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Reforma krytyki.
isteśmy, a jesz- ; 
cze bardziej —J, 
będziemy w o- ' 
kresie w alki., 
z krytyką. Mo-, 
wa tu nie o tych' 
cichych a żół
ciowych podjaz
dach n iezad o 
wolonej ambi- 
cyi a rty s tó w , 
o tem gorącem

przeświadczeniu iż pora już wiel
ka na rewolucyę, insurrekcyę 
przeciw krytyce takiej, jaką ją 
mamy dziś.

Czem jest krytyka? Jurysta, 
esteta, artysta, socyolog — każdy 
na to pytanie odpowie inaczej.

Ze stanowiska prawnego rzecz 
biorąc, krytyka jest, w gruncie 
rzeczy, nieproszoną stroną trze
cią, intruzem, wdzierającym się 
w układ dwóch stron: twórcy 
i publiczności. Dla układu tego 
wystarczają dwie strony najzu
pełniej: trzecia uzurpuje sobie 
prawo obecności.

Tak mówi teorya.
Skoro jednak zwyczaj zwal

czył teoryę i zyskał aprobatę 
obu stron „kontraktowych", to 
musi w istocie krytyki tkwić ja
kaś doniosłość, która jej daje 
prawo hegemonii. Jedna strona 
tej doniosłości jest urojeniem, 
druga,—smutniejsza — rzeczywi
stością.

Urojoną—w dzisiejszych wa
runkach—stroną krytyki jest le
genda o potrzebie estetycznego 
kształcenia czytelników. Argu
ment legendy brzmi: „ogół pu
bliczności nie może bez pomocy 
krytyki rozróżnić dostatecznie do
datnich objawów piękna. Kryty
ka stoi na straży sztuki i pro
stuje jej drogi. Wykazuje, co 
jest wartościowe w literaturze, 
i skłania ku temu smak ogółu".

I oto jesteśmy znów świad
kami widowiska:

Od niepamiętnych czasów 
krytyka stoi tak na straży, stoi, 
czuwa, a rozmaici przemytnicy 
literatury „szwarcują" tandetę, 
z roku na rok rośnie nie tylko 
ich liczba, lecz i stosunek odset
kowy.

Od niepamiętanych czasów 
krytyka prostuje i prostuje dro
gi sztuki, skłania ku niej smak 
ogółu, a ogół systematycznie wy
biera z piśmiennictwa to, co jest 
popularniejszego, przeciętniej - 
szego.

Legenda kroczy swoją dro
gą, rzeczywistość — swoją drogą. 
Harmonia i zgoda!

Ważniejsze i istotniejsze przy
czyny, przemawiające za racyą 
krytyki, tkwią nie w optymizmie 
legendy, lecz w rdzeniu realno
ści życia współczesnego, a rdze
niem tym jest dziennikarstwo.

Dziennikarstwo, owa słynna 
hyperpotencya świata tego, ani 
chce, ani może zrzec się swoje
go wpływu nad literaturą, jak 
ani chce, ani może zrzec się 
wpływu nad polityką, handlem, 
wojną, pokojem, nauką, obycza
jowością i t. d., i t. d.

Pozorne podobieństwo dzien
nikarstwa z literaturą, wynikają
ce z tego, że i jedna i druga uka
zują się w kształcie drukowane
go słowa, pozorne podobieństwo 
to sprawia, że ogół uważa gaze
tę za najżarliwszego Jana Chrzci
ciela literatury. W gazecie szu
ka literatury, w gazecie szuka 
„literackiej krytyki".

Z drugiej strony, dzieło sztu
ki, skoro raz przyjęło postać 
realną, staje się przedmiotem po
daży, równie dobrze, jak każdy 
inny objekt ekonomiczny. Z rąk 
artysty: poety, malarza, muzyka 
przechodzi na własność instytu- 
oyi pól artystycznej, a pół han
dlowej: księgarni, wystawy, sali 
koncertowej. Właściciele tych in- 
stytucyi, świadomi wszechwładzy 
dziennikarstwa, zabiegają o to, 
by na łamach dziennika ukazała 
się t. zw. krytyka, a w gruncie 
rzeczy zachęta.

— Niech będzie recenzya na
wet nieprzychylna, byle była. 
Lepszać od milczenia.

I ukazuje się recenzya, prze
sączona tak samo przez filtr po
lityki redakcyjnej, jak wiado
mość o wojnie w Marokko, zjeź- 
dzie syonistów, syndykacie bia- 
łoskórników i t. d. i t. d.

Nie dość na tem. Artykuł 
o syndykacie oddany bywa w rę
ce daleko zdolniejsze, aniżeli kry
tyka artystyczna. Nie rzucajmy 
na to gromów: dziennik współ
czesny jest przedewszystkiem in- 
stytucyą dla produkowania opinii 
ekonomicznych, socyalnych i po
litycznych, a dopiero potem, po
tem artystycznych.

** *
Przypatrzmy się zblizka, jak 

się traktuje krytykę literacką 
w przeciętnym dzienniku.

Przychodzi do redakcyi stos 
książek. Redaktor naczelny ani 
ma czas przejrzeć ich tytuły, nie 
mówiąc o treści. Jeżeli dziennik, 
zakrojony jest na miarę większą, 
wówczas posiada jednego lub kil
ku referentów specyalnych. Jest 
to rzadkością. Daleko częściej 
dzieje się tak, że książki celniej
sze uzyskują zaproszonych recen
zentów i poświęca im się dwieście, 
trzysta wierszy oceny. Śmiało mo
żna określić: los taki spotykajednę 
na sto książek. Pozostałe dziewięć
dziesiąt dziewięć padają ofiarą 
efebów literackich. Każde środo
wisko gazetowe zna szeregi chło
paczków, nie zawsze odpowiada
jących poziomowi średniego choć
by wykształcenia, ale za to chcą
cych „zostać literatami". Chodzi 
to bractwo od redakcyi do redak
cyi i skomli. Niezdolni do innej 
pracy dziennikarskiej dostają owe 
książki do oceny.

— Tylko, panie drogi, nie 
więcej nad dwadzieścia wier
szy!—brzmi ostrzeżenie redaktora.

Efeb i w tych dwudziestu 
wierszach nie omieszka przepro
wadzić zarysu swoich poglądów 
estetycznych, nie tyle rozumnych, 
ile śmiałych.

Z roku na rok w recenzyach 
tych rośnie odmęt przekonań bar
barzyńskich a banalnych.

Młodzieniec bowiem niema 
pojęcia ani o historyi literatury, 
ani o prądach filozoficznych, ani 
o poziomie europejskich wyma
gań krytyki. Gazecie zaś dość 
obojętną rzeczą jest, co i jak na
pisał. Gazeta współczesna trosz
czy się o „puls chwili" — a ten 
nie milknie zarówno przy dobrej 
recenzyi, jak i przy złej.

Oto jest „lewe skrzydło" tej 
„straży", o której była mowa po
wyżej. Sprawiedliwość każę wy
znać, że obok nich pojawiają się 
typy dodatniej sze. Są ludzie pi- 
szący krytykę z zamiłowania, są 
inni dość dla tematu obojętni, ale 
przynajmniej oczytani, wreszcie 
typ trzeci prawie idealny, bo łą
czący wykształcenie wszechstron
ne z gorącym entuzyazmem.

Aliści znowu sprawiedliwość 
każę wyznać: tych ostatnich naj
mniej.

A przytem, choćby ich było 
więcej, zginą w tem groźnem 
tle, jakiem — u nas zwłaszcza— 
jest brak szkoły krytyckiej. 
Szkoły t. j. tradycyi. Mieliśmy 
i mamy dobrych krytyków, nie 
mieliśmy i nie mamy dobrej kry
tyki. Niema ciągłości ani spadko- 
bierstwa wysiłków. Niema pol
skiego poglądu na sztukę.

** *
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Gdy o tem mowa, nie sposób 
pominąć przyczyn głębszych, lub 
po prostu przyczyn dawniejszych. 
Krytyka jest przecie działem fi
lozofii. Filozofia, myślicielstwo 
unormowane, jest w Polsce zbo
żem, które ciągle się zasiewa 
i które nigdy, a przynajmniej 
rzadko, wsehodzi. Nie przepadła 
dla nas bezkarnie okoliczność, 
iż wiek XVII, owo decydujące 
dla literatury aryjskiej stulecie— 
we wszystkich kwitnących dziś 
pismienniczo narodach powiązało 
prądy literackie z prądami filo- 
zoficznemi, u nas zaś to samo 
stulecie wydawało literaturę, od
padającą stopniowo nawet od po
jęcia... literatury. Tam na Za
chodzie obok gwiazd swojej epo
ki: Szekspirów, Corneille’ów zy
skują prawo zachwytu Bacon, 
Locke, Hobbes, Pascal, Descartes, 
lub Leibnitz. Utwory ich wcho
dzą w dorobek literatury tak sa
mo, jak  poezya, dramat lub epos. 
Kiedy u nas protoplastą badań 
krytyckich jest Scriptorum polo- 
nicorum Hecatondas Śtarowolskie- 
go (r. 1625), — Francya literacka 
miała już za sobą całe stulecie 
krytyki, a w tem nie tylko przy
padkowe, choć świetne docieka
nia Montaigne’a, ale i zakończo
ne teorye estetyczne: Defense et 
illustration de la langue francaise 
Joachima du Bellay, Poetique Sca- 
liger’a, l’A rt poetique patryarchy 
Vauquelin’a, miała wreszcie „pra
ktycznego teoretyka": Malherbe’a. 
W ystarczy teraz przypomnieć że 
„Dćfense de langue polonaise*— 
„Obrona języka polskiego" znajdu
je  u nas swoich autorów jeszcze 
koło... 1815 roku w osobach Sta
nisława Potockiego (otwarcie roku 
uniwersyteckiego), Wężyka, a na
wet Ludwika Krópińskiego (przed
mowa do „Adolfa i Jullii"). „Art 
poćtique“ zaś, „Sztuka rymotwór- 
cza“ Dmochowskiego kołacze się 
w społeczeństwie wówczas, kiedy 
świat Zachodu miał już Lessinga 
a ma Schlegla i Saint-Beuve’a!

