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Osa Albigowej za wzorową wieś

pólską w naszej części kraju uchodzi od
Dół wieku Handruchówka w powiecie
laficuckim. Mała ta miejscowość, nie

licząca nawet 2.000 mieszkańców, sły”

nie szeroko, jako jedno z najbardziej
uroczych osiedli. Handruchówka, przed

pięćdziesięciu laty, to obraz nędzy i

tiemnoty. Ani szkoły tu, an: domu gmin*

nego, a kościół parę wieków liczący,

chylił się coraz mocniej ku ziemi. Wła-

dza wsi wójt - analfabeta, a jego totum

fackim, pisarz gminny Żyd.. w któ-

rego karczmie wszystkie odbywały się

zebrania, czyto zarządu gminnego, czy

wyborcze. W wódce żydowskiej topio-

no i rozum : dobytek, a każdy przednó
wek stawał się z roku na rok coraz po*
ważniejszą klęską. Na te właśnie smut-

ne czasy, przypada początek działalno”

ści chłopa - mocarza, Franciszka Ma*

grysia z Handruchówk:.

Niezwykle ciężkie było od samego

dzieciństwa życie Magrysia, Urodzony

jeszcze w dobie pańszczyzny, bo 23

września 1846 roku, zawsze w domu

Pamiętał głód : biedę, która była zresz*

tą udziałem całej wsi. Wydane w roku
1932 „Pamiętniki* dokładnie i barwnie
"Q©dmalowują to całe, s"nie zaciemnione

tło, towarzyszące całemu jego życiu.

Po śmierci ojca, dostał się niedługo w

tyranję drugiego męża matki. Zimę <a-

łą spędzał na napiecku, a dopiero wio-

sną nadchodziło częściowe wyzwole*

nie, kiedy mu kazano pędzić w pole by:

dło. Chleba zawsze brakło, a już radość
Danowała w domu wielka, gdy ojczym

zwłaszcza w poście, kupił czasem bobu,
który jedzono w karczmie. Miał zaled-

© wie 6 lat, kiedy go matka zaczęła uczyć

© czytania. Po zgonie ojczyma zabrał się

„o 7 bratem do tkactwa j właśnie to zaję*

= Cie pozwala mu przez szereg lat utrzy

mywać siebie i matkę z młodszem ro-

dzeństwem. W wolnych od ciężkiego

zajęcia chwilach czyta i czyta. Hory-

zont myśli mu się rozjaśnia, ale równo

cześnie w całej smutnej grozie, objawia

mu się nędza i ciemnota współziomków.

Kmiecie z Handruchówki, choć mieli po
20, 30, a nawet 50 morgów gruntu, cier-

piel: biedę, bo nie znali racjonalnej u-

prawy roli. Mleko było niemożliwe do

Dicia i masła nigdy nienial nie zdołano

z niego zrobić. Ludziska widziel: w tem
czasy, a tu tymczasem trzeba tylko by

ło trzymać mleko w czystych .naczy-

niach, Była to również epoka kołtuna,

Nawet lekarze kazali kołtun zapuszozać,

to też w Mandruchówce każda baba i każ

dy chłop z „urzędu* tę piękną ozdobę
głowy hodowali. Podobnie było z w
puszczaniem krwi, radykalnym lekiem

ną wszystkie choroby. Piiaństwo  to-

<zyło całą wieś.

Najpopularniejszem przysłowiem tych

smutnych czasów byłó powiedzenie:

„Kto karczmę minie, ten nogę wywi-

nie“. Po śmierci matki Magryś się Ožė:

mił. Żle jednak trafił, bo niemal od ślubu  

Wiino, 1 stycznia 1935 r.
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E Zkicła hłapa-mecacza
zapadła mu żona na ciężką chorobę u-

mysłową. Dwoje jego dzieci z tego po-
wodu traci życie, a przecież widzimy,
że jest ty najbujniejszy okres jego dzia-

łalności. 19 marcą 1874 roku, po przepę:

dzeniu Żyda - oszusta, zostaje nasz

działacz pisarzem gminnym.

Mały i skromny to urząd, a jednak

jak wielkich potrafił na niem Magryś

dokonać czynów. Po nominacji za nic w

świecie nie chciał urzędować w karcz-

mie, tyłko wynajął lokal u organisty, a

w parę lat później doprowadził żelazną

energią do budowy domu gminnego. W

tym czasie nawiązuje kontakt z ks. Sto-

jalowskim i zaczyna pisywać do Wień-

ca-Pszczółki Magryś decydował © 0-
bliczu politycznem swych okolic. Sam

się nie wysuwał, — ale od niego wybór

posłów zależał.

Doceniał Magryś w całej pełni nie-

bezpieczeństwo żydowskie, to też kiedy

część Handruchówk: z rąk Niemca,

przeszła w posiadanie żyda, zgromadził
kapitały i przy pomocy niewinnego, ale

skutecznego fortelu, duży szmat tej zie-

mi zakupił dla sąsiadów i siebie. Z aren:

darzami tak długo walczył, dopóki się

z jego wsi nie zabrali. Dziś Handru-

chówka dzięki Magrysiowi, nietylko nie

posiada karczmy, ale nawet ani jedne-

go żyda. 24 sierpnia 1889 przybył do

wsi nowy wikary, a niedługo proboszcz

ks. Władysław Krakowski. Magryś po-

zyskał go dła swo:ch zamysłów i odtąd

Wydawca:

Aleksander Zwierzyński

Dodatek kulturalno- literacki
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Handruchówka rośnie poprostu w

oczach. Popatrzmy na dalsze dzieła

tych dwu ludzi czynu i nieustającej ener-

£gji. Zaczyna się to od szkoły. Zrazu ks.

wikary uczy dzieci u siebie w izbie,

Magryś jednak doprowadza wkrótce do

wybudowania szkoły, Za szkołą idzie

budowa solidnej drogi przez wieś, za

drogą kółko rolnicze, za kółkiem Kas1

Stefczyka, a dalej wielki wysiłek budo-
wy nowego kościoła. Tymczasem w ro-

ku 1906 niestrudzony ks. Krakowski za-

pada na zdrowiu i umiera. Magryś sę

troi i kościół wykańcza. Czyny jego nie

znają jednak końca. Zaniedbania. dzie-

siątek lat odrabią jeden mały z urzędu
człowiek czyniąc ze swej wsi warow

nię ducha : siły polskiej. W roku 1908

przy współpracy nowego proboszcza

ks. Krzyżaka, organizuje Magryś budo-

wę plebanji i nowej szkoły,awrok po-

tem doprowadza do założenia spółki

mleczarskiej, Tuż przed woiną, dzięki

Magrysiowi, otrzymuje też Handruchó w

ka kredyty na budowę nowych mostów

Wojna w części niweczy wielkie dz.eła.

Także w pozycii Magrysia następuje
zmiana. Przestaje być sekretarzem gmin:

nym, Powoli wraca Handruchówka do

dawnej świetności ekonomicznej. Gorzej

jest jednak z jednol:tością wsj. Po roku

1926 następuje rozdwojenie. Magryś.

który w służbie dla Polski nigdy nie ule-

gał żadnej doktrynie, z żalem spostrze-

ga. jak wrogowie usuwają jego portret  

 

z sali domu ludowego i jak niszczą bu

dynek ze sceną w parku zabawowym.

ofiarowanym przez Magrysła młodzie
ży. W roku 1928 krzywdy te twórcy mo-

woczesnej Handruchówki zostały ma

prawione. Portret wraca na dawne miej

sce. park odzyskuje poprzednie obli-

cze, a Magryś otrzymuje skromne od

znaczenie.

Odtąd usuwa się w cień. Zresztą

swoje zrobił. Pijaństwo zwałczył, Ży

dów usunął, z wsi ciemnej i przymiera-

jącej głodem, uczynił wzór osiedła

chłopskiego. Skoro wni:kniemy w wa:

runki w iakich Magrysiowi przyszło

działać, to zgodzimy się na obdarzenie

go mianem chłopa - mocarza.

Magryś posiadał dużą umiejętność pi-

sania. Bibliograija iego artykułów

wierszy obejmuje 114 pozycyj. Umarł

budowniczy Handruchówki 31 mają bz.

w pełnej przytomności, po przeżyciu 87

lat życia. Półwiecze jego pracy, to mo-
wy kościół, plebania, dwie szkoły, dom

gminny i ludowy, Kasa Stefczyka, park

zabawowy (!) dla młodzieży, parę mo

stów i drogi, a przedewszystkiem prze

obrażenie ciemnej masy, w śŚwiadonią
cząstkę społeczeństwa. Nasuwa się na-

koniec uwaga, że gdyby wioskami pol
skiemi Magrysie rządzili, to problem

wewnętrznego odrodzenia Polski byłby

szybko rozwiązany. Jak dotąd jednak,

tacy jak on, zjawiają się po wsiach nie-
zmiernie rzadko, Może jednak w woł-

nem państwie zrodzi się więcej, równie

świetlanych postac. Może nadejdzie

jeszcze pokolenie nowych Magrysiów

Włodzimierz Bilan

 

Z notatek o „Cyganerii lwowskiej”
zdźwigało się życie zalicyj-

skie z toni narazmu j ogólnego przygnę-
bienia. Blady świt wolności roku 1848,

który zaledwie krańcem swojej łuny

zabłysnął na ponurym horyzoncie poli-
tycznej sytuacji Galicji, skoro zgasł,
głębiej pogrążył ducha narodu w odręt-

wieniu, Nie na długo jednak. Już z po-

czątkiem lat pięćdziesiątych ubiegłego

stulecia, spory zastęp  uta'entowanych,

młodych duchów, w zatęchłą atmosferę

zastoju, wprowadzać zaczął dużo fer-

mentu i wrzawy, dużo szlachetnych my*

Śli i zamierzeń. W jego ręku znalazł się
teraz pieczołowicie od czasu utraty wol-

ności, przechowywany z pokolenia w

pokolen'e, tlejący znicz samodzielnego

bytu, Wątłym zrazu migocący plomy-

kiem zaczynał jaśnieć. Biegu zaś wy-

padków historycznych nie mogło zatrzy-

mać w pędzie, żadne, nawet drakońskie

rozporządzenie władz austriackich.

Cyganeria lwowska, owa czynnai

żywa poprzedniczka „Młodej Polski“,

tętniąca brawurą kresowego miasta, ła-

miąca kruche obręc'e konwenansówi

przesądów, — tworz 'a prawdziwą de-

mokracię polską XIX wieku. Grupująca

w swem łonie naizr mienitsze talenty

epoki, w której dzie 'ała, pozostawiła

po sobie legendę, trwale zapisaną na

kartach czasopism lwowskich, wyczeku-

[45943

jącą zdawiendawna miłującego biografa,
któryby ją zdołał wskrzesić i należycie

opracować. Potężny ruch umysłowy, ja”

kiego w tym czasie żadna z dzielnic

Polski nie miała, tu we Lwowie, Szu-

miał potęgą wezbranego potoku górskie-

go, niszczącego Piętrzące się zapory i

szerokiem korytem rozlewającego sie

|po wyschłej, a spragnionej glebie gali-
cyjskiego życia narodowego. Siłą jego
było rozgałęzione czasopiśmiennictwo,

środkami—doborowe pióra współpra-
cowników, potęgą — zapalne, gorące

serca i entuzjazm dla sprawy narodowej.
Od „Dziennika Mód Paryskich* do rady-

kalnej „Czytelni dla młodzieży” Cie.

szewskiego i tainej „Prawdy* (1863) —
skalą dosyć rozpęta. Jej stopniami „Ga-

zeta narodowa” (1848), „Dziennik lite-
racki* (1854-5) pod redakcją Szajnochy,
„Nowiny* (1855-6) i na nowo do życia

powołany „Dziennik literacki* (1856 —
1870) pod kierunkiem wytrawnegoi do-

świadczonego sternika, Jana Dobrzań-

skiego.

Burzyła mocno nawierzchnia życia

lwowskiego, kiedy doborowe grono

młodych zapaleńców, wytrwałych straż-

ników radykalnych przekonań, zwią:

zawszy się mocnemi węzłami Przyjaźni,

szerzyć zaczęło poglądy, które zczasem

doprowadziły do pozytywizmu: A trze-
ba podkreślić, że z łaimów „Dziennika Ii- 

* Kostecki

 

terackiego* wcześniej znacznie posypa-

ły się strzały na romantyzm, aniżeli

„Przegląd tygodniowy" _ Wiślickiego

uformował „tyralierkę pozytywistów*.

