w han-
dlu. Pierwszą odmianę, pochodzącą z
Chin, nazwano mandarynką, drugą se-

wilską pomarańczą, odznaczającą się
wybitną kwasotą, trzecia zwie się ber-
šamotową i wyrabia się z niej znany ole-
iek bergamotowy, używany dawniej przy
wyrobie tabaki bergamotki, wielce ulu-
bionej w Polsce, a czwartą nazwano
zwykłą, albo słodką, nadającą się naj-
biej do konsumpcji.

W botanice zaliczono pamarańczę do
rodziny Rutaceae, a samo drzewo poma-
rańczowe nosi nazwę naukową Citrus

aurantium. Drzewo to odznacza się tem,
Że jest wiecznie zielone, posiada liście o

kolorze i wyglądzie skóry, kwiat zaś je-
%o jest biały i rozsiewa w koło miły i
nadzwyczaj silny zapach. Zwykle drze
wo pomarańczowe nie przekracza wyso0-

kości 10 metrów.
W przyrodzie drzewo pomarańczowe

rośnie samorzutnie w krajach o klimacie

umiarkowanym, wilgotnym, leżącym ni-

„ żej do —5 st. C. W takich okolicach po-
Marańcza owocuje cały rok, daje trzy,

a nawet cztery zbiory rocznie, podczas

$dy w innych krajach owocuje jedynie
w miesiącach letnich i daje często tylko

ieden zbiór w roku.

Drzewa pomarańczowe udają się do-
brze na ziemi lekkiej, pochylonej ku po-
łudniowi, dobrze uprawionej i nawodnio-
1lej j należycie nawożonej. W każdym

_ kraju, w którym kwitnie hodowla poma-
rańczy, istnieją liczne szkółki, w któ-

rych pielegnuje się sadzonki i z których

przesadza się młode krzaczki w przezna*

czone miejsca. Wiosną wysadzać można
również gałązki pomarańczy nawet na

pcie, a nietylko do wazonów.
Przed wysadzeniem krzaczków wy”

kopuje się na polu szerokie dołki, głębo-

kie na 60 cm. we wzajemnej odległości

od siebie 5 do 10 metrów, zależnie od ja-

kości gruntu i klimatu. Sadzonki wzglę-

dnie krzaczki przykrywa się ostróżnie,

bez naruszenia korzonków ziemią. zmie-

szaną z nawozem i utwierdza lekko na

stanowisku. D

Pole pomarańczowe ochrania się

przed „wiatrami i w tym celu otacza się

je drzewami, odznaczająccemi się rozło-

żystością. W Afryce otaczają pomarań-

cze ewkaliptusami. Pielęgnacja pól poma-

x rańczowych polega na tem, że dwa razy

'w roku na wiosnę i w jesieni przeoruje

się ziemię między drzewami pługiem :

s się ją nawozem. Prócz tego mło-

de drzewka w pierwszym i drugim roku

wzrostu podlewa się obficie co dwa ty-

sodnie przestałą wodą w czasie posuchy.

dy romarańcza kwitnie, ogląda się  
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każde drzewo bardzo troskliwie, oczysz-

cza się je z każdej naleciałości, obcina

suche i wątłe gałązki, jak też odrosty

dolne, podpiera gałęzie, a ziemię w koło
drzewa dokładnie oczyszcza, przerabia

i odkaża. Drzewo pomarańczowe jest

wielce wrażliwe na wszelkie wpływy

zewnętrzne i szkodniki wszelkiego ro-

dzaju, bardzo łatwo zakaża się, a wów-

czas ulega chorobie.

Dlatego też tylko dobrze pielęgnowa-

ne drzewo wydaje już w czwartym roku

swego wzrostu owoce. Z początku daje

w roku 800 do 1200 sztuk pomarańcz,

z latami iłość ta wzrasta do 2.000 sztuk

i więcej, a przy dobrej hodowli i pielęg-

nacji jeszcze w 25 roku życia dostarcza
około 3.000 sztuk owocu w roku. Kolo-

niści francuscy w Algierze zbierająz je-

dnego hektara około 3 miljonów, a na-

wet więcej pomarańcz.

