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W  swei „Rewolucji Francuskiej'*

Carlyle, który lubi używać homeryc-

kich epitetów zdobiących, nazywa Ro-

espierrea raz, jak nazywali go współ-

czešni, nieprzedainym, to

cery zielonym, iak fale morskie.

z jego błękitnych fraków i pięknie uło-

żonych żabotów, z jego wciąż powołu-

jącei się na Cnotę (przez duże C) wy-

mowy, z jego takich występów, jak pod-

czas święta Najwyższej Istoty. Carlyle

iubuje się w kontrastach. Więc mając

zamiar poświęcić  Robespierre'owi bo-

dajże pierwszą życzliwą wzmiankę —

tak opisuje ostatnie jego

 

pośmiertną

chwile:

Wystarczy aby Fouguier (Linvillė,

słynny prokurator za terroru) stwier-
dził tożsamość. Jego więźniowie iuż
wyięci z pod prawa! O czwartej po-
południu ulice Paryża zatłoczone,
jak nigdy: Od Pałacu Sprawiedliwo-

i do Placu Rewolucji — bo tym ra-
zem znowu w tę stronę jadą furgony
— iedna gęsta, ruchliwa masa; wszyst
kie okna pełne, szme dachy i linie, na
których spotykają się kondygnacje
dachówek, zakwitają pączkami ludz-
kiej cekawości — wśród dziwnego
wesela. Toczą się iurgony śmierci ze
swą pstrą porcją wyjętych z pod pra-
wa z jakimi dwudziestu trzema ludźmi
od Maksymiljana (Robespierre'a) do

mera Fleuriot'a i szewca Simon'a.
Wszystkie oczy na furgonie Robes-
pierre'a, gdzie on ze szczęką, obwią-
zaną brudnem płótnem, leży w nice-
stwie z pół nieżywym bratem i pół
nieżywym Henr:ot'em (wszyscy trzej
asiłowali popełnić samobójstwo); ma
się. pod koniec ich  „siečemnastu g0-
dzinom“ agonii, Żandarmi zwracają w

jego stronę ostrza szabel, pokazując
ludowi który to. Jakaś kobieta wska-
kuje na furgon, zaciskając jedną rękę
na jego bocznej Ściance, a drugą
wznosząc, jak Sybilla. Woła: „Twoja
śmierć upaja mnie radością!* Otwo-

*'rzył oczy Robespierre. „Zbrodniarzu,
zapadnij się w piekło wraz z przekleń-
stwami wszystkich żon i matek!" —
U stóp szafotu ułożyli go na ziemię,
aby czekał swej kolei. Gdy go pod-
nies'ono, jego oczy Oiworzyły się
znowu; spostrzegły rudawe żelazo.
Samson zerwał z niego frak (błękitny
'w którym paradował podczas święta
Najwyższej Istoty); zerwał brudne

« płótno z jego szczęki; szczęka opadła
bezwładnie, krzyk wyrwał mu się z
gardła — ohyda dla uszu i dla oczu
Samson, nie możesz przesadzić w po-

" śpiecha! 1).

I teraz nastąpi kontrast:

Gdy Samson dokonat dzieła, buch-
" nął z tłumu jeden za drugim okrzyk
przyklaskujący; okrzyk, co brzmi da-
lei nietylko nad Paryżem, ale nad
Francją, ale nad całą Europą aż do
obecnego pokolenia: Zasłużenie, ale i
niezasłużenie. O nainieszczęśliwszy z
adwokatów z Arras, czyś był gorszy

"od innych adwokatów? Nie żył w 0-
wym wieku mąż Skrupulatniejszy wed
le swych formułek, swego Credo i
swego żargonu, swych zacności, do-
broci, swych rozkoszy cnotył tym
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podobnie, Mąż zdolny w jakimś
szczęśliwszym, lepiej uporządkowa=
nym wieku stać Się iedną z tych nie-
przedainych, sztywnych figur za wzór
stawianych i mieć marmurowe tablice
oraz pogrzebowe mowy: Jego biedny
gospodarz, stolarz z ulicy St, Honoróć
kochał go, brat iego zań umarł. Niech
Bóg będzie miłosierny dla niego —
i dla nas!

Tak mie pisze ktoś, kio chce swym

czytelnikom postawić przed oczyma po-
twora moralnego.

FANATYK DEMOKRACJI:

Carlyle tworzył swą prozaiczną epo-

peję o wielkiej rewolucji sto lat temu.

Posłuchajmy teraz innego Anglika( fran-

cuskiego pochodzenia) Hilarego Bel-
loc'a, który analizował jei postaci i dzie-

je w r. 1911.

Belloc bardzo słusznie mówi, że ist-

niały dwa obrazy Robespierre'a, zarów-

no za jego czasów, jak później — Ro-

bespierre legendy i Robespierre rzeczy-

wistości, Ale ta różnica. iak widać z dal

szego toku wywodów, odnosi się iedy-

nie do wpływu Robespierre'a na prze-

bieg wypadków: Belloc uważa g0 za fi-

guranta, pod którego firmą rządzih inni

członkowie Komitetu Publicznego Oca-

lenia, przedewszystkiem Carnot. Ich

dziełem był terror, a Robespierre jedy-

nie pragnął być popularnym i wzdryga-

jąc się przed terrorem, nie występował

przeciw niemu jawnie, ponieważ sądził.

że sprzeciwiłby Się opinii większości

narodu. Za tę omyłkę zapłacił głową.

Kwestję udziału Robespierre'a we wla-
dzy rozstrzygającego, częściowego lub

drobnego, masimy zostawić tu na boku.

Przytoczmy teraz ów „legendowy* 0-
braz charakteru Robespierre'a, który

Belloc uznał za prawdziwy — z wyjąt-

kiem jego władzy:

Wyobraźcie sobie człowieka  naj-
szczerzej wyznającego z przekonania
czystą doktrynę demokratyczną, czło-
wieka, który nie myślał o niczem
prócz urzeczywistnienia tej doktryny,
a który nigdy nie poświęcił swego
dążenia do jej urzeczywistnienia w
państwie jakiejkolwiek osobnej korzy-
ści. Człowiek ten,
ostatecznie ubóstwienie narodu staje
się coraz bardziej potężnym.
Wchodzi do ciała rządzącego t. i. do
Komitetu Ocalenia Publicznego, iest
panem i wewnątrz i nazewnątrz, tego

ciała a władzy swej używa do usta-
lenia idealnej demokracji, która ma a-
nawać istnienie Boga i opierać Się na
cnocie obywateslkiej; Aby ustalić ten
ideał musi uciec się do terroru. Od-
krywa, że liczba ludzi odstrychui
cych się od tego ideału wciąż roš

  

  

 

i karze ich Śmiercią: Rzeź zaczynć |
być potworna; porywa  nailepszyc!
demokratów; ostatecznie już nie moż
na je znieść dalej. W Komitecie bun:
tuiją się przeciw niemu jego bezpo
średni podwładni, zostaje wyjęty z
pod prawa, bezskutecznie usiłuje wy
wołać rewolucię ludowa Paryża n
swoją korzyść, zostaje stracony, a je-
go system terroru upada.

Dzielę zdanie Belloc'a. że Robespier-

re nie był duszą terroru. iNiewątpliwie

mając zaufanie, a |

jednak uważał się za jego duszę, Stąd

obraz jego charakteru nie zależy od te-

go, czy od lata 1793 do lata 1794 roku

rządził we Francji on, czy kto inny:

Sądzę, że gdyby zmartwychwstał i gdy

by go zapytano, co myśli o sobie, odpo-

działby mniej więcej tak samo, jak Bel-

loc. Ale obraz byłby wyidealizowany.

FRANCUSCY PROFESOROWIE

Gdy w Trzeciei Rzeczypospolitej po

sprawie Drayfussa przyszły do siera

żywioły radykalne, zaczęto żywić prze-

konanie, że stan rzeczy we Francji XX.

wieku opiera się na tradycjach. wielkiej

rewolucii: Stąd zaczęto iej dzieje, na-

wet dzieje terroru przedstawiać w O

wiele lepszem świetle. niż poprzednio.

Zaczęto szukać bohaterów pomiędzy

największymi z trybunów ludu, którzy

działali w Konwencie. Każdy wybierał

sobie jedną postać, którei przypisywał

wszystko, co pozostało dobrego po tym

krwawym Okresie (a więc ocalenie

Francii przed najazdem i wydobycie z

niej potężnych sił ukrytych). Reszta,

zasługującą na potępienie, była dziełem

innych, na których barki zrzacano okru-

cieństwa, zdzierstwa. pompatyczne bła-

żeństwa, intrygi i t: d.

Przez jakiś czas był bardzo rozpow-

szechniony kult Dentona — zaświad-

czyć może pomnik w Paryżu i dramat

Romain Rolland'a. Widziano w Dantonie
nieustraszonego  partjoię obdarzonego

wszekiemi talentami męża stanu. Ro-

pespierre nie mógł dobrze wyjść na tym

kulcie iako główny sprawca iego zgu-

by: Albert Math'ez, który wystąpił w

jego obronie, woła z emfaza: Nie wierz-

cie Aulard'owi, to „osobisty wróg Ro-

bespierra*: Zato sam pisze nieledwie ie-

go apoteozę. Jest to w związku ze skraj-

nym demokratyzmem i wstrętem do re-

ligii obiawonei, który Mathiez dzieli ze

swym bohaterem.

W pewnych wypadkach posuwa on

się tak daleko, że popada w  sprzecz-

„nošči: Zarzucano Robespierreowi, że

wynalazł kult Najwyższej Istoty dla

„własnych celów Ależ — mówi Mathiez

,— był on w tym czasie bezsilny, istnia-
Ha przeciw niemu opozycja w Komitecie

bezpieczeństwa publicznego, a uroczy-

stość na cześć Naiwyższej Istoty nawet

ją wzmocniła: Robespierre poparł tylko

cudzy wniosek. Chciał pognębćć katoli-

:yzm jego własną bronią, — A więc

niał jednak iakieś własne ceel-..

Wedle Mathiez'a Robespie-re nie
| był duszą terroru. był mądrym i ucz-

ciwym republikaninem. Tu sąd zga-

dza się mniei więcei z sądem Belloc'a.

Mimowoli iednak mus. Mathiez stwier-

dzić chorobliwą amb!cię Robespierre'a,

który wedle niego ściągnął na siebie

zgubę. pokłóciwszy się z Carnot'em.

Przyczyną niezgody było, że chciał

     

ea” operacjami wojennemi.

NOWA MONOGRAFJA
Nowa książka o Robespierze, na-

pisana przez Anglika, Reginalda So-

merset Warda, zajmuje się nie tyle hi-

storją, ile psychologią. Autor zbadał
sumiennie wszystko, co mogło  przy-

czynić się do wyjaśnienia rozwoju du-

chowego tragicznego trybuna i na tej

podstawie nazwał swą monografię

studium o stopniowem pogarszaniu się

charakteru. .

MŁODOŚĆ GÓRNA I CHMURNA

Robespierre pochodził z. rodziny

prawniczej, jego przodkowie byli sę:

dziami i adwokatami. Stąd owa chęć

do ujmowania wszystkiego w normy

ustawy, od której niewolno nigdy od-

stąpić, której litery musi się z całą

bezwzględnością przestrzegać.Stąd to

wznoszenie się ponad wszelkie uczucia

w praktyce wyzbycie się wszelkiego

uczucia.

Nad młodością Robespierre'a zacię-

żyła hańba ojca, który przypieczętował

różne nieuczciwe postępki tajemniczem

zniknięciem. Maksymilian czuł się gło-

wą rodziny. Pragął zmazać plamęiz te

go powodu wciąż myśl:ło sobie. Z dru

giej strony czuł się skrzywdzonym

ojciec i cokolwiek zrobił wina nie

powinna spadać na dzieci. Taka była

teza pierwszej pracy literackiej Mak-

symiljana. Zaczął 0a przeciwstawiać

oemu otoczeniu i zwolna coraz bardziej

zaczął tchnąć taką samą chłodną nie-

życzliwością. Wszędzie upatrywał chęć

ubliżenia sobie — i tu było źródło ie-

go niesłychanej dumy i próżności. Na

każdym ki0ku wietrzył zasadzkę, a

wiadomo. że lęk czyni okrutnym.