Mecenas literatury  „uprzywilejowa-

ny dzierżawca drukarni zakładu Osso-

lińskich* Wojciech Maniecki, wydawca

„Dziennika  literackiego*  (1854—1855)
przy pomocy „króla Jana*, jak Lam

Dobrzańskiego nazwał, dbał by szpalty
„Dziennika“ ozdabiały nazwiska zna-

nych piasrzy lwowskich: Szajnocha, Ło-

beski, Dobrzański, Łoziński i inni druko-

wali tu szereg cennych artykułów, które

dużym cieszyły się rozgłosem. Krótka

utrzymał się „Dziennik lteracki*, Z

chwilą kiedy Przestał wychodzić, Do-

brzański założył „Nowiny”: Pod sztan-
dary nowego pisma schroniłą się teraz

gromadka, mocno rozczochrana — jesz-

cze więcej utalentowana, młoda i pełna
zapału. Zacharjasiewicz, Ujejski, Roma-

nowski. Zmorski, Pawlikowski, Wolski.

Karpiński, Paigert, Bielawski,
Starkel Łoziński — oto trzon cyganerii

Iwowskiej. która swe siły w służbę

poezji i prozy oddała. Każda z tych po-
staci to synonim stanowczej walki z bez--

dusznością j martwotą ówczesnego Spo-
łeczeństwa. Każde wspomnizne nazwi-

sko to osobny rozdział hłstorii kulturał-
nego Lwowa:

Wystarczy przejrzeć pożółkłe karty

 



 

Str

wsvormnianych czasopism, aby przeko-

nać się o wartości utworów, któremi ry-
sowano własne oblicza i profile. Wyra=

ziste, energicznemi pociągnięciami ołów-

ka kreślone, dziwnie zatarły się w pa-

mięci ludzkiej i w zapyłonym lamusie,
zasnute nicią pajęczej siatki zapomnie-

nia. legły na długi okres czasu.

Pewien chaos poglądów i dążeń, jaki

przejawiał się w ogółnej wytycznej,
brak skrystalizowanej myśl, około któ-
rej obracać się powirmy zainteresowania
całej lwowskiej cyganerji, nie mało tak-
że przyczyniły do jej zapomnienia.

W. „zapomnienia zbrodnię* poszła
ołekawa iad wyraz postać ofiary są-
downictwa austrjackiego, _ redaktora
„Czytelni dia mtodziežy“ — Karola Cle-
szewskiego. Przypuszczahty autor arty-
kułu „Porozbiorowym szlakiem”, nie-
mało kłopotów przysporzył swoją „Czy-
teln'ą“ władzom zaborczym: Cień, prze-
słaniający jasną drogę Cieszewskiogo
w budzeniu ducha narodowego — to po-
jedynek z Walerym Łozińskim którego

DODATEK KULTURALNO - LITERACKI

tragcznym epilogiem była śmierć twór-

cy „Zaklętego dworu". A trzeba wie-

dzieć, że pojedynki, były wśród literac-

kiej braci Lwowa zjawiskiem nader czę-

stem. Nie jest też tajemnicą, że Łoziński
na parę miesięcy przed otrzymaniem z

ręki Cieszewskiego ciężkiej rany głowy,

pojedynkował się aż dwukrotnie z Ja*

nem Dobrzańskim. Raz wymienił z nim

kule (około 8 czerwca 1860) w Medyce,

majątku Pawlikowskiego, drugi raz rą-

bał się z nim na pałasze we Lwowie

(22. 6- 1860). Ale i naispokoin'eįszyi
najbardziej może zrównoważony z całej
gromady pokrewnych dusz, Mieczysław

Pawlikowski wyzwał oficera austrjac-

kiego na sąd boży, za obelgi rzucone
pod adresem narodu polskiego. Pojedy-

nek na szablę (grudzień 1854) skończył
się sromotną porażką dla przedstawicie-

la znienawidzonych przez młodzież hu-
zarów. Cyganerja lwowska nie znała

żartów, gdy chodziło 0 honor narodu

i godność osobistą. Każdy „cygan* rów-   nie zręcznie władał szablą, szpadąŁ

piórem. Wszyscy niemal przeszli dobrą
szkołę szermierki, sławnego w owym

czasie Marie'go. —- Mieczysław Roma-

nowski, poeta . żołnierz był mistrzem

w szermierce i chętnie składał sę z

przyjaciółmi w Medyce. Tu  niejedno-

krotnie ciszę skwarnego dnia letniego

przerywał szczęk białej broni i niejedna

błyskawica lśniącego rapiera' rozświet-

lała podcienia pałacu medyckiego.

Cygnerja Iwowska wiodta życie bo.

gato urozmaiconej młodości: Istnienie

jej w latach 1852—1863 było łagodnem

przejściem z wysokich szczytów ro-

mantyzmu do nizin pozytywizmu  pol-

skiego.

Historja cyganerji lwowskiej to zara-

zem historią lwowskich czasopism lite-
rackich z przed roku 1863, gdzie nietyl-

ko kuto nowe oblicze literatury, ale

gdzie także sycono iskrę, zapalającą
sercą powstańców.

Przemyśl, w grudniu.

St. Sierotwiūskt

 

Walka rządu chińskiego z tradycją
W tych dniach rząd chiński wydał

nąkaz obcięcia warkoczy wszystkim
mężczyznom w całem państwie. Rów-
wocześnie ukazał się zakaz  zniekształ-
caqia nóż niemowlętom.

Do obu tych uchwał rządu nankiń-
skieto mają się zastosować Chińczycy
najpóźniej do dni trzydziestu pod groź-
bą-surowych kar t grzywn. O ile dru-
zie. postanowienie rządu jest zupełnie
racjonalne i. zrozumiałe dla Europeiczy
ków. o tyłe pierwsze może w nas zbu-
dzić zdziwienie. Dlaczego to warkocz
zdóbłący głowę Chihńczyka, nagle te-
rax' znalazł się w niełasce? Dlaczego

burzy się odwieczną tradycję, która

„a'azła:w XVIII wieku oddźwięk w

Europie, kiedy to harcopfy były szczy”

teg, elegancji mężczyzn? — Odpowie-
J7; na to pytanie nie można streścić w

iednem zdaniu.
"Pierwszy zakaz noszenia warkoczy

wydał rewolucyjny rząd chiński przed
Kkimastu laty w dobie gromadnego

wydawania dekretów mających udo-

wognić .i podkreślić społeczeństwu do-

Koranie przewrotu. Nie wielu zastose-

wało się do zakazu. W miastach zresz”

ią już poprzednio inteligencja i bogatsi

zarzucili dawny zwyczaj. Nie stosowa-

no tež kar wobec opornych, gdyż zwią-

zki fryzjerskie zwróciły się Z prośbą

do' władz o złagodzenie zakazu, które-
zó' bezzwzględne wykonanie podcięło-

hę jch egżystencję. Handel bowiem

jedwabistymi, długimi warkoczami przy

vosił pokaźny dochód zakładom fry-

„'erskim.. Fryzjerom sprzyjała też czę”

da zmiana rządu, wałki generałów i

iarg: gubernatorów, oraz zbrojne za-

«gi z Rosią Sowiecką i Japonią — a

wszystkie te okoliczności łącznie odsu-

wały na dalszy plan dopiłnowanie za”

kazu noszenia warkoczy przez gdnośne

władze.

Na drogę surowych reform wkro-

czył jednak rząd gen. Czan-Kaj-Szeka.
Wprowadzono karę Śmierci za handel

i palenie opium, naukę hieroglifów za-
stąpiono łatwym, lecz wprowadzającym

pewien zamęt w fonetykę i morfolog:e,

alfabetem i wydano walkę zabobonom.
Nie nazywa się to w Chinach europei"
zacią, gdyż zmiany przeprowadza rząd
narodowy, lecz w rzeczywistości wzo-
ry zaczerpnięte są z kultury białej ca-
sy. Równocześnie wzrasta niechęć do
białych, których obwinia się o wiele
nieszczęść, jakie przeszły nad „Kra
jem Środka". Niknie też powoli w 0“
czach chińskich, może już bezpowrotue
mrestiż Europejczyka i
Ale z pod  nienawistnega' białego
władztwa, podpartego kapitałem i pier-
wszorzędnym sprzętem wojennym, tru
dno wyłamać się szybko. Może się iż
inak uda? Trzeba brać przykład e Ja-
rant, która nietylko nie boi się wpły

  

 

wów zagranicy, lecz jej grozi, armią,|
flotą i przemysłem. „Zetnijny warko-
cze, niech z niemi runą równocześn'e
zabobony“ — woła rząd chiński —
„zmieńmy nasz wygląd, upodobnijmy
się do Europejczyka. Idźmy šladam: Ja-
ponji, a zdobędziemy choćby połowę
jei potęgi — trud nasz będzie wynagro-
dzony!“

Z nakazem obcięcia warkoczy moż-
na niewątpliwie połączyć i drugi cel:
niwelację społeczeństwa. Chińczyk
właściciel pięknego warkocza z pogar-
dą spoglądał na młodzików wymuska*
nych ua wzór europejski. Nawzajem
chłopcy bogatszych, potrosze zeurope-
izowanych, wyśmiewali w szkole i na
ulicy swych rówieśników, noszących
jeszcze warkocze. Często dochodziło
nawet do bójki. Teraz zapanuje rów-
ność. Nieuzasadnionem zaś jest zanie:
pokojen'e wśród fryzjerów. Częściej
przecież będą musieli teraz strzyc gło-
wy niż dotychczas.

Drugie rygorystyczne postanowienie  
N wiec średniowieczny pochłonął

Słowian zachodnich bez Śladu. Pochód
germanizmu od morza niemieckiego i
Łaby, aż poza Odrę, postępował ku
wschodowj nieubłaganie ; bez przerwy,
trwał długie wieki, często natrafiał na
bohaterski, "ale zawsze nieszczęśliwy
opór į zwyciężył: Cały świat chrześci-
jański ze swem rycerstwem Pomagał
Niemcom w tych podbojach. Słowiań-
szczyzną zaś nie znajdowała nigdzie po-
mocy. Poszczególne ziemie słowiańskie,
rozdarte waśniami, zwalczały się wza-
jemnie j ginęły zdradą wśród tych walk
i wzajemnych niechęci. Niemcy  umieft
podsycać te waśnie. podstępnie, przy
pomocy wypróbowanych metod prowo-
kowali walki domowe, a własne barba-
rzyństwa | przypisywali  Słowianom,
przedstawiając ich ówczesnemu światu
chrześcijańskiemu jako  fanatycznych
pogan, barbarzyńców 1 dzikich ludzi.
zjadających własne dzieci.

A ówczesna kultura Słowian była o
wiele wyższą, jak ówczesnych łudów
germańskich, na ziemiach Słowian za.
chodnich panował niebywały dobrobyt
i sam Helmond w swojej kronice dziwi
się, że na ziemi słowiańskiej nie spotkał

się nigdzie z żebractwem, a wszędzie
goszczono £o niezwykle suto i gościnnie:
YNiemieccy kronikarze opisują nam z

podziwem ówczesne bogactwa i sztukę Amerykanina. |

"gród, Starogród, Retrę i inne, podzi-

Stowian, ich starożytne miasta, jak sam-
„ tetę, Wolin, Rujanę, albo Ruzję, Wielki-

viając w tych miejscowościach kunsztow

na budowie, nawet jednopiętrowe, pięk-
a rześby : malowidła į to, co ich naj-

wiańskie, runy,
wszystkich świątyniach į grodach-

kontyny w Retrze,
czcili bożka Radzigoszcza albo Rade-

rządu dotyczy zniekształcanią nóg nie-
mowlętom. Dziwić się należy, że su:
rowy zakaz wydano dopiero teraz. Heż
to już pokoleń kobiet chińskich podda-
no tej strasznej torturze pod nakazem
władczej tradycji, której początki są
dla nas zupełnie nieznane. Zapiski, za-
bytki poezji i malarstwa dotyczące te-
go zwyczaju datują się od zamierz“
chłych czasów, a wiele ich pochodzi
z okresu dynastji Tangów (618—967 po
Chrystusie)

Dziewczynkom w krótkim czasie po
przyjściu na Świat. krępowano silaie
stopy zwojami płótna, by zmniejszyć
cyrkulację krwi. Kończyny  zatrzymy-
wały się poprostu w swym rozwoju
ulegając zupełnemu zniekształceniu. Jak
wykazały badania lekarzy i przeświet
łenia promieniami Roentgena kościec
był przeciętnie zmniejszony a 64 pro-
cent Wymiary stopy kobiety w śred-
nira wieku, były zadziwiająco małe: 15
centymetrów długości i 5 i pół ctm.
szerokości, gdy tytnczaszm normalna

które znajdowali we

Wszyscy zaś niemieccy kronikarze
unoszą się nad wspaniałością pogańskiej

w której Słowianie

gasta.

