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DZIENNIK WILENSKI
Dodatek kulturalno „literacki

Suanciszek Rakaczų
W 200-lecie śmierci narodowego bohatera Węgier

8 Z. kilka dni, bo już 8. kwietnia, ob-

chodzić będą całe Węgry uroczyście
dwusetną rocznicę śmierci jednego ze

swych największych bohaterów narodo-

wych, Franciszka Rakoczego.

Nie od rzeczy tedy będzie skreślić
sylwetkę historyczną tej niezwykłej po-

|Yrstaci, — zwłaszcza z uwagi na długolet-
į

/

nie stosunki Rakoczego z Polską, — sto-

sunki „które w pewnym momencie zna-
lazły swój punkt kulminacyjny w zabie-
gach Rakoczego o tron polski. i
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Magnacka rodzina Rakoczych zapisa-

jła się pięknie w historji Węgier. Ojciec

naszego bohatera, również Franciszek

(nazywany dla odróżnienia Franciszkiem
I), nieustraszony i nieubłagany wróg
Habsburgów, brał udział w wielkim spi-
sku, który wielu magnatów węgierskich
przypłaciło śmiercią na rusztowaniu.

Ocalony od śmierci, dzięki interwencji
matki u dworu wiedeńskiego, spędził o-
statnie latą życia na dobrowolnem wy-
gnaniu w swym zamku w  Munkaczu,

gdzie też zmarł młodo, osierocając żonę
"Helenę j dwoje dzieci: 5-miesięcznego
Franciszka i czteroletnią Julję. Było to

w roku 1676. Ę S

Rząd wiedeński oświadczył gotowość
Zaopiekowania się małoletniemi, — kie-
rując się przy tem intencjami zarówno

m... politycznemi, jak i bardziej przyziemne-

  

„mi: przedewszystkiem szło o wychowanie

dzieci w duchu zupełnej lojalności wobec
Wiednia, — równocześnie jednak za-

jmyślał Wiedeń położyć rękę na majątku
iRakoczych. A był to kąsek nielada: 680

'wsi, rozrzuconych po 27 Komitatach, a
obejmujących razem blisko dwa miljony
hektarów ziemi!

Ale plany te rozbiły się — narazie
przynajmniej — o zdecydowany opór
młodej wdowy. Matka Franciszka, Hele-
na, z domu Zrinyi, miała z Wiedniem bo-
lesne i krwawe porachunki. Toż rodzony
jej ojciec, Piotr, zginął na rusztowania,
jako jeden z najwybitniejszych uczestni-
"ków spisku, w którym i Franciszek Rako-
czy 1. brał czynny udział!

Po paru latach wdowieństwa poślubi-
a Helena Emeryka Tekely'ego, dzielnego
'choč zbyt gwałtownego i porywczego ry-
cerza, nie ustępującego jej zupełnie w

żywiołowej nienawiści do dworu wiedeń-
skiego i do Austrji. Ta nienawiść zapę-
dziła go wkrótce w objęcia Turków, któ-
rym sekundował w wyprawie na Wiedeń.

Po pogromie Turków, Helena Zri-

inyi chroni się wraz z dziećmi do Mun-
kacza, gdzie przetrzymuje bohatersko

,przez zgórą dwa lata oblężenie armii ce-

sarskiej. Wkońcu głód i niedostatek skło-

nił wierną załogę do kapitulacji. Helena

wraz z dziećmi przewieziona zostaje do

Wiednia. Podczas, gdy ją samą zamknię-
to w klasztorze, mała Jułja dostaje się

do Zakładu Urszulanek, zaś Franciszek

do Kolegium Jezuitów w Neuhaus, a na-
stępnie w Pradze. ,

*

Ciężkie to były lata dla młodego

Franciszka, księcia Siedmiogrodu i Mun-

kacza, pana olbrzymich włości. Nie uczo-
i  

no go w szkole patrjotyzmu, ani miłości

ziemi rodzinnej. Wręcz przeciwnie: sta-

rano się wszczepić w młodocianą duszę

uczucia lojalności wobec dynastji bas-

burskiej, jako jedynych prawnych wład-

ców Węgier.

Alte wrażenia dzieciństwa, cała atmo-

sfera domu rodzinnego zbyt siłne piętno

wywarły na duszy jego, by mógł o tem

zapomnieć. Rakoczy umiał dostosować się

do okoliczności, umiał maskować się tak

zręcznie, że z czasem pozyskuje pełne

uznanie i zaufanie nietylko swych wycho-

wawców, ale nawet i wiedeńskiego dwo-

ru, — czego wymownym wyrazemjest

zwrot skonfiskowanych majątków ro-

dzinnych.

Wyjeżdża w podróż zagranicę, a w

roku 1699 poślubia Amelję, córkę land-

grafa heskiego, z którą wraca do swych

posiadłości na Węgrzech.

Niedługo jednak trwały miodowe mie-

siące. Na Węgrzech gotowało się już od-

dawna. Burzą się chłopi, doprowadzeni

do rozpaczy wybrykami soldateski au-

strjackiej. Ruch ten nie wróżył początko-

wo wielkiego powodzenia. Gdy zaś ogni-

sko buntu znajdowało się w dobrach Ra-

koczego, a powstańcy nawet próbowali

żyrować cię jego imieniem, — tedy Ra-

koczy wyjechał do Wiednia, by tam ofi-

cjalnie zapewnić o swej zupełnej lojal-

ności.

W Wiedniu zetknął się z hr. Mikota-

jem Berczenyi, który odtąd w życiuRa-

koczego odgrywa pierwszorzędną, decy-

dującą rolę. Berczenyi, znakomity dyplo-

mata, stara się nakłonić Rakoczego do

stanięcia na czele powstania. Równocze-

śnie nawiązuje korespondencję z dworem

Ludwika XIV, pragnąc pozyskać go dla

sprawy oswobodzenia 'Węgier. Korespon-

dencja ta dostała się w ręce rządu austrja-

ckiego, który też, na podstawie przy-

chwyconych dowodów, polecił uwięzić

zarówno Berczenyi'ego i Rakoczego, jaki

wszystkich innych skompromitowanych

spiskowców.

Berczenyi umknął zawczasu do Pol-

ski. Rakoczy aresztowany w Wiedniu, z0-

stał przewieziony do więzienia w Becsuj-

hely, gdzie przed 30 laty Piotr Zrinyi był

kięziony, zanim położył głowę pod topór

katowski! Ale przyjaciele jego z niesły-

chaną odwagą wykradają z więzienia —

i z końcem roku 1701 Rakoczy dostaje się

do Polski. Na głowę jego rząd austrjacki

wyznacza nagrodę 10 tysięcy florenów.
** *

Od tej chwili na szereg lat losy Ra-

koczego splatają się Z dziejami naszego

kraju.

Rakoczy, młody, urodziwy, magnat,

otoczony już  aureolą sławy, znajduje

w Polsce jak najgościnniejsze przyjęcie.

Urobił tu mu już zręcznie opinię jego

przyjaciel Berczenyi.

Toteż opiekuje się nim prymas Ra-

dziejowski, Józef Potocki, pan na Stani-

sławowie, Marcin Kątski, wojewoda kra-

kowski. A już najserdeczniej przyjmują

go: ówczesny wojewoda bełski i hetman

polny koronny Adam Sieniawski i jego

małżonka Helena z Lubomirskich, „pani

wojewodzina betska“. Ona to patronuje 

Rakoczemu w dobrej i złej doli, ona za-
biega niestrudzenie o wyjednanie mu

stałych śsubsydjów dworu francuskiego.

ona gości go w swoich majątkach w Sie-
niawie, Brzeżanach, ona wreszcie opie-
kuje się węgierskimi uchodźcami i zapew-
nia mu osobiste bezpieczeństwo przeciw

ewentualnym  zakusom Wiedeńskiego
dworu.

„Sielanka ta trwa. do maja 1703. Na
wieść o ponownem powstaniu na Wę-
grzech, Rakoczy z końcem maja 1702
wyrusza na czele nielicznego hufca zbroi-

nych z Brzeżan przez Drohobycz i Skole

do swej ojczyzny.

Początkowo pochód jego jest nieprzer-

wanym łancuchem tryumfów. Zastępy ie-

go wojsk rosną, jak lawina, zwłaszcza po

ogłoszeniu manifestu z dnia 7. czerwca

1703, proklamującego powstanie narodo-

we w imię niepodległości Węgier. Zajmu-

je całe północne Węgry, Siedmiogród,

część Moraw, — podchodzi niemal pod

bramy Wiednia.

Austria próbuje układów, które jednak

przeciągają się, gdyż Rakoczy domaga

się gwarancji innych państw europej-

skich. Tymczasem karta się odwraca:

wojska austriackie nieoczekiwanie wpa-
dają do Siedmiogrodu, bijąc na głowę

oddziały Kakoczgo.

Odtąd sypią się klęski coraz stra-

szniejsze. Subsydja nadsyłane przez Fran-
cię stają się coraz mniejsze. Rakoczy po-

święca dużą część swego osobistego ma-

jątku dla sprawy.

W roku 1707. proklamuje w Onod nie-

podległość Węgier i koniec dynastii

Habsburgów. Ale siły powstańców słabną

z każdym rokiem, — aż wreszcie dnia 1.

maja 1711. następuje akt historyczny

„Konwencja  szatmarska”, stanowiąca

fundament przyszłego organizmu poli-

tycznego Węgier i ich stosunku do domu

austriackiego. Konwencja ta przewidywa-
ła zupełną amnestję dla wszystkich u-
czestników powstania, nie wyłączając

Rakoczego i Berczenyi'ego. Obaj jednak

nie chcą z amnestji korzystać; wyjeżdżają

ponownie do: tak gościnnej dla nich

Polski.
+...

Tym razem jednak pobyt jego w na-

szym kraju nie był długi. W maju,
czerwcu * lipću przebywa czy to w do-

brach laworowskich, czy w swych ma-

jętnościach. Załużce i Wysoka, czy w

Brzeżanach u swej protektorki, wojewo-

dziny bełzkiej. Pod jesień wyjeżdża do

Gdańska, skąd, po rocznym blisko po-

bycie, odpływa do Francji. sth

W roku 1716. wybucha nowa wojna

tureckó - austrjacka. Porta liczy na po-

moc Rakoczego w zorganizowaniu po-

wstania na Węgrzech. Specjalny wy-

słannik turecki wyjechał do Paryża, by

nakłonić Rakoczego do wyjazdu.

Zaledwie jednak Rakoczy zdążył przy-

być do Konstantynopola i zabrać się do

zorganizowania ruchu zbrojnego,Turcja,

pod wrażeniem ciężkich klęsk, zmuszoną

jest zawrzeć pokój w Passarowcach, dnia

21. lipca 1718.

Jakkolwiek w traktacie tym umie-

szczona była klauzula co do wydania Ra- 

Wydawca:

Kleksander Zwierzyński

koczego. rzad turecki warunku tego nie

dopełnił. Rakoczy zostaje „internowany
w Rodosto. nad Morzem Marmara, gdzie
też umarł, dnia 8. kwietnia 1735 roku.

Na wygnaniu też, w Nikodemji, zmarła

matka jego, Helena.

