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Nowe oblicze Wiecznega Miasta
Boz w dniu 21 kwietnia, w

„Święto pracy” faszystowskich Włoch,

oraz dnia 28 października — w rocz-

nicę „Marszu na Rzym”, powtarza się

w Rzymie uroczystość otwarcia jaktejś

nowej arterjj komunikacyjnej, lub roz-

poczęcia jakichś, zakrojonych na wiel-

ką skalę robót, zmieniających stopnio-

wo oblicze Wiecznego miasta.
Każda z tych uroczystości, to dal-

szy etap na drodze do zrealizowania
planu regulacyjnego, zatwierdzonego w
r 1931, a przeprowadzanego systema-
tycznie, olbrzymim nakładem pracy,
pod kierownictwem gubsrnatora Rzy-
nu, hr. Boncompagni  Ludovisi.
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Pierwszym, najważniejszym  powo-
<em rozpoczęcia tych robót by! szybki
ozrost stolicy. W roku 1870. liczył
Rzym zaledwie 200 tysięcy mieszkań-
ców; w roku 1885 ilość tychże wzrosła
do 400 tysięcy, w roku 1920 do 900
tysięcy, a obecnie przekracza już mi-
lion.  Niewystarczającą okazała się
istniejąca sieć koman'kacyjna, obejmu-
jąca około dziesięć milionów metrów
kwadr. Należało ją rozszerzyć i por
większyć, stworzyć nowe, nowoczesne
arterie ruchu <vielkomieiskiego.

Na przeszkodzie stał jednak

Rzym starożytny, Rzym Cezarów, —
izólowany niejako od współczesnego

życia, stojący na uboczu, zagubiony

niemal w labiryncie ulic : uliczek, za-

słonięty staremi domami, w których

przeważnie gnieździła się biedota.

Plan regulacyjny rozwiązuje te trud-
rości w sposób naprawdę  monumen-

talnmy: powstają — kosztem ogromnych
ofiar i burzenia całych -kompleksów

starych budynków — nowe, szerokie,

nowoczesne ulice, otaczające  pierście-
niem cały Rzym Cezarów, który w

ten sposób dopiero staje się dostępnym

nietylko archeologom, ale i przecięt-
uym turystom. Wszystkie starożytne

budowle, należycie odsłonięts i orgar
nicznie ze sobą powiązane, przywodzą

przed: oczy całą wielkość starożytnego

Rzymu, wywołując stokrotnie spotęgo-

wane wrażenie.
> .

Za punkt wyiścia obrano historycz-

ną Piazza Venezia. Od niej to biegną

dwie nowe, szerokie, wielkomiejskie

ulice: Via dell'Impero i Via del Mars.
Idąc przez Via dell'Impero mijamy

kolejno słynne fora rzymskie: Trajana,
Augusta, Nerwy, Czzara, — da'ej Fo-

rum Romanum, bazylikę Maksencjusza,
by wreszcie dojść do Colosseum. Co

za rozkosz i uczta duchowa dla arche-

ologa!

Zbudowanie tej ulicy wymagało zbu
rzenia kilkudziesięciu starych, histo-

ryczmie nie interesujących _ domów

czymszowych Przy tej okazii odsło-

nięto tzw. „Torre dei Conti“, ciekawą

rudowię pochodzącą 72 czasów  papie-

ża Innocentego III.

Druga z nowo zbudowanych ulic,

Via del Mare, biegnie w pobliżu słyn-

nej skały Tarpejskiej, teatru Marcela,
forum Boarium j starożytnych  Świą-

tyń tzw. Fortuna Virilis i Westy.W po-

bliżu niej mieszczą się też: pochodzą-

cy z IV w. kościół S. Giorgio in Vela-

bro oraz +S. Maria in Cosmedin (w.

vi). ż

Szeroka ta, nowoczesna zupełnie u-

lica wiedzie dalej, w stronę morza któ-
re dzięki tym robotom regulacyjnym

„zbliżyło się" do Wiecznego Miasta.
* + +

Trzecią wielką arterią ruchu jest

Via del Circo Massimo, ktėrsj uroczy-

ste odsłonięcie nastąpiło dnia 28 paž-

dziernika br. Biegnie ona wzdłuż pół-

nocno - wschodnich zboczy Awentynu,

łącząc go z Palatynem, a opadając na-

stępnie łagodnie ku wybrzeżu Tybru.
Nazwę swą otrzymała od rzymskiego

Circus Maximus, który za czasów Ce-

zarów był iedhym z najwspanialszych

pomników starożytnego Rzymu. Na-

rróżno jednak przyszłoby szukać i od-

tworzyć sobie choć w wyobraźni to

słynne miejsce, na którem przed wie-

kami rozgrywały się wyścigi rzyms-

kich kwadryg Przez szereg lat teren

| ten zajmowała gazownia; po jei prze”
niesieniu w inne miejsce pozostały tyl-

ko nędzne lepianki, stajnie i szopy, —

co wszystko obecnie zrównano z zie-

mią. Trzeba będzie iednak jeszcze pa-

ru lat, zanim zostaną zupełnie odsło-

nięte kontury tej potężnej budowli.

Jak zaznaczyliśmy, wszystkie te

prace zmierzają w. pierwszej linji do

dostosowania stolicy do wzmożonego

wielkomiejskiego ruchu

Miał jednak rząd włoski i inne

jeszcze, idealne cele na oku. A więc

odsłonięcie i udostępn enie wszystkich

piękności starożytnego Rzymu, za któ-

rego spadkobiercę uważa Włochy dzi-

sisjsze, -- unaocznienie wielkości i po-

tęgi Rzymu Cezarów, obudzenie am-

bicji i wielkich aspiracyi w narodzie

włoskim.

Dlatego umieszczono na Bazylice

Maksencjusza, przy Via  dell'Impero,

cztery tablice z drogocennego marmu-

ru, na których wyryto mapy Imperium

rzymskiego, przedstawiające kolejno

granice tego imperjum w początkach

Republiki, po wojnach punickich, za pa- nowania Augusta i za Trajana.

Dlatego odrestaurowano olbrzymini
kosztem słynne mauzoleum Adriana

(Castel Sant“ Angelo). Dlatego wresz-
cie przystapiono ostatnio do odbudowy

Mauzoleum Augusta, mającego stać się

symbolem sławy i potęgi Rzymu.

Wybitny historyk rzymski, Ettore

Pais, mówi o niem w tych słowach:

„Mauzoleum Augusta przypomina

nistylko Włochom, lecz wszystkim na-

rodom ów sławny Okres, kiedy to Ita-

lia, mistrzyni w sztukach wojennych

i pokojowych, dyktowała prawa i nio-

sła cywilizację na świat cały”.

A u wejścia do Mauzoleum, : na

bronzowych tablicach. wyryta ma być

kopja słynnego testamentu Augusta, —

testamentu, w którym wylicza wszyst-

kie swe zwycięstwa:

.. .„Podbiłem prowincje-Galii, Hisz-

panji, Germanji, od Kadyksu do źródeł

rzeki Elby... Podbiłem Alpy od morza

Adriatyckiego do Tyreńskiego... flota

moja pływa od źródeł Renu aż do te-

rytorium Cymbrów, dokąd dotychczas

żaden Rzymianin nie dotarł ani drogą

morską ani lądowa"... (kr.) 

 

Qualis Artiłex!
0. osiemnastu lat dzień 15 listopada

jest dniem ciężkiej żałoby nietylko dla
kultury polskiej, ale naprawdę dla całej

literatury Światowej. Ale zarazem jest

to jedyny dzień w roku, który bez oba-

wy, że będziemy posądzeni o wstecznic-

two kulturalno - artystyczne

seizm, poświęcić możemy rozpamiety-

waniu dzieła i sztuki tego wielkiego ar-
tysty, który nietylko zasłużył się dobrze

ojczyźnie. jako twórca — wychowawca

narodu; nietylko odegrał rolę pierwszo-

rzędną w dziejach powieściopisarstwa

światowego, na szczyty artyzmu wyno-

sząc umierający, zdawałoby się, won-

czas rodzaj literacki powieść histo-

ryczną, — ale też był pierwszym. pisa-

rzem polskim, zdobywającym literaturze

polskiej nietylko popularność i rozgłos

światowy, ale jedno z. czołowych miejsc

w hierarchji arcydzieł literatury wszech-

światowej:

Każdy łatwo zrozumie, o kogo cho-

dzi... każdy będzie wiedział, że mowa

tu o Henryku Sienkiewiczu.

Podchodząc do Sienkiewicza i iego

wielkiego dzieła pod kątem widzenia ich

znaczenia w dziejach ducha i kultury na-

rodu polskiego czyli ich roli wycho-

wawczo- narodowej, trudno byłoby coś

nowego na ten temat powiedzieć w sie-

demnastym roku naszej Niepodległości,

a w pięćdziesiątym pierwszym od dnia

powstania największej, najbardziej, naj-

świadomiej  patriotyczno-polskiej po-

wieści historycznej, jaką jest „Ogniem i

mieczem”. ,
Omawianie twórczości Sienkiewicza 

oPa-

z tego punktu widzenia należy do wy-

chowawców narodu, do budowniczych
państwa, — nie zaś do krytyków lite-
rackich i pisarzy. Ci ostatni natomiast

mają możność i okazię i nigdy nieusta-

jący obowiązek nie tracić z oczu wiel-

kość Sienkiewicza w przeszłości z ied-

nej strony, a z drugiej — podziwiać i

głosić tę wielkość:.. wielkość artysty —

na tle dziejowego stanu literatury

pięknej.

Kampania przeciw Sienkiewiczowi-

artyście (nie wychowawcy  społeczeń-

stwa) prowadzona jest głównie pod ha-

słem awangardyzmu artystycznego, in-

telektualizmu, rewizjonizmu historii, ja-

ko tematu literackiego, — wreszcie pod

hasłem „pogłębiania sztuki”. Dzisiejsze

pokolenie pisarzy widzi w nim jedynie

utalentowanego narratora, šwietnego

plastyka i stylistę, "wartościowego nie-

zmiernie na tle swojej epoki, ale robią-

wet — w porównaniu z pisarzami póź:

niejszymi (np. Żeromski) i bezbarwności,

i braku sugestywności.

Do powyższego dochodzą zarzuty

niewspółmierności dzieła i ambicyj i

możliwości twórczych Sienkiewicza w

stosunku do dzisiejszej epoki i iei wy-

magań; — pomniejsza się też .nieza-

chwianą, zdawałoby się, pozycię Słen-

kiewicza w historji kultury, a powieścio-

pisarstwa w szczególności.

Z drugiej strony nawet pewne czyn-

niki społeczno-kulturalne, przywiązan

do tradycii i do ideałów, głoszonych

przez Sienkiewicza — wychowawcęn -

rodu — coraz obojętniej, coraz chłodnic 
cego dziś wrażenie bezkrwistości, a na-

odnoszą się do twórczośc? Sienkiewicza,

jako wspaniałego arcydzieła sztuki. —

Atmosfera dzieł wielkiego artysty staje

się dla nich coraz to bardziej daleka, co-

raz to bardziej obca, — czczą go, iako

świętość narodową, a nie odczuwają

ogromnego czaru, wielkiego natchnienia

sztuki, jakie wieje z kart jego dzieł:

To też z okazji osiemnastej rocznicy

śmierci wielkiego pisarza nie będzie

rzeczą zbyteczną czy nieaktualną uwy-

puklenie tych wszystkich nu  ntów.

które uczyniły Sienkiewicza jedną z

czołowych postaci powieściopisarstwa

światowego, nietylko polskiego, — po-
nadto zaś zwrócenie uwagi na to, czem

jest Sienkiewicz w świetle dzisiejszości

—dzisiejszości literackiej, artystyczne...

Znane są wszystkim ogromne zasłu-
gi Sienkiewicza - stylisty w historji na-

szej powieści, znane też wzhogacenie i

ożywienie naszego ięzyka literackiego

nie przez tworzenie nowego słownictwa»

ale przez zdynamizowanie i uszlachetnie-

nie uartystycznienie szaty językowej po-

wieściopisarstwa dawniejszego.

