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Czy wrócimy do jednolitego poglądu na świał?
Istotne przewroty w dziejach ludzko-

ści nie odbywały się ani gwałtownie ani

nie potrafią przykuć naszej uwagi swą

wielkością, Decydujące bowiem zmia-

ny, dzięki którym odnawiają się cywi-

lizacja, zachodzą w „ideach, pojęciach i
wierzeniach,

Gustaw Le Bon: Psychologia tłumu.

s

Niewielu współczesnych ludzi zdaje
sobie sprawę z istotnych zmian i prze
wrotów, dokonujących się w otaczają-
cym nas Świecie a także w nas sa-
mych. Jeśli uwaga ogółu skierowana
jest od pewnego czasu na sprawy
związane z tzw. „kryzysem* i przebu-
dową świata to przecież zwraca ten
ogół swój wzrok przedewszystkiem w
stronę zmian w świecie ściśle mater”
jalnym. Wszystkich jmteresują więc no-
we formy ustroju państwowego, €ks-
perymenty gospodarcze i społeczne,
wreszcie ziawiska dotyczące nowego
rozkładu sił państw i narodów na kuli
ziemskiej. Ale nieliczna tylko garstka
ludzi orjentuje się naprawdę w owych
riezmiernis głębokich i trwałych prze-
obrażeniach w zakresie naszych pojęć
umysłowych, religijnych i naukowych,
jednem słowem, mało kto umie do-
strzec, jakie koleje historyczne  prze-
chodzi to, co nazwano popularnie po-
glądem na świat iednostki ludzkiej.

i zaznaczyć, że
myślimy w danym wypadku tylko 0

poglądzie na świat Europejozykėw,
względnie tych, którzy . europsjską
ku/turę przyję'i i zaniešli ją do innych
części Świata poza Europą.

Koleje europejskiego poglądu na
świat są bardzo ciekawe. Czy był on
kedykoiwiek jednolity tzn. czy więk-
szość ludzi w danej epoce miała pew-
ne wspólne poglądy na najważniejsze
zagadnienia 'udzkiego bytu?

Otóż stwierdzić wypada, że były e-
poki w dziejach, kiedy podobny pogląd
jednolity istniał, były też okresy dzie-
jowe, pozbawione tej cechy. Wspólne
pojęcia o świecie istniały w czasie naj-
większego rozkwitu „Imperjum Roma-
num“, kiedy jednostajna kultura  hel-
ieńsko - rzymska szeroko rozpowszech
niła się w całym ówczesnym z wy-
iątkiem żółtego Dalekiego Wschodu i
Indyj cywilizowanym świecie, kiedy
państwo rzymskie wydawało się dla
iego mieszkańców jedynem schronie”
niem kultury poza obrębem którego
istnieli tylko dzicy i nieokrzesani „bar-
bari* Rzym był rzeczywiście dla lu-
dzi ówczesnych stolicą Świata. Rzą-
dząca państwem rzymskiem pewnego
rodzaju elita, jak i tłumy rządzonych
mieszkańców tego państwa, jednaki
posiadały pogląd na świat. Ustrój spo-
łeczny, oparty na niewolnictwie, wy-
dawał się ludziom starożytnym, by-
najmniej niesprzeczny z naturą ludzką.

Temu poglądowi na świat cios
śmiertelny zadało zwycięskie wnet
chrześcijaństwo, które swą zasadą mi-
łości bliźniego bezwarunkowej, nisz-
<czyło w zupełności cały ustrój spo-
leczny starożytności. Twierdząc, że
każdy człowiek jest dla człowieka
bratem godnym miłości, uderzał Boski
Założyciel chrześcijaństwa w niewol-
u'ctwo, a tem samem skazywał na za-
gładę starożytny iednolity pogląd na
świat. Walkę poglądu na świat chrze-
Śeljańskiego ze starożytnym rozstrzy-  

gnęło chrześcijaństwo na swą korzyść
wcześniej, zanim zniknęło ze świata
pod ciosami „barbarzyńców jednolite
państwo rzymskie, schronienie staro-
żytnej, pogańskiej myśli.

_ W wiekach średnich panował jedno-
[ty chrześcijański pogląd na świat. O-
czywiście, i ten pogląd przechodził pe-
wne fazy rozwojowe, ale jednak za
sadnicze jego rysy pozostawały  nie-
zmienione. Jednolitość chrześcijańskie-
go poglądu na świat w Średniowieczu
polegała przedewszystkiem na tem, że
istniał jeden, uznawany pnzez rządzą-
cych i rządzonych, a przynajmniej
przez ich większość, przez „górę” i
„dół" ówczesnego ustroju społecznego,
cal absolutny, niezmienny tj. Bóg.

Wiara w Boga w średniowieczu na-
ieżała właściwie do ówczesnego ustro-
ju politycznego i społecznego, była
fundamentem ówczesnego życia. Z tej
wiary wypływała inna, polegająca na
uznaniu społecznej i politycznej hie-
rarchji, zasada, że źródłem władzy jest

Bóg, co interpretowano w tych cza-
sach (w naszem mniemaniu dzisiejszem
fałszywie), że wszelka wogóle władza
od Boga pochodzi. Z. wiary w. Boga
wynikała dalej potęga Kościoła kato-
lickiego w średniowieczu, dalej pogląd
na przyrodę, otaczającą człowieka itp.
Nie brakło i w średniowieczu walk
ideowych, politycznych -i religijnych;
jednak. system, filozoficzny, oparty na
religii chrześcijańskiej. a. wykształcony
przez dwa geujalne umysły: św. Augu-
styna i św Tomasza z Akwinu, po-
trafił utrzymać swą powszechnie obo-
wiązującą moc.

. .
-

Jednolity, chrześcijański pogląd na
świat nie utrzymał się w Europie i
świecie, jako panujący. Uderzyło w
niego odrodzenie nauki i sztuki starr
żytnei, znane pod nazwą humanizmu,
uderzyła weń mocno reformacia, roz-
sadzając od wewnątrz Kościół katolic-
ki, jedynego stróża jednolitego pozlą-
du na świat. Oba te prądy postawiły
jako zasadę, czasem publicznie, czasem
po cichu, że każdy człowiek może mieć
swój własny, iadywidualny pogląd na
świat. a życie wspólne ludzkości nie
może być podporządkowane jakiejś
jednolitej idei jakiemuś jednolitemu sy-
stemowi. Humanizm i reformacja, wy
dały w w. XVI bezwzględną walkę
całemu średniowiecznemu porządkowi
społecznemu, Śśredniowiecznemu poglą-
dowi na Świat. Atakowano początkowo
rzeczy drugorzędne: ustrój polityczny
i społeczny średniowiecza, pewne ce-
chy niewątpliwie ujemne średniowiecz-
rego życia. itd.

Dopiero w wieku XVIII, gdy 1etor-
imacja oderwała znaczną część Europy
od Kościoła katolickiego, a humanizm
oddziałał już dostatecznie na umysły
rozpoczęto atak generalny na istotne
podstawy umysłowego poglądu na
świat w średniowieczu. Racjonalizm
zaatakował wiarę w istnierue Boga —
zjawili się konsekwentni filozofowie —
ateiści, „osobiści nieprzyjaciele Pana
Boga"; u schyłku zaś XVNHI wieku,
wielka rewolucja francuska zniszczyła
zasadę, że władza pochodzi od Boga.
stawiając w iei miejsce hasło „suwe-
renności ludów (la souverainete des
peuples).

Wiek XIX przyniósł ostateczne
głoszonym przez

Średniowiecz-
poglądu na

zwycięstwo ideom,
humanizm i reformację.
ne podstawy umysłowe  

świat straciły swą moc zarówno w
masach, jak wśród rządzącej światem
elity. Wiek XIX stał się epoką pozba-
wioną wogóle pewnej iednolitości w
poglądach, epoką dążeń i idei naj-
sprzeczniejszych. Był to złoty wiek
skrajnego indywidualizmu w polityce,
nauce, sztuce. Zapewne, nie brakło
i wtedy ludzi podobnie myślących, je-
Śli idzie o najważniejsze sprawy ludz-
kiego bytu, ale dzięki olicjalnie panu”
jacei doktrynie o zupełnem, równou-
prawnieniu wszelkich poglądów, na
świat, nie było mowy o jakiejś jednoli-
tości w myśleniu. W dziedzinie myśli
jedynie Kościół katolicki nisugięcie
bronił swego jednolitego, konsekwent-
nego, niezmiennego poglądu na świat.
Rozumie się, že imdywidual.zm skrajny
panował tylko w myśli i w teorji, prak-
tyka musiała być dostosowana do wy-
mogów życia,

II.

Wiele oznak wskazuje na to, że
karta dziejów ludzkiej myśli rzeczy-
wiście się odwróciła. Słyszy się dziś
często takie zdanię np. „Jeśli ktoś jest
katolikiem, to winien starać się tak po-
stępować, jak każe re.igja katolicka.W
przeciwnym razie katolikiem prawdzi-
wym nie jest“. Zdanie to, dla nas, lu-
dzi współczesnych, zupełnie jasne, zu-
pełnie inaczej przedstawiałoby się dla
człowieka XIX wieku. Ten mógłby
przyjąć, że jest katolikiem, a pomimo
to z różnych przyczyn nie starać się
© dostosowanie swego postępowania
do zasad religii katolickiej. Przytem
uważałby nawet, że jest wszystko w
porządku, ponieważ libera'ny, skrajnie
irdywidualistyczny sposób myślenia
nie rozumiał j nie doceniał jednego z
z najważniejszych postułatów  dzisiej-
szej myśli: Żądania konsekwencji. —
Okazało się, że uświęcenie skrajnego
indywidualizmu w nauce i sztuce nie
odpowiada dzisiejszym czasom, kiedy
od myśli ludzkiei, mającej organizować.
nowy Świat na gruzach starego, za-

częto wymagać jednolitego konsekwen-
tnego, zbiorowego wysiłku. Niezwykły
moment dziejowy, w którym żyjemy,
nieoczekiwanie zażądał od każdego,
człowieka uświadomienia sobie własnej
roli w Świecie. Dopóki stosunki są u-
stalone, dopóki człowiek wie, że świat
w którym żyje, jest urządzony na
wzór dobrze wyregulowanego zegar-
ka, dopóty można zadowolić stę włas-
irym, u jednego mądrzejszym, u inne-
go głupszym poglądem na Świat. Ale,
gdy nadeszły czasy przełomu, gdy za-
tówno przed człowiekiem z „elity du-
chowej”, jak i przed niewyksztaloo-
nym prostaczkiem z tłumu, stanęło py-
tanie: dokąd Świat zdąża a wraz ze
światem i my wszyscy, gdy ze starego
porządku zostały tylko strzępy, a 0
nowy toczą się zacięte walki idsowe,
wtedy okazało się, że nie każdy potra*
fi rozstrzygnąć, samodzielnie kwestie
narzucone mu przez współczesne  sto-
sunki.

. *2 .

Wtedy wieli ludzi zrozumiało. że
myśl filozoficzna, naukowa i artystycz-
na wisku XIX zostawiła im pustkę, nie
wytworzyła takiego systemu, któryby
odpowiedział wymaganiom chwili. W
takim momencie odczuli wszyscy, <o
znaczy brak jednolitego poglądu na
świat. Przypommiano sobie, że pogląd
taki, choć ustawicznie zwalczany i na-
wet ośmieszany, przechował Się nie-  

naruszony w religj: katolickiej. Toteż
ogromny zwrot ku katolicyzmowi czyn
nemu jest najważniejszym objawem
powrotu ludzkości do jednolitego pozlą-
du na Świat. Nie dość na tem. Rozpo-
czął się już, w świecie współczesnym
ciekawy ruch: wśród „elity duchowei“
gorączkowe poszukiwanie prawdy ab-
solutnej, dążność do oparcia się na
jednolitych podstawach myśłowych, a
równocześnie w masach obudziła się
szczególnie. silna tęsknota za wiarą,
wiarą ślepą, beżkrytyczną w pewne
idee, dotyczące zasadniczych zagadnień
istnienia. Oczywiście masy idą za ty-
mi, którzy im te idee umieją podać w
najbardziej sugestywny sposób. Oba te
równoczesne procesy myślowe dadzą
się już wyraźnie zaobserwować i one
to właśnis kładą pierwsze fundamenty
pod budowę nowego, rodzącego się w
naszych oczach, świata.