Dytmar merseburski tak ją opisuie:
„Jest pewne miasto w ziemstwie Ride-
rierum. nazwiskiem Ridegost, trójkątne,
zawierające w sobie trzy bramy, które
otacza wielki bór, dotychczas nietknię-
ty." Następnie opisuje, że dwie bramy
tego miasta stoją zwykle otworem dla
licznych pielgrzymów, trzecia zaś od
wschodu prowadzi do wielkiego ieziora.
Tu misternie z drzewa wystawiono
świątynię, która spoczywa na podstawie,
wyobražającei rogi różnych zwierząt:
Zewnętrzne ściany tej świątyni ozdo-
biono licznemi, cudownie wykonanemi
rzeźbami i malowidłami, które przedsta-
wjają bóstwa, Ptaki i zwierzęta. Nad tem
wszystkiem króluje. promieniste słońce.
Wszystko tak zewnątrz, jak wewnątrz
wykonano ręcznie z wielką sztuką a
każde takie malowidło lub rzeźbę ops
trzono nazwą bożka, ptaka lub zwierzę
cia. W świątyni znajdują się liczne
sztandary, wynoszone tylko w czasie
wojny, a zwykle strzegą ich witezie w

| hełmach i zbrojach.

Adam bremeński tak mówi o Retrze:
„Największe miasto Retarów nazywa się
Retra, siedzibą bałwochwalstwa. Posąg
Radegasta, bożka ich, jest złoty, łoże

piurpurowe. Miasto posiada 9 brami

otacza je głębokie jezjoro. Do świątyni

przechodzi się drewnianym mostem."
W żywocie błogosławłonego Ottona, więcaj zacjekawiało, stare pismo sło-

i 4
bisętpą bamberskiego czytamy, że świą-
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stopa Chinki jest dluga 23.3 ctm. i sze-
roka 8 ctm. Na zniekształconych kof“
czynach chodziły Chinki, jak na szczi-
dłach, utykając przytem na obie noxzł
1 ciężko, raptownie e pochylając się w
bokach. Niesamowity dla oczu Euro"
pejczyka chód, odbijał się ujemnie na
rozwoju stawów skokowych i kolano
wych. I te skarłowaciałe nog! orąz
niezgrabny chód były przedmiłotem za*
chwytu dawnych kobiet i natchni
poetów, res

Kto wymyślił ten dziwaczńy 1 0
krutny zwyczaj? Sami Chłńczycy hie
mogą znaleść konkretnej odpowiedz!
na to pytanie. Miało to być karą dla
niewiernych żon czy też środkiem żał
pobiegawczym, by kobieta troszczył,
się więcej o gospodarstwo w swem dQ+,
mu, niż o płotki u sąsiadki. Podobmo
ra pomysł ten wpadli mężczyźni, KÓ%
bietom wmówiono, że mała stopa |
piękniejszą od wielkiej i to S rai ų
ło biednym niewolnicom mody, by
tnie poddawały się torturze i

"Wiele przemawia za tem, że zWyż
czaj zniekształcania nóg pjovi
najpierw u mandarynów których |
my musłały się czemś różnić od pos=
pólstwa. Ograniczona swoboda ruchóń,,
była więcej znośną dla bozatej kobiety, 4 S
którą noszono w lektykach, albo BE! ||
plecach, niż dla robotnicy, Krzątającej.
się koło gospodarstwa, lub pracującej
ciężko w polu. Jednak z biegiem cza

su zwyczaj ten ogarnął nawet najniż*

sze warstwy. a

Najnowszy zakaz rządu nankińsgi;-
go godzi więc, jak widzimy. w prasta”.

rą tradycję. Lecz nie jest nięchętnie

przyjęty przez społeczeństwo.jfpd wię:

lu już lat widywaliśmy Chinki w ęgępach

normalnie rozwiniętych. Same L
miały, że czas najwyższy, byW
z okrutnym zwyczajem, D

europejskie obwwie, zająć się L

i. Zz uśmiechem pobłażliwym czytać

mądrości Kon - Fu - Ce - go. |

Rząd chiński, wydając oba wyżej |

omówione postanowienia. wyznaczył

termin do ich wykonania 30-to dniowy.

Nakaz wydano 450-cio miljonowemt

narodowi, rozsianemu na przeszło 11

m'lionach kilometrów kwadratowych!

Czy termin nie jest za krótki? Czy

istotnie tak łatwo będzie wykorzenć,

tradycję z duszy i umysłu Chińczyłca?,

Mieczysław Babiński.

W słarożyłnej Retrze
tynie pogańskie przystrojone były ze

sztuką  podziwienia godną 'f Hcznemi

wizerunkami ludzi, ptaków i zwierząt,

które tak wykonamo, że zdaje się. iż

żyją i oddychają: „A nazwałbym to cu-

dem, pisze kronikarz, Że żadnawilgoć,

deszcz czy Śnieg nie zmazał ani nie

przyćmił kolorów tych malowidet, e

zawdzięczały umiejętności mistrzów."

Słowianie składali w tych kontynaci

od wieków złoto, drogie karnienie, broń

ti wszystko, co posiadało wartość f było

pamiątką zwycięskich wojen. Każdy zać

kronikarz podnosi, że Słowianie zardztł

złotem i drogiemi kamieniami.

Niemcy. zdobywając ziemie słowiafie

skie. "rzyli skrzętnei 1 doszczętnie
ślady kultury słowiańskiej. Mimo tego,
gdy się na podstawie źródeł historyczź,

| nych porówna kulturę germańską ze sto“

wiańską, musi się przyznać wyższość
uciemiężonej Słowiań ! ił

Helmond w swej kronice tak pisze:
„Cały kraj Obotrytów razem z innemi
sąssedniemi krajami stał się pustynią:

wskutek ciągłych wojen“. A potem do-
daje: „Tak wspierał Bóg pobożnego
ksłęcia i stwierdzał prawa jego.”*

Późniejsi zaś Niemcy dodawał, że
ziemie słowiańskie to pustynia nędzna,

pustaiuboga, pelna dzikiego zwierza

i dzikich pogan, a równocześnie podkre-

Ślałi, z jaką to ofiarnością, trudami i nie-

bezpieczeństwami zaprowadzałi chrze-
ścijaństwo wśród Słowian. Jednego nie
mogł dokonać, a mianowicie, nie potra-
fili zniszczyć własnych kronik, złożo-
nych w archiwach Rzymu, ;» : |
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t która kiedyś miała zostać jego Żoną,

Kończąc swój obraz, jest pełen nadziei.
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 Atysta z Damuillexs
(W 50-tą rocznicę zgonu Juljusza Bastien-Lepage)

Js Bastlėn - Lepege by! wiel

kim Francuzem. Był nim nie dlatego,

Że zyskał soble sławę znakomitego
malarza, lub, że niezmordowaną pracą

<alego życia dorobił się olbrzymiego
majątku. Nie był też arystokratą, po»
chodził bowiem z prostej wieśniaczej
rodziny. Na polu bitwy też nie zdobył

orderów, ni żeneralskich szlif.. Dlacze-
go więc znała go 1 uwielbiała cała
Francia?

Bo Juljusz Bastien Lepage całą roz-
ległą stroną swego ducha żył Życiem

Prancji i dla Niej tylko i swego wiel-
kiego narodu — od kolebki aż do trum-
ny — pracował, — Cieszył go ł rado-
wał każdy triumi jego ojczyzny, zmie-
rzającej różnemi drogamł do utrwalenia
wielkości i potęgi, głębokim natomiast

 pawała go klęska Francjl w r 1870.
I tak, jak pięknem 1 szlachetnem by-

ło jego życie, taką też była jego na-
tchniona sztuka. Stała się ona najwier-
niejszem odbiciem jego jasnej | pogo*

dnej duszy.

Dwie charakterystyczne cechy jego
twórczości wysuwają się na plan pierw-
szy: ukochanie przeszłości swego naror
du oraz głębokie przywiązanie I miłość

do rodzinnej włoski. —. Boć blisko oj-

czystej złemi trzymał się zazwyczaj
Juljusz Bastien, a łeśli kiedy duchem

swych natehnień wylatywał ponad nią,
to czynił to rzadko i niechętnie. — Ta-

ką też pozostała jego sztuka.A Śwład-

czyć ona będzie pokoleniom, że artys*

ta ten należał do najlepszych synów

Francji w XIX wieku.

Pochodził z wioski Damvillers w de-

partamencie Meuse.

Czujne oko nafbliższych mit sercem
Idzi, do których w pierwszym rzędzie
należała jego skromna matka, ojciec

f dziadek. pilnie go strzegło I prowa:

dziło aż do wczesnej | dalszeł iezo

młodości. — Ojciec 1 dziadek chcieli z0

widzieć urzędnikiem, matka zaś, ma-

rzyła o tem, bv syn jej pozostał na ro-

dzinnym zagonie. — Qłos męski zade-

cydowal 1 Juliusz po ukończeniu wiej:

skiej szkółki został oddany do Colle-

gium w Verdun, gdzie prócz rysunków:

nie zaniedŁywał studjów literackich.--

w Verdunporaz pierwszy przepowie*

lzlano mu świetną przyszłość.

Tu też, wiedziony wielką i gorąca
miłością ojczyzny, zamyślał poświęcić
się służbie wojskoweł ! wsłapić do

szkoły wojskowej w Safnt Cyr. Po
kilka latach widzimy go |Iednak w

Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu, gdzie

z ciężką biedą zarabia na kawałek

chleba | studjuje malarstwo. Pracuje u

Cabanela. Twardy ugor duszy chłop

skiej nie ugłął się pod ciężarem prze”

szkód | niedostatku: chłopski syn nie

chce żebrać. Nigdy nie zawodzące ser

ce matki jest przy nim. I oto szczęście

chce, iż Rada Departamentu  Metise

przyznała mu stypendium w kwocie

600 franków! Lecz to wszystko 21

mało, I w chwill, gdy niejeden byłby

się załamał | zginął niechybnie, ten

prosty chłopski syn przez swą wy”

trwałość, bohaterski upór, a przytein

1ogodę młodego umysłu I uczuć — wy-
chodzł z tei próby życia — zwycięsko.

Nadchodzą Wielkia Francji...

Rok 1870... Sedan...
Dni

idzie ten chłopski syn na pole walki,
by wynieść z niej ranę fizyczną, a w

duszy ból z powodu upokorzenia O)
<zyzny.

Po dwu lałach cierrień fizycznych|
moralnych wraca w progi Szkoły Sztuk

Pięknych, lecz pozostaje zupełnie |1ł

bez środków do życia. Ratułąc zagro”
żoną egzystencję, rysuje do pism  pe-

riodycznych, zkolej przerzuca się do

malowania wachlarzy, kwiatów, stwa”

rzeń skrzydlatych, profili twarzyczek

ł tu już zdobywa wziętość, osiąga po-

wodzenie, staje się popularnym. A kle-

'dy wkrótce otrzymał nowe, niespodzie”

wane zamówienie na duży obraz ale"

goryczny, przedstawiający fontannę

wiecznej młodości, położenie jego mar

terjalne gruntownie słę zmieniło, Po-

wstaje więc wesoły. iasny iego ©"

braz w rodzaju Watteau, zatytulowa-

ny „Wiosna”, — a w ślad za rim, Jako

wyraz miłości ku własnej wiosce, mi-

łości ludu wiejskiego 1 sielskiej natury,

idzie, wystawiony w roku 1874 krajo

braz jego stron rodzinnych, któremu

dał tytuł: „Piosenka wiosny”. Obok

niego wystawia równocześnie „Portret

dziadka”, przedstawiający czysto nara-
dowy typ wieśniaka. Oba te obrazy zy*

skują sobie poklask doborowej pułblicz*

noścł francuskiej. Artystą spotyka za:

służona nagroda: otrzymuje medal III.

klasy ł zawiadomienie, iż rząd zakupił

„Piosenkę wiosny” do Galerii państwa,

a co za tem idzie, że tak upragniony

pieniądz da mu możność dalszych stu”

diów. -

„Dziewczyna Idaca do  Komuni“

przynosi mu nowy sukces. Lecz wkrót-

ce spotyka go p'erwsza, bolesra i nie-

zasłużona gorycz: ubiegając się o na”

grodę rzymską, wysławia prześliczny

obraz pt. ,„Anłoł ogłaszający pasterzom

narodzenie się Dzieciątka Jezus“ | 0-
braz ten wbrew opinii ogółu, dającej
palmę zwycięstwa Ju'juszow' _Bastien

— przegrywa na Korzyść znacznie
słabszego. Usunąwszy stę w zacisze

wiejskie, zwierza słę jednemu z przy”
jaciół, dlaczego tak go pocłąza wieś:

FRANC,FRANC,MAURIAC

 W'-dzony tę samą miłościa, która

go lh do szkoły w Saint Cyr

 

 

„W Paryżu nauczyłem słę rzemiosła

mego, ale n'e tam nauczyłem się sztu-

ki mojej..“.