W dziejach światowej powieści histo-

rycznejSienkiewicz to jeden z najważ-

| niejszych etapów: stworzona przez Wa|-

| ter Scotta na początku XIX stulecia, w

połowie wieku osiągnęła powieść histo-

ryczna szczyty artyzmu i wartości bele-

(trystycznej w dziełach trzech pisarzy:

Flaubert w „Sałammbo* stworzył naj-
wspanialszy. okaz pówieści historycznej,

opartej ściśle o najbardziej wysublimo-

vaną estetykę realizmu; Tołstoj w

wojnie i pokoju” stwarza typ powieści

| społeczno - narodowej, przeprowadzając
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zarazem konsekwentnie materjalistycz-

ną historjozofię; zapomniany i lekcewa-
żony dziś Aleksander Dumaś —ojciec

osiągnął na polu powieści historycznej

ogromne sukcesy w dziedzinie dynami-

zmu beletrystycznego, dramatyzowania

akcji i niesłychanej pomysłowości w za*

kresie fabuły.

Henryk Sienkiewicz, jako artysta-

powieściopisarz historyczny — to jakby

skrzyżowanie, zlanie się w iedio Flau-

berta, Tołstoja i Dumasa. Ustępując

pierwszemu z nichwfakturze kompozy-

<cyinej i w niektórych innych elementach
czysto estetycznych; drugiemu w
głębi ujmowania zagadnień społeczno-
narodowych i historjozoficznych; trze-
ciemu-— w pomysłowości sytuacyjnej,
— przewyższa każdego z nich z osobna
Sienkiewicz tem, co każdemu z nich
brakowało: jest żywszy od _ Flauberta.
plastyczniejszy od Tołstoja, dostojniejzy»
bardziej artytyczny od Dumasa:
W twórczościni Sienkiewicza — w

szczególności w „Quo vadis* powieść hi-
storyczna osiągnęła szczyty artyzmu,
po dziś dzień w całej literaturze świą-
towej — nigdy i nigdzie nie przewyż-
szone, w „Trylogji* zaś, w szczególno-
ści w „Ogniem i mieczem* dokonał
Sienkiewicz odrodeznia w formiepowie-
ściowej — klasycznej, tradycyjnej. pra-
wdziwej wielkiej epiki, — epiki heroicz-
nej, stając się pod wielu względami znacz
nie bliższym Homerowi, niż twórca
„Pana Tadeusza”, Tasse, Ariosto czy
nawet autor „Niedoli Nibelungėw“.

I ieżeli dziś zupełnie nieoczekiwanie

iwdzimy odrodzenie wielkiej epiki w for-
mie powieściowej w Z.S.S5.R. — to je-
dynym sniernikiem, którym możemy po-
sługiwać się przy dodatniej, bądź ujem-

nej ocenie, epickiego oddechu i kunsztu

A. Tołstoja, Szołochowa czy Awdiejenki
— jest i pozostanie na zawsze Sienkie-

wicz! -

Nie będziemy już wspominali ani o

zaletach narracji  sienkiewiczowskiei,

ani o jego opisach i pełnych dramatyzmu

apizodach, ani nawet o wspaniałej ga-
lerii postaci zarówno męskich, jak żeń-
skich; — plastyk to nie mający sobie

równych w całem powiešciopisarstwie

światowem:.. Rzeczy to naogół znane, to

też, zamiast omawiać je i zachwycać się
niemi poraz tysiączny, warto. zwrócić

uwagę na pewien moment, dotąd przez

entuzjastów i obrońców Sienkiewicza

omijany, a przez wrogów uważany za

nieoma! najsłabszy do obronienia.

Oto coraz to powszechniejsze staje

się mniemanie o powierzchowności Sien-

kiewicza w ujmowaniu spraw głębokich.

spraw wielkich —  powiedzielibyśmy,

spraw czysto duchowych.

Zarzuca się Sienkiewiczowi,że bę-
dąc pisarzem zównętrznie ortodoksyjnie,

sziańdarowo niemal chrześcijańskim. ka-

tolickim — nie potrafi, nie iest w stanie

zgłębić naprawdę ducha chrzešcijaf-

"stwa, — wogóle nie iest wrażliwy na

wddziaływanie czynników. nie poddaią-

„cych się płastycznemu ujmowaniu. —

/Stąd, mimo triumfu rzekomo pozornego»

jodsunięcie świata chrześcijańskiego w

j„Quo vadis* na płan dalszy,a uwypu-

„klenie triumfu artystycznego i apoteoza

„świata pogańsko-antycznego, reprezen-
towanego przedewszystkiem przez Pe-

tronjusza. (Tritmf kreacji Petronjusza,

bezsprzecznie  naibardziej  umiłowanei

przez attorą ze wszystkich stworzonych
przezeń postaci, ma świadczyć o pozań-

skości duszy sienkiewiczowskiej.

Ci, którzy tak twierdzą, mają racię

w granicach bardzo ciasuych — opierają
się bowiem na nieporozumieniu, wyńni-

kłem z przeświadczenia o zamknięciu się

całej duszy Sienkiewicza — artysty w

samach „Quo vadis* | '

DODATEK KULĄ k

| My zaś twierdzimy, że w konstrukc;

(psychicznej i artystycznej Sienkiewicza

świat chrześcijański odniósł triumf nad

pogańskim. — iNe szukajmy jednak tri-

umfatora w „Quo vadis*, — nad Petron-

iuszem bowiem (w sensie sugestyw-

ności wyrazu artytycznego) nie zatrium-

fował Winicjusz, ani Chilo nawrócony

Ww tomie Literatury Powszechnej

(wydanej przez firmę Trzaski, Everta,

Michalskiego) ukazał się zarys litera-

tury bizantyńskiej z pod pióra Jana Sai-

daka, b. profesora Uniwersytetu Po-

znańskiego.o Wprawdzie w  dawniej-

szych literaturach powszechnych Lewe-

stama, Święcickiego, Chmielowskiego?

czy Grabowskiego znajdowały się roz-

działy o literaturze bizantyńskiej, ale

były to komplikacie, Ten nowy zarys

opracowany jest przez uczonego, który
przestudjował teologów i poeiów bizan-

tyńskich, a inne działy opracował m

podstawie nowszych podręczników. To

też każdy, szukający informacyj o ja-

kiejkolwiek ważniejszej postaci z litera-

tury bizantyńskiej, znajdzie ie w tym

pierwszym polskim Zarysie Sajdaka,

podane według obecnego stanu wiedzy.

Podręcznik ten znalazł przychylne

przyjęcie w prasie.

Autor pochodzi z Małopolski zach.
Urodzony 26. Il. 1882 w Burzynie (pow.

Tarnów), ukończył gimnazjum w Tar-

nowie w r. 1904. Do r. 1908 kształcił się

na Uniwersytecie Jagiellońskim w filo-

togji i archeologii klasycznej, pod kie-

runkiem profesorów: Morawskiego,

Sternbacha, Miodońskiego, Rozwadow-

skisgo i Bieńkowskiego. Studja zakoń-

czył doktoratem ; egzaminem nauczy-

cielskim z filologii klasycznej z wiosną

1909.

Już w r. 1908/9 rozpoczął pracę w

zawodzie nauczycielskim, zrazu jako

praktykant, potem zastępca nauczycie-

ła w Krakowie, następnie jako rzecz.

nauczyciel w Wadowicach. Ale już w

jesieni 1909 za urłopem wyjechał jako

stypendysta Polskiej Akademji Umie-

jętności z prof, Sternbachem do Włoch,

gdzie w bibljotekach zbiera materiały
do wydania scholiastów i komentato-

rów pism Grzegorza z Nazjanzu. Były

to prace przygotowawcze z polecenia

„Komitetu Wydawniczego Pism Grec-

kich Ojców Kościoła IV wieku*, utwo-

rzonego przez Polską Akademię Umie-

jętności. Korzystając z dalszego urlopu

aż do r. 1912, poświęca się pracy nau-

kowej w bibljotece w Wiedniu, Bazylei,

Paryżu, Londynie, Oxtordzie, Mona-

chium i w Ttalji.

Owoce tych badań ogłaszał w roz-

prawach i przyczynkach w organie

Twa Filolog. „Eos“ (cd r. 1909 począw-

szy i w „Wiener Studien" (w tomie

XXVIII 1912, poświęconym Gomperzo-

wi). Na nich oparł także swoją pracę

habilitacyjną „De codicibus Graecis in

Monte Casino* (Rozprawy Polskiej

Akad. Um. 1912). Habilitował się z filo-

łogji klasycznej w Uniwersytecie Jag.

iiako docent prywatny rozpoczął wy-
kłady z r. szk. 1912/13, ucząc równo-

cześnie w gimnazjum św. Jacka w Kra-

kowie, w którem zatwierdzono go w

zawodzie nauczyc. z tytułem profesora.

Z r. szk. 1916/17 otrzymał powołanie

do Lwowa na Uniwersytet J. K., gdzie

w zastępstwie proi. Kruczkiewicza wy= 

LITERACKI

życia za wiarę dający, ani nawet Piotr

*postoł. Przeciwstawieniem  Petronju-

sza i triumfem nad reprezentowanym

przezeń światem antycznym.. triumiem

nad humanitarny'm estetą, spokojnie za-

bijącym człowieka, bo mu działa na

nerwyi powonienie („Cuchniesz, Mir-

millonie!*), jest świat ducha chrześcijań- [ 456465 T

kładał filologię łacińską i prowadził se-

minarium. Profesorem nadzwyczajnym

został w listopadzie 1917 r.

Gdy Polska zjednoczona odzyskała
byt nispodległy, Sajdak przyjął powo-
łanie na profesora zwyczajnego filolo-

gii klasycznej w Uniwersytecie Poznań-
skim. Na tej placówce okazał się dosko-
tałym organizatorem. Rozumiejąc do-
brze, że znaczenie kulturalne ; nauko-
we stolicy Wielkopolski jest niezmier-
nie ważne ze względu na bliskie są-
siedztwy Niemiec, które otaczają wiel-
ką troską swoje wszechnice, istniejące
niedaleko granicy francuskiej, Sajdak
stworzył, przy pomocy profesorów:

Ganszyńca, Hamumera j Klingera (któ-
ry w lipcu 1920 przybył z Kijowa na
kresy zachodnie) wzorowo zorganizo-
wane Seminarjum Filologji Klasycznej.
zakupiwszy dla niego w_ listopadzie
1919 blisko 6.000 bibliotekę po 2 pro-
fesorach, z Lipska i Wiednia. Pieniądze
na to otrzymał od Naczelnej Rady Lu-
dowej w Wielkopolsce i Ministerstwa
Cšwiaty. Przewieziony do Polski ten
dorobek pracy kulturalnej kilku poko-
leń i powiększony następnie, wraz z
broszurami, do liczby 60.000 numerów,
stał się warsztatem pracy naukowej
dla adeptów filologii klasycznej, po za-

dziły także do powstania w Poznaniu
Polskiego Twa Filologicznego. On za-
gaił organizacyjne zebranie 11. 10.

1919 r. Na jego wniosek przewodnictwo

powierzono założycielówi PTF., prof.

dr. L. Ćwiklińskiemu, który wówczas
właśnie powrócił w swoje strony ro-

dzinne. A gdy z końcem r. 1932 Ćwi-
kliński wskutek dłuższej choroby ustą-
pił z prezesury, Sajdak objąt przewod-

| nictwo Koła, w którego pracach od po-
| czątku bierze czynny udział.
| Wr. 1929, $odczas Powszechnej
Wystawy Krajowej, pomagał prezesowi
w zorganizowaniu I Zjazdu Klasycznych
Fiłologów Ziem Słowiańskich i brał w
niem czynny udział jako prelegent.

Redagował także, wraz z prof. Sin-
ką, czasopismo filologiczne „Eos* wla.
tach 1918—1920 (rocznik XXIII--XXIV).