Nawrót do jednolitego pozlądu na
świat, ze szczególnem awselędaieniec
peglądu średniowiecznego, spostrzeg!
już także zwolennicy (bardzo dziś nis+
liczni) dawnego skrajnego indywidua
lizmu i, relatywizmu i mówią: „Jakto,
chcecie wrócić do Średniowiecza z ie-
go torturami, systemem feudalnym, in
kwizycią, wiarą w czarownice itp.
Czyż to możliwe dla hudzi XX wisku?
Jak pogodzicie np. Średniowieczny u-,
niwersalizn z nowoczesnym  nacjona
lizmem? — Zarzut ten jest Śmieszny,
ponieważ trafia w próżnię. Historja jest
„magistra vitae”, als nigdy nie powtar,
rza się w ten sam sposób. Przyszły ie-
dnolity pogląd na Świat, ku którema
zdąża w chwili obecnej, jak się zdaje,
myśl ludzka, potrafi napewno obejść
się bez wiary w czarownice, pochwał
tortur czy inkwizycji. Jeśli weźmie
coś ze średniowiecza, to zapewne to,
co było w niem najlepszego Ludzie
przecież powoli czegoś się uczą. W e-
poce nacjonalizmów, jaką jest niswąt-
pliwie epoka współczesna, średniowiecz,
na idea uniwersalizmu nie będzie mogła
być chwilowo zrealizowana. Być może
że jej zrealizowanie dokona się w dalszej
przyszłości, Zresztą polemika z obroń-
cami skrajnego indywidualizmu nie jest
potrzebna. Pokonuje ich na każdym
kroku życie i wnet zwycięży ich 0
statecznie. Zadaniem niniejszego ar-
tykułu jest zwrócenie uwagi w Polsce
na zagadnienia, zbyt mało jeszcze do-
ceniane przez szeroki czytający ogół.|

Ludzie XIX wieku odziedziczyli 36
wieku XVIII wiarę w nieustanny p0-
stęp, kulturalny ludzkości. Zdawało imi
się, że świat przeszedł już burzliwy,
okres młodzieńczy, przebył szczęśliw je
„wiek męski, wiek k'zski*, a teraz w
XIX wieku : następnych, może nasza:
cywilizacja doczeka się szczęśliwej spo
koinej, bogatej starości. Wislu ówczes=
nych ludzi"mogło tak sądzić. Tymcza-
sem wojna światowa i powojenny prze
łom na tylu polach ludzkiej działalno-
ści zburzyły doszczętnie wszystkie ich
nadzieje. Starość ówczesnych  pog'4-,
dów na świat zakończy się, jak się
zdaje szybką ich Śmiercią, a jeśli za-
tryumfuje na Świscie nowy, jednolity
pogląd na Świat, to będzie to dziełem
tych młodzieńczych sił, tkwiących w
naszej kulturze, które zawsze zdolne
są, wbrew  wszelkkn przeszkodom,
stworzyć dla ludzkości lepsze jutro.

Witołd Nowosad,
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Zapomniany ojciee luturyzmu
(Guillaume Apollinaire W anegdocie)

Boo? do tego, że historję

Życia każdego wybitniejszego pisarza

zaczynamy od dat biograficznych. O ile

jednak idzie o Guiliaume Apollinaire'a,

— biograf znajduje się w nielada kło-

pocie.

Nie znamy dokładnie ani daty ani
miejsca jego urodzenia; wiadomo tylko

ogólnikowo że urodził się podobno

w sierpniu 1880 roku, — podobno w
Rzymie. Tam przynajmniej, w Wiecz=

nem Mieście, został ochrzczony.

Co więcej, zupełna tajemnica osła-
nia też i jego pochodzenie. Prawdziwe
jego nazwisko brzmiało Wilhelm Apo-

limary Kostrowicki,—ojciec miał być
Polakiem, matka Włoszką. O ojcu nie
wiemy nic absolutnie poza fantastycz-
nemi legendami.

Matka wychowywała go początko-
wo w niesłychanym zbytku, dając mu
staranne i gruntowne wykształcenie.

Po ukończeniu kollegium św. Karola w
Monaco, — młody, bo zaledwie 18-let-

ni, chłopiec znajduje się nagle w Pa-
ryżu, niemal na bruku, pozbawiony

wszelkich środków do życia. Jaki był

powód tej nagłej zmiany sytuacji? —

anowu niewyjaśniona tajemnica.

Młody posta przyjmuje swoje „no-

me de guerte“: jako Gul'aume Apoli-

naire zaczyna zamieszczać pierwsze

swe utwory w licznych podówczas

„miesięcznikach literackich jak „la Plu-
me“, „Mercure de France“, „Revue
blanche“ „Phalange“.

„ Prawdziwym wypadkiem literackim

bvło jednak dopiero pojawienie się no-

wego wydawniotwa „Soiróes de Pa:
ris“ przynoszącego pierwsze reproduk-

cie sztuki kubistycznej i pierwsze, zde-

cydowanie futurystyczne poezje Apo-

linaire'a, — owe poezje, które Andrzej

Thćrive nazwał później „poezją bez

drutu".

Od tei chwili sława Apollinaire'a'

poczęła rosnąć. Ale dziwna to była
sława: u współczesnych miał on opi-
nię mistyfikatora, lubiącego „brać na

kawał* swych bliźnich. Apollinaire

stworzył całą szkołę, — znalazł setki

naśladowców ws Francji, Włoszech, w

innych krajach. Nie był jednak nale-

Iżycie doceniany za życia, — a może i
lnie był nigdy właściwie zrozumiany:

w . .

„> W. skromnem swem mansardowem

mieszkanku przy bułwarze St. Ger-

main nr. 202 przyjmował Apollinaire

grono swych przyjaciół, do których za-

Fczał się Pablo Picasso, Andrć Sal-

mon. Max Jacob, Francis Carco.

Przyjmował ich w towarzystwie

swego „sekretarza“, Jana Mollet'a. Cie-

Kawa to była figura: pochodził podob- |

no z jakiejś arystokratycznej rodziny

angielskiei, a jako wynagrodzenie za

swĄ pracę „sekretarza“ otrzymywał

wolny kąt na nocleg w mieszkanu
swego „szefa” j „obiad* skłądający się

$tale z jednej potrawy: z ryżu.
4 Miał jednak Mollst jedną wielką

wadę: był kleptomanem. Chodził stale

(do muzeum Louvreu i wynosił stam-
sąd, oo mu podpadło pod rękę. Nie
(iszło to uwagi dozorców, którzy
wkrótce poczęli go śledzić i stwier-
dzili, że mieszka on u Apollinaire'a.

Kiedy skradziono słynną  „Giocon-
de“, podejrzenie padło między innymi

Aresztowano go,

fotografii I po-

Przesie-

ina Apollinaire'a.
„poddano przymusowej

„niarom antropometrycznym.  

dział tydzień w więzieniu, skąd zwoł-

niono go na skutek interwencji licz-

nych jego przyjaciół.

Owocem tego przymusowego poby-

tu był piękny wiersz „A la prison de

la Santė“.
. ż

.

Z chwilą wybuchu woirv šwiato-

wej. Apollinaire zgłosił się natychmiast

do służby. Z artylerji przenosi się do

piechoty, gdzie zdobywa galony po-
rucznika. Wojnę traktuje niemal jako.
zabawkę, pisze na jej temat szereg

wierszy; delektuje się w wolnych

chwilach łekturą „Mercure de France“.

Ale bije się dzielnie, z prawdziwym
zapałem.

Podczas takiej to właśnie lektury,

w roku 1916, zostaje ranny w głowę

odłamkiem granatu. Przewieziony do

szpitała w Auteuil przechodzi trepana-

cję czaszki, — poczem jako inwalida
wraca. do swego podniebnego  miesz-

kanka.

Jest pełen Życia, chęci do pracy,

otuchy. Pisze jeszcze szereg poematów
— z tego okresu czasu datują się fra-

gmenty z jego „Vie Anecdotigus“, 0-  

głaszane latem 1918 roku, oraz „super-

realistyczny“ dramat „Les Mamelles de
Tirėsias“.

Umarł 11 lutego 1918, jak podaią

jego biografowie, na skutek owej ra-

ny odniesionej na po'a bitwy. I tu je-
dnak biografowie nie są zgodni ze so-

bą: w wydanej w roku 1928 Antologii

poezji francuskiej (Edition Kra, Paris)

podana iest data zgonu: 10 listopada,

przyczyna śmierci: grypa.

Jedenz jego przyjaciół włoskich,

Albert Savinio, opow'ada, że pogrzeb

Apollinaire'a odbył sę równocześnie z

pogrzebem Edmunda Rostanda.

Za trumną Apolinaire'a szła iego

matka, którą przyjaciele starali się ile

możności pocieszyć, sławiąc go jako

wybitnego poetę.

— Nazywacie meg» syna poetą? —
odparła z irytacją. — Powiedzcie rar

czej: próżniak, nierób! Rostand, — to

był prawdziwy poeta!...
W pamiętnikach natomiast Gertru-

dy Stein znajdujemy nato:niast wzmian

kę, że kiedy Acollinaire leżał na łożu

śmierci, -- pod oknami jsgo mieszka”

nia tłum ludzi. — na wiadomość 0 za-  

 

wieszeniu broni, — ryczał: „A bas
Guillaume!“ (precz z Wilhelmem!)...

Apollinaire pozostawił bogaty doro-

bek literacki, wśród którego naczelne

zajmują jego poematy „A!-

cools“, wydane w roku 913, oraz

„Calligrammes", stanowiące epokę w

twórczości postyckiei ówczesnej Fran-

cji.

Pół Polak, pół Włoch, tworzący po

francusku, jest Apollinaire jedną z nai-

oryginalniejszych postaci w literaturze

na przełomie dziewiętnastego i dwu”

dziestego wieku. Niezwykły erudyt,

obdarzony żywa imaginacią, szukał u=

stawicznie nowych dróg w sztuce nie

zmosząc zastoju i bezczynności.

Niezrozumiany i niedoceniany za

życia, dziś odzyskuje słusznie należne

mu miejsce na Parnasie, jako jeden m

największych współczesnych poetów.

Jeden z wybitnych futurystów włor

skich, Albsrt Savinio, tak go charakte-

ryzuje: waże

„Powiedzmy sobie odrazu: Guillau-

mie Apollinaire był jakimś przedpoto-

bowym tworem, który zdołał uniknąć

gniewu Stwórcy i jakimś cudem  do-

stał się między nas. Wygnany w obcy

świat, szukał rozpaczliwie odpowied-

niego klimatu i pokarmu wpośród re

sztek raju przedpotopowego".
(kr.),

Latinizaeja stylu cerkiewnego
na Łemkowszezyźnie

GOLEC drewniane  Łemkowsz-

czyzny tworzą styl odrębny, tem róż-

niący się od innych lokalnych stylów
ruskich, że wpływy bizantyjskie zredu”

kowane są w nim do minimum.

Cerkiewki Łemków przypominają

swym wyglądem kościółki łacińskie, od

których różnią się tylko kształtem

dachów. Składają się one (podobnie

jak kościóik. łać.) z trzech części sto-
jących jedna za drugą: wieży, nawy

głównej i prezbiterjum.

Wieża cerkiewna z galeryjką i ba-

rokową kopułką nie różni się niczem

Gd analogicznych wież kościelnych.
Nawa główna jest zawsze kwadratowa

gdyż tego wymaga brogowa konstruk-

cja dachu. Część kapłańska  (prezbite-

rjum) oddziełona wewnątrz złoconym

ikonostasem, albo jest również kwa-

diatowa, albo stanowi połowę  ośmio-

boku umiarowego.