Pomarańcza. zebrana w zupełnie doj-
rzałym stanie, jest prawie zawsze słod-
ką i soczystą. Z uwagi jednak na to, że
konsumpcja miejscowa jest zwykle nie-

znacznąi olbrzymią większość zbioru

przeznacza się na wywóz, zrywa się po-

marańcze w stanie na pół dojrzałym, by

zdolne były do przewozu. Zebrane owo-

ce muszą się najpierw wypocić, prze-

schnąć, następnie oczyszcza się je i se-

greguje według wielkości na kilka sort

stosownie do wymogów handlu i ceny.

Następnie pakuje sę ie w skrzynie po

250 do 400 sztuk, a droższy towar za-

Nieco o pomarańczy
wija się w bibułki i chroni w ten sposób

od gnicia i uszkodzenia.
W Europie kwitnie hodowla poma-

rańczy w Hiszpanii w okolicach Walen-

cji i Sorento, we Włoszech koło Messy-
ny, u podnóża Etny i w Kalabrii, wresz-

cie na Riwierze francuskiej, na wyspie

Korsyce i w Grecji. Rząd francuski po-

|piera bardzo usilnie hodowlę pomarań-

| czy w swych afrykańskich koloniach. —

[Z początkiem listopada kolonie te zasy-
pują Europę dwoma gatunkami poma-

rańczy, a mianowicie: pomarańczą ka-

bulską i drugą odmianą zwaną Blidah»

które dają owoc duży, prawidłowo okrą-

gły, blado złotawy, bardzo soczysty, ©
pięknym zapachu, ale często niemile

kwaskawaty i suchy.
Chiny wywożą po za swe granice

bardzo wielkie ilości pomarańczy ma-

łych, prawidłowo okrągłych i smacz-

nych. Również Mała Azja, a zwłaszcza

Palestyna wywozi wiele tego owocu, a

nawet w ostatnich czasach wyhodowano

tam nową odmianę, wielką wprawdzie,

ale często niciastą i kwaśną.

W Afryce hodują wiele pomarańczy

Tunis, Algier i równina zwana Metidia.

W Ameryce kwitnie ta hodowla w Ka-

lifornji i na półwyspie Floryda. W Algie-

rze i w Tunisie rośne dobra odmiana

drzewa pomarańczowego, znana w nau-

ce pod nazwą Citrus deliciosa, dająca

owoc mały;'soczystyismaczny jak man-

darynka. W kraju tym zbiera się poma= 

Str. V

rańcze trzy razy do roku w końcu paź-

dziernika, w grudniu i na wiosnę. Ho-

dowla drzew pomarańczowych zaimaje

w Algierze poważną przestrzeń, gdyż

około 9.500 ha. o
Owoc ten tani wszędzie na micjsze-

podlega w każdym kraju, a zwłaszcza

w Polsce bardzo wysokim opłatom cel-

nym. Nawet kolonista francuski musł

płacić wysokie cło przy wywozie tcze

towaru do Francii. To też owoc ten nie

jest dostępny dla szerokich mas ludności

w Europie.

Chodzi więc obecnie o odpowiedź, czy

drzewo pomarańczowe może rozwijać

się i owocować w naszym klimacie i na

polskiej glebie. W dawnych czasach kró-

lowie polscy i magnaci urządzali u siebie

pomarańczarnie z wielkim nakładem ka-

pitału i pracy. O ile wiemy, nikt nie pró-

bował wyhodować w Polsce polską od-

mianę pomarańczy. przystosowaną de

| naszych warunków klimatycznych. —

Wprawdzie ogrodnicy polscy uważają tę

sprawę za przesądzoną i mówią. że po-

marańczowe drzewo nie może w Połsce

normalnie owocować, jednak biorąc pod

uwagę najnowsze zdobycze technikirol-

nej i możność posługiwania się elektry—

cznością i sztucznem ciepłem, sądzę, że

w pewnych okolicach Polski możnaby

przy należytych instalacjach hodować te

drzewa, licząc naturalnie tylko na jeden

zbiór w roku. W tym wypadku powsta-

łaby jeszcze jedna odmianapomarańczy:

Citrus polonica.

