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Jubileusz przemyskiego Tow. Przyjaciół Nauk
: Poza Lwowem i Krakowem, a więc
miastami uniwersyteckiemi, tylko Prze-
myśl zdobył się w b. Galicji równo
przed 25 laty, na powołanie do życia
żywotnego ośrodka pracy kulturalno-
naukowej, w postaci Towarzystwa Przy
jaciół Nauk (T.S.N.). Ziemia Przemyska
równa co do wielkości Iwowskiej, jed-
no z pierwszych skrzypiec grała w
przedrozbiorowej Polsce.  Silnem tęi-
nem biło tu zawsze życie polityczne,
Drzyczem w dziejach kultury narodu
niejeden jej mieszkaniec, pięknemi się
zapisał zgłoskami. Przemyśl stanowi

jednego z najstarszych b's-
kupstw rzysko - kato"ckich. Tutaj żył
J działał Orzechowski, w obrębie Zi:-
mi Przemyskiej, bo na zamku Herbur-
tów za Dobromilem, powstała pierwsza
niemal drukarnia polska, którą w ię-
zyku dzisiejszym nazwalibyśmy drukar-
nią nakładową. W Dubiecku za Prze-
myślem urodził się „książę poetów*
Kras'cki.

Nadto jak podaje w jednen, ze swoich
ostatnich studjów o przeszłości Ziemi
Czerwieńskiej próf. Zygmunt Łempicki:
„Jeden Przemyślanin z Nowego  Mia-
sta ks. Benedykt Herbert j dwaj syno-
wie Sambora (to też Ziemia Przemyska)
Grzegorz Czuj i Andrzej Bargiet',
wszyscy trzej zawołani humaniści, po-
trafili wpłynąć na urządzenie wspania-
łych szkół klasycznych w Przemyślu,
Samborze i Lwowie. Wśród biskupów
irzemyskich, opiekunów szkoły i życia
intelektualnego, traiiają się w XVI wie-
ku często wybitni humaniści i pisarze, a
żywioł duchowny pospołu z mieszczań-
vkim, tworzy wnet pewną atmosferę li-

teracką, którą chce się zbliżyć do
Lwowa. Z pod Przemyśla, z Żurawicy,
wyszedł jeszcze w XV w. Marcin Król
astronom i lekarz, poprzednik Kopex-
n'ka znany we Włoszech i na Węgrzech
vczony — pozatem zaraz po Lwowie,
tajwięcej było zawsze w Wszechnicy|
Krakowskiej uczonych  Przemyślaków.
Przemyśl porozbiorowy stracił wiele na
znaczeniu, nie upadł jednak nigdy tak
z.pełnie, aby w latach niewoli, nie do-
siarczać narodowi. najlepszych często
*ynów.

Twórcy przemyskiego T.S.N. usłu-
chali wezwania Oswalda Balcera, który
przed laty trzydziestu nawoływał w
mowie rektorskiej do tworzenia twierdz
kultury narodowej. We Lwowie pr-

wstało Tow. Popierania Nauki Polskiej
a niemal równocześnie w Przemyślu T.
P. N. Założyciele jego twórczy dzia-

łacz i wielki, niezapomniany patriota

Dr. Leonard Tarnawski, wicekurator
Feliks Przyjemski 1 akademik jeszcze

wtedy inż. Kazimierz Osiński, przy po”
mocy niewielkiej grupy ludzi dobrej

woli, jęli się budowy — wažnego i
wielkiego.

Skoro spojrzymy w tył, to dostrzeże-
my, że mimo upływu  ćwierówiecza, 

ia rozwojowa T. P. N. pozostała ta

sama i ani na jotę nie uległa zachwia-

niu. T. P. N. miało być ośrodkiem ży-
cia kulturalno - naukowego €ałej daw-

nej Ziemi Przemyskiej, miałó groma«

dzić jej pamiątki w równocześnie utwo-
rzonem Muzeum Narodowem Ziemi

Przemyskiej, oraz być tętnem ducha

polskiego przez zorganizowanie  bibljo-
teki i wypuszczenie w Świat odpowied-

nich wydawnictw, organizowanie uro-
czystości j odczytów. Wszystkie te trzy

przedsięwzięcia, nawzajem się uzupeł-

niające, stworzyły dzisiejszy piękny do-
robek. O muzeum i bibljotece mieliśmy

już sposobność pisać. Dlatego wystarczy

im poświęcić po parę zdań. Bibljoteka
T.P.N. liczy 20.000 tomów i zawiera,
obok ostatnich nowości, wiele inkona-

bułów. Prowadzi ją od lat bezinteresow-

nie i fachowo, prof. Józef Kupka. Przy

bibljotece znajdują się zbiory archiwał-
ne, jedne z najlepiej zachowanych w
Polsce. Tutaj główną sprężyną jest dyr.
Jan Smółka.

Skoro przyjdziemy na moment do

Muzeum Narodowego, to wypadnie nam

powiedzieć, że zawiera ono przeszło

15.000 cennych eksponatów z różnych
działów regjonalnych, Muzeum stanowi
dzieło inż. Kazimierza Osińskiego, od

założenia, aż po dzień dzisiejszy bezin-
teresownego kustosza, a najwartościow-
sze eksponaty ofiarowali m. in. prof.

Alfred Dworski (archeologja), inż. Sta-
nisławy Till (sztuka kościelna), Helena

Dabczańska i w in. Stare obrazy kon-
serwował znany malarz, uczeń Po-

chwalskiego, Marijan Stroński, a przed-

mioty muzealne kustosz inż. Osiński,
z laborantem Leśniakiem. W obrębie
muzeum znajduje się salon malarzy

przemyskich, w którym m. in. znajduje-

my obrazy Marji Artwińskiej St. Jan-
kowskiego, Stef. Jacyszynówny, Marji

Gisbert Wandy Zabokrzyckiej, Drojow-
skiej. Osińskiej Janiny, Strońskiego Ma-
rjana, Studnickich Tadeusza,

Witolda. oraz

dziale tym mamy: również rzeźby Józe-

fa Witka - Wylwińskiego i Józefa We
solowskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk opiera
się na własnym statucie, który w roku

1923 został odpowiednio zmieniony, To-
warzystwein kierują rada naczelna, któ:

ra jest raczej ciałem kontrolno - wyro-

kującem, oraz kierująca właściwie in-

stytucją dyrekcja. Wypadnie nam się

zkolei zająć wydawnictwami T. P. N.
Mamy tu roczniki, oraz wydawnictwa
osobne, a nadto odbitki prac umieszcza-

nych w rocznikach. Jeśli chodzi o rocz=
niki, to wyszło ich ogółem siedem.

Tom I za lata 1909—1911 obejmuje

obok sprawozdań, pracę Jana Smolki pt.

„Powstanie Wielkopolski przecięy Szwe-

dom w. latach 1655—57',
Tom I za rok 1912 zawiera m. in.

pracę Dr. Piotra Hrabyka: „Spytko
z Jarosławia",

Juliana. ;

Kopystyńskiego St. W,
; nalnych,
i ważne dla całości naszej kultury, Z wy-

 

Tom III za lata 1913—1923 jest naj-
obszerniejszy. Zawiera: Ks. Józefa Na-
tulewicza „Z pamiętników proboszcza,
skrešlonych + latach wojny 1914-1919.

— Jana Smołki „Katalog starożytnego

archiwum Przemyśla ; Twa Przyjaciół
Nauk*. — Dr. Przemysława Dąbkow-
skiego: „Stosunki kościelne Ziemi Sa-
nockiej w XV stuleciu. — Wacława
Widigiera: „Sztych angielski w per-
spektywie dziejów”. — Kazimierza
Osińskiego: „Wykopaliska w  Budach
Łańcuckich z epoki młodszego okresi
cesarstwa rzymskiego*, — Dr. Piotra
Hrabyka: „Mapa granie Ziemi Przemy-

skiej i Sanockiej w XV w. z objaśnienia-
mi“.

Tom IV za rok 1923: Prof. Przemy-
sław Dąbkowski: „Fryderyk Jacimirski,

miecznik sanocki”, studjum  hist.-oby-

czajowe z XV w. — Jan Smołka: „O

herbie miasta Przemyśla*.
Tom V za rok 1924: Dicker Józei:

„Górnictwo na Rusi Hałckiej w XV i

pierwszej połowie XVI w.* — Barwicz

Edward: „Indygenat 4 Polsce za Stani-

sława Augus'a.* Dr. Kamiński Jan:
„Z przeszłości cechów lub2lskich*. —

Ks. Dr. Kaz. Konopka T. J.: „Listy aka-

demików w XV w.* — Bochnak Adam:
„Warowny klasztor Karmelitów Bosych
w Starym Zagórzu”.

Tom VI za rok 1925: Barycz Henryk:

„Kulturalna działalność Piotra Kmity”.
— Dr. Burgie! Włodzimierz: „Lamento-
wa grupa pieśni pogrzebowych* — stu-

dium porównawcze. -— Dr. Kramarz
Wałerjan: „Stosunki gospodarcze w

Przemyślu w pierwszej połowie XVII

w.*

Tom VII ża rok 1926 27: Dr. Wanda
Dobrowolska: „Młodość Jerzego i
Krzysztofa Zbaraskich“.

Na tem wydawnictwo roczników się

urwało i dopiero obecnie przygotowuje
się rocznik za okres od 1927—1935 roku.

Tak rocznik, jak i; wydawnictwa,
wychodziły w paru tysiącach egz., a t:-
maty Świadczą, że obok spraw regjo-

opracowywano zagadnienia

dawnictw wyszedł w roku 1917 w ięzy-
kach: polskim j niemieckim, „Ilustrowa-
ny przewodnik po Przemyślu i okolicy“
Dr. Mieczysława Orłowicza. Również w
roku 1917 wydaje T. P. N. broszurkę
Apolinarego  Garlickiego: „Co to jest
eugenika“, a następnie nakładem gminy
kierowanej przez. pierwszego burmi-
strza Przemyśla śp. Józefa Kostrzew-
skiego „Katalog Archiwum Aktów daw-
nych miasta Przemyśla i m. Jarosławia,
ten ostatnio nakładem gminy Jarosław.
Pomnkowe to dzieło opracował osta-
tecznie na podstawie wcześniej sporzą-
dzonego, ale niewydanego i niekomple'-
nego katologu, Jan Smołka. W dalszy:
ciągu wydaje T. P. N. w roku 1927 Dr.
W. Kramarza .Ludność Przemyśla w
latach 1521—1921*. — Dr. Kaz. Azła-
mowskiego: „Zapatrywania i dążenia
gospodarcze szlachty czerwono-ruskiej
w XVII w.", nadto tego samego autora:
„Dzieje przemyskich cechów rzemieślni-
czych w dawnej Polsce*. Śmiało rzec  

można, że ani jedno miasto polskie poza
uniwersyteckiemi, nie jest w stanie po-
chwalić się równie pokaźnym  dorob-
kiem wydawniczym.

Wyłliczanie tytułów odczytów i re-
feratów, organizowanych przez T. P. N,
zajęłoby zadużo miejsca, dlatego tylso
dodajemy, że w roku 1910 wmurowano
staraniem T. P. N. w Ścianę zewnętrz-
ną katedry, wspaniałą tablicę grun-
waldzką, dłutą Raszki, oraz wybito me-
dale ku ezci Bolesława Chrobrego.
Przed paru laty współdziałało Towa-
rzystwo w nadaniu odpowiednich nazw
ulicom przemyskim. Niejedna z tych
nazw wywołuje słuszne zastrzeżenia,
nie można jednak zaprzeczyć, że dopie-
10 T. P. N. postarało się w całej spraw €
© pewien ład.