Na wsi bowiem były jego wzory, z

których skarbca tak obficie czerpała

bogata jego wyobraźnia. W zdrowem

zetknięciu się z naturą i prostymi, sp

kojnymi, pracowitym: ludźmi wst wl-

dział swój spokój i doskonalenie artyz*

mu, Pragnie obecnie stworzyć szereg

dzieł, które stałyby Się synonimem je-

go uczuć dla narodu francuskiego.

„Wieš“ serja zamykająca szereg

prac wieśniaczych — „Joanna d'Arc"

wieśniaczka - bohaterka o naradowem
posłannictwie oraz „Chrystus w £ro-

bie", płótno dla parafialnego kościoła

jego wsi, — oto pomysły tych dzieł,

które począł rychło wcielać w czyn

I przyoblekać w żywe, -realne barwy.

Gdy z cyklu „Wieś* ukazało się na

wystawie „Sianożęcie" wszyscy uznał,

że Świat sztuki zyskał mową, nieznaną

dla większego ogółu, świeżą, zdrowa.

czystą 1 naturalną nutę artystyczną. A

był to czas, gdy sztuka francuska bar”

dzo odbiegła od natury, pojętej czysto
I poetycznie. To też nawrót do niej był

wyłączną zasługą Juljusza Bastien. O

pinję tę potwierdził najzupełniej na-
stępny obraz tego cyklu: „Październik

czyli zbieranie kartofli”. Ale nie tu
jeszcze był punkt kulminacyjny ego
wspanłałej twórczości artystycznej.

Wróciwszy z Londynu, gdzie malo-

wał portret księcia Waljł 4 wielu ary-

stokratów, z bałeczną wprost sumą

pieniedzy | Krzyżem "egll Honorowel.

osiada ną wsi I rozpoczyna największe
dzieło swego Życia: obraz Joanny
d'Arc. Postać jej miała stać się dlań

mitem Francji, tkwiącym głęboko w
łonie narodu, a zwłaszcza w duszy lu

du francuskiego. Dlatego dzieło swole

tworzył mistrz u siebie na wsi wśród

tej natury ł tego ludu, którego genłusz
przedstawiała bohaterska dziewica 2
Domremy. Sad rodzicielskiego domu
służył mu za tło, modelem zaś do

Joanny była dziewczyna z Damvillers
którą artysta tkliwie I gorąco kochał

 

52 „Moje książki”
Oto „Naśladowanie Chrystusa", — z tych Kartek
czerpałem me zachwyty mistyczne najpierwsze.

Oto Verlaine'a szlochem przesiąknięte, wiersze,
które śpiewało serce boleśnie rozdarte.

Oto Pascal, co idzie jak przewodnik ze mną
ku szczytom i otchłaniom, w tę noc serca ciemną.

I ten mój inodlitewnik, w którym Każdą stronę
Czytałem na nieszporach, w zachód słońca cichy,

obrazki, im'onami dzieci ozdob one

blało lśnią na nich kwiaty i złote kielichy.

. Czyłało się biskupie na nim „imprimatur“
modły o deszcz, pozodę, .
na nieszporach w kaplicy mrocznej pensłonatu

w te, zapomniane dzisłaj, słoneczne niedziele.

litanij wiele

I wreszcie Ewangelja, — źródło wieczne, czyste,

w którem ma dusza nędzna z zachwytem się nurza,

(gdzie widzę Cię jak marzysz samotnie, o Chryste,

jak kazasz gdzieś na górze lub uśmierzasz burze,

c Panie mój, co schylasz się ku mej udręce

i miłośnie wyciągasz ku mnie Twoje ręce!

przełożył KAZIMIERZ RYCHŁOWSKI

To też, jak grom z nieba Spotyka

go nowy cios. Obraz wystawiony w

Paryżu w r, 1880, zyskał gorących

wielbicieli, łecz równocześnie przyspo

rzył iego inlstrzowł nieprrejednanych

przeciwników. Wielki medal honorowy

wzią! kto inny. :

I ten zawód zniósł Juljusz Bastien
po męsku | raz leszcze ukazał swą

szlachetną duszę! Oto w obecności licz-

nych przedstawicieli ėwlata artystycz-

nego, literackiego ł dziennikarskiego
przy zamknięciu wystewy | rozdaw“

nictwie nagród powiedział: „,Tworzy*

łem to dla tnojego narodu, dla Francji

i Francia ma, com jej dać pragnął —
to dla mnie dość...", Powiedzławszy
to przekazał cbraz Joanny d Arc galerii

państwa. Królewski ten dar. wywołał

rumieniec wstydu na obliczach jego

zaciekłych rywali.

Po powtórnym powrocłe z Londvnu

rozpoczął nowy obraz. Była nim „Ote-

lja zstępujaca do wody..." Nie ukoń:

czył go jednsk, ponieważ w roku 1883
wezwał go Paryż do odmałowania ża*
łobnego konduktu Qambetty ! jego Sa-

mego na łożu śmierci Ponieważ za»

równo arytsta. jak 1 zmarły dyktator

kochali Francję miłością najwyższą,

Bastien oddał się ternu dziełu s zabój:

czym zapałem. Dżdżysty dzień pogrze-

buichłód panującywpokoju, w którym
Basiien przez ośm dn! szkłcował obraz
nabawiły go ciężkiej choroby, z której
się włęcej nie podźwienął. Przez dlugi
czas pozostawał odtąd na ws! 1 tu

często gościł swoich przyjaciół, a po“
tem rragnąc odegnać precz smutne my*
śli I przeczucia, począł małować pogo-

dny 1 pełen wdziękuobraz: „Miłość na.
wst".
W lecie 1883 r. wysłano go pod =

godniejsze niebo Algieru. Lecz on sam
już teraz czuł zbliżający się koniec.
Kledy bowiem pewnego razu Theurięt
'wymawiał mu długą jego nieobecność
w domu, on, ścisnąwszy mu rękę,

rzekł: „Kłedy się ma przed sobą dro”

gę daleką, rależy uporządkować swoje

interesa.." Gdy wrócił do Paryża siły
lopušcily go zupełnie, Majac tu prze”

śliczny pałacyk w okolicy parku Mon-

ceau a w nim nagromadzony wysił-

kiem całego życia majątek, wygody

i przyjaciół, wybiegał teraz często

wspomnieniami w te drogie miejsca,*
których już nigdy nie mlał ujrzeć.

Przed oczyma stanęła mu lego rodzin:
na włoska Damwillers..,

Aż przyszła śmierć. Było to 10 gru*
dnia 1884 r. Wnoc z 9-go na 10-go

długo rozmawiał z matką1 bratem 0
Damvillers, o swem  dzłeciństwie i

wczesnej młodości, wspominał przyła*
ciól Theurleta | Karola Baude, aż

wreszcie o godzinie 6-tej zawołał jesz”

cze po raz ostatni: „Pić mamo!" Lecz
oczy zaszły mu mgłą Śmierci tak, 12
kubka mie mógł ująć w ręke... Wkrót-
ce też, — pocieszając matkę, —
złonął ducha. Młał wówczas lat 36.

Śmierć przyszła doń łagodna | ci-
cha, jak cichem było jego sielskie ży”
cie w. Damvlllers, ukochanej włosce.

W trzy dni po jego Śmierci, w dniu

13 grudnła 1884 roku cała Inrdność tej

włoski wyszła na spotkanie drogich
zwłok Juljusza Bastien. sprowadzonych
do stron, które umiłował tk'wem ser:
cem człowieka z ludu iczystem ec.
<iem artysty,

Cała za$ Francja oddała hołd nie-

Śmiertelnemu twórcy „Joanny d'Arc",
wprowadzając go w poczet wielkich
duchów narodowego Panteonu. L Tadeusz Gry! -Kieszozyśski



" Sir. IV, SA

Bi: jest mowa o zbójnikach góral:
skich, przychodzą nam na myśl opiewane
rzez lud w rozlicznych piosenkach po-
dacie tatrzańskich  Janosikėw, czarno-
"arskich Doboszów, a nie painiętamy o
m, że niegdyś całe Karpaty były jedną
ielką kryjówką, w której bezpieczne

«hronienie znajdowały liczne bandy 0-
Pryszków, unikających zetknięcia z ka-
rzącą dłonią sprawiedliwości.

Góry Łemkowszczyzny, ciągnące się
lesistemi pasmami od Sanu na zachód po:
2a' Poprad, nie stanowiły w tym wzglę-
dzie wyjątku.

Pierwsze wzmianki 0 zbójniekich na-
padach w tych stronach datują się z cza-
sów odległych, kiedy to w Karpatach po-
jawili się pasterze wołoscy (w XV w.)
półdzicy, niesforni, którzy "nadmiar swe-
go południowego temperamentu chętnie
wyładowywali na karkach przyłapanych
podróżnych.

Z czasem 'Wołosi osiedlili się na stałe
w niedostępnych kotlinkach śródgórskich
i uspokoili się nieco. Naogół jednak te:
łud, żyjący w swobodzie, długo nie
tknięty jarzmem pańszczyzny, zachował
swą dzikość i poczucie niezależności. Do-
piero, gdy z końcem XVI w. panowie
podgórscy zaczęli zaciskać swym podda-
"nym obrożę pańszczyzny, wielu się bun-
towało i uciekało w góry. Z tych ucieki-

inierów, trudniących się z musu rozbojem,
trastały niebezpieczne bandy opryszków,
które przeszły nawet do historji pod na
zwą Beskidników. .

Sprzyjały  Beskidnikom góry lesiste,
pełne znakomitych kryjówek, przez które
wiodły uczęszczane przez kupców irakty
na Węgry, wzdłuż Popradu, przez. Łabo-
wą i Tylicz, przez Konieczną i wreszcie
przez przełęcz Dukielską. u
Na górach, z których rozległy by: wi-

dok, mieli Beskidnicy swoje czatownie.
Do dziś pokazują jaskinie koło wsiMa:
ciejowej (w Sandeczyźnie), skąd wypa=
trywali zbójcy podróżnych, jadących Ty-
lickim gościńcem na: Węgry.

Na górze Cergowej koło. Dukli znaj-
dować się miały jaskinie tak rozgałęzione,
że sfora psów wypuszczona jedną z nich,
według podania, po godzinie dopiero wy:
biegała z drugiej strony góry.
W jaskiniach tych przebywali stale

Beskidnicy, pustosząc dookołaokolicę.
Oni: to w r. 1566: napadli na kośció! we
Wrocance (p. Krosno), zrabowali go zu-
pełnie, a proboszcza Adama Sokołowskie-
g0 zamęczyli na śmierć, domagając się od
niego pieniędzy.

Dalej na wschód w górach sanockich
było również niespokojnie; gdy w r. 1643
w czasie najazdu Chmielnickiego szlachta
chroniła się przed Tatarami w lasy, Bes-
kidnicy napadali ją 'i rabowali.

W. tym samym roku notują na całe'n
Podgórzu ustawiczne napady opryszków,
którzy stają się coraz zuchwalsł.

W. r. 1649. banda  Beskidników pod
- wodzą.Sawki i Czepca. (syna. organisty

z Grybowa) napadła na Jamgród (część
Dukli) własność Jana Męcińskieyo,  zra-
bowała dwór Dolpacego w Giiniku. Ci-
kowskiego w  Żeglcach, Olszewskiego
w Rópie, wieś Rogi koło Iwonicza i wie-
lu ińnych.

" Szczególnie zawzięli” się zbójnicy na
szlachtę arjańską, dość liczną po dwo-
rach podgórskich. Maciej Kwoczka ze
Stebnika, herszt zbójnicki, rezydujący ze
swą bandą w karczmie na. Hucie Krzy-
żowskiej (koło Krynicy), zrobił napad na

Stanisława Wiszowatego (zięcia Socyna)
i tak nieszczęsnego arjanina storturował,
że tenże zmarł po trzech dniach. Banda
owa miała jeszcze wielu innych Arjan na
sumieniu.