Dr. J. SKULSKL Inż. rołr. 
Galicyjska cenzura

D. cenzury galicyjskiej. wprowa”

dzonej w styczniu 1776 roku, zajmują

zgoła niezaszczytną kartę w historji lite-

ratury i piśmiennictwa polskiego pod za-

borem austrjackim.

Początkowo funkcje te spełniała tzw.

Komisja cenzuralna ze siedzibą we Lwo-

wie. Już jednak w roku 1781 scentralizo-

wano i te funkcje we Wiedniu, gdzie u-

tworzoną została Centralna Komisja cen”

zuralna dla wszystkich krajów wchodzą-

cych w skład monarchii austrjackiej,

z ekspozyturami rozrzuconemi po wszyst

kich większych miastach.

Rok 1810 przynosi inowację: we Lwo”

wie powstaje tzw. „Biicher-Revisions-

Amt“, zatrudniający cenzora, kancelistę

i woźnego. Dla wydawnictw w języku

żydowskim istniał osobny cenzor przy

tymże urzędzie.
* . .

„Urząd dla cenzury książek” posia”

dał niemal nieograniczoną władzę, a od

orzeczeń jego nie było apelacji. Kontroli

jego podlegały wszystkie książki i druki

sprowadzane z zagranicy, — jak rów-

nież wszystkie wydawnictwa krajowe.

do sztychów, map i nut włącznie.

Taksamo podlegały kontroli cenzora

wszystkie księgarnie i wypożyczalnie

publiczne,

Udzielenie pozwolenia na druk („lm-

primatur*) lub też odmówienie tego ze-

zwolenia („Non admittitur*) zależało od

fantazji czy dobrego humoru cenzora:

nierzadko też szukali pisarze skutecznej

protekcji... nawet i u kucharek.

Tak miała się sprawa z „Dumau:

Polskiemi* Tymona Zaborowskiego. Bvi

wówczas cenzorem radca gubernjalny

Bernhard, człowiek dość ograniczony,

nie zły nawet, ałe zdziwaczały. Nie zno-

sił w rękopisach niewinnego słówka

„nawiasem*, wietrząc w niem coś podej- ,

rzanego, groźnego dla c. k. rządu. Bez-

litośnie też skreślał słowa „Polska, Po-

lacy*, wstawiając na ich miejsce wyra”

żenia „kraj, ziomkowie*.

Kiedy więc redakcja „Pszczoły pol-

skiej'* wręczyła mu do cenzury wierszyk,

w którym znalazła się stroika następu-

jąca:

Wdziewajcie bracia żupany,

zapuszczaj wąsy Polaku,

ten, kto gromił bisurmany,

nie wjeżdżał do Wiednia we fraku,

skrupulatny cenzor zmienił Polaka na

„ziomka“, a Wiedeń na „Paryž“... Oczy-

wiście w tej formie wiersz nie mógł z0-

stać wydrukowany.

Zaborowski zatem, wiedząc, że Bern-

hard nie chce zgodzić się na wydruko-

wanie jego „Dum* w  „Haliczaninie",

zwrócił się do mistrzyni od rondła, cie”

szącej się wyjątkowemi względami swe-

go pracodawcy.

Interwencja ta pomogła, — Cenzor

ustąpił.

Wyjątkową postacią był poprzednik

Bernharda na urzędzie cenzora, Wacław

Hann. Niemiec z pochodzenia, nauczył

się szybko po polsku, a oddany pracy

naukowej i literackiej, zżył się serdecz-

nie z młodzieżą uniwersytecką, budząc

w. niej zamiłowanie do literatury. W ro-

| ku 1792 piastuje godność rektora Uni-

wersytetu, Miasto Lwów, w uznaniu je-

go zasług, mianuje go w r. 1811 obywa”

telem honorowym, ale Hann, złożony

z urzędu i pozbawiony pensji, kończy

swój żywot niemal w nędzy.

Po roku 1830 cenzura šwiecita praw-

ziwe orgie. Celowała w tem policja au-

„jacka, która cenzurowała nietyłko

Jzienniki i afisze, lecz mieszała się usta-

wicanie i do spraw, podpadających pod

rompetencię urzędu cenzuralnego.