Literatura polska miała je
den jedyny okres krytyki, świet
ny, jak  wszystko, co jest wybu
chowe i krótkie w naszej ojczyź
nie: okres, rozpoczęty Mochnac
kim, zakończony listami Krasiń
skiego, a ugruntowany Literaturą 
Słowiańską Mickiewicza. Zapo
życzony u Mochnackiego od niem- 
ców, w Mickiewiczu rozrasta się 
do wyrazu nawskroś polskiego: 
płomiennego i ekstatycznego, a 
więc spojonego z tem, co dusza 
nasza wydaje w chwili uniesień 
złotych, co jest tonem ziemi 
lechickiej. Po Mickiewiczu przy
chodzą listy, raczej fragmenty

listów Krasińskiego, definicye 
i oceny poezyi, wiarogodne i roz
strzygające rzecz dzisiaj tak sa
mo, jak  rozstrzygały za dni ro
mantyzmu. Forma poetycka okre
śleń, majestatyczna, jak  u żadne
go z innych krytyków europej
skich, spojona z tą żelazną kon- 
sekwencyą, która Krasińskiego 
nie opuszczała w chwilach na
wet intencyi mglistości.

Gdyby po Krasińskim zjawił 
się prorok krytyki swojego okre
su, (jako tamci byli profetami 
krytyki romantycznej),bylibyśmy 
dziś potentatami myśli este
tycznej.

We Francyi po Montaigne’u 
zjawił się Pascal, po Pascalu— 
encyklopedyści, po nich Sainte- 
Beuve, w epoce pozytywnej: kon- 
sekwencya Sainte-Beuve’a—Taine. 
Linia mechaniczna wysileń pły
nie równo, zdobywczo; każdy 
z nich jest zwierciadłem myśli 
filozoficznej, sobie współczesnej.

U nas po Mochnackim, Mic
kiewiczu, Krasińskim—naraz spa
dek. Ani jednego ucznia, ani 
jednego dalszego ciągu.

** *
I dzięki temu zeszliśmy zno

wu, po tym okresie majestatu, 
do rangi imitatorów lub epigo
nów. Arogancyą byłoby na tem 
miejscu ujmować zasług np. na
szym historykom literatury, zwła
szcza Tyszyńskiemu; wśród zmar
łych i wśród żyjących są ludzie 
niepośledniej pracy lub wybitne
go daru estetycznego, któż je 
dnak śledzący za ruchem analo
gicznym w Europie, nie dostrze
że, iż metoda, zadania, cele na
szej historyi literatury nie wy
chodzą do dziś dnia po nad idee 
ś. p. Villemain’a lub Philares’a 
de Chasles’a. Imiona to znacz
ne i porównanie z nimi nie ubli
ża talentowi naszych historyków. 
Nie należy zapominać jednak, że 
po Villemain’ie zrodziła się po
zytywna teorya sztuki Taine’a, 
a po Taine’ie myśl krytycka Eu
ropy pracuje nad skojarzeniem 
estetyki ze zdobyczami psychofi- 
zyologiii nauki o psychologii czło
wieka zbiorowego. Na zachód 
i na wschód od nas (tutaj nie 
sposób pominąć zasług Wiesioło
wskiego) z pod piór historyków 
literatury wydobywają się prace 
filozoficzne lub historyczno-kul- 
turalne. Odbywa się wielka pra
ca nad związaniem problemu poe
zyi i sztuki wogóle—z problemem 
ras, religii, z problemem duszo- 
znawstwa człowieka i tłumu. To 
jest współczesne słozvo historyka 
literatury.

U nas historya literatury 
ogranicza się do dwóch zadań: 
wyrażenia osobistego poglądu o ar
tyście i dziele lu b — do pragma
tycznej bibliografii. Jedno i dru
gie nader cenne, ale powinno być 
już dawno zamknięte. Jeżeli tym 
działom istnieć wolno, to tylko 
pod warunkiem równorzędnej kry
tyki filozoficznej, twórczości este
tycznej, na wzór wyżej wskaza
nej w pracy europejskiej.

Umiłowanym tematem na
szej historyi literatury jest wy
ławianie t. zw. wpływów. Rzecz 
pożyteczna i niezbędna w nor
malnej organizacyi historyckiej, 
o ile traktuje ją  się jako basis 
dla dalszych wniosków psycho- 
estetycznych. Świeży przykład: 
zasłużony badacz dr. Bernacki 
we Lwowie stwarza doniosłą pra
cę, wykazującą, ze wszystkie 
pseudo - oryginalne komedye Fr. 
Zabłockiego są tylko tłomacze- 
niem Romagnesi’ego lub Haute- 
roche‘a. Pytanie: kiedy się do
czekamy dnia, by inny badacz 
z talentem równie znakomitym, 
wykazał na porównaniach: jakie- 
mi drogami psychicznemi kome
dye te stawały się utworami tak 
przecie polskiemi, tak „Stanisła
wowskiemu? ile w tem zasługi 
wiersza Zabłockiego arcypolskie- 
go? jak  oryginał obcy tych rze
czy przeobrażał się w twór pol
ski za sprawą imperatywu ar
tystycznego?

Gdzie mamy, gdy mowa o Za
błockim, studyum o jego prze
kładzie Am fitryal gdzie stwier
dzenie, że wiersz Zabłockiego 
stwarza komedyi Moliera kształt 
świetniej szy odpierwowzoru? gdzie 
eloga nad gieniuszem języka pol
skiego, w składni swej podatniej- 
szego do Satyry tego typu? A prze
cież Amfitryą w tym przekładzie 
wystawiał w roku zeszłym jeden 
z teatrów polskich*) — i krytycy 
mieli możność choćby jednem zda
niem to zaznaczyć.

Niestety, w krytyce teatral
nej, jak  i w krytyce literackiej, 
pa za typem dziennikarza, litera
tura dostarcza tylko dwie prze
ważnie kategorye pisarzy: prze
ciętnych lub obojętnych. Coraz 
częściej mnoży się przykład kry
tyka scenicznego, nienawidzące
go teatru. Mamy kilkudziesięciu 
w Polsce krytyków teatralnych: 
gdzie jest książka, poświęcona te
atrowi? Gdzie prace teoretyczne? 
Gdzie prace, któreby recenzen
tom dawały widome prawo sądze
nia, jeśli nie... odsądzania ak
torów?

*) Teatr krakowski (przyp. red.)
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I dla tego, zarówno w teatrze, 
jak  w literaturze, zanika znacze
nie krytyki. Krytyka nasza nie 
jest prawodawcą dla artystów; 
zadawalnia się rolą prokuratora 
lub stronnego adwokata.

** *

Raz należy zdać sobie spra
wę, że podobny stan rzeczy nie 
tylko deprawuje publiczność, nie 
tylko niszczy ważną i godną za
pału gałęź literatury t. j. kryty
kę, ale ponadto podcina rozwój 
twórczości wogóle. Krytyka nie 
może stać niżej wartości litera
tury pięknej. Literatura ostat
nich lat wydala Popioły, wydała 
Bolesława Śmiałego, Klątwę. We
sele, Moją pieśń wieczorną i tyle, 
tyle arcydzieł. Gdzie mamy kry
tykę utworów, stojącą na ich wy
sokości?

Gazeta, dziennik i rozpaczli
wy stan wiedzy historyczno-lite
rackiej na obu uniwersytetach pol
skich dopomagają znakomicie do 
istniejącego stanu rzeczy. Gdzie 
i kiedy był u nas wykład o kry
tyce polskiej? Jak często poja
wiają się na wszechnicach kursy 
filozofii polskiej? Co dziesięć lat. 
Co dziesięć lat, to co powinno 
być stałą katedrą.

Dziennikarstwo, zadawnione 
lekceważenie wszystkiego, co nie 
jest polityką gazety, — ów ka
mień węgielny życia dziennikar
skiego dopełnia reszty. „Aby krót
ko, aby bez filozofii: — czytelnik 
tego nie lubi" — oto dewiza kry

Z tegorocznej międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecyi.

Fr. Gioli. Na wybrzeżu.

tyk felietonowych w pismach. 
To w nas zabija do reszty wysi
łek myślicielski.

Ale przyjdzie, musi przyjść 
godzina reformy. Poczną się mno
żyć głosy protestu. Nie tylko 
u nas, ale i wszędzie. W Niem
czech rozpoczęła się walka z „re
cenzentami i krytykami". Po
myślcie, w Niemczech, kraju, któ
ry ma śmiecie recenzyjne, ale ma 
dziś i badania Kuno Fischera nad 
Goethem, ma Willamowitza-Moel- 
lendorfa, ma filologię nowoczes
ną i przoduje w zdobyczach ex- 
peryencyi psychologicznej dla 
celów historycko-literackich.

Cóż dopiero u nas!
U nas do walki przystąpić 

należy ze zdwojoną energią: wal
czyć ze śmieciami i stwarzać no
woczesność w krytyce. Kto wie, 
które zadanie trudniejsze. Kto 
wie też, czy wypełnianie tego 
drugiego, nie zabije ipso facto 
pierwszego.

Sposobów może być wiele. 
Sposobem może być pismo, po
święcone krytyce nowoczesnego 
poziomu. Mogą nim być wyda
nia zbiorowe prac kilku czy na
wet kilkunastu pracowników. A 
przedewszystkiem i nadewszyst- 
ko: przeświadczenie powszechne, 
że wielką krytykę, jak  i wielką 
sztukę, może wydać tylko uniesie
nie, gorący zapał, ukochanie swo
jej misyi. Precz z obojętnymi 
w krytyce! „Krytyka jest su
mieniem sztuki" mówi Ernest Hel- 
lo. A więc należy być kochają
cym, jak  kochającem jest i su

mienie. Bez serca kochanka i bez 
mózgu mędrca niema krytyka. 