Największe nasilenie zbójntctwa wy-
padło w czasie wojen kozackich, kledy
szlachta była w polu i nie było komi bro-
M$ dworów, W tym czasie (w r, 1651)
=  

DODATEK KULTURALNO LITERACKI

Zhbójnietwo w Karpatach wschodnich i środkowych
0 łemkowskich zbójnikach

rozesłał Chmielnicki licznych ajentów*,
którzy, przebrani za dziadów, podburzali
przeciw panom chłopów małopolskich

Największy posłuch zyskali emisarju-
sze wśród Rusinów zamieszkujących góry
od Sanu po Krosno, Duklę, Grybów (dzi*
siejsi Łemkowie), którzy masowo opusz-
czali wioski i łączyli się z bandami Išes-
kidników, równocześnie burzył 5*: lud
polski w okolicach Melsztyna, Lanckoro-

ny i pod Babią Górą. W związku + tem“

ruchami był słynny bunt Kostki .iapie'-

skiego, który na czele górali podhałań-
skich zdobył w r. 1651 zamek czorsztyń-

Ski,
Na wieść o zajęciu zamku, w którym,

nawiasem mówiąc, całą „załogę” stano-

wiło paru żydów, ruszył przeciw Napier-
skiemu Jordan, starosta ropczycki, a gdy

ten odszedł z niczem, srodze przez Na-

pierskiego zelżony, ruszyła przeciw oun-

townikom dragonja biskupa Gembińskie-

go z Muszyny,
Wiadomość o oblężeniu Czorsztyna

rozeszła się daleko. W karczmie na Krzy-
żówce zebrali się najgłośniejsi łemkowscy

hersztowie, Bajus (z Leszczyn pod Ucr-
licami), Czepiec, Sawka i postanowili po-
prowadzić swe bandy na odsiecz oblężo-

nym, A
Jak: wiemy, Napierskiego i jego nai-

wiernieįszych  towarzyszy wy dali sai

oblężeni górale, nie powiodło się też kie-
rownikom odsieczy, Czepiec i Sawka tyl-

ko temu zawdzięczali swe życie, że ich

Napierski w Nowym Targu od śmierci
wyprosił.

Po powrocie na Krzyżówkę Sawka
siał postrach w dalszym ciągu. G.ly jed-

nego z jego przyjaciół, Roztockiego, u-

więzili. mieszczanie z Muszyny za kra-

dzież baranów, Sawka. zagroził im spa-

leniem miasta i zmusił mieszczan do wy-
puszczenia złodzieja.
W 1653 r. połączył się Sawka z Hry-

ciem Jachną z Czigelki, również hersztem
zbójniekim i od tego czasu operowali ra-
zem. Dopiero w czasie wojen szwedzkich
odetchnęła trochę Sandeczyzna, gdy Saw-
kę i jego kompanów zwerbowali w roku
1656 do swych chorągwi bracia Jan i Ka-
zimierz Wąsowicze, oficerowie Aleksan-

dra Lubomirskiego z Nawojowej.

Wąsowicze pozyskali górali karpackich
dla sprawy Jana Kazimierza. Jan przy po-
mocy krewniaka Krzysztofa Wąsowicza,
dowódcy jazdy lekkiej Stefana Czarnec-
kiego pobił wówczas Szwedów pod No:
wym Sączem.

Pisze o nich znany epigon romaatyz
mu Mieczysław Romanowski:

„A Wąsowicza lud zbierają w. pułki,
A ciągną ludzie do nich jak jask“ Iki,
Znacie ich, raźni, nie lękliwi zno!u,
A będą jako wilk w owczarni w boju”
Górale śpiewali o nich piosnki, 4 na-

wet utarło się wśród nich pódodno przy-
słowie „co Wąsowicz, to człowiek”.

Nie był to jednak pierwszy wypadek
użycia w wojnie zbójników łemk.wskich.
Już w pierwszej połowie XVI w. używa?
ich Hieronim Łaski, instalujący ra tronie
węgierskim wygnanego z kraju Jana Za-
polję. Takie wyprawy wojenne dawały
jednak tylko chwilowe odprężenie, po po-
wrocie zbójnicy grasowali nadal. Dlatego
też bez względu na ich (czasem qawet
znaczne) zasługi, bywają tępieni zewsząd
bez miłosierdzia.
W pierwszym rzędzie zwalczają ich

starostówie po grodach w Sanoku Bie-
czu, Sączu.

W r. 1600 Zygmunt III nakazuje sta-
roście bieckiemu „tępić rozbójnictwo
w cztery lata", później upomina, by czy-
nił to energiczniej. Pod wpływem napom-

nień królewskich sypie się z pod kutow.-
skiego topora istny grad głów; w r. 1614

w samym Bieczu stracono ich razem 120

Wciąż jednak przybywali innl.

Pewnego razu dwu zbójców, sądz0-

nych w Bieczu, podało imiennie 73 współ-

ników z trzydziestu wsi.
Do dziś jeszcze pokazują na wzrórzu

koło Biecza ruiny kapliczki pod którą
tracono niegdyś zbójników. Z władzami

państwowemi współdziałała zgodnie Ini-
cjatywa prywatna, dwory organizują 0-

bronę, chwytają lub zabijają zbójników.

Gdy w r. 1632 wspomniany już Kwoczka

napadł z kompanami na dwór p. Krzesza

w Męcinie, dziedzic wysłał przeciw nim

czeładź, która dopadła zbójców w karcz-
mie w Wielogłowach, poodb'erała im 

ZEZZ IIIIII IKSK"

is A zwierzę

W... oficer Attilio Gatti spędził
pięć miesięcy w dziewiczym lesie Ituri
w belgijskiem Kongo. Szereg artykułów,
jakie ogłosił za powrotem, opisuje zabo-
bonnych i nieprzystępnych krajowców i
fantastyczną przytodę afrykańskiej pusz-
czy, Wedle miejscowych informacyj, żyje
tam małpa, większa od goryla i pokryta
rudym włosem, podobnym zupełnie do
ludzkich włosów: Gatti widział podobne
stworzenie, ale nie miał czasu stwierdzić
tych szczegółów. Główny'n jednak ce-
lem obserwacji była okwapi czyli okapi
(Gatti uważa, że pierwsza nazwa le-
piej reprezentuje wymowę krajowców)
t śmiałemu podróżnikowi udało šią
schwytać żywcem okaz tego rzadkiego
zwierzęcia, czem dotychczas nikt nie
mógł się pochlubić,

Okwapi należy do rodziny giraffidae,
ale stanowi coś pośredniego między
znaną nam żyrafą, antylopą, a przedhisto-
rycznem samotherium z okresu plioceń.

skiego. š
Głowa zwierzęcia, długa a c'enka,

jest ciemno czerwona, tułów w prążki
czarne, biał | bronzowe, nogi od kolan
w dół b'ałe z branzoletką koloru kości
słoniowej w kostce. Całość nie tylko
Przyczynia się do urody okwapi, ale też
zapewnia jej niedostrzegalność z odleg-
łości większi, niż jakich 5 metrów. Cała
bowiem maść jest idealnym przykładem
mimicry Las afrykański ma zieleń
ciemną, prawie czarną i grzbiet okwapi
zlewa słą z nią w jedną całość — trzeba
pamiętać, że na wysokości lalich dwóch
metrėw gostwina lest nalw'ększa, Białe

i czarne pręgi tułowia i nóg świetnie na-
šladują Iście, przez które przebijają się
promienie słońca, wreszcie srebrno-białe
pończochy odpowiadają warstwie ze-
schłych liśc', pokrywającji ziemię.

Okwapi stara się też zawsze utrzy-
'mać swe futerko w nieskalanym stanie.
Ma może ze wszystkich zwierząt naj.
większe zamiłowanie do czystości:

Oczy ma okwapi ogromne a ruchli-
we. Każde z nich może się. niezaležn'e
od drugiego, obracać w różne strony,
więc zwierzęciu nie grozi nigdy niespo-
dziewany napad: Zresztą nie zwykło ono

juciekać przed żadnymnieprzyjac elem.
Ma potężne żylaste nogi -— do obrony
używa zwykle tylnych — i rogiem po-
kryte czoło, którem uderza z wielką siłą.

Jest to stworzenie odważne. Gatti
schwytał dwumies'ęczne lub dziesięcio-
tygodniowe cielę, wysokości metra i
wagi mniej n'ż pięćdziesięciu kilo: Umie-
ścił je w wysokiem ogrodzeniu drewnia-
nem i posłał do odległej osady Irumu po
karm'cielkę. Miała nią być olbrzyma
krową afrykańska. Przez chwilę stała
ona spokojnie, przygladając się małemu
stworzonku, mniejszemu od siebie jakich
dz'esięć razy, Ale gdy cielę zaczęło do-
bierać się do wvmion, krowa wpadła w
wściekłość. Odskoczyta na kilkanaście
kroków, nastawiła straszl' we, krzywe
rogi i rzuciła się na okwapi, Lecz ma-
leństwo nie okazało bynajmn'ej strachu.
Nie ruszyło się z miejsca I było gotowe
od walki, Gatti'emu udało sę w ostat.
niej chwilt zapobłec katastrofie q po Ja*
k'mś czasie między oboma zwierzętami
iistahł się przyjazny stosunek, P. S,  

zbójnickie siekierkł + pozabiiała, jedynie
Kwoczka zdołał uciec. 5
W góry ruszają ekspedycje wojskowe

i prywatne na obławy. Kazimierz Wąso-

wicz, rotmistrz piechoty Lubowirskich

z Nawojowej zanim zaczął ze zbój*ów or-

ganizować oddziały przeciw Szwedom czy

Arjanom, gromił ich gdzie mógł, a pojma-
nych odstawiał do Nowego Sącza gdzie
ich ćwiartowano i wbijano na pał.

To samo robiło wojsko biskupie w tak

zw. „państwie Muszyńskiem”, nałeżącem
do biskupów krakowskich. Gdy przy-
chwycono Prokopa Kapkę, groźnego
herszta, zawisł na szubienicy w Muszynie.

Najgorsze jednak represje nastąpiły po

zwycięskiej bitwie pod Beresteczkiem (r.
1651) szlachta upojona zwycięstwem, po-

częła zwolna wracać do domów i mścić
się na chłopach za bunt.

"Teror, jakim odpłacono teraz miesz-

kańcom górskich wiosek za napady, był
tak straszny, że wioski całe uciekały
z Polski przez Karpaty, osiedlając się na
Węgrzech, gdzie przyjmowano ich jako

kolonistów z otwartemi rękami.

W tych czasach n. p. porzuciła staro
siedziby ludność Żeglec (pow. Krosno) i

osiadła w Zborowie na Węgrzech (koło

Bardjowa).
Wśród Rusinów po drugiej stronie

Karpat, znajdziemy wiele nazwisk, wska-

zujących na to, że kiedyś przodkowie ich

uciekli z Polski, n. p. Banicki (z Bańczy;,

Zdyniak (że Zdyni), Peruński (z Perun-
ki), Brunarski (z Brunar), wszystko to
wsie ruskie, po polskiej stronie leżące.

Mimo tych strasznych represyj, w cza-

sie których padały setki głów winnych i

niewinnych, rozboje nie ustały zupełnie,

po staremu napadają Beskidnicy na dwo

ry i plebanje, nie przepuszczając nawet

swym własnym proboszczom z zapadłych

wsi górskich.
W r. 1758 lustruje wieś Irby, leżącą

nad samą węgierską granicą dziekan gr.
kat. W czasie wizytacji zeznaje proboszcz,

że przez najście zbójeckie za jego po-_
przednika ks. Jana Ropskiego (który w

niem życie stracił) wszystkie dokumenta

zostały zniszczone.

Jeszcze z początkiem XIX w. góry

łemkowskie nie były bezpieczne. Dziś na-
wet, starzy gazdowie, którzy w młodości

jako juhasi owce po górach pasali, opo-
wiadają o groźnych opryszkach, napada-

jacych na koszary i szałasy pasterskie,

rabujących owce i woły.
Morawski Szczęsny w swych gawędach

z Sandeczyzny przypuszcza, że stare ka-
pliczki, wzniesione z kamienia po górskich
bezdrożach są śladami dawnych rozbo-

jów i „stoją na mogiłach ludzi zabitych

lub nawet zbójców”.

Dzisiaj już w górach Łemkowszczyzny
niema żbójników, ale z dawnych czasów

wśród ludu pozostała żywa tradycja
(szczególnie w Beskidzie Krynickim).