Zwłaszcza odznaczył się na tem po-

ju zastępca dyrektora policji br. Antoni

Paumann, przeniesiony następnie do wie-

deńskiej centrali.

Wypadki marcowe 1848 roku pociąg-

 

nęły za sobą zniesienie cenzury. Nie ma

długo jednak, bo już w listopadzie tegoż

roku, z nastaniem rządów reakcji, cenzu-

ra odżyła, choć w zmienionej formie. A

dała się ona porządnie we znaki współ”

czesnym pisarzom i publicystom po

skim, niemiłym rządowi. żeby wspom”

nieć tylko o wywiezieniu do służby w

bataljonach karnych Jana Dobrzańskieg»

oraz o prześladowaniach, na jakie wy”

stawiony był Jan Zachariasiewicz.

(kr.).

-——

„Pijany jak Polak”
Utarło się we Francji nie bardzo przy”

jemne dla nas powiedzenie: „Pijany jak

Polak*. Nie wszyscy jednak zapewne wie-

dzą, skąd to poszło i, że początkowo mis

ło znaczenie odmienne od dzisie'szego, bo

bardziej pochlebna dla nas.

O powstaniu tego powiedzenia ope-

wiada nam w ostatnim numerze „Mariam

ne“ znakomity feljetonista p. Pierre Bost-

w reportażu zatytułowanym „20 dni w

Polsce *. ż

Historyjka ta sięga czasów napolecń-

skich i walk czsarza w Hiszpanii. Otóż

gdy oblężenie (prawdopodobnie) Saragos-

sy zbytnio się przeciągało, zniecierpl'-

wiony cesarz polecił zaatakować ją pu?-

kowi polskiemu, którego odwaga i dziej

ność bardzo mu się podobały. Jednake

woż odpowiadziano mu: że jest to niemo*-

liwe, albowiem polscy żołnierze 34 kom:

pletnie pijani.

Napoleon, nie zrażony tąwiadomości%,

utnzymał swój rozkaz.

W resuliacie Polacy zaatakowali Sr—

ragossę, z takim ogniem i odwagą e

wkrótee ją zdobyli, okrywając się nieś-

miartelną sławą,

Od tego pamiętnego incydentu. kiedgį;

Napoleonowi mówiono, że żo!tnierze pew”

nego oddziału woskowego zadużo wypił

odpowiadał: „Niech piją, — jeśli eheg=

lecz niach będą tak pijani jakpolacy"

 

 



  

Tadeusz Grabowski: „Krytyka lite-
racka w Polsce w epoce realizmu
5 modernizn:' »(1863—1933)*. Poznań
1934 (nakłaiem Poznańskiego Towa-
„Tzystwa Przyjąciół Nauk. Prace komi-
si filologicznej tom VI, zeszyt 2. W
8-ce str. 4 n'b. + 317. Cena 10 zł).

* Obok literatury religijnej, katolic-
kiej i różnowierczej wieku reformacji

; kontrreformacji, drugą specialnošcią
61-lstniego profesora uniwersytetu po-
znańskiego jest historia nasze: krytyki
Kterackiei. Studja nad nią rozpoczął
niezadawalającemi rozprawami o Osiń-
skim i Michale Grabowskim, poczem|
kolejno ogłaszał wyniki swych badań
mad krytyką literacką w czasach roman
tyzmu (1818—1830), w Poznańskiem i
w Galicji po r. 1830, dalej o krytyce na
emigracji po r. 1850 w kraju, nareszcie
zebrane razem w dwu książkach: „Kry-
tyka literacka w Polsce w epoce pseu-
doklasycyzmu“ (1918) i „Krytyka lit.
u epoce romantyzmu” (1931).

Tom, który mamy przed sobą, za-
myka chronologicznie całość przedmio-
tu i ogarnia drugą połowę dziejów
krytyki polskiej, minionego 70-lecia.