Budżety T. P. N. opierają się na
składkach członków (10 zł. rocznie),
oraz na subwencjach przemyskiego nm-
gistratu, różnych instytucyj I banków,
a nakoniec Ministerstwa WR. i OP.
W ostatnich latach subwencje te znacz-
nie osłabły i tem się tłumaczy, dlaczego
działalność T. P. N. wy zakresie wydaw-
niczym znacznie się zmniejszyła. Z da-
rów indywidualnych na wzmiankę za*
sługuje kwota 4.000 zł., którą zasłużone
Towarzystwo otrzymało przed dwoma
laty z masy spadkowej śp. ks. prof. Bie-
gi z Przemyśla. Liczba członków "8
przekroczyła nigdy cyfry 400, a obec-
nie jest nawet niższa. Należy nakoniec
wymienić osoby, którym T. P. N. za-
wdzięczą swoje powstanie i rozwój. A
więc wspomniani już poprzednio Dr.
Leonard Tarnawski, Feliks Przyjemski
i inż, Kazimierz Osiński, Ten ostatni
życie właściwie poświęcił, aby naj-
znaczniejszemu z grodów czerwieńskicy
zbudować wiecznotrwały pomnik. Dal-
si opiekunowie i dobrodzieje T. P. N., to
Oswald Baker, prof. U. J. K. Przemy-
slaw Dabkowski, nacz. Adam Wrzosek,
Bolesłayy Orzechowicz, a nadto plejada
innych ludzi czynu ; dobrej woli.

Jubileusz swój obchodzi T. P. N. w
chwili dła siebie radosnej. Dzięki popar-
ciu prezesa Funduszu Kultury Narod -
wej Dr. St, Michalskiego, wyda T. P. N.
po siedmioletniej przerwie ósmy rocz-
nik, a nadto jest w trakcie przenoszenia,
wszystkich swoich agend z muzeum I
biblioteką, do własnego już właściw ©:
gmachu przy ul. Władycze. Na całość
rocznika składać się będą prace prof.
Przemysława Dąbkowskiego, Dr. Alek-,
sandra Czołowskiego, Dr. Mariana Gie
mowskiego, prof. Tadeusza Sulimirskie=
go, Dr. Jerzego Polańskiego, inż. Osiń-
skiego i in.

Dobiegiiśmmy końca naszego Sprawoj,
zdania. T. P. N. w Przemyślu sumiennie.
snełnia swoie obowiązki. Nigdy jednak
nie stanie się ono ogniskiem  wielk'=i
kultury w tym ważnym ośrodku pv-
skim, o ile społeczeństwo i gmina prze-
myska nie zrozumieją, że nie samem
uznaniem tworzy się dzieła narodowe.
T. P. N. wyrosło na pocie zraszającym
od lat czoła paru jednostek. Trzeba, aby
je wsparł nietylko podzisy ogółu dla do-
konanego dzieła, ale i srosz tak bardzo
tej instytucji potrzebny. Kończymy wi1-'

rą, że w nowej swej siedzibie przesta-
nie być T. P. N. ledwie tolerowanym

Kopciuszkiem, a jego kierownicy i pi R
umił )-cownicy niewolnikami swych

wań, które im niestety nie potrafią częś
sto zastąpić zwyczajnego chleba. A
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K. byli Lisowczycy wiemy z histo-

ri, pełno bowiem o nich wzmianek na-

trafić można w źródłach dziejowych z

pierwszego Gwierėwiecza XVII w.

Oddziały lekkiej jazdy zorganizowa-

„ne do walki z Moskwą przez Aleksan-

Jdra Lisowskiego (stąd nazwa!) w o-
kresie zamordowania Dymitra i wy-

prawy królewicza Władysława, tem

różniły się od innych wojsk zaciężnych

że walczyły bez żołdu zadawalając się

łupem zdobytym na wrogu.

Wkrótce stali się Lisowczycy słynni

z okrucieństwa i grabieży. W okresie

pokoju włóczyli się zbrojnemi kupami

po kraju rabując i paląc tak, że seim

musiał przeciw aim wydawać specialne

konstytucie wyjmujące ich z pod ochro-

ny prawa.
Lisowczyka można było bezkarnie

zabić a jego mienie przywłaszczyć.

W czasie woiny  trzydziestoletniej

przy cichym współudziale Zygmunta III

zaciągnę!i się Lisowczycy pod sztanda-

ry cesarza Ferdynanda, gdzie, walczyli

'złównie przeciw Czechom. Bezwzględ-

nym sposobem wojowania rychło wy-

robili tam sobie markę Krwawych łu-

pieżców gorszych od słynącej z roz-

wiązłości jazdy Wallonów

W roku 1620 odwołano.Lisowczy-

ków do Polski, gdzie walezyli przeciw

Turkom.

Po zakończeniu woiny Tureckiej

wrócili z powrotem pod komendę cesa-

rza, Towarzyszył im w tej drugiej wy-

prawie ksiądz Wojciech z Konojad Dę-

bołęcki herbu Prawdzic, przydzielony

Lisowczykom przez papieża, jako ka-

pelan'). miał on „położyć tamę ich wy-
uzdaności i Cać nieiako rękojmię do-

brego ich msda! zachowania się".
Ksiądz Dębołęcki był uczonym fran-

<iszkaninetn, posiadał tytuł bakałarza,

zdobyty aa uniwersytecie Krakowskim.

Oczytany, sam chętnie bawił się lite-

rackiem rzemiosłem, a ,wrodzonę u-

sposobienie do muzyki tak wykształcił,

że dla zakonu do pieśni i modlitw mu-

zykę układał" i kapelą dyrygował.

Pozatem znany był z kazań wygłar

szanych z wielką swadą w których nie-

raz osobliwe poruszał tematy, (ganił np.

matki, że córek swych przed 17 i 18

rokiem zamąż wydawać nie chca).

Gdy w roku 1619 hrabia Michał A-

doli Althann założył w Ołomuńcu sto-

warzyszenie pod nazwą „Chrześcijań-

skiej żołnierki* zajmując się m. in. wy-

kupywańiem więźniów z pogańskiej nie
woli, zapisał się tam i ks. Dębołęcki

czujący zawsze pociąg do wszystkiego

co nowe i niezwykłe.

Pracy w związku oddał się ruchli-

wy ksiądz z całym zapałem, czem

zwrócił na siebie wwagę zwierzchników

i dla tego na niego padł wybór, gdy
chodziło o wynalezienie odpowiedniego

dia Lisowczyków kapelana

Nienawidząc wszystkiego co trąciło

herezją podniósł ks. Dębołęcki wybryki

Lisowczyków na wyżyny posłannictwa

bożego.

Zamiast poskramiać ich bujne tem-

peramenty, tłómaczył im, że są ludźmi

przez Boga wybranym. na wyplenienie

kąkolu herezji. „Sam Bóg Eleary*) za-

<iągnął. On sam chodzi przed nimi jako

przed żydami w obłoku*.

 

_') Dane dotyczące osoby ks: Dębołąc-
kiego czerpałem z dzieła p. t. „Krótki ryś
dziejów i spraw Lisowczyków*, Lwćw 1346
się zpDzieduszyckiego,

i nazywał ka, Dębołącki Lisow-
ozyków, > =

i
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Wierząc słowom swego duchownego

(pisze Dzieduszycki) miał się każdy

Lisowczyk za posłańca boskiego, apo-

stoła, walcząc wystawiał sobie, że jest

świętym Michałem poskramiającym sza

tana lub Św. Jerzym gromiącym smo*

ka..

W kazaniach swych tak umiał przy-

padającą na daną niedzielę ewangelię

wykrętnie interpretować, że zawsze

nawiązał ją do chwili bieżącej.

Sam jednak tego nie spotrzegł sko-
ro dziwi się dobrodusznie, że „wszyst-

kie niedzielne ewangelie to co się z
nami działo opisywały właśnie jakby
je naumyślnie gwoli nam Kościół Boży

rozporządzil“.

W czasie wojennej tułaczki, pisał

ks. Kapelan pamiętnik który zgubił nie-

stety w czasie jakiejś przygody w gó-

rach śląskich, mimo to po powrocie do

Polski (w roku 1623) napisał dzieje Li-

sowczyków częściowo na podstawie

własnych przeżyć, częściowo na pod-

stawie relacyj ludzi godnych wiary

Pełny tytuł tej interesującej książki

jest „nieco* długi:

„Przewagi Elearów Polskich, co ich

niegdy Lisowczykami zwano, które czy*

nili w państwach cesarskich przeciwko

heretykom za czasów niezwyciężonych

monarchów Ferdynanda II, cesarza

chrześcijańskiego i Zygmunta III króla

polskiego i szwedzkiego w leciech pań-

skich od r. 1619 do 1623, krótko na

prędce zgromadzonych. Przez wieleb-

nego ks. Wojciecha Dembołęskiego z

Konojad, Franciszkanina ST. Bacc. i z

rozkazu Ojca $. ichże Kapelana". |
W dziełku tem stanowiącem nieoce-

nione źródło dla historyków nazywa

Dębołęcki Lisowczyków Elearami. Wy-

raz ten podług niego pochodzi z wę-

zierskich słów Elu jaro, kt. znaczą „na-

przód idący, i dlatego harcowników

naprzód idących Eluiarami zowią.

Książka Dębołęckiego wydana w

Poznaniu, w roku 1623 należy dziś do

białych kruków, któremi pochlubić się

mogą nieliczne bibljoteki. W r. 1830

wydał ją ponownie Adam ks. Czarto-

ryski opatrując tekst własnemi komen-

tarzami, To drugie wydanie tzw. „pu*

ławskie* jest również obecnie b rzad-

Mowca r

W ostatnich czasach radjo zwróciło

baczną uwagę na technikę wygłaszania

odczytów i pogadanek. Kandydaci na

prelegentów  radjowych poddawani są

ścisłej selekcji nietylko ze względu na

ewentualny poziom odczytów, ale prze-

dewszystkiem ze względu na radjofonicz-

ność swego głosu. Najlepszy i najinteli-

gentniejszy pisarz, gdy ma wadliwą dy-

kcję, niemiły głos, niestaranną i niepo-

prawną wymowę, nie może liczyć na

wygłaszanie swych pogadanek przez ra-

djo. Jeśli treść zasługuje nawygłoszenie

przez radjo wówczas czyta jego rzecz

ktoś inny, jeśli zaś autor nie zgadza się

na ten sposób, podyktowany zresztą in-

teresem autora i słuchacza, radjo, wyma-

ga bezwzględnie przeszkolenia przy po-

mocy fachowego reżysera wymowy pre-

legenta. W wielu wypadkach przeszko-

lenie takie, o ile prowadzone było ze

strony autora z lojalną chęcią zastoso-

wania się do wymagań mikrofonu, da-

wało istotnie pożądane rezultaty.

. .
2

Oczywiście przyszłość żywego słowa

w radjo nie leży w „odczytach* wypla-

szanych przez „prelegentów*. Żaden od-

biornik radjowy nie przemieni spokojne-

go mieszkania słuchaczy w salę wykła-

dową, w której na zmianę wykładaliby

coraz to inni specjaliści coraz innych ga-

łęzi wiedzy. I żaden abonent, opłacający

miesięczną opłatę za program radjowy,

Gdy iuż raz ksiądz kapelan zabrał

się do pisania, żyłka literacka nie dała

mu spocząć, a że był człekiem  uczo-

nym (bo i doktorat św. teologii w mię-

dzyczasie uzyskał i w dcestojeństwa ko-

ścielne opływał) nie wypadało mu wy-

stąpić z byle drobiazgiem,

Napisał więc historję Świata przed-

potopową (Historia antedi uviana), któ-

rą z wielkim nakładem pracy doprowa-

dził akurat do roku 370 po potopie.

Dzieło swe oddał w roku 1631 do

cenzury jenerałowi zakonu  franciszka-

nów Feliksowi Franceschini de Cassia,

któremu tak się ono spodobało, że ze-

zwolił ks. Dębołęckiemu doprowadzić

je do czasów najnowszych.

Pozatem jenerał ujęty uczonością

męża, rozkazał, aby mu wszyscy za-

konnicy w dalszych pracach pomaga!

i by go nie męczono zbytnio obowiąz-

kiem śpiewania na chórze, uzasadniając

zarządzenie swe cytatem, że „nie na-

leży wiązać pyska wołowi młócącemu*

Pismo to z dumą przedrukował Dę-

bołęcki w swojej pracy.

Oryginał historji przedpotowej pisa-

nej po łacinie nie dochował się do na*

szych czasów, znane jest natomiast

streszczenie tej niesamowitej historji,

które wydał autor po poisku.

