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Rok XI.

Ne 10 z dnia 4 marca 1916.

Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

Wolność druku w Kongresówce?
Od znanego historyka, prof. Szymona Askenazego,
otrzymaliśmy interesujący artykuł który poniżej zamiesz
czamy. lak wiadomo, prof. Askenazy od początku wojny
bawi w Szwajcaryi.

Ta książka mówi o wolności dru
ku, uroczyście zawarowanei konsty
tucyjnemu Królestwu Kongresowe
mu. Ale była ona poręczona Króle
stwu
Polskiemu,
nierozerwalnie
sprzężonemu, z ówczesnem Cesar
stwem rosyjskiem. Tem samem ba
danie -niniejsze stało się książką o nie
woli druku, o cenzurze. Nie mogło
być inaczej, skoro skrawek państwo
wy pobitej Polski, z jej tradycyą „Mbertatis sentendi", dostał się pod
wpływ i władzę państwowego ogro
mu zwycięskiej Wszechrosyi, z jej
tradycyą „słowa i djela". Taki sto
sunek, w ognistych mowach bankie
towych i czułych artykułach dzienni
karskich, może być idealizowany naj
dowolniej, wystawiany jako sielan
kowe zamknięcie bratobójczego spo
ru, nawet jako dozgonne śluby dłu
go rozłączonej i nareszcie skojarzo
nej nazawsze pary kochanków, a w
każdym razie jako rękojmia nieza
kłóconej nadal ery pojednania, miło
ści i szczęśliwości zobopólnej. P ra
wda zgoła odmienne, surowsze uka
zuje oblicze. W najlepszym razie po
dobny związek przymusowy dwóch
tak rdzennie różnych duchem naro
dów musiał pociągnąć za sobą wie
lorakie, ostre tarcia obustronne, w
szczególności zaś nadmierne i z bie
giem czasu coraz bardziej rosnące ci
śnienie kolosu rosyjskiego na ułomek
polski. Żadne formuły teoretyczne
niezdolne były sprostować takiego
faktycznego stosunku, i nawet znacz
ne ustępstwa w literze konstytucyj
nej nie potrafiły wyrównać rażącej
niespótmierności sił a stąd stano*) N atalia G ąsiorow ska. W olność d ru k u
w K ró le stw ie K ongresow em 1815 — 30. M ono
grafie w z ak re sie dziejów now ożytnych. T.
XXIII. 1916- W arszaw a. Skład głó w n y u Geb e łh n e ra i W olffa. S ir. 440”.

wczego przeważenia szali po stronie
rosyjskiej. Polska okaleczona i pod
władna nie mogła żadną miarą pod
nieść ku sobie Rosyi, nieskończenie
przemożnej stanowiskiem i ciężarem
gatunkowym. Tedy naodwrót, musiała Rosya ściągnąć ku sobie Pol
skę. To proste prawo fizyczne uja
wniło nieuniknione swe skutki w roz
licznych kierunkach wzajemnego od
działywania i współżycia polityczne
go, przez krótki przeciąg trwania
Królestwa Kongresowego. Znalazło
ono sobie, między innemu zastosowa
nie bezwzględne w dziedzinie wolno
ści słowa drukowanego.
Oczywiście, przewaga państwo
wości rosyjskiej w sposób szczegól
nie dotkliwy uwydatniła się w tej
właśnie dziedzinie, gdzie godziła w
tak żywotny i wrażliwy nerw pi
śmienniczy myśli'narodowej polskiej.
Wpływy obce musiały tu sięgnąć tem
głębiej, iż wobec istniejącej bądź-cobądź w poręczeniu konstytucyjnem
przeszkody do bezpośredniego przy
musu, do nałożenia zzewnątrz kagań
ca, wypadło z konieczności uciekać
się do pośredników swojskich, wno
sząc rozkład wewnątrz samego spo
łeczeństwa. Tą droga okólna poszedł
w sprawie cenzuralnei Nowosilcow,
zły duch Królestwa Kongresowego a
wyborny znawca ludzi, rzeczy i sła
bości polskich. Zaczął on od budze
nia wśród ogółu polskiego, a zwła
szcza duchowieństwa, nienaturalnych
i nieuzasadnionych obaw przed wolną
prasa i piśmiennictwem rodzimem.
Tu jednak zderzył się z poważnym i
wpływowym przeciwnikiem, głową
oświecenia publicznego w Królestwie,
ministrem Stanisławem Potockim.
Potocki miał zresztą do powetowania
własną w tei sprawie pierwotną sła
bość i ustępliwość, zaskoczony zrazu
i pociągnięty w kierunku niekonsty1
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tucyjnym przez przebiegłą taktykę
Nowosilcowa. Z tem większa przeto
żywością i energią, .postrzegłszy się
na niej, zahamować ją postanowił.
Przeciw wyssanym z palca zmorom
wywrotowym, a naprawdę pospoli
tym pretekstom, mającym upozoro
wać dokonywane już lub planowane
gwałty cenzu.ral.ne, z mocnym i zręcz
nym wystąpił protestem. Na fałszywe
postrachy Nowosilcowa, brane gdzieś
z .zagranicy, głównie z Francyi opozy
cyjnej, odpowiadał prostem powoła
niem się na spokojny, umiarkowany
nastrój, właściwy soółczesnej urnysłowości polskiej. ..Któż u nas — za
pytywał — bluźni przeciw Bogu?
któż obraża monachę? kto znieważa
rząd? kto wzrusza spokojność pu
bliczną? Powstająca dopiero litera
tura więcej zachęcenia, niż karcenia
potrzebuje". Do najwymowniejszych
za swobodą druku głosów europej
skich zaliczyć można te piękne, skie
rowane przeciw zamachom Nowosil
cowa, urzędowne memoryały ministeryalne, gdzie, przechodząc dzieje
ludów cywilizowanych a kończąc na
polskich, wybitny statysta polski a
umysł wysokiej kultury wypowiadał
się w obronie wolnej myśli, stówa i
pisma. Ale tem stanowiskiem swojem Potocki, w wielu innych też spra
wach poróżniony z Nowosilcowem,
naraził mu się z kretesem. Nowosil
cow odtąd przedsięwziął nieodwołal
nie obalić go i zgubić. Sam może nie
potrafiłby tego dokonać z magnatem
i wysokim dostojnikiem rządowym
polskim, dobrze położonym u monar
chy. A'eksandra 1. Postanowi! tedy
użyć w tym celu pomocy.— polskiej.
Poprzednio już podobnież byt użył
tegoż samego Stanisława Potockiego
do podważenia u tronu i odsądzenia
od władzy nienawistnego sobie Ada
ma Czartoryskiego. Obecnie, do wy
wrócenia znienawidzonego z kolei
Potockiego użvt pomocy rzymsko
katolickiego episkopatu Królestwa. W
dobie porozbiorowej zdarzyło się,
niestety, aż po,trzykroć- iż episkopat
polski przeciw przodującym polskim
zwracał się albo raczej zwracany by
wał statystom. To były trzy naj
smutniejsze poniekąd, bo domowe,
zatargi kościclno-polityc.zne, z mim-