Zasiada w Zarządzie Głównym PTF. i
w Komitecie Redakcyjinyvm wspomnia-
rego organu, który stale zasila rozpra-
wami z filologii klasycznej. Złożył też
dar wdzięczności prof. K. Morawskie-

mu rozprawą o Lucyljiuszu w Księdze

Pamiątkowej (Charisteria), ofiarowanej
przez przyjaciół jubilatowi w 70-lecie

życia. Do szerszej publiczności zwraca

się często w felietonach, notatkach i

recenzjach w prasis poznańskiej jak

dawniej w latach 1916—18 czynił to w

czasopismach lwowskich. W wyda v-

nictwie Polska w kułturze europejskiej,
opracował dział: Filologja klasycznaw

Polsce (t. II. Kraków 1918). Wziął rów-
nież udział w zbiorowem  wydawnic-

 
 
opatrzeniu w katolog imienny i rzeu

czowy.

Gorliwe zabiegi Sajdaka doprowa-

skiego, reprezentowany w „Krzyżakac!

przez Juranda — przez nawpół barb:

rzyńskiego rycerza kresowego — okrut-

nika, osiłka, człowieka pierwotnego -

przebaczającego w imię chrześcijańskiej

miłości bliźniego — temu, kto najstrasz-

liwiei go skrzywdził.
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Poznański bizantynolos
(Działalność naukowa prol. J. Sajdaka)

twie, którem dzięki staraniom L. Ćwi-

klińskiego filologowie poznańscy uczcili

pierwszą rocznicę założenia Un'wersy-

tetx w Poznaniu (Symbolae Phiłolo-

grum Poznanensium, 1920-. W tacho-

wych czasopismach filologicznych o0-

głasza oceny nowych wydawnictw.

Nadto redaguje Pisma Ojców Ko-

Ścioła w polskiem tłumaczeniu. Zbiór

ten liczy już obecnie prawie 30 tomów
(Minucjusz i Tertuljan w przekładzie
Sajdaka) z obszernem. wstępami i obja-,

Śnieniami. Takiego wydawnictwa nie

posiada żaden naród słowiański. Szer-,

szym warstwom udostępnia ono skarby

myśli, zawartew dziełach Ojców Ko-
ścioła i ma wielkie znaczenie kultus
1alne.

W związku z omówionym ma po-

czątku „Zarysem literatury bizantyń-

skiej” należy wspomnieć inne jego,
wcześniejsze prace z dziedziny bizan-

tynistyki, na którą, za przykładem swe-

go mistrza L. Sternbacha, wkroczył już

w pierwszych latach swej pracy nau-
kowej nad wydaniem scholiastów Pisin

Grzegorza z Nazarjanzu. Rezultatem ów

czesnych badań nad rękopisami była:

Historia critica scholiastarum et com-

mentatorum Gregorii Nazianzeni. ParsI

(nakładem PAU., Kraków 1914). Zna-
czenie jego, jako bizantynologa, ugrun-

towało mu wydawnictwo „Analecta

Byzantina" (Two Naukowe Poznań-

skie) t. I, zawierający opracowane

przez niego wydanie hymnów Jana Ge-

ometresa (Poznań 1931). Praca ta zna-

lazła uznanie wybitnych fachowców za-

<  'cznych. Dalsze tomy w przygoto-

Šai illo

. .
-

Sajdak jest, obok Sternbacha, łedy-

tym przedstawicielem bizantynistyki w

Polsce. W tym charakterze występo-

wał z referatami na zjazdach bizanty-

rołogów w Bukareszcie, Beogradzie i

w Atenach. W Beogradzie otrzymał

order Sawy III klasy za zasługi nauko-

we na tem polu. Gdyby stosunki nau-

kowe pozwoliły Ministerstwu WR. i

OP. utworzyć katedrę bizantynistyki

na wzór istniejących oddawna na za-

granicznych uniwersytetach (wyprze-

dziła nas w tem nawet Czechosłowa-

cja), prof. Sajdak byłby jedynym kan-
dydatem do iei objęcia, mogąc należy-
cie reprszentować wobec zagranicy

polskie badania w dziedzinie bizanty-

mistyki. Byłoby to zarazem rekompen-
satą za utraconą w Poznaniu katedrę

filologii klasycznej, która padła ofiarą

zarządzeń, zastosowanych w  įesisai

1933 r. Ale mimo utraty tei podniety do

pracy, jaką jest dla uczonego katedra

uniwersytecka, prof. Sajdak nie ustaje

w działalności naukowej i wydawni-

czej. Dotąd złoży! "niemałe dowody
wiełkich zdolności w tej dziedzinie wi

ciągu 25 lat pracy naukowej i wycho-

wawczej. Oby ona nadał obfitowała w:
bujne plony dla dobra kultury polskiej: + espe. |
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Na zburzonym krakowskim ratuszu
W Dzienniku praw Rzeczypospolitej

Ńrukowskiej z 1817 roku Nr. 648 znaj-

dujemy następującą uchwałę, którą poda-
emy dosłownie:

„My, zgromadzenie prawodawcze Wol-
nego Miasta Krakowa i jego okręgu: —
Zw: zywszy, iż w liczbie domów narodo-
wych i gmachów publicznych znajdują

" się niektóre zupełnie spustoszałe, których
podźwignienie znacznegoby wymagało
kosztu, a nie mogąc być użytemi na za-
miary rządowe, wydatkowi temu odpo-
wiadające, — muszą być zburzone a pla-

ce sprzedane, — stanowimy, co nastę-
puje:

! Ponieważ część gmachu, starym ra-|

tuszem zwanego, oddawna na spichrze
obrócona, ponieważ w stanie opustosza-
łym znajduje się: Te więc spichrze mają
być zburzone kosztem skarbu i materjał
użyty na fabrykę skarbową; na miejscu
zaś wspomnianych dopiero opustoszałych
murów inna, jaka budowa, dochód skar-
bowi przynosząca i miasto upiększająca
ma być wystawioną, ku czemu plany i
projekta użycia potrzebnych funduszów
Senat przyszłej Reprezentacji przedsta-
wi, Wieża jednak ratusza, miejsce dla
głównej warty czyli Hauptwachu i Kor-
pus starego ratusza od strony wieży ma
pozostać w całości.

Uchwalono jednomyślnie na Zgroma-
dzeniu prawodawczem, w Krakowie dnia
1 marca 1817 roku“,

Uchwałę powyższą powzięto mimo
tego, że przed tym ratuszem przysięgał
Kościuszko na rynku krakowskim, a
Staszic, zwiedzając Kraków w 1777£3
upominał w swym pamiętniku: „Wszyst-
ko, co pozostało po prawych monarchach
wielkiego narodu, powinno być święte
nietykalne, stać się nieśmiertelnem, jak
ich pamięć. Tymczasem Polacy, szałem
nowości porwani, sami poburzyli stojące
jeszcze mury bramy i wały.*

Widocznie myśl burzenia starego
Krakowa kiełkowała długo w umysłach
władców tego miasta. Austrjacy, zająw-
szy Kraków w 1796 r, zamierzali prze-
budować ratusz na biura urzędów i bu-
downiczy Schmaus von Levonegg spo-
rządził nawet plany tej przeróbki. Zpla-
nów tych, zachowanych do dniadzisiej-
szego, można obecnie jako tako odtwo-
rzyć obraz starego ratusza. Prof. Brodo-
wski przekazał nam widok izby pańskiej
ratusza i kilka szczegółów architektonicz-
nych budynku, który swego czasii urzą-
dzano z przepychem.

Pierwszy ratusz w Krakowie wybudo_
wano z drzewa, spłonął on jednak w 1306
roku w czasie wielkiego pożaru, który
zniszczył wielką część miasta. Następny
ratusz zbudowano już z kamienia i ce-
gły z wieżą, w której umieszczono ka-
plicę. Architektura tej budowli wzoruje
się na zegarowej wieży katedralnej na
Wawelu. Zegar dla wieży ratuszowej za-
mówiono wówczas w Norymberdze, adzwony sporządził Jan puszkarz krakow-
ski. Jeden z tych dzwonów wybijał go-
dziny, drugi kwadranse a małe dzwony
wygrywały melodję. Zegar tenwykonany
wielce kunsztownie, posiadał polichromo-
wane figurki, dwunastu apostołów, które
ukazywały się w czasie bicia godzin i
kwadransów i wygrywania melodji po-
dobnie, jakto widzimy na wieży ratuszo-
szej w Pradze czeskiej. -
W 1680 roku piorun uderzył w tę

wież, wywołał pożar i zniszczył zegar
doszczętnie. Król Jan III Sobieski powie-
rzył odbudowę wieży swemu budowni-
czemu Piotrowi Beberowi ze Śląska, a
nowy zegar sprowadził również Ślązak.
Paweł Mieczak z Gliwic. Po upływie
100 ląt, w 1787 roku król Stanisław Au-
gust odnawia ratusz przy materjalnej po-
mocy biskupa krakowskiego Kajetana,
Ignacego Sołtysa, który na ten cel ofia-
rował ze swych funduszów 50.000 złp. W
tym czasie urząd prezydenta miasta spra-
wował Wohlman Vipre a jego najbliż-
A ina

szymi  wspėlpracownikami radni
Klose i Kraus.

Zdawało się, że w przeciągu 30 lat
ratusz krakowski nie powinien był ulec
takiej ruinie, by uchwała 1817 roku mu-
siała skazać na zagładę, którą Krakowia-
nie przyjęli do wiadomości z zupełną
obojętnością. Przyczyna tej bierności pol-
skiego mieszczaństwa krakowskiego le-

j żeć musiała głęboko w ludzkiej duszy.
Nikt się temu nie będzie dziwił, jeśli
weźmie pod uwagę dawne stosunki kra-
kowskie, które niestety, dzisiejsze pol-
skie pokolenie dobrze zrozumie. Na ratu-
szu krakowskim prawie bez przerwy pa-
nowali długo obcy przybysze a z nimi
obce prawa, zwyczaje, obyczaje, buta i
rozwiązłość germańska, którą niestety
władza królewska tolerowała.
W podziemiach krakowskiego ratu-

sza, w których mieściły się piwiarnie i
więzienia, działy się wielce niesamowite
rzeczy. Nie bez powodu polskie miesz-
czaństwo stołeczne udaje się w 1512 ro-

ku gromadnie na Wawel do Króla Zyg-

munta I. i przedkłada mu skargę na ma-

gistrat krakowski. W prośbie swej Kra-
kowianie proszą króla, by nakazał znieść
więzienie ratuszowe zwane „diužnicą“,
gdzie zamykano i męczono barbarzyńsko

ubogich dłużników. Król dekretem z dnia

18 października 1521 r. nakazuje wybu-
dować nową dłużnicę, więzienie odno-
wić i złagodzić, ale go nie znosi. Posłu-
szna jednak rada krakowska buduje do-

piero w .1547 roku nowe więzienie zwane

„Carcer civilis“, vulgo „kabaty“, pržypie-
rając je do muru wieży w miejscu, któ-
re łączyło ją z gmachem ratusza od stro-
ny zachodniej.

Frycz Modrzewski pisze wiele o Kra-
kowskim ratuszu, jegó piwnicach i pi-
wiarni zwanej „świdnicka”, którą uloko-
wano tuż obok więzień i miejsca tortur.
Modrzewski żali się na władców miasta,
charakteryzuje ich bardzo surowo i tak
się dosłownie wyraża:

byli

 

Nicoośiie już na ten temat

wypowiadały się pewne jednostki, in-

terssujące się rozwojem kultury - mu-

zycznej wśród naszego społeczeństwa.

Niektórzy autorowie artykułów, pyta-
nie to omawiających, odpowiedzieli na
nie twierdząco, opierając swa twier-
dzenie na tem, że wielki rozwój mur
zyki lekkiej, jazzbandowej, duże zapo-
trzebowanie kompozycyi tego działu
twórczości, ogólny popyt na te utwory,
powszechność ich. itd. — dowodzą du-
żej muzykalnošci społeczeńswa, do

czego też wielce przyczyniają się: u-

doskonalona technicznie muzyka me-

chaniczna i rozwój radjofonii.