Materiał podzielił autor na 9 roz-
ćziałów. Po dość ogólnikowem wyło-
Żżeniu, na czem polegała teoria krytyki
r-alistycznei, charakteryzuje rolę Sie-
mieńskiego, Szujskiego, Tarnowskiego
i Tretiaka, jako przedstawicieli „szko-
ły krakowskiej". Przechodząc do kry:
tyki lwowskiej, kładzie nacisk na filo-
legizm Małeckiego, za którego konty-
ruatora uważa Pilata i, w dalszym pro
arieniu działania, Nehringa.

Ująwszy zwięźle istotę tainizmu i
nastawienie pozytywizmu w zaborze
rosyjskim, zaczyna korowód jego przed
stawicieli od Kraszewskiego poprzez
Spasowicza do Chmielowskiego. Na-
stępnie mówi o przenikaniu naturaliz-
miu i reakcji nań, ocenia zasługi Syzie-
tyńskiego na przełomie nowych  prą-
dów. I znowu wraca do tainistów, by
przez Krzemińskiego, Bema i in. zdą-
żyć do Chlebowskicgo, obszerniej sto-
sunkowo traktowanego.

Dążenia imrresjonizmu umieszcza
autor na dokładniej nieco podmalowa-
nem tle ogóliych teoryj estetycznych
modernizmu. Na plan pierwszy wysuwa
Witkiewicza, poczem dopiero rozwodzi
się o Miriamie i Porębowiczu, by Za-
rzymać się dłużej nad Matuszewskim.
rozleglošcią i zasięgiem iego zaintere.
sowań, tudzież estetyką w duchu Lip-
gsa. Przy nim dopiero grupuie Jellentę,
Langego, Gostomskiego, niby satelitów.

Jako reprezentantów zwrotu do ide-
alizmu lokuje autor w iednynt rozdzia-
le i na jednej linji Przybyszewskiego,
Brzozowskiego i Zdziechowskiego, a za
nimi umieszcza w dalszej perspektywie
Feldmana, Boya * Wasilewskiego. Wre
szcie przedostatni rozdział noświęca
krytyce neofilołogicznej i zwiastunem
nowej ery. Tu znalazło się miejsce dla
profesorów od  Kallenbacha poprzez
Chrzanowskiego do Briicknera i młod-
szych z Pigoniem i Kleinerem, kończąc
zaś na Kołaczkowskim i — Czachow-
skim .

„Synteza dzisiów krytyki polskiej"
'na 9 stronicach uwydatnia najpierw
„coraz większe w realiźmie zajęcie dia
jednostek twórczych, przeciwstawia
bstoryzm krakowsko _ lwowski i po-
zytywizm warszawski. Natomiast mo-

rnizm domaga się badania sposobów
twórczych, entuzjazmuje się dla kształ-
t: i pierwiastka wiekuistości w Sztu-
ce, szuka tzw. natury twórczej. Este-
tykę wcielił do antropologii, a zagad-
nienie stylu uczynił kwestją społeczną.

, Postawę i świadomość moralną kazał
łączyć ze zmysłem filozoficznym. Dzie-
jemi krytyki rządzi, wedle autora, pe-
wne immanentne prawo 1ozwoju. Kiy-
jtyka literacka w kontraście do historii
literatury jest i ma być wyrazem ÓSo-
ltistych przeżyć i kieruje się cslłami
| społecznemi. Historyk, a za nim filolog,
je'e współdziała z epoką, ale ią bada.
| Tyle co do treści książki Grabow=
) skiego. Miał on wszędzie drogę utartą,
|teren przecrany. Nie stąpał po omacku

" dysponując takim  kompetenteym prże-
wodnikiem, jak Chmielowskiego „Dzie-
je krytyki lit. w Polsce" (1902), a nad-
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0d Diemieńskiego do Kołaczkowskiego
to obfitym materjałem, zebranym przez | wiedliwość sponiewieranej szko'e kra-
Feldmana w ostatnim tomie jego „Piś-
m'ennictwa pol. (wyd. III i VI). Gdy
Chmielowski wy swych ocenach przy-
kładał ściśle miarę tainowską, jako ka-
mień probierczy,— to Feldman patrzył
La krytykę oczyma subjektywisty į
zarazem impiesjonisty, entuzjastyczne-
go herolda modernizmu.