Kraków A. Grzymała Siedlecki

VII międzynarodowa 
Wystawa Sztuki

w Wenecyi.
W przepięknem siedlisku starej 

sztuki, w tem niezrównanem dziele 
sztuki, jakiem jest niewątpliwie We- 
necya, rok rocznie odbywają się od 
7-u lat Wystawy Sztuki nowej. Orga
nizatorowie tych Wystaw mieli nie
małe trudności do pokonania. Od 
dawna już bowiem ustaliła się opi
nia, że Włochy—to muzeum starych 
mistrzów, że nowoczesna Sztuka 
włoska niewiele jest warta, że ogni
ska jej przeniosły się do Paryża, 
Monachium i innych stolic europej
skich. Ponieważ zaś przytem Wło
chy, jako kraj ubogi, nie są korzyst
nym rynkiem zbytu dla obrazów 
i rzeźb, więc artyści zagraniczni uni
kali również wystaw włoskich, nie 
chcąc narażać się na próżne koszty.

Wenecya uczyniła poważny wy
łom w tych przesądach. Inicyatorzy 

wystaw międzyna
rodowych Sztuki w 
tem mieście umieli 
zjednać dla swych 
celów najwybitniej
szych artystów świa
towych. Odrazu na
dali tym dorocznym 
turniejom charakter 
niezwykle poważny. 
Mistrze pendzla i 
dłuta znaleźli się 
w dobranem towa
rzystwie. Okazało 
się wreszcie, że je 
śli we W ło s z e c h 
trudno dziś o ta 
kich możnych me
cenasów Sztuki, ja 
kich tuzinami wy- 

okres Odro- 
to przecie 
Italia jest 
wielbicieli 
z c a łe g o

świata, że niezliczo
ne zastępy mniej 
lub więcej zamoż
nych cudzoziemców

dawał
dzenia,
cudowna
M ekką
piękna



snują się po jej 
uroczych zakątkach 
nieustannie.

Tegoroczna, VII-a 
Wystawa Sztuki w 
Wenecyi stanowi do
wód, że umiejętna 
organizacya odnio
sła zupełne zwycię
stwo. Energiczny se
kretarz jeneralny, 
p. Antoni Pradeletto, 
może być dumnym 
z rezultatu swych 
usiłowań. W ory
ginalnym p a ła c u , 
w znoszącym  się 
w śró d  Giardini, 
zgromadzono parę 
tysięcy obrazów i 
rzeźb, między któ- 
remi wiele naliczyć 
można dzieł praw
dziwej wartości. Są 
między niemi pra
ce takich mistrzów, 
jak Rodin’a, Konst.
Meunier’a, Klingera,
Ropsa, Thanlowa, Blanchea, Gan- 
dary, Raffaellego, Leistikowa, L. Si
mon^, Angelego, Laszlo, Sargenfa, 
Khnopfla i wielu innych. Żałować 
tylko należy, iż polacy, jak i w po
przednich latach zresztą, w Wy
stawie weneckiej tak mały biorą 
udział. W tym roku z polskich 
artystów baczniejszą uwagę zwra
ca jedynie pięknym portretem Ka
zimierz Pochwalski. Dla czego na
sze organizacye artystyczne (zwła
szcza ruchliwa „Sztuka" krakowska)

Z tegorocznej międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecyi.

F. Thaulow. Nad brzegami Skaldy.

Z tegorocznej międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecyi.

nie postarają się o zdobycie miejsca 
na tej Wystawie? Powodzenie, ja 
kiego doznały polskie ekspozycye 
w Wiedniu i w Londynie, powinnoby 
oddziałać zachęcająco.

Należałoby tylko pamiętać, aże
by dobierać takie dzieła, które są 
polskiemi nie tylko dla tego, że stwo
rzone zostały przez artystów polskich, 
ale takie, w których tkwi odrębny, na
rodowy charakter naszej sztuki.

Wenecja we wrześniu.

Eug. Blaas Dziewczęta z Campalto.

Zycie warszawskie 
za ks. Paskiewicza.

i i.
Wśród zastępu mężów, głośnych 

z nauki i talentu, jacy się obracali 
w salonach warszawskich za wszech
władnych rządów księcia-namiestnika, 
najzdolniejszym, najpoczytniejszym 
i... najmniej popularnym był Henryk 
hrabia Rzewuski. Uznawano po
wszechnie jego talent znakomity, za
czytywano się jego „Listopadem", 
otaczano go wieńcem w salonie, kie
dy jak z rękawa anegdoty sypał 
i dowcipy, schylano głowy przed pi
sarzem, ale nie lubiano go, jako czło
wieka, bano go się, co więcej, zgoła 
nie szanowano. Młodzież stroniła od 
Rzewuskiego, jako od wstecznika, 
kobiety lękały się jego złośliwości, 
mężowie dojrzali widzieli w nim typ 
targowiczanina. W samej rzeczy 
autor „Mieszanin" był sam osobliw
szą mieszaniną dobrego i złego, kom- 
binacyą cnót i przywar, szczególniej
szym zlepkiem buty i służalstwa. 
Pan z urodzenia i wychowania, szlach
cic z krwi i kości, łączył Rzewuski 
umiłowanie przeszłości z podeptaniem 
teraźniejszości. Powszechnie ucho
dził za figurę rządową, za zauszni
ka Paskiewiczowskiego, za gorącego 
stronnika przewagi rosyjskiej w kraju. 
Opinię drażnił swem wstecznictwem, 
swoją jaskrawą staroszlachetczyzną, 
słynnemi dopiskami do „Listopada", 
a zwłaszcza językiem ostrym i zło
śliwym. Dobrze postawiony u dwo
ru, chętnie widziany w zamku, zwal
czał wszelki postęp, każdy objaw
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Franek. U przystani.

niezależności, chciał płynąć przeciw 
prądowi, nie uznawał ducha czasu, 
drażnił młodzież zapalną i patryo- 
tyczną, a nawet miał odwagę wystę
pować przeciw godziwym usiłowa
niom podźwignięcia kraju. Cesarz 
Mikołaj, który lubił Rzewuskiego, ale 
go nie cenił, zwykle o nim mawiał: 
on jest bardziej katolicki od papieża, 
bardziej rządowy odemnie i bardziej 
arystokratyczny od wszystkich kró
lów i książąt. Obskurantyzm wy
znaniowy, narodowy i społeczny, buta 
wobec swoich, uległość dla władzy, 
oczywiście nie mogły jednać Rzewu
skiemu przyjaciół. Sądzono go też 
surowo, może zbyt surowo. <

Rozliczne krążyły po Warszawie 
o twórcy „Listopada" anegdoty, a je 
go wyborne dowcipy chętnie sobie 
powtarzano na ucho. Dwa jednak 
zdarzenia autentyczne, podane przez 
Paulinę Wilkoriską, charakteryzują 
go dosadnie. Henryk Rzewuski czę
stym bywał gościem u pani wojewo
dziny Nakwaskiej, autorki ciekawych 
pamiętników z czasów Księstwa War
szawskiego, matrony naówczas już 
sędziwej, lecz zawsze gorącej pa- 
tryotki. Przez żart zapewne począł 
Rzewuski namawiać staruszkę, ażeby, 
jako jedna z najuczeńszych polek, 
nauczyła się także po rosyjsku. Zra
zu wojewodzina żart odpierała żar
tem, a potem nawet gniewem. Aż 
wreszcie zniecierpliwiona odpowiedzia
ła mu dnia jednego, iż na stare lata 
obcej mowy uczyć się zacznie i w naj

bliższą niedzielę po rosyjsku do nie
go zagada. Przybył Rzewuski do 
wojewodziny na wieczór niedzielny, 
jak zwykle, powitał ją  i zaraz za
gadnął: Czy pani wojewodzina do
trzymała słowa? — A jakże — odrze- 
kła—paszoł durak!—Wyborny począ
tek! zawołał Rzewuski i z uszano
waniem dłoń wojewodziny ucałował.

Innym znowu razem wracała wo
jewodzina po północy karetą do do
mu. Było to w grudniu, wiatr dął 
przeraźliwie i sypał gęstym śniegiem, 
który głębokie tworzył błoto. Hen
ryk Rzewuski zaprosił się do karety 
pani Nakwaskiej. Dojeżdżając do 
Saskiego Placu, autor „Listopada" 
wyraził przekonanie, iż według niego 
każdy polak i każda polka powinni 
choć raz w życiu pomodlić się przed 
pomnikiem, wystawionym na cześć 
poległych rodaków. — Dlaczegóżby 
nie — odrzekła wojewodzina— można 
się pomodlić za niewinnie lub przez 
omyłkę poległych, a mających teraz 
napis na tym pomniku: za generała 
Stasia Potockiego, który zawsze do
brym był polakiem i mężem szla
chetnym, zbałamuconym w pierwszej 
chwili; za poczciwego generała Sie
miątkowskiego, również szczerego 
patryotę, za generała Nowickiego, 
prawego męża, który poległ przez 
pomyłkę nazwiska. A wreszcie — 
ciągnęła wojewodzina—toćże jest po 
chrześcijańsku i po katolicku wes
tchnąć za grzeszników.

— Więc pomódlmy się, pani wo

jewodzino! zagadał Rzewuski.—
Owszem! — Rzewuski kazał ka
recie przystanąć. A to na co? 
zapytała wojewodzina. — Wysią
dziemy przecież?—A dobrze, wy
siadaj pan.