Drugim, równie doniosłym  czynni-

kiem, był Rousseau, który Maksymi-

lianowi zastąpił wszelką religię. Wcie-
lić w życie teorie Rousseau'a! Uszczę-

śliwić ludzkość bez względu na to, czy

ona chce, czy nie chce! Pokazać jej,
że młody. lekceważony adwokat z Ar-

ras. z którego pokpiwają jako z do-

ktrynera, potrafi stworzyć nową epo-

kę w dziejach, epokę równości, wol-

ności, braterstwa! Oto były myśli, ja-

kie płoszyły sen z Oczu Maksymiliana.

Świat jest zły — trzeba mu przemocą
narzucić cnotę. A Maksymiljan przy

swym braku fizycznych namiętności,

przy swem zapat.zeniu w ce'e ogólne

czuł się cnotliwym, Czuł się wyższym

nad społeczeństwo. | zwolną zaczął

siebie utożsamiać z ideałem, iaki go

ożywiał. Czuł się jedynym  człowie-

kiem, powołanym do iego wcielenia w

życie.

ROBESPIERRE JAKO DZIAŁACZ

POLITYCZNY

Tego ideałem żyjącego egotystę,

pełnego nieufności do ludzi i oschlego,
wypadki powołały na szeroką arenę.

Obdarzony logicznem rozumowaniemi
płynną wymową. zaczął wywierać sil-
ne wrażenie na kolegów z klubu jako-
binów. Gdy schodził z mównicy, od-  zywały się wkoło szmery uwielbienia

przez społeczeństwo. Kimkolwiek był

siebie chłodną nieżyczliwością  tchną-



Str. HI.

— a On upajał się niemi i wierzył po-

chlebcom. Zupełnie podobna atmosfera

otaczała go w domu. Gospodarz i jego

rodzina prześcigali się w uprzejmo-

ściach 1 wysazach czci a Maksymilian

spoglądając na swoje portrety | po-
piersia, słuchał muzyki — 1 obmyślał

sposoby uszczęśliwienia ludzkości. Dla
wypoczynku czytał Racine'a.

Tymczasem dookoła panował zamęt.
Obce armie zagrażały Francji, całe jej

olbrzymie przestrzenie ogarnął pło

mień wojny domowej. Na terenie Kon-
werntu wyłaniają się ooraz nowe dąże-

nia — a on, Robespierre nie uznaje

żadnego innego sposobu zbawienia
Francji prócz własnego. Zamęt wy-

zyskują różne ptaki niebieskie, robiąc

nieczyste interesa, oszukując na  do-
stawach, łupiąc zajęte kraje, korzysta-

jąc z dewaluacji. Zwolennicy starego

porządku porozumiewają się z nie-

przyjacielem, cieszą z iego postępów...

A wśród tego morza nieprawości twar

do stoi skała Cnoty,*na niej on, Ro-
bespierre. Kto nie ze mną, ten prze-
ciw mnie! Niech ginie dla wielkiego

ideału. Cnota to ja.
wszystko wolno.

PRECZ Z LITOŚCIĄ!

Kamill Desmoulins, który niegdyś

Kzukał chluby w przydomku prokura-

tora latarni, nawołuje, aby stworzyć

|„Komitet miłosierdzia”. Kobiety wy-
(syłają do Konwentu doputację, błaga-
ac o litošė dla więźniów. Cóż. kiedy

|Cnota a terror to jedno w tych cza:
sach walki, nieuczciwości i niebezpie-

czeństw, czyhających na ludzi, co opo-

wiedzieli się przy <cnocłe, przede-
wszystkiem na największego z nich,

na samego Robespierre'a... I Robes-
pierre stawia wniosek, aby stworzyć

Komitet sprawiedliwości któryby  śle-

dzi! za knowaniami ; tępił je z całą

bezwzględnością. Danton zachwiał się,

Danton coś również mówi o litości,

Danton'a otaczają aferzyści, Danton

jest zdrajcą —— precz z głową Dan-
'ton'a....

Jeżeli zastanowimy się nad tą psy-

chiką, to dojdziemy do przekonania, że

„ostatecznie wszystko jedno, czy Ro-

|bespierre rzeczywiście rządził Francją

'ezy nie. W każdym razie sądził, że

„nią rządziichciał rządzić tak. jak rzą-

!dzono w Czasie terroru. Idealista zre-

zygnował z przekonywania ludzi, z

przemawiania do ich  najszlachetniei-

szych uczuć, stał się zwolennikiem
gwałtów. Wróg tyranów przemienił

się w największego tyrana. To iego

tragedją wewnętrzna, którą n.eubłaga-

na konieczność musiała ukoronować
„tragedją zewnętrzną, 9-tym Termidora.

Ward nie wyłącza możliwości, że tar-
gany piekłem, jakie miał w duszy, R0-

|bespierre doszedł do paranoi i zginął

już jako człowiek obłąkany, ale skła:

nia się raczej ku odrzuceniu tej teorii.

CZY ROBESPIERRE USIŁOWAŁ PO-
PEŁNIĆ SAMOBÓJSTWO?

W przedstawieniu wypadków  hi-

„storycznych idzie przeważnie za wy”

|nikami badań Mathiez'a i zbyt bezkry-

į tycznie przyjmuje od niego obraz Dan-

„ton'a „zezwalającego na każdą  zbro-

'dnię, zawikłanego w każdy spisek, 0-

|biecującego opiekę łotrom, a wierność

patriotom, zręcznie wyjaśniającego

swą zdradę TS dobra publicz-

nego“.
Tylko w opisie wypadków mocy z

9 na 10 Termidora (27 na 28 lipca) 1794

Ward odstępuję od poglądów Mathiez'a

Jak wiadomo, Robespierre'a uwięziono

rannego z szczęką strzaskaną kulą

pistoletu. Wprawdzie żandarm  Mėda

chwalił się że to On zadał tę ranę.

jł zawdzięczał nieprawdopodobuemu 0-

I w imię cnoty
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powiadaniu początek swej karjery (u-

marl jako baror cesarstwa). Atoli prze

waża między historykami opinia. że

Robespierre postrzelił się sam, chcąc
popełnić samobójstwo Tego też zda-

nia jest Mathiez. Natomiast Ward u-

waża samobójstwo za psychologicznie

niemożliwe i stawia własną hipotezę:

Siedzący obok Robespierre'a przyja-

ciel jego i współpracownik Lebas o0-
debrał sobie życie wystrzałem piste-

letowym. Można przypuszczać, że R

bezpierre'a zraniłą ta sama kula.

Hipoteza iest dość nieprawdopc-

dobna, zamach samobójczy zaś zga-

dza się ze sposobem myślenia czło-

wieka, który uważał się za równego
Brutusowi, a widział, że wszystko

stracone.

ROZROST PIERWIASTKÓW OSOBi
STYCH

Rzetelną zasługą Warda są nie

przyczynki do fziejów wielkiej rewo-

lucji, ale Świetnie <kreślony, prawda
psychologiczną tei: zarys ducho-

wej ewolucji Robespie e » ww któreg”
duszy coraz bardziej roz + Se

pierwiastki osobiste. aż zgłusz):, ' za

biły wszystko inne© To najlepsze Z

dotychczasowych rozwiązanie zagad

nienia Robespierre'a.

WŁADYSŁAW TARNAWSKI

 

500-lecie wielkopolskiej paralji
P occie chwile przeżywał niedawno

Ostrów Wielkopolski, którego ludność w

przepięknych uroczystościach w obecno-

ści Ks. Kardynała Prymnsa Hlonda 0b-

chodziła 500-lecie s./ej parafji. Uroczy-

stości te były głębokim kultem dla tych

postaci, które w ciągu pięciu wieków

przesuwały się poprzez ożywcze pro-

mienie parafji ostrowskiej, jak niemniej

były stwierdzeniem, iż społeczeństwa

miasta Ostrowa łęczy się ściśle z Bo-

giem na podstawie zasad wiary i oby-

czaju katolickiego. Zewnętrznym tego

wyrazem była uchwała Rady Miejskiej

miasta Ostrowa, powzięta na uroczystem

posiedzeniu, w czasie jubileuszu para-

fji ofiarująca miasto Ostrów Najśw. Ser-

cu Jezusowemu. „Pomai - głosi ona - :ż

w dobrej i złej doli Ostrowska Paraija z

miastem i narodem wspólnie błogosła-

wieństwa losu, jako też klęski, dopustu

Bożego spadające, przeż,wała, a Naród

on Polski w wierności i służbie Bogu i

Ojczyźnie utrzymywała, ..„któreto po-

stanowienia i uchwałę dnia dzisiejszego

Miastu i Narodowi obwieszczają i podpi-

sami swemi stwierdzają”.

Ostrów, który wśród miast wymienio-

ny jest już w r. 1404, posiadał wtedy

swój kościół, który należał jednak do pa-

rafji w Wysocku. W. trzydzieści lat póź-

niejj gdy Ostrowianie spowodu napa-

dów zbójeckich, wielkich wód oraz da-
lekiej drogi nie mogli wypełniać swych

obowiązków  parafjalnych, uzyskali od
Ks. Jerzego z Ostrowa dokument, zawie-

rający uposażenie nowej parafji w Ostro-

wie. Na utrzymanie plebana przeznaczył

kolator jeden łaa z domem i podwórzem

przy kościel', z ogrodem i łąką, położo-
nemi wśród ogrodów i łąi: mieszczań-

skich, dalej wspólne pastwiska i wolny

wrąb do lasóv: pańskich wreszcie dzie-

sięcinę snopkową z trzech okolicznych

folwarków. Skromne to uposażenie nowej
parafji zostało rozszerzone w kilka lat

później dotacją ówczesnego właściciela

Ostrowa, Mikołaja z Ociąża. Przez na-

stępnych lat 60 przeszło, 1': dowiaduje-

my się niczego o kościele ostrowskim.
Pewne światło na dzieje parafji rzuca do-
konana w r. 1508 wizytacja Jana z Gó-

ry, lecz dopiero druga skolei wizytacja,

dokonana w roku odsieczy Wiednia przez

Jana Gnińskiego w pełniejszem świetle

przedstawia parafję ostrowską. Kościół

ówczesny zbudowany był z drzewa,

wnętrze miał mniej ozdobne, strop

prosty, niesklepiony. — Plebanja skła-

dała się z dwu izb, jednej komory i piw-

nicy. W pobliżu zabudowań gospodar-

czych stał drugi budynex, zamieniony 

na mały browar, przy którym znajdował
się stawek rybny. Mod egidą parafji pro-

wadzoną była szkółka parafjalna oraz

szpital.

W dwa lata po wizytacji ks. Gniń-

skiego Ostrów przeszedł z rąk Kielczew-

skich do Leszczyńskich, z których Rafał,
ojciec króla Stanisława, był jego właści-

cielem. Stary drewniany kościół, trawio-
ny zębem czasu ctylił się ku upadkowi,
to też właściciel miasta, ks. Radziwiłł re-

wersem, wystawionym w r. 1779., zobo-
wiązał się wystawić nowy kościół pa-

rafjalny drewniany na podmórowaniu,

który też niebawem w kształcie bazyliki

został wybudowany. Sklepienie,głównej

nawy było beczkowe, nawy boczne mia-

ły płaskie sufity, dach kryty szkudtami.
Ciężkie chwile prz.żywała paraija po

powstaniu z r. 1848. Komendarzem w O-

strowie był wówcz:: ks. Ruszkiewicz.