Na Skotarskim Wirchu bacował nieja-

ki Skotarski, człek silny i odważny. Pew-

nego razu przychodzi do niego zbójnik po
żętycę.

— To się napij — mówi baca — stol
w beczce.
— Kiedy niema czem.

— Et, ot tak! — To mówiąc chwycił
baca beczkę oburącz, podniósł do ust i

pije.

Zbójca przestraszył się takiej siły |
uciekł, 2

Nie mało też jest opowiadań o skar-
bach zbójnickich. Na Krajnej hali (rów-

nież w Beskidzie Krynickim) cztery siągi

od studni mieli zbójcy kryjówkę, z której
ośmiu końmi wywieźli tram złota.

Niektóre z tych opowiadań o skarbach,
zakopanych wśród gór Łemkowszczyzny

zostały przeniesione przez przesiedleńców
na drugą stronę Karpat, gdzie wśród Ru-
sinów czechosłowackich do dziś dnia s'ę
przęchowały,

Roman Netutuws (Gorlice).
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Ę Los Irdyj naogół nie może się

uskarżać na brak okazyj do świętowania
— podobnie zresztą jak i mieszkańcy wie-

lu innych krajów (nie przymawiając). By-
fioby porywaniem się z motyką na słońce

próbować omówić wyczerpująco. wszyst-
| kie święta indyjskie w jednym artykule,

 

nie mówiąc o tem, żeby to mogło setnie

 znużyć i znudzić czytelnika, zwłaszcza

w okresie świątecznym. To też ograniczę
się tu (in der Beschrankung zeigt sich der
Meister, jak wiadomo) do ogólnego —
strawnego i dla świątecznego żołądka
laickiego — obrazu świąt i uroczystości
EE popierając rozważania ogólne
dobranemi przykładami.

PODZIAŁ ŚWIĄT INDYJSKICH
NA DWIE GŁÓWNE GRUPY

Większość świąt indyjskich podziclić
Można na dwie główne grupy. Pierwszą
tworzą takie, których pierwotnym celem
było wzmożenie. urodzajności ziemi, uzy-
skanie deszczu lub pogody słonecznej, za-

nienie sobie pomyślnego wyniku za-
Siewów i żniw — z pomocą rytów i cere-
Monij magicznych. Do drugiej zaś należą

ięta, których obchodzenie miało odpę-
dzić zło i zapobiec zgubnym wpływom
demonów lub je unicestwiać.

, ŚWIĘTA, MAJĄCE ZAPEWNIĆ
z POMYŚLNOŚĆ

Dobremi przykładami świąt grupy
Pierwszej są święta szczepu Ho, zamiesz-
kującego góry na płd. zachód od Kalkuty:
Dierwsze z tych świąt, których ogółem
lest w roku siedem, przedstawia symbo-
liczne zaślubiny ziemi, a odbywa się
W czzsie kwitnięcia świętego drzewa sal

(Vatica robusta) drugie przypada na
| zas siania ryżu; trzecie na porę kiełko-
| Wania nasion; czwarte obchodzą, gdy się
ie przesadza; piąte stanowi ofiarę z pier-

Wocin; szóste — oczyszczanie klepiska;

Ši6du- > i ostatnie wreszcie obchodzą, gdy
Słodoiy są pełne ziarna, a ludzie oddają
Się swawoli i uciechom. Na tym przykła-
dzię widać doskonale pierwotny związek

Świąt ze zmianami pór czy raczej okre
e roku, ważnych dla rolnika. — Taki:

pviazek musiało wykazywać- też wiele
nych świąt indyjskich i dopiero później
Ustalono nieco inaczej daty ich obchodu,
ierując się kalendarzem księżycowym,

Drzyczem też przeznaczano je już dla
Uczczenia różnych bóstw i łączono z no-
Wemi formami rytuału.

ŚWIĘTO PRZESILENIA ZIMOWEGO *

Że tak było, nietrudno przejrzeć nie-

lednokrotnie i dziś jeszcze. Tak n. p.
Wieto Uttarajana (dosłownie „zwrot
(Słońca) ku północy”), albo Makaran-

| ŚCankranti („wejście w'znak Koziorożca”)
Drzypadające na czas przesilenia larów,
Oraz czci „wszech bogów" (wiśwe de-
Wah), — stanowi właściwe rozpoczęcie

toku rolnika. Na południu kraju w tym
<ząsie obchodzą Pongol — składają ofia-

"V z ryżu i rozpalają ognie, mające do-
lać siły słońcu, sprowokować je do silne-
80 przygrzewania. Nieco inny charakter
Mato święto u Nairów, mieszkańców Ma-

Abaru, gdzie ma i inną nazwę: Onam;
m w dzień te: chłopcy bawią się w

Strzelanie z'łuku do siebie, co prawdopo-

bnie pierwotnie miało za cel odstrasze-
Nie złych duchów.

ŚWIĘTO WIOSENNE

Potem następuje święto, zwane Wa-
ntapańczami („piąty dzień wiosny”),

Szczególnie mile widziane i wiłane przez
miertelników: przez najbliższych 40 dni
(0sobliwa kwarantanna) ludzie oddają
„Ie wyuzdan”j swawoli, grzeszą i słowem
Uczynkiem, popijają obficie przytem i

ledzą epiezgorzej (miałoby się prawie

hotę powiedzieć: tout comme chez

10us), przedewszystkiem potrawy podnie-
"ające, dostrajając w ten sposób pokarm

Gielesny do duchowego — czy też naod-
Wrót Nawet osoby zwyczajnie się szanu-
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jące włóczą się po ulicach i wyśpiewują
pieśni, wielbiące potęgi natury. W. Kasz-

mirze każdy przywdziewa w tym czasie

strój żółty, dostosowany do pory roku.
Szczególnie gorliwie obchodzą to święto
leśne szczepy Assamu (na płn. wscho-
dzie Indyj). „Jest ono tak wesołe jak kar-
nawał — pisze jeden z naocznych świad-
ków, pułkownik angielski Dalton —i, jak
długo trwa, kobiety zażywają niezwykłej
swobody. Na wiele dni przed właściwą
uroczystością można widzieć, jak mło-
dzież wiejska chodzi grupami, wystrojona
w żywe kolory, lub też tworzy koła,
w których środku tańczą najładniejsze
dziewczęta, rozpuściwszy długie włosy
wzdłuż pleców. Pierwszy dzień święta
poświęcony jest wzajemnemu odwiedza-
niu się, następny kąpaniu 1 czczeniu by-
dła, a w trzeci mieszkańcy kilku grup
wiosek, starzy i młodzi, schodzą się w
jakiemś umówionem miejscu 1 oddają się
zabawie na dobre. Dziewczęta przy ta-
kich sposobnościach nie lubią tańczyć
z mężczyznami ze swojej wsi“.

Punktem szczytowym tego okresu

świątecznego jest święto Holi w Indjach
północnych, zupełnie przypominające nasz
karnawał, tylko podobno znacznie bar-
dziej wyuzdane.

ŚWIĘTA JESIENNE
Niedługo potem przypada Nagapań-

czami („piąty dzień (ku czci) węża”),
poświęcony czci wielkiego węża, który —
według wierzeń Hindusów —  podtrzy-
muje świat, dźwigając go na sobie; ob-
chód świąteczny w tym czasle ma wpły-
nąć dodatnio na orkę i na jesienne za-
siewy ryżu, które właśnie wtedy się za-
czynają. Ceremonje święta żniw składają
się na Durgapudża („oddanie czci (bogi-
ni) Durdze“) oraz Ramalila („igraszki
Ramy", deifikówanego bohatera Ramaja-
ny), przypadające na koniec tej pory ro-
ku. Sztuki sceniczne, jakie wtedy się od-
grywa, przypominają charakterem trochę
średniowieczne  misterja europejskie, a
stanowią prawdopodobnie przeżytki pier-
wotnych ceremonij magicznych, jakie
zresztą | dziś jeszcze odprawiają w tej
porze szczepy leśne.

ŚWIĘTA, MAJĄCE ODPĘDZIĆ
ZŁE DUCHY

Druga grupa świąt ma na celu odstra-

 

 

 

ak święłują mieszkańcy Indy;?
szenie złych duchów: wiadomo bowiem,
że djabeł niz śpi. Ten motyw zresztą po
części możn: odnałeźć i w pierwszej gru-
pie, już omówionej, tylko tam jest on
mniej wyraźny, podczas gdy tu jeszcze

i dziś jest widoczny w ceremoniach i ob-

rzędach wiejskich i domowych Wspom-
niani wyżej Ho podczas święta żniw „pa-
dejrzewają — jak pisze cytowany już

Dalton -— obe: -ość złego ducha 1 dla po-

zbycia się go mężczyźni, kobiety i dzieci

idą w procesji dokoła wsi i przechodzą

przez każde jej miesiące, trzymając w rę-

kach kije, jakgdyby tropili dzikiego zwie-

rza, przyczem śpiewają dziką pieśń i wy-

krzykują co sił, aż uznają za pewne, że

zły duch uciekł", Gardzo podobnie doko-
nywują tej ceremonji w Himalajach, a na-

zywają ją tam „wypędzaniem djabta“. —

Inną postacią tego samego obrzędu jest

święto Diwali („święto lamp"), połączo-

ne z puszczaniem lampek na wodę (wed-
ług wierzeń indyjskich światła odpędzają

złego ducha); dla należytego skorzysta-

nia ze sposobności ieszcze najstarsza ko-

bieta w każdej rodzinie wychodzi przed

dom ł, uderzając w opałkę lub rzeszoto na

zboże, wykrzykuje: „Boże zamieszkaj!

Ubóstwo, idź precz!”

PÓŹNIEJSZY ROZWÓJ

Dopiero zczasem ta postać pierwotna,

zachowana jeszcze niejednokrotnie do

dziś, uległa zmianie o tyle, że zaczęto po-
szczególnym bóstwom oddawać cześć z

okazji takiego a takiego Święta i — w

dalszym ciągu -- wymyślać nowe święta

dla uczczenia bóstw, którym dotychczas

nie poświęcono żadnego dnia w roku.

Tem się tłumaczy zadziwiająca rozlicz-

ność świąt hinduskich. Każde święte miej-

sce stało się zarazem przybytkiem innego

bóstwa: Beneres -- Siwy, Mathura —

Kryszny i t. d., i każde niemal ważniejsze

bóstwo otrzymało w przydziale formalny

kalendarz uroczystościowy, aby można

było należycie obchodzić pamiątkę rżnych

wydarzeń z jego życia 1 odpowiednio

uczcić tę czy ową cudowną jego właści-
WOŚĆ..

ŚWIĘTA KASTOWE

Stopniowo . święta. zaczęły się także
zacieśniać do poszczególnych kast i klas
ludności. W sierpniu przypada wielkie

    

Czerwony
Ja Munthe cieszy się ustaloną już

sławą znakomitego pisarza. Samotny t-.
starzec o łagodnej twarzy, dogasająceim
spojrzeniu, o sercu gołębiem i tkliwej,
miłującej ludzkość duszy. U schyłku swc-
go życia czyni przegląd uczynków złych
i dobrych. Zanim wieczny mrok przesłoni
jego oczy, ogarnia ludzkość ciepłem jesz-
cze spojrzeniem i uczy kochać. Księga
z San Michele, to księga życia, w której
lekarz, miłujący ludzi i zwierzęta, umie
doskonale odczuć ich ból, nędzę i nie-
szczęścia, a opowiada o tem z szczerą
łzą współczucia, z subtelnym uśmiechem
pobłażania dla ułomności i z dozą wy-
twornego humoru,

„Czerwony krzyž i želazny krzyž“, to
niewielka powieść, w której cała groza
wojny namalowana została bogatemi ko-
lorami palety Axela Munthe. Ponury cień
realizmu posłużył autorowi „Księgi o lu-
dziach i zwierzętach” do tem jaskrawsze-
go rzucenia straszliwego „oskarżam” po:*
adresem Niemiec. '„Czerwony krzyż i że-
lazny krzyż”, to księga wojny i księga 0-
skarżenia. Smutna, budząca grozę, targa
jąca nerwami, wykazująca ca!e barba-
rzyństwo „Kulturtrazerów* — księga
śmierci. Żelazny
krzyż niemiecki, widomy znak bezwzględ-
nej brutalności „bohaterskich“ junkrów
Wilhelma w „zwycięskim* pochodzie —
depce po gruzach i ruinach kościołów i
szpitali; dla niego „czerwony krzyż" hu
manitarnej akcji bezimiennych i cichych
bohaterów jest symbolem bezsiły. I gdzie
stąpi odznaczony krzyżem żelaznym, tas:
niema miejsca dła miłości I miłosierdzia
„krzyża czerwonego".