W roku 1906. rząd węgierski zajął się:

przewiezieniem kości obojga wygnań< -

ców, które złożono w katedrze w Koszy+

cach. kos złośliwy jednak zrządził, że

Koszyce przypadły po wielkiej wejnie

Czechosłowacji. | dotychczas Franciszek|
Rakoczy I. narodowy boliater węgierski,

spoczywa w obcej ziemi.
+ 2 ©

Osobny. a nas szczególnie interesu-

jący epizod z życia Rakoczego stanowi

okres jego zabiegów o tron polski. Było

to w roku 1707. Rakoczy miał wówczas w

Polsce ficznych i wpływowych przyjaciół.

Prokiamacja w Onod zapowiada utwo-
rzenie niepodległego państwa węgierskie-g

go pod berłem Rakoczego. Umie on też:
rozwijać niesłychanie zręczną akcję dy-:

plomatyczną, w czem dopomaga mu zna”
komicie Berczenyi.

W. tych warunkach nic dziwnego, że;

car Piotr IN zwrócił na niego szczególną:

uwagę. On też wysunął kandydaturę Ra-:

koczego na tron polski, za wiedzą, a mo-

że i aprobatą takich dostojników, jak!

prymas, biskup kujawski Szaniawski,

hetman Sieniawski, wojewoda Morsztyn

i inni.

Kandydatura ta odpowiadała też inte-

resom dworu francuskiego, który Polskę

i Węgry pragnęty wciągnąć w orbitę swej

polityki anti-austriackiej.

Rakoczy wahał się początkowo, osta-

tecznie jednak w sierpniu 1707 wyprawił

specjalne poselstwo do Polski, polecając

mu wejść w porozumienie zarówno z ca-

rem, jak i z magnatami polskimi.

Pertraktacje zaszły nawet dość dale-

ko. Ale cały plan przekreślił król szwedz-

ki Karol XH, który kategorycznie ošwiad-

czył, że uważać będzie za osobistego wro

ga każdego, kto wejdzie wjakiekolwiek!

stosunki i porozumienie z carem. ł

Kiedy wiec Karol XII wkroczył do Pol-.

ski, poselstwo Rakoczego opuściło iWar<

szawę i ruszyło z powrotem do Węgier.

Taki epilog miała kandydatura Rako-

czego na tron polski. i |

Wspomnieć jeszcze chcemy 0 słyn-

nym „marszu Rakoczego”, tym narodo-

wym hymnie węgierskim, który w latach
1848—1849 był dla Węgrów tem, czem.

Marsyljanka dla Francuzów.

Zrodziła się ta pieśń około roku 1707..
Śpiewali ją „Kuruce”, dzielni wojacy Ra--
koczego, rekrutujący się głównie z chło-

pów. Kto był jej autorem, — niewiadomo.

IW. każdym razie stała się ona wkrótce

niesłychanie popularna, a sam Rakoczy

słuchał jej chętnie czy to w obozie, czy

na połu walki.

Dopiero jednak w roku 1825 pojawiła

się po raz pierwszy w druku: wydał ją w,

Wiednim Gabriel Matray, w układzie

zgodnym z oryginałem.

„Marsz Rakoczego” w obecnym ukła-
dzłe odbiega bardzo daleko od swego

pierwowzoru; jest to właściwie zręczna

parafraza pierwotnych motys w, doko-

nana przez kapelmistrza pułkowego, Ru-

ziczkę.

Motywy te wyzyskał  pozatem w f.

1846 Berlioz w swojem — .,Potępieniu

Fausta", a znaleźć je możria rów nieżiw

rapsodjach Liszta, (kr)
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Join tkwi zasadnicza różnica u
podstaw sztuki, którą wniósł Rodin, a
tą, która miała później nastąpić. Róż-
nica ta nie przesądza wyższości jednej
sztuki, ani nie może być miarą jej
wiełkości, nałeży ją jednak ustalić,
gdyż bez jej stwierdzenia trudno przy-
stąpić do tego niezwykłego fenomenu,
jakim jest w dziejach sztuki twórczość

Rodin'a.
Twórczość Rodin'a zrazu oszała-

mia, gdy poznać się pragnie proces jej
kształtowania. Niema u Rodin'a żad-
nych wpływów, żadnych reminiscencyj,

choć sam o sobie mawiał, że waha się
on między Fidjaszem a Michałem Anio-
łem. Twórca, który pod względem
formalnym z rzeźby wydobył zupełnie
nowe wartości i otwarł przed nią nie-
znane dotychczas możliwości, nie zna
żadnego rozwoju artystycznego w tem
znaczeniu kolejnego stawania się, po-
głebiania, rozwijania pewnych idei czy
udoskonalania form artystycznych.
Dzieła Rodin'a następują jedno po
drugiem, dojrzałe, skończone w sobie,
a dzieła najbliższe sobie datą powsta-
nia, nie łączy nic pod względem  for-
malnym. 2

Przyczyny tego fenomenu nale-
ży szukać w organizacji artystycznej
Rodin'a, który nie poszukiwał formy
jako takiej, lecz twórczość jego była
stałą erupcją uczuć ogólnoludzkich, w
najpotężniejszych ich _ przejawach.
Wszystko znalazło wyraz w sztuce Ro-
din'a, miłość i śmierć, rozkosz i ból,
cały trud człowieczy, budzenie się ludz-
kości, zastanawianie nad swym bytem,
zwycięstwo i rozpacz, zaparcie się sie-
bie dla dobra bliźniego, macierzyństwo.

Forma nie była więc celem Rodina,
lecz środkiem wypowiedzenia się, ule-

gała ona potężnym wybuchom  twór-
czym. Przy całej jednak głębi treści
wewriętrznych, forma jego nie ustępuje
na plan dalszy. przeciwnie, jest ona
niemniej doniosłą i stanowi w ogólnym
rozwoju artystycznym pozycję zgoła
wyjatkową. Nietylko bowiem na tle
sztuki XIX w., gdzie rzeźba ustępowa-
ła innym dziedzinom sztuki, wartości
formalne rzeźb Rodina są zgoła  nie-
zrównane. Rodin, który wyzwolił rzeź-
bę z pod obcej supremacji i otwarł
'przed nią możliwości samodzielnego
rozwoju, stał się pod niejednym wzglę-
dem nowatorem. Możliwości jego for-

malne nie dadzą się ścieśnić w ramy

jednego tylko programu artystycznego,
lecz dadzą się ująć w szereg zagad-
nień.

Impresjonizm nie wyczerpuje cało-

kształtu twórczości Rodin'a, przeciwnie,
stanowi tylko pewną jego część i poja-

wia się w rzeźbie jego niezależnie od

pokrewnych tendencyj w malarstwie.
j(Człowiek o załamanym nosie (bronz
,1864). Artysta zmierza do oddania gry

świateł i cieni przez odpowiednie fało-

wanie samei powierzchni, jej wygła-
dzanie miejscami, to znów przez jej

wgłębianie. „Ła sculpture est l'art du
trou et de la bosse“.

Inaczej zgoła opracowuje artysta
marmur, gdy zagadnienie barwy pozor-
nie tak sprzeczne z naturą materjału sta
nie się dominującem, (Danaida). Od-
powiednie, mniej lub więcej intensywne
wygładzanie pewnych partyj powierzch-  
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Rzeźba fuancuska
Rodin — Maillo! — Despiau

gładkość, a co za tem idzie, różnorod-
ność w załamywaniu się: promieni
świetlnych. Załamujące się pod różnym
kątem promienie świetlne powodują .po-
wstanie partyj mniej lub więcej oświetlo
nych, czy ocienionych, onieprzebranej
wprost możliwości stopniowania tej
skali świetlnej.

Tendencje te legitymują pogląd,
który łączy twórczość Rodina z impre-
sjonizmem i pozwalają na łączenie jego
rzeźby z malarskiem ujęciem rzeczywi-
stości. Niemożna jednak na nich po-
przestać, gdyż fenomen sztuki Rodin'a
opiera się o znacznie szerszepodstawy.

Rodin za mistrza swej sztuki obrał
naturę. Gdy poświęcał się zagadnieniu
barwy i światła, wyzwałał pewne
istniejące w świecie zewnętrznym ele-
menty od zwyczajnych ich relacyj, w in-
nych jednak dziełach opierał sięściślej
o naturę. Np. Wiek spiżowy (bronz)
dzieło, którego realizm wywołał u kry-
tyków podejrzenie, że zostało odlane
wprost według modelu rzeczywistego.

Naturalizm rzeźby Rodina nie jest
jednak bierny, pozwala na pewien u-
kład członków, który wyraża pewne
treści uczuciowe. Układ ten staje się
niekiedy ściśle przemyślanym, a nawet
dominantą całości (św. Jan Chrzciciel,
Człowiek, który idzie, Myśliciel). Stąd
tendencje wprost konstruktywne w na-
turalistycznej rzeźbie Rodin'a, np. Roz-
pacz. Podporządkowanie pierwiastka
naturalistycznego na rzecz surowej
konstrukcji jest czemś wyjątkowem w
twórczości Rodin'a.

W ramach sztuki naturalistyczneį

zdołał Rodin przez rejestracię szczegó-

łów, a niekiedy przez ich egzagerację

nadać swym postaciom dużo siły uczu-

ciowej, wręcz dramatycznej (Mieszcza-

nie z Calais). Potrafi też zbliżyć się do
realjów z bezlitosną wprost prawdą i

wiernością (Stara Heaułmićre).

Inaczej jednak kształtuje Rodin swą

formę, gdy zamierza uplastycznič obli-

cze duchowe Balzaca, zatraca wtedy

związek z rzeczywistością do minimum,
a ekspresyjna deformacja pozwoli arty-
Ście uzyskać siłę wyrazu o niezwykłej
potędze.

Wielkość sztuki Rodin'a, to właśnie
naginanie środków formalnych do idei
głębokich, lecz idea nie przeważa, choć

może stała się podnietą rzeźbiarskiej.

Rzeźba jednak nowoczesna stanęła na
innej podstaw:e. dla niej forma jest ce-  

lem wytycznym, a zarazem z treścią
istotną. Tu tkwi zasadnicza różnica,
która dzieli rzeźbę Maillola od rzeźby
Rodin'a, nie uwzgiędniającą już innych
kanonów i ideałów. Podczas, gdy rzeź-
by Rodin'a są niejako symbolami sil-
nych uczuć i przeżyć, rzeźba Maillol'»
stanowi sama dla siebie świat zam-

knięty. 8

Rodin znajduje się jeszcze u zenitu
swej twórczości, gdy ok. r. 1900 zaczy-
na wystawiać Aristide Maillol. Nie od-
razu zwrócił się on był do rzeźby, lecz
z chwilą, gdy się jej poświęcił, był już
świadom swoich dążeń. Realizuje je sa-
modzielnie, lecz rzeźba jego wyrasta z
ogólnych podstaw nowej epoki.

Jak więc przedstawia się program
artystyczny  Maillola? Rzeczywistość,
jako taka, nie interesuje go wiele, wi-
dzi w niej natomiast pewien zespółfinij
krągłych, w ramy których wtłacza on
formy wzięte z przyrody i podporząd-
kowuje nowemu porządkowi. Formę
wyprowadza z bryły, bryła trójwymia-
rowa jest elementem zasadniczym.
Maillol jest nawskróś rzeźbiarzem, dla
trójwymiaru poświęci wszystko, i tak
nie egzystuje dla niego powierzchnia,
tylko bryła. Będzie ją więc podkreślać,
zaznaczać, akcentować. Z tem dąże-
niem do bryłowatości łączą się i inne
zasadnicze rysy. Artysta nie zadawala
się formą jednostkową, lecz celem jego
staje się piętrzenie brył, szukanie no-
wych ich związków, stosunków, pro-
porcji. Podporządkowuje on poszcze-
gólne formy ściśle przemyślanej kon-
strukcji, której każda z form stanie się
stanem nierozdzielnym. Rzeźba taka
jest jednostką dla siebie zamkniętą, nie-
zależną od otoczenia, od przypadkowo-
Ści światła i ustawienia. Trwa ona sa-
ma dla siebie, posiada we wszystkich
profilach skończoną całość, podporząd-
kowaną jedności. Nie jest więc ona do-
stępną tylko z jednej strony, lecz rzeź-
ba nowoczesna akcentując swe istotne
założenia, bryłowatości,  trójwymiaro-
wości, trwa w przestrzeni. Nie neguje
też rzeźba dzisiejsza praw swego ma-
terjału, przeciwnie podkreśla je, przez
nie się tłumaczy i na nich opiera.