Cechą charakterystyczną różniącą

cerkiew od kościoła jest kilkakrotnie
załamany dach brogowy ze zgrabną

kopułą i wieżyczką, nigdy nie spoty-

kany w kościołach łacińskich.

Prócz wyżej opisanych stylowych

cerkiewek spotyka się jednak i inne,
które dzięki zwykłym dwu spadko-

wym dachom jeszcze bardziej upo-

dabniają się do kościołów. W czasie

mych licznych wycieczek po Łemkow-

szczyźnie zapamiętałem takie cerkiew-

ki w pow. sądeckim w Łosiu, Pola-

nach, Binczarowej, Boguszy, Królowej

Ruskiej, w Gorlickiem: w Ropicy Rus-

kiejj w Przysłupie, Czynnej Radocy-

nie, Dolinach, Przegoninie, Nowicy, w

jesielskiem w Ożennej. Niektóre z nich

są stosunkowo stare. Cerkiew w Przy

słupie pochodzi z roku 1756 w Bincza”
rowej z roku 1760, vy Kamiennej z ro-

ku 1805 mogłyby więc one stanowić

cenne dokumenty stwierdzające daw-

ność wpływów budownictwa łacińskie-

go na cerkiewne. :

Przy bliższem jednak zbadaniu po-  

kazuje się, że w każdej z wymienionej

cerkwi znajdziemy jakieś dowody,
wskazujące ponad wszelką wątpliwość,

że dzisiejszy wygląd budynku jest wy-

mikiem późniejszej przeróbki. Więk-

szość cerkwi pochodzi z początku XIX

w.ł Po kilkudziesięciu latach uległy

one zruszczeniu, tak że okres remontu

wypadł mniej więcej z końcem XIX

w. lub z początkiem XX.

Przy okazji remontu starano się nie-

kiedy całą cerkiew powiększyć. Nor-

malnie dziejs się to w ten sposób, że

kasuje się korytarzyk, znajdujący się
między wieżą a nawą, a jego miejsce

zajmuje przedłużona nawa. Skutkiem
tej przeróbki nawa z kwadratowej

staje się prostokątna, dawny dach bro»

gowy nie nadaje się już, więc zastępu-

ją go nowym dwuspadkowym. „Sztu-

kowanie" budynku wykonane jest cza-

sem tak grubym ściegiem, że poznajs-

my się na tem odrazu. W  Polanach

nr. Ściany dawnej nawy  oszalowane
są zewnątrz deskami podczas gdy.

część dorobiona pobita jest gontem. W.

innych wypadkach jednolita powierzch-

nia gontów zakrywa ślady przeróbek

a wówczas tylko baczna obserwacja
umożliwia nam ich odnalezienie.

Następstwem przeróbki są usterki,

po których można odgadnąć pierwotny
wygląd budynku. Okna, które dawniej

wypadały na środku ściany obecnie
skutkiem przebudowy rozmieszczone

są miesymetrycznie, gdyż przesunęły

się w stronę prezbiterium. Kopuła ze

środka dachu również przesunęła się w.

tył, oo dowodzi, że pod płaszczem da”

chu dwuspadkowego kryje się szkielst

dawnego brogówego. W przeciwnym

bowiem razie kopułę umieszozonoby

albo na środku nowego dachu, albo

przy iego tylnym końcu.

W oryginalny sposób rozwiązano

kwestje powiększenia cerkwi w Kas

miannie (p. N. Sącz) odcięto tam część

prezbiterium i dobudowano nowe mniej

sze. W ten sposób powstał jedyny na
 

Łemkowszczyźnie budynek cerkiewny.

czteroczłonowy, składający się z wie-
ży, dwu naw (mniejszej i większej),

oraz prezbiterium.
Jeszcze energiczniej postąpiły gmi-

uy w Binczarowej 1 Królowsi Ruskiej

pozostawiając z dawnych cerkwi tylko
wieże, a resztę budynku dobudowano

na nowo.

Drugim sprzymierzeńcem 'atinizacit

stylu jest modny od czasu wojny zwy*

czaj pokrywania dachów blachą. Nie-
które pokryto tak, że zachowały swój
tradycyjny kształt, — jest to jednak

kosztowniejsze i trudniejsze ze wzglę- |

du na liczne załamania, — dlatego

chętnie dawne dachy brogowe  zastę-

puje się dwuspadkowemi.

"W tych poprzerabianych cerkwiach

pozostał tylko jeden szczegół odróż-

niający ie od kościółków łacińskich,

mianowicie kopuły na dachach. Można

jednak przypuścić, że i te wnet znik-

ną ze wzgłędów oszczędnościowych, a

wtedy oryginalny i piękny styl łem-

kowski pnzejdzie całkowicie do przesz-

łości. Że obecnie nadszedł już kres te-

go stylu świadczą wymownie świeżo

powstające na Łemkowszczyźnie tzw.

„czasownie* (cerkwie prawosławne).
Rzecz charakterystyczna, — z kilku-

dziesięciu czasowni zbudowanych w

latach ubiegłych, ani jedna nie przypo-

mina stylu łemkowskiego.
Roman Reiniuss

Przybyszewski o Zydach
W „Ruchu literackim" publikuje dr.

St. Helsztyński kilka listów Przyby-
szewskiego do Kasprowicza. Listy te

datują się z czasu, gdy Przybyszewski
redagował w Krakowie „Życie.

Otóż w jednym z nich znajduje się
następujący ustęp:

„Semici tu na gwałt na mnie uderza-
ja, ale Bóg da, że się im oprę. Co też za
marny naród!

Charakterystyczne to słowa,
zwłaszcza, gdy przypomniemy sobie, że
później nie kto inny, jak właśnie owi
„Semici*, z W. Feldmanem na czele,
piali hymny pochwalne na cześć Przys
byszewskiego i „Młodej Polski“. =”

+
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; W historii Długosza czytamy, że

pierwsze Kościoły ziernt Krakowskiej

zbudowano na wzgórzu wawelskiem w

„bardzo odległych czasach. Historyk ten
pisze: „Kościół św. Jerzego, żołnierza i
męczennika pełnego chwały, jak od naj-

„dawniejszych czasów przekazano naszej
pamięci, założony został wspólnie z
Kolegiatą św. Michała na Krakowskim
zamku”,

Źródła hisłoryczne nie podają nam,

w którym czasie budowano te kościoły.
Długosz twierdzi, że kościół św. Jerze-

£o fundował Mieczysław I., a drugi ko-
ściół św. Michała budowano za panowa-
nia Bolesława Chrobrego. Wobec tego

inne jego twierdzenie, że oba te kościoły

założono „wspólnie”, czyli w jednym

czasie nie znajduje uzasadnienia. Oba te
Kościoły, jak utrzymuje Długosz, miały

stanąć na miejscu dawnych świątyń po-

gańskich na najwyższem miejscu i w

samym środku wzgórza wawelskiego i

tem się tłumaczy. dlaczego katedrę i za-

mek Królewski zbudowano na skraju

skały od strony północnej.

W każdym razie to ziawisko, że po-

„WYŻSZE, pierwsze Kościoły i Kolegiata

(stały obok siebit na naiglownieiszem

"miejscu Wawelu i emulują niejako ze

sobą na jednem wzgórzu, daje wiele do

"myślenia ! wzbudza wiele zaciekawienia

i wniosków.

f Wiele prawdopodobieństwa kryje w

„sobie przypuszczenie, że jeden z tych

"kościołów a mianowicie Kolegiatę św.

"Michała zbudowano w tych czasach,

gdy dwaj słowiańscy apostołowie Św.

Cyrył i Metody krzewili obrządek sło-

wiański na polskich ziemiach i zjawili

'się u pierwszego Piasta, iak mówi legen-

da, w postaci aniołów. Dość poważnie

przemawia za tem ten fakt, że kościół

św. Jerzego był sowicie uposażony i

bogato urządzony, podczas gdy kościół

św. Michałą przedstawiał się mimo to,

że był Kolegjałą, nadzwyczaj skromnie

1 nie posiadał żadnego uposażenia. Na

tej podstawie wyłania się wniosek, że

kościół św. Michałą stanął pierwszy na

gruzach pogańskiej światyni pod wpły-

wem i za inicjatywą obrządku słowiań-

skiego i był Kolegjatą pierwszych Zna-

nych nam biskupów obrządku słowiań-

skiego Prohoriusza i Prokulfa, których

wymienia katalog biskupów krakow-

skich i podaje Mon. Poł. hist. tom. II na

stronie 816. Kościół ten, iako świątynia

zamkowa. był silnie obwarowany, o

czem wspomina Jan Kanaparz na str.

174 w żywocie św. Wojciecha.

| W kościele św. Michała odprawiano

z początku nabożeństwa według sło-

„wiańskiego obrządku, czego dowodzi

„bulla papieża Jana XIII, w której rozka-

"zuje, by w kościele św. Michała, który

oddano za panowania Bolesława II jego

siostrze Mladzie, Ksieni Benedyktynek,

— nie odprawiano nabożeństwa według

słowiańskiego obrządku.

Równocześnie zastanawia ten fakt,

Że kościół na Skałce zbudowano wów-

czas również pod wezwaniem Św. Mi-

chała, co dowodziłoby, że w dawnych

czasach istniały dwie odrębne osady na

"Wawelu i na Skałce i obie żywiły wiel-

ką cześć dla wspólnego patrona.

'_ Sztuka religiina przedstawia obu pa-

tronów św. Michała i Jerzego iako mło-

dzieńców, u których stóp wije się poko-

nany smok. Św. Michał jest patronem

Słowian, rycerzem prawa i sprawiedli-

„wości, wodzem, którego wizerunki wid-

nieją na sztandarach bojowych i na cho-

ragwiach kościelnych. W owych cza-

sach Polacy utrzy'wywali bliskie stosun-

ki ze wschodni, S/owiańszczyżną a
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zwłaszcza z Kijowem, czego najlepszym

dowodem jest to, że pierws! Piastowie,

Bolesław Chrobry i Śmiały tak często
wyjeżdżali na wschód i tak chętnie prze

bywali dłużej w Kijowie, w mieście,

gdzie uznawano ich za przylaciół i wład-

ców:
Możliwe, że za pierwszych Piastów

łączyła Kraków z Kiiowem wspólna

cześć dla Apostołów słowiańskich św.

Cyryla i Metodego, wspólny obrządek

i jednakie pochodzenie. To też nie wy-
wołuje ździwienia wspólny ich patron

św. Michał,

Św. Jerzy jest więcej wyznawcą i
męczennikiem, który ginie za wiarę pe-
ten pokory i ofiary. Natomiast św. Mi-

chał Archanioł jest bohaterem. dzielnym

rycerzem prawa, pogromcą piekła i bez-

prawia, jak też wszelkiej niesprawiedli-
wości, a zarazem obrońcą uciśnionych i

wyrazicielem duszy spokoinych, łagod-
nych Słowian. Z czasem jednak począw=

szy od Konstantyna Wielkiego cześć dla

św. Michała upada pod wpływem ko-

ścioła zachodniego, a natomiast zaczyna

się szerzyć kult św. Jerzego. Konstanty

W. stawia mu świątynię i nazywa cie-
śninę dardanelską od jego imienia Geor-

zią. Kult ten szerzy się równocześnie na
zachodzie, wszędzie powstają kościoły

św. Jerzego, także w Pradze czeskiej
i w Gnieźnie, ą szerzy go św. Wojciech,

który uważa św. Jerzego za swego pa-

trona, modli się do niego w wigilię swej

śmierci a nawet ginie w dniu iego

święta, .
Kult św. Jerzego szerzyli rycerze

krzyżowi w XI w. i uczynili go patro-

Ka przystąpię do opisu mikroma-

nipulatora, wyjaśnię pokrótce znaczenie

oraz zastosowanie mikrurgii w biologii.