Władze pruskie od samego początku nie-

chętnem okiem spoglądały na jego dzia-
łalność. Po ukończeniu walk powstań-
czych łandrat ostrowski wygotował prze-
ciw wymienionemu proboszczowi akt
oskarżenia, w którym zarzucał mu, że
naprowadził na miasto powstańców i że
na pogrzebie zabitych wygłosił podbu-

rzającą mowę, a w dokumentach ich zej-
ścia pisał o nich: „zamordowani przez

wojsko pruskie”. W okresie Kulturkamp-

fu parafja ostrowska pozbawioną była

swego proboszcza. | š

Gdy w „. 1904 liczba dusz parafji. 0-

strowskiej doszła do 15 tysięcy, a stary

kościół już był za mały, zaczęto tegoż
roku budować nowy, murowany. Nastą-
pił złoty okres w dziejach Ostrowa i pa-

rafji, który zaznaczył się największym
w jej dziejach rozkwitem życia religijne-

go, organizacyjnego i kulturalnego. O-
środkiem ożywionego ruchu umysłowega

stał się Parafjalny Dom Xatolicki, w któ-

rym urządzano wykłady publiczne, orga-
nizowano koncerty i przedstawienia a-

matorskie. Znalazł w jego murach po-
mieszczenie oddział miejscowy Towarzy-

stwa Czytelń Ludowych, tak. że Dom ten

nazywany był przez ludność niemiecką

„eine Pilanzstūtte des Polentums“. Roz-
winęła się w jego murach świetnie tajna

organizacja narodowa, a młodzi konspi-

ratorzy składali przysięgę w tamtejszej

kaplicy. W tym czasie ks. Zborowski na
terenie parafji założył jedne z pierwszych

na ziemiach polskich „Ogródki Dziecię-

ce". Dzięki planowej pracy parafjalnej

mieszczaństwo ostrowskie, polskie i bar-
dzo patrjotyczne, rosło szybko w potę-

gę materjalną, a dzięki wysiłkom miej-

scowego duchowieństwa, lekarzy, adwo-
katów i księgarzy podciągałc się równo-

 

 Łódź podwodna O. R. P. „Zbik”  

cześnie szybko ku wyżynom kultury na-

rodowej i europejskiej. Dla tych zwłasz-

cza, którzy duszą młodzieńczą wch!aniak
w siebie owe cenne podniety umysłowe
i kulturalne, przeżycia owych czasów

stały się trwałą na przyszłość zdobyczą.

Mimo  niesłychanego ucisku katoli-

cyzm i polskość w Ostrowie wkraczały

zwycięsko w progi niepodległego pań-

stwa polskiego. Po wojnie zaszły rady-

kalne zmiany w parafji ostrowskiej. Od-

dzielono od niej parafię w Jankowie

Przygodzkim z osobnym kościołem pa-

rafjalnym. Dla uwiecznienia bohaterskiej

postaci ks. kardynała  Ledochowskiego,

który w czasie kulturkampfu spędził dwa

lata (1874 — 1876) w więzieniu ostrow-

skiem, wzniesiony został ku iego czci

pomnik, który stanął po lewej stronie

kościoła. Obecnym proboszczem paratji

„jest ks. Ludwik Jarosz, wieloletni sekre-

tarz generalny w Archidiecezjalnym In-

stytucie Akcji Katolickiej. |

Paraija ostrowska należy w archidie-

cezji poznańskiej do. największych, stan

jej bowiem liczebny wynosi zwyż 31 ty-

sięcy dusz, Mieszany zespół wiernych

wymaga łączenia duszpasterstwa wielko-

miejskiego, podmiejskiego 1 wiejskiego.

Niezależnie od tych trudności życie|reli=

gijne w tej parafji pozostaje napoziomie,

niezwykle wysokim, to też zajmuje oni”
wśród innych przodujące miejsce. Dużą
pomocą w pracy duszpasterskiej sąlicz=

ne w parafji ostrowskiej bractwa, a pra-
ca społeczno - religijna skupia się na
terenie licznych stow:rzyszeń, zarówno

na terenie miejskim, jak i po woo
wsiach.

Już niejednokrotnie w czasie dada

historyków zwrar”no uwagę na potrze-

bę prowadzenia badań z zakresu wew=
nętrznej historji Polski, uwzględnienia:

historji lokalnej, zatem kościołów, klasz-
torów, szkół, miast, wsi itd. Poważnym

przyczynkiem w zakresić tego rodzaju

zagadnień jest rozprawa naukowa pt.

„500-lecie parafii". (1434—1934). Ostrów
1935., pióra znanego historyka, Dra An-

drzeja Wojtkowskiego, Docenta Uniwer-

sytetu Poznańskiego i Dyrektora Bibljo-

teki Raczyńskich. Autor całego sżeregu
gruntownyci. i poważnych prac z zakre-

su politycznych i kulturalnych dziejów

Wielkopolski i Poznania w w. XIX,
zwłaszcza z epoki kulturkampfu, posia-,

da już za sobą dzieła tej wysokiejmiary,

jak: „Edward Raczyński i jego dzieło”

oraz „Historja Towarzystwa Przyjaciół

Nauk w Poznaniu”, pozatem cały szereg

większych i mniejszych prac.
Ostatnio zainicjował pracę nad

„Bibljografją Wielkopolski" któreto dzie-

ło, zakrojone na szersze rozmiary, pod
wytrwałym kierunkiem świetnego histor-

jografa Ziem Zachodnich i wybitnego

znawcy historji Wielkopolski, wyrośnie

do granic pomnikowego, naukowego

przedsięwzięcia. Dodać wkońcu należy, że

wybitny ten historyk związany jest dro-

giemi wspomnieniami z naszem miastem,

wszak w pamiętnym roku wojennym, gdy

ważyły się losy Lwowa i jego przyna-

leżności do Macierzy, Dr. Andrzej Wojt-

kowski jako szeregowiec 1 pułku Strzel-

ców Wielkopolskich, przysłanych na od-

siecz Lwowa przez wierną Wielkopolskę,

wziął udział w całej kampanji, w której

żołnierz wielkopolski w znacznej mierze

przyczynił się podówcz1s do pea

oręża polskiego. a. m.
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Nieco o polskich ziołach leczniczych

ML. więcej przed 7 laty polskie rol-

nictwo znalazło się w wielce krytycz-

nem położeniu. Dziwnym trafem zaczęły

padać wszystkie rdzennie polskie war-

sztaty pracy, polskie rzemiosło, polski

kupiec, a przedewszystkiem rolnik.

Wskutkach ziemia polska i nierachomo-

ści zaczęły przechodzić w obce ręce,

wśród polskiego społeczeństwa wzrosło

bezrobocie a na wsi nędza. W ten Spo-

sób zrodził się «w Polsce problem rolni-

czy:

Na ten temat rozwinęła się obszerna

dyskusja w prasie rołniczej i codziennej,

szuka się lekarstwa dla uzdrowienia na-

szego rolnictwa i znałeźiono je w formie

oddłużenia. Wątpić należy, czy oddłu-

żenie przeprowadzone kosztem konsu-

menta przyniesie korzyść rolnictwu i

doprowadzi do celu. Rolnictwo leczyć

należy od wewnątrz.

Dotychczas nauka rolnicza nawoły-

wała do intensywności w rolnictwie,

która wymaga wielkiego kapitału nakła-

dowego, bogatego inwentarza martwego

i żywego i bogacila zagranicę, stwarza-
jąc wkońca tak zwaną klęskę urodzaju.

Podniesienie techniki rolnej i wydaino-

ści gleby zawiodło.
Rolnik bowiem musi umieć nietylko

wyzyskać bogactwa ziemi polskiej, jei
faunę i florę, lecz w pierwszej linji

musi zorganizować handel produktami

rolniczemi, pozbyć się wszelkiego ro-

8zaju pośredników, nawiązać stosunki

handlowe w kraju i zagranicą, a wów-

czas problem rolniczy będzłe rozwiąza-

ny -Qdy przypatrzymy się życiu rolni-
czemu w naszym kraju, i stwierdzimy,

dłaczego ziemia polska nie bogaci pol-
skiego rolmika, łatwo zrozumiemy, gdzie

tkwi źródło kryzysu w rołnictwie. Przy-
kładów, które uplastyczniają tę prawdę

jest wiele, 1 na początek poruszamy

sprawę ziół leczniczych,
s .

Produkcja ziół leczniczych w Polsce
znajduje bardzo mało zwolenników, na-

tomiast gleba połska, zdziekolwiek za-

błądzimy, rodzł wielkie masy i wiele

gatunków ziół lekarskich i aromatycz-

nych, których rozum polski nie umiał

dotychczas wyzyskać, A przecież nowo-

czesną wiedza lekarska wraca coraz po-

ważniej i wyraźniej do leków roślinnych

dotychczas lskceważonych. To też po-

pyt na zioła lekarskie 1 aromatyczne

wzrasta niebywale zagranicą f obcy

przedsiębiorcy często przedkładają Pol-

sce swe oferty na ich dostawę. I mimo

tego, że produkcja i wywóz tych ziół
może zapewnić rolnikowi poważne do-

chody, a bilans handlowy naszego kroju

może na tem wiele zyskać, działalność

na tem poln jest wielce nieznaczną.

A każdy rolnik wie, że rośliny lekar-

skie i aromatyczne są malo wymagają-

ce, gdyż są to przeważnie rośliny dziko

rosnące, chwasty, które w walce o byt

zahartowały się i aodporniły, przysto-

sowując się szybko do danego klimatu

i gleby. To też udają się wspaniale na

nieużytkach, których w Polsce jest až

nazbyt wiele.

Można spotkać się z zarzutem, że do-

tychczasowe próby tej produkcji w Pol-

sce zawiodły, a nawet przyniosty Stra-

ty. Tymczasem trzeba stwierdzić, że

rolnicza produkcja ziół - leczniczych i

aromatycznych dała dobre rezultaty, na-

tomiast zawiodły nasze stosinki handlo-

we, zależne od złej czy dobrej woli po”

średników i handlarzy, którzy więcej

zarabiają na imporcie lekarstw roślin-

nych i ziół z zagranicy, W Polsce też

nie umiano stworzyć dotychczas prze-
————— .

mysłu, któryby przerabiał polskie zioła

i dostosował się do wymogów rynka

zbytu. Zioła bowiem nie można rzucać

na rynek handlowy w formie naturalnej,

jak siano, lecz musi się je odpowiednio

przerobić, opakować i zareklamować.

Z ziół trzeba również sporządzać eks-

trakty, różne wyroby periumervine, a-
romaty, ną których francuscy przemy-

słowcy bogacą się również kosztem

Polski.
Polski zaś rolnik musi sprzedawać

swój zbiór ziół po cenach niezwykle ni-

skich, a produkt ten handlarze wywożą

z dobrym zarobkiem zagranicę po to,

by wrócił do Polski w formie przerobio-

nej, a Polacy kupują po przeróbce wła-

sne zioła po cenie bardzo wysokiej.

Rolnicy innych krajów postępują

jnaczejj W Hiszpanji istnieje Komitet
narodowy produkcji roślin leczniczych,

który podlega generalnej Dyrekcji Zdro-

wia, i dostarczą rolnikom nasion isa-

dzonek prowadzi stacje doświadczalne,

udziela rady i pomocy, ułatwia zbyt, u-

rządza odczpty i wystawy, wydaje wie-

le pouczających broszur i pism, popiera

materialnie i ustawowo ten nowy prze-

mysł rolniczy i nawiązuje kontakt han-

dłowy z zagranicą. Taką samą akcię

widzimy we Francji, w Niemczech i we

Włoszech i w innych krajach.