strem wyznań i oświecenia Stanisła
wem Potockim, z naczelnikiem rzą
du cywilnego, Aleksandrem Wielo
polskim, z namiestnikiem galicyjskim,
Michałem Bobrzyńskim. Niezawo
dnie, we wszystkich trzech wypad
kach pewne błędy lub przynajmniej
niezręczności, zarówno treść; ogól
niejszej, jakoteż w szczególności
względem duchowieństwa, były po
pełniane ze strony tych mężów sta
nu. Ale walka, wydana im przez e.piskopat, we wszystkich trzech wy
padkach, najniezawodiniei nie wyszła
na pożytek ani kraju, ani Kościoła.
A to, między innemi, już dla tego prostego powodu, iż wkraczając na teren
tego rodzaju walki czysto politycz
nej, nieprzysposobiony do niej, bo in
nemu wszak, wyższemu powołaniu
poświęcony, episkopat polski, chcąc
nie chcąc, musiał stawać się powolnem narzędziem w ręku postronnych
czynników świeckich. W wypadku
niniejszym objawiło się to w postaci
jaknajbardziej dotkliwej i pożałowa
nia godnej. Gdyż jakiekolwiek, naj
surowsze bodai zarzuty zechcianoby
wytoczyć przeciw rządowej i choćby
nawet pisarskiej działalności Poto
ckiego, zawszeć rzeczą bolesna i niczem nie daiąca się usprawiedliwić
pozostanie fakt, iż od biskupów pol
skich. przeciw 'ministrowi polskiemu,
podawane bvły. z natchnienia rosyj
skiego komisarza Nowosilcowa. memoryały oskarżycielskie na ręce ro
syjskiego, bądź-co-bądź. monarchy,
Aleksandra.
Po utrąceniu Potockiego, w oso
bie jego następcy, osławionego ..mi
nistra zaciemnienia publicznego". Sta
nisława Grabowskiego i haniebnej
pamięci naczelnika cenzury. Kalasan
tego Szaniawskiego, znalazł Nowosilcow. jak wiadomo, sprawnych pa
chołków i dozorców zakneblowanej
■prasy i literatury polskiei. Rzeczą
jest zewszechmiar znamienna, jak
mocno wryła się w pamięci piśmien
nictwa naszego nacechowana pię
tnem wyjątkowej ohydy ta dziesię
cioletnia niewola cenzuralna war
szawska doby kongresowej. A to nie
dlatego. iżbv ona przedmiotowo bvła
najcięższą, lecz dlatego, że podmio
towo bvla najobrzydliwszą. Miewali
śmy później cenzurę w nierównie
pospolitszym kształcie i ostrzej
szym gatunku, tę zwłaszcza, jaka
nastała po stłumieniu powstania
styczniowego i przetrwała aż do do
by najnowszej. Ale te obca cenzurę
brutalna i prostacka ieszcze łatwiej
stosunkowo można było znosić. Bvły
też na nia poniekąd, w naigorszei po
trzebie. jakieś doraźne lekarstwa i
snosoby. — czasem orotekcya, rubel,
albo nawet butelka, czasem zręczność,
kontrabanda albo nawet impozycya.
Samo iei prostactwo podawało ia w
pogardę, okrywało śmiesznością, a
przedewszystkiem trzymało ją. jak
nieczysta pianę, na samei jeno po
wierzchni. nie dozwalało iei przeni
kać w głąb narodowego życia umy
słowego. Owóż nieskończenie gorszą

od prostackiej, policyjnej, jest prze
mądra polityczna cenzura. Cenzura
samodzielna, samorzutna, ambitna, z
pretensya do rozumu stanu, do sternictwa. do przenikania wewnątrz du
cha publicznego, do przerabiania go
i pokierowania wedle swego widzi
misię. wedle założonej programowo
myśli i woli własnej. Taka właśnie
maskarada polieyantów cenzuralnych, poprzebieranych ,za polityków,
uczyniła cenzurę warszawską Nowo
silcowa i kompani; tak pamiętnym,
wprost nie do zniesienia, odstrasza
jącym po wszystkie czasy przykła
dem duchowego pogwałcenia i, co
więcej, duchowej demoralizacyi.
Smutne dzieje tych .przepraw rze
komej wolności a istotnej .niewoli
druku w Królestwie Kongresowem
wyłożyła autorka w obszernem i