Tytuł zawierający treść wiekopom-

nego dzieła opiewa:

„Wywód jedynowłasnego państwa

świata w którym pokazuje ks. Woj-

<ciech Dębołęski z Konojad, Franciszka-

nin, Doktór Theologicy Św. a Generał

Społeczności wykupywania więźniów,

że najstarsze w Europe króestwo Pol-

skie 'ubo Scythyckie samo tylko na

świecie ma prawdziwe Successory Ja-

daina Setha y Japheta w panowaniu

Świata od Boga w Raju  postanowio-

nym y, że dla tego Polaki Sarmatami

zowią. A gwoli temu i to pokazuje, że

Język Słow'ański pierwotny jest na

Świecie,

Nie gań aż przeczytasz, bo wydana

jest za pozwoleniem i Przywiłejem Je-

go Królewskiej Mości * po przejrzeniu

na to wysadzonych Theol. y History-

ków w Warszawie 1633*.

Książeczka ta (zważywszy, że napi-  

Ks.Wojciech Debołęcki Kapelan L kė
sal ją czlowiek z akademickiem wy-

kształceniem a cenzurowały specjalne

komisje) jest szczególnie przykiym do-

kumentem ciemnoty i unadku nauki w

XVII wieku.

Opierając się na biblj:, tradycji i e-

tymologii dowodzi uczony doktor, że

przy budowie wieży Babel, gdy nasią-

piło pomięszanie języków, iedno poko-

lenie (Jafeta) zachowało dawny  ięzyk

i to był właśnie słowiański. Greka i ła-

cina są zepsutemi odmianami języka

słowiańskiego.

Pierwszym władcą był Adam  (pa-

nował 234 lata), poczem  następowali

Szczyth (Set), Panosz, Matuściałoch

(Matusalem) Jafet czy'i Jupiter, który

objął władzę po jedenastoleniem  bez-

królewiu itd. itd., aż do czasów gdy

rządy objął Giełon, którego synem był

Jan Giełon (Jagiełło — Jagiełło).

Tron polski wróci kiedyś do krainy

Libanu, a władca polski będzie władcą

świata.

„Dzielo“ to jest ostatnim płodem li-

terackim ks. Dębołzckiego, dalsze jego

fosy nieznane są już zupełnie, nie wia-

domo nawet kiedy i gdzie umarł. To

| jedyne jest pewne, że nie brał udz' lu

w późniejszych wyprawach Lisowczy-

ków.

Dzieduszycki omawiając postać ks

Dębołęckiego, zestawia go z księdzem

Markiem, Karmelitą kt. zasłynął w cza-

sie Konfederacji barskiej.

„Ten sam duch wojenny a zarazem

klasztorny, ten sam mąż pół mn:ch pół

żołnierz, obaj równi entuzjaści. Dębo-

łęcki większy fanatyk słowem Ksiądz

Marek Lisowezykėw“. | Ž

Czy zestawienie to jest słuszne? Nie

wiadomo. Na podstawie licznych wy

jątków cytowanych z pism Dębołęckie-

go rysuje się inna sylwetka, daleka od

mistycyzmu i ascetyzmu ks. Marka.

Wesoły i towarzyski był ks. Dębołęck.

ulubionym kompanem biesiad żołniers-

kich, miłośnikiem staropolskich facecji

duchowo nie tyle ks. Marka przypomi-

nający co sienkiewiczowskiego opata z

„Krzyżaków*.

Reiniuss Roman

adjowy z Bożej łaski
nie domaga się takiego systematycznegi

dawkowania „prelekcyj”. -

Paradoks radja leży w tem, że jest

to trybuna najbardziej ze wszystkich pu-

bliczną, najbardziej powszechną, a rów-

nocześnie jest to niemal konfesjonał naj-

bardziej osobisty i najbardziej intymny,

konfesjonał, w którym człowiek przema-

jwiając do miljonów właściwie mówi do

| jednostki.

. W czasie odczytu radjowego przed

mikrofonem stoi mówca, któremu na kil-

ka minut oddany został do dyspozycji

instrument o niesłychanych w dziejach

możliwościach wpływu. Jego myśli i u-

czucia docierają w sekundzie do najbar-

dziej pojemnego w dziejach audytorium.

Ale równocześnie z drugiej strony

mikrofonu, przy słuchawkach i przy gio-

šniku słucha zawsze jeden  cziowiek,

choćby ich równocześnie słuchało miljon

Paradoks miljona słuchaczy, rozpro-

szonych na setkach kilometrów i jedne-

go słuchacza, skupiającego myśl przy

głośniku, wynika z zasadniczej różnicy

między mieszkaniem abonenta radjowego

a salą odczytową — i pociąga dla pro-

gramu radjowego niezmiernie ważne

konsekwencje.

Nie odczyt lub pogadanka, ale opo-

wiadanie zbliżone już do rozmowy, opo-

wiadanie na trudne, poważne, zasadni-

cze i błahe, byle tylko pożyteczne i po-

trzebne tematy, oto ideał, do którego ra-

djo się zbliża w każdym nowym odczy-

cie i do którego niewątpliwie dojdzie.  

Zasadniczą trudnością jest brak uro-

dzonych mówców, ludzi, którzyby umie-

li opowiadać, formułować swoje myśl,

doświadczenia, swoją wiedzę i swe uczu-

cia, swe przygody i spostrzeżenia nie dla

druku, ale dla żywej mowy, by jednem

słowem radjofonizowali swe teksty od-

czytowe tak jak się radjofonizuje sztuk?

teatralne. z
. .

W początkach swego istnienia radjo

dopuszczało do mikrofonu wszystkich,

którzy umieli pisać na pewne tematy. 0-

becnie radjo wymaga nie pięknego książ

kowego stylu ale przyjemnej, frapującei
dykcji, ujmującego wygłoszenia ciekawe

treści.

Postęp ten był możliwy tylko dzięt!
selekcji i przeszkoleniu. Trwa ono dalej

Prawdopodobnie też w najbliższej przy”

szłości wymagania radja stawiane „pre”

legentom* wzrosną.

A
a

  
>.

Wokół radja zgromadzą się utalento”
wani mówcy, którzy licząc się z ogółem

— potrafią opowiadać
czowi, którzy licząc się z zasadami prozy

potrafią pisać nie dla druku ale dła ucha

jasno. dźwięcznie, sugestywnie i przy”

kuwająco.

Wówczas przed żywem słowem 0%
tworzy się nowa epoka. P.

    

KAŻDY 3WIATŁY POLAK
ŻOŁNIERZEM OŚWIATOWYM!

jednemu słucha”
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Przemysł słomiany
Sia Jest surowcem, który znaleźć

może wielce korzystne zastosowanie tak
w przemyśle domowym, jak fabrycznym.

Słomy przemysłowej dostarczają nam

zboża, jak pszenica, żyto, ięczmień i
owies, podczas gdy słoma innych roślin,

np. hreczki lub strączkowych posiada

mniejszą wartość.

Słomy zbożowe wykazują różnice mor-

fologiczne i chemiczne. Na ogół zawierają

one substancje łatwiej lub trudniej roz-

puszczalne w wodzie mb ługach alkalicz-
nych. Zbiór jest również różny. Najwięcej

słomy daje żyto, następnie pszenica, po-

tem jęczmień i owies Jakość słomy zale- |
ży od gatunku uprawnej rośliny, od kli-

matu, urodzajności gleby i sposobu upra-
wy i zbioru.

Rozmieszczenie bogatych w próchnicę

gleb, czarnoziemów i lasów poucza nas,
w których okolicach Polski można z ko-

_' rzyścią produkować przemysłową słomę

Takich okolic posiadamy wiele, a miano-
wicie Podole, kotliny nadbużańskie i nad-

dniestrzańskie, Wołyń, ziemię sandomier-
ską i proszowską, brzegi dolnej Wisły,
Bugu, Narwi, Brdy, Pilicy, Kujawy i inne.

We wszystkich tych obszarach produ-

kowana słoma wykazuje prawie jednolity

skład chemiczny i zawiera średnio, gdy
zbiór odpowiada celowi, 14.3% wody,

białka 3 do 3.8%, tłuszczu 1.2 do 1.6%,
ekstraktu bez azotu 33.5 do 35.9%, daje

4.1 do 5.5% popiołu po spaleniu bez róż-
nicy, jaki gatunek zboża ją dostarcza,

Najwięcej jednak włóknika zawiera żyto

ozime, gdyż średnio 44%, następnie jęcz-
mień ozimy 42%, pszenica 40.5%, owies
28.5%. Słoma zawiera prócz tego nie-

wielkie ilości żywicy, olejków eterycz-
nych, cukru, nawet barwika, gumy i pek-

tyny.
Jakość słomy zależy nietylko od spo-

sobu uprawy, nawożenia i odmiany, lecz

także od sposobu zbioru i suszenia. Gdy
się chce otrzymać przemysłową słomę, na-
leży żąć sierpem zboże nadzwyczaj ostro-
žnie, składać ją należycie, a czynność tę
wykorzystać w należytej porze i nie do-

puszczać do zupełnej dojrzałości ziarna.
Słomę taką powinno się chronić przed

wpływem słońca i wilgoci, by nie traciła
barwy, elastyczności i wytrzymałości. We

Włoszech uprawia się pszenicę specjalnie

dla zbioru słomy przemysłowej, którą

zwą Grano Marsuolo, o słomę jej w han-

dlu nazwano Marzolano.
Słomę przeznaczoną do wypłatania

składa się w napół zacienionem, zacisz-

nem miejscu, często się przewraca i przez

trzy dni, tylko pogodne, skrapiasięlekko
wodą, gdy nie było rankiem dostatecznej

ilości rosy.
W. tym wypadku słoma otrzyma ko-

lor słomiany. Tak zebrane zboże należy

szybko wymłócići słomę starannie ułożyć
'i przesuszać dalej w zacienionem miejscu.

'Dla celów przemysłowych bieli się na-
stępnie zebraną słomę, poddając ją co
dnia działaniom rosy, lub skrapiając prze-

stałą, czystą wodą źródlaną, a nie używa-
jąc żadnych środków chemicznych. Prze-

mysł fabryczny jedynie dla pewnych ce-

lów bieli słomę przy pomocy chloru, siar-

ki, wody utlenionej lub podsiarczynu so-

du, iecz wówczas słoma staje się kruchą,
mało elastyczną i często po pewnym cza-
sie żółcieje. Słomę tak wysuszoną barwi
się barwikami roślinnymi lub smołowcami.

Pięknie barwisłomę olej z nasion tytonio-
wych, odpowiednio przygotowany, a rów-
nież przy pomocy barwików i farb, przy»

„ rządzonych z nasion tytoniowych słoma

nabiera bardzo trwałego koloru, zwłasz-

cza jeśli się ją po zabarwieniu należycie

wysuszy. 3
Dawniej berwłono surowiec słomiany,

obecnie barwi się częściej półfabrykat,

albo wyroby słomiane. Ze słomy bowiem
wyrabia się najpierw plecionki ręcznie lub
maszynowo, które następnie można łą-
czyć, rozszerzać i odpowiednio do celu

urabiać, a we fabrykach rozcina się na-

wet źdźbła na podłużne paski, kawałkuje,
a dopiero wtedy barwi.

W przemyśle rozróżniamy różne spo-

soby przerabiania słomy, są plecionki

chińskie, japońskie, angielskie, belgijskie,

szwajcarskie, kraińskie, włoskie, szwarc-

wałdzkie i inne zależnie od techniki wy-

robów i barwienia, a także od metody

wplatania nitek jedwabnych iub

Wyrobom, a zwłaszcza kapeluszom sło-

mianym nadaje się sztywność przy po-
mocy żelatyny. We wielu krajach wyrób

| plecionek należy do przemysłu domowe-
| go, które oddaje je jako półfabrykaty do

fabryk. Taki przemysł domowy daje po-

ważne dochody rolnikom włoskim, nie-

mieckim, francuskim, kraińskim, japoń-

skim i chińskim, zB

We wszystkich tych krajach rozróż-

nia się słomę gospodarską i przemy

słową. Użycie słomy zależy ot jej wła-

sności i jakości. Przemysłowa słoma mu-

si być rurkowata, długa, nienaruszona i

elastyczna. Inne słomy przeznacza się w

gospodarstwie na ściółkę karmę i inne
gospodarskie cele.