To — ża nastąpił w nas zanik kul-

tu dla muzyki symfonicznej j operowej,

to bynajmniej — wedle zdania nie-

których -— nie dowodzi braku muzy»

kalnošci, a jest tylko jakby skutkiem

zmiany upodobania i umiłowania ze

strony społeczeństwa.

Twierdzenie takie oparte jest jednak

na zupełriie fałszywych przesłankach,

byłoby zaś dopiero wówczas  niepoz=

bawionem słuszności, gdybyśmy wszel-

kie zagadnienia: muzyczne omawiali je-

dynie tylko pod kątem widzenia przy-

jemnej rozrywki, Muzyka jednak  nie-

"powinna i nie może być uważaną je*

dynie za rozrywkę, za to miłe, rozpra-

szające przygnębiające myśli zjawisko
słuchowe, przy którem można swobo-

dnie rozmawiać, jeść i pić, flirtować,

dzwonić talerzami i szklankami 1 tań-

czyć (mniej lub więcej estetycznie)
takie bowiem „nastawienie się* do 

„Ludzie próżnujący cały dzień !
przeleżą, piją, a żywią się z nierząd: '-
cami bardzo rozpustnie. Dzieweczki i
niewiasty uczciwe pod zasłoną tańca al-
bo jakiej innej gry do siebie proszą, a w
ten czas ich stateczność pilnie starają. A
gdzież więcej swarów, guzów, ran,
ochromienia, zabijania przytrafia się jako
w karczmie."

A działo się to tuż obok więzień, u-
rządzonych dokładnie według wzorów

niemieckich. Więźniów trzymano tam w

dybach z otworami na ręce I nogi i ofia-
ra władców miasta leżała skrępowana

dniami i nocami. Piwnice więzienne nie

posiadały ani drzwi ani okien i skazań-
ców spuszczano w dół na linie ; w ten

sam sposób dostarczano im lichego po-

żywienia i wody, Nie jeden więzień stra-
cit tau rozum i życie.

Jak dalece polskie społeczeństwo by-

ło bezsilne wobec tego barbarzyństwa
dowodzi fakt, że biskup krakowski Mar-
cin Szyszkowski zakłada w 1607 roku

bractwo Męki Pańskiej przy kościele OO.
Franciszkanów w Krakowie, którego
członkowie opiekowali się więźniami ra-
tusza i zanosili w ich imieniu prośby.

Groicki opisuje wymownemi słowy
niedolę tych więźniów i tortury, którym
ich poddawano. Opisy te podajemy do-
słownie: 8

„Tam ubogiego człowieka ciało szar-
pią, targają, ciągną, pieką i męczą. Więc
z okrucieństwa katowskiego leją w gar-
dło wodę, ocet, wrzący olej, smarują cia-
ło siarką, gorącą smołą, kładą na pępek
myszy pod kloszem, szerszenie lub jakie
inne robaki, albo nogi obleją wodą sło-

ną, potem kozę przywiodą, która rada

sól jada, aby pięty lizała. Niektórym wło-
sy brzytwą ogolą dla  opatrzenia, aby
jakich kunsztownych

siech nie miał według czarnoksięstwa dla

czarów innych, za któremi. żadnej męki
nie czują. 

 

Narzędzia tej męki, wyrzucone ze zbu-

muzyki — przeczy ej posłannictwu
iako sztuki ; wiedzy.

Muzyka bowiem jest jedną z tych
Sztuk pięknych, których celem _ j:st
wzniesienie ducha na naiwyższe wy-
żyny, jest bowiem konieczną dla du.
szy strawą duchową, podobnie jak po-
ezja. Nikt zaś do poezji nie zaliczy fr7«
wolnych, nierzadko ordynarnych wier-
szydeł z pism humorystycznych lub
gorszych. Muzyka powinna być taką
potrzebą ducha — jaką dla inteligent-
nego człowieka jest dobra książka.
Dlatego też rozpanoszenie. się lekkiej
wyuzdanej muzyki jazzowej da się po-
równać z rozpanoszoną dziś niesmacz.
ną i bezwartościową lekturą, pełną nie-
zdrowych sensacyj czy to z dziedziny
kryminalogii czy też erotyki.

Muzyka — obok swego posłannic-
twa sztuki — stanowi ogrom wiedzy,
która z każdym okresem czasu wzra-
sta i daje kompozytorom możność co-
raz oryginalniejszej twórczości, wyma-
zając temsamem od słuchaczów pew-
nego zaznajomienia się z jej tajnikami,
względnie przygotowania się do od-
bioru wrażeń j odczucia piękna, w da-
nem dziele zawartego. I ten stan znów
porównać można ze stanem naszego
czytelnictwa. Wszak piękna dzieł Że-
romskiego lub największych pereł
naszej poezji nie zrozumie i nie od.
czuje przeciętna dusza „zjadacza chle-
ba” a temmniej dusza analfabety i po-
dobnie — jak takim przeciętnym jed+
nestkom wystarcza dla duszy — jako
rozrywka — kronika policyjna bruko-
wegopisma, (tak dla, duszy całego sze-

pomocy we wlo-“

Str. III.
rzonego ratusza, kupił Matejko i można
je oglądać w muzeum. tego domu przy
ulicy Florjańskiej.

Mistrzem takiej sprawiedliwości był
kat, którego akta miejskie nazywają
„noster bonus*, czemu nie należy się dzi-
wić, gdyż w starożytnej (iermani urząd
kata sprawowali tylko kapłani pogańscy,
a później ławnicy: miast niemieckich.

Niedziw też, że polski Kraków nie o-
burzał się na uch>aię reprezentantów
miasta z 1817 raku i przyjął ją obojętnie.
Wówczas żyła jeszcze w pamięci ludzkiej

rola Niemców, władoó:” ratuszowych, któ-

rzy z takim rozgłosem i tupetem obwiesz
czają raz po raz świaiu, jak to oni speł-

niali swą rolę „kulturtragerów* w Polsce.
Dziwić się jednak należy, że tak wiele

mówi się i pisze o inkwizycji hiszpań-

skiej, a pozwała się na tak staranne i

dotychczas skuteczne przemilczanie czy-

nów barbarzyńskich w miastach, w któ-

rych Niemcy  dzierżyli władzę tak w

średniowieczu, jak w czasach już nowo--
żytnych.

I dobrzeby było, gdyby ratusz kra-

j kowski ocalał i w podziemiach jego po-
| kazywano licznym turystom dowody ge:-
mańskiej kultury i cywilizacji.

 
Polacy bowiem zapomnieli 0 tem,

poprawki historyczne i fałsze dopięły ce-
lu w ćzasach zaborczych i. doszło nawet -
do gloryfikacji czynów_ niemieckich w
Polsce. Polski zarząd Krakowa zniszczył
na żądanie austrjackiej administracji ra-

wody barbarzyństwa i nienawiści, prże-
niósł biura magistratu najpierw do domu
Nr. 17 przy ulicy Kanoniczej, a potem
kupił od chirurga Kowalskiego pałac
Wielopolskich przy placu Wszystkich

Świętych, gdzie urzęduje do dnia dzisiej-
szego.

Historja zaś ratusza krakowskiego jest
groźnem memento dla narodu polskiego,
który tak łatwo i bezkarnie oddaje wła-

dzę w swym kraju ludziom obcym.

Dr. J. S. 
Czy jesłeśmy muzykalni ?

regu ludzi niewykształconych muzycz-
nie — wystarcza lekka, niewybredra
muzyka jazzbandowa w formie  jękli-

wego tanga lub innego, niewybrednego
płodu z dziedziny tej twórczości. Dla-
tego okna księgarskie pełne są tych
„nowości”*, podobnie jak i dzieł z za-

kresu niewybrednego piśmiennictwa.
Jaką zaś wartość posiadają te utwory,
6 tem mówi już sama ich  „sezono-
wość”, bo jak nagle się pojawiają, tak
nagle przechodzą w niepamięć. Słynta
ongiś „Titina*, czy: „Tomasz skąd ty

to masz” i jnne, do znudzenia śpiewa-
ne i słyszane foxy, tanga itp. minęły

bezpowrotnie przeszły po krótkim ży-
wocie w zapomnienie, a miejsca ich

zajęły nowe, na tosamo kopyto ur)-

bione melodje taneczne. — Jakże ina-
czej jest z muzyką poważną! Naistar=
Sze dzieła sztuki muzycznej, dzieła

Bacha, Beethovena, Brahmsa. Szopera

i innych — nie tracą nigdy swej świe-
Żości, zdołają zawszę zaciekawić, zaw.

sze wznoszą duszę do najwyższych
sfer duchowych.

Utwory obecnej miizyki tanecznej
są bowiem mniej lub więcej płytkieni

melodjami, opartemi na pewnym sta

łym schemacie z podłożonym  czaselm

wcale umiejętnym i dowcipnym ako:a-

paniamentem, co w zasadzie nie wy-
maga ani tej umisjętności ani tej mrów-

czej pracowitości ani wreszcie tych

pozytor dzieł symfonicznych, lub  in-
nych z dziedziny poważnej twórczości

muzycznej. Stąd ta przystępność tych utworów tanecznych dla ogólu, stąd U

tusz, pamiątki tych czynów, wszelkie do- |

zdolności, — które posiadać musi kom- |
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niezmierna łatwość przyswajania So*
bie ich melodyj, jeśli ssę w dodatku

rwzględni fakt, -że nietyle u chodz!

nawet o semą melodję — il o niewy-

bredny tekst 1 6 rytm łaneczny, g0r-
„liwie wykorzystany na dancingach.

Muzyka poważna, operująca moły*

wami i tematami, pojawiającemi się

w różnych kształtach, w różnych gło-
sach i instrumentach, posiadająca też

odrębne formy 1 pewne sposoby wY-

powiadania się kompozytora, nie może

cddziałać na umysł przeciętny, mu-

zycznie niewykształcony, znuży £0

szybko i nastroi do drzemki. Dopiero

tych, którzy są ma ivle umuzykalnieni,

że taka sztuka może oddziałać na ich

duszę, każdy ulwór zaciekawi i Spowo-

duje, że wsłuchując się w jego brzm'e-
nie doznają tej radości i tych uczuć,

które dusze ich unoszą w zaświaty,

albo też śledzą rozwijające się różna-

rodnie tematy i delektują się strukturą

odtwarzanego dzieła

Indyjskie

Wu rzemieślników o złei sławie

jedno z pierwszych miejsc, zdaniem

(m. in.) Hindusów należy zarezerwować
złotnikom. W indyjskiej literaturze po-
wieściowej złotnik jest typowym zło-

dziejem. O złej jego sławie świadczy

też wymownie chętne złośliwe  zmie-

nianie jego nazwy swsrnakara „robią-

cy ze złota” na swarnataskara „złodziej

złota* (syllaba docet  syllaba nocet).
Według Hindusów Każdemu człowieko-

wi można zawierzyć, tylko nie złotni-

kowi.

„Możesz zaufać mnie — mówi w jed-
nej z opowieści tygrys do człowieka, —

chociaż czasem urządzam sobie ucztę

z ludzi; wężowi, choć jego ukąszenie

ścina twą krew w jedne] chwili, szczu-

rowi, choć wyrządza tysiączne szkody

w twym domu, — lecz nigdy nie ufaj

złotnikowi-" Pewne przysłowie indyi-
ske powiada, że nawet ze złota, które

mu powierzy własna matka, by sporzą-

dził zeń ozdoby, nie omieszka złotnik

zwędzić pewnej części. Przysłowie po-

łudniowo-indyjskie mówi: „Kto choćby

„otrze się o złotnika, ten już zrujnowa-

ty". - 4
Znają go n'eżle i na północy Indyj,

jak o tem świadczy przysłowie kasz-
mirskie, twierdzące ś'nlało:  „Jeżeliby

złotnik nie skradł złota dostałby g0-
tączki trawiącej”. Złotnik wreszcie

na'eży do ósemki, tworzącej godną
kompanję, a złożonej m. in. ze złodzie-

ja, gracza, Kurtyzany.
Po krótkim wstęp'e zapowiedziane

w tytule anegdoty.
.» 221

“ Przebiegtošė złotników Justrują na-
stępujące historyjki:

Pewien król każe złołnikowi sporzą-
dzić koronę ze szczerego złota. By za-

bezpieczyć się przed oszustwem, każe

mu tę pracę wykonać na pokładzie 0-
krętu pod ok'em ministrów. Złotnik
misi poddawać się rewizji. zarówno

rano gdy przychodzi, łak wieczór, gdy
odchodzi. Wszystkiego, co potrzebne,

dcstarczają mu ministrowie. Złotnik ża-
da codzienn'e pewnej ilości łodyg jed-

nej rośliny dla mieszania topionego zło-
ta. Łodygi absotbują nieco złota, które

twardnieje i przzchowułe się we wklęs=
łeściach. Złotnik łodygi po użyciu wrzu-
ca do wody i fale wyrzucają je na

brzeg — tak, że w drodze do domu co
wieczór sprytny złodziej bez trudu
zbiera złoto, które posiadł.