g.runtownem dziele niniejszem. Uczy
niła to jasno, .przejrzyście, wyczer
pująco, a ze spokojem i obiektywiz
mem zupełnym. Uwzględniła przy
tem, obok całej odpowiedniej litera
tury przedmiotu, wszystkie dostępne,
nader obfite, źródła archiwalne rzą
dowe i prywatne, general-gubernatorskie, akt dawnych i skarbowe, or
dynackie Zamoyskich i Krasińskich
w Warszawie, oraz Czartoryskich w
Krakowie. Dzieło, wykończone w
przededniu wojny i z jej powodu
wstrzymane w druku, ukazuje się z
pewnem opóźnieniem. Przynosi ono
przyczynek, pod fachowym wzglę
dem historycznym, mowy i cenny, a
zarazem i pod niejednym względem
bardziej aktualnym ciekawy i nau
czający.
Szymon Askenazy.
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Na tam tle dziwnie i niepospoli
cie odbijała postać pułkownika J.
Żołnierze i oficerowie chełpili się
swoim 28-łeitnim pułkownikiem, któ
rego uważano za wzór doskonałości
żołnierskiej. Byt sam w sobie czy
stą krynicą rycerstwa. Nie zmąciły
iej żadne niepowodzenia, żadne naj
cięższe nawet doświadczania zmien
nego losu wojny. Jemu to przedewszys tikiem zawdzięczać należy, że
korpus oficerski 2-g.o pułku tak nie
zwykłą zawsze wykazywał wartość.
Nie było tu ludzi pozostawiających
jakąkolwiek wątpliwość. Wszyscy w
walce i trudach zahartowani, jak stal.
Męstwo i pogarda niebezpieczeństwa
były jednakie u wszystkich, zdolno
ści wojskowe rozmaite. Kto z natu
ry tych izalet nie posiadał w doskona
łej farmie, ten albo odpadał, albo
przeistaczał się zupełnie pod wpły
wem rycerskiej atmosfery, która tu
niepodzielnie panowała. Jak najdo
skonalsze wypełnienie swojego zada
nia wojskowego było i jest powszechnem u nas dążeniem.
Służba intensywna, ustawiczna
czujność i nieustająca praca nad pod
niesieniem bojowej wartości żołnie
rza nadawała zawsze cechy specyainej ..żołnierakości". Uprawiano tu
rzemiosło wojenne w sposób zdecy
dowany a proisty — uprawiano je z
tern szczególnem zamiłowaniem, któ
re posiada żołnierz ideowy, nie za
rażony przytem poliitytkomanią. Naj2

bliższe zagadnienia dnia codziennego
najzupełniej mais pochłaniają. Nie by
ło u inas nigdy kanw entyłki ów ani ze
brań politycznych, na totórychby .roz
trząsano sprawy, które nie miały
.nic wspólnego z zadaniami wojsko
wemu
Nie znaczy to bynajmniej, aby
w szeregach przepojonych itym du
chem żołnierskim i tylko żołnierskim
znajdowali się ludzie nie zdolni do
ogarnięcia szerszych horyzontów.
Nie brakowało pośród ,nas indywi
dualności bogatych, o wyobraźni buj
nej .i łatwo zapalnej, nie brakowało
umysłów ruchliwych, lubujących się
we wszelkiem dociekaniu istcity rze
czy. w zgłębieniu nasuwających się
zagadnień. Ci wszyscy jednak umie
ścili swoje zamiłowania, swoje nawyknienia. swoje metody, swój spo
sób bycia i .rozwoju w dziedzinie
wojskowości.
Wielu z nich przybyło tutaj już
z pewnem doświadczeniem żyiciowem, wielu może szukało schronie
nia przed ogarniającym iclgmrokiem
zwątpienia, przed złośliwo - głupią
tragedyą szarej codzienności, która
pożera zapał młodości i mózg wysu
sza. Jakąż rozkoszą było dla nich
poddać się surowej karności żołnie
rza. Słuchać rozkazów prostych i
zdecydowanych, działać, rozstrzyga
jąc wątpliwości, jak jednam oięciem
miecza, zwyciężać albo ginąć, wal
czyć albo zbierać siły do walki, lecz

Z frontu Wschodniego.
(Fot. S i. Dzikowski).

Z ła droga.

P odczas odpoczynku.

Jeńcy ro syjscy zatrudn ie ni przy konserw ow aniu skó r bydlęcych.
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nigdy nie pławić się w nastrojach
bezczynu, bezwładu i niemocy.
Kto to wszystko zrozumiał i od
czuć potrafił, innem nieraz okiem
spoglądał na otaczających go towa
rzyszów. Wydawało mu się miłem
i oryginalnem wszystko, co robili —
był jakiś głębszy, tajemny oddźwięk
w tern, co mówili. Ich zabawy, ich
wesołość, nawet ich żołnierskie girubiaństwo miało swój urok odrębny.
Do najmilszych wspomnień mo
ich zaliczam zebrania wieazorne, którem wówazas spędzał zazwyczaj w
trzecim batalionie.- Te rozmowy,
śpiewy i żarty, ta nasza okopowa
orkiestra, która grała na flaszkach i
rozmaitych instrumentach, przemy
słem własnym sporządzonych, te sa
tyryczne pioisenkf i parodye, które
układano wzajemnie na siebie — po
zostaną mi zawsze w pamięci i po
wielu latach jeszcze odezwa sięstłumionem echem dobrej przeszło
ści. Lecz pomiędzy temi migotliwemi obrazami hucznej i beztroskiej za
bawy. staje, jak . widmo, ponure
wspomnienie tych, którzy zginęli, al
bo bez wieści przepadli. albo ciężko
ranni gdzieś leżą w szpitalu nawpół
przytomni. Każdy z nich, to dwie
twarze, dwa oblicza, jak dwie maski
tragedyi greckiej, pomiędzy któremi
cały byt ludzki się zawiera.
Pamiętam, jak nieraz, kiedy ochotą do szczytu już doszła i z nie
jednego łba sie kurzyło, podnosił się
nagle z pomiędzy nas adiutant Sz. i
wziąwszy tamburino do ręki, zaczy
nał tańczyć, wcale się nie. ruszając
z miejsca. Przegięciami ciała, poru
szaniem i odrzucaniem w tył głowy,
przytupywaniem skocznem i pobrzękiem tamburina, raz powolnem, to
znowu błyskawicznie szybkiem. umiał
doskonale wszelaki taniec wyobrazić.
Mieliśmy wrażenie, że ściany się
przed nim rozstępu ją, a on w swo
bodnej porusza się przestrzeni. Kla
skali wszyscy ucieszeni w dłonie, co
go do tem skoczniejszego pobudzało
rytmu. 1 kiedy widzę go tak pełnym
życią i wesołości, która zdawała się
burzyć w nim i przelewać, jak mło
de wino, dopiero co z jagód wyciśnię
te — staje mi zawsze w oczach jego
twarz straszliwie blada, twarz bez
jednej kropli krwi, twarz zimnego
trupa, twarz tak dziwnie obca i po
nura, że nie odczuwałem żadnej po
trzeby, aby się do niej znowu zbli
żyć, aby raz jeszcze spojrzeć w sza
re, zamglone źrenice. Tak-go zna
lazłem w kilka miesięcy potem we
wsi Bielgowie, w chacie opuszczonej,
dokąd go towarzysze martwego
przynieśli.
Pamiętam Leona Kulczyńskiego,
zawsze poważnego i skupianego, na
wet podczas najżywszej .zabawy.
Pamiętam jego wytworne żarty, je
go uśmiech dziwnie pociągający, je
go obejście pełne spokojnej serdecz
ności. Był to człowiek, który lekce
ważył wszystko zewnętrzne i' tem
większą wykazywał wartość, o ile