Powstała w ostatnich latach nowa załąż

metod badań żywej komórki nosi nazwę

mikrurgji.

Wiemy doskonale, jak wielkie usługi

w badaniu organizmu zwierzęcego czy

roślinnego, oddaje morfologiai fizjologia

komórki. Do czasów nie tak jeszcze da-

wnych, badania cytologiczne ogranicza-

ły się jedynie do komórek zabitych oraz

odpowiednio barwionych środkami che-

micznemi, jakiemi rozporządza technika

mikroskopowa.

Oczywiście cały szereg faktów, ia-

kie daje się zawważyć na komórce żywej,

był niedostępnych dla badacza, co w

znacznej mierze tamowało rozwój nauk

przyrodniczych. Pozatem gotowy prepa-,

rat mikroskopowy martwej komórki nie

dawał i nie daje faktycznego obrazu o

tyle, że jest barwiony. Badania komórki

żywej nastręczają cały szereg uciążli-

wych trudności, wynikających ze słabe-

go zróżniczkowania optycznego więk-

szości składników  protoplazmy. które

mają przeważnie bardzo zbliżony współ

czynnik załamania świateł.

Stąd też, chcąc wykazać pewne

szczegóły w komórce — jej organizacię,

musi się preparat barwić. Ale gotowy

preparat komórki nie daje nam możności

swznania właściwości wewnętrznej waf-

stwy protopłazmy komórkowej t: zw.

błony plazmatycznej, jej zdolności osmo-

tycznych. — przepuszczania nazewnątrz

i wewnątrz wody, minerałów, kwasów i

zasad, oraz szeregu innych związków,

stanowiących składniki środowiska ko-

mórki protoplazmy, czy wreszcie skład-

niki potrzebne do przemiany materji.

Wreszcie na gotowym preparacie nie

możua wyodrębnić strukturybłony plaz, aa 73
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słada Wawelu
nem rycerstwa. Z tą chwilą św. Jerzy

jest już rycerzem, uzbrojonym mieczem,

pokonuje smoka w postaci wroga Św.

wiary, czem upodabnia się do św. Mi-

chała Archanioła z tą różnicą, że św.

Michał z pokonanym smokiem u swych
stóp trzyma w ręku wagę, jako symbol

sprawiedliwości, a św. Jerzy trzyma w

ręku palmę męczeńską.

Ten stan rzeczy usprawiedliwia przy
puszczenia, że najpierw leszcze w za-
mierzchłych czasach przed Mieczysła-

wem I zapanował w Polsce Michałi

pierwszy kościół pod iego wezwaniem

założono jako kolegiatę na gruzach świą-
tymi pogańskiej a w XI w. św. Wojciech
rozszerzył kult św. Jerzego i wówczas

tuż obok ubogiego kościółka św. Micha-

ła wybudowano wspanialszy Św. Je-

rzego.

Historja św. Jerzego. patrona rycer-
stwa, niejako wodza i księcia, głoszona

przez księży z ambony, opowiadana w

izbach pańskich i czeladnych. wiadomo-
ści o walkach rycerzy Krzyżowych w
Ziemi św. w których brali również

udział Polacy, — mogły przyczynić się

do powstania legend w Polsce, opowia-

dań o walkach księcia polskiego ze smo-

kiem, o Krakusie, który ubił smoka w

smoczej jamie na Wawelu.

Wiemy, że kościół zachodni zwalczał

obrządek słowiański i św. Cyryl i Me-

tody natrafiali w swej pracy na wielkie

trudności. Gdy Kazimierz Odnowiciel

przybył do Polski z żoną swoią Ryksą,

której rodzice ufundowali w 1024 r. Kla-

sztor Benedyktynów w Brunwillare ko- ło Kolonji, przybył z nimi do Krakowa

przeprowadzić eksperymentu z prze-

puszczalnością błony plazmatycznej,nie

można przeprowadzić badań fizycznych

właściwości protoplazmy, jądra komór-

kowego itd. — czyli nie można obserwo-

wać żadnych bjawów życiowych, zacho-

dzących w komórce żywej.
* *2 £ s

Wszystkie te przeszkody usuwa mi-

krurgja. Pozatem wynalezione metody

utrzymania komórek przy życiu poza

obrębem ich organizmu, a nawet hodo-

wania komórek poza- organizmem, w

środowisku, którego skład i właściwości

można dowolnie zmieniać, w ogromnej

mierze rozszerzyły zakres badań cytolo-

gicznych,

Trudno byłoby w popularnym arty-

kule wgłębiać się w szczegóły badań cy-

tologicznych przy pomocy mikrurgii. Za-

krawałoby to na pracę naukową, mogącą

zainteresować jedynie przyrodników.

Przedstawimy czytelnikom w ogólnych
zarysach technikę mikrurgii, by wyka”

zać, jak wielką i potężną jest nauka, oraz

jakiemi obecnie rozporządza środkami.

Badania, jakie przeprowadza się na
żywej komórce przy pomocy mikrurgjł.
mają ogromne znaczenie nietylko w nau-

kach przyrodniczych, ale też i w medy-

cynie, ponieważ wyjaśniając cały Sze-
reg zjawisk, stwarzają nowe poglądy i
prostują stare, oraz dają możność pozna-

wania konsystencji protoplazmy.

Dzięki działaniu przy pomocy mikro-

manipulatora na poszczególne części ŻY-

wej komórki, nietylko wyjaśniają jej or-

ganizacię, ale też cechy jej budowy*

Pozatem z punktu widzenia badań fl-

zyko-chemicznych nad protoplazmą, iak

stężenia w niej jonów wodorowych itp.

zaobserwowane zjawiska, mogą oddać 
| nieocenione usługi w medycynie a zwłasz

cza w lecznictwie chemicznem. Prócz

Ste, III.

biskup Aaron. zakonnik benedyktyński
i zaczął organizować w Polsce kościół

zachodni. Od tego czasu kapitułą Kra-

kowska pieczętuje się trzema koronami,

herbem Katedry Kolońskiej.

Benedyktyni zaczynają budować licz-
ne kościoły na Wawelu:i w okolicy.

Obok kościoła św. Michała, powstaje

kościół św. Jerzego. Królowa Ryksa bu-
duje na Wawelu kościół Najśw. Panny

Marii, niezadługo staje katedra pod we-

zwaniem św. Salwatora. przemianowana

później na Katedrę św. Wacława, a obok
niej zbudowano piąty pościół św. Qer-

zona, patrona Kołonii. W XIII w. ozdabia

Wawel kościół św. Marit Egipskiej i

później kościół św. Adankta i Feliksa,,

który był prawdopodobnie kaplicą gór-

nego zamku Królewskiego: Św. Adankt

i Feliks byli również patronami Kolonii

i w nich ujawnia się wpływ Benedykty-

nów w Polsce. i

Kazimierz Wielki, rozszerzając za*

mek, burzy trzy kościoły N. P. Marlis

św. Adankta i Feliksa i św. Marii Egip-

skiej i na ich miejsce stawia boczne

zamkowe budynki. Natomiast w 1347 r.

zachowuje kościoły św. Michała i Jerze-

go, przebudowuje je i na Wawelu pow

staje kościół św. Michała wybudowany

z cegły a św. Jerzego z kamienia. Ten

drugi kościół urządzono wspaniale a du-

chowieństwo uposażyło go bogato. Oba

te kościoły przetrwały do rozbiorów i

do okupacji austriackiej. Gdy na Wawe-

lu urządzono koszary, Austriacy zbue

rzyli oba te kościoły, otrzymany mater-

jał zużyli na zniwelowanie placu ćwi-

czeń wojskowych na Wawelu i dzisiaj

na wzgórzu królewskiemkrėluje jedynie

Katedra. Ski. 

 

Mikrurgja i jej zastosowanie
„ matycznej od reszty płazmy, nie można tego, badania mikrurgiczne bakteryi cho-

robotwórczych, przyczyniające. się. do

doskonałego poznania tychże i pozwalałą

na racjonalną walkęz niemi. Głównym

przyrządem, jakim posługuje się mikrur-

gia jest mikromanipalator. tj. aparat

przymocowany do mikroskopu, Za0pa-

trzony w igłę, pipełę i pincetę. Prototy-

pem _ współczesnych mikromanipulato-

rów był aparat Chabry'ego, sporządzony

w roku 1887 t. zw. rotator. :

Rotator składał się ze szklannej kopi-

lary, której światło było dopasowane do

wielkości badanej. komórki. W. świetle

tem nakłuwał Chabry „daną komórkę

igłę, poruszaną za pomocą specjalnego

urządzenia. Przy pomocy rotatora mo-

żna wykonać na komórce tylko jeden

zabieg nakłucia. Aparat ten uległ pewnej

modyfikacji -Kopscha. Ciekawszy był

aparat Tschachotina. Mianowicie Tscha-

chotin przymocował do objektywu mi-

kroskopu szklanną igłę w ten sposób, że

koniec jej wypadał w środku pola wi-

dzenia. W ten sposób można było nie

tylko nakłuć komórkę, ale posuwając

ruchomy stolik mikroskopu, można było

wykonywać na komórce cięcia. Niestety

wskutek umieszczenia igły na objektywie

mikroskopu aparat ten miał jedynie za-

stosowanie przy snałych powiększeniach.

Dopiero aparat Barbera po szeregu

ulepszeń był w całem tego słowa zna*
czeniu pierwszym _mikromanipulatorem,

ponieważ pozwalał pod bardzo silnem

powiększeniem na wykonywanie róż-

nych zabiegów na komórce żywej.

Aparat Barbera składał się z brzecii

głównych części, a to: 1) tzw. komory

wilgotnej ti. szklannei skrzyneczki,

otwartej z jednej strony, umocowanej i

poruszanej na ruchomym stoliku mikro-

skopu, pokrytej szkiełkiem akrywko-

wem, pod którem w kropli wiszącej znaj-

duje się badana komórka: We waniętrzu
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an komory wilgotnej znajdują się pa:
ski mokrej bibuły. z których paruiąca

woda, wysysając wnętrze komory, nie

pozwała na wyschnięcie kropli wiszącej.

2) pipety lub igły szklannej, oraz 3) wła-
ściwego mikromanipułatora.. ti. urządze«
uia, które-przy pomocy śrub posuwa igłę

czy pipetę we wszystkich kierunkach,

pozwalając dowolnie manipulować niemi

NA komórce. Badana komórka znajduje

się pod spodem szkiełka nakrywkowego

a więc i narzędzia operacyjne wprowa-
dzone są od spodu; można więc uzyskać

wielkie powiększenia, ponieważ między

obiektywem mikroskopu iest tylko

szkiełko nakrywkowe.

W ostatnich czasach wynaleziono
nowe aparaty opierające się na zasadzie

mikromanipulatora Barbera, lecz znacz-
nie ulepszone i udoskonalone — Cham-
bersa, Póteriiego i Jansego oraz inne.
Mikromanipulatory Chambersa są o tyle
lepsze od aparatów Pótefiego i Jansego,

że można do nich użyć mikroskopu róż-

nego typu, podczas gdy do ostatnich na-
dają się jedynie mikroskopy Zeissa.