Pan Henryk wysiadł. Wo
jewodzina drzwiczki zatrzasnęła 
i szarpnęła za taśmę, dając znak 
stangretowi. Kareta potoczyła 
się szybko, a autor „Mieszanin" 
pozostał w błocie i w śnieżnej 
zamieci. *)

Rzewuski nieraz dał się sły
szeć, że Polska będzie, skoro on 
się ukaże w stroju narodowym. 
Jakoż pewnego lata widziano pa
na Henryka u wód zagranicą, 
przybranego po polsku. Wsze
lako zapowiedź nie spełniła się. 
Umierając, polecił autor „Sopli
cy" złożyć się do trumny w pol
skim stroju, ale do piersi przy
piąć ordery rosyjskie. W ten 
sposób do końca został wierny 
sobie.

Również niepopularnym, jak 
Rzewuski, i również chętnie czy
tanym był Józef Korzeniowski, 
utalentowany dramato- i powie- 
ściopisarz. Radca stanu, gene
ralny wizytator szkół wszystkich 
w Królestwie, a dawniejszy pro

fesor w Krzemieńcu, Kijowie i w Char
kowie, typowy urzędnik z czasów 
Mikołaja, oddany gorliwie obowiąz
kom służby, ranił autor „Krewnych" 
sztywnością form i niewiarą w przy
szłość narodu.

Ale w pożyciu domowem był 
cichym, łagodnym, czule kochającym 
mężem i ojcem. Polskę miłował po 
swojemu, płakał jak dziecko, gdy pol
ską, tkliwą usłyszał piosenkę, szcze
rze bolał nad upadkiem kraju, pra
gnął go podźwignąć, ale w niezależ
ny byt jego nie wierzył. I to wła
śnie za złe mu poczytywano.

Na głos krytyki Korzeniowski 
był niezmiernie czułym, czulszym 
jednak na własny byt i na karyerę. 
Na ślub własnej córki nie pojechał 
do Drezna, gdyż przyszły zięć jego 
Zalewski, jako wychodźca, ile był 
u policyi warszawskiej notowany, 
a on, Józef Korzeniowski, wysoki 
w kraju urzęd piastował. Zakupił 
tylko mszę u Karmelitów na inten- 
cyę młodej pary i w ten sposób oj
cowskie ukoił sumienie.

Mimo tych przywar posiadał au
tor „Spekulanta11 szczupłe, lecz odda
ne mu grono przyjaciół, których go
ścinnie w domu swym przyjmował. 
A zaś powieści jego, drukowane w Ga
zecie Warszawskiej, czytane były 
z zapałem.

*) Paulina Wilkońska. „Moje wspo
mnienia". I.
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Dwaj koryfeusze prozy polskiej, 
Rzewuski i Korzeniowski, nie lubili 
się wzajem, może dla tego, że po
dobne posiadali wady i zalety. Obaj 
utalentowani, obaj politycznie prawo- 
myślni i obaj w mieście zarówno nie
popularni.

Natomiast popularnością niezwy
kłą cieszył się Kazimierz Władysław 
Wójcicki, redaktor Biblioteki W ar
szawskiej, autor „Gawęd" i „Spo
łeczności Warszawy". W dniu św. 
Kazimierza całe miasto zbierało się 
w jego domu, oddawano hołd jego 
zasługom, bito na cześć jego medale, 
ofiarowywano puhary z wymownym 
napisem: „Rzeczy ojczystych pisarzo
wi, K. W. Wójcickiemu" i bawiono 
się przy takiej okazyi do upadłego. 
Dziś „rzeczy ojczystych pisarza" nikt

ADOLF NOWACZYNSKI.

Car Samozwaniec czyli Polskie na Moskwie Qody
(Obraz piąty).4

KAZANOWSKA (do Trubeckiej): 
Grzech. Uroków. Cóż jejmość opo
wiadasz. Toć mięsopustna igraszka.

CARICA (kpiąco): Kaloś może 
maszkara uroki rzucać. Toć nie złe 
ludzkie oczy, coby uroki rzucały, mo
ja  Trubecka... Idź, tańcz, Chworo- 
stynin.

BAL (wyciągając ze skrzyni masz
karę): Maszkara, figurująca włoskiego 
Arlecchino. Dla kogoż to, Miłościwa 
Pani?

KAZANOWSKA (radośnie): Arle- 
kino. Arlekino. Dla kogóż to?

Carica rozgląda się po wszyst
kich.

MNISZECH: Arleckinem winien 
być tancerz krotochwilista, żartami 
naokół siejący...

STADNICKI: Może Łyszkiewicz, 
towarzysz, Najjaśniejsza Carico, albo 
bojarzyn Dołhoruki.

TRUBECKA i MSCISŁAWSKA: 
E, to Mołczanow. Mołczanow.

CARICA: Niech wam będzie, (do 
Motczanowa): Tedy pan okoliczyn 
Mołczanow Arlekinem.

Mscislawska nakłada z  Trubecką 
i Szujską maszkarę Mołczanowowi.

WOLSKI (wyciągając nową masz
karę ze skrzyni): Maszkara sułtana 
bisurmańskiego, przesławnego Sulej- 
mana.

MNISZECH (objaśniając): Jest to, 
wielmożne państwo, monarcha, mający

nie czyta i nikt go nie uznaje, ale 
ówczesna Warszawa czciła w Wój
cickim nie autora, lecz obywatela 
a nader towarzyskiego człowieka.

Stosunki towarzyskie, uprzejmość 
i ogłada, więcej wówczas były cenio
ne, niż talent. Atoli to życie towa
rzyskiej a płochej Warszawy często 
było narażone na próbę ogniową. Po 
dniach marcowych 1846-go roku za- 
grzmiał groźny ukaz Mikołaja: Kórz
cie się, poganie, bo z nami jest 
Bóg! A Europa, wstrząśnięta nadzie
jami swobód, upojona wiosną ludów, 
zadrżała z- trwogi i padła krzyżem do 
stóp autokraty.

A na ziemiach polskich i w mu- 
rach przerażonej Warszawy mnożyły 
się aresztowania i deportacye.

Stanisław Kozłowski

harem z trzema setkami małżonek, 
hahaha...

Wogóle wesołość.
KAZANOWSKI: Z trzema setka

mi. Acb, jakiż on szczęśliw. Ale 
komu to tutaj dać taką maszkarę?

TRUBECKA: U naszych mężów 
mnogoby się takich naszło, któreby 
i na trzy setki starczyły.

MSCISŁAWSKA (plaskającw rącz
ki): Ach, mnie dobrze wiedzieć, któ
remu dać na głowę, (nagle powsty- 
dzona): Tylko nie znam, czyliby go
dziło się... Ech nie, nie lzia... nie.

KAZANOWSKA, WOLSKI, MNI
SZECH: Ależ każdemu godzi się, ka
żdemu. Toć są zabawy, miła knie- 
hinio.

CARICA (do Mscistawskiej): Ka
żdemu dać godzi się, pani Mscisław- 
ska. W społecznych uciechach niema 
nijakiej obraźliwości...

MSCISŁAWSKA (uradowana): 
Tak... Możno? Ach to jaby wam ra
dziła zostawić tą maszkarę dla same
go Caria. Bowiem on, kogut, ze 
wszystkich nas żeńszczyn chciałby 
sobie harema mieć... (śmieje się do 
rozpuku).

Niesłychana konsternacya u wszyst- 
skich w pobliżu stopni. Stadnicki 
chcial ostatnie słowa głośnem. chrzą- 
kaniem zagłuszyć, ale nie udało się. 
Trubecka chce zatkać chusteczką usta 
Mscistawskiej, ale poniewczasie.

KAZANOWSKA (do Mscisław- 
skiej)'. Mogłabyś mościa pani trzy- .■ 
mać świństwa za zębami.

CARICA (bardzo zgniewana, zm ar
szczyła brwi, zagryzła wargi, wresz
cie odwrócona do Mscistawskiej:) A toć 
i plugawe wasze kortezye pani Msci- 
sławska. Co ino ślina na ozór przy
niesie, to wszystko w grubej prostocie 
paplacie jejmość senatorowa.

W  tej chwili na przy ganku gm in  
dworski cisnący się i bity alebardami 
wszczyna z  gwardyą swar krzykliwy.

CARICA (wtedy ju ż  z  Juryą od
wróci się i krzyknie): Herr von Knul- 
cen (naabiegłemu wskazując na przy- 
ganekj. Widzisz waćpan, jako sobie 
canaglia dziwowidzów zufale poczyna. 
Powiedzże mu, wcisnęli się tu który, 
tedy po trzykroć każę go knuciować.

Knultsen, kornie się ukłoniwszy, 
biegnie ku przy gankowi. Ale bartni
cy z  sali pospieszają ku niemu i spól- 
nie tłukąc bez litości alabardami, pcha
ją gm in ku schodom i ze schodów spy
chają. W  tym czasie kiedy Caryca 
ku przygankowi odwrócona, Stadnicki 
z  Mniszkiem odwodzą na bok karłom  
Mscistawską.

STADNICKI (do Mscistawskiej): 
Usuńcie się na chwiię Caricy z oczu, 
bella Gentildonna. Później wrócicie...

MNISZECH (również grzecznie): 
Tak... Jeno... Na chwilę z oczu, pięk
na pani. Niźli się udobrucha moja 
Siostra (usuwa się z  nią pod ścianę).

CARICA (do Kazanowskiej i Tru
beckiej)'. A wy, frajliny jejmoście, po
wiedzcie kniehini Mscistawskiej, że 
póki się polerowanego przystrojeń- 
stwa nie wyuczy, nie ma po co za
chodzić na carskie kaniery... Tu dla 
rozegzionych jałowic nie ma miejsca. 
(do Wolskiego)'. Kawalerze Wolski. 
Czekamy dalszych maszkar. (Odwra
ca się twarzą i całą postacią ku 
głębi).

Wolski wyciąga nową maszkarę 
i wysoko ją trzymając, pokazuje na
okół całemu towarzystwu. I  nadal 
rozdają maszkary wśród śmiechów 
i okrzyków. Pod ten czas z  ławy na 
lewicy wstała kniehini Szujska i po
dając rączkę Borszy, idzie z  nim  
przodkiem zwolna ku kćtrlom z  prawej.