Tendencje te w rzeźbie nie są czemś
odosobnionem, lecz pozostają w łącz-
ności z ogólnym rozwojem sztuki, a za-
znaczają się specjalnie w  kubizmie.
O ile jednak kubizm  dematerjalizuje
formy świata zewnętrznego, pozosta-
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Tesłamenty teatralne
0x, rozdział angielskiej książki

„Kto jest kim w świecie teatralnymił
(Who's Whointhe Theatre), obejmującej

także Amerykę, poświęcony jest testamen-

tom sławnych aktorów, pisarzy dramaty-

cznych, dyrektorów teatrów i cyrków.

Dowiadujemy się tu, że największe ma.

jątki zostawili przedsiębiorcy cyrkowi.

Listę otwiera Barnum z miljonem funtów

(25 milj. zł.), po nim idzie z 80.006 ft.

amerykańska aktorka Lotta, które jedńak
wcześnie porzuciła swój zawód, a kupiw-

szy sobie majątek ziemski, dorobiła się

głównie na rolnictwie. Z autorów figuruje

z największą sumą (14miljona ft.) Hall

Caine, ale ten bardzo niewiele pisał dla
teatru. Słynny wykonawca ról szekspi-

rowskich Dawid Garrick, zostawił 120
ni marmuru powoduje rozmaitą jej į tys. ft. (ale w XVIII w. były one warte  

co najmniej dwa razy tyle, co dzisiaj).
Sławna w Anglji tancerka rosyjska Anna
Pawłowa zostawiła 80 tys. ft. Z artystek
z music-hallów dorobiła się największego
majątku Marja Sudholme (58 tys. ft.).
Kompozytor operetkowy Artur Sullivan
zostawił 54 tys. ft. Karol Kean, mierny
aktor, który zawdzięczał popularność
wielkiemu ojcu, — 35 tys., jego ojciec nie

figuruje tu zupełnie. Eleonora Duse zo-

stawiła 8 tys. ft. Spotykamy i Oskara
Wilde'a ze skromną kwotą 100 ft. Dra-

maturg Stephen Phillips; swego czasu
bardzo sławny, miał umierając, 5 ft. Ed-

gar Wallace, który pisał dużo dla teatru
i wogóle bajecznie zarabiał, zostawił 63

tys. funtów, ...ale długów. Trzeba jednak
zaznaczyć, że wszystko pokryto już z po-

śmiertnych dochodów. Z jego spuścizny
jeszcze została nadwyżka. — >,  

wiającc jeno czystą bryłę geometryczną
neoklasycy jak Maillol, Despiau _ Ber-
nard, nie zrywają związku 2 rzeczywi-
stością, poszczególne formy czerpią z
niej, lecz po to jedynie, by poddać je
nowym prawidłom w dziele sztuki.

Dążenia te mogłyby wskazywać na
supremację form, na zwrócenie uwagi
artysty na probiemy wyłącznie formal-
ne. Tak jednak nie jest. Nie ulega jed-
nak żadnej wątpliwości, że pierwsze
wrażenie na widok dzieł rzeźby nowo-
czesnej jest wynikiem wałorów czysto

plastycznych. Później jednak przycho-
dzą do znaczenia inne wartości. Prze-

dewszystkiem przez obcowanie z temi
dziełami sztuki udziela sie widzowi spo-

kój, powstający na skutek cełowości i

jasności kompozycyjnej.

Maillol nie dąży do ekspresji czy

wywołania nastroju, przychodzą jednak

i u niego do głosu elementarne podsta-
wy życia. Taka Pomona jest radosnem
potwierdzeniem praw życia.

Naogół jednak zachowuje Maillol
równowagę, jest on bowiem nietylko z
ducha klasykiem. Pochodzi on z Ba-
nyuls w Pirenejach, starożytnego osie-
dla greckiego. Jest więc i Maillol wy-
pływem przedziwnej, a zarazem szczę-
śliwej, mieszaniny ras, tak czystej we
Francji, co nie pozostało bez wpływu
na ukształtowanie się jego organizacji
twórczej.

W Maillolu posiada Francja artystę,

który mocno stoi w rzeczywistości, nie

zrywa z nią związków, lecz stwarza on
rowy świat form, rządzący się odręb-

remi prawami. Forma ta interesuje go

przedewszystkiem, nie stara się on o jej

dematerjalizację, prawa materji zostają
w niej utwierdzone. To jest wewnętrz-

ra treść rzeźby Mai!lol'a. nie mawniej

żadnych dążeń do sublimowania, do de-

materjalizowania form. Możetakże i

przez ten pierwiastek stał się Maillol

czołowym rzeźbiarzem swej epoki.

Lecz dążenie do podjęcia treści du-
chowych, nie obce jest współczesnej: 7
rzeźbie francuskiej. Toteż drugi rzeź-
biarz, który dziś staje obok Maillol'a,

jest jego przeciwieństwem pod wzglę-

dem treści duchowych, mimo wspólnych

zasad kształtowania. Charles Despiau

zmierza również do formy ściśle okre-

ślonej, do bryły, do całości zwartej,

tektonicznej. Nie zrywa też związku z

światem rzeczywistym, lecz mimo to

zmierza on do dematerjalizacji form

przez wpoienie im treści duchowych,

ożywia on wewnętrznem tchnieniem
martwy kamień czy bronz. Despiau nie

estetyzuje, każda indywidualność  du-

chowa interesuje go, zbliża się do niej,

oczyszcza ją z obcych naleciałości i sta-

ra się dotrzećdo jej istoty. Despiau to

dziś  najżywotniejszy wyraz rzeźby
współczesnej. J

Helena Blumėwna

V iai można
'Jeden z teatrów berlińskich gra szeks-

pirowskie „Wesołe kobiety z Windsoru*,

Doskonałe wykonanie i reżyserja, a także
przystępne ceny biletów ściągają co wie-

czór, tysiące widzów. Wtem komik, grają-

cy Falstaffa, Henryk George ulega choro-

bie. Trzeba go zastąpić. Rolę otrzymuje

Werner Krauss. Niema jednak czasu prze-

studjować przeróbki Hanse Rothego. Nic

sobie z tego nie robi — i przez cały czas

trzyma tekst w ręku. Publiczność przyj-

muje to jako nowy żart sztuki i wyna-

gradza komika rzęsistemi oklaskami.
2 isigijo|
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R.alinaeja idei ochrony przyrody w

ośrodku lwowskim w czasach  zabor-

czych ma za sobą chlubną kartę i się-
ga swemi początkami jeszcze r. 1868.

Oto w dniu 5 października tegoż roku

Sejm Krajowy, na skutek usilnych za-

biegów ówczesnych przyrodników z
prof. Uniw. jag. A. Nowickim na cze-
le, uchwalił ustawę o ochronie śwista-

ka i kozicy w Tatrach, oraz ustawę
„o ochronie pożytecznych ptaków i in-

nych zwierząt*. Pierwsza z tych ustaw

weszła w życie w lipcu 1869 r., druga

niestety nie uzyskała zatwierdzenia
rządu austrjackiego.

Tu we Lwowie Komitet Tow. Gosp.
zwrócił się w r. 1868 do Sejmu z ape-
lem o wpłynięcie na rząd wiedeński,
aby wszczął odpowiednie pertraktacje
z państwami południowo - europejskie-
mi w sprawie ochrony ptaków przelot-
nych. Niestety, akcja ta okazała się
„bezskuteczną.

| (Tak dzielnie zapoczątkowana dzia-
łalność na polu ochrony przyrody w
Małopolsce wskutek niezrozumienia jej
przez władze austrjackie, nie wykazała
w następnych latach wybitniejszego na-
silenia. Dopiero około roku 1890 za-

sługuje na podkreślenie niezwykłej wa-

gi takt utworzenia przez Włodzimierza

hr. Dzieduszyckiego pierwszego wogóle
w Małopolsce rezerwatu lasu bukowego
w dobrach Pieniackich w paśmie Wo-

roniaków.

, Nowy okres intenzywnej pracy na

polu ochrony przyrody rozpoczął się

od roku 1900, tj. z chwilą powrotu do

kraju prof. Marjana Raciborskiego,

wielkiego  krzewiciela idei ochrony
przyrody w pojęciu nowoczesnem.

Gdy w roku 1904  Namiestnictwo
we Lwowie na zlecenie Ministerstwa
Oświaty odniosło się do szeregu insty-
tucyj i osób prywatnych z wezwaniera
do nadesłania wiadomości o zabytkach
przyrody godnych ochrony, dzięki sta-
raniom prof. Raciborskiego Pol. Tow.
Przyrodników im. Kopernika, przedło-
żyło szczegółowy wykaz kilkudziesięciu
pomników przyrody, oraz zapropono-
wało utworzenie rezerwatów leśnych w
Karpatach i stepowych na Podolu.

Jakkolwiek Namiestnictwo zaniett-
bało całą tę sprawę, to jednak Towa-
rzystwo Przyrodników im. Kopernika
kontynuowało nadal pracę nad zbiera-
niem materjałów do pierwszego  „in-
wentarza zabytków przyrody” w Pol-
sce, za pośrednictwem rozesłanych po
kraju kwestjonarjuszy. Część zebranych
tą drogą materjałów odnoszących się
do osobliwości florystycznych opubliko-
wał prof. Raciborski w pracy pt. „O-
chrony godne drzewa i zbiorowiska
rošlin“ (Kosmos 1910).
W akcji ochrony przyrody współ-

pracowali wydatnie również leśnicy
polscy, skupieni w ówczesnem  Gali-
cyjskiem Towarzystwie Leśnem. Na
swych dorocznych Zjazdach, szczegól-
nie w latach 1912 i 1913, uchwalili
oni szereg rozolucyj w sprawie ochro-
ny rzadkich drzew i ginących zwierząt
leśnych. Na podkreślenie zasługuje tak-
że akcja Kółka przyrodniczego Słucha-
czy Wyższej Szkoły Lasowej, które za
inicjatywą i pomocą prof. Szafera 0-
pracowało odpowiedni kwestjonarjusz
i rozesłało go w celu zebrania wiado-
mości o pierwotnych partjach naszych
lasów eo" rwA4  
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Ochrona przyrody na terenie ośrodka |wowskiego
(Krótki opis historyczno-sprawozdawczy)

Czasopismo leśne „Sylwan* organ

Towarzystwa Leśnego zamieszczało na

swych łamach cenne rozprawy jak prof.

Szafera o wschodniej granicy buka,

o „pamiątce Pieniackiej”, o cisach w

Kniaźdworze pod Kołomyją, jako 0-
chrony godnym zabytku przyrody leś-
nej i o limbie u źródeł Łomnicy, oraz
artykuły z zakresu ochrony przyrody
np. Juljana Brunickiego, Janosza i in...