„Życie jest chyba najśmielszym i naj-  

Krzyż i Zelazny Krzyž
oryginalniejszym na świecie pisarzem
oszałamiających opowieści" -— powiada
autor i rzeczywiście kreśli potworny
wprost obraz gehenny wojennej.
W miasteczku francuskiem, zniszczo-

nem pociskami armat, wybuchami grana-
tów i bomb — kościół, który zrządzeniem
Opatrzności ostał się cało, zamieniono na
lazaret. jęki nieszczęśliwych, rzężenia ko-
nających uczyniły z tego Przybytku Bo-
żego -— dom mąk czyśćcowych.

Angielski lekarz Czerwonego Krzyża
przybywa tutaj w nadziei godziny spo-
czynku. W szpitalu znajduje opłakan:
warunki sanitarne. Marnym półśrodkiem
wydaje się wiedza lekarska, bo brak ete-
ru i morfiny, jodyny i bandaży skazuje
lekarza na całkowitą bezczynność. To też
doktór Martin musi być tylko świadkiem
strasznych bredzeń w malignie, przed-
śmiertnych spowiedzi, wreszcie cierpień,
z których organizm ludzki śmierć dopiero
wyzwala. Skon niemieckiego dowódcy
szwadronu podnieca wyobraźnię ciężko
rannego żołnierza i daje mu sposobność
do naszkicowania obrazu potwornych
przeżyć. „Cieszę się, że już umarł", po-
wiedział żołnierz. „On dowodził moim
szwadronem; przez te dwa miesiące ży-
łem dzień i noc w strachu przed nim... To
on poprowadził nas przez płonące ulice
Louvain i dymiące ruiny tego, co niegdyś
zwało się Aerschot i było spokojnem mia-
stem, gdyśmy tam wkraczali, a zamienił»
się w rozżarzony piec po naszem wyjściu
To on sprawił, żeśmy strzelali do kobiet
i dzieci w Dinaut, żeśmy oblewali domv
naftą i podpalali je pochodniami. To on
nas zmusił do grabienia i plądrowama
w Termonde... — Szereg grozę bu-
dzących obrazów przesuwa się przed na-
szemi oczami. . = . NK
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święto bramińskie:
amulety-sznurki i ob:

guby rąk swym kliest 8wzamian za da-
ry, otrzymare od nich (takie używanie

sznurków i „'ęzłów dla celów magicznych
odnajduje się po całym świecie). W paź-

dzierniku znów radżputowie (arystokra-
cja czy szlachta wojskowa) obchodzą

swoje święto Dasahra, przypominające
swawolą mocno starorzymskie Saturnalia;
dawniej w to święto król sam oprowadzał
w paradzie byka wokół miasta, by go za-
bić w świątyni bogini-opiekunki jako

«wierzę ofiarne, mające zabrać z sobą

grzechy ludzkie (podobnie jak to było u

żydów z kozłem ofiarnym). „Święto

lamp', obchodzone też w październiku,

jest już właściwie świętem kasty kupiec-

kiej: lampy mają odpędzić niepowodzenie;

w pierwotniejszej postaci jednak obcho-

dzą je krowiarze w Biharze (pin. wschód

kraju), miasowicie przepędzają bydło

przez świnię, a gdy biedna ofiara zginie

pod kopytami, gotują ją i zjadają w polu

(to też święto to łączy się nieraz i z kul-

tem okrutnej, krwawej bogini Kali, mał-

żonki Siwy, w której przybytkach zarzy«

nają tysiące zwierząt).

ŚWTTTA MUZUŁMAŃSKIE

Wiadomo, że znaczną część ludności

Indyj — okrągło 28 proc. (70 milionów

na ogólną liczbę .350 milionów) — sta-

nowią muzu'manie. I oni mają swoje

święta, które także możnaby podzielić na

takie same dwie grupy; w wielu wypad=

kach jednak pierwotne znaczenie święta

zatraciło się, zatarte specjalnemi obrzę=

dami (nie małą rolę odegrała tu także

wielka zmienność dat, gdyż święta te są

ruchome). Tak zatem n. p. święto Rama-

zanu stanowi dokładny odpowiednik in-

dyjskiego święta wiosny: praktykowana

wtedy abstynencja ma na celu magiczne

wpłynięcie na rozwój ziarna, a kończące

Ramazan święto Id, stanowi żywiołowy

wybuch radości, mający pobudzić i ziar-
no. W wielu okolicach, gdzie muzułmanie

stykają się z wierzeniami animistyczneś

mi, do kapliczek: swych świętych wpro<

wadzili ceremonje i obrzędy magiczne zą

przykładem otoczenia.

fabrykują
śą niemi prze-

E. S.

Do wsi przybyło pięciu oficerów nle-
mieckich, z chirurgiem na czele. Kiedy po
przejrzeniu rannych okazało się, że niema
wśród nich żadnego generała, ni wyższe=
go oficera, chirurg nie myśli udzielać po
mocy ranńym. Po tej lustracji oficerowie
udają się na ucztę, a šmiechy ich zmie=
szane z jękami konających budzą grozę
i wstręt. Jesteśmy świadkami rozmowy,
jaką toczy graf Adalbert Schoenbein Z, +
doktorem Martinem.- Na. wiadomość, ŻĘ,
Martin by! w Reims, powiadą Schoenbein:;
„Przyznaję szczerze, że zazdroszczę panu, .
tego. Olbrzymia katedra wpłomieniach,
to chyba wspaniały widok, widok jakiega.
nigdy zapomnieć nie można”.

Wśród wielkiej ilości dokumentów nie-
jako, jakiemi mogą być kreślone przeż
Axela Munthe sceny do strasznego draż
matu zdziczenia i barbarzyńsiwa Niem-
ców w czasie wojny światowej we Frau-
cji, przewija się i osobisty drama* dokto+
ra Martina, na którego ustach wykwita
gorąca modlitwa do Boga Zemsty; lecz
„Bóg sam wybiera chwilę" dopowie za-
konnica.

„Czerwony Krzyż i żelazny krzyż”
Axela Munthe, to księga smutna. Księga
śmierci i oskarżenia. A unosi się nad nią
boleść miłosiernego serca i oburzenie
czystej, dobrotliwej duszy. „Czerwony
Krzyż i żelazny krzyż" to groźne „me-
mento“ dla nowych pokoleń ludzkich, to
książka na czasie, a wydana w przeddzień
niemal plebiscytu w zagłębiu Saary, musi
zastanawiać.

Axel Munthe w „Czerwonym Krzyżu i
żelaznym krzyżu”, dając obraz ' godny
pędzla Delacroix, rzucił potężne oskarże-
nie tym, którzy ślepe instynkty przełożyli;
ponad miłosierdzie. i .

+
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Jak się odżywiać w zimie
wedle zasad przyrodolecznietwa

L: powszechne mniemanie, že w Z!-

imie należy odżywiać się lep'ej, aniżeli
w lecie, a to z tego powodu, ż» w zimie
utrata ciepła jest znaczna i w organiźmie
potrzeba więcej opału. To też w zimie
dajcmy zazwyczaj przewagę pokarinoin
pożywnym, obfitym w białko i tłuszcze,
a mniejużywamy jarzyni owoców, o któ-
re jest zresztą trudno. Zapatrywanie to
jest błędne, bo właściwie organizm w zi-
mie mniej zużywa energii i mniej produ-
kuje kałoryj, niż w ciepłej porze. Rozumnie
się, stosuje się to do zawodu inte'igenta,
który w zimie po większej części przeby-
wa w mieszkaniu, a mniej na dworze i fi-
zycznej energii zużywa niewiele. Inaą
miarę potrzeba zastosować u tych, którzy
z pewodu swego zajęcia muszą przeby-
wać przeważnie na šwiežem powietrzu.
Inteligent pracuje w opalanym pokoju, a
wychodząc na dwór ciepło się ubiera i
jest przed utratą ciepła zabezpieczony.

Najważniejsze jednakowoż jest to, że
'v zimie noce są długie, a dnie krótkie,
wobec czego sen zimową porą bywa dłuż-
szy. Spalanie w ustroju, a skutkiem tego
wydzielanie przez płuca kwasu węgiowe-
g0 jest znacznie większe we dnie, w świe-
tle dziennem, niż nocą podczas suu, — co
wpływa na ograniczenie przemiany ma-
terii w zimie. W lecie śpimy krócej, prze-
bywamy większą część dnia na powietrzu,
jest więcej słońca i promienie chemiczne
działają na naszą skórę, zwłaszcza przy
kąpielach powietrznych, rzecznych i t. p.,
a co najważniejsze, w lecie dużo się ru-
szamy i pocimy. Wobec tego wydatek
energji naszego ciała jest przynajmniej
dwa razy większy w lecie, aniżeli w zi-
mie, a do tego ilość pokarmów musi się
dostosować.

A teraz zastanówmy się, czy na3z -Spo-
sób odżywiania w zimie tym warunkom
odpowiada. Jaką jest w zimie kuchnia in-
teligenta? Przeważnie żywimy się mięsem
wędlinami, konserwami), jajami, mlekiem,
a przytem zjadamy dosyć tłuszczów Oraz
kasz, chleba i bułek, względnie legumin,
a mało spożywamy jarzyn i owoców.

Większość tych pokarmów albo cał-
kiem nie zawiera witamin, albo tylko
w małych ilościach, a w całem pożywie-
sdu jest nadmiar białka i tłuszczów. Przy-
tem: inteligent pije w zimie dużo herbaty,
kawy,aprzygodnie także alkohol. Oprócz
iego w ciągu zimy przypadają święta
Bożego Narodzenia, Zapusty, a z wczesną
wiosną Wielkanoc, kiedy inteligent jesz-
cze obrieiej się odżywia, co wszystko ra-
zem nie może być bez wpływu na prze-
mianę materji. Prócz spożywania tak
znacznej ilości pożywnych pokarmów, in-
teligent cierpi w ciągu zimy na ustawicz-
ny brak powietrza w pokoju i nawct pod-
czas swoich rozrywek, w kinie, teairze,
na zebraniach i t. p., skutkiem czego or-
ganizm nie może spalić nadmiaru pokar- |.
mów i powstają we krwi „niedopałki*,
rozmaite zanieczyszczenia, wadliwa prze-
miana materji, oraz skaza moczanowa.
Wszystko to wpływa na zdrowie, albo-
wiem zanieczyszcza krew, staje się pod-
łożem podatnem dla rozmaitych chorób
zaraźliwych, szczególnie grypy, oraz róż-
mych cierpień, zwłaszcza artretycznych i
nerwowych.

Przystępujemy do właściwego tematu,

jak odżywiać się w zimie i czy należy ja-

dać obficie. Człowiek, jako członek przy-
rody, musi przystosować się do tego, co

daje natura, a natura zwierzęta karmi bar-

dzo skąpo i z tego powodu niektóre

z nich zapadają w sen zimowy, a ludsość

wiejska żywi się bardzo skromnie, aby

doczekała do przednowka. Inteligent po-

stępuje przeciwnie, co nie może ujść bez-
karnie.

Oto zasady przyrodolecznictwa, jak

się odżywiać w zimie: Przedewszystkiem

jadać mało, wystarczy o połowę mniej niż

w lecie, a również nie nadużywać płynów,

'ponieważ człowiek w zimie mało się poci

i nawodniony organizm jest mniej odpor-

ny. Co do składu pokarmów, to nie po-
winno się różnić pożywienie zimowe od

letniego. Jeżeli w lecie nie mamy pociągu

do pokarmów białkowych i do tłuszczu, a

żywimy się przeważnie jarzynami i ówo-

cami, to również i w zimie to samu obo-

wiązuje. Coprawda w zimie jest trudniej

o jarzyny i owoce, ale tembardziej ich

mukać należy, a jeżeli nasze gospodynie
o tem pomyślą, to z pewnością je zdobę-

da, na targach lub z własnych ogrodów.
Nie załeży na wielkiej rozmaitości, ale ni
ich wartości odżywczej. ' i

Ponieważ w zimie naszem1 organiz  

mowi daje się we znaki głód witam'n, bo
mało używamy ich w pokarmach, dlatego
przyda się wzmianka, gdzie się one znaj-
dują. Najwięcej jest ich w jarzynach zie-
lonych i korzeniowych. Tu należą sałaty
zimowe, główki kapusty dobrze utrzyma-
ne, brukselka, jarmuż, — które spożywa
się zarówno na surowo, jak i go:.owane;
oczywista więcej witamin będzie w sta-
nie surowym, aniżeli w gotowanym. --
Znaczną ilością witamin odznaczają się
jarzyny korzeniowe, w pierwszym 1zę-
jadalne na surowo: rzepa, rzodk'ev, mar-
chew i brukiew (tarta) i wszelkie ziele-
niny i przyprawy: szczypiórek, chrzan,
nacina pietruszki, pory, cebuła i czosnek,
a również buraki *). W odżywianiu z'mo-
wem wielkie znaczenie mają pokarmy ki-
szone, jak kapusta i ogórki. Zachowują
się w nich nietylko witaminy, ale i kwas
oraz bakterje mleczne, bardzo pożyteczne

dla trawienia. W braku świeżych wa-
rzyw mogą je zastąpić jarzyny S'szone.