Dobra, przemysłowa słoma daje moż-
ność rozwinięcia poważnego przemysłu
domowego i fabrycznego. Zwykła na-
wet gospodarska słoma nadaje się do

pakowania przedmiotów kruchych, jak

Na krańcach Szwecji, pod kręgiem

polarnym  miemal, leży mała osada
przemysłowa Rómskar, której powsta*
nie przypomina fantastyczne dzieje le.

zendarnej krainy żłota, Klondyke.

Początki jej sięgają roku 1918, kiedy

to Szwecja, skutkiem blokady nie mogła

zaopatrywać się w potrzebne ilości
miedzi.

Rzucono się na poszukiwania, prze-*

prowadzono próbne wiercenia, badania

elektro - magnetyczne. Aż wreszcie w
pobliżu miejscowości Boliden odkryto
bogate złoża cennych minerałów: mie-
dzi ołowiu, siebra, złota i — arszeniku.

Sprawdziła się tedy przepowiednia

słynnego Paracelsa, który już w roku
1520 miał rzekomo zapowiedzieć, że w
okolicy Boliden znajdzie się złoto.

Jakkolwiek eksploatacja rudy w tym

zimnym, niegościnnym kraju połączona

była z ogromnemi trudnościami ! kosze

tami, — to jednak zabrano się do pra-

cy, aby zdobyć metale niezbędnie po-

trzebne dla przemysłu. Z chwilą zakoń-

Nu Arnold d. Haskell wydał nie-

dawno w Londynie książkę p.t. „Baleto-

manja, bistorja opętania". Rzeczywiście

taniec i tanecznice, traktowane jako ka-

płanki sztuki, stanowiły dla niego rodzaj
opętania od czasu dzieciństwa. Oto jed-

na znamienna historja ze wspomnień

Haskella:
Przez całe lata uważał on primaba-

liernę Trefliwę za najlepszą tancerkę
współczesną, nie opuszczał ani jednego
jej występu, znał na pamięć każdy iel

ruch i wedłe niej oceniał inne baletnice.

Pewnego razu w Paryżu spotkał ją w

towarzystwie, a ponieważ był znany
jako miłośnik tańca, posadzono go przy

obiedzie obok Trefiliwej,
— Jest pan wielbicielem 'nego tańca

—rzekła artystka. — To może pan ze-

chce oddać mi wielką przysługę. Nie- cierpię alkoholu, ale gospodarz gotów

nnych. |

 

 

 

szkła, porcelany, wszelkiego rodzaju na-

czyń, mebli i wielu innych przedmiotów

i posiada tę zaletę, że jest lekka i moż-
na ją użyć kilkakrotnie. Prócz tego moż-

na jej używać do pakowania owo-

ców, jaj i wielu innych środków żywno-

ściowych tembardziej, że jest złym prze-

wodnikiem ciepła i chroni opakowane

przedmioty przed ujemnemi wpływami

atmosferycznymi.

Ze słomy wyrabia się różne maty i

schrony do drzew, okien, inspektów, pl-

wnic z owocami, dla drzew owocowych,

przewodów gazowych i wodociągowych,

jakoteż dla wielu innych celów. Słomy

używa się również przy budowie dla za-

praw, w cegielnictwie,, szczególnie przy

sporządzaniu porowatych cegieł.

Słoma ma również zastosowanie przy

wyrobie papieru tak zwanego słomko-

wego i tektury, zwłaszcza żę tworząc

pory przyczynia się do otrzymania do-

brej masy papierowej. Amerykanie wy-

rabiają ze słomy sztuczne drzewo i sprze

dają je w deskach 3.5 m. długich, 0.8 m.
szerokich, a 0.1 cm. grubych. Drzewo to
jest gęste, twarde wytrzymałe i elastycz-

ne i dą się obrabiać. Każdą masę słomia-
ną można barwić. Prócz tego masa sło-
miana po nitrowaniu tworzy materjał wy-

buchowy i popędowy, to też ma zasto-
sowanie przy fabrykacji prochu strzelni-

jczenia wojny i podjęcia normalnych
stosunków handlowych z innemi kraja-

mi, dalsza eksploatacja rudy miedzian=j

w Boliden już się nie opłacala.

Ale pozostało srebro i złoto. Co pra-

wda, zawartość tych dwóch cennych

metali wy rudzie jest bardzo niewielka:

z jednej tony rudy uzyskuje się zaledwie
62 gramów srebra | 19 gramów złota.

Nie jest to dużo, — ale nie lepszy

stosunek przedstawiają kopalnie złotaw

Transwalu i w Klondyke. Bądźcobądź,

Boliden jest najważniejszą i najwydat-

niejszą kopalnią złotą w całej Europie

— a produkcja jej dosięga poważnych
rozmiarów.

Dla przeróbki tej cennej rudy wybu-
dowano właśnie w Rómskar olbrzymie
zakłady metalurgiczne, zatrudniające kil
ka tysięcy robotników. Dokoła tych za-
kladów powstało całe miasteczko, wy-
posażone we wszystkia nowoczesne u-
rządzenia, światło elektryczne, telefony
teatr, magazyny...

Ruda wydobyta w Boliden zostaje
przetransportowana do RómskAr i tam

la i i i T

Baletomanja
się obrazić, jeżeli powiem, że nic nie.

piję. Niech pan to nisznacznie robi za
mnie,

Haskell pošwiecil się i skrzętnie wy-
próżniał kieliszki własne oraz sąsiadki.
Wino, wódki, likiery, koniaki lały się
strumieniem. Biedaczysko miał niemiłe
przebudzenie, Leżał na kupie kamieni
na polach Elizeiskich, a żandarm po-
trząsał nim energicznie, grożąc are-

sztem...

Ale ten fanatyk tańca nie dokonał
przecież największego aktu poświęcenia.

Swego czasu, przed połową XIX w. o0ł-

Śśniewałą Europę włoska tancerka Tag-

lioni. Gdy występowała w Petersburgu,
grono wielbicieli kupiło za 200 rubli jej

pantofelki, kazało je sobie zgotować i

podać na stół ze specjalnym sosem pod-
czas bankietu na cześć Taglioni ; zjadło

z wiekim smakiem.
ay"
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czego i miesza się ją z innymi środka

wybuchowymi. 8

Ze słomy wyrabia się również mi

tełki, kosze, koszyczki, pudełka, rolet;
do okien, ustniki do papierosów, różn

galanteryjne wyroby, zabawki, buty sło-

miane na zimę, wkładki do obuwia, par-
tofle, ozdoby choinkowe, a nawet ścian-
ki. W Tyrolu istnieją w handlu nawet

słomiane skrzypce. Przy wyrobie mebli

loma jest również użytecznym surowcem

yp. przy wyrobie plecionek dla foteli,

krzeseł itd. 6

Wogóle słoma, produkt dzisiaj w

Polsce mało ceniony, należy do surow=

ców przemysiowych, wielce wartościo-

wych. Polska, kraj żyta 1 pszenicy, nie
wykorzystuje jeszcze należycie tego rol-

niczego produktu mimo, tego że tak

wiele u nas mówi się i pisze o stworzeniu

przemysłu domowego. Obecnie gdy rol-

nik w Polsce szuka sposobu wyjścia z

obecnego trudnego położenia, gdy za-

granicą płacimy poważny haracz za sprn

wadzane wyroby słomiane, gdy u nag

szuka się pola do pracy dla wiel!tej ilo-

ści bezrobotnych, należałoby obok in-

nych zapoczątkować u nas prace dis

rozwinięcia przemysłu słomianego tak

domowego, jak fabrycznego, na czem zy-
ska wiełe rolnik producent i robotnik, a
także Skarb Państwa, gdy stworzy się
nowe źródła pracy, dochodu społeczne-
go i zdrowe jednostki gospodarcze a

temsamem podatkowe.

Inż. 1. S.

 

Największy naświeciemagazynirucizny
poddana odpowiedniemu traktowanlu.

Roczna produkcja wynosi około 400

tysięcy tonn rudy, — z której otrzymu-

je się: sześć tysięcy tonn miedzi, 18 ty-

sięcy kg. srebra, 6700 kg. złota, — i 40

tysięcy ton arszeniku.

Ta ostatnia pozycja właśnie stanowi
problem niesłychanie draźliwy t trudny
do rozwiązania:

Co począć z taką fantastyczną nie-

mal ilością groźnej trucizny, stanowią-

cej ważny, choć uboczny produkt całej
tej eksploatacji? Czterdzieści tysięcy
tonn rocznie. Tyle arszeniku nie zużywa

w ciągu roku cała ku'a ziemska! Rzu-

cić te ilości na rynek, — oznaczałoby

katastrofalną zniżkę ceny tego środka.

Próbowano pozbywać się arszeniku,

wyrzucając go poprostu do morza, Ale

ita procedura okazała się za kosztowna

z uwagi na ogromne ilości arszeniku.

Zrzestą przedstawiało to pewne niebez-

pieczeństwo, — jakkolwiek fachowcy

utrzymują, że nawet przy  stosowani:

podobnej procedury przez szereg lat

wody Bałtyku pod względem zawarto-

ści arszeniku nie różniły się zupełnie od

wód Oceanów.

Ostatecznie wybudowano w  Róm-

skir olbrzymi betonowy zbiornik, dłu

gości 260 metrów, a pojemności 200 ty-

sięcy ton — i w zbiorniku tym maga

zynuje się tę straszną truciznę.

Przy obecnem tempie eksploatacji

zbiornik ten wystarczy na pięć lat. Po

upływie tego czasu trzeba będzie przy-

stąpić do budowy nowego zbiornika.

Chyba, że w międzyczasie znajdzie się

zbyt na tę straszną truciznę, wchodzą-

cą, jak wiad mo, w skład rozmaitych

gazów bojowych, (kr.)
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 Historja krakowski świkarówia”
J. rzeczą powszechnie wiadomą,
© wbrew, wyssanym zresztą .z palca,
informacjom codziennego braciszka „Tai-
nego Detektywa”, sprawa budowy kra-

kowskiej „wikarówki* jest w chwili
obecnej przesądzona. Komitet parafjal-
ny otrzymał zezwolenie władz na wznie-

sienie nowego gmachu i korzystając z

n.ego powierzył budowę architektowi
inż. Mączyńskiemu, który ukończył bu-
dowę fundamentów i zasklepiania piw-
nic. Narazie wstrzymano dalsze roboty;

gdyż władze rozpatrują projekty fasad

przyszłej „wikarówki,. Po zatwierdze-
niu jednego z nich budowa póidzie raźno
w górę.

„ jakimś cofnięciu udzielonego już
raz zezwolenia na budowę nie może być
mowy, miasto musiatoby bowiem wów*
czas wypłacić parafji odpowiednie od-
szkodowanie, o czem przy obecnym sta-
nie fnansów Krakowa nawet marzyć nie
można. Poco zresztą cofać udzielone ze-
zwolenie, skoro najtężsi fachowcy 0po-
wiedzieli się, ak ze względów estetycz-
nych, jakoteż urbanistycznych, zą odbu-
dową wikarówki. Słuszność ich tezy po-
„twierdziło obniżenie oszalowania nowo-
budującej się „wikarówki*. Kraków,
wbrew „pobożnym"* życzeniom pewnej
grupki osób, której przewodzą mniej-
Szości, nie został „olśniony* widokiem
odsłoniętego _ prezbiterium Mariackiej
Świątyni, Mimo to przeciwnicy budowy
„wikarówki", jeszcze dzisiaj w obliczu
przegranej, nie tracą nadziei. Walczą do
upadłego, bronią nie zawsze szlachetną.

Ulubionym konikiem kampanii „anty-
„wikarowej" były i są do tej pory argu-
menty natury historycznej, Obie zwal-
czające się strony zaczęły szperać
skrzętnie po archiwach ; starych doku-
mentach. I cóż się okazało? Twierdze-
nie, które chcieli udowodnić przeciwni-
cy budowy „wikarówki”, brzmiało: —
Stara, zburzona niedawno rudera, zwa-
na „wikarówką"; jest spuścizną połowy
ub. stulecia. Dawniej na tem miejscu nie
nie stało, najwyżej iakiś niski domek,
który nie przysłaniał widoku na prez-
biterjum kościoła Marjackiego. Prezbi-
terium to można było podziwiać w całej
okazałości od strony Małego Rynku.