Echa tego tak żywotnego i poważ-
nego ruchu ochroniarskiego, domagają-
cego się stworzenia rezerwatów  leś-
nych dotarły i do Wiednia, na skutek
czego Ministerstwo Rolnictwa polecilo
w roku 1910 Lwowskiej Dyrekcji lasów

i dóbr państwowych wyszukanie w je-

dnym z państwowych nadleśnictw od-

powiedniego obszaru lasu na rezerwat.

Po porozumieniu się Dyrekcji z Towa-
rzystwem Leśnem i Towarzystwem
Przyrodników im. Kopernika, zadania

tego podjęli się profesorowie Sokołow-

ski i Szafer. W roku 1914 zwiedzili

oni lasy nadleśnictwa Worochta i za-

projektowali narazie na rezerwat od-

działy 107—1i12. Ostateczne wnioski

mieli oni przedłożyć dopiero po zwie-

dzeniu reszty nadleśnictw.

Wybuch wojny światowej uniemo-

żliwił wykonanie tego, oraz przerwał

starania o utworzenie rezerwatu ciso-

wego w Kniaźdworze.

Omawiając przedwojenną akcję na

polu ochrony przyrody nie mogę pomi-

nąć zasług i bardzo poważnej roli, ja-

ką odegrało Muzeum Przyrodnicze im.
Dzieduszyckich we Lwowie. Niemałą
zasługą tej instytucji było uratowanie
dla kraju wykopalisk dyluwialnych w
Staruni, oraz wydanie nader cennej
zbiorowej publikacji pt. „Wykopaliska
Staruriskie“ (Słoń, mamut i nosorożec
włochaty wraz z współczesną florą
i fauną). Szczególnie ważnem dla 0-
chrony przyrody wydawnictwem Mu-
zeum była zbiorowa rozprawa pt.
„Przyroda Lwowa, jej osobliwości i za-
bytki*. Wydawnictwa Muzeum  toro-
wały drogę do coraz szerszego zainte-
resowania się społeczeństwa małopol-
skiego zabytkami przyrody i ich ochro-
ną.

Z przyrodników działających na po-
lu ochrony przyrody wymienić należy
także posła na Sejm Krajowy Juljana
Brunickiego z Podhorzec, wybitnego
znawcę krajowej fauny motyli. Nie
bez słuszności nazwano go  „rzeczni-
kiem* sprawy ochrony przyrody w Sej-
mie. W pamiętnej swej mowie wygło-
szonej w listopadzie 1910 roku w Sej-
mie w znakomity sposób uzasadnił on
potrzebę tworzenia rezerwatów, żąda-
jąc równocześnie od Wydziału Krajo-
wego przygotowania „projektu ustawy
o ochronie szarotki, limby, cisą i ewen-
tualnie innych roślin na wymarciu bę-
dących“.

Do grona najwybitniejszych  dzia-
łaczy na polu ochrony przyrody w o-
kresie przedwojennym należał prof. Jan
Gwalbert Pawlikowski. Ideę ochrony
przyrody propagował on w kołach lite-
ratów i artystów polskich. Jego roz-
prawa pt. „Kultura i natura ogłoszona
w „Lamusie* w roku 1913 wywarła

wielki wpływ nie tylko na opinję przed-
wojenną, ale stała się nicią przewodnią
dla pracy ochroniarskiej w dobie _po-
wojennej.

Takby się w krótkości przedstawia-
ły przedwojenne poczynania realizujące
idcę ochrony przyrody ojczystej w o0-  

środku lwowskim, które stały» się pod-

stawą i nawiązaniem do pracy w Pol-

sce odrodzonej.

Wojna światowa, która

przez ziemie polskie, zadała

i nie do zagojenia rany naszej przyro-

dzie. Ofiarą wojny padły w znacznej

mierze szczególnie dąbrowy podolskie,

wojna zniszczyła niemal wszystkie drze

wiaste okazy cisa w Kniaźdworze pod
Kołomyją, oraz zdziesiątkowała zwie-

rzostan lasów Karpackich.

To też po wojnie, w wolnej już Oj-
czyźnie, przypadła nam w udziale tem

odpowiedzialniejsza i niecierpiąca zwło-

ki praca nad ratowaniem ocalałych za-

bytków naszej przyrody.

Ministerstwo Wyznań Religijnychi

Oświecenia Publicznego powołało w
tym celu do życia Tymczasową Pań-

stwową Komisję Ochrony Przyrody i

oddało jej ten tak ważny referat do

prowadzenia pod przewodnictwem b.

Lwowianina prof. Władysława Szafera.

Z ośrodka lwowskiego powołani zo-

stali do Komisji profesorowie J. Hir-

schler, J. G. Pawlikowski, E. Romer

i R. Zuber.

Dnia'4 lutego 1920 roku, powstało
we Lwowie Kuratorjum Ochrony Przy-

przeszła
ciężkie

rody, dla województw: Iwowskiego,

stanisławowskiego, tarnopolskiego i
wołyńskiego. e

Przewodnictwo Kuratorjum w,cza-

sie od 4. 2. 1920 do 29. 6. 1920 roku,
było w rękach prof. J. Hirschlera, od

29. 6. 1920 do 30. 4. 1923 w rękach
prof. A. Kozikowskiego, zaś w czasie

od 30. 6. 1923 do 15. 3. 1026 prze-
wodniczącym Kuratorjum byt prof. S.

Krzemieniewski.

W ciągu przeszło 5-cio letniej dzia-
łalności Lwowskiego Kuratorjum  O-
chirony Przyrody, zasługują na podkre-

ślenie następujące sprawy:
Dla zbadania największego do nie-

dawna na Podolu stepu Pantalicha, 0-

raz lasu cisowego w Kniaźdworze u-
rządzono 2 zbiorowe wycieczki. Wy-

cieczka na Pantalichę stwierdziła nie-

stety niemal zupełne zniszczenie stepu,

zaś wycieczka do Kniaźdworu miała moz

ność sprawdzić, że stan ilościowy ci-

sów w porównaniu ze stanem w roku

1914 zmniejszył się przynajmniej o 2/3
a to na skutek działań wojennych,
niszczenia cisów przez ludność okolicz-
nych wsi, oraz z powodu obsuwan:a
się w dół po zboczach lasu pod dzia-

łaniem wód zaskórnych.

Rozesłano do wszystkich szkół O-
kręgów Szkolnych Lwowskiego i Wo-
łyńskiego opracowane przez Państwo-
wą Komisję Och. Przyr. kwestjonarju-
sze i uzyskano tą drogą bardzo intere-
sujące wiadomości o różnych  osobli-
wościach przyrodniczych  południowo-
wschodniej Polski.

Szczególnie ważnym i  doniosłym
momentem w tym czasie było wyda-
nie przez Rząd nasz polecenia Admi-

nistracji lasów państwowych wydziele-
nia w nadleśnictwie Worochta od użyt-
kowania oddziałów lasu 76 i 77 o po-
wierzchni 140 ha., wraz z przylegają-
cą do nich połoniną na wschód od po-
toku Dancerz o pow 307.5 ha., oraz
zażądanie od Państwowej Komisji O-
chrony Przyrody przedłożenia konkret-
nych wniosków w sprawie utworzenia
rezerwatu Czarnohorskiego. Przygoto-
wanie projektu rezerwatu zleciła Pań-
stwowa Komisja O. P.  Kuratorjum
Lwowskiemu. Kuratorjum dla przygo- 

Str.

towania potrzebnego do tego celu
terjału urządziło szereg wycieczek
Czarnohorę. Do sprawy rezerwatu
łączyła się kwestja zamierzonej, a
wet postanowionej eksploatacji ko:
drzewiny i to na obszarze zaprojek:
wanym na rezerwat. Aby nie dop:

do zeszpecenia piękna wysokogórsi

go krajobrazu przez nieopatrzne zni
czenie kosodrzewiny, Kuratorjum O.
rozwinęło energiczną akcję w obroi

projektowanego rezerwatu i kosodr
winy.

Po stronie  Kuratorjum stan
wszystkie naukowe, kulturalne i s)
łeczne Towarzystwa Lwowskie, o;

Oddział Stanisławowski Pol. Ti
Tatrzańskiego, przyczem najmocniej
najwydatniej współdziałało z Kura!
rjum Pol. Tow. Przyr. im. Koperni
Oddz. Lwowski. Należy stwierdzić,
zdołano poruszyć i przychylnie
sprawy nastawić szeroką opinję n
tylko ośrodka lwowskiego i  krako
skiego, ale także Warszawy, Poznai
i Wilna. Interwencje w Nadleśnict
wWorochcie, w Okręgowym Zarząd:
lasów państwowych we Lwowie, u D)
rektora Departamentu leśnego, u Mi
stra Rolnictwa i Dóbr  Państwow:

memorjały do Władz Naczelnych,

tykuły w prasie, oto główne środ

działania  Kuratorjum w obronie zi

grożonego piękna naszych gór.

Z uwagi na wielkie znaczenie na
kowe, dydaktyczne i wychowawcze

sobliwości przyrodniczych i ząbytk

znajdujących się w obrębie Lwo

i najbliższej okolicy zajęto się ich
chroną. Szczególniejszą uwagę zwr!

cono na wzgórze Chomiec w Krz

czycach k. Lwowa, należące do najci

kawszych lwowskich osobliwości prz:
rodniczych ze względów florystyczny:
i faunistycznych.

Z uwagi na postanowioną parcel.
cję Krzywczyc porobiono starania
wydzielenie Chomca z obszaru maj
cego ulec parcelacji, oraz przygotow;

no projekt utworzenia rezerwatu n

Chomcu.

W związku z prowadzoną parcel

cją majątków ziemskich poczynion

pewne kroki w Województwach i U;

rzędach ziemskich w celu zabezpiecze!

nia objektów przyrodniczych godnyc
ochrony.