Mikromanipulator Chambersa. składa
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się z metałowej płyty, na której umoco-

wujemy mikroskop. Przednia część pły”
ty zaopatrzona jest we właściwy przy-

rząd mikromanipulacyjny, opierający się

na dwu metalowych kolumnach, zawie-

rających igły, pipety itp. Cały przyrząd

jest tak urządzony, że pozwala opero-

wać dowolnie instrumentami, przy Po-

mocy śrub. Na stoliku ruchomym jest

umocowana komora wilgotna typu Bar-

bera, do której wchodzi igła lub pipeta:

Dzięki zaopatrzeniu mikromanipulatora

w dwa przyrządy: imożna operować

dwiema igłami, co oczywiście znacznie

ułatwia pracę. i
Aparaty typu Póterfiego i Jansego Są

nieco odmienne w konstrukcii od apara-
tn Chambersa i dają większą łatwość w

manipulowaniu. Pierwsze — są używa

ne w Ameryce, drugie — w Europie.
Wielką rolę w mikromanipułatorach

odkrywa przygotowanie igieł, pipet i

pincet. Instrumenty te wyrabia się z prę*
ta szklannego grubość około 3 mm. któ-

ry ogrzewamy nad palnikiem: Bunsena i

rozciągamy, przez co otrzymujemy nić szklanną, grubości 0.66 mm. Nitkę tę po.

nownie nad płomieniem palnika rozcią-

gamy, aż do przerwania się Jei w šrod-

ku. W ten sposób otrzymujemy igły.

Wierzchołkowi igły nadajemy różne

kształty zależnie od potrzeby: W mikro-

dysekcii ti. przy przecinaniu komórki

ażywamy igieł zginanych pod kątem

większym niż 909, Trzonek igły umiesz

czamy w specjalnych łapkach aparatu:

Do mikroiniekcii używamy pipet, wmoco-

wanych w metalowych rurkach. połą-

czonych ze strzykawką Rekorda lub

Prawatza: Pipety sporządza się w po”

dobny sposób, jak igły, z ta. różnicą: że

zamiast pręta szklanego używasię rurki

z twardego nieałkałicznego szkła.

Tak w ogólnych zarysach- przedsia-

wia się technika mikrurgiczna. Dodać

należy, że operowaniemikromanipułato-

rem wymaga wielkiej cierpliwości oraz

wprawy. Pozostałoby jeszcze omawiać

pewne doświadczenia z zakresu mikrurjji,

ale z powodu zbyt obszernego 'materia-

łu, stanowiącego osobny temat, o nich

innym razem.

t. k 
Naturam expellas furca...

Dow, faszyzm. hitleryzm tma

ią programy biegunowo przeciwne, ale

metody zbliżone: W Rosii wcielonow
życie doprowadzony do ostatecznych

konsekwencyj marksizm, we Włoszech,
jak Świadczy nawet nazwa faszyzmu,

nawiązano do tradycyj starożytnego

Rzymu, w Niemczech oparto się na
czynniku rasy, Wszędzie jednak taktyka

grupy rządzącej jest podobna. Zdaje ona

sobie sprawę z tego, że stanowi mniej-
szość w społeczeństwie (a stanowi ją

nawet w Niemczech, jeżeli będziemy li-

czyli tylko ideowców) i do tego dosto-
sowuje swe postępowanie z resztą tego

społeczeństwa, w którem z natury rze-

Czy musi inaczej traktować stare i 'nło-

de pokolenie.

Starsze pokolenia przesiąkły dawne-

mi pojęciami i fakt ten nie da się zmie-

nić, Można rosyjskiego chłopa zmusić,

aby zamiast ikony zawiesił w chacie

portret Lenina, aby zamiast Wielkiej

Nocy obchodził Święto pracy, nawet

aby wstąpił do kołchozu. Lecz nikt nie

zmusi go. aby w głębi duszy nie wie-

rzył w Boga, nie tęsknił do stosunków

z przed przewrotu i do cara batiuszki,

nie uważał otaczającej rzeczywistości

za Coś tymczasowego. Tu kończy się

władza najenergiczniejszej nawet i nai-

mniej przebierającej w środkach grupy

politycznej.
Co więc bolszewizm, faszyzn, hitle-

ryzm robią w kierunku propagandy, to

ma, 0 ile idzie o starsze pokolenie, cele

przeważnie zewnętrzne. Kto miał wstą-

pić w szeregi organizacyj komunistycz-

nej, faszystowskiej,  narodowo-socjali-

stycznej, ten już wstąpił: Nowych pro-

selitów nie oczekują, często uważaliby

ich nawet za element podejrzany. WY-

starcza tedy rządom, ieżeli ludzie. któ-

rzy byli dorośli za dawnych ustrojów,

poddają się zarządzeniom. dekorują do-

my w czasie uroczystości i wstrzymują

się od głośnej krytyki. Co mówią po

cichu, tego przy pewnej ostrożności Z

ich strony nikt mie wie, nikt nie czyta

w myślach.

Tem bardziej zwraca się wzrok rzą-

dów ku młodemu pokoleniu. Z iednei

strony zależy od jego sposobu myślenia

trwałość ustrojów i systemów, z drugiej

tu coś naprawdę można osiągnąć. Umy-

sły dzieci stanowią przecież prawie zu-

pełnie czystą kartę, na której przy Po-

mocy celowa | zręcznie wypracowanego 

systemu wychowania pisać można, co

dusza zapragnie. Takby się przynaj-

mniej zdawało.

Narzuca się jednak siłą rzeczy jeden

warunek: Trzeba unicestwić, a przynaj-

mniej sprowadzić do minimum wszelkie

inne wpływy poza wpływem szkoły. A

więc kontakt dziecka z rodziną musi być

ograniczony do tego stopnia, aby nie

mógł przeważyć ani zneutralizować po-

karmu duchowego, podawanego przez

nauczycieli, podręczniki i przez całą do

tego stworzoną maszynę:

Najlepszym środkiem jest naturalnie

system pensionatowy, niezawsze jednak

można go zastosować, Jest za drogi,
zresztą często mógłby wywołać silną

opozycję. Faszyści nie mogą rozrywać

zbyt widocznie rodziny, która w ich pro-

gramie społecznym gra wybitną rolę.

Nawet bolszewicy, którzy ją uznają tyl-

ko niechętnie i wołeliby pozbyć się jej

zupełnie, zawahali się i wdali w kom-

promisy. Jednem słowem wzory staro-

żytnej Sparty są co najwyżej ogólną

wytyczną i ideałem, dającym się. urze-

czywistnić jedynie w znacznej części.

W każdym razie trzyma się młodzież

jak najdłużej w szkole, ułatwiając iei

oddawanie się sportom i grom; urządza

się dla niej inne rozrywki zbiorowe; orga

nizuje się wśród niej stowarzyszenia nai-

rozmaitszego rodzaju — od došėwyraź-

nie politycznych do naukowych i zabawo

wych. Niech sobie ostatecznie chłopak

czy dziewczynka sypia w domu i jada

w domu. byle pozatem niedużo tam Spę-

dzali czasu. Ale i ten węzeł przecinają

bynajmniej na pewien przeciąg CZASU,

wycieczki zbiorowe:

Wychowanie niemieckie było hitle-

rowskie przed Hitlerem.Na międzynaro-

dowym kongresie nauczycieli szkół

średnich w Londynie, w lipcu r. 1932

szczycił się jeden z przedstawicieli Nie-

miec działalnością tz.  Jugendvereinów.

Urządzają one wycieczki krajoznawcze

ktnre trwają całemi miesiącami i dzięki

temu zbiorowisko uczniów wraz z nAU-

czycielem przemienia się w nową To-

dzinę: Gdym słuchał tych z dumą I

radością wygłaszanych opowiadań, na-

suwało mi się pytanie: A co równocze-

<nie dzieje się z prawdziwą rodziną?

We Włoszech spełnia podobną rolę

Balila. Lecz naidogodniej obserwować

proces na terenie bolszewickim, gdzie I

przepaść między polęciami starszego

pokolenia a grupy rządzącej fest naj-

 a.
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vrogą

głębsza, i rządy tej grupy trwają naidłu-
żej, i dążności do zburzenia wszystkiego,

co stare, a wzniesienia na ruinach nowe=

go gmachu, niekrępuią żadne prawie

skrupuły. ł

Niedość więc, że sama nauka sączy

w dusze dzieci rosyjskich materjalistycz-

ny pogląd na świat. pogardę dla „religii-

nych zabobonów*, kult świętego Marxa

i świętego Lenina, bałwowalczą cześć

dla maszyny, niezacliwianą wiarę we

wszechmocność nauk ścisłych, niedość,

że szerzy psychikę ula pszczelego, w

którym nikt nie pracuje dla siebie i

wszyscy bezwzględnie podporządkowu-

ją się celom i potrzebom ogółu: Szkoła

wypełnia i tę resztę dnia, którą pozosta-

wiają wolną iei przedmioty. Zabawa

jest wspólna, przygotowanie do lekcyi

grupowe; grupami wybierają się dzieci

na roboty polne, nawet wieczorami nau-

czyciele prowadzą je do teatru lub kina:

Na każdym zaś kroku propaganda, na

każdym kroku materjalistyczny obrok

duchowny, na każdym kroku rozwijanie

ducha kooperacji.

Jakiż skutek tego systemu? Czy iest

sposób stwierdzenia, co się dzieje w du-

szach dziecięcych w odległości tysięcy

kilometrów od nas? ž
Niewątpliwie fest. a nie popadniemy

z pewnością w jednostronność i nie bę:

dziemy suggestionowali się na rzecz na-

szych własnych pojęć, jeżeli wezwie'ny

tu na pomoc najwyższe bóstwo Świata

komunistycznego — Statystykę. ,

Ponieważ w Sowietach jednostka

zawsze równa się jednostce,a cyfra po”

S'ada wartość absolutna, nigdzie nie

urządza się tylu ankiet, nie prowadzi

tylu wykazów, nie robi tylu zastawień

nie wierzy tak silnie w osiągnięte tą

wyniki, Nieledwie codziennie

«zdaje się po szkołach  kwestionariu-

e, na które młodzież odpowiada bez-

uiennie, a więc szczerze. Wyciąga

ą też wnioski z dzienniczków, pro-

sadzonych przez uczniów i uczenice.

"fateriał, uzyskany tymi sposobami,

ląje się do opracowania ludziom, za-

sodowo zajmującym się pedagogiką.

Wnioski, do jakici ci dochodzą. Sa

szęsto poza Rosią dostępne w gazetach

ub w poświęconych wychowaniu i sta”

wi szkół broszurach.

Jedna z największych szkół mos-

wiewskich urządziła wobec zbliżają”

cych się tecyj ankietę na temat: Jak-

bym pragnął spędzić czas wakacyjny?

|— Ogromna większość  odpowisdzi

tchnęła reakcją na zbiorowość życia

młodzieży. „Chciałbym powtėczyč się

samotnie”, „Chciałbym nic nie robić”,

„Chciałbym spokojnie siedzieć w do-
mu* „ChciałŁym samotnie skryć się w

iakimś zakątku”... s

Pani (a raczej towarzyszka) E. Stro-

gowa, uznana powaga pedagogiczna

Rosji sowieckiej, widzi w takich odpo-

więdziach objaw znużenia  towanzyst-

wem. „Dni wofne spędza się zbiorowo

od rana do nocy... Dzieci zaczęły tęs-

kniė za spokojem. Zaczęły prosić o li-

tość, Zapragnęły być same”,

Zestawiono w innej szkole najcha-

rakterystyczniejsze ustępy 2 dzienni-

ków pionierów (ti. sowieckich  skaur

tów). Objawy zupełnie podobne. Po

opisach wspólnych zabaw, pracy, gier

(politycznych), kąpiel., wycieczek czy-

ta się, że najprzyjemmniejszą godziną

życia obozowego jest godzina spoczyn

kw, „bo wtedy możemy robić, co nam

się podoba, i rozmawiać, o czem” nam

się podoba”. Jeden z chłopców pisze,

że najlepiej lubi dnie deszczu, ,bo wte-

dy mamy troszeczkę wolności".

Sprawdza tu się stare łacińskie przy

słowie o naturze, która zawsze wraca,

choćby ją wypędzać widłami. Ale wi

dać i coś więcej: Jeżeli naturę prze-

mocą nagina się w jedną stronę, Ona

tem silniej wyrywa się w druga. Nie-

raz też wśród tego działania sprzecz-

nych czynników nastąpi spaczenie.