Inny król. który też pragnął mieć

koronę ze szczęrogo złota, saz:ł złote
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Ponieważ zaś tych ostatnich i

tak do muzyki nastawionych jest coraz i

mniej — można Śmiało twierdzić, ŻE

muzykalność nasza podupadła. Stanu

tego rozwój muzyki tanecznej nigdy

nie poprawi, choćby z tego względu, Że

nie ma ku temu żadnych warunków,

bo za jedyną jej zaletę możnaby uwa-

żać chyba tylko ową różnorodność

rytmiczną. Skoro jednak ta różnorod.

ność ryt:niczna, zaczerpnięta z muzyki

murzyńskiej — nie uczyniła samych

murzynów muzykalniejszymi niż inne

dzikie ludy, więc nie można się pod

tym względem spodziswać dodatniego

wpływu na umuzykalnienie naszego

społeczeństwa, — a zwłaszcza naszej

młodzieży. To też jak długo radio i mu-

zyka mechaniczna propagować będą

nadmiar utwórów fazzbandowych, stan

muzykalności sę nie poprawi, bo pro-

pagowanie tej muzyki skłania jej od-

biorców do poruszania się po drodze

najmniejszego oporu. bo akceptuje nie- 

ieko stan bezmyślnego wsłuchiwan'a

się i podziwiania utworów pozbawio-

mych głębszej wartości.

A szkoda! Szkoda, bo całe nasze

społeczeństwo we wszystkich warst-

wach posiada wrodzone umiłowanie

muzyki i należy je tylko umuzykalniać

nie drogą podawania mu oszałamiają-

cego trunku w postaci muzyki jazzowej

ale drogą rzetelnej strawy duchowej

w postaci muzyki poważnej, kształcą-

cej stopniowo, . aby przepaść, która

dziś dzieli słuchacza od kompozytora,

została z czasem zasypana i zrówna-

na.

Jest to z jednsi strony zadaniem

naszego szkolnictwa-—a z drugiej stro-

ny Polskiego Radia. >

WIKTOR HAUSMAN

prof. konserw. P. T. M.

—— —

saegdońki o złotnikach
nikowi pracę wykonać w pałacu pod

dozorem urzędników. Złotnik, zaięty

przez dzicń w pałacu, w nocy U siebie

w domu robi drugą Koronę, taka samą,

tylko ze znaczną domieszką mstalu nie-

sztachetnego. Gdy już obie korony. są

gotowe, mówi Królowi, że oddanie ko-

rony powinno nastąpić nad stawem w

parku królewskim i być połączone z pe-

wnemi ceremoniami. W nocy ukrywa

falszywą koronę w stawie. Podczas

rzekomej ceremonji zanurza się w wo-

dzie z prawdziwą koroną i wypływa,

trzymając ją wysoko ponad głową. Tak

robi trzy razy (w myśl przysłowia 0

sztuce), lecz za trzeci razem zamienia

korony pod wodą. Kró', zadowolony

z pięknej i eleganckiej roboty, nie po-

derzewając niczego, każe go jeszcze

sowicie wynagrodzić.

Trzeci król był już mądrzejszy (nie

doświadczeniem dwu poprzednich, tylko

wogóle). Kazał sporządzić stonła z 0-

gromnej ilości złota. Złotnik użył załe-

dwie ćwierci owego złofa na to, a Śro-

dek wypełnił ołowiem. Król jednak po-

znał się na oSzustwłe i rozkazał umie-

ścić oszusta za Karę na łożu na słupie

wysokości bezmała 300 m. (zatem nie-

wiele mniej, niż liczy sobie wieża

Fiffla). Lecz zlotniK nie traci rezonu.

Skręca pętlę ze swych włosów, prze-

wieka przez nią nić, wyciąga przy po-

mocy tego aparaciku mocny SZNUr, któ-

ry przyniosła mu jego żoma, I — ulat-

nia się. Król w uznanłi jego sprytu tym

rezem mianuje go przełożonym cechu

złotników. 2

Jeszcze jeden Król pada ofiarą prze-

S'ezliwości złotniczej. Na rozkaz tego

czwartego Króla robi złotnik naszyjnik

z klejnotów -- pod lego dostojnem

okiem. W domu sporządza całkiem po-

dobny ze szkła I miedzi. Podczas pra-

cy we dnie na dachu rałacu (dachy pa-

laców indyjskich bywały 1 bywalą pła-

skie — tak; że służyły za terasy) rzuca

co pewien czas Kawałki mięsa na dach;

pórywają ie i pożerają sępy. Gdy luż

cba naszyjniki są gotowe, złotnik

wrzuca podrobiony d> garnka z wodą

f zabiera to-z sobą do pałacu. Na 0-

czach króla smaruje naszyjnik  praw-

dziwy czerwoną kredą, wrzuca go do

owegó garnka, wyjmuje fałszywy i kła-

dzie go na tem miejscu, na które przed-

tem rzucał mięso sępom I tym razem

sęp — zwiedziony barwą — nie Za-

wiódł. Złotnik biada »ad swym losem,

bźąc głową o dach, lecz król pociesza

g0 | odsyła do domu z hojną zapłatą za 

robotę — i z prawdziwym  naszyjni-

kiem, ukrytym w garnku.

Ofiarą przebiegłości złotników pada-

ją naturalnie nietylko Królowie (iest ich

ze mało na tym świecie). I tak pewna

naiwna właścicielka naszyjnika z krysz-

tałów górskich, wśród których znajdu-

je się bezcenny klejnot, daje się prze-

konać złotnikowi, że ten naszyjnik jest

bez wartości. Złotnik w dowód senty-

mentu dla niei wymienia jej tę ozdobę

na naszyjnik srebrny. |

Brak serca dła własnej: matki  ilu-

struje taka opowieść:

Pewna kobieta chce pamiątkę ro-
dzinną, złotą żabę, dać przerobić na

modne ozdoby. Bojąc się powierzyć ów

klejnot złotnikom. których zna ze złej

sławy nazbyt dobrze, wpada na myśl

oddania swego syna ma naukę do złot-

nika. Gdy już wyuczył się swego rze-

miosła, matka prost go o przerobienie

owej żaby na klejnoty. Synalek posta-

rał się o żywą żabę, ukrywa ią w po-

piele ogniska I na oczach matki wkłada
złotą żabz do popiołu. poczem zaczyna

rozdmuchiwać ogień, by ja stopić. Ży-
wa żaba, czując się niezbyt dobrze
wśród gorąca (jako przyzwyczajona do
innego klimatu), wyskakuje i ucieka.

„Popatrz, droga matko — mówi sy-

nalek, — twoja żaba poszła sobie. Jak
możesz oczekiwać odemnie, bym ci

zrobił ozdoby z żywej żaby?”

„Oh, kochany synu — odpowiada
matka, — czy jest coś gorszego od nie-
powodzenia? Moja bryła złota przemłe-
nila się sy Kawałek mięsa".

Inna historyjka opowłada o złotniku,

Który sporządzał naramiennik z czyste-

go srebra dla swef matki, lecz w nocy

nie mógł zmiużyć oka i nie zaznał spo-

Koju, aż przetopił ten naramiennik, do-

dając sporo metalu nieszlachetnego;

dopiero wtedy spokolnie zasnął — ze
spokojnem sumieniem.

* z *

*

Niewdzięczność złotnika uzmysławia

następująca opowieść:

Pewien Bramin opuszcza swój Krał,

by spróbować szczęścia Ta obczyźnie.

Frzechodząc przez suche okolice, nę-

Keny pragnieniem, napotyka studnię.

Chcąc nabrać wody, spuszcza dzban do

studni, lecz nachyliwszy się, spostrzega,

że to wyschła studnia że znajdują się
w niej — zamiast spodziewanej wody

— tygrys, małpa, wąż ! — złotnik. Wy

cląga z pułapki zwierzęta, lecz gdy

chce wyratować I złotnika, zwierzęta

j. przestrzegają zo 1 odradzają. Mimoto

| ratuje także złotnika. "

I zwierzęta | ztołaik przyrzekają mu

gdwdzięczyć się za tę przysługę, zdy

zajdzie potrzeba. Bramin zdobywa ma-

jątek na obczyźnie, lecz w drodze po-

wrotnej obrabowuje go zbójca. Wtedy

wzywa na pomoc małpę i ta służy mu

owocami leśnemi. Przyzwany  tygrys

zabija dla niego Księcia : obdarowywu-

je go klejnotami zabitego. Bramin idzie

teraz do złotnika”; prosi go, by sprzedał

jeden z tych klejnotów. Złotnik do-

strzega na bransolecie nazwisko księ-

cia, idzie do króla, jezo ojca i zdradza

bramina. Gdy już mają wbić biednego

bramina na pal., przywołuje skazaniec

myślą węża — i ten "pieszy mu z po-

mocą, rzucając się na królowę. Wzy-

wają zaklinaczy. Wąż oświadcza im.

że uratuje życie ukąszonej królowej, le-

żeli bramin odzyska wolność. Król wzy*

wa bramina, dowiaduje się o jego hi-

storii — i teraz skrupia się na nie-

wdzięcznym złotniku.
. * -= >

Ażeby nie pozostawiać czytelnika w

stanie przygnębionym (o ile sam przy-

radkiem nie jest uczciwymztotnikiem),

orowiem jeszcze na zakończenie h:-

storyjkę, wykazująca, że i złotnicza ko-

sa może trafić na kamień.

Pewien cieśla żył w wielkiej przy-

jaźni ze złotnikiem. Raz postanow:li o-

brabować świątynię. Ukradli kilka zło-

tych posążków i zaKopali ie pod drze-

wem. Następnej nocy złotnik poszedł,

wykopał posążki I zabrał je do domu.

Rano mówi do cieśli: „O zdrajco, oszu-

ście, złodzieju, nie wytrwałeś w przy-

jaźni, bo ukradłeś te posążki!”

_ Cieśla nie przeczy oskarżeniu, wi-

cząc, Że szkoda słów. Sporządza z dr:e-

wa figurę, podobną zupełnie do złotni-
Ka, ubiera ją w szaty takie, jakle nos!

złotnik i przyucza dwa niedžwladki,
specjalnie kupione, do łedzenia z ręka-
wów | poły figury. Potem zaprasza

złotnika wraz z iego rodziną na uczię,

ukrywa dwoje dziec: złotnika | wypusz-

cza owe dwn niedźwiadki, twierdząc, że

dziec zamieniły się w niedźwiadki.

Złotnik udaje stę ze skargą do Ssę-

dziego. Cieśla, wezwany przed sędz'e-

go, zapewnia, że dzieci podczas zaba-

wy upadły na ziemię i zamien'ły się w

niedźwiadki.

„Słyszałem, panie sędzio, — mówi
ciešla, — že raz całe towarzystwo zem-

sta boga zmieniła w zwierzęta, lecz ro-

zum im pozostał, podobnie jak uczucia

miłości i przywiązania. Trzeba zaraz

posłać po niedźwiadki ; postawić je

przed złotnikiem. Jeżeli to jego dzieci,

będą się odnosić do niego lak da ojca.