Jeśli chodzi o propagandę idei ochrt
nyprzyrody, „to starano się odczyta
i artykułami w prasie zainteresowa
szersze koła społeczeństwa Iwowskieg:
sprawami ochrony przyrody. Wśró
15-t1 odczytów wygłoszonych za sta
raniem Kuratorjum Lwowskiego O. P.
zasługuje na bliższą uwagę odcz
prof. J. G. Pawlikowskiego pt. „Sp
łeczna organizacja ochrony przyrody'

wygłoszony 30. 10. 1920 roku, na po:

siedzeniu naukowem Pol. Tow. Przy:
rodników im. Kopernika we Lwowie,

w którym czcigodny prelegent przed-

stawił program zadań i pracy na polul

ochrony przyrody, domagając się wcią-

gnięcia szerokich warstw społeczeństwa

do współdziałania, a także tych Towa-

rzystw, które obok swoich specjalnych

zadań i celów mają również zajmować
się i ochroną przyrody, jak np. Stowa-

rzyszenia miłośników miast, przyjaciół
zwierząt, miłośników przyrody, miłoś-
ników drzew, Towarzystwa Krajoznaw=
cze, turystyczne itp. A

" Prof, Dr. SZYMON WIERDAK,
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W dzisiejszem, naukowem tego słowa

naczeniu, wojna bakteryjna wydaje się
yć groźną zmorą, ciążącą nad ludzko-
ią, — powiedziałbym — niemal „mu-

yką przyszłości”, i to przyszłości wcale
iedalekiej.
Widmo podobnej wojny pojawiło się

uż przed dwudziestu laty już wówczas
hodziły wieści o zatruwaniu studzień i
akażaniu pokarmów „oraz paszy dla by-

ła. Dziś, przy ogromnych postępach
echniki wojennej, sprawa ta nabiera tem
iększej aktualności,

To już nie poetycka wizja „Zarazy w
renadzie“, lecz rzecz naprawdę realna.
bok gazów bojowych — wojna bakte-
yjna, — dwa nowoczesne sposoby wal-

zdawałoby się — jednako
krutne. +57]

Zastanówmy się jednak, czy i jakie
aprawdę są możliwości wojny bakte-
inej. e

os w z .
Pierwszym . warunkiem skuteczności

odobnego rodzaju walki musi być jej
oraźny, błyskawiczny niemal efekt. Za-
ażenie musiałoby mieć charakter maso-
y, co utrudniałoby natychmiastowe za-
tosowanie środków obronnych, wnosząc
płoch i dezorganizację w obozie prze-

iwnika. ;
2 W rachubę wchodzą tu przedewszyst-
iem ważniejsze punkty w głębi zaata-
owanego kraju, ośrodki mobilizacyjne,
iększe miasta, obozy ćwiczebne i t. p.

ajmniej natomiast na niebezpieczeństwo

odobnej wojny narażone będą oddziały
ojskowe znajdujące się na froncie lub
pobliżu linji bojowej. Byłaby to bo-
iem broń obosieczna, jednako groźna

la obu stron walczących. Teren ,zaka-
ony np. zarazkami cholery, dżumy itp.
yłby przez dłuższy czas wogóle niedo-

tępnym i dla atakującego spowodu nie-

ezpieczeństwa zarazy. |
Zanim pomówimy o samej technice

wojny Łakteryjnej, trzeba zdać sobie

sprawę, jakie rodzaje zarazków chorobo-

twórczych wchodzą tu w rachubę.

Podzielić je można na trzy zasadnicze

grupy: 5 Ra
1) bakterje wywołujące choroby prze-

„s wodu pokarmowego: cholera, ty-

J0< fus brzuszny, paratyfus i czer-

wonka.
2) bakterje powodujące ogólną intok-

.». sykację organizmu w połączeniu z
7 « wysoką gorączką: dżuma i tyfus

plamisty.

3) bakterje powodujące wysoką, dłu-
go trwającą gorączkę z nawrotami,
jednak bez objawów ogólnego zo-

* trucia: malarja, gorączka wołyń-
* ska. ,

Zgóry już wykluczyć można pewne

zarazki chorób wyżej wymienionych,

przenoszone wyłącznie drogą pośredni-
ctwa, najczęściej przez ukąszenie owa-

dów, roznosicieli tych chorób. Tego ro-

„dzaju chorobą jest n. p. tyfus plamisty,

przenoszony przez wesz odzieżową, czy

malarja, przenoszona przez komary.
| Pod tę kategorję chorób epidemicz.

podpada też i dżuma, przenosz”:1 przez

szczury, — a po części cholera, tyfus i

czerwonka, których zarazki roznoszą na

swych łapkach muchy. !
* *

Jee

j 2 O

/ Wszystkie te jednak wyżej wyliczone
zarazki chorobotwórcze dają się bez tru-
du hodować sztucznie w laboratorjact.

Hodowle tzkie nie tracą nic ze swej zja-
dliwości, — i owszem, niejednokrotnie

stają się nawet silniej jadowite, zwłasz-

cza po sztucznem zakażeniu zwierząt, u-

żywanych w pracowniach do doświad-

czeń. e
Idzie tylko o to, jakim sposobem za-

razki te dałoby się rozsiewać na te:c.ie

nieprzyjacielskim. Nasuwa się tu — po-
dobnie, jak przy wojnie gazowej — myśl

użycia do tego celu samolotów, z których

rózsiewałoby się płynne kultury zaraz-

ków na jakichś większych odcinkach.

Ale sposób ten nie rokuje większych na-

dziei, ani pożądanych wynikćw. Zarazki
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bowiem z reguły są mało odporne na

działanie czynników zewnętrznych, jak
słońce, 'posucha, wysoka temperatura i
normalnie używane środki dezynfekcyjne.
W rezultacie zatem efekt podobnego ata-

ku staje się bardzo wątpliwyt".

Poważniej już wygląda ta sprawa, 0

ile idzie o zakażanie wody i środków spo-

żywczych. Do tych celów nadają się

szczególnie bakterje cholery, tyfusu

brzusznego i paratyfusu. Sprawa jednak
nie jest ani prosta, ani łatwa: trzebaby

mieć zorganizowaną całą sieć szpiegów

w różnych punktach kraju, którzy zapo-

mocą płynnych kultur zakażaliby wodę

studzienną czy wodociągową, lub mena-
żę wydawaną wojsku.

Natomiast liczyć się trzeba poważnie

z możliwością „zatruwania studzien“, a

więc zakażania wody do picia, w tere-
nach, świeżo opuszczonych przez prze-
ciwnika, znajdującego się w odwrocie.

* *% 4

Jest jeszcze jedna grupa chorób za-
każnych, atakujących zwierzęta, ale groż-

nych i dla ludzi. Należą tu: wąglik i no-
sacizna.

Choroby te sieją prawdziwe spusto-
szenie wśród zwierząt, dzięki masowe-

Wychowawca musi się oprzeć w

swojej działalności na możliwie do-
kładnej znajomości wychowanka, jeśli

ta działalność ma być racjonalna i sku-

teczna. W tym celu winien uwzględnić

jak najszerzej te rozmaite wpływy,,

którym wychowanek podlega, poznać

ich skutki, — jak one objawiają się w

jego odczuwaniu, myśleniu i działaniu.

Dopiero wówczas psyche dziecka wzgię

dnie młodocianego stanie się dlań

mniej zagadkowa i nieprzenikniona. O-

czywiście obserwacja winna objąć tak-

że i stronę fizyczną.

Człowiek nie rozwija się w próżni,

lecz w pewnem środowisku, w którem

możemy rozróżnić cały szereg  skład-

ników i bliżej się im przypatrzeć. Czyn-
niki środowiska odziaływując na jed-

nostkę aktualizują, budzą w niej do

działania te siły, które ona jako wła-

ściwości wrodzone lub  odziedziczone

przyniosła na świat. Poszczególne

składniki środowiska, które w podobny

sposób  oddziaływują na rosnącego

człowieka, można uznać za odrębne

formy. W ten sposób można uzyskać

trzy główne rodzaje środowisk: 1) rze

czowe, 2) kulturalne i 3) osobowe.

Środowisko rzeczowe tworzy kom-

pleks rzeczy bezpośrednio dostępnych

zmysłom i stanowiących treść życia

wyobrażeniowego. Jest ono dla każde-

go z nas inne, „indywidualne*. Każ-

dy z nas bowiem żyje w sobie właści-

wem środowisku. Należy doń przede-

wszystkiem otoczenie przyrodnicze.

Wiadomo ogólnie, że w zależności od

niego mamy różnice rasowe np. mię-

dzy murzynem a eskimosem; mamy

różmiaity przebieg dojrzewania fizjolo-

gicznego i psychicznego u południow-

ców i'u mieszkańców północy; mamy

różnice psychiczne między mieszkań-

cem wielkiego miasta, a mieszkańcem

cichej wsi.

Środowisko kulturalne, _ duchowe

jest tem środowiskiem, które człowiek

przychodząc na świat już zastaje.

W skład jego wchodzą wartości  religijne, etyczne, estetyczne, poznaw-

cze, polityczne i gospodarcze, któ-

P onek wojny bakteryjnej

  

„wisko ten 

mu rozprzestrzenianiu się ich zarazków,

wielkiej ich jadowitości i odporności. To
też epidemja nosacizny czy wąglika
wśród koni wojskowych stać się może
prawdziwą katastrofą. Grozę jej powięk-

sza fakt, że obie te epidemie w pomyśl-

nych warunkach mogą przenosić się i na

ludzi, powodując ciężkie, przewiekłe

schorzenia. aż

Zarazki wąglika przenoszą się naj-

częściej w paszy dla zwierząt, podobnie

zresztą jak i zarazki nosacizny. Pozatem

roznoszą wąglik muchy końskie.Nośaci-

zna natomiast przenosi się zapomocą ku-

błów do pojenia, wydzielin z ran i t. p.

Stajnia zakażona nosacizną, mimo grun-

townej dezynfekcji, może jeszcze przez
długie tygodnie i miesiące być ogniskiem

zarazy. ,
Przy wojnie bakteryjnej liczyć się za-

tem trzeba również i z/ możliwością za-
każenia paszy dla bydła zarazkami tych
dwóch chorób. I to jednak wymagałoby
zorganizowania specjalnej służby  szpie-

gowskiej w kraju nieprzyjacielskim.
z p *

Jak z powyższego wynika, wojna
bakteryjna praktycznie nie przedstawia  
ani w przybliżeniu tych niebezpieczeństw,

Ogólne uwagi o jego roli w rozwoju
re tworzą pewne odrębne systemy.

Ludzie należący do' rozmaitych o0-

kręgów kulturowych różnią się mię-

dzy sobą nieraz bardzo znacznie.

Jest to wynikiem właśnie różnie

środowisk kulturałnych w jakich wzra-

stali i wychowywali się np. Europej-

czyk i Chińczyk, ale też w obrębie

społeczeństwa europejskiego członek

warstwy wyższej i proletarjatu.

Środowisko osobowe jest bardzo

ważne już choćby ze względu na moż-

ność utrzymania się dziecka wogóle

przy życiu. Dalej jest ono pośrednikiem

w przenoszeniu treści duchowej na

młodego człowieka. Odbywa się to przy

pomocy mowy (później pisma). Waż-

ny jest stopień, rozwoju i opanowania

tego narzędzia u ludzi, którzy zajmują

się wychowywaniem.

Oprócz wypływów tego zewnętrz-

nego otoczenia, na ciało i duszę wy-

chowanka należy uwziędnić . wpływ

wewnętrznych przeżyć, który jest nie-

zaprzeczalny.

Trzeba silnie podkreślić, że stosu-

nek wychowanka względem środowiska

nie jest tylko czemś biernem, lecz mniej

lub więcej czynnem. Dziecko względ-

nie młodociany nie tylko odbiera te

wpływy, ale są one przedmiotem ich

przeżycia i aktywności. Musimy przy-

jąć, że w stosunku tym istnieją rozma-

ite stopnie i formy. Dlatego też wy-

chowanie nie powinno polegać tylko na

zewnętrznem oddziaływaniu, ale trzeba

wychowankowi „pozostawić pewną sfe-

rę swobody.

W pedagogice uważa się za środo-

świat, w którym dziecko

przebywa po opiszczeniu szkoły. Jest

rzeczą oczywistą, że jak długo pobie-

ra ono naukę, wpływy wychodzące z

niego nie są wcale obojętne dla wynt-

ku pracy szkolnej. Oba te czynniki

szkoła i środowisko winny wspierać

się nawzajem. Niezgodność wpływów

szkolnych i pozaszkolnych wstrzymuje

procesy nauczania i wychowania, a
nawet może je spaczyć. Z tego wyni-

ka, że tak rodzice jak i nauczyciele

winni interesować się zespołem wpły- 

in ZM

co wojna gazowa. Nie można jednak'

wykluczać jej możliwości, nie można lek-

ceważyć i tego niebezpięczeństwa, — a-

by uniknąć jakiejkolwiek przykrej nie-

spodzianki. Konieczną będzie — w cza-,

sie wojny — stała i baczna Kontrola bak--

terjologiczna studzien, wodociągów, šrod=

ków spożywczych, paszy dla bydła. Ko-

niecznem też będzie zaznajomienie SZE-

rokiego ogółu z etiologią i objawami AE o

powemi wszystkich chorób epidemicz- ,

nych, oraz zorganizowanie wyszkolonej

służby sanitarnej, w czem najważniejszą

rolę odgrywa organizacja Czerwonego

Krzyża. a K

A zresztą pocieszajmy stę świadomo-

ścią, że. równolegle z postępem technikė ,

bojowej, techniki mordowania ludzi, R

idą postępy.medycyny ibakterjologii,

dzięki którym już obecnie posiadamy,

skuteczne i pewne szczepionki ochronne

przeciw czerwonce, cholerze, tyfusowiitp.'