Dziewczęta sowieckie reagują czę-

sto na prozę szczepionego sobie mate-

rializmu  sentymentalnem marzyciels-

twem. Zamiast uwielbiać ducha zbioro-

wej pracy i Komunistyczne ideały  u-

ważają za szczyt szczęścia kino i 0>

perę, a gwiazdorom | špiewakom sta-

wiają ołtarzyki lub noszą ich podobiz-

ny na sercach. Po pamiętnikach zaś

wypisują żądania w rodzaju następu

jącego: „Kobieto, jeśli, kocliasz, jesteś

niewolnicą, lecz gdy jesteś Kochana,

jesteś królowa”. Inna znów oświadcza,

że „miłość to zabawka dla idłotów",

małżeństwo to iarzmo dla. głupców”.

Bodaj że w okresie romantyzmu pan-

ny z „burżujskiego Świata” | Z klasy

„burżujskiej* ozdabiały swe  pamiętni-

ki zupełnie podobnemi bredniami.

Trzeba zrobić na zakończenie jesz-

cze jedną uwage: Bo'szewiekie ankie-

ty i statystyka notują z pewnością na

użytek wewnętrzny objawy religijno-

ści, ducha nacjonalistycznego, niezado-

wolenia z komunistycznego świata, ale

do publicznej wiadomości, zwłaszcza

do wiadomości zagranicy pozwa'ają

przedostawać się iedynie obiawom

względnie niewinnym ze Swego punktu

widzenia. Ciekawa byłaby dopiero

statystyka robiona bez żadnych wzglę-

dów ubocznych. Ale tej my nie znamy

! nigdy nie będziemy znali.

WŁADYSŁAW TARNAWSKI.

cz

„Polska, kraj chłopów”
Zbliżenie polsko - niemieckie na

polu kuliuralnem sprawia, że w Niem-

czech obudziło się żywsze zaintereso-

wanie naszym krajem i jego ludnością.

Wyrazem tego jest ostatni tygod-

riowy dodatek ilutrowany do popular-

nego dziennika „Berliner Tageblati“.

Znaidujemy tam artykulik „Bauernland

Polen", utrzymany w tonie życzliwym,

a świadczący o znajomości tematu ze

strony autorki, Karoliny Fronier Fun-

der.
Opisuje ona tryb Życia polskiego

chłopa, podkreślajaąc iego pobożność

przywiązanie do ziemi, zamiłowanie

do tańca i pieśni. t

Normalnem požywienizm polskiego

wieśnaika, jak utrzymuje autorka, jest

mocna herbata (!) przeważnie bez cu-

kru, kartofle i kapusta. Kasza uważa”

na jest już za przysmak. zt
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Ža dawnych dobrych CZASÓW...
Z powodu 80-tej rocznicy bitwy

pod Bałakławe, (25 października 1854)

poiawiły się w gazetach angielskich

tego boju, wsławionego trzema bra-

'wurowemi szarżami kawalerii — na-

przód angielskiej Ciężkiej Brygady

później angielskiej Lekkiej Brygady

francuskiego pułku Strzelców  Afry-

kańskich. Była to bowiem prawie wy-
łącznie bitwa kawalerii. Ze strony An-
glków uczestniczył tylko jeden pułk
piechoty.

Człowiek, który brał udział w woj

nie światowej i pamięta jej pozornie

puste pole bitwy, regulowanie ognia
wedle dyrektywy, przychodzącej z
punktów obserwacyjnych, ostrzeliwa-
nie nieprzyjaciela na ogromne odle-
głości, wreszcie podrzędną rolę kawa-
lerji — taki człowiek przeciera Oczy
jakby czytał najfantastyczniejszą bajkę
Czy podobne rzeczy naprawdę działy |
się — i to jeszcze ośmdziesiąt lat te-
mu? A

Szarżę Lekkiej Brygady wsławił
wiersz Tennysona, którego chłopcy an-
gielscy uczą się na pamięć w szkołach
— zresztą popularność zawdzięcza,
raczej tendencji ! propagandzie, niż
walorom poetyckim. O wisle wažniej-
sza w przebiegu walki i zapewne bar-

dziej bohaterska była szarża Ciężkiej
Brygady.

Wojska francusko - angielskie, ope-

rujące przeciw Sebastopolowi, zajmo-

wały trójkątną wyżynę. U stóp jej

rozłożyła się kawalerja której zada-

niem była ochrona ma'utkiego portu

i zatoki bałakławskiej. W tazie odcię-
<ia połączenia z flotą sprzymierzonych
czekałaby ich prawdopodobnie zagłada

O świcie 25 padziernika armja ro-

syjska. przybyła na odsiecz Sebasto-

polowi, wzięła bez większego trudu

parę redut tureckich poczem wysłała
potężny zastęp kawalerii, około 3 ty-

siące koni w kierunku portu. Oddziały

poprzedzające główną siłę. rozpierzch-

ły się pod ogniem 9-go pułku piechoty

angielskiej, wyglądającego zdaleka jak
„Cienki czerwony pasek, błyskający

zwierzchu stalą“ (nie znano wówczas
polowych mundurów). Wówczas masr
jazdy rosyjskiej zaczęły posuwać się

ku wyżynie.

Na skraju wyżyny stał maczelny

wódz angielski lord Raglan, ze swym
sztabem, i w.dział ruch nieprzyjaciela.

Nie widziały go natomiast oddziały, u-

mieszezone na dole, gdyż drobne sto-
sunkowo nierówności gruntu stanowiły

dostateczną osłonę. Ale 1 Moskale nie

w”dzieli przeciwnika. Służba wywia-

dowcza była z obu stron fatalna. Zg0-

rą cztery tysiące kawalerii poruszało

się na przestrzeni toru wyścigowego,

przyczem obie strony mie wiedziały

wzajemie o swojem istnieniu.

Generał Scarlett otrzymał nagle od
jorda Raglana przez adjutanta rozkaz

aby z ośmiu szwadronami Ciężkiej Bry  gody pośpieszył na pomoc Bałakławie.

Skierował się tedy ku portowi, nie*

zdając sobie sprawy że maszeruje

równolegle do frontu, potężnego zastę

pu rosyiskiej ka'walerji, nie odległeg
nawet o cały kilometr.

Przypadkowo adjutant Scarletta E

liot spojrzał w lewo — i zobaczył dłu

g' rząd spis kozackich, wychylającyci

. słę zpoza lekkiego wzniesienia gruntu

Zwrócił uwagę jenerałowi—i w tejże
chwili widnokrąg zaciemnił się od zb
tego tłumu jeźdźców rosyiskich. Scar:|
lett postanowił matychmiast uderżyć

na nieprzyjaciela. Zdawał sobie sprawę

z jego przewagi liczebnej, ale uważał,

że czekać natarcia i wyrzec się impetu
ciężkiej kawfilerji to pewna zagłada.
Miał pod ręką tylko trzy szwadrony

i kazał im formować się do szarży.
Postacie jeźdźców rosyjskich, zjeżdża-

jących kłusem ku Anglikom, rosły
szybko w ich oczach, odległość zmniej

szala się z każdą chwilą. Mimo to pod-

oficerowie prostowali szeregi, jak na

mustrze, a oficerowie, obróceni tyłem

do nieprzyjaciela, nadzorowa!i tę czyn”

ność. Jeszcze chwila, a garstka tych

fanatyków koszarowego drylu znik-
nie pod naw?łem dziesięciokrotnie sil

niejszych, cwałem uderzających Mos-

kali

Ale głowy nie było i po przeciwnej

stronie. Trąbka — i kłus zamiast w

cwał szarży, przechodzi w stępo. Dru-

ga trąbka -— ; Rosjanie stają w miej-

scu. Tymczasem trzy, angielskie szwa-

drony stanęły już w ordynku. Scarlett

daje znak trębaczowi. Rozlcga się po-

budka do szarży. Przodem pędzi sam

ienerał z adjutantem. dalej jego ordy-

nans z trębaczem, dopiero za nimi sze

roko rozciągnęta linia jeźdźców. Prze-

cwałowali w mig czierysta metrów,

dzielących ich jeszcze od nieprzyjacie-

la. Moskale oczekiwali bez ruchu. Bez-

władna masa połknęła trzy szwadror

ny. Słychać tylko przekleństwa rosyj-

skie, angielskie, szkockie, irlandzkie,

zgrzyt szabli o szablę i jęxi ranionych

czy konających.

Dalsze trzy szwadiony Ciężkiej Bry

gady, nie otrzymały żadnego rozkazu.

Ale gdy zbliżyły się do pola watki,

spostrzegly co się dz eje. Zamiast ko-

mendy, ozwaly krzyki žoln'erzy: „Na

Boga! Szary szwadron odcięty! W

cwał! W cwał!* I nowych trzystu lu-

dzi rzuca się ku nieprzyjacielowi, już

nie w starannie uporządkowanym SZy-

ku, ale bezładną masą. Dopiero po dro*

dze żołnierze i konie napó! instynkto-

wnie formują się do ataku a oficero”

wie wybierają punkty uderzenia takie,

aby jak najłatwiej przerżnąć się do 0-

toczonych. Jeden ze szwadronów cwa-

łuje wzdłuż frontu  nieprzyjacielskiego

i szarżuje z boku.

I bezwłądna masa ulega rozszalałej

garstce. Zaczyna chwiać się, łamać,
wreszcie nzuca się do ucieczki. Ciężką

Bryzada łączy się i jej przerzedzone

szeregi również cofają się ku swoim.

Wielki czyn wojenny by! tedy dzie-

łem odwagi, nie rozwagi. Jenerałowie,

którzy za niego otrzymali odznacze-

nia, zasługiwali na degradację. Zupeł-

nie podobne miiała się rzecz z później-

szą szarżą Lekkiej Brygady. Nawet

Tennyson mówi o tem, że nie było

wśród niej jednego człowieka, który-  

Str. V. +

by odczuwał trwogę, choć wszyscy

wiedzieli, że „ktoś popełnił błąd'. Ko-

mendant nie zrozumiał rozkazu-i por

prowadził Brygadę do ataku. na całą
armię... ©

Bohaterscy jeźdźcy pod strąszliwym

«gniem dotarli do bateryj rosyjskich

zdobyli je, na chwilę, aby pod tym sa

nym ogniem odbyć cwałem drogę po-

wrotną. Ruszyli w liczbie sześciuset,

ale było ich znacznie mniej, gdy wra”

cali...

C'!h wojna krymska stanowiła, ©

ile idzie o dowództwo i intendenturę

angielską jeden szereg objawów  nis-

dołęstwa. Oto parę faktów, wziętych

ze szkolnego zarysu historycznego:

Zapasy żywności wysyłano tam, gdzie

nie było możliwe ich wyładowanie ma
ląd; przysłano transport butów

wszystkich z lewej nogi wybuchły cho_
roby, a żołnierze nie mi2li nawet koców
do leżenia; dostawcy napełniali worki
nawozem zamiast siana i owsa,,,

Mimo to wojnę wygrano. I nie była

to zasługą Francuzów, którzy również
mieli lichą komendę - - opór jen. St.

Arnaud uniemożliwił zajęcie Sebasto-

pola, zanim go ufortyfikowano, a pó-

źniej trzeba go było przez rok oblęgać:

Zwyciężył żołnierz zachodni dzięki

swej odwadze, pośwęceniu  wytrwa-

lošci i inteligencii. Z jednostek okryła

się sławą jedynie Miss Florence Nigh-

tingale, organizatorka _Czerwonega

Krzyża. r A. E.