W przeciwnym razie zaś niech pan sę-

dzia zrobi ze mą, co tylko uważa”.
Wszystko odbyło się tak, jak prze-

widzłał cieśla. Złotnik, który przejrzał

podstęp cieśli oddał mii należną część
łupu 1 otrzymał zpowrotem dziec!.

Opowiedział
Eugenjusz Słuszkiewicz

————————————2—

„Choroba bornholmska“
Nowa ta zupełnie, a niezbadana do-

tąd bliżej choroba zakaźna grasuje spec-

jalnie na duńskiej wyspie Bornholm, od-

wiedzanej często również przez polskich

turystów. ©

niesieniem temperatury oraz gwaliow-

nemi bólami mięśni brzusznych.

Od sierpnia 1930 do kwietnia 1934 za-

notowano w Danji blisko jedenaście tv-

sięcy wypadków tej choroby: Ognisko

jej znajduje się na wyspie Bornholm, —

stąd jej nazwa, 4% HS Choroba ta objawia się silnem pod-
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| Genjalny opjumisła
| (Samuel Taylor Coleridge, 1772 - 1834)
'

w roku bieżącym upłynęło sto lat

od zgonu Coleridge'a. O ile dzielimy
epokę romantyzmu w 'iteraturze an-
gielskiej na trzy okresy, należy on do
naiwiększych trzech postaci drugiego

pokolenia. O ile zaś dwudziestolecie,
poprzedzające ukazanie się w roku 1798
„Ballad lirycznych* WordsworthaiCo-
leridge'a, odrzucimy jako dobę przej-
Ściową. preromantyczną, to naszemu
poecie przypadnie rola pioniera nowe-
go. potężnego prądu literackiego. W
każdym razie należy on do protagon's-
tów tego prądu.

Dziwne są żywoty angielskich ro-
mantyków! Nie byli oni, jak wiktoria-
nie. solidnymi ojcami rodzin. poetycz-
nyvimi w twórczości, zrównoważonymi
« życiu. Romantycy miewali najdzik-
sze fantazje i pragnęli je urzeczywist-
niać. niekiedy urzeczywistniali. Wpa-
trzeni w zaświaty, nie umieli chodzić
po ziemi i potykali się często, budząc
zgorszenie w zjadaczach chleba. Po-
badali w nałogi, urządzali skandale,
przymierali głodem.

* Wzrośli w atmosferze rewolucji
francuskiej i przeważnie w dążeniu do
angielskiej, która nie miała przyjść mi
gdy. Rzucali rękawicę utartym poię-
<iom i popadali w zatargi z nastrojeri
narodu, toczącego wojnę na śmierć
i życie z Francją. Naogół zresztą mi-
jała u nich z latami młodzieńcza cho-
roba.

„ Wśród tego wszystkiego tworzyli
*- żywiołowo, bez kompromisów z gu-
stem publiczności Ł bez myśli o do-
raźnem powodzeniu, pod wpływem si-
ły wyższej, wstrząsającej całą ich isto-
tą Był to prawdziwy święty szał
wieszczów. Gdy wyczerpywało się na-
tchnienie. odwracali się czasem od

Zil.

U Coleridge'a okres natchnienia
trwał tylko 15 miesięcy — od grudnia
1796 do lutego 1798 roku. Schodzi się
on z początkiem stałego użycia opiun,
ii narkotyk w pierwszej fazie
potęgował siły twórcze, zanim je w

Jdalszych zmniejszył i umicestwił, W
niewątpliwym związku z tem  pozo-
Staje charakter wizyj sennych, cechu-
iący poezję Coleridgea Prawie wszyst
kie jego utwory są fragmentami. Gdy
zabrakło natchnienia. ule mógł on zda-
być się na powrót do tego, <o rozpo-
<zął pod jegc wpływem.

NIEFORTUNNY KAWALERZYSTA

Samuel był trzynagtem z rzędu
zieckiem duchownego z Ottery w

hrabstwie Devon. Zbierając od sta“
szego rodzeństwa razy i docinki, zam-
knął się w sobie i dojrzał przedwcześ-
nie, ale nie pod względem praktycz-
nym. W szkołach interesował się filo-
zolią i teologią. Lubił samotność, ale
«dy znalazł się w gronie kolegów, za-
dziwial ich wymową, rzadko dopusz-
Czając kogoś innego dg słowa. W
Cambridge zajął się Kkwestjaami  poli-
tycznemi i miewał nieprzyjemności z
bowodu jawnego głoszenia  jakobińs-
kich poglądów. Zatopiony w życiu u-
nysłówem, popadł wnet w kłopoty pie-
niężne. Liczył na wygraną na loterii,
której los posiadał -— i pojechał do
Londynu w dzień ciągnienia. Gdy na-
dzieja zawiodła, postanowił zrobić coś
rozpaczliwego — i wstąpił pod przy-
branem nazwiskiem do kawałerji.

Dyscyplina wojskowa, czyszczenie
koni, nauka jazdy były dla młodego
Doety i filozofa prawdziwem piekłem.
Pewnego dnia wypisał na ścianiestaj-

i łaciński cytat z Boecjusza, po-
wszechniej znany w formie, jaką nadał
mu Dante — o wspominaniu szczęśli-
"wych chwil w niedoli. Ściągnął tem na
Siebie uwagę oficera i przy interwencji
lego oraz starszego brata, będącego
kapitanem, znalazł się wnet z po-
 Wrotem w Cambridge.

PANTISOKRACJA

Wkrótce potem poznał się na pie-
Szej wycieczce z młodszym o dwa Ia-
ta Robertem Southey, również poetą

  

i również zwolennikiem idei rewolucyj-
nych. Zaprzyjaźnili się i wnet poczęli
snuć plany założenia idealnej gminy na
wolnej ziemi Ameryki, nad brzegami
Susquehamy. Miało ono być komuni-
styczne i pantisokratyczne tj. oparte
na zasadach absolutnej równości, a skła-
dać się z 12 mężczyzn i 12 kobiet. Spo-
dziewano się, że wobec bogactwa przy
rody wystarczą dziennie trzy godziny
pracy, a resztę czasu będze można po-
święcić życiu rodzinnemu, dyskusjom
i pracy literackiej, Młoda Ameryka po-
trzebuje przecież ludzi, którzyby oży-
wili ruch umysłowy i potrafi ich wy-
nagrodzić... Liczono więc na bliżej nie-
ckreśloną pomoc na miejscu, ale wer-
bując ochotników, żądano wkładek,
aby stworzyć kapitał zakładowy 2 ty-
sięcy funtów.

O złote sny młodości! Jakże ina-
czej przedstawiacie się w chwili po-
częcia, niż w zetknięciu z bezlitosną
1zeczywistością! Coleridge spodziewał
się spłacić swój udział dochodami z u-
tworów, których nikt nie chciał dru-
kować. I sztuki o Robespierze, napi-
sana do spółki z Southey'em oraz z
innym pantisokratą, Lovellem, nie u-
dało się spieniężyć. Southey liczył ró-
wnież na honorarja autorskie, ale i na
bogatą ciotkę. Roztoczył przed nią ca-
ły plan, skutek jednak był zgoła nieo-
czekiwany. Ciotunia wyrzuciła biedaka
za drzwi, zapowiadając, że nie będzie
otwierała jego listów, i Southey mu-
siał cztery god:ny w ulewny deszcz
iść pieszo do domu. To go bardzo 0-
chłodziło w zapale.

Były i konilikty zasadnicze. Sou-
they miał zamiar zabrać ze sobą słu-
żącego. Pewnego razu zaczął mówić,
jakby to dobrze było poświęcić cały
czas pracy umysłowej. Możeby tak
tyłko służący pracował w polu... Jak
to, chcesz wprowadzić niewolnictwo?
— zawołał ze zgrozą Coleridge. Napi-
sał on w tym czasie wiersz do osiołka
którego widywał na przechadzkach.
Pantisokracja obejmowała i zwierzęta,
więc nazywa „na złość głupcom* kła-
poucha bratem ; marzy o zabraniu go
„do doliny pokoju i słodkiej równości".

MAŁŻEŃSTWO

Nie można powiedzieć, aby plany
pantisokratyczne pozostały całkiem bez
wpływu na życie poety. Zawdzięczał
im — o ile w tym wypadku wyraz
„zawdzięczać* ma racię bytu — mał-
żeństwo. Przecież powszechna równość
obejmowała także równą ilość męż-
czyzn i kobiet. Nad Susquehanną nie
będzie przecież panien na wydaniu.
Trzeba się śpieszyć... Podobnie ruski
kleryk żeni się na gwałt, nim się wy-
święci.

Trzech pantisokratów zaręczyło się
tedy z trzema siostrami Fricker, ład-
nemi sierotami bez żadnych dóbr ma-
terjalnych, któremi, jak wiadomo, na-
leży pogardzać. Coleridge kochał się
równocześnie — zresztą dość spokoj-
nie, bo do potężnego, namiętnego u-
czucia nie był zdolny — w kim jnnym.
Miał też co do swej Sary wątpliwości.
Czy kobiety potrafią dostosować się
do wysokiego poziomu etycznego pan-
tisokratów? Naprawdę szło o poziom
intelektualny... Lecz Southey  perswa-
dował mu, że popełniłby czyn nieho-
norowy, nie dotrzymując Sarze słowa.
Biedny Coleridge upewnił się tedy, że
jero Maria wychodzi naprawdę za ko-
goś innego — i stanął na ślubnym ko-
b.ercu z Sarą, którą miał za kilka lat
porzucić. Na razie jednak, zarobiwszy
trochę pieniędzy odczytami i kazania-
mi po zborach unitarjańskich, założył
z nią „pantisokrację w miniaturze* w
uroczem Cleveden w hrabstwie So-
merset.

Sielaaka skończyła się po trzech
miesiącach z braku środków do życia.
Coleridge zaczął więc wydawać w Bri
stolu radykalne pismo perjodyczne, ale
w dziesiątym i ostatnim numerze za-
wołał  melancholiinie: „Strażniku,
strażowałeś gapróżno!* Wszelkie pla-
ty rozpoczęcia praktycznego zawodu
okazały się niereałnemi, ostatecznie  

poeta znalazł przyjaciela, który mu do-
pomagał i osiedlił się w skromnym
domku w Stowey.

PIERWSZE UTWORY I EWOLUCJA
PRZEKONAŃ

Wczesna poezja Coleridge'a jest
uaogół nierówna, często też naś'adow-
cza. Rozbrzmiewa to panteizmem, to
entuzjazmem rewolucyjnym, wiodącym
do potępienia własnej ojczyzny. W na-
pisanej w ostatnich dniach r. 1796 (a
więc już w okresie dojrzałości poetyc-
kiej) „Odzie do odchodzącego roku“,
mamy wyliczenie zbrodni Anglii i wy-
rok zagłady na nią. Bardziej 'nteresuje
nas wizja, przedstawiająca tańczące 0-
kołu grobu Katarzyny II niezliczone
duchy ofiar jej wojen — wśród nich
i poległych na błoniach Warszawy.

Lecz zapał rewolucyjny stygł, Co-
leridge miał się z czasem stać konser-
watystą i prawowiernym  anglikani-
nem. Dowodem zmiany poglądów iest
powstałe w rok później „Odwołanie*,
znane lepiej pod tytułem  „Francja*.
Zupełnie podobnie Lessing pisał odę
„Mój błąd*. Coleridge boleje, że utwo-
rzona przez rewolucję republika  sta-
nęła na równi ze swymi wrogami, na-
jeżdżając Szwajcarję. Stracił nadzieję,
aby wśród ludzi mogła zapanować
wolność. Jej miejsce jest iedynie w
przyrodzie i w duszy człowieka, któ-

ry z nią się zżyje.
Tę przyrodę opiewa Coieridge w

„Harfie eolskiej", w Liutim, kaukazkiej
pieśni miłosnej”, w „Altanie lipcowej",
w „Mrozie o północy” itd. Jego odczu-
cie piękna widomego świata pogłębia
się z latami, często odzywają się akcen
ty panteistyczne. Jedno i drugie spo-
tęgowała. przyjaźń z  Wordsworthem
i iego siostrą Dorotą,zktórej Dzienni-
ka łatwo wyczytać tajemnicę jej ser-
ca: Kochała Coleridge'a, on jednak ce-
niąc jej inteligencję i ulegając jej wpły:
wom, nie odgadł nigdy, co dzieje się

w sercu Doroty. glo!