Przemysł ten coraz częściej odnosi

się do Polski z zapytaniem o zioła lecz-

nicze, gotów je nabyć za gotówkę we

wielkich ilościach, gdyż n.p. przemysł

francuski _wykazuje zapotrzebowanie

miesięczne wyrażające się w miljonach

£-- — <zlowiek - automai. Epo-

kowy, zdawałoby się, wynalazek dwi-
dziestego wieku. Bezduszna maszyn,
dzieło rąk ludzkich, zdolna jednak speł-

niać najbardziej skomplikowane i 9d-

powiedzialne funkcje z nieomylną pre-
cyzią... automatu,

Dobrodziejstwo, czy przekleństwo
ludzkości? ,

Oto niedawno dokonano niezwyklo-
go eksperymentu: zakłady niemieckie

Junkersa zbudowały samolot z gyr%

skopem, pi'otowany przez robota! Sa-

mołot ten, typu Junkers W. 34, prze-

był sam drogę z Londynu do lotniska

Le Bourget pod Paryżem, wykonując

szereg trudnych ewolucyj w powietrzu

Jakiż to wspaniały wynalazek, niż-

prawdaż? Ale spojrzyjmy na odwrotną
stronę medału: czyż nie jest rzeczą
łatwą załadować na taki samolot kil-

kanaście bomb gazowych, które w da:

nym momencie z precyzją zegarka spa-

dną ma upatrzony cel, siejąc zniszcze-

nie?
Toteż niedztw, że francuskie minl-

sterstwo lotnictwa po tej jednej próbie

zakupiło kilka modeli takiego saimo-

lotu...
z s *

Są jednak wypadki, gdy roboty sta-
ją się prawdziwymi stróżami i opieku-

nami człowieka. Dotyczy ta zwłaszcza

aparatów uzbrojonych w komórkę fo-

to - elektryczną, tzw. „elektryczne

oko”. Aparaty podobne wyrabia się f4-

brycznie, a w funkcjonowaniu swem

przedstawiają one prawdziwy „móz£”,

zasilany jedynie zwykłym prądem elek-

trycznym.
Tak więc umieszcza się np. takiego

robota w dużych zakładach przemysło-

wych hib fabrycznych, gdzie praca przy

skomplikowanych maszynach przedsta-

wia duże niebezpieczeństwo dla robot.
pika.
Skoro przez nieuwagę robotnik wsu-

nie rękę pod prasę, kalander, czy ma-

szynę rotacyiną, robot zatrzymuje mo-

mentalnie ruch danej maszyny. W  in-

nych wypadkach. gdy natychmiastowe

j zatrzymaaie potężnych maszyn jest nie-

 

kilogramów. Oferty te jednak przeimują

handlarze, a nie wie o nich polski pro-

ducent, któryby napewno z czasem pod

wpływem zagranicy pozbył się wszyst-

kich pośredników,

Obecnie Polska wywozi do Nie-

miec wiele widłaku (Lycopodiam), han-

dlarze zarabiają przytem rocznie około

12 milionów złotych, polski zaś rolnik

nie zarabia nawet 5 proc. od tej kwoty:

Widłak służy nietylko do wyrobu le-

karstw, lecz znajduje ważne zastosowa-

nie w pyrotechnice zwłaszcza przy Od-
lewie bardzo precyzyjnych pocisków.

Taki pożątiany i cenny produkt rolnik

polski sprzedaje za bezcen w czasach
obecnych, gdy rośnie liczba fabryk

broni.

Polska dostarczą również zagranicy
wiele jałowca, którego wielkie masy idą

do Anglii, gdzie fabrykują z niego spe-

cialny napój wyskokowy, wielce ułubio-

ny i zwany tam džin - visky. Z Polski

wywozi się również zagranicę Korę

Kruszyny (Rhammus franguła), z której

otrzymuje się wyciąg i sporządza z nie-

go pastylki zwane „cascaris sagradae*;

i pigułki „cascarine", sprzedawane u

nas po wysokiej cenie,

Tatarak, który u nas rośnie bujnie

i dziko na brzegach stawów i bagien a

kandyzowany tak dobrze smakuje dzie-

ciom i starszym, na którym chłopey

wygrywają w Zielone święta różne me-

lodje, uważany u has zą chwast i nie-

użytek, idzie od nas masami zagranicę

i wraca po przeróbce do Polski i sprze- 
daje się go w naszym kraju po wysokich

miesięczne vyrais? się_w,mionachdassę osnaszym aa Po wysokich

„Robot“ wrogiem czy słusą człowieka?
miożliwe, — robot chwyta  nieostroż-

mego robotnika w swe stalowe ramio-

na i odrzuca go daleko.”

Duże usługi oddają też roboty jako
strażnicy Odludnych i trudno dostęp-
nych latarń morskich. Tak np. w pobli-
żu Ouessant, na wybrzeżu francuskiem
robot obsługuje sam latarnię, zapala ją
i gasi w oznaczonych godzinach, bez
jakiejkolwiek pomocy ludzkiej.

Co więcej odbiera dyspozycje dro-
zą kabli elektrycznych, w razie przer-
mwania się kabla, odbiera rozkazy przez
radjo, a w razie zepsucia się aparatu
radjowego zapala alarmową lampę ace-

tylenową.
Wreszcie daje sygnały zapomocą

syremy, skoro tylko mgła zalegnie na
oceanie.

+ » z

Ale ta amtomatyzacja  niezawsze
wychodzi ludzkości na korzyść. Robot
spełnia wyznaczoną mu pracę, zastę'
puje człowieka, — ate równocześni:
odbiera mu możność zarobkowania. Bo
pracuje szybciej, bezporównania wy-
datniej, wymaga niewielkiej obsługi.
Wystarczy przytoczyć tu jako przy”
kład — automatyzację telefonów: gdzie

poprzednio pracowało czterysta telefo-
nistek, dziś wystarczy czterdziestu e-
lektro mechaników.
W dzisiejszych warumkach, przy Sza-

leiącem na całym świecie bezrobociu,
tego rodzalu „postęp* wydaje się rze-
czą nieco ryzykowną, ze względów

społecznych i ekonomicznych. I dziś
zaczynamy inaczej patrzeć na tych tka-

czy liońskich, którzy chcielt utopić w

Rodanie wielkiego Jacguarda, wynalaz-
cę automatycznej tkalni!

Nie wystancza nam jednak  robot-

automat. Idziemy pomału ku zupełnej

automatyzacji człowieka. Do owej pra-
cy „łańcuchowej”, polegającej na obra-
bianiu 1 montowaniu poszczególnych

części składowych, produkowanych w
zawrotnem tempie przez maszyny-por

twory.

Praca to machinalna, gorączkowa, szarpiąca nerwy, Praca, przy której
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cenach, gdyż Połak płaci nietylko wy-

rób, lecz również cło i koszta przywozu.

Z Polski wywozić można wiele in-

nych roślin lekarskich i aromatycznych

rosnących dziko i dających się łatwo

masowo «prawiać, jak np. archangieli-

kę, posiadającą przepiękny zapach i wie-

le innych właściwości. Zioła te dostar-

czać możta albo przemysłowi łekar-

skiemu, lub perfumeryjnemu a także fa-

brykom mydła i innym Również stwo-

rzyć można w Polsce nowy przemysł

rolniczy, który na pewno liczyć może
ma zbyt w kraju i zagranicą, zwłaszcza,

że polska produkcja mogłaby łatwo kon

kurować z obcemi przedsiębiorstwami

Przecież nie wiele potrzeba wysiłku,

i kapitału, by zebrane ziołą nałeżycie

wysuszyć, pokrajać i odpowiednio Opa-
kować. Chemicy zaś polscy potrafią u

rządzić destylarnię olejków eterycznych,
robić wyciągi z ziół i przerabiać je na

wyroby perfameryjne czy inne. Przy

sporządzaniu wyciązów oddziela się od

olejków eterycznych tak zwana stea-

ropteny, iak mentol, tymol i inne, które

znajdują zastosowanie w przemyśle,

Sprawa produkcji i zbytu ziół. jest

jaskrawym dowodem zależności nasze-

go rolnika od czynników mu obcych,

wstrzymujących zręcznie i niestety

łatwo wszelki rozwój połskiego handlu

rolniczego f świadczy o naszej wielkiej

niezaradności, Już to samo, że rołnik

nie zna nawet wartości swego produktu,

nie umie go we własnym zakresie dzia-

łania spieniężyć, — rzuca ponure świa-

tło na nasze stosunki i poucza nas, gdzie

leży źródło upadku polskiego rolnictwa.

D.1 S

niema miejsca dla lūdzi slabych, aie-
zaradnych lub niedość szybko się orjen
tujących.
Co więcej; — robot, stworzony przez

człowieka, staje się niekiedy: jego kon-
trolerem i nieubłaganym sędzią.

Ota siedzi kandydat na maszynisię
pociagu pospiesznego. Siedzi przed d:r-
żym ekranem, na którym pojawiają sie
nieoczekiwanie sygnały świetlne, błai*
czerwone, zielone... Sygnały, używane
w kolejnictwie. Siedzi wśród ogłusza-
jącego huku i świstu, mającego naś'a-
dować hałas pędzącej maszyny.

Ina każdy sygnał musi natychmiast
reagować, pociskając odpowiednie gu-
ziczki, otwierając klapy, uruchomiając
hamulce, — zupełnie, jakgdyby zna
dował się na prawdziwej tokomotywie.
A biada mu, jeśli się pomyli, lub zbyt
długo namyśla: robot rejestruje każdy
jego giest, nie daruje mu am; sekundy!
l od wyniku takiego egzaminu zależy
uzyskanie posady.

Podobny egzamin przechodzi też
Kandydat na kierowcę autobusu. Siedzi
przy kole sterowem, ma pod ręką
wszystkie korbki, dźwignie. pedały, jak
w prawdziwym autobusie. Nawprost|
miego dvży ekran, ma którym widać
biegnącą drogę, z drzewami, mostami,
zakrętamt  pędzącemi samochodami
wozam, i pieszymi wędrowcami.

Musi bezwłocznie reagować na ka-

żde grożące mu — z ekranu — nie-

bezpieczeństwo w sposób właściwy.

4 tu znowu każdy iego najdrobnielszy
ruch re,estrowany jest automatyczne

na specjalnym „chronometrze”.
Inne znów automaty shużłą do mie-

rzenia siły, zręczności, bystrości orien-
tacji, pamięci wzrokowej, nawet zdoł.
mości myślenia... Robot sonduje czł3*
wieka do głębi, wydaje o nim decydu-

iącą opinię. 2
Czyliž nie jest to zupełną automa-

tyzacją, czyż człowiek mie staje się po-
mału niewolnikiem aparatów  mecha-
nicznych, przez niego. samego  stwo-
rzonych? Jak ów czarownik Goethego
co nie mógł sobie dać rady z zaklęte

mi przez siebię samego „złemi die
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MAGJA A RELIGJA

W zamierzchłej przeszłości człowiek,

otoczony zewsząd (jak mu się zdawało)

wrogiemi mocami, czując się zagrożo-

nym niezliczonemi wprost niebezpie-
czeństwami, szukał ucieczki i rozglądał

się za ratunkiem. Potrzeba iest matką

wynalazków. Wynalazł — magię. Ma-

Zija miałą go ochronić przed czyhające-

mi wszędzie niebezpieczeństwami, za-

słonić przed niepowodzeniem, zapew-

nė powodzenie. Zanim powstała wła-
Šciwa religja, istniała magja. Poprzedni:

kiem kapłana był czarodziej, Dopiero

na wyższym stopniu rozwoju człowłe-

ka. wiarę w możliwość wywierania

wpływu na siły przyrody i inne — poza
nim — stworzenia, oraz niewidzialnz

moce złowrogie. zastąpił wierzenlani

religijnemi, uznającemj istnienie :stoty
czy istot wyższego rzędu, wymykają-
cych się spod jego władzy. Wierzenia
religijne jednak nie wyparły w całości

przesądów magicznych; zależnie od

stopnia cywilizacji, pokutowały one

niqłej hub więcej i nadal, Wiadomo prze-
cie, že į dzisiejszy człowiek, tak chlu-
biący się właśnie swą cywilizacją, nie-

jednokrotnie przypomina przesądami 0-
wego dzikusa sprzed wieków.

I w Indjach starożytnych obok re-
ligji istniała magia; świadczą o tem naj-
wyraźniej zachowane zabytki literac-
kie; przedewszystkiem t. zw. Atharwa*

weda, ti „Wiedza czarów*. Lecz ©
tem może innym razem. Dzi$ zajmiemy

się — w myśl znanej zasady o rejestrze

— raczej tem, co jest, a 1 to naturalnie
tylko w najogólniejszych zarysach, z
pominięciem oscbnych gałęzi magii w
rodzaju astrologji, chiromancji, oneiro=

mancji (ti. wykładania snów), wróż-
blarstwa. Bo i w Indjach wierzenia į
praktyki magiczne dochowały się w 0-

gromnej ilości wypadków szczęśliwie

do maszych dni.