chodziło o treść istotną. Należał do najciekawszych umysłów, jakie spot
najodważniejszych — odznaczał się kałem w szeregach legionowych,
zwłaszcza chłodnem i pogardliwem przepadł bez wieści. Kapitan Troja
traktowaniem niebezpieczeństwa. Był nowski, zawsze zagadkowy i ponu
doskonałym znawcą spraw wojsko ry, od swej odwagi zwany ..Szaleń
wych i nieustannie w tym kierunku cem", doktór Bobak, nasz najwesel
pracował Jego umysł, nacechowany szy towarzysz, autor nieporównane
przenikliwa wytrwałością, tek długo go eposu satyrycznego, w stylu bi
z każdem zagadnieniem Obcował, aż blijnym utrzymanego, chorąży Faix,
je zgłębił do dna, choćby to bvł tyl który sie swojej szarży od prostegó
ko jakiś drobiazg z praktycznego ży żołnierza dosłużył. Sokół młodziutki
cia żołnierskiego. Zawsze go się o o panieńskiej twarzyczce, nasz bel
coś radzono, zawsze mu coś do roz canto i członek klubu podchorą
żych—wiecznych aoozycyoinistów —
sądzenia podsuwano.
Pamiętam, iak siedzi pomiędzy ci wszyscy poszli do niewo'1. napa
nami cichy i milczący, a tylko lśnią dnięci 'znienacka, zagarnięci z" tylu,
ce oczv wskazują, że bierze udział bezbronni, zaskoczeni we śnie pod
w zabawie. Od czasu do azasu ja czas katastrofy w nocy z dn. 7-go
kieś spokojne jego powiedzenie wy listopada.
wołuje salwy śmiechu, ale twarz je
■Kilka dni przedtem nad-li ciężko
go pozostaje niewzruszona. I pamię ranni: Biestek Stefan, nasz nieporó
tam w tymże Bielgowie te samą wnany Gaskończyk, i Ludwik Btetner.
twarz straszliwie zniekształcona od ■który na zebraniach wieczornych
wybuchowej kuli rosyjskiej, pamię był prowokatorem dowcipu. Pamię
tam tę chwilę, kiedy go razem z in tam straszny, przejmujący krzyk,
nymi grzebano na cmentarzu legio który sie wydarł 'z przestrzelonych
nistów w Hucie Lisowskiej.
piersi Bittnera. Pamiętam Bieslfika.
Pamiętam, jak przez długi czas iak nawpół przytomny rzucał isie na
Po jego śmierci przychodziły pisma łóżku sizpiłalinem i jęczał głucho, kie
adresowane drżącą ręka jego ojca, dy się dowiedział o śmierci Szalita i
pamiętam kartki, w których rozma Kulczyńskiego.
wiano z nim, jak z żywym człowie
Odszedł jeszcze ranny Leooold
kiem. i naglono. abv już prędzej do Sbira. -który tem sie na naszych ze
Krakowa przyjeżdżał, gdzie czeka braniach Do raz pierwszy wyróżnił,
na niego stęskniona rodzina.
że skoro ktoś z lichym wystąpił do
Iluż to jeszcze uczestników tych wcipem, wołał:
zebrań wieczornych brak tu pomię
— Pirostzę -sie nie śmiać!
dzy. nami!
Był także kapelmistrzem chóru
Stanisław Biegański, komendant
karabinów maszynowych, jeden z podchorążych i autorem mnóstwa
złośliwych .piosenek.
Odszedł Stefan Wyspiański, ko
mendant XI kompanii, wzór spokoj
Bilet członkowski Towarzystwa nego, zrównoważonego oficera. Od
szedł dr. Kiełbiński, nasz najwybitniej
Miłośników Fotografii.
szy istrategik, rzeczoznawca syituacyi na wszystkich frontach i niepo
hamowany czytelnik wszystkich ga
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zet. Podczas wa-lk wołyńskich od
znaczył sie zimna, dobrze wyrozumowaną odwagą. Odszedł wreszcie
młodociany Smajek, który, będąc już
dotkliwie rannym, dostał sie na dro
dze do szpitala w lukę, gdzie wdarły
sie masy rosyjskie: transportowany
przez jednego żołnierza, z tym jed
nym żołnieuzem, znanym zresztą z
bezprzykładnej odwagi, rozwinął się
w .linię tyralierską, aby drogo sprze
dać swe życie.
Z trzeciego batalionu wielu uby
ło oficerów i nie wszyscy -doń znowu
powrócą. Z tymi, którzy zostali,
wspominamy te chwile minione, tak,
jak się wspomina przeszłość, która
już nigdy nie wróci. Ile razy doku
czy nam niewygoda, zimno, brak
pożywienia — ile .razy zły los wy
szczerzy do nas zęby — zawsze
myśl bieży, do naszych* okopów,
gdzieśmy szmat czasu, iak jedna mi
lą przeżyli chwilę i gdzie byli jesz
cze razem z nami wszyscy drodzy,
niezapomniani- towarzysze.
Zdfęeta-<Jok© nał-p;-Cz. G olański i otrzym ał

za nie pierw szą nagrodę na konkursie To
w arzystw a M iłośników F o to g ra fii.

-i

Stanisław Dzikowski.

Tragiczny moment wojny.

Przez starożytny rzym ski m ost na D rinie uchodzi kró l P io tr do A lb a n ii, w raz ze swoim sztabem.

Jak się żywić?
Z ro z m ó w

ze s p e c y a lis ta m i.