SZUJSKA (bardzo słodko ku 
Borszy): Czyli to jednak nie byłby 
grzech, wielgi grzech.

BORSZA: Grzech, grzech, cudna 
pani. Jakoż słodka podobna afryckim 
fruktom miłość mogłaby grzechem 
być. Jakożby było grzechem miłować 
donnę tak niebiańskiej urody, jakiej 
wy posiedzicielką, mościa Szujsko.

SZUJSKA (mizdrząco): Czylim 
wam Borsza taka urodna, powiedzicie.

BORSZA (namiętnie): Maryo Pio- 
trowiczówno. Jutrzenko różanousta. 
Jakoż się pytać możecie. Urodziwą 
Helenę gdy malarz Zewkisis malował, 
brał z naj urodzi wszy ch panien grec
kich najprzedniejsze piękności kawał
ki do tego obrazu...

Szujska siada w karle pod pie
cem z  prawej.

BORSZA (stanąwszy przy niej 
w fidryganckiej postawie): ...ale czem-
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żeż był on obraz Zewksisowy naprze
ciwko tych wdzięków słodkomiłych, 
którymi was, księżno, Venera białora- 
mienha obdarzyć hojnie raczyła.

SZUJSKA: (cala w ogniach): 
Ach, jak wy, Borsza, lubieżnie gawo
rzycie. A to się i gorąco robi pod 
sercem, a w oczach krwią aż ćmi. Ot 
że wy Polaki jurny naród. Inobyście 
całować chcieli... A tryksać jak wy 
gaworzycie przekraśnie. Ach..-

BORSZA (nachylając się ku niej): 
Wedle Platona, mościa pani, rozdziału 
o płci, weń wierząc, toście wy, pani, 
jeno połowicą od wieków dla mnie 
przeznaczoną. Kniaź Wasyl Ioanno- 
wicz niechżeż sobie nadal i będzie 
panem małżonkiem waszym, nadobna 
Marychno, ale miłości waszej jakżeż 
godzien staruszek, który nóżkami le
dwo co przebiera... (dobitnie) A inni, 
inni już się pożenili pięknie...

W pobliżu ich zmierzają od głę
bi idący Hrehory Walujew i von Knult
sen w dyszkurs pogrążeni.

SZUJSKA (wskazując na nich, 
pólglośno do Borszy): Gaworzcie po
żałujcie pociszej, pociszej... 0 wszyst- 
kiem, co słyszą, wraz donoszą memu 
staremu... Szczęście, że musi jeszcze 
w odstawce Waśka siedzieć w siole 
pod Moskwą. Inaczej bym się miała 
z pyszna.

Rozmawiają ciszej.
WAŁUJEW (z ponurą miną do 

Knultsena, przechodząc z nimi ku le
wej przodkiem): Ot a wy co k’ te
mu Freihyrr von Knultsen.

KNULTSBN (również posępnie): 
Verflucht, verdamnt Festy weneckie 
idą. Jam, Hrehory Glebowiczu, refor
mowanej wiary człek, augszburskiej. 
Mnie te ich italickie, pogańskie Car- 
nevalia i Kirmessy ino wściekają...

WAŁUJEW: Mówcieże... mówcie 
von Knultsen. Słyszane to rzeczy na 
kremlinie takie wszeteczeristwa. Tan
ce, Maszkary, Pijatyki i kapele jed
nym ciągiem. Tfy, do czego to doszło.

Von KNULTSEN: Ano myślą już 
sobie, że tu Warszawa, tolle Szlachci
cem.. Polskie gosudarstwo ot co.

Zwolna przechodzą do lawy za 
zegarem.

WAŁUJEW: By ino Bassmanow 
w odstawę poszedł. By Bassmanow 
w odstawę poszedł... (odchodzą).

Z pod stoptii się zbliża pan Bal, 
który od chwili wpatrywał się w ji- 
drygancye Borszy przy Szujskiej. 
Ciągnie za rękawy Mniszcha i Szczu
kę i wiedzie ich wprzód w lewo, wska
zując lekko palcem na Borszę.

BAL: Patrzcież, mili, jak to Bor
sza...rżąc dębem stanął... haha..

MNISZECH: Na moje oko są
dzący... już ją  nasz rotmistrz dosta
nie... co...

SZCZUKA: Byle się ino hamo
wał w affektach na carskich salach, 
boc marescalho Massalski znowuż nań 
Dymitrowi poskarży.

BAL (do Szczuki): Tak. To kniaź 
Massalski tak skarży na nasze oblę- 
gania miłosne.

MNISZECH (do Bała): Nie wie- 
działżeś waść. Toć dzień w dzień 
lamenty na nas idą. A to że użany 
porubstwa płodzą, a to że w opęta- 
nem opilstwie inne żywią a to że 
z bodegów na Moskwie nie wyłażą.

SZCZUKA (do Bała): A że po 
nocach zwady inni czynią, z samopa
łów do okiennic sobie pukają... Co 
dzień składa Massalski nowe raporty 
przed Dymitrzkiem. Szczególnie jak
by sobie na nas nowochrzceńców co 
upatrzył.

BAL: Tedy potrzeba, coby ustą
pił z dostojności, na której niegodnie 
siedzi... Trzebaby go podkurzyć... i tyle.

MNISZECH: No, no, nie ino na 
nowochrzczenów. Wżdy i na mnie 
już skarżył przed Najjaśniejszym 
szwagrem, że to moje synufonisty ca
łe noce do hulatyk grają, a to znowu, 
że z mojej roty towarzyszcz w cebul
kę u cerkwi z figla wystrzelił... Taki 
pan marszałek Dworu. Taki...

SZCZUKA: Eee... No to kiedy 
pewnem.że zbytnio sobie poczyna, te
dy wysadzić go z miejsca i koniec 
z nim... Co ma azynus ad lyram.

MNISZECH: Nie tak to go ła
two wysadzić, jakbyś sobie Szczuka 
myślał. Dyak Dworzycki to godność 
najznamienitsza. I marszałek to i ka
sztelan w jednej personie.

BAL: Tedy takim widzi mi się 
winien być Polak z rycerskich mężów, 
który nie moskowski mozrohomo a me- 
zobestja, co to niedawno jeszcze mo
że tatarskim klaczom zadki słomą 
chędożył... haha...

Wszyscy trzej śmieją się pyrskli- 
wie i po pijanemu.

SZCZUKA (zaczepiając siedzą
cego z lewej Walujewa, zagadanego 
z Knultsenem): Prawdali co to pan 
Bal rzka, mości Wałujewie.

WAŁUJEW (zrywając się kor
nie): Czysta prawda, braciaszku, czy
sta prawda, chocia ja i nie umiem 
znać, co to pan Bal...

BAL (gburnie do Walujewa)-. 
Ano powiadano nam, że to u Moskwi
czy jeszcze i niedawnym czasem pono 
wasz wielki kniaź musiał przed każ
dego posła Chana zawołoskiego z fa- 
ską mleka kobylego piechotką przez 
miasto iść na znak poddaństwa. Praw
da to Herr von Knulcyn, he...

Szczuka i Mniszech śmieją się 
kpiąco, Knultsen i Walujew potakują 
kornie.

BAL: No i że skoro ino krope- 
leczka mleka spadła onemu kozłowi- 
na grzywę tatarskiej klaczki, to ją 
musiał on Wielowładny moskowski 
Autokrator, z grzywy zlizywać. Ha
ha... Prawdali to. Haha...

WAŁUJEW (powoli ale dosadnie): 
Prawda i to. Szczyra, istna prawda, 
panie szlachcica. Zlizywał... Ot że 
zmuszon był... I wy by zlizywali, by 
zmuszeni byli.

Mniszech, Bal, Szczuka śmieją 
się hucznie. W  tej chwili za stoło
wej izby słychać rumor odsuwanych 
licznie ław i stołków, poczem przez 
drzwi równocześnie wchodzą szybko

dwaj ryndzi, t. j. liktorowie, bielutko 
ubrani, w ferezyach białych, białym 
futerkiem obszywanych, w wysokich 
czapach, ze złocistymi siekierami na 
ramionach. Z krużganku wiodącego 
do sypialni wracają równocześnie pan 
wojewoda, Saburow i Golicyn i scho
dzą po stopniach w izbę. Biali ryn
dzi stają nieruchomo po obu skrzy
dłach drzwi. Równocześnie wszyscy 
na sali obliczami i postawami zwra
cają się ku drzwiom z prawej, a ci, 
co siedzieli, szybcie wstają. Carica 
przestaje rozdawać maszkary. Z pra
wicy pochodzi powoli, sztukując złotą 
laską marszałkowską, kniaź Wasil Mi- 
chajlowicz Rtibec Massalski wołają, 
gromko: Car idiot, Car idiot... Wszys
cy rosijscy zginają się w pól. Za 
nim dwaj pacholikowie z złotymi mi
sami, pełnymi słonych śliwek. Za któ
rymi Car Dymitry, przybladły i pod
chmielony, oparty mocno obu rękami 
na staruszku kniaziu Mścisławskim 
i wojewodzie Bassmanowie. Ubrany 
jest monarcha w polski czerwony aksa
mitny żupan w kwiaty zielone, w de- 
lijce czerwonej z  pertami i pętlicami; 
na głowie ma ruski szłyk marmur- 
kowy. Za nim idą stary Bielski, Mi
chał Nagoj, dobrze pijany, wuj carski 
kniaź Starodubowski -  Rapolowski, 
kniaź Szachowski, dyak Sutupow, dyak 
poselski OJnnasy Włassiew, chorąży 
Tarło, dwóch Mniszchów, sekretarze 
Buczyński i Słoński...

Archimandrita Pafnucy idzie za
gadany z dwoma Jezuitami.