47 RODZAJE MAGJI

* Rozróżnić można także tam dwa ro-
dzaje magji: białą i czarną. Biala ma

za cel wpływanie niewinnemi środkami
na pogodę, pomyślny wynik zbiorów

itp.; czarna — uzyskanie mocy nad

drugimi spomocą zaklęć, napojów itp.
środków, najczęściej dla oelów niezbyt

godziwych. Biała magja obejmuje prze-
dewszystkiem operacje z zakresu magjl

'„Mmimetycznej* („naśladowczej*), któ
rej zasadą jest tzw. prawo podobień-

„stwa, polegające ną tem, iż „czynność

podobna wywołuje zjawisko podobne*

(op. wylewanie wody — deszcz), że

skułek podobny jest do przyczyny.

Obok tej magii „mimetyczneį“, polega-
jącej na błędnem kojarzeniu pojęć po

/dobnych, istnieje jeszcze magią „SYm-
patyczna”, oparta na prawie kontaktu”,

które wynika z błędnego kojarzenia po-
łęć — rzeczy połączonych ze sobą, a
rzeka, że rzeczy, raz połączone, od-

"działywują na siebje I z odległości, po
rozdzieleniu się.

| Te uwagi wstępne potrzebne są dla

gależytego zrozumienia podanych niżej
Arzykładów.

(“4 MAGJA BIAŁA --
* By zapewnić sobie deszcz, oblewa
się wodą dziewczęta, idące w procesii;
ściekanie wody ma zachęcić czy zmu-

sić chmury do wylania nagromadzonyci
zapasów. Gdy ktoś pragnie uzyskać d"-
bry zbiór bawełny, wyrywa włókrio

z kilku torebek nasiennych na swempo

lu bawełnianem i wyciąga nić tak dłu-

ga, jak to tylko możliwe bez przerwa-
nfa jej; potem cała rodzina napelala

ustąryżemj wydmuchuje go, jak tylko  

DODATEK KULTURALNO - LITERACKI

zdoła najdalej na wszystkie strońy
świata: biała bawełna (ryż jest biały!)

powinna po takim — dozwolonym —

zabiegu wyróść tak wysoko i na tak

wielkiej przestrzeni, jak wysoko i da*
ieko wydmuchamo ziarna ryżu.

W Pandżabie środkiem magicznym,

używanym dła usunięcja bezpłodności

kobiecej, jest kąpanie danej kobiety nad

zwłokami, aby ,złapała* duszę zmarłe-

go; albo też Każą jej jeść chleb, upie-
czony "na dopalającym się stosie. na

którym palono zwłoki młodzieńca bez*

żennego — taki nie przekazał życia ni-
komu — lub jedynego albo najstarsze-

go syna w jakiejś rodzinie, gdyż taki

otrzymał w udziałe największą dozę

żywotności.

Jeden z meczetów w Gudżarat (płn.

zachód Indyj) ma ściany ze zlepiefca,

których powierzchnia — po wykrusze-

niu się cementu, nadgryzionego twar-
dym zębem łakomego czasu — jeży się

guzami. Ponieważ guzy te wyglądem

przypominają wrzody. osoby, cierpiące

na wrzody, ścierają owe guzy melasą.

aby — w myś! zasady magji mimetycz-

nej — usunąć swe cierpienie.

MAGJA CZARNA

Niezłą ilustrację stosowania magii

czarnej dają praktykł z wizerunkamy.

Czarodzieje pewnego szczepu w Assa*
mę sporządzają z gliny wizerunki osób

którym pragną zaszkodzić i wbijaią

w nie gwoździe, by wywołać chorobę

u danych osób; albo też biorą odcisk

śladów stóp danej osoby w glinie i su-

szą go przy ogniu, aby wywołać febrę

u owej osoby. Jeśli Birmijczyka wodzi

za nos dziewczyna, zamawia u czaro-

dzieja jej wizerunek; w ten wizerunek

wkładą się kawałek czegokolwiek, no-

szonego lub używanego przez nią a po-

tem leki i zaklęcie — j dziewczyna po-
pada w szał, W Bengalu czarnoksięż-

mik sporządza łuk z kawałka bambusu.

którego używano do przytrzymywania
clała na stosie podczas ceremonii pale-

nia zwłok I z tej niesamowitej broai

strzela do wizerunku wroga, sprepar0+

wanego wśród zaklęć; część ciała, od-
powiadająca miejscu wizerunku, ugo-

dzonemu przy tem, staje się pastwą bo-
leści. Indyiscy muzułmanie wytworzył

osobną literaturę zakięć, używanych

przy takich praktykach czarodziejskich.
Nawiasem mówiąc, podobne czary
rraktykowano szeroko i w Europie

średniowiecznej a szczątkowo  docho
wały się one i do dziś, o czem zresztą

wiadomo,

CZARY MIŁOSNE >

Stałem źródłem dochodu dla czar=
dziejów są przedewszystkiem — jak

łatwo się domyślić (choćby z tego pod-
tytułu) — oczywiście <zary miłosne.

W Bengalu szczególmym popytem cie
szy się środek na miłość, sporządzony

z kawałka kości czołowej trupa i owo-

cu trującej datury czy'i bieluniu, natu-
ralnie w należytym stosunku; wystar:

czy posmarować sobie czoło tą mikstu-

są,aby dostać w swą moc jakąkolwiek

osobę, którą posmarowany kocha lub

której... się lęka (to zestawienie może

się wydać dztwnem, że jednak „coś na

tem jest", zaświadczą ludzie żonaci).

MAGJA TANTRYCZNA

Dział magii czarnej, jedna z później-

szych, zniekształconych postaci buddy”

zmu, tzw. tantryzm, rozwinął w'0sc-

bną wiedzę czy raczej pseudowiedzę

stanowiącą karykaturę wierzeń ludo-

wych. Kapłan - mag wyposażony jest
tam w ogromną Ilo$ć zaklęć, formuł:k,

Ę czarodziejskich figur magicznych itp. !  

- Wierzenia ii praktyki magiezne w Kdio<k
nie dziwnego, że w takim stanie rzeczy
rości sobie pretensię do posładania mo-

cy — jak powiada jeden z badaczy lite-

ratury i kultury indyjskiej, sir. M. Mor

nier - Wiliams „przepowiadania przy=

szłości, dokonwania najbardziej zdu-

miewających cudów,—wlewania życia

w martwe ciała, zabijania lub upokarza-

nia wrogów, wtrącania kogokolwiek

gdziekolwiek (ti. bez względu ma odle-

głość) w chorobę lub szał zniewalan'a
do miłości, czarowania broni | nada-

wania jej niechybnej skuteczności, za-

czarowywania zbroi £ czynienia jej od-
porną na wszelkie ataki, zamieniania

mleka w wino, roślin w miód — lub też

dowolnego odwracania takich procedur

(o ile ich dokonał inny czarodzie:).
Góruje on nawet nad bogami i może
zmusić bogów, boginie, djabliki (z wy-

iątkiem naturalnie drukarskich) i demo-
ny do wykonywania iego najdrobnlej-
szych rozkazów*. Nawiasem mówiąc, ta

kie właśnie wierzenia ty połączeniu z

nauką buddyzmu pėliocnego daly w

rezultacie karykaturalną formę religii,

panującej w Tybecie.

GDZIE KWITŁA MAGJA?

W epoce dawniejszego buddyzmu

oraz późniejszego bramizmu t. w ostat-

nich wiekach przed naszą erą j pierw”

szych po niej, główną siedzibą magji w
Indjach było pogranicze północno - za-

chodnie, zamieszkane przez szczepy
niezbyt cywilizowane. Że taki stan rze-
czy trwał I nadal, świadczy relacia ied-

nego z licznych buddyjskich pielgrzy-

mów chińskich, którzy odwiedzali Indje

jeko ojczyznę Buddy: mianowicie Hjuen-

Cang. podróżujący po Indjach w polo-

wie w. VII, opowiada 0 talentachczar-

noksięskich ludzi tamtych stron. Zresz-

tą jeszcze słynny podróżnik włoski w.

XIII Marco Polo zapewnia, że tamtej-

sze szczepy znały się niezgorzej na

czarnoksięstwie i sztukach diabelskich.

Podobnie bylo na przeciwleglym
krańcu Indyż, w Assanie. Pewien histo-

ryk indyjski, przedstawiający dzieje

rządów cesarza Aurangzeba (1659—

1707)1) donosi, że w Assamie „piękność

kobiet jest niezwykła; ich magja, cza”

ry, umiejętność używania zaklęć oraz

kuglarstwo. są większe aniżeli sobie

można wyobrazić. Mocą magji budują

domy, których słupy i powały są zro-

bione z ludzi. Ci ludzie pozostali przy

życiu. lecz nie mają siły oddychać ani

poruszać się. Mocą magji zamieniają

także ludzi w czworonogi i ptaki tak,

że dostają ogony i uszy, podobne do

zwierzęcych. Zdobywają serce każde-

go, kogo tylko zapragną ;j czynią go por

wolnym sobie. Mogą przepowiadać ru-

chy i zatrzymanie się planet. drożyznę

1 potanienie zboża (to przydałoby się

bardzo t dziś — znów przyp.  tłum.),

długość 1 krótkość życia każdego.”

MALABAR, ELDORADO CZARÓW

Najsilniejszą twierdzą magi; był ied-

nak Malabar, wybrzeże poludniowo-za-
chodnie kraju. Logan, autor 3-tomowej

monografji o Malabarze, wydanej pod

koniec ub. w., nazywa tę część ludyj

„Krajem czarnoksięstwa 1 magii par

excellence". Daje opis przeróżnych

praktyk magicznych, jakie przetrwały

tam do dziś. Malabarczycy sporządzają

np. z wosku wizerunek wroga i palą go

wśród ceremonii czarnoksięskich; wy-

kopują na cmentarzu kość ludzką. recy”

tują nad nią zaklęcie I wrzucają do do-

mu sąsłada. Jest to magja czarna,

szkodliwa. Według w'erzeń  Malabar-

czyków, można zapewnić sobie usługi

demonów w sposób niezbyt trudny:  

bierze się zwłoki dziewczyny, umiesz
cza je w niedzielę w nocy pod drze-

wem, zamjieszkanem przez demona i

powtarza stosowne zaklęcie sto razy.
a demon wstąpi w zwłoki i ożywi ie;

jeśli go nakarmić mięsem i napoić wód-

ką (i demoay lubią przepłukać gardło),

odpowię na zadane mu pytania i prze

powie przyszłość. Kto zdobędzie wła-

Czę nad demonem w taki sposób, może

go z sobą obnosić, a nawet — gdy uzna

za stosowne czy pożyteczne — Odstą-

pić za odpowiedniem wynagrodzeniem

innemu czarodziejowi.

JESZCZE PÓŁNOC MAGJĄ
DMUCHA

Na równinach północnych magię re'

prezentuje czarodziej, zwany odžha,

posiadający wielkie wzięcie wśród

szczeów _ niecywilizowanych.  Głów-

rym jego zawodem jest zaklinanie cho-

rób. Odbywa słę to tak: Odżha spala

przed pacjentem zioła o silnej woni,

mające wykurzyć złego ducha lub też

dia zalania djabłu sadłą za skórę, wy”

ciska choremu do oczu pewną dozę gry-=

zącej cieczy, albo wreszcie skrapia go

gorącą oliwą, każąc wymienić ducha,

który sprowadził nań chorobę. Następ-

nie, zwróciwszy się ku wschodowi, roz-

biera się do naga, mruczy głośno, jakby

licząc, ilu diabłów maczało tu rękę, syv-
pie pęk trzcin na chorą częśćciała pa-

cjenta dlą odstraszenia ich. a wreszcie

każe dać sobie dwłe sztuki drobiu, któ

re ma złożyć owym duchom w ofierze

—aby je skłonić do pójścia sobie precz,

— a które faktycznie sam zjada.