Historia zupełnie innych dostarczyła
dowodów. Po pierwsze pokazało się, że

dzisiejszy Mały Rynek jest właściwie
wytworem XIX stulecia. Wprawdzie
widzimy go na planie Krakowa z końca
„XIII stulecia, zrekonstruowanym przez
K. Bąkowskiego, wiadomo jednak, że

był on już od tego czasu, aż do połowy
ub, wieku, zabudowany. Nosił on nazwę

Wendeta, Tandeta, względnie Antiqua"
rium. Na środku noszącego tę nazwę

placu wznosił się podłużny budynek, w

którym mieściły się jatki, a z obu ich
stron pełno było wszelakiego rodzaju
kramów, wypełnionych starzyztią. Oczy-
wiście, że zabudowanie Małego Rynku
przysłaniało widok na kościół Mariacki.

"Tak było mniejwięcej do roku 1600.

W owym czasie, a Ściśle mówiąc w r.
1599, wizytował parafję Marjacką kar-
dynał Radziwiłł, W opisie tej wizytacji
jest wzmianka o budynku przylegającym
do kościoła św. Barbary, w którym to

. budynku znajduje się „tunel* łączący

Mały Rynek z placem Marlackim. Bu-

dynek ten nosi nazwę
Jest to obecnie ta część wikarówki, któ-

rej nie zburzono. Należy ona bowiem do

innego właściciela. Pod „zakrystjanją”
znadują się piwnice, a sposób ich budo”

wania przemawia za pochodzeniem bu-

dynku z czasów, do których odnosi się
dokument, O właściwej „wikarówce”
A wieku XYJI jeszcze głucho,

 

„zakrystjanii“.  

Na pierwszą wzmiankę o „wikarów-
ce* natrafiamy w inwentarzu parafji

Mariackiej sporządzonym w r. 1837. Jest

do niego wciągnięty, i szczegółowo opi:

sany, dom księży wikariuszów. Opis

ów zgadza się w zupełności z planem

budynku, zburzonego przed kilku mie-

siącami. Autor inwentarza twierdzi po-
czątkowo, że „wikarówka* w tej for-

mie w jakiej przetrwała do naszych cza-

sów, a więc jako budynek dwupiętrowy,
wzniesiona została około r. 1700, jak to

ma wynikać z aktu wizytacji dokonane

w r. 1711, przez biskupów Łubieńskiego

t Radziwiłła. Na dalszych stronicach in-
wentarza autor prostuje jednak tę wia-
domość i pisze, że wikarówkę wzniesio-

no około r. 1770.

Inny dokument podpisany przez nie'

jakiego Jakobusa Łatkiewicza, precyzu-
je jeszcze dokładniej chwilę narodzin

„wikarówki”, mówiąc; że powstała ona

„anno 1757. 27 octobris*, W r. 1878 wy=
szedł w Krakowie „Wykaz ulic i domów

krakowskich* zredagowany przez No-

woleckiego, który również podaje, że

„wikarówkę* wzniósł w r. 1757 pro*

boszcz parafji Marjackiej ks. H.jacynt
Łopacki, i dodaje. że wzniesiono ją na

miejscu jakiegoś starszego budynku, o
którym niestety, przynajmniej do tej po-

ry, nie' znaleziono żadnych bliższych

szczegółów. Budynek „wikarówki* był

dwukrotnie odnawiany, w latach 1829/30,

oraz około r. 1870. O jakiejś nadbudowie

wikarówki, jak chcą niektórzy, nie /no-

że być mowy, skoro wszystkie źródła
historyczne zgodnie stwierdzają, że „wi-

karówka"; od samego początku swego
istnienia, składała sę z dwóch pięter.

W świetle tych danych historycz-

nych jedno wydaje się być pewnem:
Presbiterjum kościoła Mariackiego od

niepamiętnych czasów przysłonięte było
różnego rodzaju budynkami. Przed ro-

kiem 1757 przysłaniał go jakiś dom, któ-

ry stał ma miejscu późniejszej „wika-

rowki“. Przeszkodą w iego podziwianiu

były również zabudowania wypełniają:

ce Mały Rynek, Po roku 1757 stanęła

dwupiętrowa wikarówka.

Tyle o historii samego budynku, o

który toczy się w Krakowie od kilku

miesięcy istna „wojna”* prasowa i słow

na. Budowla, która stanie na miejscu

zburzonej wikarówki będzie od p0-
przedniej nieco niższa (o blisko 1 metr),
oraz nieco krótsza. Od strony: ulicy

Szpitalnej projektowane jest utworzenie
w nowym, skróconym budynku arkado-

wego przejścia dla pieszych, dzięki cze-

mu nastąpi wydatne rozszerzenie jezdni

w tem miejscu i zniesienie okrzyczane-

go przez przeciwników budowy „zakrę-

tu śmierci".

Na zakończenie trudno pominąć mil-

czeniem niezwykle interesującą sylwet-

kę twórcy niedawno zburzonej „wika-

rówki". Był nim zmarły w roku 1761 pre-

pozyt kościoła Najśw. Marii Panny ks-

Hijacynt Łopacki, człowiek niezwykle

światły. Ukończył on studja teologiczne,
filozoficzne i lekarskie, uzyskując na obu

ostatnio wytnienionych fakultetach ty-
tuły doktorskie. Ks. Łopacki oddał

ogromne usługi miastu. Był wielkim na

owe czasy filantropem. Na różne cele

humanitarne wydał on ozółem w ciągu

swego życia dwa miliony ówczesnych

złotych polskich. Do jego fundacji nale-

ży oprócz „wikarówki”, szpital dla ubo-

gich. Dzisiaj w pozostałym po nim bu-

dynku mieści się „Archiwum aktów

dawnych miasta Krakowa”. Do zasług

ks. Łopackiego zaliczyć należy pomno-
żenie funduszów Banku Pobożnego w

Krakowie, najstarszej ihstytucji tego ro-

dzaju w podwawelskim grodzie, do 200

tys. zł. Z większych ofiar ks. Łopackiego wymieniają fundacje na bezpłatnych ad-

i jej Iwėorey
wokatów dla ubogich, ofiarę na bractwo

strzeleckie w kwocie 20 tys. zł. i wiele

innych.

Przedewszystkiem jednak. troszczył

się ks. Łopacki o świątynię Marjacką.

Pokrył ją po raz pierwszy blachą mie-

dzianą. zbudował kruchtę przy głów-

nem wejściu. Idąc za prądem swej epo-

ki starał się przynajmniej wnętrze E0-

tyckiej świątyni przekształcić w miarę

możności na barokowe. Jego dziełem Są

barokowe ołtarze z czarnego marmuru,

godne epoki, w której żył i działał.

Nie wszystkie pomysły ks. Łopac-

kiego zostały zrealizowane. Chciał on

między innemi ufundować katedrę f:zy-

ki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie-

stety nie znalazł odpowiedniego kandy-

data na wykładowcę. Z jednym jeszcze

zamiarem nosił się ten człowiek przez

całe lata. Chciał usunąć z kościoła Mar-

jackiego wspaniały gotycki, nie odpo-

wiadający "  gustowi współczesnych,

ołtarz Wita Stwosza i zastąpić go ołta-

rzem barokowym. To ostatnie pragnie-

nie, zasłużonego zresztą prepozyta,nie

zostało na szczęście zrealizowane.

Współcześni trafnie oceniali niepo-

spolite zasługi ks. Łopackiego. To też

twórca „wikarówki* doczekał się na

trzy lata przed Śmiercią wybicia przez

miasto na jego cześć medalu pamiątko-

wego i panegiryku, skompowanego przez

Laśkiewicza. Jakżeż inaczej odnosi się

dzisiaj część opinii publicznej Krakowa

do niemniej zasłużonych in'cjatorów bu:

dowy nowej wikarówki. Wszak godny

następca ks. Łopackiego, ks. infułat Ku-

linowski, obecny prepozyt świątyniMar-

jackiej, dokonał jej częściowegoodno-

wienia kosztem około 1 miljona 300 tys.

zł. o czem wielu zapomina. — Niestety

zmieniły się czasy, zmienili się | ludzie...

ak. 
ii nn a DYRCZK

Esteto-klimatologja
ęzykowy ten nowotwór narodził się

we Francji, a służy do określenia pew-
nej nowej gałęzi wiedzy, zajmującej się
badaniem wpływu, jaki wywiera otacza-

jąca przyroda, klimat, temperatura i wa-

runki atmosferyczne na twórczość lud7-

ką. >

Szereg uczonych badaczy i lekarzy

z całego świata zebrał dotychczasowe

obserwacjei doświadczenia w tej dzie-
dzinie, dochodząc w rezultacie do cieka-

wych wniosków.
Tak więc stwierdzić trzeba duży a

niewątpliwy wpływ klimatu i słońca na

twórczość artystyczną. Klasycznym przy-

kładem jest tu starożytna rzeżba grecka,

rozporządzająca  doskonałemi modelami

ciała ludzkiego, nie skrępowanego cięż-

kim, obcisłym strojem.
Toż samo obserwujemy w architek-

turze i w malarstwie. Budownictwo w

krajach południowych, wystawionych na

ciągłe działanie silnych promieni słone-

cznych odznacza się konstrukcją dachów
płaskich —gdy w krajach nawiedzanych

przez deszcze i śniegi dachy opadają

stromą linją ku dołowi
Gorące słońce Wenecji z jej laguna-

mi i lazurem nieba sprawia, że w obra-

zach mistrzów ze szkoły weneckiej widzi

się całą orgję Światła i kolorów. Jakże
inaczej przedstawia się szkoła flamandz-

ka! Zamglone niebo, cała atmosfera prze

niknięta jakąś szarą mgłą, zacierającą 0-
stre kontury przedmiotów, — wszystko

to powtarza się w pejzażach flamandz-

kich malarzy.
Kiedy w Wenecji życie przewala się

|radosną, pełną falą po placach i lagu-

nach, — we Flamandji człowiek ucieka

przed wilgocią i chłodem w zacisze ogni-

ska domowego lub do jakiejś gospody.

I dlatego malarze ilamandzcy celują wla-

śnie w reprodukcji wnętrz, — dlatego w

obrazach ich trudno doszukać się tonów
jasnych, żywych, słonecznych.

Sięgając do innej dziedziny, zauwa-

żymy, że kraje południowe, szczodrze

darzone słońcem, wydają najlepszych

mówców i śpiewaków.

Nie da się też zaprzeczyć, że twór-

czość literacka takiego Hamsuna Czy

Bjórnsona lub Ibsena formowała się w

dużej mierze pod wpływem atmosfery i

klimatu, w jakich pisarze ci wzrośli.

Wszystko to są rzeczy oddawna zna-

ne, — nie zwracano jednak na nie nale-

żytej uwagi.

Z drugiej zaś strony nie można prze-

ceniać tych wpływów klimatycznych na

twórczość człowieka.

Wchodzą tu w grę ponadto rozmaite

inne czynniki. jak sposób życia i sposób
odżywiania się. Ten ostatni czynnik

zwłaszcza zdolny jest zmodyfikować

zupełnie charakter danej rasy. Jako przy-

kład przytoczyć można Niemców i Fran-

cużów. W Niemczech maksymalne daw-

ki lekarskie. rozmaitych medykamentów

są znacznie wyższe niż we Francji. '

tyle wyższe, że niejednokrotnie dawka,

dopuszczalna w Niemczech, mogłaby wy-

wołać niebezpieczne zatrucie, zaapliko-

wana w tej samej wysokości u Francuza.

1 wreszcie—poza tem wszystkiem li-

czyć się trzeba z indywidualnością da-

nego osobnika. O ile wpływ klimatu, at-

mosfery, i przyrody jest niezaprzeczony

i dość znaczny na ludzi przeciętnych,

nie odznaczających się żadnym wybitnym

talentem, — to teorii tej nie można za- 

kach, gdy mamy do czynienia z ludźmi

wyjątkowymi, obdarzonymi li iskrą

talentu czy genjuszu.