Grabowski nie ma własnej doktry-
ny, jako krytyk i dzięki temu łatwiej
mu zachować obiektywizm. Na areopag
sędziów literatury wchodzj bez oficjal.
rej marki jakiegoś kierunku, nie hołduje
jednej szkole, czy pojedynczemu  mi-
strzowi, jest eklektykiem i to mu za-
rewnia swobodną rękę w stosunku do
osób i teoryj. Metodę obrał syntefycz-
ną, zawsze przedewszystkiem zabiega
o wydobycie rysów indywidualności
omawianych Krytyków,opełne uchwy-
cenie znamion ich naukowej osobowo-
ści. I to mu się zazwyczaj udaje, mi-
mo zwięzłości, powiedziałbym nawet
rzadkiej ekonomii słowa, a może właś-
nie dzięki niej. Skupia to, co jest istot-
nie charakterystycznego.

Nie mając mrówczej  drobiązgowo-
ści Chmielowskiego, ani połotu szczęś-
liwej intuicji Fsldmana, wyrównuje to
skondensowaniem treści, rzetelnie nau-
kową terminologją, dobrą dyscypliną
pojęć, nie rozdrabnianiem się na dłu-
gie cytaty obcych myśli, czy streszcze
nia. Uczeń Tarnowskiego, oddaje spra-  

kowskiej", stosując zasadę „suum cui-
que".Reliabilituje Tretiaka, którego łą-
cząc z Tarnowskim, tak postponowali
Feldman i Brzozowski.

Bezstronnie wydobywa cienie i świa
tla filologicznej szkoły lwowskiej”, czy
reąc racjonalnie jej ojcem — Małeckie-
go. Wśród tainistów podnosi wyżej
mało dziś znanego Kaszewskiego, na-
tomiast Spasowicza traktuje jako zdol-
nego publicystę. Profil Chmielowskiego
jako badacza wypadł nistyle wyrazi-
ście, ile przekonywująco. Z mniejszych
krytyków wysuwa przesadnie na pie-
destał Chlebowskiego, który słusznem
zdaniem Korbuta był nie historykiem
—-badaczem literatury, ale raczej pisa-
rzem — popularyzatorem į wychowaw-
cą. Metodą naukową nie mógł się ani
zdaleka równać z Chmielowskim,

Z wielką predylekcją omawia Gra-
bowski genezę idei estetycznych mo0-
dernizmu. Uwažanego dotąd za pio-
niera naturalizmu, Witkiewicza, umiesz
cza na czele propagatorów nowych prą-
dów indywidualizmu i  antyrealizmu.
Głównego szermierza modernizmu wi-
dzi jednak w Matuszewskim, jako wy-
razicielu przełomu ku estetyzmowi czy-
stemu. Z przydzieleniem Przybyszew-
skiego i Boya do grupy idealistów nie
można się zgodzić. Gostomskiego u-
mieścilibyśmy w jednym rozdziale z
moralistą Zdziechowskim, dodając tu  

pominiętego A. Mazanowskiego. U
Brzozowskiego trafnie wytyka neomar-
ksitowski punkt widzenia, impresyj-
ność j intuicjonizm. Doskonale -charak-
teryzuje Zdziechowskiego, jako pokrew
nego Brunetiere'owi.

Słusznie obniża autor Miliera i Po-
mirowskiego, zbyt pobłażliwie traktuje
Boya. Rozdział o. krytyce neofilologicz-
nej ma znaczenie przeważnie tylko sub
jektywne. Żyjących krytyków obdarzo-
no tu samem! prawie superlatywami,
gładkiemi i miłemi frazesami bez uza-
sadnienia rzuconemi, Nie tyczy się to
ustępów 0  Kallenbachu, Windakiewi-
czu, Bruecknerze i Kleinerze, które
czyta się z satysfakcją. Podkreślenia
wymaga ustęp o niedocenianym zwy-
kle Z. Łempickim.