Bo tak to już zawsze się dzieje, że

każda akcja wywołuje odpowiednią re-

akcję. Gdy jedni w laboratorjach swych

obmyślają i wytwarzają środki, mające

na celu niszczenie życia ludzkiego, — to

inni parują skutecznie tę akcję, wyszu-

kując na nie odpowiednie remedja, w t-

mię ochrony tego życia.

Odwieczna walka Arymana i Ormu-

zda... : (dr. L.)

rodowisko wychowaweze
człowieka
wów, działających na dzieci i młodo-
cianych.
W odniesieniu do wszystkich czyn-

ników środowiska i szkoły ma swoje

znaczenie tzw. prawo optimum warun-

ków. Na czem ono polega? Na tem,

žė rozwój tak w zakresie fizycznym

jak i psychiczno - duchowym potrze-

buje warunków w pewnej ilości i jako-

ści, poniżej i powyżej których przebie-

ga on w sposób niewłaściwy. Prze-

szkoda w normalnym rozwoju może

więc pochodzić — jeśli idzie o czyn-

niki zewnętrzne — albo od braku, al-

bo od nadmiaru, albo też od nieodpo-
wiedniości jakościowej warunków.

Ujemne następstwa pociąga za So-

bą brak pielęgnacji fizycznej u dzieci

licznych rodzin robotniczych. Muszą

one często już w szkole powszechnej

pozostawać w tej samej klasie. Znany
ogólnie jest fakt, że przeciętnie dzieci

pochodzące z warstw robotniczych u-

czą się później mówić, niż dzieci

warstw wykształconych. To opóźnie-

nie, uwarunkowane jakością środowiska

daje. się odróżnić od: takiegoż opóźnie-
ria, spowodowanegoczynnikami wro-

dzónemi, — tem, że ze zmianą środo-

wiska opóźnienie w rozwoju zostaje

„nadrobione*, podczas gdy w wypadku

drugim taka zmiana albo wcale nie,

albo tylko bardzo miewiele, może po-

móc.

Nadmiar wpływów jest również
szkodliwy. Może on wywołać przyśpie-

szony rozwój, różny co do swej istoty

od podobnego rozwoju załeżnego od

wrodzonej dyspozycji. 'Co prawda w

poszczególnym wypadku trudno jest

rozstrzygnąć, która ewentualność  za-

chodzi; czy mamy do czynienia z

przedwczesnym rozwojem, spowodo-

wanym nadmiernie korzystnem  šrodo-

wiskiem, czy też wewnętrznemi przy-

czynami np. przedwczesna dojrzałość

mózgu, łącząca się z zaburzeniami w

gruczołach o wewnętrznem wydziela-

niu. — Tutaj należą wypadki przed-

wczesnej dojrzałości z powodu zbyt

intensywnego kształcenia, a także w

pewnym sensie działalność zwłaszcza

wyższych szkół, zasadzająca się na



   

 

jednostronnem rozwijaniu umysłu. Czę-

stość zaburzeń neuropatycznych jak

melancholja, skłońność do  samobėj-
stwa. histerja u młodocianych rekrutu-

jących się z warstw zamożnych, do-

wodzi, że dojrzewanie całej osobowo-

ści nie szło w parze z rozwojem umy-
, słowym.

Nieodpowiednie jakościowo wpływy

istnieją wówczas, gdy np. wychowanek

jest skierowywany do zawodu, do któ-
rego niema odpowiednich uzdolnień i

zamiłowań, w którym natomiast spo-

dziewa się znaieść duże „dochody. Tyl-
ko wybitniejsze jednostki zawracają—
i to po stracie czasu i energji — z błę-

dnej drogi i idą w kierunku dla nich

odpowiednim. Większość zaś, nie mo-

gąca zdobyć się — z różnych powodów

— na ten krok, wiedzie szary, apatycz-

ny żywot, pelen niezadowolenia z wy-

konywanego zawodu, tem większego,

im bardziej iluzorycznemi okazały się

spodziewane korzyści materjalne.

kich wykolejonych ludzi widzi się
mnóstwo na każdym kroku. A w šci-
słym związku z tym faktem pozostaje

Ta- |    
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ten ogromny brak radości życia, na

który coraz częściej można słyszeć

skargi. i
Jak już wyżej podkreślono, orga-

nizm psycho - ficzny dziecka względ-

nie młodocianego nie poddaje się czyn-

nikom środowiska zupełnie biernie.
Przeciwnie występuje on czynnie, bro-

niac się przed ich  szkodliwošcią,

zmniejszając ją, a nawet niekiedy o-

bracając ją na swoją koryść. Nieraz
podziwiać można pomysłowość i za-

radność jaką rozwijają w sobie dzieci

ulicy, które zbyt wcześnie zetknęły się

z bezwzględną waiką o byt. Czynniki
środowiskowe niekorzystne wywołują

w człowieku siły, które zmierzają do

ich zwalczania. Co prawda nie zawsze

się ono udaje, natomiast często łączy

się z ujemnemi skutkami w innych kie-

runkach. S

Z poprzednich uwag wynika, że
indywidualność i osobowość nie jest

całkowicie naprzód wyznaczona przez
wrodzone dyspozycje. Gdyby tak było,

— zupełnie ztyteczną byłaby  długo-
letnia i żmudna praca wychowawcza.

FPALNO LITERACKI

Tymczasem widzimy, że w kształtowa-

niu psychiczno - duchowej fizjognomii

normalnego człowieka, znaczna rola
przypada także środowisku.

ność na wpływy zewnętrzne, plastycz-

ność jest nietylko postulatem nauki
zajmującej się wychowaniem, lecz w

określonych, choć szerokich granicach

faktem doświadczenia. Poznanie tych

spraw winno napełnić nas pewną otu-

chą i optymizmem. Chodzi tylko o to,

ażeby zachować i tutaj potrzebny u-

miar. Nie należy sądzić, że dzięki

troskliwym zabiegom uda się zrobić z

co drugiego wychowanka  genjalnego

człowieka. Nadzwyczajne możliwości

rozwojowe jak też zupełny ich brak (u

niedorozwiniętych), jak wykazały od-

powiednie badania, są bardzo rzadkie

w masie ludzkiej. Najliczniejsze są

według tych samych badań możliwości

rozwojowe mniei niż średnie, średnie i

wyższe niż średnie. I wspomniany

przed chwilą optymizm winien obracać

się w granicach co dopiero wymienio-
nych. AF.

  

 

Żałosny kres sieradzkiego awanłurnika
W pierwszych latach XVII. w. sporo

zajęcia grodzkiemu i miejskiemu urzędo-

wi lwowskiemu przyczyniał swą osobą

niejaki jan Komornicki, pochodzący z Ko-

mornik, w sieradzkiej ziemi. Wśród jakich

okoliczności wypłynął na terenie Lwowa

— milczą stare księgi, być może, że peł-

niąc przez przeciąg trzech łat służbę woj-

skową, otarł się o miasto i w niem już

pozostał. Sługiwał tedy u szlachty i u

mieszczan, a przedstawiając typ niebez-

piecznego awanturnika-zawalidrogi, zwła-

szcza gdy trunkiem zawieruszył sobie gło-

wę,niecił- wszędzie popłoch i niejedno-

krotnie popadał w konflikt z prawem. Naj-

częściej bez jakiejkolwiek przyczyny się-

gał do nieodłącznego półhaka i wówczas

biada było temu, kto mu stanął na dro-

dze. Ustępowali ludzie sieradzkiemu za-

wadjace puszczali w niepamięć swe razy

i urazy, jakiemi ich raczył w pijackim fer-

worze awanturniczego temperamentu. —

Uszło tedy Janowi Komornickiemu nie-

jedno, ale gdy już czara jego awanturni-

czych występów. przelewać się zaczęła,

nastąpiła życiowa katastrofa sieradzkiego

awanturnika.

Rok 1603 był dla niego krytycznym.

Pierwszym, który nie przepuścił boiesnej

urazy ze strony Komornickiego, był Piotr

Siodłarz, mieszczanin lwowski, zjawiwszy

się bowiem przed wyłonionymi z urzędu

grodzkiego i miejskiego rzecznikami pra-

wa, oskarżył Komornickiego 0 „gwalt“,

popełniony na swej osobie, gdy

przybył do »ostrzygalni „ratusznej”,

gdzie dał sukro postrzygać. Skarżył się

tedy Piotr Siodlarz, iż „bez wszelakiego

dania przyczyny* Komornicki złajał go

obelżywemi słowy, a „przyskoczywszy dał

mu w gębę i gdym mu jego furjej chciał

ustąpić, on porwawszy cegłę, dał mi w łeb

i zranił mnie, którąranę pokazuję Urzędo-

wi Wasz Mości".

Urząd odłożywszy rozprawę na dzień

; następny, wydał zarządzenie aresztowania

'Komornickiego, którego doprowadzono

«do więzienia ratusznego.

Na drugiej rozprawie Piotr Siodlarz

wniósł oskarżenie na piśmie przeciw Ko-

mornickiemu „który lekcepoważając po-

kój pospolity wielkie ekscesy przy tem

mieście i gwałty czyni* i obszernie omó-

wił awantury, których ze strony Komor-

nickiego widownią była postrzygalnia ra-

tuszna.
Jan Komornicki w niemałych znalazł

- się opałach. Miał bowiem na swem sumie-

| niu sprawę o wiele cięższą niż zranienie

cegłą Piotra Siodlarza. Ale w tej mierze

oddajmy głos Imci Panu lanowi Bara-

nowskiemu, mistrzowi i rektorowi Szkoły 

twowskiej. Rektor wniósł przeciw Komor-
nickiemu skargę

0 zabicie żaka Aleksandra Rystkowicza

z Brzostka.

I skarżył się rektor przed Urzędem
w tych słowach:, P. burmistrzowi przez

sługę opowiedziałem o zajściu, bom sam

szkoły odejść nie mógł, aby młodzieńcy
szkolni do tumultu jakiego się nie porwali.

Pan burmistrz kazał mi w zamku pomocy

szukać, tam nikogo nie było i tak musia-

łem tego zaniechać, nie spodziewając się,

aby ten to Aleksander od iego postrzeie-

nia miał umrzeć, gdyż i cyrulik, który go

opatrował, tuszył mi, że mu nic nie bę-

    

.Ciekawostk
Precz ze skrótami!