Kwestye żołądka wysunęły się
obecnie, że tak powiem, na czoło. Co
jeść? ile jeść? czem zastąpić mięso?
jak sobie radzić bez masła? czy cu
kier jest niezbędny? Mnóstwo tej ka
tegoryi ikwestyjek rodzi się co dnia
w każdem polakiem domowisku i czy
telnik pism wypatruje informacyi od
redakcyi. Służymy ich wiązką. Po
nieważ w kwestyach specyalnych
należy się udawać tylko do zawo
dowców, przeto zrobiliśmy szereg
wywiadów ze specyalistami. Każdy
z nich mówił mam, oczywiście, co in
nego. Tak, żeśmy wkońcu nabrali
przekonania, iż wobec trzech wska
zówek, jakie ludzkość ma do rozpo
rządzenia przy kierowaniu swemu po
karmowemu sprawami, należy wzdy
chać do jakiejś — czwartej. Pierwszą
z tych wskazówek jest smak, drugą
głód, trzecią fizyologia.
Wyeliminujmy bez wielkiej ce
remonii smak z tego grona. Jest to
poprostu kusiciel, rajski wąż. ukry
ty w gnieździć podniebienia ludzkie
go. On to zrodzi! łakomstwo i obżar
stwo i rozmnożył ’ użytek korzeni,
które czynią z człowieka istotę nie
nasyconą i obdarzają ja artretyzmem, dyabetem, kolką, nieruchliwością, apatyą, sennością i degradacyą.

Za wskazówkę zdrajca ten służyć nie
może. On to tłuściochowi daje ape
tyt na masło, artretykowi na mięso,
dyaibetykowi na ciastka.
Nie na wiele się przyda, jako do
radca, i głód. Przynajmniej lepiej
odkarmionym sferom narodu. Jest
to. poprostu, fałszerz. Skonstatowa
no, że najczęściej dobrym apetytem
cieszą się ludzie tłuści, którzy noszą
z sobą pod skórą magazyn pokarmo
wy, wystarczający dla kompanii woj
ska. Suchotnikom zwykle nie chce
się jeść. Uczucie głodu, jak dowiódł
Lewes, jest kwestyą przyzwyczaje
nia, nałogu. Ilekolwiek byśmy zjedli
wczoraj, dziś chce się nam jeść o tej
samej godzinie. Guelpa mówi, że to
spożyty pokarm, drażniąc nerwy, ro
dzi uczucie głodu, a najlepszym
środkiem uśmierzenia głodu jest... nie
suta kolacya, lecz gorzka woda na
przeczyszczenie.
Fizyologia, niestety, jest dziełem
fizyologów, a ci są ze sobą w roz
paczliwej niezgodzie. Jedną z głó
wnych kategoryi pokarmowych jest
tak zwane białko (w które obfituje
przedewszystkiem ser, dalej: mięso,
ryby, jajka i dojrzałe zianna grochu,
bobu, fasoli). Bez tego obejść się nid
podobna. Jest to materyał budowla
ny naszego ciała, a ten materyał musimy ciągle- potrochu odświeżać.
Więc ileż m a. jeść człowiek przecię
tny biaiłka dziennie? Munk mówi:

125 gramów: Giren mówi: 39 gra
mów. Amerykański eksperymenta
tor, Fletscher, mówi: „białko — to
trucizna". Potężny ruch wegetariań
ski zrodził się wprawdzie z moral
nych głównie motywów, ale fizyologowie przyszli mu potężnie w pomoc,
dowodząc już to zbyteczności, już to
szkodliwości mięsa. Rodzi ono samozatrucia organizmu, tworzy artretyzm, a nawet (jak francuzi świeżo
dowiedli) sprzyja chorobie cukrowej.
Na jedno pozwolę sobie zwrócić wa
szą uwagę: najliberalniejsi uczeni uważają ćwierć funta białka na dzień
za zupełnie dostateczne dla dorosłe
go mężczyzny, pracującego średnio.
Otóż białko znajduje się nietylko w
mięsie, ale i w wielu innych pokar
mach, jakie spożywamy; ma je i
chleb, i kartofle, i jarzyny nietylko
grochowate. Stąd możecie wykalkulować, że jedząc więcej mięsa, niż
skąpe ćwierć funta, już popełniacie
nadużycie.
Dwie inne walne kategorye po
karmowe: tłuszcze i węglowodany
służą przedewszystkiem do opału na
szego ciała. Człowiek jest bowiem
gorącym piecem, stale w temperatu
rze 361 -■ stopnia utrzymywanym. W
tym piecu trzeba palić. I do tego
służą dwie te grupy. Są one che
micznie uboższe od białka (brak im
azotu), a więc białka zastąpić nie mo
gą. Tymczasem białko, bardzo bo-

Ruiny szpitala w Łodzi.

Budynek administracyjny z wieżą ciśnień.

gata tnaterya, ma sporo tych samych
pierwiastków, co tłuszcze i węglowo
dany (wodór, węgiel, tlen), może
więc je zastępować w koniecznym
razie. Tłuszcze (masło, słonina, sma
lec, oleje) posiadają wartość opało
wą dwa razy większa od węglowo
danów (zboża, jarzyny, owoce, cu
kry, alkohole). Ponieważ role ich są
podobne, więc zastępują się one w
organizmie ustawicznie. Stąd trudno
określić, ile brać dziennie jednego, ile
drugiego. Tłuszcze posiadają jednak
tę własność, że mogą się maga
zynować w ciele wielkiemi nieraz ilo
ściami. Ta przezorność organizmu
często bywa nie na miejscu, tworzy
potworności otyłowe, hamuje ruchy,
obciążą pracę serca. Stąd dla klas odkarmionych wskazanem jest oszczę
dne używanie tłuszczów. Głównym
ich pokarmem powinny być węglo
wodany, a specyalinie jarzyny j_owo
ce. Około 60 gramów tłuszczów,
około funta węglowodanów wystar
czą zupełnie do nakarmienia dorosłe
go człowieka.
Dla bezpieczeństwa doradzałbym
wam dyetę mieszana,, nie wyłączają
cą po doktrynersku ani mięsa, ani sło
dyczy, ani nawet (czasem, nieco) al
koholu. Więc około półtora funta po
karmów, o ile można, najróżnoro
dniejszych, z przewagą węglowoda
nów.
Tylko półtora funta dziennie,
dziwicie się?
Otóż wiedzcie, że polak przecię
tny je za dużo. Zwłaszcza mięsa,
które było u nas tak tanie, i tłuszczu.
Ktoś obliczył, że polak spożywa 120
a nawet 150 gramów tłuszczu na do
bę. podczas, gdy szwed, choć mu
zimniej, zjada tego pokarmu 80 gr„
rosyanin 79, bawarczyk 81, włoch
tylko 64. Francuz nie więcej od wio
cha je tłuszczów i naszych podróżni
ków zwykle dziwi sucha kuchnia pa
ryska. Ta kuchnia, w której tak du
żą rolę grają jarzyny i sałaty, jest
jednak zdrowa. Winniśmy ją naśla
dować.
Dernil.