Naogół biorąc książka Grabowskie-
£0 mimo pewnej kapryśności w rozkła-
dzie materjału i innych usterek, do-
strzegalnych dla fachowca, stanowi
poważny wkład do naszej literatury
naukowej. Owoc to erudycji nieprze-
ciętnej i pracy długiej, mozolnej. Znać
liczenie się z dorobkiem dawniejszych
badaczy, ostrożność chwalebną w re-
wizjoniźmie tak modnym, umiar i roz-
wagę zdania odważonego, przemyśla-
nego. Krytycyzm autora, pomijając zbyt
bliską mu współczesność, nje zawodzi
go, uprzedzenie nigdy mu sądu ne
mącj. Może być zadowolony i on i my,
czytelnicy, że Studja długoletnie nad
dziejami naszej krytyki tak pomyślnie
doprowadził do końca.

CZESŁAW LECHICKI

 

Kararyjskie
2 jadąc pociągiem z Genui do

Rzymu, w okolicy Sarzana wychyl.my
się z okna wagonu, — ujrzymy po lewej
stronie od toru kolejowego majaczące w
oddali wyniosłe szczyty górskie.

Niezwykłe to góry: w upalne mie-
siące letnie Iśnią z daleka białym pła-
szczem śniegu, a co dziwniejsza,
śnieg ten nie leży na szczytach, iakby
te się wydawało logicznem, lecz mniej-
więcej w połowie wysokości, na zbo-
czach długiego łańcucha górskiego.

Nie śnieg to jednak, — lecz marmur.
Najpiękniejszy, najczystszy marmur,

słynny na całym Świecie, — marmur

kararyjski. Niewyczerpane pokłady te-
go marmuru ciągną się niemal przez ca-
łą długość Alp apuańskich aż do Pietra-
santa.

Częściowo  ekspłoatowali ten mar-
mur już Rzymianie, — z chwilą jednak

upadku imperium rzymskiego, słyniy

już wówczas „marmor Lunense* (na-  

zwany tak od portuLuna, dzisiejsze
„Luni*) poszedł zupełnie w zapomnie-
nie.

Dopiero przy budowie katedry w
Pizie oraz świątyń w okolicznych mia-
stach wrócono do marmuru kararyj-
sk'ego. Zapotrzebowanie tegoż wzrosło
ogromnie w wieku XV i XVI, równole-
gle z rozkwitem włoskiej sztuki rzeź-
biarskiej i architektonicznej.

W ostatnich dziesiątkach lat prze-
mysł kamieniarski doszedł do wielkie-
go rozwoju. Już przed wojną wywożo-
no z samej Carrary ponad 200 tys ęcy
ton bloków marmuru rocznie.

Największe i najlepsze kamienioło-
niy znajdują się w Carrarze, — obok
tego wydobywa się marmur w kilku
sąsiednich miejscowościach.

Praca w kamieniołomach jest nad
wyraz ciężka i niebezpieczna. Żar słoń-
ca, brak wody, ostry pył, wciskający
się w oczy i w usta, —- wszystko to da-
je się dotkliwie we znaki.

 

Historyczna gospoda

Wwęgierskiem mieście Miskolcz przy-

stąpiono do przemiany” starej gospody

pod Trzema Różami na kamienicę czyn-

szową. Tymi sposobem znika, a przynaj-

mniej traci swój charakter budowa,

z którą połączony jest szereg wspom

nień historycznych, wyliczanych obecn'e

przez gazety.

W obszernym, dwupiętrowym gmachu

zieżdżała się szlachta całego komitatu na

bale, a obce dostojne osoby, podróżujące

po Węgrzech, zatrzymywały się w nim

na wypoczynek. Podczas powstania w

r. 1848 mieszkał w nim Kossuth i wygła-

szał z balkonu płomienne mowy patrio-

tyczne do tłumów, zgromadzonych na

ulicy.
Później urządzono pod Trzema Róża-

mi bal i ucztę na cześć księcia Walii,

późniejszego Edwarda VII z powodu za-

mianowania go przez cesarza Franciszka

Józefa właścicielem 12 pułku huzarów

węgierskich.
Ale naigodniejiszy pamięci wypadek

zaszedł w r. 1881. Epizod, który wów-

czas rozegrał się w Miskolcz, mógł był

wywołać wybuch woiny światowej o 33

lat wcześniej i zmienić mapę Europy ina-

czej. niż zmieniły ją zapasy lat 1914—18,
Był to okres wielkiego naprężenia

 