Manja tworzenia skrótów rozszerzyła
się z bolszewickiej Rosji po całej prawie
Europie, zbierała również obfite żniwo
w Niemczech, gdzie kombinacje paru liter
zastępowały długie wyrazy złożone.
Obecnie berlińskie Ministerium pracy za-
broniło użycia skrótów w aktach urzędo-
wych i w obwieszczeniach. Nie wolno iuż
pisać Alu zamiast Arbeitslosenunterstiit-
zung. Tymczasowe zasiłki nie będą na-

zywały się Kru, wyjdą z użycia terminy

Mula i Krupka, odnoszące się do pewnych

poborów. Zrobiono jedak ustępstwo dla

rozmów telefonicznych miedzy poszcze-

gólnemi departamentami. Wt ym wypad-
ku skróty mają dalej prawo obywete!

stwa, bo to oszczędza czas: i chroni przed
nieporozumieniami.

Narodziny sławnych
smakołyków

W naszych czasąch nugat uchodzi za

przysmak nieco staroświecki. Tymczasem

rozpowszechnił się po Świecie dopiero

w ósmym dziesiątku XIX w. Przedtem

wyrabiano go i jadano, ale tylko wmia-

steczku Montėlimar nad Rodanem, poto-

žonem o jakich 80 kim. od Awinjonu. —

Przepis znany był tylko w miejscowych

klasztorach. Na pomysł zaznajomienia

szerokiego świata z nugatem wpadł tam-

tejszy cukiernik Stuve, z pochodzenia
Holender. Powiodło mu się to i popular-

ność przy 1 byla przez dłuższy czas

nadzwyczajna. Nawiasem mówiąc, auten-

tyczny nugat z Montćlimar robi się zmig-

dałów, miodu i migdałów, smażonych w

cukrze.
Poetyczniejszy był początek melby

brzoskwiniowej. Rzecz działa się w roku

1892, kiedy wielka śpiewaczka australska

Melba zbierała laury w Londynie, w Co-

vent Garden Opera. Mieszkała w hotelu

Savoy, gdzie szefem kuchni był Francuz

Escoffier, mistrz swojej sztuki — gdy li-

czył lat 23, piastował już był stanowisko

naczelnego kuchmistrza głównej kwatery

francuskiej w r. 1897. Usłyszawszy cudny

sopran Melby w „Lohengrinie",Escoffier

zapragnął przetłumaczyć swe wrażenia

na język smaku — taksama Ujejski tłu-

 
 

dzie. bo tylko w nogę był postrzelony.

Ale, że umarł, abym sumienit: swemu nie

został winien, 'dałem tu przed pochowa-

niem ciała nieboszczkowskiego spozywać

świadki, którzy na to niewinne zamordo-

wanie patrzali"...

I przesunęli się przed urzędem koledzy
Rystkowicza i złożyli obszerne zeznania.

| Z zeznań pierwszego z brzegu świadka 0-
kazało się, że żak „sobie podpił* i z sza-

blą w ręku awanturował się po ulicy. I
w tej właśnie chwili nadszedł Komornicki

z dwoma towarzyszami i gdy jeden z nich
pobił żaka „płazą* po grzbiecie, Komor-
nicki „począł półhak nakręcać* i mimo

i ze świała
maczył Szopena i Beethovena na wiersz
i dziś ttumaczy się muzykę na taniec. —
Sławna śpiewaczka dostała na drugi
dzień na leguminę brzoskwinie w lodach
waniljowych. Pierwsza skosztowała po-
trawy, którą ochrzczono jej imieniem. Sok
malinowy dodano później, zresztą kucha-
rze i cukiernicy uzupełniają rozmaicie
pierwotny pomysł Escoffier'a.

Przy sposobności warto wspomnieć, że
ten artysta sztuki kulinarnej dostał się
w r. 1870 do niewoli niemieckiej. W wiele

lat później był szefem kuchni Wilhelma II

na jachcie Hohenzollern. Cesarz wdał się

z nim raz w rozmowę o klęsce Francu-
zów w 1870 r. i nagle powiedział: „Pan
mógłby mnie z łatwością otruć".

— „Francuzi nigdy nie zadają ciosów
z tyłu”, brzmiała dumna odpowiedź.

N. P.

Najstarsze jajo na świecie.
Kilka łat temu znaleziono na pustyni

Gobi jaja, które zdołano zidentyfikować
jako jaja przedpotopowego płazu dino-

saura. Rzecz była przedmiotem żywej po-

lemiki między uczonymi, którym nie wy-
starczał fakt, że w pobliżu były szczątki
dinosaurów. Zwracano uwagę, że plesio-
saurus, blisko spokrewniona z nimi mor-
ska jaszczurka o długiej szyi, przypomi-

nającej żyrafę, rodziła się żywa. Co do

tego nie było wątpliwości, gdyż odkryto

szkielety samic plesiosaura z embrjonami
in sita. Większość przyrodników skła-
niała się tedy ku poglądowi, że i dinosau-

ry musiały rodzić się żywe. Zaprzeczyła

temu zawartość jaj z pustyni Gobi. Gdy

jedno z nich przypadkowo uszkodzono,

ujrzano we wnętrzu embrjon dinosaura.

Owe jaja uchodziły za najstarsze na

świecie. Tymczasem przed kilku tygo-

dniami znaleziono w centralnym Texasie

jajo, którego wiek znawcy szacują na 0-

krągłych 100 miljonów lat. Odkryte obok

szczątki przedpotopowego płazu, zwane-

go ofiakadon, świadczą, że to iego jajo.

I dinosaur i ofiakadon były iiliputami
w porównaniu z szeregiem zwierząt owe-

go okresu. Miały tylko ok. 2 metrów dłu-

gości i żyły bardzo krótko. 
A. E.
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Str. V.

głosów: „nie strzelaj, jakoś cnotliwy!*

strzelił do żaka i zranił go ciężko w nogę.
Rannego koledzy zanieśli czemprędzej do

balwierza, a trzej awanturnicy szybko

odeszli z miejsca swego niefortunnego

| występu.

Przed urzędem przesunął się długi sze-

reg świadków. I aptekarz Jan Świądko-
wicz, który ze swej apteki przypatrywał

się zajściu i koledzy z ławy szkolnej i

Szymon cyruiik, który leczył rannego ża-

ka, wszyscy 7£canie Świadczyli przeciw

Komornickiemu.
Kryschof, postrzygacz sukna, szeroko

opisał przed urzędem awantury, wywoła-

ne przez Komornickiego w postrzygalni

ratuszowej, gdy zjawił się tam oskarżony

w podchmielonym stanie * usiłował czę-

stować go gorzałką.

— „Alem jam mu rzekł — zeznawał

świadek — żem się jeszcze nle umywał,

ani pacierza mówił i nie chciałem pić.

I „chwalił się* przed nim Komornicki „iź

już ośm głów zabił, a jednego tak bardzo

ciął przez łeb, że jedna połowica głowy

na jedną stronę się oddzieliła, a druga na
drugą”. A potem podpiwszy sobie, strze-
lał w izbie kilkakrotnie i wówczas pobił

cegłą Piotra Siodlarza. Komornicki awan-

turował się w dalszym ciągu, wobec cze-

go postrzygacz i jego towarzysze z oba-

wy, aby z nich kogo nie postrzelił, ucie-

kli, a awanturnik, z półhakiem w ręku g0-

nił ich, tak, „że musieli dachem na ratusz

uciekać", aż go wreszcie straż ujęła i za-

prowadziła na ratusz.

Wypłynęły i inne sprawki awanturni-

ka. Błażej Kozarski, zegarmistrz, zeznał,

iż Komornicki wygrażał się przed nim „iż

pobierze konie i spali folwark Wolfowi

Berndtowi“, u którego przedtem służył, —

Stanisław Złotnik żalił się, iż oskarżony

z towarzyszami „zabrali mu czapkę s0-

bolową i kobierzec, izby postrzelali i do

mnie samego do sklepu strzelali przez

drzwi żelazne" — wreszcie KrzysztofSio-

dlarz oskarżył Komornickiego, iż nie chciał

zapłacić mu w sklepie za „szablatasz“ 15

groszy i wśród słów: „Otóż ja ci go chło-

pie wezmę” i porwał się do półhaka. Ale

Siodlarz nie ustąpił i „tak się z nim długo

mocował, aż dwaj kozacy, oknemwiazł-

szy, rozerwali nas“.

' Po przesłuchaniu świadków

zabrał głos oskarżony.

W czambuł zaprzeczył wszystkiemu i

mówił: '
— „Co się tknie žaka postrzelenia, te-

dy Bóg wie, żem ja' nie postrzelił, ale

Mniowski. Wczoraj, żem Piotra uderzył,

to mi dał przyczynę i też mnie uderzył. A

strony Stanisława Złotnika, tedy nie ja to

uczynił, ale Porębski"...

Na następnej rozprawie po przeczyta-

niu protokołu Komornicki zapytany, czy

życzy sobie jeszcze głosu, rzekł:

„.„O żaka gotowem się odprzysiąc, że :

mie ja, a komum co uczynił, przeproszęina

grodzę i do śmierci będę wiedział, jako

Kogo będę miał sobie ważyć i upijaćsię

więcej mie będę”. s

I wówczas wydany został tej treści

wyrok:

„Urzędy oba wypatrzywszy się tak

wielkim excessom, które nietylko teraz

przy tem mieście, ale i przedtem różnym

personom jurysdykcjej miejskiej i grodz-

kiej zwykł ten Komornicki wyrządzać tak,

że zabicia, obicia niewinnych i spolia ex

propositione nań się pokazują, tedy przy-

chyłając się do statutu toruńskiego i do

konstytucjej sejmowej a. 1601uczynionef |

nakazuje zgodnie,

że ma być na gardle karany tym

dekretem środkującym.

Po odczytaniu wyroku prosił Komornic=

ki,, aby nie był do dnia tracony, żeby mógł

ludzi przeprosić, bom ja na tę śmierć za=.

służył”... i

A gdy już na plac był wyprowadzony

„prosił. publice przez kapłanawszystkich -

ludzi, aby mu odpuścili, jeśli w czem kogo

ukrzywdził, gdyż nie ma tak wiele, aby

miał każdemu nagrodzić i wrócić"...:

I wydany został w ręce kata...

) JA = A. Mr.

M
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Miasto grzyb
Ga. swego czasu w Stanach Zjed-

noczenych masowo nieledwie z błyska-

wiczną szybkością powstawały duże
skupienia ludzkie. wymyślono dla nich
nazwę „miasta grzyby”. Łatwo ją zro-
zumieć Polakowi, który przysłowiowo
mówi o grzybach po deszczu. Określe-
nie możnaby zastosować do nowej sto-
licy tureckiej, Ankary, zbudowanej w
ciągu ostatnich lat dwunastu, tj. od
czasu, kiedy Mustafa Kema! zdecydo-
wał się na przeniesienie tam stolicy

państwa.
Można mówić o zbudowaniu nowe-

go miasta, gdyż stara osada, Angora,

zasługiwała jedynie na miano mia-
steczka lub dużej wsi. Łączyły się z
nią zresztą wspomnienia historyczne.

Miała starą rzymską cytadelę, a w po-

bliżu spotkała państwo tureckie z sa-
mym początkiem w. XV straszna ka-

tastrofa militarna. Potężny  Bajazet,
„który wyciągał już rękę po Konstan-

Jłynopol, uległ tu potężniejszemu zdo-
bywcy, Tamerlanowi, i dostał się do
niewoli (zagłada resztek Bizancjum od-
"wlekła się przez (0 o pół wieku).

4, Gdy rząd turecki przeniósł się do
„Ankary, bo tak przechrzczono miejsco-

wość, pomieszczono urzędy w mniej-

szych domach lub we wzniesionych

naprędce budowlach, ale nie było gdzie
„mieszkać i liczna ludność napływowa
zaczęła stawiać wille w pewnem  od-

daleniu. Do biur trzeba było jeździć
autobusami, a to i drogo kosztowało
4 przeszkadzało nieraz w szybkiem za-
łatwianiu spraw państwowych.