Domek zarządu, znajdujący się w centrum Kochanówki.

Los szpitala łódzkiego
podczas wojny.
Z pośród większych szpitali w Pol
sce żaden nie ucierpiał podczas wojny tak
dotkliwie, jak szpital dla umyslowo-chorych „Kochanówka". Podczas pamiętnej
bitwy łódzkiej szpital ten nagle znalazł
się w ogniu walki. Na terenie Kocha
nówki wykopano szańce, ustawiono ar
maty, a na górującej nad okolicą wyso
kiej wieży wodnej, nad którą administracya szpitala zatknęła ogromną flagę
Czerwonego Krzyża, oficerowie rosyjscy
urządzili punkt obserwacyjny i stacyę te
lefoniczną.
Kilka dni i nocy chorzy wraz z leka
rzami i personelem spędzili w piwnicach,
przeżywając chwile godne pióra Dantego.
O zmroku i o świcie, gdy strzelanina na
chwilę cichła, przeprowadzano chorych
partyami do Łodzi, a pomimo wielkiego
niebezpieczeństwa, .z jakiem połączone
były te wycieczki, ilość ofiar wśród cho
rych była, na szczęście, znikomo mata,
pomimo, że teren szpitala był zasypany
kulami i pociskami, a budynki szły w
gruzy.
W Łodzi chorzy .zostali umieszczeni
w więzieniu przy ul. Targowej, narazie w
warunkach -urągających najpierwotniej-

Kochanówka. W nętrze pracowni lekarskiej
i czytelni.
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szym wymaganiom hygienicznym. Dzię
ki atoli zgodnej współpracy Komitetu
szpitala i lekarzy, przy pomocy materyalnej Komitetu Obywatelskiego, a następ
nie magistratu, dokonano tyle, że chorzy,
po półrocznym pobycie w Łodzi,, wrócili
do odrestaurowanej prowizorycznie Ko
chanówki. Ilość chorych wynosi obecnie
około 330 i jest wyższa, niż była przed
wojną, natomiast ordynatorów jest tylko
2, podczas, gdy przed wojną było 6-oiu.
Pomimo to, zawdzięczając intensywności
pracy lekarskiej, wewnętrzny .bieg życia
szpitala -nie ulega już powikłaniom i od
bywa się bez katastrof i wstrząśnień, a
jakkolwiek o powrocie do normalnych
stosunków niema jeszcze mowy, to jed
nak można już obecnie uważać, że z cięż
kiego kataklizmu wyszła Kochanówka
zwycięsko i ma byt zapewniony.

Teatry warszawskie.
„Mezalians11 w Teatrze Rozmai
tości.
Bernard Shaw waży soibie lekce
wszystkie utarte kanony sztuki dra
matycznej. Nie dba o logikę i konsekwencyę akcyi. Figury szkicuje z
nonszalancyą, która widza często
wprowadza w kłopot. Dyalog jest
dla niego osią, do której nagina treść
swoich komedyi. Nie zawaha się w
tym celu przed najbardziej karko
łomną niespodzianką. Każę spaść
sportsmanowi-awiatorowi ze swym
aeroplanem na oranżeryę zbogaconego londyńskiego fabrykanta bielizny,
który „koniec tygodnia", od piątku
do wtorku, spędza w swym cottage‘u"
na łonie rodziny. Awiatorowi towa
rzyszy akrobatka, pochodząca z jed
nej z tych rzekomo licznych rodzin
polskich, których członkowie przy
najmniej raz na dzień musza narażać
swe życie na szwank. Przybycie
nieoczekiwanych gości wprowadza
zamieszanie nietylko na dachu, ale i
pod dachem p. Tarletona. Starego

„Bratnia Pomoc11 Uniwersytetu Warszawskiego

Zarząd ,,Bratniej Pomocy". Od lewej ku praw ej stronie. Pp. Ciąęjliński, Paprocki, Gebethner,
Frejt, MUller (wiceprezes), Borkowski (prezes), Drzewiecki, Czarnowski i Czermiński.
Fot. Maryan Fuks.

kupca, który w swem przekonaniu
jest materyatem na głębokiego m y
śliciela i reformatora społecznego,
pociągają jędrne 'kształty akrobatki.
Jego córka Hipatia, zaręczona, z mło
dym, histerycznym lordem, zapłonie
energicznym afektem do odważnego
awiatora. — Kup mi go, paipo!—pro
si. Dobry ojciec nie odmówi. To
wszystko jednak autorowi nie wy
starcza. W 3-m akcie zjawia się na
scenie zbiedzony subjekt handlowy,
któremu tak obrzydło codzienne wię
zienie w biurze, że gotów zamienić
je na prawdziwe. Ukryty w szafie,
podpatruje ryzykowny flirt Hipatyi z
awiatorem, potem zaś grozi śmier
cią jej ojcu, który w młodości jako
by utrzymywał nielegalne acz ser
deczne stosunki z jego matką. Ta
nowa dywersya podtrzymuje konwersacyę przez dalsze dwą akty. I
gdyby nie to, że widowisko skończyć
się musi. Bernard Shaw wprowadził
by jakąś nową postać, wymyśliłby
jakąś nową, dowcipną sytuacyę i roz
począłby swe koncepty, butady i pa
radoksy ab ovo.