CAR DYMITR (zobaczywszy po
niektórych w maszkarach, krzyknie 
uradowany nieco opile): Maszkary... 
Moje maszkary z Krakowa. Toż to 
dzisiajdnia będzie maszkarada. Co... 
Już my teraz dobrej myśli z sobą za
żyjemy, na której niech nie będzie ni 
Autokratora... ni poddanych. Co... Po
jęliście...

(Do kola wszyscy gromko): Poję
li my. Pojęli my.

SZCZUKA (w lewym rogu izby 
do swego grona zujale): A toć pod
danych polskich nigdy nie było, to 
i teraz nie będzie... Niepotrzebnie 
Pan Car nam łaskę wyrządza.

Mniszech i Borsza szybko ucie- 
szają go i ciągną za ręce w głąb.

CAR DYMITR (postępującgłębią, 
zwolna staje co chwilę i oglądnąwszy 
się do kola po twarzach bojarzynów, 
złośliwie się uśmiechnął): A wy by 
panowie bojarzyny teraz spać iść 
chcieli po uczcie starodawnym oby
czajem... Znajemś, znajemś. A to 
i myśleć nie mą co... Mus wam się 
tu pobawić... tańcować korbety... A któ
ryby z was nie chciał, temu się bę
dzie brodę wysiepywało.. co. Tak... 
Mscisławski, co... powiedz... he.

MSCISŁAWSKI (szybko)-. Ty ka
zał, wielki Caru. Gosudar wie naj
lepiej...

CAR DYMITR (do otaczających)-. 
Słyszeliwy, co to Mscisławski mówił, 
co... Teraz wy znajcie carskie poża
łowanie i łaskawość ku wam... (sięga 
ręką do śliw na złotej misie i zaczy- 
narozdawać na okół poparzę). Nu na 
wam śliwce Mścisławski przyjaciel...
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na wam Konstanti Mikołaj ewicz... (do 
bojarzyna z  długą brodą) ty Kuraki- 
nuszka jeszcze brody nie ściął. Tak 
ty i śliwców carskich nie dostaniesz 
(posuwa się dalej ku przy gankowi)'. 
A ot wam śliwce RypninOlenskoj... 
a służcie nam wiernie... a i wam, Mi
chale Trofimowiczu Saburowie, po sta
rodawnym obyczaju dwie śliwce, na
ści... (do Pafnucego)'. A ot ojciec bła- 
goczinny Pafnucyj... Znajcież życz- 
ność naszą ku wam. My wam od 
dzisiajdnia każem być mitro politą kru- 
tyckim tak... tak... (Pafnucy całuje 
kornie ręce carskie). Na wam mitro- 
polito dwie śliwce... o (do Molczano- 
wa)\ N aci śliwce, najulubieńszy przy
jaciel Michał Siergiej ewicz... masz 
(całuje w głowę pochylonego Molcza- 
nowa)... na tobie, ataman Koreła... 
Twoje Kazaki pierwsze przy nas sta
nęły, kiedy jeszcze było źle z nami... 
oj.Koreło, Koreło, atamanie, parszywy 
lwie... pojdziem my wszyscy wnet 
Turców bić... I Stambuł odbierzem... 
odbierzem... (prostuje się, nagle rękę 
odejmując z  pleców Mścisławskiego 
i odwraca się do Massalskiego)'. Lu
by marszałku dworzycki... Są li na 
dziedzińcach moje kochane Kazaki 
i moje uzary polskie. Ma co nie bądź 
pie rebiata wojenna...

MASSALSKI (pochyliwszy głowę 
i lewicą wskazując na przyganek, 
z którego dochodzą hałasy i krzyki): 
Wy kazali, Wielki Caru. Dwadzieścia 
beczek teraz wytoczyli wojskowym 
ludziom a to piwa, a to miodu... Ot 
już szumieją.

DYMITR CAR (bardzo zadowolo
ny): Bardzo ja  rad. Bardzo ja  rad. 
Na tobie śliwce, Wasili Michajłowicz... 
(do Bassmanowa): Nu słyszałeś, Bass- 
manuszka. Piją nasze bojcy, piją... 
Na tobie takoż śliwco, drużyszcze mo
je. Tylko ty nie bądź takie smętne 
lico. Na to my i wcale patrzeć nie 
możem... Rozwiesielta się (dziarskim  
krokiem przechodzi, jeszcze śliwce po 
drodze rozdając na przyganek. W izbie 
szmer): do wojszcza idzie: dowojszcza 
idzie... (Wszyscy patrzą w stronę 
przy ganku).

WAŁUJEW (do Knultsyna): Ot 
już się idzie pochlebować soidatom 
polskim.

VON KNULTSYN (machnąwszy 
ręką): Tak oni wszyscy praktykują. 
Jak im majestat pod stolcami trzeszczy, 
to się liżą regimentom...

(  W  równym czasie Szczuka, wska
zując Balowi Cara, idącego na przy
ganek): 0 już idzie Samodzierzca by 
panegirycus trzymać do Kozaczków. 
Poj rżyjcie.

BAL (śmiejąc się): A toć szczwa- 
ny lis z niego. Wszystkie suvereny 
przed wojszczem, jak niedźwiadki, na 
dwóch łapkach skaczą...

( Car Dymitr wprost zmierza do 
balustrady i staje przy niej. Za nim  
Mscisławski. Z  lewej i z  prawej, pre
zentując broń, nieruchome alebartniki. 
Kiedy stanął przy balustradzie, chwila 
ciszy. Poczem słychać od dołu po
m ruk licznych głosów): Caar... Caar... 
(Wreszcie, ja k  orkan, zrywa się z dołu

ogłuszający krzyk): Urra Gosudar. 
Urra Gosudar. Sława. Sława.

Massalski od pacholęcia odbiera 
konwie. Inny bojarzyn trzyma zloty 
kubek, do którego Massalski nalewa 
z  konwie.

Mscisławski, wiewając chustką za 
balustradą, daje znaki, by się uciszyli. 
Inni bojarzy również wiewają chust
kami.

Car Dymitr odwraca się do Mas
salskiego po nalaną złotą czarkę.

MSCISŁAWSKI: Pociszej rebionki 
(w dół do wojska). Pociszej. Poci
szej. Batinka Gosudar miłościwe słc- 
wo do was skażę.

BOJARZY (wiewając chustkami 
z  nad balastrdy do wojska): Pociszej 
rebiata. Pociszej. Już. Już.

Gwar żoldactwa zwolna cichnie.
MASSALSKI (podając Carowi 

czarkę): Oś wam bratinę pełną, Wasze 
Wieliczestwo.

Car Dymitr bierze czarkę w dło
nie, podnosi ją  i odwraca ku balastra- 
dzie.

Chwila ciszy. W  izbie wszystko 
na swych miejscach cicho nadsłuchuje. 
Przestano gzić się nawet z  tancorami 
w maszkarach.

CAR DYMITR (donośnym głosem): 
My wam wdzięczen. My wam błago- 
darni za waszą dobrą myśl, panowie 
żołnierze, walecznili. My sobie ży- 
czym tylko waszej miłości... Wszyst
kie monarchowie jeno żołnierstwem 
swem sławni i tą drużbą wojeńską 
mocne carstwa swe rozszerzają... My 
pijem na wasze zdrowie mileńkie Ka
zaki... za wasze zdrowie Polaki... 
Strzelice. Puszkary moje świetne 
Petyhorce... Dońce... Za wasze zdro
wie goreje, goreje przesławne. By 
przez was wskrzesła sława rosijskiego 
oręża. Sławnyje rebiatiszki... My pi- 
jemy za wasze zdrowie. Urra. Urra 
(podnosi wysoko czarkę).

(Z  za balastrady zrywa się dziki 
orkan okrzyków):- urra Gosudar, urra 
Gosudar! (z pośród których jednakże 
wybija się także): na pohybel La
chom. Hańba panom z Polszczy.

CAR DYMITR (wypiwszy, chwilę 
słuchał, jakby niedowierzał, odwraca 
się w izbę zdumiony, poczem znowu 
ku balastradzie, i przechyliwszy się 
przez nią gromko wola): A was co 
głupieje 'rebiata... he. Wy bajarów 
nie słuchajcie, nie. Lachi nasze przy
jaciele... Pojęliście... Na zdrowie pa
nów Lachów. (Massalski podaje mu 
znowu nalaną czarkę): Na zdrowie 
panów Lachów, naszych przyjaciół: 
Urra. Urra.

(Z  dołu z  za balastrady dziki 
orkan okrzyków): Urra pany Lachi. 
Urra...

Car Dymitr, wychyliwszy kubek 
do dna, odwraca się i żwawym kro
kiem wraca do izby. Bojarzy, zgięci 
wpół, inni nawet padli na ziemię 
i bija głowami. Już wszedłszy na 
salę, patrzy wokół, brwi nieco drwiąco 
zmarszczywszy, poczem staje przed 
kilkoma bojarzynami pod zegarem  
i nagle pięścią, grozi im... Bojarzy 
zgięci wpół czekają...

DN

Katedra Notre-Dame 
w Paryżu w XV w.

cywilizacyjnej. A jak k 
nała od symbolów.

Symbolizm
średniowieczny.

(Przechadzka po Notre-Dame).
Kiedym n'edawno zwiedza! raz jeszcze 

ten wspaniały zabytek architektury śre
dniowiecznej, 
z w ró c ile  m 
przedewszy- 
stkiem uwa
gę na niektó
re figury sym
boliczne z c- 
wej epoki, a 
więc z cza- 
sów, k ie d y  
S z tu k a ,  w 
dzisiejszem, 
tak szerokiem 
i w s z e c h -  
stronnem po
jęciu, dopie
ro rozwijać 
się zaczyna
ła, w nowej 
swej f a z i e  
d z ie j owej i 

ia, rozpoczy-

Tyle się mówiło i pisało w ostatniej 
dobie o symbolice i symbolach, że mi- 
mowoli przyszli mi na myśl ci wszyscy, 
których określić można w zbiorowej de- 
flnicyi: neo-symboliści. I przyszedłem 
do przekonania, że pod tym względem 
nie wymyślono ani stworzono nic nowe
go, choćby już z tego powodu, że pier
wotni symbolicy działali i tworzyli z wia
ra, w petnem przekonaniu, z konieczną 
w tym razie naiwnością, szczerze, bez
pośrednio. Ci, którzy chcieli wznoioić 
symbolizm, byli po większej części sztucz
nymi tylko naśladowcami, działając pod 
natchnieniem przejściowego kaprysu, bę
dącego dziś tylko anachronizmem.