Zapadło tedy postanowienie wysta-

wienia nowego miasta: Ambasador

„wiedeński, Hamdi Bej, bawiący wów-

<zas w Ankarze, doradził Kem-

wiedeńskiego architekta Klemensa Holz
meistra. Nawiasem mówiąc, jest to 0-

„sobistość wybitna, profesor akademii

„sztuk pięknych i twórca mnóstwa gma-
show — z 19 kościołów, zbudowa-

gych w Wiedniu
agórą połowa jest jego pomysłu,

dował też w Salzburgu teatr, w którym

odbywają się tamtejsze festiwale, a

„obecnie jedzie do  Indyj,

„przez jednego z maharadżów i będzie

la niego budował pałac.

Kemal powierzył Holzmeistrowi

wzniesienie gmachu ministerstwa wojny

"Architekt musiał liczyć się z lokalnemi
warunkami i zachował tradycje miej-

scowego stylu. Pokoje sa bardzo wy-

sokie i wogóle duże, natomiast okna

małe i zaopatrzone w żaluzje, a agrom-

«me podwórze otaczają cieniste loggie.

; Gmach podobał sie ogólnie i Holz-

| śmeister zbudował również  ministers-

two spraw wewnetrznych, oraz dla Ke-

mala pałac, którv symbolicznie wzno-

si na skale ponad miastem. Rozplano-

«wanie Ankary powierzono berlińskiemu
śnżynierowi janssenowi. Wogóle Mu-

stafa Kemal ogromnie proteguje Niem-
' <ów, z Rzeszy i z Austrji. Olbrzymi

dywan, zdobiący jego salę przyjęć, po-

chodzi z Wiednia. Wiedeński  rzež-
biarz Henryk  Krippel jest twórcą

dwóch konnych posągów tureckiego

gdyktatora w Smyrnie i w Konstantyno-
/polu. Monumentalna grupa, wzniesiona

w Ankarze na cześć policji (rządy są
„przecież dyktatorskie) wyszła zpod

ręki prof. Antaniego Hanaka, zmarłego
"w roku zeszłym. W stolicy pracują

setki Niemców, a o bliskim stosunku

świadczy fakt, że rząd niemiecki ob-
<-rzył nowo zbudowany Instytut Rol-

w ostatnich latach|.| :

bu-

niczy bibljoteką, złożoną z 40 tysięcy

tomów. Ma ona zawierać cały dorobek

kulturalny Niemiec. Na każdym kroku

słyszy się język niemiecki i spotyka
Niemców. Ten jest zajęty w któremś

z ministerjów, tamten w banku, inny

przybył do Ankary jako rzeczoznawca
w sprawach rolnictwa czy lasów.

Olbrzymie nowe gmachy są wcale

szczęśliwą kombinacją futuryzmu ze

stylem tureckim. Zaopatrzono je we

wszystkie najnowsze wynalazki,. zastę-

pujące ręczną pracę urządzeniami au-

tomatycznemi. Wogóle miasto nie po-

zostawia wiele do życzenia pod wzglę-

dem wodociągów kanalizacji, oświetle-
nia, telefonów itd. Ma nawet niezłe

Ca Łemków jest głęboki konserwa-

tyzm, który przebija się we wszystkich

dziedzinach ich nieskomplikowanego žy-

cia; dzięki niemu możemy dziś jeszcze

studjowač stare lemkowskie budownic-

two, które jak mucha w bursztynie prze-

. frwało tam od czasów odległych.

Przystępując do opisu budownictwa,
| musimy Łemkowszczyznę podzielić na

dwie części: zechodnią i wschodnią.

W zachodniej domy (zw. tu „chyże”)
kryte są gontem, przeważnie niebielone,

zagrody buduje się tam w formie zam-
kniętego czworoboku, składającego się

z domu mieszkalnego, stajni, stodoły i

płotu z szerokiemi wjazdowemi wrotami.
| W tej części zdarzają się jako pozosta-

łość z dawnych czasów odrzwia o wy-

kroju owalnym (co dawniej było oznaką

zamożności gazdów) i małe półokregłe

zaproszony |:

sposobem poważną innowację. Długo u-
trzymywał się pogląd, że obrazy oglądać

można tylko przy dziennem świetle i Ga-

lerję zamykano podczas mgły. Twmcza-

sem powoli dokonywała się ewolucja po-

glądów. Artyści, kopjujący obrazy, pra-

cowali w Galerji często przy lampach

elektrycznych o świetle,  našladującem

słoneczne. Stąd zrodził się pomysł, aby
w dni mgliste wprowadzić v salach sztu-

czne oświetlenie. Lampy umieszczono u

góry, na szklanych sufitach. Największą

trudność stanowił problem, jak postarać 

 

 

A. Hannytkiewicz (Poznan):

 

warunki zdrowotne, choč nielatwo bylo

np. wytępić komary i wogóle zlago-
dzić działanie stepowego klimatu (An-

kara leży wprawdzie w tej samej sze-
rokości geograficznej co Neapol, ale
na wyżynie, ok. 1.000 mtr. nad pozio-

mem morza i ma klimat stepowy).

Dookoła rozciąga się kraj, niewiele
różniący się od pustyni i dużo pracy

poszło na zadrzewienie.
Podróżny przybywający do miasta,

nie odnosi zbyt miłego wrażenia. Po

obu stronach ulicy rozciąga się olbrzy-

mi kawał niezabudowanego gruntu.

Pierwotnie miano stworzyć tu park

publiczny, ale zaniechano tej myśli.
Życie handłowe koncentruje się w: sta-

daszki u szczytu dachów, które górałe

podhalańscy nazywają koszyczkami lub
bębenkami (a których nazwa u Łemków
nie przechowała się). We wschodniej
części Łemkowszczyzny dachy kryte są
słomą, ściany domów bieli się tylko w

szparach między belkami, a drzwi mają

z reguły wykrój prostokątny.

Czemu przypisać tak znaczną różnicę

w sposobie krycia dachów, — nię wiado-
mo, w każdym razie nie brakiem gontów,

gdyż Łemkowie jasielscy i krośnieńscy

wyrabiają ich dużo na sprzedaż.

We wschodniej Łemkowszczyźnie część

mieszkalna i gospodarcza z reguły znaj-

dują się pod jednym dachem, rozdzielone

szeroką sienią zastępującą boisko. Na po-

graniczu wschodniej i zachodniej Łem-

kowszczyzny w okolicy wsi Koniecznej,
Małastowa, Ropicy ruskiej, jest pas przej-
ściowy. gdzie znajdujemy zmięszane ce-.

 

Pejzaż.

| Obrazy przy świetle elektrycznem
6 bm. odbył się w Galerji Narodowej i się o to, aby światło padało jednostajnie

uroczysty wieczór, wydany przez jej Ku..| na całe ściany lub na całe obrazy. Roz-
ratorjum — pierwszy, jaki urządzono kie- | wiązano go przez zastosowanie odpo-

dykolwiek wtym gmachu. Uczczono tym | wiednio skonstruowanych umbr i dyrek-

tor Galerji Mr. Kenneth Clark w porozu-
mieniu z Ministerstwem Robót Publicz-

nych przeprowadził cały plan ku ogólne-

"mu zadowoleniu. Od 6 marca Galerja bę-

dzie w zwyczajnych godzinach stale ot-

warta bęz względu na pogodę. Jest roz-

ważana możliwość przedłużenia tych go-

dzin tak, aby robotnicy, którzy obecnie

tylko w niedzielę mogą oglądać skarby

sztuki, przychodzili do galerji wieczora-

mi.

A. E.
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rem mieście, u stóp rzymskiej cytadeli.|

Tu są hotele, restauracje i sklepy. Na-|
tomiast budowłe pubłiczne tworzą no-,

we miasto. Jeden koło drugiego wzno-
szą się olbrzymie, szare gmachy — jak'

symbol centralizacji. To _ Jeniszehr,/

siedziba rządu Kemala.

Ankara jest jedną z najdroższych

miejscowości na świecie. Czynsze
przerażają wysokością. Rząd stara się?

obniżyć cenę artykułów spożywczych|

pierwszej potrzeby, ale za butelkę zwy=

kłej wody trzeba płacić zgórą 70 gro-|

szy. A już to,'co nie jest absolutnie

niezbędne, kupuje się nieledwie na wa-

gę złota. Fryzjer bierze ponad 4 zł zai

suche szamponowanie włosów, a Dia-|

da cudzoziemcowi, który nie wyrzekniej

się wódki — whisky z wodą sodowąż

kosztuje 8—12 zł. A. K.

 

Budownictwe ludowe u Łemków
chy obu odmian łemkowskiego budownice,

twa (np. domy kryte w połowiegoatem,|
w połowie słomą).

Współną cechą całego budownictwai

łemkowskiego są dachy dwuspadko
z szerokiemi okapami, wspartemi na

stających belkach, zwanych oki
(okręt). Według miejscowych ka
okręt powinien mieć 1 metr długości.
strzeń między Ścianą, a krańcem o!
szaluje się czasem deskami, powstaje

ten sposób korytarz, opasujący 2/3

mu, zwany prychatą (prychata).
ona w zimie do komunikacji między czę*

ścią mieszkalną, a gospodarczą. Izba mies;

szkalna w starych „chyżach*przedstawia!
widok wcałe nie zachęcający.Ciemna

gdyż małe okienka przepuszczają nie
le światła, poczerniała do połowy ści
od dymu, jest w 14 zajęta przez olbrzymł
gliniany płec bez przewodu kominowego,j

skutkiem czego cały dym buha na tzbę, ai

stąd przez otwór w powałe ucieka nat

strych.
W. niektórych bardziej zapadłych wia.

„skach dziś jeszcze spotkać można do 10

chat kurnych. Mieszkanie w takiej 4
jdzarni przykre jest nawet dla samychi
Łemków, którzy przyzwyczaił się doi

od urodzenia. Często więc możemy į

Fkać przedziwne urządzenra, zmierzająče:

"do łatwiejszego odprowadzania dymu.

W nowszych domach buduje się już,
„|obecnie piece z normalnemi kominami,

| stawiane jednak przez. domorosłych spec-
jalistėw stanowią te nowoczesne piece coś.

redniego między labiryntem, a fortecą,

|w'Której bezpieczne schronienie znajdują

cy dzieci i drobniejszy statek, jak kró-

iki, prosięta, gęsi i t. p. :

Prócz pieca resztę izby zajmuje paręj

nielicznych sprzętów, jak ciężkie ławy,,

'| biegnące wzdłuż ścian, skrzynia, stół, tóż-

*ko i półka na naczynia. U bogatszych

gazdów ściana naprzeciw drzwi wchodo-

wych obwieszona jest rzędem obrazów

świętych, poniżej których mienią się bar-

wnie malowane miski i fajansowe talerze.

Na turyście zwiedzającym Łemkow-

szczyznę, budownictwo tamtejsze robi

wrażenie czegoś zabytkowego i egzotycz-
nego zarazem. Mimowoli biegnie się my-
ślą do tych odległych czasów, kiedy pra-
ojcowie Łemków pół dzicy Wołosi pasali
„Skoty“ po górach, prowadząc życie su-

rowe i proste.

Warto zobaczyć!

ROMAN REINFUSS (Gorlice).

Chcesz odbyć
podróż
tanio - sę .
wygodnie
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