 

Na ruinach zamku w Kudryńcach -
nowe zakwiła życie | o

W śród barbarzyńskich najazdów, wi-

jących się nieprzerwanym łańcuchem
przez ziemie kresowe, powstawały i za-
padały w ruinę na pograniczu dwu šwia-
tów: „europejskiej kultury i wschodniego
barbarzyństwa obronne strażnice, zam-
ki i zameczki podolskie, owe słynne
fortalitia, często tylko wałem i często-
kołem opasane, Powstawały tam, gdzie
sztuka podawała dłoń przyrodzie, aby z
drewnianego czy kamiennego zameczku
uczynić skalną rafę, o której brzeg roz-
bijałyby się wzburzone fale wschodnie-
go najazdu. 2

Wiele z tych stražnic kresowych Za-
padało w zgliszcza, po każdej wojennej
burzy nowe dźwigały się zbrojne a czuj-
ne reduty u granicznych kopców czy

też w oddali od nich. Niejeden zamek
podolski przetrwał wojenne burze a po-

tem w czasach pokoju wśród zmienio-

nych do gruntu stosunków politycznych

ulegał niszczeniu i zwolna rozpadał się

w gruzy. Jak ongiś w Rzymie o niszcze
niu starych pomników mówiono: „quod
non fecerunt barbari, fecerunt Barbarini“,

— tak i tu rolę owych niszczycieli obok

rządu austrjackiego, który chętnem

okiem spoglądał na ruinę tych zabytków,
owych zapadających w nicość Świad-
ków -świetności i niepodległości Rze-
czypospolitej, spełniali niektórzy właści-
ciele, obojętni wobec wymowy ruin, a
także i czas, który zębem swym z roku
ma rok dotkliwie dawał się we znaki.

RUINY ZAMKOWE W KUDRYŃCACH.

W powiecie borszczowskim, w odda-

ileniu 8 km. od Mielnicy w kierunku

wschodnim a 10 km. od Iwania, leży

dawniejsze miasteczko, dzisiaj wieś Ku-

dryńce. Na północny - wschód od Ku-

Jryniec widnieją ruiny niewielkiego

«amku, połcżonego na wąskim cyplu

vyniosłego grzbietu wzgórzy między

'bruczem a głębokim jarem, którym

orzepływa mały potoczek, uchodzący
lo tei rzeki granicznej. Znakomity znaw

ca zabytków ziem kresowych. Dyr: Dr.

Aleksander Czołowski w kilku publi-

kacjach dał nam szczegółowy opis ruin
kudrynieckiego zamku.

Na skalistem urwisku nad Zbruczem

położony zamek, zbudowany z kamienia

i cegły. ma kształt nieregularnego

czworoboku,  wydłużającego się i zwę*
żającego się” ku. cypłowi. Największa
długość zamku po stronie wewnętrznej
wynosi 70 m., szerokość 20 m., grubość
murów półtora m. Obwodowe ściany
zamku dość dobrze zachowane, wyjątek
stanowi Ściana od strony rzeki, Położe-
nie zamku w Kudryńcach pod pewnym
względem przypomina zamek w Trem-
bowli, oba bowiem z natury warowne,
dostępne były jedynie od strony płasz-
czyzny, na której były wzniesione: Z
tego powodu na tym najsłabszym od-
cinku zamkowym, gdzie natura nie
sprzyja obronie, sztuka musiała użyczyć
jej pomocy, aby zapewnić zamkowi do
ostatnich granic możliwości skutecznej
obrony. Dlatego też ów najsłabszy Od-
cinek zamku kudrynieckiego był od stro-
ny przytykającej .płaszczyzny ubezpie-
czony głębokim przekopem i dwiema
narożnemi basztami, — jedną większą,
kwadratową od strony Zbrucza, — dru-
gą mniejszą, ośmioboczną, nad iarem.

Do zamku wiodła brama. po której
obu stronach wybite były w murze du-
|że otwory na działa. Wnętrze zamku
zniszczone. zasypane wysoko gruzem.

Po prawej stronie pozostały Ślady bu=
dowli dla odźwiernego i służby. Zabu-
dowania mieszkalne wznosiły się przy
północnej ścianie obwodowej od strony
rzeki i prawdopodobnie tworzyły sześć
|ubikacyj. Przy basztie ośmiobocznej
istniała studnia. O ile te dwie baszty
zachowały się wcale dobrze, trzecia
pięciokątna, wznosząca się od strony
cyplu nad jarem runęła w gruzy pod
koniec minionego wieku.

DZIEJE ZAMKU MA£O ZNANE.

Mrok pokrywa dzieje zamku w Ku-
dryńcach a rozjaśnić możnaby go chyba
z aktów dawnego województwa podol-
skiego, znajdującego się w Kijowie: Mi-
kołaj Herburt, trzeci syn Mikołaja, pod-
komorzego przemyskiego, otrzymał w r.
1518 od króla Zygmunta I. przywilej
dwu rocznych jarmarków w dziedzicz-
ne'n mieście Kudyrnice (?). Herburtowie
byli tedy założycielami zamku, który
prawdopodobnie powstał na początku
XVII. w. Od Herburtėw przeszły Kud-
ryńce do Lanckorońskich. Pod koniec
tego wieku katastrofa stała się udziałem
zamku, został on bowiem zdobyty 

przez Turków w r. 1672 1 w walkach o
Kamieniec Podolski niemałą odgrywał
rolę. W XVIII. w: za Humieckich  sta-
nowił wielkopańską rezydencję, a jedem
z ich następców, Justyn Trzywdar Ma-
dzelewski wmieszany był w proces kar-
ny płk: Józefa Zaliwskiego. Zamek prze-
trwał prawie w całości do połowy ubie-
głego wieku a stawszy się własnościa
rodziny Bartieldów szybko zbliżał się do
swej ruiny. Dostojne mury zamkowę
rozbierano na materiał  budowlany-..-
„qiod non fecerunt barbari, fecerunt-..'*

ZAMEK Z RUIN DŻWIGA WOJSKO
POLSKIE. . i

Nowa era w dziejach Kudryniec ną-,

Stąpiła z chwilą, gdy w nich załogą sta-

nęły oddziały K. O. P. Dawne miastecz-
ko, dzisiaj prawie wieś, dzięki troskli-

wej opiece K. O. P. przybrało inny wy-

gląd. Zawiązało się serdeczne współży-

cie pomiędzy miejscową ludnością a

oddziałami granicznych naszych wojsk.

które na miejscowym terenie powołały

do życia cały szereg instytucyj kulturał-
nych i gospodarczych. Ze szczególnem

uznaniem należy podkreślić wielce owac

mą a Ofiarną pracę kpt: Stecewicza, któ-

ry między innemi podjął śmiałą a szczę-

śliwą myśl uratowania baszty zamko-

wei przed jej ostateczną ruiną. W pierw-

szym rzędzie na skutek iego zabiegów

właściciel Kudryniec Bartfeld ofiarował
zbocze zamkowe wraz z ruinami zam-_
kowemi Tarnopolskiemu Towarzystwu

Krajoznawczemu. Dźwigający z ruin

basztę zamkową kp.t Stecewicz pragnie

jei pierwsze piętro przeznaczyć
schronisko dla turystów, zwiedzających

tę przepiękną połać kraju, a drugie pię-
tro na małe muzeum, w którem można-
by zebrać zabytki, liczne jeszcze na tei

bogatej ongiś kresowei ziemi, co spi-

chlerzem Rzeczypospolitej była nazywa-

ną. W ten sposób dzięki niestrudzonef

działalności kpt. Stecewicza baszta zam-
ku kudrynieckiego zostanie ochronioną
przed swą zagładą.

Niszczeją i padają w gruzy zwaliska
i innych zamków kresowych. Pisaliśmy

1iedawno o coraz gorszym z roku na

rok stanie ruin zamku w Zbarażu. Oby
niszczejące coraz bardziej ruiny tak

drogiemu społeczeństwu zamku mogły znaleść kpt. Stecewicza!... ||

289060 1 Aleksander Medyński.
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„Rajski zakątek  wydzierżawiony

przez djabła*, tak trafnie ktoś nazwał

Monte — Carlo. W stylowych salonach

jego casyna niejeden majątek został roz-
trwoniony, rozegrało się też niemało

dramatów. Obecnie sława tej światowej

jaskini gry zaczęła blednąć, gdyż ogólny

kryzys wymierzył jej potężny cios, wa-

lutewe zaś ograniczenie i zapory: celne

przyczyniły się również do zmierzchu

tej współczesnej świątyni złotego cielca,

w której składano ofiary ze złota, hono-

ru i nieraz życia. O Monte—Carlo za-

czyna się mówić i pisać jak 0 czemš mi-

nionem, jakimś zabytku przeszłości, w

rodzaju menuetów, krynolin itd-

Niedawno pojawiły się pamiętniki

„łego krupiera Monte Carlo, niejakiego

Emila Oberwaldera, pochodzącego ze

Szwajcarii, który w swym fachu zatru-

dniony był przez 20 lat. Przez ten czas

autor przy stole ruletki spotkał nie mało

"sób o wielkich imionach i głośnych ty-
tułach, mieszkańców finansowego i prze-

"nysłowo-handlowego Olimpu, oraz

wybrańców losu, cieszących się nie-

zwykłem powodzeniem. Jak twierdzi

autor, niema wświecie ani jednej słyn-

nej osoby, która nie zwiedziłaby Monte

Carło: W „złotej książce" kasyna można

spotkać nazwiska prawie wszystkich
mniejwięcej znanych osób naszej doby.

Oberwalder wspomina, jak grupa
francuskich reporterów w 1919 r., zaraz
po Versalskiej Konferencji pokojowej,

łapała w Mońte Carlo Clemenceau. „Ty-
grys” godzinami przesiadywał w trady-

cyjnych czarnych rękawiczkach, (któ-

rych nawiasem mówiąc nie zdejmował

podczas przewodniczenia na światowej
konierencji), Śledząc uważnie przebieg

gry. iodczasu do czasu stawiał 20-fran-

kowy żeton. Minister ziipełnie nie zwra-
cał uwagi na kręcących się około niego

panów, którzy wszelkiemi sposobami

starali się wciągnąć go do -rozmowy.
Byli to dziennikarze, specialnie towarzy=

rmu z Paryża. Po.wygraniu paru-

set franków, „ojciec zwycięstwa” wstał,

kierując się do wyjścia. Goście iran-

<uscy zwartą ławą rzucili się za nim.

— Panie Prezydencie.. — blagalnie

zwrócił się do niego jedenz korespon-

*fentów:"Clementeai" 0!obrócił się, przez

minutę mierzył spojrzeniem swych prze-

śladowców i ze złością rzucił:

„Fichezmoi la paix!“ — co w tłomacze-

niu ordynarnie brzmi: — Do wszystkich

diabłów! — To był jedyny reźultat nie-

udanego wywiadu dziennikarskiego. Na-

tomiast bardzo chętnie rozmawiał tam

Briand, będący częstym gościem kasy-

“ na, gdzie prowadził dość grubą grę.

Niezwykle uprzejmy też był i Strese-

man, chętnie udzielając wywiady dzien-

nikarzom. zwłaszcza francuskim. przy-

<zem porozumiewał się niemożliwą

irancuszczyzną . Grał mało i bardzo

ostrożnie: po długich wahaniach rzucał

5 fr. na poszczególny nurner, który na-

stępnie kilkakrotnie zmieniał.

— U nas w Niemczech z pieniądzmi

krucho, nie możemy szafować groszem!

— mawpół żartem mówił kanclerz nie-

miecki. Za to zupełnie nie liczył się z

groszem angielski minister spraw woj-

skowych Churchill, człowiek wielkiego

temperamentu. Wcale nie namyślając

się, rzucał żetony po 100 i nawet po 500

ir. często ł dużo przegrywając. Po każ-

dym niefortunnym rzucie złościł się, gło-

šno klnąć ruletkę, przysięgał, że noga

jego więcej tu nie stanie. Jednak następ-

—

nego dnia ziawił się jako  ieden z

"nierwszych, bezpośrednio po otwarciu

| asyna.

Po otrzymaniu przekazu,

DODATEK KULTURALNO LITERACKI

Oblicze wielkich bla w grze hazardowej
ny obecnie komik filmowy Maks Linder,

który kilka lat temu zakończył życie sa-

mobójstwem. Namiętny gracz, słynny

artysta, przez jeden wieczór przegrał

80.000 fr., otrzymane od wytwórni filmo-

wej Br. Pathó za udział w jakimś obra-

zie. Nazajutrz telegrafował do. zarządu

tej firmy, prosząc o przesłanie 5.000 fr.

znów zasiadł

do gry i znów spłókał się do reszty, wy-

jechawszy do domu za pożyczone od

dyrektora swego hotelu pieniądze.