„BALLADY LIRYCZNE”

Wordsworth mieszkał z siostrą w
Alioxdem, sąsiedztwie S'owey. Przy-
jaźńobu poetów i częste dyskusje zro-
dziły plan „Ballad lirycznych”, obliczo
nychzpełną świadomością na wywoła-
nie przewrotu w poezji. We wstep'e
Wordsworth wystąpił z potępieniem sty
lu XVIII w.ize swem demokratycznem
credo. Pragnął on wydobywać efek-
ty z wypadków i postaci codziennych,
szczególnie wiejskiego Życia, używać
języka klas niższych i głębiej od Cole-
ridge'a odczuwał naturę. Ten usiłował
pod wpływem nowego przyjaciela na-
pisać pełną prostoty balladę ludową,
lecz wynik nie był zbyt szczęśliwy.
Miał lotniejszą wyobraźnię, a pociąga-
ły go tematy egzotyczne 1 šrednio-
wieczne. Ostatecznie ułożyli się, że w
„Balladach lirycznych* każdy z nich
będzie trzymał się swego zakresu
twórczości.

„HYMN O STARYM MARYNARZU*

Główną ozdobą przełomowego zbior-
ku był „Hymn o starym marynarzu*
Coleridge'a. Pomysł powstał podczas
rozmowy obu przyjaciół ij pierwotnie
mieli pisać razem, ale okazaało się to
niewykonałnem, gdyż Wordsworth
chciał moralizować, Coleridge'a pono-
siła fantazja i przed oczyma snuły mu
się wizje.

Miały to być dzieje straszliwej po-
kuty, opowiadane przez bohatera za-
trzymanemu na ulicy gościowi wesel-
nemu. Myśl, aby przewinieniem mary-
narza uczynić zabicie albatrosa, ptaka
dobrej wróżby, pochodzi od Words-
wcrtha. Zaczyna się pokuta — cisza
morska, męki głodu i pragnienia pod
tropikalnem niebem. Załogę statku,
która czynu nie potępiła, spotyka Iżej-
sza kara, śmierć; samego w.nowajcę
okropna „życie w śmierci". Tak roz-
strzygnęła gra w kości między sym-
bolicznemi widmami. Ostatecznie przy-
bywa on do brzegów ojczystych na okrę-
cie, obsługiwanym przez trupy, aby  
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pokajać się przed pustenikiem į otrzy-
mać odpuszczenie grzechu. Okropne
męki przemieniły jego duszę, nauczyk
się kochać wszelkie żywe stworzenia
i, ujrzawszy cudnie rnieniące się bar
wami węże wodne, błogosławł . im
bezwiednie.

Obrazy poematu pochodzą w znacz-
nej części ze snów Coleridge'a, ; mają”
dziwny charakter — równocześnie cze-
goś odległego od rzeczywistości i bar-
dziej od niej rzeczywistego. Czytelnik
czuje się, jak ów gość weselny, wbrew
własnej woli opanowany przez jakąś
siłę wyższą t niezdolny oderwać się
od utworu. Pozbawiony chwilowo
zdolności rozumowania, podąża z za-
partym tchem za wizjami poety.
Stąd niswarto wdawać się w dyskusję
nad niewspółmiernością między winą
a karą, niewarto też szukać w poema-
cie alegorii własnego życia Coleridge'a
Reflsksja 1 zarzuty przychodzą dopie-
ro ex post, czar utworu czyni je
niemożliwemi, póki się z nim bezpo-
średnio obcuje.

Czar ten potęguje wydatnie forma,
powstała na tle starej ballady ludowej,
nie liczącej zgłosek, lecz tyłko akcenty
(jak poezja anglosaska). Zwrotki odpo-
wiadają sobie tyłko ogólnym zarysem,
mają nierówną ilość wierszy i różny”
porządek rymów (także wewnętrznych)
I to wszystko jest owocem żywiołowe-
go tworzenia pod wpływem marzeń
sennych. x

Należy dodać, że „Rym o starym
maryunarzu“, tłumaczony już przez

Syrokomlę, posiadamy w  Świstnynt
przekładzie Kasprowicza, w niczem nie
ustępujący oryginałowi. | A“ B

ti”' „KRYSTABEL, 7'; =
Jeszcze bardziej zbliżył się Cole-

ridge do starej rodziniej mstryki w,
„Krystabeli“, gdzie cztery jednozgłos-
kowe wyrazy odpowiadają czasem ki-
kunastozgłoskowemu wierszowi o czta-
rech akcentach. Ta archaiczna forma
jest w idealnei harmonji z całem tłem
poematu. Coleridge stworzył tu atmos-
ferę średniowieczną z  mistrzostwema,
do którego z angielskich romantyków
wzniósł się prócz niego jedynie Keats.
Wszystko jest fantastyczne i tajemai-

cze. i Rat" nuż

Do zamku Sir Leoline'a wkrada się
podstępnie Geraldyna pozornie cudnie
piękna, lecz będąca w istocie prze-
wrotną czarownicą, także fizycznie 0-
hydną. Chce unieszczęśliwić niewinną
córkę rycerza Krystabelę. Ta ma chwi-
le instynktownego lęku, później nabie-
ra pewności, że grozi jej niebezp:2-
czeństwo, ale dzięki czarom nie jest
zdolna o tem mówić. Ostatecznie prosi

ojca o jak najszybsze oddalenie Geral-
dyny nie umie jednak tego uzasadnić.
dochodzi tedy do konfliktu między 0i-
cem a córką. Lecz nad Krystabelą
czuwa duch matki, zmarłej przy iej u-

rodzeniu. Akcję stanowi więc walka

między złem a dobrem, któremu poeta

przeznaczał zwycięstwo. :

Jak w „Starym marynarzu”, dużo

w tym fragmencie nrzep'ęknych opi-

sów przyrody — wvraźnie zgadzają-

cych się z zapiskan:: Doroty Words-
worth.

„KUBLA KHAN*

Trzeci z najsławniejszych utworów
Coleridge'a liczy tyłko 54 wierszy.
Poeta po użyciu opjum zasnął nad elż-
b.stańskim zbiorem podróży, doszedł-
szy do opisu wspaniałego pałacu i eg-
rodu Kubla Khana w Xanadu. We śnie
miał wedle własnych słów „żywą pe-
wność, że układa wiersze, w ilości
200—300, jeżeli układaniem wierszy na-
zywać można stan, w którym obrazy
stawały przed nim, jak rzeczy, wy-
twarzające równocześnie odpowiednie
wyrażenia bez żadnego uczucia czy
świadomości wysiłku. Po przebudzeniu
zdąwało mu się, że wyraźnie przypo-
mina sobie całość". Siadł do pisana.
lecz przerwał mu ktoś, przybywający
w interesie. Ukończywszy godz:'nną roz
mowę, przekonał się że pozostało m"
tylko zmętniałe wspomnienie wizji ©
„ośm do dziesięciu luźnych wierzy ©

raz obrazów*. Jest tedy ten fragmen"
pasmem wzrokowych. i słuchowych
assocjacji o charakterze szczególnie wy
razistego sennego marzenia, przybra-
nych w cudze słowo poetyckie. Tre-
ści epickiej brak, a wizja nie ograni- |



 

* pewmo nieco przesady, ale i zachowa-
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<za się do owej rezydencji Kubla Kha- |
ra, gdyż pojawia się wspomnienie in- |
mego snu i żywe poczucie zachwyce-
mia, jakie ten przyniósł poecie.

PRELEGENT
W roku 1798 wyjechał Coleridge z

Wordsworthem do Niemiec, gdzie od-
uał się studjom filozoficznym, które
silnie wpłynęły na kierunek jego dal-
szej działalności literackiej, Przestud-
rował Kanta, później mstafizyków z
początku XIX w. i popularyzował w.
Anglji cih filozofję, oddziałał też na
Carlyle'a, który miał reprezentować
wpływy niemieckie w okresie wikto-
rjańskim.

Okres poetycki Coleridge'a był wła-
ściwie skończony. Poza paru utwora-
mi, wytrzymującemi porównanie z do-

robkiem lai 1796-8 („Przygnębienie“
„Młodość i starošė“) trzeba wymienić
przekład „Wallensteina*, swobodny i
psłen rozmachu, mający się mniej wię-
«ej tak do oryginału, jak „Książę Nie-
złomny* Słowackiego do tekstu Cal-
uerona.

Mieszkał później poeta w sławnym
kraju jezior (w hrabstwie Cumberland)
: w Londynie. Pogniewał si; z Words-
worthem . rozszedł z żoną. Przez ja-
kiś czas utrzymywał się z zasiłku od
braci Wedgwood, fabrykantów słynnej
„svaelany. To znów sa protekcją By-
rona wystawiono jego dramat (zresztą
uapisany w roku 1797). Dawał też od-
_zyty. Był mówcą z Bożej łaski. Wie-
zuy od dra Gilimana, u którego spędził
wstatnich 18 lat życia, że pewnego ra-
1u, zaproszony do Londyńskiego To-
warzystwa Filozoficznego, dopiero na
miejscu spytał o czem ma mówić.
„O indywidualnym rozwoju umysłu”,
odpowiedziano. — „Suchy temat mi
wybrali", rzekł Coleridge, poczem mó-
wił przez półtorej godziny i porwał au-
dytorjum.

Zresztą prawie nie krępował się
zapowiedzianą treścią wykładów. Jak
|awierdzi Czabb Robinson, mając mówić
«© „Romeu i Julji*, zaczął od obrony
kar cielesnych w szkole, potem skry-
iykował surowo tzw. lankasterski: sy-
stem wychowania (w owym czasie rze-
<zywiście przestarzały), zastawił cha-
try Elżbiety, Jakóba I i Karola I,

starał się ustalić różnice między  do-
wcipein a fantazją, zrobił wycieczkę
językoznawczą, zaatakował utarte po-
zgcia o wysłowieniu poetyckiem, a skoń
czył obroną Szekspira przed zarzutem

lubowania się w brudzie. Jest tu na-

ne notatk; z cykiów prelekcyj Cole-

ridgea wykazują podobną niesyste-

matyczność. Publiczność jednak ulegała

urokowi jego wymowy, a podobało się

jepiej, to, co mprowizował, niż to, co
<zytał z notatek.

DZIEŁA PROZAIC7NE

Z dzieł tego okresu najważniejsza

jest Biographia Literaria

(1817), zbiór wspomnień osobistych, u-
«wag krytycznych o współczesnych i

wywodów ogólnych na różne tematy.

Spotykamy tu np. świetną ocenęWords

wortha — 0 wiele sprawiedliwszą,

niż uwagi tegoż o „Starym  maryna-

rzu”. Luźne uwagi Coleridge'a i no-

tatki jego zebrano pośmiertnie w paru

wydawnictwach, z których najwyższą

«wartość ma tom, zawierający krytykę

szekspirowską.

STAROŚĆ I KONIEC ŻYCIA.

Nałóg, którego źródłem było użycie

opium dla złagodzenia cierpień reuma-

tycznych, nie dał się n.gdy wykorze-

nić. Bywały czasy, że Coleridge kon-

sumował dziennie kwartę trucizny, 0-

słabiającej wolę (nie inteligencię), pod-
kopującej zdrowie i rujnującej go f'nan-
sowo. To znów ograniczał się do

skromnych dawek. Dr. Gillman podjął

się odzwyczaić go zupełnie od opium,

ale musiał dać za wygraną. W każdym

razie od chwili zamieszkania w domu

Jekarza Coleridge nie wrócił już do

lawnych potwornych porcyj. Umarł

na suchoty. Syr, Hartley Coleridge,

odziedziczył po Samuelu zdolności po-

etyckie i wszedł do I'teratury, lecz był

również nałogowcem. Piiaństwo ze-

psuło mu świetnie rozpoczętą karierę

uniwersytecką i wog(le zaciąžylo nad

iego życiem.