Pod icb więc adresem kreślę ten, 
może pobieżny i niewyczerpujący szkic, 
ale oparty, że tak powiem, na faktach 
wysoce znamiennych.

„Symfonia w kamieniu" nazwał Wi
ktor Hugo katedrę Notre Damę w Pary
żu; a jednak ten wspaniały pomnik prze
kazany nam przez wieki średnie, powstał 
przez niecałe póltoraset lat. Inne z tej 
epoki, lub blizkich, budowano czasem 
przez kilka stuleci.

W czwartym wieku po Chrystusie 
istniał już na tern miejscu kościół, później 
stanął obok drugi; między rokiem 1163 
a 1223 kościoły te zostały przebudowane 
i połączone w jeden. Pod koniec trzy
nastego stulecia wykończono już były 
boczne kaplice i wzniesione wieże.

Architekci i rzeźbiarze współcześni 
pokryli katedrę rzeźbami i płaskorzeźba
mi, odtwarzającemi Stary i Nowy Testa
ment. Niema momentu z życia Chry
stusa, który nie byłby wyryty nad wiel- 
kiemi trzema oddrzwiami. Obrazy ty
siąca świętych, męczenników, proroków, 
królów; medaliony, uosabiające Cnoty 
i Grzechy, figury, odtwarzające Nauki, 
gdzieindziej znów przeróżne okropności 
piekieł. Wszystko to są symbole.

Jeśli śladami Quasimoda wdrapiemy 
się na szeroki balkon, |okalający wieży
ce, znajdziemy się wobec strasznych, 
dziwacznych potworów. Na każdym ro
gu jakiś mężczyzna lub kobieta-zwie- 
rzę, ptak-potwór, uczepiony do balustra
dy, rzucający w przestrzeń dzikie okrzy
ki, pożerający bezbronne ofiary, lub 
przyglądający się z okrutną, złowrogą 
ciekawością miastu, leżącemu u jego 
stóp. Nad tą potworną tłuszczą wznosi
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Rzeźby symboliczne na katedrze Notre-Dame w Paryżu

I. Strzyga. II. Demon szyderstwa. III. Demon złości. V. Demon nienawiści. VI. Szaleństwo.

się piękny anioł, palcem na ustach na
kazując milczenie dzikiemu tłumowi.

Postacią, najwięcej rzucającą się 
w oczy, jest potwór, znany pod nazwą 
Strzygi (Nr 1). Ze swemi skrzydłami, 
rogami i ostremi pazury symbolizuje 
Złego Ducha. Czoło wypukłe, bystre 
oko i inteligentny wyraz twarzy wyróż
niają go z pośród innych demonów-zwie- 
rząt. Stoi tam w rogu, odosobniony 
otoczony pewną szatańską powagą. Pa
trzy z wysokości na miasto smutnemi, 
cynicznemi oczyma, jakby przygotowy
wał w myśli jakiś straszny spisek prze
ciw ludzkości. Dreszcz przechodzi, pa
trząc na ten twór średniowiecznej fanta- 
zyi, wyobrażający tak realistycznie złą 
twarz skamieniałą, spoglądającą od wie
ków zarówno na usypiający, jak i bu
dzący się do życia Paryż.

W pobliżu—demon (Nr 2) o musku
larnych rękach mężczyzny, a z wydłu
żoną głową rogami i brodą kozła. Tak
że symbol. Uszy ma przycięte, aby 
mógł lepiej słyszeć szepty i zwierzenia 
ludzkie i śmieje się dziko, radośnie, że 
ma władzę ich plany i zamiary ni
weczyć.

Obok inny demon symboliczny (Nr 3), 
z pyskiem i uszami psa, z wychudłem 
ciałem ludzkiem, przechodzącem nagle 
w kończyny zwierzęce, z chudemi rękoma, 
uzbrojonemi w pazury sępa, wychyla się 
z za balustrady, jakby warcząc głucho,

IV. Demon-iędza.

gotów rzucie się za chwilę i pożreć któ
rego z biednych chorych, przechadzają
cych się u stóp jego po tarasach Hótel- 
Dieu. Jest to zapewne wróg nieprzejed
nany wszelkiego miłosierdzia, litości, 
dobroci...

Wstrętne, a 
jednak najreali- 
s ty czn ie jsze  i 
najsilniej dzia
łające na wyo
braźnię, są de
mony o kształ
tach niewieścich.
Rzeźbiarz chciał 
tu widocznie wy
razić myśl, że 
kiedy k o b ie ta  
jest do głębi zła, 
niema i s t o t y
gorszej, okrutniejszej i bardziej zdepra
wowanej.

Jedną z tych figur kobiecych jest 
wstrętna, wyłysiała jędza (Nr 4) z pianą 
na ustach, plujących jadem na ziemię, 
uosabiająca zapewne żądzę w najniż
szym, zwierzęcym kształcie.

Najpotężniejszym jednak tworem ar
tysty jest symboliczna postać, spoglą
dająca z sardoniemym uśmiechem na 
zachodnią część miasta (Nr 5). W całej 
postawie i wyrazie twarzy jest obrazem 
złości i złej woli. Podłość, znieprawienie, 
przewrotność i głupota są zapisane na

górnej części jej głowy krowiej. Wiel
kie uszy nasłuchują uważnie, co mówią 
ludzie, przeciw którym wiecznie coś knu
je; usta jej wykrzywia pogarda, a długie, 
ostre zęby potęgują ten wyraz nienawi
ści i zła. Stoi z wielkiemi rękoma cza
rownicy, złożonemi na balustradzie gale- 
ryi, z której spogląda na nieszczęsne 
ludzkie istoty, w jej duszy nurtuje myśl 
o nieszczęściu, bólu, śmierci, czego zda- 
je się życzyć tym, których nienawidzi 
całem swem jestestwem.

Gzieindziej mamy obraz szaleństwa 
(Nr 6). Nawpół osieł, nawpół małpa, 
z ciałem pokrytem łuską, z wyłupiastemi 
oczyma i szeroko otworzonemi, bezzębne- 
mi usty, zda się krzyczeć i wyć, jak 
furyat.

Wiele jest jeszcze innych potworów, 
uosabiających łakomstwo, okrucieństwo, 
głupotę, skąpstwo, hypokryzyę.

To były obrazy, któremi artyści, 
w czasach, gdy ludzie zapisywali swe 
myśli, miast w książkach—na kamieniu 
kościołów lub gmachów, starali się, za 
pomocą tej silnej, pierwotnej nieco, ale 
szczerej symboliki, opartej na przekona
niu i wierze, moralizować, nauczać, po
kazywać zło, naprawiać je lub je zohy
dzać. Nie geniusz artysty zawinił, jeśli 
nie wywarły na ludzkość dostatecznego 
wpływu...

W. M.

Faun śpiący.
Nadmiar piękny jesteś, faunie grecki...

Wieje od cię żar południa letni,
Róż mdlejących zapachem zdradziecki, 

Oszalaty dźwiękiem cytr i fletni.
Wieje od cię żar południa letni,

Dyszą w słońcu purpurowe róże...
Oszalały dźwiękami cytr i fletni,

Moda szemrze w cysterny marmurze...
Dyszą w słońcu purpurowe róże:

Sen rozkoszne ci zwierza powieści,
Woda szemrze w cysterny marmurze,

Blask słoneczny twem ciałem się pieści.
Sen rozkoszne ci zwierza powieści...

Z  gaju mirtów wybiegła dryada.
Blask słoneczny twem ciałem się pieści 

I  na usta pieszczotą ci pada.
Z  gaju mirtów wybiegła dryada".

Róż ją  zapach upoił zdradziecki,
I  na usta pieszczotą ci pada,

Nadmiar piękny, śpiący faunie grecki.

Msza.
O, śjńewne msze wśród polnej, samotnej kaplicy, 
Płynące skroś na pola i sady owocne!
O, ludu glosy proste i wiarą wszechmocne,
1 rozchwiane od wiatru płomienie gromicy!
Przed ołtarzem Maryi gna się tłumu głowy".
Białe włosy gazdowe i chusty kobiece;
Topią się w kwietnych wiankach poświęcane świece, 
Dym kadzielny się snuje i zapach ziołowy...
Czasem kwieciste chusty przywabią motyla,
Że zabłąkany wleci ze lnu albo gryki,
1 na sztucznych bukietach w kadzidłach się chylą, 
Aż opalą m u skrzydła gromniczne płomyki.
Czasem wicher nagrzany zaleci od tanów,
Czasem jaskółka w okno uderzy przelotna,
Albo ptaków i świerszczy melodya zawrotna 
Przemoże konające akordy organów.
Nad głowami przewiewa szept świętej tajnicy,
1 odziewa go słońce w pogodę swą złotą...
Zda się, duszy wszechświata wcieloną tęsknotą 
Jest ta śpiewna msza w polnej, samotnej kaplicy.

BRONISŁAWA OSTROWSKA.
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Fantazya na temat: Coby się s ta ło , gdyby owady urosły do rozmiarów olbrzymich...

Ha łasce owadów,
Jesteśmy już dziś na łasce owadów; 

tej klasy stworzeń, która liczy sto razy 
więcej gatunków, aniżeli wszystkie inne 
klasy, ale jakoś jesteśmy na tej łasce 
niezupełnie. To znaczy, iż bronimy się 
jak możemy...