fmiędzy Austro-Węgrami a Rosją. Pod-
czas wielkich ćwiczeń wojskowych, od-
bywaiących się jesienią, Franciszek Jó-
zef przybył do Miskolcz i naturalnie za-
iął najlepszą gospodę. Pewien miejsco-
wy dziennikarz zapragnął za wszelką ce-
nę dostać się do cesarza i zdobyć jakąś
sensację dla swej gazety. Przebrał się
za kominiarza i straż wpuściła go rze-
czywiście do komnaty monarszej. Fran-
ciszka Józefa nie było, natomiast ktoś ze
świty kazał przybyszowi prędko wziąć
się do roboty, ażeby skończyć ją, nim
powróci. Dziennikarz rad nierad wlazł
do ogromnego porcelanowego kominka i
udawał, że robi w nim porządek. Przy
sposobności znalazł zmięty kawałek pa-
pieru. Była to depesza, którą Franciszek
Józef miał wysłać do cara, ale po na-
myśle rzucił do kominka. Zawierała ro-
dzaj ultimatum. Następnego dnia ukazała
się w druku w dwóch gazetach, wycho=
dzących w Miskolcz i naturalnie obiegła
natychmiast prasę europejską, wywołu-
jąc ogromne poruszenie. Już dostawcy
materiału wojennego radośnie zacierali
ręce, ale sprawę w ostatniej chwili zała-
godzono, a przedsiębiorczy dziennikarz
odpokutował swą niedyskrecię kiłkulet-
niem więzieniem.
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marmury
Mimo zastosowania wszystkich no-

woczesnych urządzeń technicznych,
elektrycznych wiertarek i pił, — znacz-

i to najcięższą część pracy wykonu-
ja jednak i nadał ręce ludzkie. Praca ta
podzielona jest na kilka etapów. Po wy-
wierceniu otworu w twardej skale i za-
łożeniu naboju dynamitowego, — ro-
botnik przystępuje do obróbki oderwa-
nych potężnych bloków by nadać im
formę symetrycznych kostek. Są to
tzw. „pizzicatori“ į „riguadratori“, pra-
cujący całym wysiłkiem mięśni wśród
białego pyłu unoszącego się dokoła.

Inną, niezwykłą, a niebezpieczną
funkcję spełniają tzw. „lizzatori*. Zada-
niem ich jest załadować ogromne, obro-
bione już bloki na prymitywne drew-
niane saneczki, któremi przewożą !e
następnie, — na drewnianych również
rodkładach — do najbliższej linji spe-
cie''ej kolejki. Kolejka ta, zwana „Fer-
ro Marmifera*, przedsiębiorstwo
prywatne, — przypomina nasze kolei-
ki górskie i służy do przewozu obro-
bionych bloków do najbliższego portu, |
skąd następnie płyną one na wszystkie-
strony świata.

Podobnie też, jak przy naszych gór-
sk'ch kolsikach, można za specjalnem
zezwoleniem — i na własne ryzyko —
odbyć tą kolejką podróż, niesłychanie
emocjonującą, a ciekawą. Mały pociąg
wpada co kilka minut z hukiem w ciem-
ne i chłodne tunele, by za chw:lę wy-
nurzyć się znów wyżej, wśród oślenia-
iącej bieli marmurów. lśniących w g0-
rących promieniach południowego
słońca.

Praca w kamieniołomach Carrary
jest prawie dziedziczna: przechodzi z
ojca na syna, a każda rodzina ma po-
niekąd swoją „specjalność*. Jak zazna-
czyliśmy, praca to ciężka i wyczerpuja-
ca, połączona z licznemi niebezpieczeń-
stwami. Dajs ona jednak stały zarobzk
kilku tysiącom ludzi, stanowiących
riejako osobny klan, uważających się
za coś nieskończenie wyższego od zwy
czainych „kamieniarzy“.

I nic dziwnego: oni to przecież wy-

dobywają ciężkim trudem i wysiłkiem

z łona gór bloki tego przeczystego mar-
muru, z których kiedyś powstaną, pod
dłutem genjalnego rzeźbiarza, wspa-
niałe dzieła sztuki... (R)
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