Miss Lena Ashwelł, grająca;rolę Liny Szczepańowskiej, którą obecnie kreuje p. Ordon
Sosnowska.

I zapewne znaczna część pu
bliczności nie sarkałaby zgoła. Bo
Shaw jest najrozkoszniejszym causeur'em, jakiego wydały czasy osta
tnie. Jego towarzystwo jest przemi
łe. Mówi z jednakowo błyskotliwym
humorem o nieśmiertelności duszy i
o wartości demokracyi, o przepaści,
jaka dzieli „młodych" i „starych",
dzieci i rodziców, i o „szczęśliwych
polakach", którzy mogą się poświę
cić wyłącznie zdobywaniu kultury,
gdyż troską o ich ojczyznę zajęli się
inni... Ale co znaczy tytuł? Jak ro 
zumieć ów „Mezalians"? I tu jest
swywolna gra słów. Według Bernar
da Shaw‘a, życie ludzkie jest nieudałym związkiem ze Szczęściem. Jego
optymizm pragnąłby ten powszechny
mezalians usunąć, dysonanse zastą
pić ogólną harmonią.
Sztuki Bernarda Shaw‘a nie są
łatwe do grania. Posiadają charakter
lokalny bardzo wyraźny, często ka
rykaturalny. Widocznem było w
pierwszym akcie, że ta trudność krę
powała artystów, odbierała im śmia
łość i rozmach. Odzyskali je w 2-m
akcie i odtąd już sprzyjało im powo
dzenie, mimo, że ton burleskowy nie
został przez wszystkich zrozumiany.
Na pierwszy plan wysuną} się Fren
kiel, znakomity w roli myślącego fa
brykanta bielizny, porywający wer
wą, i p. Sosnowska, świetna w roli
polskiej akrobatki. P. Lubicz-Sarnowska, po krótkiem nieporozumieniu
przywrócona teatrowi Rozmaitości,
stworzyła doskonały typ młodziutkiej
Putyfary, p. Marcello-Palińska była
pełną wyrozumiałej dobroci matką,
pp. Janusz, Owerło, Paliński i Roland
dostrajali się dobrze do całości. W
roli młodego lorda wystąpił p. Bier
nacki; rola była cokolwiek ciężka,
miody artysta jednak, mimo niezu
pełnie odpowiednich warunków, wy
wiązał się z niej poprawnie.
S. K-

TEATR POLSKI. ..Strach na wróble"
komedya w 4-aktach Włodzimierza Pe
rzyńskiego.
Śmiały a mimowolny eksperyment
przedsięwziął Perzyński. Wziął postacie
ze starych komedyi, które zasłużyły so
bie na honorowy spoczynek, i postawił
je w sytuacj ach nieoczekiwanych. Moral
ną atmosferę zmienił też nie do poznania.
Dorobkiewicze z komedyi Zalewskiego,
Bałuckiego czy Blizińskiego, śmieszni
przez swoją małomieszczańską pychę,
świiętoszkostwo, blichtr i kult złotego
cielca, w oczach Perzyńskiego nabierają
groteski przez zupełną negacyę wszyst
kich moralnych podstaw społecznego i
rodzinnego istnienia. Rodzinka państwa
Oblupskich niczego się tak nie lęka, jak
posądzenia o małomieszczańską cnotę.
Zresztą, cóż to za rodzinka?
'Papa erotoman, kończący wykształ
cenie światowe pod kierownictwem syn
ka, który stręczy mu odpowiednią do for
tuny Obłupskieh kochankę. Mama, ty
powa zasuszona mieszczaneczka, toleru
jąca kochanki swego .przyszłego zięciahrabicza Ola. Córa—panna z gatunku tych,
które wszystko widziały w Paryżu. I w
rodzinkę tę wplątany „strach na wróble"
kuzyn, który odgrywa rolę sumienia pa
na Oblupskiego, a przeważnie myśli o
wciągnięciu bogatego jegomościa w kaba
łę jakiegoś rentownego interesu.
Na tle tego mieszczańskiego świata,
pilącego się do herbów, tęskniącego do
przyjęć i kolacyjek w klubie myśliwskim,
Perzyński pokazał uzupełniające to śro
dowisko i nieodzowne dwie kokołki: po
rzuconą głupiutką szwaczkę Wacławę i
baletniczkę Magdzińską. Intryga scenicz
na nie posiada jakichś niezwykłych po
mysłów w fabule. Chodzi o to, by Krabicz Olo, głupia kreatura, oświadczył się
o rękę panny Obłupskiej. Nie odświadczy się odrazu, gdyż ma skrupuły: balefniczka Magdz.ińska mogłaby cofnąć
swoje względy. Herbowemi splendorami
wyżyć się jednak nie da. Trzeba więc
upewnić się. czy warto rzucić skromne utrzymanie dla fantastycznych rojeń o po
sagu. Hrabicz bada sytuacyę, wreszcie
odziedziczy po starym Obłupskim ko
chankę i ożeni się z jego córką. Całą tę
fabułę imożnaby w jednym pokazać
akcie. Perzyński zrobił z niej czteroaktowy felieton, lśniący od czasu do cza
su żywem porównaniem lub wcale do
brym konceptem. Przychodzi naprzykład do nowej metresy, p. Magdzińskiej,
porzucona szwaczka Wacława i biada na
swą niedolę:
— Jakto nie zostawi! pani nic na ob
tarcie łez?
— I owszem, dał. mi 1,500 rb.
— Przecież to dopiero dwa tygodnie
i już pani nie ma pieniędzy?
— Nie mam.
— Co pani z niemi zrobiła?
— Tak się martwiłam, tak się mar
twiłam—więc chodziłam od sklepu do skle
pu i kupowałam sobie różne ładne rzeczy...
— A co teraz pani robi?
— Sprzeda,ję.
Koncept ten budzi głośny śmiech na
sali. Konceptów' takich jest w sztuce kil
ka. Ale pozatem komedya Perzyńskiego
nie budzi żadnego głębszego zaintereso
wania. Aktorzy teatru Polskiego mylnie
pojęli swoje zadanie względem postaci,
które należało stworzyć. Silili się na wy
dobycie współczesnych typów —■a są to
przecież stare komedyowe figurki, któ
rym Perzyński kazał odczytać ze sceny
poczciwie-złośliwy felieton o rodzince Obłupskich. Wystawa staranna.
F,. C.