„NIEMA WIELKOŚCI BEZ CZARÓW"

Człowiek wielki czy bitny, które-

mu się wszystko wiedzie, uchodzi nie-

jednokrotnie w oczach ludu za czarow:

nika czy charakternika.  Cesarzowi

Akbarowi (1556—1605),?) władcy indyi-

skiemu, który bodaj niewiele albo 1

wcałe nle ustępował Napoleonowi, vox
populi przypisywał czarnoksięskie mo-

ce: tylko dzięki nim mógł przecie zd0-

bywać twierdze za twierdzą. Jeden zaś

z historyków indyjskich krajowych do-

nosi, że, gdy Kompanja Wschodnio-

Indyjska  chciałą odwołać Warrena
Hastingsa, wielce zasłużonego rządcę

Eengalu (w drugiej potowie w. XVIII)*)

i wysłała iego następcę do Indyj, Has:
tings — zabił go czarami.

E. Słuszkłewicz

 

   

„Science Advisory Board”
Stany Zjednoczone A. P. przeżywa-

ja obecnie jakąś gorączkę naukową.
Zagadnienia ekonomiczne schodzą chwi-
łowo na plan dalszy, a opinia publiczna
interesuje się wyjątkowo żywo ostat-
niemi odkryciami i wynalazkami z
dziedziny nauk ścisłych.

N'emało przyczyniło słę . do tego
przyznanie nagrody Nobla z dziedziny
medycyny i chemjj uczonym  amery-
kańskim. "

Jakkolwiek odkrycia te mają  za-
zwyczaj znaczenie raczej czysto teore*
tyczne, Ściśle naukowe, — to jednak
rząd badą je pod kątem widzenia prak-
tyczności i użyteczności. Do tego celu
służy utworzone przez prezydenta Ro-
osevelta tzw. „Science Advisory Board“
instytucja poświęcona /'ecjalnym  stu-
djom w tym kierunku.

Jednym z ostatnch sukcesów tej
instytucji jest zorganizowana od 1-g0

sycznłą br. służba prasowa  telefoto-
graficzna, dzięki czemu można w c4-

gu czterech godzin dostarczyć  kilku-
dziesięciu dziennikom w  rozmatych
miastach drogą telefotograficzną cały,
gotowy materjał Informacyjny. Jest to
rowy zupełnie typ dziennika fotogra:

fowanego, stanowiący niema! przewrót
w dotychczasowej tęchnicę wydawnie

czę » drukarskiej 2 RBA 4)
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/ wolną jest od tej winy,

| rem i popularyzatorem
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o Ruliuvze podświadomości
rozpowszechnio-

zasługuje na

uwagę autosugestja, mająca już szeroki

rozgłos=

S mt ód obecnie

O ile sugestii stosowanej względem

_. kogoś. możnaby zarzucić czasami, że

prowadzi do nadużyć,  autosugestja

gdyż właśnie

_ opiera się na krytycyzmie względem
obcych wpływów |! ich unika.

Do rozwoju teorii i praktyki auto-

sugestji przyczyniła się najbardziej tzw.

„Nowa Szkoła z Nancy*, powstała na

drodze ewoulcji idej, podanych przez dr.

_ Liebeault i prof: Bernheima, Propagato-

tej szkoły był
| Emil Couė, słynny ze sweż społeczno-
_ lekarskiej i filantropijnej działalności.

Skromny farmaceuta, rozpoczął swą

praktykę psychoterapeutyczn Zz „o-

Początku w gronie znajomych, a gdy sku-
| iek okazał się nadspodziewany, musiał

ją rozszerzyć na tych wszystkich, co
_ Się tłumnie zjeżdżać zaczęli do niego z

całego świata. Czyniłf to przytem bez-

_ interesownie. Poczucie dobra, któremu

służył, było dlań zapłatą jedyną. od

każdej zaś innei wymawiał się stanow-

czo. Mawiał przytem: „Nie  myślcłe,
bym był lekarzem i uleczył kogokolwiek

i z was Podaję tylko łatwy sposób, by-

    

> się mogli leczyć sami”.

* Około Couć'go-praktyka skupił isę

: = tacy, jak: Fauvel, Vachet, Vi-

_riot i Prost z Paryża, Lestchinsky, Ca-

stanić i Richard ze Szwajcarji, Monier

Williams z Londynu itd., — zaś teorety-

_ kiem współczesnym tego kierunku jest
Ch. Baudouin, profesor uniwersytetu w

: Genewie,
+ Przykłady chorób, wyleczonych au-

 tosugestią, są zadziwiające, Jest ich bez
liku Rany zastarzałe, astma, nawet

„Zruźlica itp. najbardziej uporczywe do-
,Piegliwości ustępują po jej zastosowaniu

_w krótkim czasie.
K iusi

CO TO JEST „AUTOSUGESTJA“?
"i

J

Na tej zasadzie, sprawdzonej do-
_ świadczalnie przez szkołę w Nancy, že

| gdy. skupiamy uwagę na jakiejś myśli,

dotyczącej zmianyl stanu ciała czy du-
szy, to myśl ta skłonna jest do urzeczy-

 ,wistnienia się w praktyce, oczywiście

w granicach fizycznie osiągalnej możli-

wości,

i Urzeczywistnienie to dokonywuje się

mimowiednie, a właśnie dlatego że praca

mad urzeczywistnieniem myśli odbywa

się w podświadomości i rezultat rzadko
kiedy bywa natychmiastowy, pracy tej

nie spostrzegamy odrazu, Aby wywołać

pożądany skutek, należy kierować się

według prof. Baudouin następującemi

prawami psychologicznemi, przez niego

_ ustalonemi:
Prawo pierwsze powiada, że:

Tylko ta myśl dąży do urzeczywist-

nienia na drodze autosugestii, na której

została skupiona całkowita uwagą Świa-

_domie lub podświadomie.
“| Według tego prawa, opartego na
doświadczeniu, myśl nasza wywołuje w

ybewnych warunkach siłę, która przez

pracę wewnętrzną podświadomą urze-

 Czywistnia cel powzięty.

Siłą tą możemykierować odwolnie: złą
myśl zastąpić przez dobrą, lub dobrą

wzmocnić, stosując ją 'w odpowiednich

_ warunkach a skutek nie omieszka okazać

_ się po pewnym czasie.
W praktyce jednak sprawa nie jest

ak prostą, jakby się to zdawało na

/plerwszy rzut oka, gdyż prawo przyto-

Na czemże polegaaułosugestja? |...

czone o uwadze skupionei aosić się

nieraz możeprzez inne prawo owysił-

ku odwróconym: To drugie prawo głosi,

że: Jeżeli naszą uwagą zawładnęł” myśl

jakaś ujemna od której chcemy sę oswo-

bodzić, wysiłki woli. skierowane ku

temu, potęgują tę myśl jeszcze bardz ej

1 aktywują złą sugestję. Tak np. ieželi

będziemy się starali skupić uwagę na

jakiejś myśli dodatniej, mającej zastąpić

ujemną, ta ostatnia będzie się uwydat-

niala tembardziej, im więcej wys'łku
woli nato zużyjemy: W tym wypadku

należy odwrócić złą myśl natarczywą,

nie uciekając się do wysiłku, a więc bez

natężenia woli.
Ta samą trudność powstaje nawet w

tym wypadku, kiedy sugestja nasza ma

na celu tylko wprowadzenie dobrego, a

nie wykorzenienie złego wpływu po-

przedniego, a to dlatego, że na każdy

wysiłek składa się jednocześnie, obok
wyobrażenią o powziętym celu, także i

to drugie: o trudności w pokonywaniu

przeszkody, i to ostatnie wyobrażenie

może unicestwić wpływ poprzedniego

lub nawet przemóc go.

Stąd przychodzimy do tegoż wnio-
sku, co i poprzednio:

Wysiłek woli musi być usunięty i
skupienie uwagi twórczej pow'nno się

dokonywać bez wysiłku:

TECHNIKA AUTOSUGESTJI

Pierwszym tego warunkiem jest zu-

pełne rozluźnienie muskułów przy ied-

noczesnem zajęciu najwygodniejszej po-

zycii ciała na fotelu lub na łóżku).
To rozluźnienie fizyczne sprzyja od-

prężeniu władz umysłowych i wprawia

nas w stan podobny do tego, iakiego do-

świadczamy nieraz w czasie poprzedza-

jącym sen lub następującym po nim. Są
to chwile, kiedy jesteśmy skłonni do

marzycielstwa; — podświadomość wów-

czas wynurza się niejako na powierz-

chnię. A właśnie myśl nasza, aby się móc

urzeczywistnić, musi wpierw korzenia-

mi*swemi uczepićsię tej podświadomo-

ści, wróść w nią, co stanie się wtedy,

gdy dostęp do niej znajdzie ułatwionym.
Nie należy jednak pozwolić utiysło-

wi naszemu bujać w marzettiach dowol-

nych, gdyż wówczas będziemy dalecy
od tego skupienia uwagi, jakie wywołać

zamierzamy. Trzeba, aby w tych chwi-

lach odprężenia umysłu i wol! udało się

nam skupić uwagę bez wysiłku na ied-

nej tylko myśli, wyrażającej cel sugestii:

Jeżeli w stanie zwyczajtym — wysi-

lamy się nieraz, by myśl zatrzymać, to

tu — odwrotnie — myśl winna przyku-
wać nas do siebie sama przez się i to

iaknajdłużej,
Dopomóc mogą do tego bądź dźwięki

jednostajne lub ruchy miarowe i waha-

dłowe (np. szmer strumyka lub chwiej-
ny płomień kominka) — bądź rytmiczne
czynności własne (np. bujanie się na

krześle. przesuwanie paciorków różań-

ca), bądź wreszcie myśl sama, ujęta w
krótkiem zdaniu, a powtarzana miarowo

i rytmicznie, niby kołysząca nas do snu.

Myśl ta powinna mieć siłę atrakcyjną

taką, by ona to pochłaniała naszą uwa-

gę i panowała nad nią, nie zaś odwrot-

nie, a przytem sam proces myślenia mu

si isę odbywać machinalnie, biernie. jak

gdyby pomimo naszej woli-
Wywołana w ten sposób autosuge-

stja będzie szczególnie, skuteczną, gdy ją

praktykować będziemy na chwilę przed

zaśnięciem lub zaraz po obudzenia.

Aby zapobiec rozproszeniu, może

być pożytecznem powiarzenie zdania na głos, półgłosem lub szeptem, poru-  

szając przytem wargami, ruch, towarzy-

szący przy tem nadaje pewną trwałość

myśli, raz po raz skierowując naszą

uwagę do niej i przykuwając nas do jej

treści.

Praktyka wskazuje, że dość jest kil-

ku minut, poświęconych codziennie zra-

ma i wieczorem takiemu oddawaniu

myśli, by po kilku czy kilkunastu dniach

działanie jej wykazało znaczny Skutek.

Myśl musi być podana w formie

zwięzłej, by powtarzanie nie wymagało

wysiłu. Nie należy też wyszczegółniać

zdań, które podświadomość ma wyko-
nać- Dość jest wskazać tylko ceł i to w

formie najbardziej ogólnikov'ej, by dro-

gę i środki znalazła ona sama. Matema-

tycy wiedzą, že nieraz mając iakieš tru-

dne zadanie do rozwiązania i napróżno

siląc się przez cały wieczór, by tego

dokonać, znajdowali zrana po obudzeniu

się rozwiązanie we śnie, chociaż nie

umieliby wskazać, jakiemi drogami ono

przyszło,

Pożytecznem będzie także i w ciągu

dnia znaleźć kwadrans czy pół godziny

dla poddawania sobie tej samej myśli w

stanie zupełnego spoczynku.

Myśl powinna być podawana w

formie pozytywej i w trybie czynności,

dokonywanej w czasie obecnym. Kiedy

np. ma się tremę lub gdy lęk nas ogar-

nia, nie należy mówić: „nie boję się”,

lecz: „mam odwagę". W różnych nie-

domaganiach fizycznych i morałnych

Couóć radzi powtarzać: „Jest mi coraz

i coraz lepiej pod każdym względem*.