Tacy ludzie w każdym klimacie, pod

každem niebiem pozostaną sobą. A waż-

niejszymi czynnikami, wpływającemi na

ukształtowanie ich charakteru będą: dzie

dziczność, wychowanie i rodzina, stano-

wiąca zawsze podstawowy filar każdego

społeczeństwa. (R.)

Klimał i radje
Przeglądając ostatnie wykazy staty-

Lstyczne co do rozpowszechnienia radjo-

fonił w Europie, dochodzimy do intere-

sujących wniosków.
Otóż najlepiej pod tym względem.

przedstawia się Danja, gdzie na 100

mieszkańców wypada 15 radjoodbiorni--

ków. i

Drugie miejsce zajmuje Anglja (12

procent), trzecie Niemcy (9 procent), za

któremi idą Szwajcarja (8 procent) t

Belgja.

We Francji wypada zaledwie 4 od-

biorniki na stu mieszkańców, we Wło-

szech ilość  radjoodbiorników . wynosi

tylko jeden procent ilości mieszkańców. ,

Dowodziłoby to, że radjo cieszy się.

największem powodzeniem w krajach ©

klimacie chłodnym, gdzie ludzie dużo

przebywają w domu. W krajach połu-

dniowych natom:ast jak Hiszpania, Wło-

chy, Grecja, — gdzie życie koncentruje

się przeważnie na ulicy, radjo jest ddle-

ko mniej rozpowszechnione. 2 stosować absolutnie w innych wypad- EE
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j W listopadzie minęło 175 lat od uro-

„Mia Fryderyka Schillera, w maju naj-

dzszego roku upłynie 130 lat od jego

Bonu. Warto wobec tego zbiegu dat

„2ypomnieć tu życie i twórczość wiel-

"Ro poety, dziś może niezupełnie doce-
lego w ojczyźnie, gdzie często stawia

wyżej jego przyjaciela Goethego, wy-

| Sąc jego olimpijski spokój ponad uczu-

/owość Schillera. Zapomina się przytem,
baj poeci działali przez pewien czas

|.Pólnie, nie tylko pisząc razem niektóre
Ory, ale i wywierając wzajemnie po-

Pny wplyw na pisane osobno.
L Fryderyk Schiller urodził się 10 listo-

a 1759 (a więc w lat 10 po Goethem)

; Marbach, w Wirtembergji, jako syn ofi-
Ta. Smutne miał dzieciństwo i młodość.
Surowej dyscypliny protestanckiego do-

|. Przeszedł pod surowszą jeszcze dyscy-

lnę szkoły wojskowej, gdzie dostał się
| Woli księcia Karola Eugenjusza, prze-

(laczony przezeń na wojskowego leka-
2, choć miał zupełnie inne upodobania.

leqługo zresztą pracował w niemiłym
Obie zawodzie. Młodzieńczy, pełen ognia
amat „Zbójcy” stał się kamieniem obra-

dla serenissimusa, który zabronił

zelkiej pracy literackiej Schillerowi.

€n odpowiedział ucieczką z Wirtember-

li i przez lat kilka tułał się po świecie,
Wrzystając z pomocy życzliwych ludzi,

Oki „Historja odpadnięcia Niderlandów
l Hiszpanji* nie otworzyła mu drogi do
tedry w Jenie.
»Zbójcy” są typowym utworem okresu,

Wanego przez Niemców Sturm- und

tangperiode. Gwałtowne  namigtnoš.i,

btworne zbrodnie, nadludzkie prawie ge-

ły szlachetności składają się na akcję te-

Šo utworu, a podkład jest rewolucyjny,

dyż tło obyczajowe zwraca się przeciw

iemcom XVIII w. Niemcom drobnych

spotów, ucisku i wyuzdania obyczajów

teści odpowiada język — nerwowa, do

Adna, często przesadna proza.

Podobne cechy mają i dwa dalsze dra--

aty — „Sprzysiężenie Fieslea“ wzięte

( historji Genui, gdzie człowiek, mający
zwolić ojczyznę od tyranji, ulega po-

„Sie, sam chce zostać tyranem i ginie

L to, oraz „Intryga i miłość” z obrazem

| bowego dworu współczesnego Z jego

ltrygami, rozpustą i zbytkiem, okupio
krwią i męką żołnierzy, sprzedawa-

"ych poprostu Anglikom na wojną ame-

kańską.
„Don Carlos“ (1787) -jest utworem

zejściowym. Dużo tu jeszcze młodzień-

łej egzaltacji, ale mniej okro nościi

grzytów. Objawia się to również w for-

lie, którą jest pięciostopowy wiersz bia-

. I tu wypisuje Schiller na swym sztan-

|arze hasło „wolność”. Poetą wolności

 Bozostać miał zresztą do zgon'i, choć od-

Ńą starał się uczynić ją jednym akordem

R gamy wszechłudzkich idea*ów.

dię głęboko nad istotą, celami i środkami
"Oezji, oraz nad własnemi możliwościami.

od wpływem filozofji Kanta, bliższego

aznajomienia się ze starożytnością i pod

pływem Goethego stworzył sobie wnet

łasną teorję, której dał wyraz w kilku

Tozprawach iktórej trzymał się wdalszej

twórczości. Poezji naiwnej (n. p. Homera

* Szekspira), objektywnie przedstawiają-

„tej sprawy ludzkie, przeciwstawił senty-
entalną, przeprowadzającą pośród nic

Śclekcję z pewnego określonego punki

Widzenia. Ten punkt widzenia muci być

Styczny. Nie jednak przez moralizowanie

Ostanowit przemawiać do ludzi, lecz

rzez odpowiedni dobór i przetwarzanie

tmatów. Tym sposobem rozkosz estety-
€zna miała uszlachetniać i podnosić mo-
Talnie jego czytelników, a raczej widzów,

Edyž poświęcił się przedewszystkiem dra-
Matowi. Równocześnie odrzucił gwaltow-
Ność i przesadę wysłowienia, biorąc sobie

Za wzór starożytnych, równocześnie jed-
Rak pozostał pod względem uczuciowym

Szłowiekiem nowoczesnym — i tym spo-
Sobem stworzył syntezę romantyzmu i

| 

Typowy Niemiec, Schiller zastanawiał

DODATEK KULTURALNO LITERACKI

klasycyzmu. I co do formy zajął stano-

wisko pośrednie, biorąc od Szekspira bia-

ły wiersz, czasem w lirycznych partjach

przeplatany rymowanym, ale odrzucając

prozę i ograniczając przez to żywioł ko-

miczny do minimum. Jest swobodniejszy

i naturalniejszy od Francuzów, od których

nauczył się niejednego, mniej realistyczny

i bardziej skrępowany poetyką klasyczną

od Szekspira.

Z Goethem spotkał się po raz pierwszy

w r. 1788 (bezpośrednio po przełomowej

dla tegoż podróży włoskiej), ale Ścisła

przyjaźń i współpraca nastąpiła od r. 1797.

Zaczęli wydawać wspólnie czasopismo

„Hory* i „Almanach muz”. Owocem

współpracy były m. i. satyryczne dysty-

chy, nazwane Ksenjami.

Teraz powstają sławne ballady Schil-

lera i stanowiąca szczyt jego nieramaty-

cznej ;twórczości „Pieśń 0 dzwonie“,

wspaniały obraz życia. ludzkiego. Równo

cześnie pracuje poeta nad potężną histo-

ryczną trylogią o Wallensteinie. Wielki

kondotjer wojny. trzydziestoletniej został

tu nieco wyidealizowany. Same okoliczno-

ści i sam dwór cesarski pchają go co

   

Bi. czy inny dom handlowy mies-

czący biura, jest sam w sobie miastem,

gdzie kilkanaście wind z błyskawiczną

szybkością przenosi na właściwe piętra

tysiące swoich, pracowników lub intere-

santów. Windy zwykle zatrzymują się

na każdem piętrze, pospieszne stoją tyl-

ko co 5 lub 10 pięter. Oprócz nich, na

każdem piętrze znajdują się schody bez-

pieczeństwa a często także schody że-

lazne na zewnętrznej stronie domu, CJ

razi i szpeci niezmiernie ogólny wygląd.

Gmach taki mieści poza biurami licz-

ne sklepy, kawiarnie i cukiernie, jadło-

dajnię wiasną, zakłady krawiecki i szew-

ski, pralnię chemiczną. Każdy,z pracow-

ników może u krawca naprawić ubranie,

u szewca buty albo zamówić nowe, u

fryzjera ostrzyc się i ogolić, kupić pa=/

pierosy czy cygara, bilety do teatru lub

na koncert, kwiaty, czy cukierki dla ofia-

rowania ich pięknej pani. Posiada wła-

sną policję, urząd pocztowy i telegraficz-

ny, telefony i posłańców, Tow. ubezpie-

czeń i bank, lekarza, dentystę i adwo-

kata. Dom taki zamieszkały i obsłużony

jest przez tysiące ludzi.
Pierwszym bidynkiem 0 stalowym

szkielecie, wzniesionym w r. 1889 był

Ratusz, posiadający 11 pięter. Za n'm po-

szły inne prześcigające się w osiągnięciu

najbardziej zawrotnej wysokości. Wiel-

kim triumfem wśród drapaczy nieba iest

popularny „Flatiron*, trójkątny olbrzym

wrzynający się kantem między V Ave-

nue a Broadway, na Madison Skwerze.

Wieża Tow. Ubezpieczeń, uważana za

dziwo nowoczesnej architektury, wyso-

ka na 700 stóp, jest wzorowana na

słynnej Kampanili Św. Marka w wenecji.

Zegar jej uchodził dotychczas za najwię-

kszy zegar wieżowy w świecie. Gmach

Woolwortha, znanego przemysłowca po-

siadającego we wszystkich większych

miastach Stanów swoje sklepy, z iedno-

litemi cenami po 5, 10, i 20 centów na

wszystkie artykuły, był pierwszym gma-

chem wyłącznie na dom towarowy prze-

czonym.
„Chrysler“, znana firma automobilowa,

posiada budynek o 77 piętrach. Miejski

Bank Związku Rolników, liczy 54 pięter,

jest wysoki na 745 stóp i posiada funda-

menty głębokości 63 stóp z piwnicami

czteropiętrowemi pod powierzchnią zie-

mi. Wreszcie, jako ostatni wynik wysii-

ków woli i twórczości techniki, prze

wyższający wszystkie, tak co do wyso-

kości jak i kosztów, jest wyżej wzmian-

kowany „Empire State".

Nie sposób wymieniać wszystkie te

drapacze, które niejednemu Europejczy-

kowi wydadzą się może potworne, w ca-

łości jednak tworzą obraz niezwykłe im-

ponujący i przyznać trzeba, że piękny

w perspektywie, a nieznany na kuli ziem-

skiej i nie dający się porównać z niczem

innem.

Przepych wystaw sklepowych, prze-

wyższających nawet paryskie w gu-

stownem a nie przeładowanem układa-

niu towaru, olbrzymie budynki luksuso= 

Poeta równowagi
zdrady. lgra z jej myślą, popychaje go

zausznicy — i spostrzega nagle, że jest,
na drodze, z którcj prawie niepodobna

zwłokę w działaniu, minęła najlepsza

chwila — i Walienstein jest zgu*icny. To

wahanie złączone jest z jego wiarą

w astrologię. Tym sposobem w dramacie

szylłerowskim jawi się równocześnie ze

zbliżeniem się do tragedji starożytnej —

przeznaczenie. Nie ono jednak rozstrzyga

0 losie bohatera, co potem za”naczył wy-

ražnie wierszem:

W twej piersi są twojego losu gwiazdy.