Pogrzeb ś. p. Stan. Rotwanda

Inż. A ndrzej Rotwand (x) za trum ną ze z w ło
kami ojca.
Fot. Maryan Fuks.

Ś. p. Stanisław Rotwand.
Przerzedzają się szeregi pracowni
ków najcięższej chwili naszego istnienia
po powstaniu styczniowem. Dnia 23 lute
go zmarl w 77 roku życia mec. Stanisław
Rotwand, jeden z tych pożytecznych a
niestrudzonych szermierzy w te lata
ciężkie i bezn a d z ie jne.
Przedsiębior
czy i ener
giczny budzi!
wokół sie b ie
życie. Inicyatywą s w o j ą
podnosił cale
dziedziny wyt w ó r c zo ści
krajowej. Dla
b a n k o w o śc i
naszej umiał
znaleźć pod
waliny trwa
łego rozwoju.
Giełda warszawska, zakłady Starachowi
ckie, Bank Zachodni, cukrownie, przę
dzalnie oraz cały szereg instytucyi o
charakterze społecznym mają w Rotwandzie bezprzykładnie pracowitego i twór
czego zarządcę czy doradcę. Wielką za
sługą Rotwanda dla przyszłości jest jego
służba dla oświaty. Hojną miał rękę: nie
szczędził pieniędzy, gdy chodziło o
szkolnictwo. Specyalnem poparciem cie
szyły się szkoły przemyslowo-techniczne. Jemu zawdzięcza Warszawa, że zrea

CHRZEŚCIJAŃSKA
—== D L l I i i

Na widowni — z tygodnia.

SAZO N O W , ro s y js k i m ini
s te r spraw zagranicznych,
na posiedzeniu Dumy zade
k la ro w a ł pod adresem p o l
skim: „odwagi, godzina wolno
ści wkrótce w ybijeu.

te l. G S -3 3 .

W ŁO D ZIM IER Z
PERZYŃSKI, znany fe lie to n is ta i p i
sarz scen iczn y, w y s ta w ił
w te a trz e Polskim nową
kom edyę p t. „S tra c h na
w r ó b le ” .

lizowano projekt utworzenia politechniki.
Jako adwokat cieszył się wielkim szacun
kiem i autorytetem. Poważne jego i grun
towne słowo zawsze było brane pod uwa
gę i wywierało wpływ niemały. Z tej
racyi powierzono mu godność patro
na trybunału. Nie przeszedł do Sena
tu tylko wskutek reformy sądownictwa
naszego, która wtedy nastąpiła. Rotwand
zdziałał też bardzo dużo, popierając sztu
ki piękne. Młode talenty znajdowały w
nim chętnego mecenasa. Pozostawia też
po sobie wyjątkową wprost w doborze i
bogactwie eksponatów galeryę. Brandty,
Gierymscy, Kossaki i wszystkie nazwi
ska artystów polskich z ostatniego ćwierć
wiecza znalazły się w jego katalogu.
Zwłoki Rotwanda spoczęły na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim. W pogrzebie
brały udział delegacye szkół oraz insty
tucyi, których zmarły był czynnym
współpracownikiem. Jak wielką była je
go troska o oświatę narodową, podkreślił
w mowie nadgrobowej inż. St. Kossuth,
dyr. znanej szkoły im. Wawelberga i
współpracownik Rotwanda na tem polu.
Wybrany do Rady Państwa przez rosyj
skie izby handlowe Rotwand wpływem
swoim i majątkiem w miarę sił i możno
ści służył sprawie naszej narodowej. W
historyi ostatnich lat pięćdziesięciu nasze
go istnienia narodowego w Królestwie,
Rotwand zdobył sobie zasłużoną kartę.
Pracą i energią niech będzie przykładem
dla pokolenia obecnego.

JÓZEFA MAIJ

JM K i ,

BERNARD S H A W , arcydow cipny
kom edyopisarz
a n gielski, któ re g o ,,Meza
lians** z d o b y ł sobie p u b li
czność warszaw ską.

Ś. p. M aryla Chabińska.
D. 16 lutego I9l6r. zły los przerwał nić
młodego życia, rokującego duże nadzieje
na przyszłość.
Ś p. Maryla Cha
bińska zm arła,
mając la t 17.
S t r a ciliśm y w'
niej niestrudzo
ną pracowmczkę
w I Warsz. Dr.
Junackie) .Kró
lowej Wandy”.
Jako zastępowa
VI oddziału zaj
mowała się bar
dzo troskliwie
m łodsze mi jun a czkam i, aby
z n ch wyrosły
prawdziwe obvwati Iki kraju. Niech jej więc
ta ziemia polska lekką będzie.
9971 -

NO W O ŚC I

N O W O ŚĆ !

St. Krsywossewski

„ROZSTAJE’

K O M E D Y A W 3-ch A K T A C H .
D o nabycia we wszystkich księgarniach.

Posiada na s k ła d z ie dru i: p o d >n a d o s ą d u i p l e n i p o j e dla pp. adw ok tów , gospodarzy i adm inistratorów
domów, oraz przyjm uje w sze lkie zam ów ienia, w zakres
d ru ka rstw a w ch ód , ące.

te n

~ —

Silu - Oson - „m otor”

Z pow ażanien J ó z ł

a ij.

KAZIMIERZ EHRENBERG

w płynie i w postaci
stałej w kapsułkach
żelatynowych do przy
gotowania kąpieli bal
samicznych.

CZASY TERAŹNIEJSZE
Cena rubli 2.20, z przesyłką 2.50.
DO N A B Y C IA W E W S Z Y S T K IC H K S IĘ G A R N IA C H

O d p o w ie d z ia ln y re d a k to r-w y d a w c a : C z e s ła w P o d w iń s k i. K lis z e i d ru k w yko n a n e w Z a k ł. G ra f. Tow . A k c . S. O rg e lb ra n d a S -ó w w W a rs z a w ie
Za pozwoleniem niemieckiej cenzury wojennej.
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