WŁADYSŁAW TARNAWSKI 

DODATEK_KULTURALNO LITERACKI

Terapja niespecyliczna

Ooo naturalia, — wrodzo1a

i nabyta na pewną infekcję, — odpor-

ność sztuczna, — aktywna — po szcze-

pieniu, . pasywna — po wprowadzeniu

surowicy, — są odpornościami specy-

ficznemi ti. tylko przeciw pewnym in-

fekcjom wywołanym przez jeden ro-

dzaj zarazka. Odpowiednio do tego
i leczenie specyficzne jest skierowane

przeciw jednemu  wzbudzicielowi —

przyczynie danej infexcji. Objskt na

który chcemy zadziałać jest tu znany.

Pojęcie to o odporności specyficznej

zostało dokładnie opracowane przez

bakterjologów takich jak Koch, Bering,

Ehrlich.

W nowszych czasach spotykamy się

z nowem pojęciem — z pojęciem od-
porności niespecyficznej, — odporności
nie skierowanej jedynie tylko przeciw

pewnej infekcji, — lecz szerszej, ogól-

niejszeji Wprawdzie starsi lekarze już

dawniej przypuszczali istnienie takiego
zjawiska, ale opierali się oni przy tem

ty'ko na spostrzeženiach klinicznych,

nie zaś na podstawach  doświadcza!-

nych. Dzisiejsze ściśłejsze wiadomości
6 tem zjawisku zbierano stopniowo, w
toku badań nad odpornością* specy-
ficzną.

Stwierdzono, że przy uodpotnianiu
organizmu dwoma lub kilkoma  rodza-
jami bakteryj powstaje odpowiednio
do tego odporność na kilka infekcyj.
Są zaś przypadki, gdy przy uodpornia-

niu jednym rodzajem  zarazka orga
nizm wyrabia również odporność i na

inny rodzaj. Mianowicie w 1914 roku

Kraus, pracując nad sporządzeniem

szczepionki ochronnej przeciw tyfusowi

brzusznemu, zauważył następujące zia-

wisko: wstrzykując chorym na tyfus

brzuszny szczepionkę z zarazka tyfusu

lub z pałeczki okrężnicy, — Spo-

strzegał jednakową reakcię organizmu

a także i wyniki lecznicze po obu

szczepionkach były identyczne, pomi-

mo, że szczepionki te były sporządzo-

ne z odmiennych bakteryj.

Kraus już wtedy przypuszczał, że |

rolę leczniczą gra tutaj nie rodzaj bak-

teryj, lecz białko bakteryjne, a więc
nie specyficzny wpływ odpowiedniej
szczepionki, 'ecz wpływ białek w da-

rym wypadku bakteryjnego czynnika

nie specyficznego, nie swoistego. |

Za tym poglądem przemawiają da-

wniejsze spostrzeżenia: że po przeby-

ciu pewnych chorób infekcyjnych orga”,

nizm nie zapada na niektóre įnne czyli

wyrabia obok odporności specyficznej

ua tę infekcję także odporność szerszą

— odporność na inne infekcje; że su-
rowica przygotowana przeciw danej

infekcji działa też dobrze przeciw nie-
którym innym i że czasem można 0*

trzymać po surowicy zwykłej podob-

tie dobre wyniki, jak i po surowicy

specyficznej.

W wielkień ilości doświadczeń sta-

rano się uchwycić istótę tego zijawis=

ka — odporności niespecyficznej, po-
znać mechanizm jej powstawania, na-

stępnie stworzyć terapię opartą na po-

znanych prawach. Doświadczenia te

wykryły szereg ciekawych faktów.

Wielu badaczy wykryło, że po Za-

strzykach rozmaitych ciał nawet i nie

białkowego charakteru, — stwierdza

się u zwierząt, które poprzednio uod-

porniono | jakimkolw'ek zarazkiem,

znaczne zwiększenie sę przeciwciał w 

iprołeinołerapja
surowicy i to wtedy, gdy ich przedtem
prawie, że wcale nie było.

Odporność niespecyficzna powstaje

pod wpływeim wprowadzania do ustro-

ju ciał zwanych bodźcami niespecyficz-

nemi. Są to ciała, które wprowadza
się do ustroju drogą pozajelitową, w

zastrzykach, — a które, w odróżnisniu

od ciał specyficznych, nie są skierowa-

ne na jakiś pewny określony objekt

np. na pewien rodzaj zarazka, 'ecz

działają na cały organizm, nie zaś tyl-

ko na pewne jego tkanki, czy organy,

pobudzając go do aktywniejszej obrony

przeciw wszelkim obiektom  szkodli-

wym; — stąd nazwa: bodźce niespecy-

ficzne i leczenie niespecyficzne, bodź-

cowe.
Według Weichardta, jednego z twór-

ców nauki o odporności niespecyficz-

nej, — odporność ta polega na pod-
wyższeniu naturalnej czy sztucznej Ood-

porności specyficznej co następuje pod

wpływem  niespecyficznych bodźców.

Bodźce te aktywują naturalną zdolność
reagowania komórek organizmu, po-
budzając je do energicznej obrony, tak,
że mało lub całkiem nie aktywna pro-
toplazma, która straciła możność obro-
ny organizmu przed infekcją, ponownie
zyskuje te właściwości.

Po zastrzykach białka mamy nastę-
pujące zmiany w organizmie we krwi:
ź początku spostrzega się 'eukopenfę,
— zmniejszenie się ciałek białych,
która w krótkości przechodzi w hiper-
leukocytozę, b$dącą przypuszczalnie
jednym z czynników sprzyjających
zdrowieniu o1ganizmu. Limfopenja, —
zmniejszenie się ilości limfocytów, na-
stępuje później od leukoperji, tak samo
następowa limfocytoza zjawia się póź-

niej, od leukocytozy.

Pod wpływem białka zdolność

krzepnienia krwi wzrasta, ilość fer-
mentów we krwi ulega zwiększeniu.

Po zastrzykach białka następuje pod-

wyższenie temperatury wskutek po-

drażnienia ośrodka regułacji ciepła. Na-
silenie tej gorączki i iej wpływ na or-

ganizm zależy od wielu czynników.

Szczególnie chorzy na gruźlicę, kilę,
lekemję, anemię złośliwą, są: bardzo

czuli i reagują intenzywnie podwyższe-

niem temperatury na zastrzyki białka.

Dalej stwierdza się obniżenie wrażli-

wości na trucizny pod wpływem  za-

strzyków białka. Np. króliki, gdy im

wstrzyknie się mleko, wykazują znacz-

nie większą odporność na działanie

rozmaitych trucizn np. strychniny. Za-

strzyki białka zwiększają sekrecię mle-

ka, żółci, zwiększają wydalanis moczu.
Ogólny stan chorego po krótkiem sta-

djum pogorszenia ulega znacznemu po-

lepszeniu, — zjawia się dobre samopo-

czucie, lepszy sen, bóe malsją lub zni-
kają całkiem, trawienie, czynność mię-

śni poprawia się...

Terapia niespecyficzna polega na

wprowadzaniu drogą  pozajelitową do
ustroju środków wywołujących odpor-

ność niespecyficzną — stan zwiększonej
aktywności obronnej organizmu wzglę-
dem czynników chorobotwórczych. Te-

rapia ta rozporządza  następuiącemi

środkami: 1) Niektóre związki che-

miczne: sole metali, metale koloidalne,

barwiki; 2) Terapia infekcyjna; 3) Pro-

teinaterapia — leczenie zastrzykami

białka; 4) Nisktóre zabiegi, których

fa”makotogiczne działanie na organizm

nie jest dokładnie znane, obecnie są

uważane za Środki niespecyficzne, nn
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bańki, upusty krwi,
tlania.

Za twórców stosowania leczniczego,
w ziiaczeniu niespecyficznem, soli me-

tali, należy uważać duńskich autorów.

Szczególnie skutecznie działają sole

manganu. Zauważono, że wpływ me-

tali odpowiada ich położeniu w ukła-

dzie perjodycznym pierwiastków. Me-

tale mogą nie tylko aktywować  ko-

mórki, lecz też, i zarazki, ale do tego
trzeba znacznie większych dawek.

Wpływ poszczególnych metali wzrasta
poważnie w miarę wzrostu ich ciężaru

atomowego. Badacze duńscy podnoszą,

że wogóle siła wpływu tej niespscy-

f:cznej terapji zależy od pewnej opty-

malnej koncentracji bodźca, — ale wy-

sokie dawki wpływają jednak uiemnie,
paraliżująco na komó ki ustroju.

2) Terapia infekcyjna Zauważono,
że przy chronicznych infekcjach, gdy

wstrzykuje się całkiem odrębny zara-

zek, następuje polepszenie ogólnego
stanu chorego. Znane jest up. leczenie

paraliżu postępowego zapomocą infek-

cji malar,ą lub durem powrotnym.
3) Proteinoterapja: Używa się tu

rozmaitych białek więc: 1) mleko; 2)
preparaty białkowe z mleka; 3) białko

kąpiele, naświet-

paraty mieszane. 2

Niespecyficzna terapja ma obecnie

bardzo .szerokie zastosowanie, gdyż
wszędzie tam, gdzie chodzi 0 podnie-

sienie ogólnej zdolności obronnej ko-

mórek ustroju, o zmobilizowanie re-

zerw — może ona znaleść zastosowa

nie. Więc wsprawach ropnych, gnil-
rych, w schorzeniach skóry, w Clioro-

bach stawów, w chorobach ocznych,

kobiecych, wenerycznych....

Sprawy chorobowe przewlekłe i

zlokalizowane nadają się lepiej do tez”
leczenia niż procesy ostre lub ogólne.

Ze znacznym oporem spotkała się pro”

pozycja jednego z autorów, 4

proteinoterapii przy sprawach gruźli--

czych — bo organizm  gruźliczy jest

bardzo wrażliwy na zastrzyki białka;

podniesienie temperatury już przy nic-

znacznych ilościach białka... i inne nie”

korzystne objawy.

ją działanie specyficzno - niespecyficz-

ne ti. składają się z ciałek o znanen»

działaniu farmakologicznem i z białka

— o działaniu WOREK 5

Materjały do bibijografji

historji Obrony Lwowa,

' zeszyt I. ,

Now ublikacją naukową która już

ałakóje cda i obejmie okolo 100 stron dru-

ku, jest bibljografja, opracowana —przzz

członka Komisji Naukowej T.wa.dr. Jó-

zefa Skrzypka wydana jako „Materjały

do bibljografji Obrony Lwowa* zeszyt I.

a która zawierać będzie literaturę druko

waną, odnoszącą się do tego zagadnienia

z lat 1918-1933 artykuły w czasopismach

wogóle i prasie lwowskiej codziennej z lat

1918—1923. Billjogmfja ta. owoc żmudnej

pracy kilkuletniej ma swojeszczególne

znaczenie które doceni każdy, kto podej-

mował jakakolwizk pracę naukową, poz0-

stającą w związku z zagadnieniem obro*

ny Lwowa, + 2

Równocześnie z drukiej tej

publikacji naukowej 'o obromie Lwow:

Komis'* Naukowa Towarzystwa rzpocz

ła już nracę nad gromadzeniem materia i

do druku w III tomie „Obrony Lwo a

i apeluje do wszystkich b. uczestników

walk o wypożyczenie wszelkich materja-

łów .„ historycznych, pozostających w

związku z Obroną Lwowa,w celu sporzą-

dzenia z nich kopij oraz o nadsyłanie”

rełacyj, opisów, akcyj bojowych i przeżyć

1 — pod adresem biura Towarzystwa 'we”

«Tavowie, pl. Bernardyński 6. II p,

i Lašas č 5

nowej
a

      

roślinne; 4) białko bakteryjne; 5) pre-

Są też obecnie preparaty, które ma |

RE TRPIKIETZTWERTANYTEREGRACE .

stosowania |

 