W danym razie nie ma to charakteru

pospolitego wmawiania w siebie czegoś,

co nie istnieje, skoro pierwiastki odwagi

lub zdrowia tkwią w nas niewątpliwie

4 chodzi tylko o to, by je ujawnić, ugrun-

tować i rozwinąć. i

AUTOSUGESTJA A RELIGJA

Autosugestja, jako sam wyraz i me-

toda, wydaje się jeszcze czemś nowem

dla niektórych psychologów, Jednak po-

jęcią w niej zawarte i jej praktyka są

już dawne, jak dawną jest natura ludzka.

Święci np. stosowali modlitwę suge-

stywną, zalecaną przez Kościół, jako ak-

ty strzełiste. ,

Dla św. Franciszką Searfickiego jedyna

modlitwą na górze Alwernji były słowa:

„Bóg mój i wszystko moie*. Św. Kata-

rzyna Sieneńska zalecałą córkom swym»

by po kilkadziesiąt razy i więcej odma-

wiały jeden i ten sam akt strzelisty, kon-

centrując na nim całą swą mvśl i uczucie.

Wogóle metody autosugestii są bar-

dzo często stosowane w różnych sposo-

bach i praktykach modlitewnych. Czyni-

liśmy to dotąd bezwiednie, dziś iednak

mechanizm tego procesa staje się już dla

nas po części zrozumiałym. Bo jeżeli

duszą nasza i ciało w pewnych warun-

kachtak łatwo ulegają wpływom myśli

naszej własnej (t. |. autosugestii)

dlaczegoż przy tożsamości warunków

nie mają ulec działaniu myśli Bożej (ti.

teo-sugestii).

Musiałoby tu zachodzić zastosowanie

tegoż samego prawa, Skutek zaś byłby o

tyle donioślejszy, O ile- większą jest

przyczyna w nas działająca.

Zastrzec się należy, że rozpatrywa-

liśmy dotąd tylko techniczne podobień-

stwo ćwiczeń pobożnych, modlitwy i

kontemplacji do metod autosugestji, po-

legające na tem, żei tu również wymaga-

ne jest skupienie wszystkich władz da-

szy i poddanie ich całkowite działania

Bożemu przy doskonałem wyzuciu się z

woli ludzkiej. „Duch kędy chce, tchnie”

kończy, bo pamiętać należy, że żadna

—

czynność nasza własn: nie może sama

przez się wytworzyć w nas stanu łaskf
lub sprowadzić go. Łaska jest darens

nadprzyrodzonym, darmo danym, iest
aktem woli Bożej, więc nie zależy od

wol ludzkiej „Duch kędy chce, tchn'e*

— powiada Pismo (Jan 3).

Gdy iednak odporność natury naszei

utrudnia działanie w nas myśli Bożej £

zagradza dostęp łasce, możemy i powin-
niśmy posługiwać się modłitwą w spo-

sób tak umiejętny, by poddawać pod-

świadomość naszą wpływowi myśli Ba-

żej i łaski Bożej.
Stosowanie modlitwy na wzór auto-

sugstii nie będzie wykluczało pier-
wiastka nadprzyrodzonego, działającego

w nas w sposób boski, chociaż podda-
wania się temu działaniu dokonywuie-

my na sposób ludzki.

O pracy podświadomości mówi narti

Ewangelja: „Tak jest Królestwo Boże.

jak gdyby człowiek rzucił nasienie w

ziemię: A spałby i wstawał w nocy i we

dnie, a nasienieby "wschodziło i rosło.

gdy on nie wie, Bo ziemia sama z siebie

owoc rodzi, naprzód trawę, potem kłos.

a potem pełne ziarno w kłosie*. (Mar. 4)

Przypowieść ta wskazuje, że pod-

świadomą część natury naszej winni-

śmy uprawiać, jako niwę Pańską, siejąc

w nią słowo Boże w sposób właściwy

i odpowiedni. Jako rolnik w swej pracy

na roli posługuje się metodami agro-

nomii, tak też i chrześcijanin przy upra-

wie duszy własnej winien |" me-

tod psychologii.

Wzrost wiary zależy od ogólnej kui-

tury naszej, a.więc nietylko od kultury

świadomości samej, tj. umysłu i woli,

ale także i od uprawy tych władz, które

mianem podświadomości określamy:

W kraju katolickim żądamy kultury

nietylko wiedzy i myśli, ale też i duszy

całej, ti. pobudek i instynktów, odru-

chów mimowiednych i ocen mimowo!-

nych — jednem słowem kultury naszej

podświadomości, poddanej
wpływom. kia. 2

Dopiero opanowanie tej 12da

nam,katolikom, aula ai stano:cze.

i zupełne, 7

Lecz gdzie są środki 55 teńhu?

dobrym”
ARE A

  

„„Leżą one w arsenaleKościoła, Róża: S
hiec, litanje, akty strzeliste, pobožnietod”

mawiane — oto ów środek skateczny —

broń nasza, przed którą psychologowie

chylą czoła:

Kto jednak pragnie tą bronią władać.
musi wpierw zdobyć umiejętność ob-

chodzenia się z nią.
Uczą nas tego obecnie, prócz przy=

kładów świętych, także i zdobycze

współczesnej psychologii.

Zapoznać się z niemi byłoby „a.

niem wierzącej inteligencji
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Ch. Baudouin: Suggestion et Auto
suggestion, 6d: Delachaux et  Niestlć,
Paris. 1922.

E. Couė: La maitrise de soi-meme.
Paris-
OOCZ,
Największa grota na Świecie
W Azji centralnej w górach Chal-

dymiru, znajduje się największa grota
na świecie. Jest to właściwie cały
kompleks mniejszych i większych grot,
z których niektóre mają 70 metrów
ćługości, dwadzieścia szerokości, a
czterdzjeścipięć wysokości.

Groty połączone są  podziemnem”
kurytarzami, a Otacza je mrok prasta-
rych legend arabskich.

Od paru lat władze sowieckie przy-
stąpiły do naukowego zbadania tych
tajemniczych a trudno dostępnych grot,
noszących poetyczną nazwę Kon - į -

gut, co oznacza „Žžrėdio zatraty“. Nie

znaleziono w nich legendarnych skar-

bów, ale bogate złoża cynku. manganu
i srebra, orazciekawe „obiekty archeo-

logiczne, s  
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Du powstania styczniowego mają
swoją bogatą literaturę, począwszy od
rozmaitych „Pamiętników*  spisywa-
nych przez uczestników powstania.
Mamy obszerne prace historyczne na
ten temat (A. Śliwińskiego i J. Grabca)
mamy długi szereg utworów  poetyc-
k.ch, nowel i powieści, który zainicjo-
wała  Rodziewiczówna  (,Pożary i
zgliszcza”, „Byli i będą*), a który

znalazł najpiękniejszy swój wyraz ar-
tystyczny w utworach Żeromskiego

(„Echa leśne”, „Rozdzióbą nas kruki,
wrony” „Wierna rzeka').

Natomiast literatura dramatyczna nie

może pochlubić się żadnem dziełem o

neprzemiiającej wartości artystycznej,

— godnem stanąć w jednym szeregu

z „Nocą listopadową* czy  „Warsza-
wianką“.
W dziedzinie dramatu znaidujemy

coprawda kilkanaście pozycyj, — są

to jednak utwory w których wyraźna

sz'achetna tendencja i gorący  patrio-

tyzm nie idzie w parze z miarą i kla-

są talentu autorów. Rrzeczy powstałe

raczej okolicznościowo, niemal pod

bezpośrednim wrażeniem przeżytych

wypadków.
Wymienić tu należy: Józefa Korze-

nrwskiego „Nasza prawda”, Leonarda

Sowińskiego ..Na Ukrainie", Franciszka

Lasockiego „Trylogię* (Przed wybu-

chem, — Całopalenie. — Po pogromie),

«raz Trylogię A. Urbańskiego.

Dopiero czterdziesta rocznica pow-

stania styczniowego dała świeży impuls

roszej twórczości dramatycznej. W r.

1903 pojawiają się dramaty: Jerzego

Żuławskiego „Dyktator*.  Zapo'skieį

„Sybir* i Luciana Rydla „Na zawsze”.

Wreszcie w roku 1908 wychodzi

„Mściciel* Juljnsza Germana.

Pisząc o twórczości dramatycznej

ra tle powstania styczniowego. warto

utzypomnieć postać Aurelego Urbań-

skiego, autora wspomnianej powyżej

„ Trylogii". L

Aureli Napoleon Urbański urodził się

we Lwowie 27 marca 1844, iako Syn

aoktora filozofji Wojciecha, dyrektora

tibljoteki Wszechnicy lwowskiej.

Natura to byłą bujna, niezrównowa-

żona. Po ukończeniu gimnazjum wstę-

puje na wydział prawa i administracji,

— zagrożony jednak chorobą płucną

grzerywa studja i jedzie na kuracjędo

Gieichenbergu.
bk Po powrocie zapisuje się iako słu-

chacz do Instytutu medyczno - chi-

rurgicznego na Uniwersytecie lwow-

skim. Ale medycyną mu nie odpowia-

da: przenosi się wkrótce na wydział

fii zoficzny, gdzie studjuje matematykę

„historię literatury.
>" Rówiiocześnie pracuje jako stypen-

dysta w Ossolineum | tam zaczyna też

swoje pierwsze próby na niwie literac-

kiej. Po ukończeniu studjów zostaje

zauczycielem, by wkrótce już porzue

cić tę posadę. Wreszcie przychodzi

„.ustatkowanie*:  Urbańsk! obejmuje

skromną początkowo posadę w Wy-

dziale Krajowym, dochodząc stopniowo

do rangi zastępcy naczelnika Oddziału

Rachunkowego.
Ale praca w Wydziale Krajowym

mie mogła mu dać zadowolenia we-

wnętrznego. Było to zbyt monotonne i

suche zajęcie dla jego bujnej

prawdziwego „cygana artystycznego".

Już jako 19-letni młodzieniec pisze

nierwszy swój dramat, przyjęty i wy-

stawiony na scenie Skarbkowskiej.

To zadecydowało 0 iego dalszej

karierze. Staje się fanatykiem teatru.

którego kulisy wywierają na niego nie- |

przeparty, dziwny urok. Jest jednym ze

założycieli „Towarzystwa przyjaciół

sceny*, organizuje we Lwowie szkołę

dramatyczną, obejmując w niej wykła

dy języka polskiego.
Przez jakiś czas

j;funkcje sekretarza teatru,

sprawuje nawet
za dyrekcji

natury» 

*

DODATEK KULTURALNO - LITERACKI

ah Napalack Urbański
Nie rezygnuje jednak ze swych a-

spiracyj literacko - artystycznych. Jest
bardzo czynnym członkiem Koła. lite-
rackiego, nieslychan': popularną  0S0-
bi:'ošcią w miešcie, bierze żywy udział
w Życiu umysłowem Lwowa. pisze du-
żo i publikuje swe utwory dramatycz-
ne i poezje w „Ruchu literackim", w
,Strzesze*, „Dzienniku Mód* i innych
r'smach.

Pan Aureli.. starszy pan z charak-
terystyczną bródką, zawadjacko pod-
kręconym wąsem i fałistą czuprzyną...
Wszędzie go pełno, na obchodach ze-
braniach, uroczystościach. »
W dzień otwarcia teatru Skarbkow-

skiego pod nową dyrekcją Komitetu
„Przyjaciół Sceny Narodowej* wygła-
sza długi prolog na cześć „Żywego sło-
wa* którego kapłanką jest „Sztuka
Narodowa“

A w wolnieiszych chwilach pracuje

rad przekładem poezyj Heinego, na-

próżno szukając nakładcy.. Aż znalazł

= w Złoczowie, u Żyda Zuckerkan-
la..
Zewnętrzny wygląd charakteryzował

doskonale naturę ' usposobienie Urbań-

skiego. Człowiek to był o nm.espożytej
energji, pełen wigoru mimo podeszłego

już wieku. W pięćdziesiątym siódmym

roku życia idzie po raz drugi w konku-

ty. I właśnie, gdy gotował się do ślu-

bu, zapowiedzianego już na miedzielę,

— na trzy dni przed wyznaczoną datą

zmarł nagle, dnia 13 czerwca 1901 ro-

ku. Śmierć zaskoczyła go w nocy. Ja-
ko przyczynę Śmierci ustalił lekarz

sklerozę.