Zjawienie się w 1926 r. w kasynie

znanego „króla zapałczanego* [wara

Kreugera wywołało ogromną sensację.

Za nim kroczyła cała Świta przyjaciół i
pochlebców, jak drobne krwiożercze

zwierzątka za potężnym drapieżnikiem.

Lokaie usłużnie przysuwali mu krzesło

do stołu ruletki, lecz Szwed, stojąc, rzu-

cit kolejno kilka banknotów tysiącfran-

kowych, nie fatygując się nawet do wy-

miany tychże na żetony: a po przegra-
niu przeszedł do sali gry w baccarata.

Tu w niespełna godzinę przegrał około

100 tysięcy fr. ze znudzoną miną prze-

ciągnął się, ziewnął i; rzuciwszy napi-

wek krupierowi, poszedł spać: Opowia-

dano następnie, że Kreuger pozostawił
w Kasynie przeszło pół miljona fr.

Nie mało też pieniędzy kosztowało
Monte Carlo osławionego bohatera doby

obecnej A. Stawiskiego+ który grał z

podkreślanem  niedbalstwem i pozorną

zimną krwią, przepuszczając setki tysię-

cy fr. Zazwyczaj zachowywał się po

chamsku, z kapeluszem na bakier, kop-

cąc ogromne cygaro i

wprost na dywan.

Rzucającą się w oczy byt też figura

znakomitego amerykańskiego mecenasa

Gordon-Benneta. Długi, szczupły, jak

słup telegraficzny, milioner ten miał

opinię niezwykle namiętnego gracza: Zi-

mą 1900 r. przegrał prawie pół miliona

fr, lecz następnego roku zadziwił

wszystkich swojem niebywałem  skąp-

stwem. Stawiając drobne sumy, bardzo

się przejmował każdą przegraną; nawet

doszło do tego, że nieraz sprzeczał się z

krupierem z powodu 10 fr. stawki. Tym-

czasem w życiu Gordon-Bennet wcale nie

odznaczał się skąpstwem. Nie mówiąc

już o wydatkach na cele społecznei

sportowe, amerykanin ten płacił kucha-

rzowi na swym yachcie 15.000 dolarów

pensji rocznej, orkiestra zaś na tym

statku kosztowała go około 100 tysięcy

dol. rocznie. a na bankiet, urządzony

w 1911 r. na cześć prasy paryskiej, wy-

dał 140.000 fr.

Częstym gościem w Monte - Carlo

był też książę Walji, przyszły król

Edward VII. który rzadko grał w rulet-

kę, lecz mógł całsmi godzinami siedzieć
przy stole za „Trente-et-quarante".

Administracja kasyna starała się ©

dobranie odpowiednich dla niego par:-

nerów, — osób, zajmujących poważne

stanowiska w społeczeństwie: ambasa-
dorów, ministrów, finansowych lub

przemysłowych magnatów. Jednak
książę nie przywiązywał do tego więk-

szej wagi, p””'ac nieraz w nieodpo-

rzucając popiół

 

 

wiedniem d 'bie towarzystwie, z a-

wanturnikami i poszukiwaczami pr

gód, których nie brak wy światowyc

domach gry. Przyszły władca Anglii

był bardzo dobrym kdijentem kasyna,

gdyż, jak twierdzi autor pamiętników,

przegrał ogółem nie mniej niż 3 miljo-

ny franków w złocie!

Z pośród graczy hazardowych wy-

różniał się właściciel ogromnych laty-
fundji na Węgrzech, Tabor Galli, który

zwykle przychodził do kasyna ze swym

przyjacielem. Kiedy Galli siadał do

gry, ów przyjaciel stawiał na stół swój
przewrócony cylinder, dokąd zbierał

wygrane żstony. Po bitwie, obaj uda-

wali się do restauracyjnej sali kasyna,
gdzie na oczach ciekawej publiczności

liczyli zdobycz.

Zdarzało się, że Węgier wygrywał

przez wieczór kilkasst tysięcy fr., lecz

piekiedy fortuna zdradzała go; naogół

jednak Galli był niewygodnym  kliien-

tem kasyna.

Wreszcie wspomina autor o pzwnym

dziwaku, który cieszył się w kasynie

ogromną popularnością. Był to baron

Juljusz Koenigswarter, bajecznie boga-
ty obywatel bawarski, lecz fenomenal-

nie skąpy i zabobonny. Aby mu się wio-

dło w grze, zamawiał na tę intencię na-

bożeństwa, w kieszeniach zaś zawsze

przechowywał liczne talizmany i amu-

iety, które pod stołem potajemnie brał

do rąk. Najbardziej obawiał się cudzego

uroku i jeżeli spostrzegał zwrócone na

siebie czyjeś uważne spojrzenie. na-

 

 tychmiast opuszczał salę gry.
š R. M.

 

 

Cc o piątku, o stałej godzinie płyną ze
Lwowa na całą Polskę, niesione falami
eteru, słowa powitania: „drodzy chorzy,
drodzy radjosłuchacze!* A po chwili do
uszu słuchaczy przenika prosta, lecz jak-
żeż w swej prostocie wzruszająca 0po-
wieść o troskach i niedolach szarej rze-
szy przeż los upośledzonych, złamanych
przez życie, dotkniętych chorobą, nie-
Szczęśliwych ludzi, przeplatana słowami
otuchy i pociechy: To audycja Apostol-

|stwa chorych, prowadzona przez X.
kom. Rękasa.

Warto przysłuchać się
choć nie jest się chorym. Ciekawa ona

N e wszystkim wystarczały pow-

szechnie znane szachy — sześćdziesiąt
cztery pól i po ośm figur oraz po ośm
pionów z każdej strony'

Tamerlan Wielki — jak mówi kronika
—miał zbyt wyniosły umysł, aby za-
dowolić się zwyczajną grą*, więc wpro-

wadził na swym dworze szachownicę

o stu dziesięciu polach. Podobno ied-
nak usłyszał, jak ktoś, przypatrując się,

mruknął z cicha: „toż to stara gra”.
Szachy należały do obowiązkowego

wykształcenia trubadurów prowansal-

skich i uczyli się oni dwóch systemów
— starego perskiego, zwanego Szan-
prauz, oraz nowego, odpowiadającego

naszemu.
Słynny mistrz naszych czasów, Ca-

pablanca. propaguje swój wariant „gry

królewskiej” — ze stu pola'mi i dwiema

nowemi figurami.
Oto jeszcze parę fantastycznych Sy-

stemów:
Szachy we czwórkę. Są to cztery

garnitury figur, każdy innego koloru,
maturalnie szachownica również spec- 

Grubą też grę prowądził zapomnia- jałna i większa od normalnie będącej w

22YBLJOTĘ 4>:

tej audycji, |

będzie zwłaszcza dla tych, którzy W | drzewa:

 

twardej walce o byt doszli do przekona-
nia, że „człowiek człowiekowi wilkiem*.
Ta niewzruszona zdawałoby się —

| pewność zachwieje się nieco, gdy posły-
szy się choćby kiłka urywków z kore-
spondencji, jaka obficie płynie do
„Skrzynki dla chorych”,

Uboga wdowa z małej podłwowskiej
miejscowości dostała z Radjowego Apo-
stolstwą Chorych 20 zł. j tak za to dzię-
kuje: „W dniu, w którym pieniądze do-
stałam, dzieciak mi zemdlał z głodu, a ja
nigdzie pójść nie mogłam, bo tak, jak i
dzieci jestem bosa. bez bielizny i płasz-
cza: Biednych 2 moich dzieci w nieopalo-
nem mieszkaniu głodne siedziało. Jakąże
miałam radość, że mogłam kupić furę

Dałam na mleko 2 złote, by

 

Fantastyczne szachy
użyciu. Po dwóch partnerów gra razem,
jak w bridżu: Zwycięstwo polega na za-
matowaniu dwóch królów równocześnie.
O ile jeden dostanie mata, iego figury
i piony nie mogą się ruszać, ale czasem
„Sprzymierzemiec* wyzwoli go jeszcze
z tei opresji.

Szachy wojenne. Obowiązują wszel-
kie normalne reguły, ale gra się na
dwóch szachownicach i nie widzi się
figur przeciwnika. Musi być sędzia, któ-
ry zwracą uwagę, o ile ktoś chce zro-
bić niemożliwy ciąg czy postawić króla
pod szachem.

Szachy demokratyczne. Jest to wła-
Ściwie walka arystokracji z demokracją.
Białe mają tylko króla i pionki, czarne
cały” garnitur. Na każdy ciąg czarnych
białe odpowiadają dwoma i powinny
wygrać, co naturalnie iest możliwe tyl-
ko przez doprowadzenie piona do ostat-
niego poła i zrobienie z niego Krėlowei-

Szachy na wybitkę. _ Obowiązują
zwyczajne reguły, z tym wyjątkiem, że
niema szachów ani mata, króla zabija
się poprostu. Musi się bić to. co jest do
bicia, a wygrywa ten, kto straci pierw-

Szy wszystkie figury i piony. | J. S.

DrukarniaACE Team!W.
| | Wilnie
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Biedni wspierają biednych
Akcja Radjowej rodziny chorych

przynajmniej 2 tygodnie po 1 litrze mia-

ły dzieci, kupiłam za 3 zł. kaszy, za I zł.

ziemniaków i za 1 zł. smalcu. Trzy złote

dałam na mieszkanie, a 5 zł. zostałam

winna, ale już inaczej na mnie patrzą, bo
widzą, że mam poratunek“.

Odczytano te słowa przed mikrofo-
nem i oto zą kilka dni poczta przynosi
list z drugiego końca Polski od niewido-
mej staruszki, żyjącej na łasce u synów-
Życie ciężko ją doświadczyło, bo — jak
zaznaczą w liście — nie umie cierpieć t
dawnoby ze sobą skończyła, gdyby nie
audycje, dla chorych. Podczas ostatniej
audycji usłyszała o liście biednej matki
z pod Lwowa: W nieszczęśliwej zrodzi-

ło się współczucie dla nieszczęśliwej.
W piątek spłakałam się bardzo —pi-

sze „słuchając listu biednej matki.

Bóg zapłać Drogiemu Ojcu, że daje nam

wiadomości o nieszczęśliwych. Posyłam

dla niej na komorne i proszę bardzo,
niech się pomodli dla mnie o cierpliwość.

wytrwanie i ulgę w cierpieniu".

Ci, którym los pozwolił wypłynąć z

odmętów smutku i choroby. nie zapomi-

nają o chwilach pociechy, jakie im dały
w ciężkich dniach piątkowe audycje ra-
diowe, i jak mogą — przyczyniają się do
ulżenia doli bliźnich.

„Doniosłość tej misji* — pisze jedna
z radjosłuchaczek — „oceniłam w całej

pełni dopiero wtedy, kiedy przebywałam
parę dni w szpitalu. Po wyzdrowieniu

postanowiłam choć odrobinę przyczynić
się do rozjaśnienia smutku chorych przez

dostarczenie radjodbiornika do szpitala”.
I postanowienie swe zrealizowała: Cho-
ciaż nie miała pieniędzy, zebrała na ten
cel 120 zł. a resztę przyrzekły oiiaro-
wać miejscowe organizacje.

Ziednoczeni dzięki radjówym audy-,
cjom dla chorych w jedną wielką rodzi-

nę, zapominają chorzy, bezrobotni, znie-

chęceni do życia o własnych swych cier-

pieniach i spieszą z pomocą nieszczęśli-
wym bliźnim. podtrzymywani na duchu

ptynącemi co tygodnia z głośmików i słu-

clawek słowami ks. Rękasa.
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