W tem zdaniu i w drugiem

„.jest przekleństwem złego czynu,

Że musi bez przestanku rodzić zło

mieści się myśl moralna trylogii, w ktė-

rej sympatja poety jest bez zastrzeżeń je-

dynie po stronie kochanków, zdruzgotanej

przez tryby straszliwych okoliczności, a

pełna pogarda jego spada głównie na

drugiego zdrajcę, osiągającego zwycię-

stwo nad Wallesteinem, ale tracącego

przytem jedynego syna. Oktawjo Piccolo- mini otrzymuje upragniony tytut książęcy,

| lecz nie ma go komu przekazać. .
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Kartki z podróży d. Ameryki
II. W miescie niebotyków

wo urządzone, dobór ładnych „ kobiet

sprzedających, — wszystko sprawia wra-

żenie dobrobytu i bogactwa.PiątąAve-

nue można jedynie porównać do ulicy de

la Paix w Paryżu, ale dłuższą jest chy-

ba dziesięciokrotnie i zapełnioną wysta-

wami sklepowymi z towarem najzbyt-

kowniejszym i najdroższym. Publiczność

spotykana na tej kilkumilowej arterji jest

wytworna, elegancka i dostosowana do

całości.
Poza tą stroną materjalną, co praw-

da przeważającą w Nowym Jorku, dodać

należy, że oblicze kulturalne i duchowe

jest wysoko postawione. Nowy Jork po-

siada wspaniały, z przepychem urządzo-

ny Uniwersytet Columbia i wiele innych

gmachów poświęconych nauce. Przebo-

gata Bibljoteka Publiczna na V Avenue,

otwarta dla wszyskich, mieści w sobie

i dzieła sztuki i galerje. Muzeum miejskie

posiada zbiory niejednokrotnie przewyż-

szające podobne w europejskich stoli-

cach. Muzeum  Historji Naturalnej po-

mieszczone jest w olbrzymim czworobo-

ku, a raczej bloku. Zbiory jego są tak

celowo i rozimnie zestawione, że nawet

laikowi dają jasny pogląd na historię i

kulturę narodów.
Codziennie spotyka się tam całe od-

działy młodzieży szkolnej, dla której ta-

ka metoda poglądowa przedstawia duże

korzyści. Akwarjum na placu Beterji po-

siada wszystkie niemal ciekawsze oka-

zy ryb i stworzeń żyjących w morzach

otających Amerykę, od strefy polarnej a%

do tropikalnej. Wymieniam tylko te za-

kłady, które zdążyłam zwiedzić, niestety

pobieżnie, w czasie mojego zbyt krótkie-

go pobytu w Nowym Jorku.

Bardzo dużą jest liczba teatrów u-

rządzonych z komfortem, zwłaszcza dla

przedstawień  kinematograficznych. W

„mieście Radia* sala utrzymana w sty:

lu ultramodernistycznym, może pomie-

ścić ponad 15.000 tysięcy widzów i jest

stale zapełniona tak, że widzowie czeka-

ja stojąc na opróżnione miejsca. Obec-

nie w Ameryce weszło w użycie dawa-

nie tak zwanych „wodewiłów* będących

reminiscencja zwyczajów i obyczajów z

przed lat 50-ciu w kostiumach i cha-

rakteryzacji z owych czasów, poczem na-
stępuje film dźwiękowy. |

Kościoły są piękne i okazałe; kato-

lickie, przeważnie kopiowane na świąty=

niach gotyckich starej Europy: takim

jest kościół. Św. Trójcy i Katedra Św.
Patryka z dwiema wieżami strzelającemi

w niebo. Przepiękną jest także Katedra

episkopalna pod wezwaniem Św. Jana

Bożego; kościół fundacji  Rockfellera

przypomina ściętą wieżę Św. Guduli w

Brukseli.
Miasto Radia jest kompleksem budyn-

ków należących do różnych państw ma-

jących w nich swoje sale teatralne, klu-

by. czytelnie, jadłodajnie i sklepy i nie

jest jeszcze całkowicie zabudowane. Te-

raz właśnie stawia swój gmach Italja;
budynek Francji już został oddany do

użytku.

Marja Drohojowska.
=Xm e 

zawrócić. Lecz wahanie spowodowało |,

 

SKY.

W r. 1880 powstała „Maria Stua:'"

z świetnie nakreślonemi postaciami dwóct:

Koronowanych rywalek. Schilier jest po
stronie Marji, mažącej diugoletniem eier-
pieniem i śmiercią dawną swą winę, El+-
bietę przedstawia jako kobietę obłudną t

niegodziwą. cy

Teraz następują w twórczości poety

dwie tragedie, świetnie symbolizujące po-.

łączenie romantyzmu z klasycyzmem. —

W. „Dziewicy  Orleaūskiej“ Schiller jest

romantykiem. Swobodnie zmienia wypad-

ki historyczne; bohaterką czyni prosto-

duszną dziewczynę wiejską; choć protes-,
tant, czyni punktem wyjścia jej cudowne

widzenia; konflikt wewnętrzny, zacho-

dzący w duszy Joanny, buduje na narzu-

conem jej posłanictwie i ziemskiem uczu-

ciu, jakie budzi się w jej sercu i szczodrze

wplata ustępy liryczne. 22 >

I „Oblubienica z Messyny* ma obfitość

liryki — włożonej įednžk w usta chóru I

sam temat śmiertelnej nienawiści między”

braćmi oraż nieświadomo kazirodczej mis“

łości jest klasyczny i nawet zakończenie

ma charakter pogański — nie pokutę, lecz

śmierć samobójczą wybiera Don Cśzar;'

wreszcie nad całym rodem cięży kłątwa

przeznaczenia, ujętego w formę prorocs

twa.

„Dziewica Orleańska* była hymnem na

cześć patrjotyzmu i wolności. Podobny,

temat opracował Schiller w „Wilhelmię
Tellu", Lecz Joanna działała jako narzę”,

dzie wyższój śiły, Tell sam dochodzi. de

wzięcia na swe barki powinności oswobo*

dziciela. Budowa dramatu (nie tragedjiy

jest luźna — kończy się on dwoma epi-"

zodami, wprowadzonemi jedynie dla oć-

malowania wzniosłości etycznej bohatera

W tym ostatnim utworze odbił się najle-

piej moralny podklad poezji Schillera.;

Warto dodać, że tło szwajcarskie opiera;

się jedynie na opowiadaniach Goethego

intuigji samego autora.

Przerobił on dla teatru «* Wejmarzg,

szereg obcych sztuk, snuł ież planydal

szych dramatów. Najdłuższy jest fragment

„Dymitra* (Samozwańca). Miała to być

tragedja jednostki, odkrywającej nagłe, ża

nie ma prawa do tronu, ale niezdolnej go

się wyrzec i ginącej za to, że uległatej

pokusie. Gros sztuki miało rozgrywać się

na ziemi rosyjskiej, lecz obszerny irag-

ment obejmuje przedewszystkiem efek-

towny akt, przedstawiający obrady pol-

skiego sejmu (nie bez liberum veto).

W tych latach Schiller zdobył wreszcie

jako dramaturg należną sławę. Odbył po-

dróż do Berlina, gdzie grano jego utwory

z wielkiem powodzeniem. Za patrjotycz=

nei wojownicze ustępy stosowano daj
zbliżającej się rozprawy z Napoleonem,

która zamiast spodziewanego triumfu

przyniosła — jenę. Schiller tego nie do-

żył. Zachorował ciężko i powrócił do Wej<

maru, aby umrzeć (9 maja 1805). He.

Był on nie tylko poetą, ale i głębokim.
myślicielem. Prócz wymienionej „Historįti

odpadnięcia Niderlandów* napisał rów=

nież „Historię wojńy trzydziestoletniej".;
Spuścizna jego obejmuje także opowiada=-

nia prozaiczne.
Dramat Schillera, jak już zaznaczyłem,:

opiera się na głębokich rozważaniach nad!

istotą poezji wogóle i poezji dramatycz*'
nej w szczególności. Stanowi rodzaj synia!

tezy najważniejszych prądów literatury!

światowej i ma silny podkład filozoficzny.|
I tu i w liryce skłania się Schiller do ideo=,

logji ogólnoludzkiej, nie popada jednak|

w przesadę. Jest to program wolnościowy

zbliżającej się wiosny ludów. Poeta zwra=
ca się przeciw wsżelkiemu uciskowi i tys.
ranji. Pragnąłby, aby wolni ludzie podali

sobie ręce i byli braćmi. Mimo, że napi<?

sał tyle tragedyj, jest w gruncie rzeczy,

optymistą. Wierzy w możliwośćwcielenia |

w życie ideałów. Gwałtowny i rozhukany

w okresie młodzieńczym, jest w swej dofa)
rzałej twórczości umiarkowanym klasyźż,

kiem, nie wyłączającym pierwiastków ro<
mantycznych i nie popadającym w.pedar=.

tyczne ubóstwienie reguł, ale dbałym 6,
tz. decorum i dążącym do idealnėį:

równowagi między ciałem a duszą, roz=|
sądkiem a uczuciem, treścią a formą.

WŁADYSŁAW TARNAWSKI. :
£
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Z histoji naszej Rultwy muzyczne
DODATEK KULTURALNO LI ERACAI

Z okazji 125-lecia istnienia Polskiego
" MOTTO: Jeżoli kultura jest naczelnym

ezynnikiem w życiu człowieka
to rzec można baz przesady, że
Sztuka jest jedyną wartością
stałą. którą tworzą narody:*

Nie wielu dziś o tem wie, że Pol-

kie Towarzystwo Muzyczne we Lwo-

wie, ta pracowita i niezmordowana w

swych wysiłkach placówka, jest insty-

tucją muzyczną najstarszą w Małopo!-

see, a bodaj — że i w całej Polsce. Po-

wstanie jej sięga roku Pańskiego 1810
"a więc tak dawnego, że — ze ździwie-

niem przegląda się pożółkłe, gotykiem
pisane akta które dowodzą, iż pan A-

madeusz Mozart, syn wielkiego klasyka

założył wówczas we Lwowie Towa-

rzystwo  Cecyljańskie, którego sam

pierwszym był dyrektorem, a które da-

sło początek późniejszemu towarzystwu,

noszącemu z konieczności niemiecką

nazwę: „Verein zur Befórderung der

Tenkunst in Galizien". Akta, odnoszące

się do tych dawno zapomnianych lat

niewiele mówią o dziejach tego towa-

rzystwa; najstarszym zaś, urzędowym

aktem, odnoszącym się do Polsk. Tow.

Muz, — jest drukowany niemiecki e-

gzemplarz statutu, zatwierdzonego roz-

porządzeniem cesarskiej kancelarii 25

sierpnia 1838 roku.
| Z dalszych aktów wynika, że przed
„rokiem 1848 prezesem towarzystwa był
Ernest Hoeplinger — Bergendori, a w

wydziale zasiadali: adwokat Dr. Piąt-

„kowski, kierownik muzyczny Jóżef Pro-
miński, późniejszy dyrektor Jan Ruck-
zaber i znakomitość ówczesna — skrzy"
pek Jachimowski.

W roku 1848, powstaje przy towa-

rzystwie szkoła muzyczna, nosząca już

wówczas nieoficjalnie nazwę:  konser-

watorjum. Znamienną jest też uchwała

" „ władz Towarzystwa z roku 1848, —

opiewająca dosłownie, że: „wszystkie
_interesa Towarzystwa muzycznego 0d-

tąd w polskim języku prowadzić i za-

'patwiać się będą*. Od tego też roku to-
warzystwo, które w języku polskini ne-

si nazwę: Towanzystwo ku wyksztaice-

niu muzyki w  Galicji* — rozpoczyna

intenzywniejszą działalność.  Statutowo

przewidziany kurator -— w osobie gu-

bernatora, dostojnego Agenora hr. Go-

"luchowskiego, staje się rzeczywistym

mężem opatrznościowym towarzystwa.

Wielkie zaś zrozumienie znaczenia tej
placówki powoduje, że w szereg człon-
ków czynnych ji wspierających napły-

wają coraz liczniej jednostki ze sfer

mieszczańskich, urzędniczych, szlachty,

i karmazynów, wśród których spotyka-

my nazwiska rodowe: Dzieduszyckich,

Sapiehów, Lubomirskich,  Siemieńskich,

Czartoryskich Łosiów i Pinińskich. Że
zaś niektórzy członkowie tych rodów

w pracach towarzystwa czynny udział

* też brali Świadczy © tem  korespon-

dencja z księżną Jadwigą Sapieżyną,

która zorganizowała chór żeński towa-

łrzystwa i jako jego przewodnicząca li-

sty na ręce „Jaśnie Oświeconei Xiężnej

Jadwigi Sapieżyny, prezydującej chóru

damskiego* — otrzymywała.