Witaminy idą zazwyczaj w parze z s0-
lami zasadowemi, których dla odr wasze-
nia organizmu i "równowagi przeuiany
materji, potrzeba w odżywianiu wiete. —
W owocach krajowych jest witamia mniej.
niż w jarzynach, natomiast w owocach
z krajów słonecznych, jak w cytrynach,
pomarańczach, bananach, figach i t. p.
jest ich dużo.

Jak widzimy, w djecie zimowej skład
pokarmów jest bardzo ważny. W lecie
bowiem, kiedy przemiana materji jest
żywsza, organizm łatwiej zniesie błędy
w odżywianiu. Natomiast w zimie złe
skutki natychmiast występują. Aby utrzy-
mać dobrą przemianę materji, przyrodo-
lecznictwo podaje taki stosunek: ja:zyn,
kartofli i owoców powinno najmniej być
3 razy tyle, aniżeli razem wziąwszy po-
karmów białkowych, zbożowych i tłusz-
czów. W zwyczajnym wikcie inteligenta,

 

*) Sczegćłowy opis tych jarzyn znaj-
duje się + Kuchni jarskiej str. 360382,
wyd. Arci".

| ti. mięsnym, stosunek bywa odwrotny: ja-
da się za dużo pokarmów białkowych,
tłuszczów, chleba, kasz i legumin, a ja-
rzyn i owoców niewiele.

Z tego wynika, że najzdrowszy jest
wikt jarski, trzeba jednak wyjaśnić, że
muszą w nim przeważać jarzyny i owo-
ce, a nie, jak często się mniema, pokarmy
zbożowe z jajami i mlekiem.

Co do mleka, te przyrodoleczaictwo
całkiem nie zaleca mleka w zimie, i to
* kilku przyczyn. Przedewszystkiem, mle-
ko jest w zimie z natury gorsze, bo brak
w niem witamin, a krowy przechodzą 0-
kres oczyszczający, więc składniki ich
nieczystej krwi dostają się do mleka; stąd
pochodzi nieraz niemiła wań jego. Dalej,

|łatwo strawne mleko przeszkadza stra-
wieniu pokarmów białkowych i tłustych
które z tego powodu w przewodzie po-
karmowym zalegają i rozkładają się. —
Wreszcie, mleko jest przeznaczone do od-
żywiania młodych, ale jest dla nich jedy-
|nym pokarmem, gdy u człowieka dojrza
łego jest ono uzupełnieniem i tak zanadto
obfitego jadła.

Jeszcze o ważnem zagadnieniu, o prze-
mianie materji w zimie. Przyrodołecznic-
two zwraca szczególną uwagę na okresy
zimoweo przesilenia w organiźmie u czło-
wieka i zwierząt.

Są dwa takie okresy, w których u-
strój oczyszcza się ze złych materyj.
Pierwszy na początku zimy, a drugi już
w przejściu zimy ku wiośnie. To prawo
natury znali już starożytni; świadectwem
tego są'w tym czasie posty religijne, a u
chrześcijan — adwent i wielki posi. Po-
sty te w wiekach średnich ściśle zacho-
wywano, dzisiaj jednak utrzymuje je tyt-
ko lud wiejski, a inteligencja, rzekomo
słabsza, od nich się uchyla — pomimo, że
posty dla niej są potrzebniejsze z powo-
du złej przemiany materji, na którą lud
wiejski nie cierpi. Post na początku zi-
my, a przynajmniej wstrzemięźliwość w
jedzeniu, ma swoje naturalne uzasadnie-
nie. W jesieni, kiedy jest największa ob- fitość pokarmów, a natura niejako przy-

 

gotowała zapasy na zimę, człowiek madu
żywa pokarmów, czego dowodem: przy-
bytek na wadze (1—5 kg.). Wtenczas to
przemiana materji się pogarsza, dlategc
zachodzi konieczna potrzeba oczyszczenia
krwi, co właśnie najłatwiej osiąznąć po-
stem, a człowiek, zyskawszy na zdrowiu
dobrze zniesie twarde warunki zimy. —
Posty na przedwiośniu są również przy-
stosowane do naturalnych warunków. —
Cała przyroda się odnawia, a bujność sił
wiosennych wymaga także od człowieka,
odpowiedniej wytrzymałości, aby z tych
sił ożywczych mógł korzystać, inaczej
zamiast podnieść jego energię życiową,
raczej ]ą przytłumią. Stąd wniosek, że do
oczekiwanej wiosny potrzeba również się
przygotować — przez oczyszczenie orga-
nłzmu i wzmocnienie całego ciała.|

Z powyższych wywodów możemy się
przekonać, że od sposobu odżywiania za-
wisło, czy człowiek zimę dobrze znos:,
czy też jest ona dla niego nieprzyłemnna
1 grozi rozmaltemi cierpieniami. Zima jest
przyłacielem silnych 1 zahartowanych i
dla tych milszą porą roku, niż inne. Jest
zatem w naszej mocy, aby nam również
służyła. Rozważmy więc, Jakie Środki,
prócz zdrowego odżywiania w zimie fes7-
cze się nastręczają do wzmocnienia na-
szego ustroju. ž rza

Na plerwszem miejscu jest świeże 1
orzeźwiające powietrze, w ozon obfite,
oczywista na dworze (a nie w mieszka
niach), które wcale nie sprzyja rozwojo-
wi bakteryj. W mrożnem powietrzu i w
zmianach atmosferycznych zimy mamy
doskonały środek do hartowania I może-
my go stosować odpowiednio do raszeį
odporności, odzyskując ciepło za pomoce
ruchu. To też sporty zimowe są bardzo
zdrowe, a kto je uprawia, ten zrozumie,
czem są przyjemności zimy.

W zimie musi człowiek niej:
bywać życie i ponosić więcej trudów, ani-
żeli w innych porach roku, ale zmagając
się z twardemi warunkami bytu, ćwiczy
swą wolę i energję i wytrwałość. Tem się
tłumaczy, że narody północne są zdrowe
i długowieczne. Wszak Polska z niemi są-
siaduje i również ma tęgie zimy, więc
rozporządza podobnemi środkami do b» -
towania — ku podniesieniu teżyzyy na-
rodu. 52.

Dr. A. Tarnawski, z Kcsowa.

 

Przesmułne k arty...
Do z dsuku wyszło dzieło tre-

ści podróżniczej.

Maria Bohdan Niedenthal: Ucayali.

Raj czy Piekło nad Amazonką- (Dom

Książki Polskiej Warszawa 1935).

W dziele tem napotyka czytelnik

przesmutne opowieści o fantastycznem

marnotrawieniu naszych zasobów m:-

terjalnych i obniżaniu powagi Polski.

Niepodając szczegółowej treści przy-

taczamy z niej kilka ustępów.

Do Ucayałi w peruwiańskiej Mon-

tanji popłynęli p. Niedenthalowie w r.

1930 w towarzystwie rodziny rolnika

Dziewy j Dra Szymańskiego, lekarza.

Dyr. Warchałowski nie przygotował

nic na przyjęcie emigrantów, którym

w Warszawie obiecano gotowe działki

domy. ć

„Serce mi się Krajało" (pisze p. Ma-

ria Niedenthal) „gdy przyszedł do

mnie adwokat poseł na Sejm w Lim::,

pokazując kontrakt jednej z ofiar Syn-

dykatu Warszawskiego, i pytając, czy

figurująca na nim pieczęć, jest rzeczy-

wiście pieczęcią instytucji rządowej

Państwa Polskiego? W głowie jego nie

mogło się pomieścić, jak mógł Syndy-

kat tak zadrwić z Urzędu Emigracyi-

nego, każąc mu podpisywać kontrakty,

które zgóry uważał za fikcyjne, Nie

wystarczyło roztrwonienie setek ty-,
sięcy dolarów akcjonarjuszy polskich

dla dopełnienia potrzebne były kilka-

dziesiąt tysięcy wyłudzonych od rzą-

du peruwiafskiego“.

Parodją było tu wszystko, co się

działo.., co urządził Syndykat... . Do*

zwalając iyskredytować_imię Polski

wymawiane w r. 1926wPeru z pełną

„ czcią”.

Na akcję przygotowawczą, na komi-
sie badawcze, które nic nie zbadały,

były pieniądze, idące w setki, tysiące,
ale gdy przyszło do samej pracy osad-

niczej, zabrakło złotych na kupno ko-

loniście świń, czy paru kur obiecanych
w kontrakcie".

„„Przysyłano przez Urząd Koloni-

zacyjny przeważnie  lumpenproletarjat

z wykolejonej inteligencji i robotnika”,

W tem i Niemców, wrogich Polsce.

By nadać większą moc swym sło-

wom pani N. cytuje z broszury Dr.

Ad. Jarzyny, „Peru widoki dla osadnic*

twa rolnego na polskiej koncesji", ustęp

o umowie zawartej z dyr. Warchałow*
skim.

„„djeżeli Kolonia Polska osiedli ...150

rodzin wówczas Warchałowski otrzy*

ma 50.000 ha, natomiast wedle $ 3

kontraktu z Kolonią Polską przeleje na

nią tylko 18.000 ha. W drugim roku

przypadnie darmo  Warchałowskiemu

znowu obszar większy niż kolonji“...

Z szóstą grupą osiedleńców (nierol-

ników) przyjechał sekretarz Kolonii w

Warszawie Aleksander Kurowski jako

dyrektor, a panujący na kolonii złód

wtedy „spowodował okradanie pół-In-

dian przez kolonistów polskich". Ku-

rowski popiiał z osiedieńcami w karcz:

mie, a inicjatorem i wykonawcą rzetel-

nie pojętej pracy organizacyjnei był

ks. Sokół, w którego ręce nie oddano

odpowiedzialnego stanowiska dyrektora
kolonii.

„Dobiega 4 rok od rozpoczęcia akcji
peruwiańskiej. Nie nie zrobiono, aby
ulżyć doli tych, których użyto do nie- 

Drukarnia A Źwierzyżskiego; „Wilno, Mostowa Nr. 1.

až

 

samowitego eksperymentu osadniczego.

Długi u peruwiańczyków... zobowiąza*
nia wobec kolonistów  niezapłacone...
Winnych nie pociągnięto do odpowie”
dzialnošci“...

„Walczy Dziewa 2 nędzą w Bra-

zylii, przeklinając chwilę. w której za-
chciało mu słę zostać pionierem*. Z

nim wielu innych.

Poważna firma nakładowa wydała

pracę p. Niedenthalowej Książka ta
nieskonfiskowana, dotarła do rąk licz-

nych czytelników, znalazła się w in* |

wentarzu czytelń publicznych.

Przesmutne jej karty wzbudzą w
licznych sercach bołesne refleksje. Czy”
telnicy z dniem każdym coraz ciężej

odczuwający własne zubożenie poratu*

dą nietylko nieszczęsnych  Dziewów
zmarniałych w Peru, ale pożałują też

i grosza zmarnowanego na próby ko*

szmarne osadnictwa rolnego w Peru.

Nie uszczęśliwia nikogo, a jest szko”
dłiwą propagandą zewnętrzną i wewnę-

trzną realizacja gwałtownych inicjatyw

lęgnących się w głowach działaczy peł
nych fantastyczności _ pozlsawionych

przygotowania naukowego. Oni działa*
o cierpi za to całe obywatelstw:

Polski.

Al. Žarat.

 

Kolorowe groteski filmowe

Wytwórnia Universal wypuściła na).
rynek pierwsze swe grotzski rysunkowe
w naturalnych kolorach. Bardzo oryg!-

nalne w pomyśle i świetne w ujęciu ora”
wykonaniu stoją te minjaturowe filmy.
rysunkowe na najwyższym poziomie ar=
tystycznym,

—x—

zało

 