Dorobek literacki Urbańskiego przed-

stawia się wcale pokaźnie: 26 utworów

poon
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Vincenzo Bellini

CG... Włochy stoją obecnie pod zna-

kem wielkich uroczystości muzycz*

nych, organizowanych ku uczczenia

setnej rocznicy Śmierci iednego z nai-

większych kompozytorów i  najslaw-

niejszych synów swej oiczyzny: Win-

centego Belliniego.

Wszystkie większe teatry od Ka-

tani począwszy, a na Medjolanie j Ge-

mewie skończywszy, wystawiają z pie-

tyzmem jego opery, które w swoim

czasie tak entuzjazmowały tłumy, przy-

nosząc autorowi powodzenie i sławę,

sięgającą daleko poza granice jego

oiczyzny.

Dzisiaj Bellini poszedł potrochu w

zapomnienie. W muzyce nowe prądy

poczęły torować sobie drogę, — Coraz

też mniej artystów mogących pochla-

bić się owem „bel camto“,  jakiem

olšniewala niegdyś taka np. Malibran
+ +

Vincenzo Bellini urodził się w listo-

padzie roku 1801. Był nastarszym w

licznej, bo złożonej z s'edmiu dzieci,

rodzinie. Zdolności muzyczne począł

objawiać bardzo wcześnie: jako SZe-

ścioletni chłopiec komponuje już pierw*

szy swój utwór ,Tantum ergo" i zaczy*

na pisać sycyliiskie piosenki.

Rodzice wysyłają go do Neapolu.

Ośmnastoletni chłopak dostaje się do

konserwatozjum, pozostającego pod dy

tekcją znanego pedagoga i kompozytora

Zingarelliego. Niewiele się tam nau

czył, — poza zasadami harmonii i koń-

trapumktu.

Ale już bezpośrednio po wyjściu z

konserwatorjum pisze pierwszą operę

„Adelson ę Salvini“, przy.eta bardzo

życzliwie.
W następnym roku, 1826, teatr Sa1

Carlo w Neapolu wystawia jego operę

' Bianca e Gernando, którą gruntuje

W. Smochowskiego. Jest w swoim Žy- |

<*ole: bierze czynny udział w życiu

tego Światka- teatralnego, do którego

zawsze coś go ciągnęło... Ale nie na

długo. Ustawiczne nieporozumienia i

zatargi z Janem  Dobrzańskim, zię-

ciem dyrektora kończą się wręszcie

wsitapieniem pana Aureleg9.

swoją sławę.

(Nawiasem wspominamy, że tytuł

opery, brzmiący pierwotnie „Bianca e

Fernando", musiał być zmieniony na

życzenie... cenzury, bo Fernando było

imieniem ówczesnego panującego!)

Następne lata, — to okres nieprzer-

warn 1 triumfów i sławy.

Bellini tworzy niemał co roku nowa

dzieło; pojawiają się kolejno: Pirata,

 

 

scenicznych. parę tomików poezyj, tom
szkiców (Z za kulis i ze świata) i wspo
mniany już wyżei przekład Heinego
(Romancero).

Wszystkie prawie utwory te pokrył
już dziś pył zupełnego zapomnienia, —
czy to będą komedie (Podlotek, Wioina

4 kuzymkiem, Huragan, Pochód z po-

chodniami i in.), czy rzeczy poważne,
jak Serce i dusza, Ziemowit, Watażka,
Autorka.

Nas więcej interesuje jego Trylogia

+ 1861—1863 roku na którą składają

się dwie krótsze rzeczy: „Na podda-

szu* i „Dramat jednej nocy”, oraz

pięcioaktowa „rzecz dramatyczna”:

„Pod kolumną Zygmunta”.
„Na poddaszu”, to poemat  drama-

tyczny o wyraźnej tendencii społecz-

nej, a tematem jego jest zdrada spra-

wy narodowej przez młodego robotui-

ka. Ze samem powstaniem styczniowem

1zecz ta nie ma właściwie żadnego

związku. i

Tożsamo powiedzieć można i ©

„Dramacie jednej nocy”, mającym jed-

nak silne efekty sceniczne i dającym

parze artystów sposobność do popisania

się w dwóch czołowych rolach.
„Pod kolumną Zygmunta”, to rzecz

zakrojona na szerszą skalę, Ale pomy-

ślana zupełnie niefortunnie. o fabule na-

iwnej, niemożliwie naciągane. Czegoż

tam niema? Jeden krąg, jedno zaczaro-

wane koło konfliktów między miłością

Ciczyzny, a miłością osobistą: Bohater

Gustay kocha — idealnie szlachetną

żydówkę Jahelę, do którei pała intere-

sowną brudną miłością szpieg. żyd Ru-

bin. a w którei ponadto kocha się szla-

chetny pułkownik rosyiski Siergiej. A

| tym chciał

 
jekby i tego jeszcze było za mało, Gu-

Straniera, Somambula, Norma, Capu-

let; e Montecchi, Beatrice di Tenda,

i wreszcie, ostatnia jego opera. wysta-

wiona wiosną 1835 w Paryżu: Puritani.

Dz'ewięć oper, — dziewięć lat twór-

czości i wyjątkowego prawie powodze-

nia. Bellini zarabia przez ten czas ©

gromne stosunkowo sumy które jednak

wyrzuca z młodzieńczą lekkomyślno-

ścią.

Jest mile widzianym w najlepszych

towarzystwach. Piękay blondynek, o

falujących włosach i błękitnych

oczach, pieszczony przez kobiety, ma

serce niezwykle czułe na ich wdzięki.

Ma kochanki zarówno ze sfer ary-

stokracji medjolańskiej. jak ; ze świata

teatralnego. Zwłaszcza głośną się staje

jego miłość do „trzech Judyt*, z któ:

rych jedna, Judyta Pasta, była znako-

m'tą śpiewaczką, druga młodem dziew-

częciem, a trzecia żoną bogatego prze

mysłowca Turina.

Kobieta i miłość, to kyły dwie domi-

nanty w życiu Belliniego. Kobieta da-

wała mu natchniene — pod wpływem

i wrażeniem swych przeżyć miłosnych

z uroczą Judytą Turina napisał, swą

„Normę“.

I dziwną rzecz: właśnie na pierw-

szem przedstawieniu „Normy“ spotkał

się Bellini z przyjęciem nieprzychy!-

mem, ba. nawet z głośnem sykaniem i

gwizdaniem. Była to złośliwa zemsti

jego dawniejszej kochanki, hr. Sam.-

iłow, która zorganizowała formalne

sprzysiężenie. by sztukę „položyč“.

Po triumiach we Włoszech  iedzie

Bellin: do Londynu, przyjmowany tam

owacyjnie. Stamtąd przenosi się do Pa-

ryża, gdzie też pozostaje aż do Śmier-

Ci. Znowu zaczyna się bujne, wesołe Ży-

cie.

W Paryżu poznaje słynną gwiazdę

opery. Marię Malibran, naj'epszą od-

twórczynię jego ról. Ostatnia to wielka

miłość w życiu artysty, — miłość bez

wzajemności, Maljbran bowiem widzi

w nim tylko artystę którego wysoko

ceni. ale serce swe oddała innemu.

Ball'n: umarl po parotygodniowei

chorobie w Pateaux pod Paryžem, dnia

26 wrześnią 1935.

Staraniem Rossiniego j garstki b'i-

skich przyjaciół pochowany został ma! 
DrukarniaA. Źwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.

mima
stawa prześladuje swą namiętną a bez-
wzajemną miłością podstarzała hrabina
Aleksja, Rosjanka, siostra pułkownika.
Co więcej—właściwymi bohaterami

sztuki, których autor stale wysuwa na
płan pierwszy, są... żydzi, szlachetny

dostojny starzec Natali i jego córka.

"wa Jahela.

Urbański w ostatnim akcie wykorzy- ,

stuje tu nawet motyw. obrabiany już

poprzednio przez innych pisarzy (Karo-

la Balińskiego, Zygmunta Felitowicza):

w czasie pamiętnej demonstracii pod

kolumną Zygmunta każe Natalemu pod-

jąć krzyżizitym krzyżemw ręku zgi-

nąć — dla wielkiej wspólnei sprawy.

Pomijając już bardzo nikłą wartość

artystyczną całego drzmatu, jego wady

kompozycyjne | naiwność fabuły,

stwierdzić trzeba, że z samem powsta-

niem styczniowem nie ma on właściwie

nic wspólnego. Błąkają się w nim echa

romantyzmu, a postaci Natalego i Ja-

heli rażą sztucznością | egzaltacią.

Można rozumieć szlachetną tenden-

cję Urbańskiego. który w  dramace

pokazać nam zespolenie

chłopskiei* siermięgi i żupana żydow-

skiego” w służbie dla wspólnej Matki

—- Oiczyzny. Toż w usta Natalego wkła

da takie słowa:

inam i wam wydarto Ojców ziemię

i nas * was z torbami wy Świat za oczy

wyroki pędzą srogie...

Tyś nas do swego przygarnęła łona,

jak matka... Oto przy twojem ognisku

spoczął Izrael wolny i bezpieczny...

Ale właśnie przez takie postawienie:

sprawy „Pod kolumna Zygmnuunta“

traci wszelką wartość historyczno - li-

teracką. Zostaje próbą nieudolną i cie-

kawym przyczynkiem do poznania i

charakterystyki twórczości A. Urbań-

skiego. (k. r.)

cmentarzu Pere Lachaise, skąd zwłoki

jego przeniesiono w r. 1876 do iego ro-

dzinnego miasta, Katanii na Sycylii.
. *

Bellini był pierwszym we Włoszech.

prawdziwym, urodzonym  dramatur“

glem muzycznym.

Zachwycał się kompozyciami Per-

golesiego i marzył o stworzen-u dzieła

takiego, jak „Stabat Mater“. A

Rėwnoczešnie zdawal sobie dosko-

nale z tego sprawę, że opera włoska

cierpiała przedewszystkiem na brak

dobrego, odpowiedniego l.bretta. „Daj

cie mi dobre wiersze, a dorobię do nich

piękną muzykę” — mówił stale.

Na tym punkcie poszczęściło mu się

również. Znałazł doskonałego brec-

stę w osobie poety i pisarza Fel:ksa Ro-

mani. Rozumieli się wzajemnie i ko-

chali. Romani układa libretta. stosując

się ściśle do wskazówek kompozytora

przerabia je £ poprawia niezliczone ra-

zy. Tak więc Bellini — podobnie jak

potem Wagner — był właściwymtwó.-

cą nietylko muzyki, ale i tekstu, który

dopiero Romani ubierał w ostateczną

formę.

Dzieła jego stanowią niemal epokę

w rozwoju opery włoskiej, która wy-

zwalaljąc się z dotychczasowych, kon-

wencjonalnych formułek, obracających

się w kole popisowych aryj i scen en-

semblowych. daje początek  nowocze-

snemu dramatowi muzycznemu.

Odczuwał to i oceniał należycie Ry”

szard Wagner który nie tall swego za-

chwytu nad dz'ełam! Belliniego.

Muzyka Bellimiego opartą na odpo-

wiednio. rozumnie dostosowanym tek-

scie, pełna liryzmu, podbija swą szcze”

rością, bezpośrednioścną i melodyino-

ścią. Możnaby jej zarzucić. że sama me”

lodja góruje nad innemi czynnikaini

kompozycyjnemi. dziś szerzej uwzględ-

nianemi. jak polifonia ! instrumentacja.

Ale w okresie, kiedy Bellini tworzył,

była ona świeżym powiewem prawdz:-

wej sztuki, a wywarła niezatarty wpływ

na twórczość artystyczną iego następ-

ców.

Była żywa, szczera, płynęła z sets

<a i dlatego trafiała do serca. © *"''
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