W r. 1852 zasiada w wydziale —

jako zastępcą kuratora Kajetan hr. Le-

" wicki, stolnik koronny i członek rady

miejskiej a w gronie członków wspie-

rających znajdujemy nazwisko ks, ar-
<ybiskupa Baranieckiego, obok nazwisk
innych dostojników. Muzycznemi spra-

wami towarzystwa kieiują: Edward

Polletin, członek wielu austriackich sto- |

warzyszeń muz. — Józef Promiński,  

Jan Ruckgaber, I dyrygent i kapel-

mistrz teatru skarbkowskiego i Józef

Schiirer Il-gi dyrygent towarzystwa.

Wśród grona nauczycielskiego  spoty-

kamy nazwiska Henryki La Roche,

członka honorowego  filharmonicznych

towarzystw w Wenecji, Bolonji * Gracu,

która obok Alberta Snaciarzyńskiego,

kapelmistrza teatru Skarbka, udzielała

nauki śpiewu.

W pracach towarzystwa współdzia-

łają w r. 1855 Henryk i Józef Wie-

niewscy Wydział zaś towarzystwa

kładzie nacisk na konieczńość intezyw-

niejszego kultywowania muzyki ko-

ścielnej i nauki gry na organach.

Decydującym momentem w rozwoju

towarzystwa jest chwila pozyskania w
roku 1858 na stanowisko dyrektora ar-

tystycznego Karola Miku ego genjalne-

go szopenisty i ucznia Szopena, który

ucząc gry na fortepianie i nauki har-

monji, ujął w energiczne ręce ster rza-

dów szkołą muz. i kierownictwo licz-

nych odtąd produkcyj. Siedem wielkich

koncertów rozpoczęło jego działalność

artystyczną, sżkóła muzyczna zaś pod

jego rządami uzyskuje nader wysoki

poziom.Za jego też czasów z murów tej

szkoły wychodzi pierwsza gwiazda w

osobie słynnej śpiewaczki Marceliny

Sembrich - Kochańskiej.

Rozwój szkoły muzycznej domaga

się przybytku nowych sił, toteż do

grona uczących wstępuje na stanowisko

profesora gry organowej Rudolf Schwarz

późniejszy dyrektor szkoły, a obok nie-

go Walery Wysocki, który tyle póź-

niejszych gwiazd śpiewaczych z rąk

swych wypuścił. W 1867 oprócz popi-

sów dorocznych urządziło towarzystwo

12 koncertów muzyki świeckiej i ko-

ścielnej.

W rok później przeniesiono  siedzi-

bę towarzystwa z ul. Ormiańskiej do

„Narodnege Domu", zyskując tam salę

koncertową o 260 fote'ach. Od tej pory

funkcię zastępcy dyrygenta spełnia nie-

strudzony działacz na niwie śpiewa-

czej Józef Cetwiński.

Rok 1880 przynosi dekret namiest-

nictwa, mocą którego z dniem 18 wrze-

śnia szkoła towarzystwa przemianowa-

na została irzędowo na konserwatorium

muzyczne. Na liście uczniów z tego ro-

ku widnieją nazwiska późniejszego pro-

fesora Henryka Slawiczkai Dr. Karola

Czernego, niestrudzonego działacza na

niwie śpiewaczej, a obecnego prezesa

„Lutni* "wowskiej. Rok później ma :už

Towarzystwo możność bezpłatnego

kształcenia pewnej ilości uczniów, przed

stawionych przez magistrat, a liczba ta-

kich uczniów wzrasta z każdym ro*

kiem. Grono nauczycielskie pozyskuje

świetnego pedagoga - skrzypka i wirtu-

oza Maurycego Wolfsthala, koncertmi-

strza wielu koncertów towarzystwa. W

r. 1882 w liczbie uczniów  Mikulego

znajdują się późniejszy dyrektor Kon-

serwatorium Mieczysław Sołtys i me-

cenas sztuki $piewaczej Jan Rasp, do-

tychczasowy członek Polsk. Tow. Muz.

Z towarzystwem współpracują głośni

muzycy lwowscy: Henryk Jarecki, ka-

pelmistrz opery i kompozytor, a ponad-

to Jan Gall, słynny pieśniarz i dyry-

gent Towarzystwa, które zaczyna brać

czynny udział w obchodach narodo-

wych, mimo zewnętrznej, narzuconej
niemieckiej szaty. Grono nauczycielskie

pozyskuje w roku 1884 świetnego pe-

dagoga - wiolonczelistę Alojzego Slad-  

Towarzystwa Muzycznego
ka, z pod którego ręki wychodzą odtąd

prawie wszyscy słynni  wiołonczeliści

rolscy.
Koncerty kameralne i symfoniczne z

udziałem profesorów Sladka i Wolf-

sthala należą do najświetniejszych bie-

siad artystycznych Lwowa. Między

uczniami Konserwatorium spotykamy w

tym czasie nazwisko dzisiejszego ne-

stora pedagogji muzycznej, obecnego

profesora tej uczelni Franciszka Neu-
hausera.

Po 29 latach gorliwej pracy ustępu-

je Karol Mikuli w roku 1886 ze stano-

wiska dyrektora, a miejsce jego obei-

muje Rudolf Schwarz. Równocześnie

wykłady przedmiotów teoretycznych 0-

bejmuje Stan. Niewiadomski, który dzie-

M te przedmioty z prof. Słomkowskim.

Praca dyr. Schwarza zdążała ku roz-

powszechnianiu muzyki symfonicznej i

zaznajamianiu Lwowian z najnowszemi

dziełami tego działu muzycznego. Miarą

zaufania do Towarzystwa (est odezwa

Wydziału Krajowego z roku 1890, wzy-

wająca do utworzenia w ramach Kon-

serwatorjum szkoły dramatycznej, któ-

ra odtąd po dzień dz'siejszy istnieje.

W r. 18%) obejmuje urząd prezesa Dr.

Jan Czajkowski a zastępcy wiceprezy-

dent miasta Dr. Romanowski. 4 wielkie
koncerty wagnerowskie obok licznych
produkcyj kameralnych i obrót kasowy

toczny, przekraczający 14 tysiecy z”

denów — stanowią dowód rozwoju tn=
warzystwa. W roku następnym przy

współudziale lwowskiej „Lutni“ wyko-

nano Handla: Mesjasza i uzyskano

koncesję na prowadzenie biura koncer-

towego.

W poczet członków grona wchodzi

późniejszy dyrektor Mieczysław  Soł-
tys, a w klasie śpiewu solowego roz-

poczynają naukę słynne później špie-

waczki: Salomea  Kruszelnicka i Irena

Bohuss, a w Ślad za niemi Janina Ko-

rolewicz i Adam Didur. W klasie gry

skrzypcowej wybija się przyszły wir-

tuoz Juljan Pulikowski. W roku 1892 za-

kupiono parterową rea'ność przy w.

Chorążczyzny i rozpisano konkurs na

budowę własnego domu. Ajencja kon-

certowa sprowadza najsłynniejszych ar-

tystów ma występy a między nimi cu-

downe podówczas dziecko w osobie

Bron. Hubermanna. Równocześnie bie-

rze towarzystwo stale udział we wszyst

kich uroczystościach narodowych i do-

broczynnych a 101 uczniów kształci w

Konserwatorjum bezpłatnie.

Po śmierci zasłużonego prezesa Czaj-

kowskiego, obeimuje w roku 1895/6 rzą-

dy towarzystwa książę Andrzej Lubo-

mirski, a miejsce zmarłego profesora

W zelaczyńskiego zajmuje mistrz Hen-
ryk Melcer. W tym - czasie pobierają

naukę w konserwatorjum obecny ka-

pelmistrz Adam Dołżycki (uczeń Soł-
tysa) Helena Ottawowa, znana ongiś

śpiewaczka Helena Schuppówna a da

lej znany muzyk - poeta Henryk Zbierz-

chowski, kompozytor Bursa, red. Al-

fred Plohn i chluba Konserwatorium,

wirtuoz - skrzypek Robert Perutz.
Po szeregu wartościowych  koncer-

tów, w których brali udział: Kreisler.

Śliwiński, mistrz Michałowski, Paulo

Szalit i inni. Umiera w r. 1898 Rudolf

Schwarz a miejsce jego zajmuje Mię-

czysław Sołtys, który okazuje się nie-

tylko wytrawnym muzykiem - pedago-

giem, kompozytorem z Bożej łaski i

najszlachetniejszym artystą, ałe i świet-

we Lwowie

nym administratorem. Wprowadza

miejsca nowy regulamin szkolny i prze”

|nosi siedzibę towarzystwa do wyzod-

niejszego gmachu przy ul. Czarneckiego
18. Zalety swych poprzedników Milu*

lego i Schwarza skoncentrował Miecz.

Sołtys w swych rękach, dorzucając per”

ły swej wiedzy mrówczą pracowitość

i wielkie zdolności organizacyjne. On

to stworzył ork'estrę symfoniczną ama*

torską liczącą ponad 60 osób, on do

grona naucz. sprowadził wirtuoza prof.

Kurza, on też już w pierwszym roku

swego urzędowania doprowadził do wy*

konania dzieł najnowszych Straussa,

Berlioza, S. Saens'a i wielu innych, któ”

re koronowała z pietyzmem wykonana

IX. Symfonia Beethovena. Za (ego dzia”

Henryk Jarecki, Jan Gall i St. Cetwiń<

ski. ję

Od tei pory występuje rok rocznie

z konserwatorjum zastęp adeptów, któ*
rzy w świecie muzycznym  zabłysnęli.

Są to Jadwiga Dębicka Anda Kitschmaum
Adam Okoński, kapelmistrz i kompozy”
torowie: Alfred Stadler, Bolesław Wal

lek Walewski, Józef Lehrer, Jarosław

Leszczyński, Stan. Barański, szereg pia-|

nistów — jak AJf. Zoffal, Anna į Zofia

Niementowskie i chluba polskiego pi-

śmiennictwa muz. Dr. Zdzisław  Jachi-

mecki.

Na tem kończy się wiekowa praca

Polsk. Tow. Muz., które nadal spełnia.

rolę najpoważniejszej placówki kulturał-

nej w Polsce i wypuszcza w świat dał”

sze gwiazdy śpiewacze, na czele któ?

rych kroczą: Zotja Fedyczkowska, Ma-

rja Mokrzycka, H. Lipowska Kisielewska

Czesław Zaremba, Romuald Mossoczy:

— a obok nich skrzypek Józei Cetner,

znany muzyk Dr. Adam Mitscha i wie”

lu, wielu innych. 1

placówki, która dziś pod energiczna
dłonią zasłużonego prezesa Dembow”

skiego i dyrektora Adama Sołtysa speł”

nia nadal swoje kulturalne posłannictwo»

W. Hausman.
UZYWAC

„Krew z Łysej Góry"

Porozumienie polsko - niemiecki: nie

pozostało bez wpływu również i na nie-

miecką twórczość litzracką.  Wyrazen%

tego jest wydana świeżo w Berlinie po”
wieść Arnolda Kriegera: „Das Blut der

Lysa Gora* („Krew z Łysej Góry*)+
w której autor maluje stosunki społeczne

na pograniczu polsko - niemieckiem na

tle antagonizmów i konfliktów narodo”

wościowych.

Powieść odznacza się dużym objekty”|

wizmem. Akcja jej rozgrywa się przed

wielką wojną, a bohaterami są Polak, in-

spektor Jabłoński i Niemiec, Karol Schol-|

be. Wybuch wojny łączy obydwóch

służbie dla wspólnej „Oijczyzny”

mieckiej.

nie»!

 

Moliere po iapońsku: W Tokio poia”

wiło się świeżo kompletne wydanie dzieł

Moliera w ięzyku iapońskim, opracowa”

ne przez profesora Yoshie. Również nie-

dawno wyszedł przekład wszystkich

dzieł M. Prousta.

Nieznane listy Turgeniewa. Sowiecki
Instytut literacki otrzymał w darze 53

zupełnie nieznanych listów. Iwana Tur-

geniewa, posiadających duże znaczenie)

dla zobrazowania twórczości literackiej:
tego pisarza. o ; 

łalności wesz'i do wydziału dzisiejszy|

prezes Dr. Ignacy Dembowski, a dalej]

125 lat mija od chwili powstania tel|

 

4

 