Przeklinamy po trosze Wschód, który 
przysłał nam pluskwy, pchły, muchy 
i karaluchy.

Ale też i pewną dozę spra
wiedliwości mu wymierzamy za 
wiekopomny wynalazek prosz
ku perskiego...

(A propos, czy też wynalaz
ca posiada już swój pomnik 
w Teheranie albo w Ispahanie?)

Pomyślcie jednak, czytelni
cy, że głównem niebezpieczeń
stwem tych nieprzyjaciół czło
wieka jest ich ilość.

Coby jednak się z nami 
stało, gdyby tak komar osiąg
nął rozmiary np. hipopotama, 
a stonoga urosła do wysokości 
słoniowej?

Marny los ludzkości...
W przeciągu jednego ty

godnia poszłaby ona na strawę 
owadziemu rodowi, za jedyną 
satysfakcyę mając te straszli
we zaburzenia, jakio wywoła
łyby w żołądkach pożerców ludz
kości pewni, zupełnie niedający 
się strawić artyści, filozofowie 
i politycy...

Jeden z angielskich fantas- 
tów chce nam dać przedsmak 
takiej hypotezy.

Widzicie ją  na naszych o- 
brazkach.

Rozmaite stawonogi (to jest 
naukowa nazwa owadów, które 
są jednak tak nieinteligentne, 
iż nawet nie wiedzą, jak ł się 
właściwie po naukowemu praw

dziwie nazywają) urosły w wyobraźni ar
tysty do rozmiarów potwornych, przyczem 
nie omieszkały się zaopatrzyć w rozmaite 
organy, które mają, najwidoczniej w świę
cie, jednę jedyną funkcyę do spełnienia: 
budzić przerażenie w nędznym rodzaju 
ludzkim.

Co wobec tych straszliwych potwo
rów ludzkość ma do czynienia?

Artysta widzi jednę tylko radę: po
siać im kwiat pięknych niewiast z obna-

Chrząszcz-ludożerca.

żonemi ramionami, aby wdziękiem swoim, 
równie jak pokorą, przebłagały okrutne 
a potężne stawonogi...

Czy tonie jest jednakże—przypuścić, 
że stworzenia te są równie naiwne i rów
nie łatwe do wzięcia na nieskompliko
wany kawał, jak mężczyźni?!

Osądźcie, czytelnicy...
Co do mnie jestem pewien, że sta

wonogi pozostałyby obojętne na prośby 
i błagania uroczych ziemianek i od nich 
właśnie rozpoczęłyby próbę oczyszczenia 
ziemi z obrzydliwego dla nich rodzaju 
ludzkiego. A już nie ulega wątpliwości, 
że raz się do tego zabrawszy, poszłoby 
im z nami daleko łatwiej, daloko prędzej 
i daleko radykalniej, aniżeli nam z niemi.

Potrąciłem o kwestyę estetyczną...
Gra ona swoję rolę w tem wielkiem 

trzebieniu się istot, obdarzonych czu
ciem, które się nazywa życiem.

Wczoraj widziałem ślicznego podlot
ka o złotych włosach, który rozcierał 
obcasem na żwirze ścieżki ogrodowej 
jakąś liszkę.

Zapytałem więc:
— Za co ty uśmierciłaś to stworze

nie, Manieczko?
Manieczka skrzywiła wiśniowe uśeiąt- 

ka swoje i odrzekła, tłumiąc silniejszy 
wyraz swej odrazy:

— Bo takie brzydkie...
Otóż, kto wie, czy potężne stawonogi 

owego legionu pięknych ziemianek, wy
sianego dla przejednania icb, nie wzię
łyby za wyzwanie i zniewagę.

1 nie skrzywiłyby się okrutnie, sycząc:
— Co za brzydaetwo... 
i nie uśmierciłyby piękności nasze

w imię obrazy gustów estetycznych i bez 
żadnej konieczności moralnej, ani ape
tytu gastronomicznego?

W.
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Ze statystyki Królestwa.

Język cyfr nazywają — wymow
nym. Ale jest on nim tylko o tyle, 
o ile się go rozumie, gdyż i tego ję 
zyka cokolwiek uczyć się trzeba. 
2e więc nie wszyscy go znają, przeto 
gdy chodzi o uprzystępnienie danych 
statystyki szerokiemu ogółowi, uciekać 
się trzeba do innego, łatwiejszego 
sposobu — obrazkowego. Najbardziej 
zaś dostępną formą metody tej jest 
rozmieszczanie cyfr na zwykłych ma
pach geograficznych, gdyż z temi 
ostatniemi każdy mniej więcej jest 
obeznany.

Tak rozumiał znaczenie grafiki 
w statystyce jeden z jej twórców, 
prezes berlińskiego biura statystycz
nego, Schwabe, gdy pisał, że „tablice 
graficzne mają przedewszystkiem cel 
i znaczenie dydaktyczne".

Głównym nieodzownym warun
kiem osiągnięcia tego celu jest prze
dewszystkiem jasność i przystępność 
układu. Badane zjawisko zarysowy
wać się powinno na mapie lub tablicy 
wyraźnie, aby każdemu rzucało się 
w oczy.

Uwagi te nasunęły się nam przy 
rozglądaniu tablic, stanowiących atlas 
dra Macieszy. Wprawdzie autor, 
uprzedzając zarzuty, a więc uznając 
je  poniekąd, tłómaczy się we wstę
pie, iż pracę swą wykonał „bez 
wszelkiej pomocy instytucyi nauko
wych, własnym nakładem, przy bar
dzo skromnych funduszach, w małem 
mieście prowincyonalnem, zdała od 
bibliotek i większych zakładów lito
graficznych". I zgodzić się z nim 
trzeba, że w tych warunkach było 
istotnie niepodobieństwem wykonanie 
map i tablic, odpowiadających zamie
rzonemu celowi. Tak, naprzykład, 
tablice podobne, jeśli mają wyrażać 
coś jasno i wyraźnie, muszą być ko
lorowane, przy umiejętnym doborze 
odcieni, stopniujących się odpowiednio 
do wymaganej skali; jest to wpraw
dzie kosztowne i nawet nie w każdej 
drukarni do wykonania możliwe, ale 
zastąpić tego nie można przez same 
tylko kreski, krzyżyki, kropki i t. d. 
To też wśród 32 tablic „Atlasu" te 
są tylko wyraźne, w których liczba 
kategoryi, oznaczanych na mapie nie 
przekracza 3 ch lub 4-ch (tablice IV, 
V, VIII, XIV, XVII, XXXI, XXXII); 
im zaś jest większą, tern jest gorzej 
dla czytelnika.

Ważnym jest tu także umiejętny 
układ poszczególnych kategoryi, co 
w każdym wypadku zależeć powinno 
od natury i charakteru badanego zja
wiska. Nie należy przytem bynaj
mniej krępować się koniecznie okrą- 
głemi cyframi; t. j. dziesiątkami lub 
piątkami, gdyż możemy mieć często 
wtedy kategorye, składające się, jeśli 
o powiatach mowa, z jednego lub 
dwóch powiatów, które więc śmiało 
zaliczyć można do kategoryi najbliż
szej, zmniejszając przez to ich liczbę 
ogólną (w tabl. X, naprzykład, powiat

(„Atlas statystyczny" d-ra Al. Macieszy).

ciechanowski, stanowiący sam przez 
się 1-szą kategoryę mógłby być zali
czony do 2-ej, a wtedy zwiększenie 
ilości powiatów białych przyczyniłoby 
się do większej jasności tablicy; to 
samo w tablicach IV, IX, VII, IX, X, 
XVI, XVII, XX, XXI, XXIII, XXIV, 
XXV i t. d.). Wyjątek stanowić mo
gą wypadki, w których pewna cyfra 
szczególnej nabiera wagi (np. więk
szość bezwzględna w cyfrach ludności): 
wtedy oczywiście i jeden nawet po
wiat osobno powinien być zaznaczany...

Tak się przedstawia strona ze
wnętrzna „Atlasu", która w danym 
wypadku, gdy o graficzne zobrazo
wanie chodzi, jest bodaj najważniej
szą. I poprzestalibyśmy na tem, gdy

by dr. Macie- 
szanie zaopa
trzył t y t u ł u  
s w e j pracy 
wiele obiecu
jącym dodat
kiem. „Atlas" 
ma być mia
nowicie „zo
brazowaniem 
poglądowem 
stanu z a lu 
dnienia, wa
runków zdro
wotnych, oś
wiaty, stosun-

Dr. A leksander M ac iesza . ków rolnych i 
stanu ludno

ści robotniczej Królestwa".
Dane ze spisu jednodniowego 

1897 roku przedstawiają pod pewnemi 
względami jedyny w swoim rodzaju 
materyał,—naprzykład co do podziału 
ludności według zajęć, według wieku, 
podług miejsca urodzenia, narodowo
ści i t. d. Ale rzecz godna uwagi, iż 
autor „Atlasu" pominął właśnie te 
najciekawsze strony materyału, przez 
spis jednodniowy zdobytego, zużytko- 
wując go natomiast do takich celów, 
do których już się zgoła nie kwalifi
kował. Tak, naprzykład, tablica I 
przedstawia na podstawie tych da
nych gęstość zaludnienia Królestwa 
według powiatów. Autor przeoczył 
zapewne, jak to widać z niektórych 
jego uwag, że spis jednodniowy obej
mował całą ludność, jaką w dniu 
owym zastał w danem miejscu, a więc 
wojsko, cudzoziemców, robotników, 
licznie sprowadzanych z Cesarstwa 
zwłaszcza do robót rządowych i wszel
kie inne żywioły ruchome, chwilowo 
tylko w danej miejscowości mieszka
jące. Skutkiem tego, zupełnie przy
padkowe skupienie podobnych kate
goryi ludności w tem lub owem miej
scu wykazać może szczególnie wyso
ką gęstość zaludnienia tam, gdzie 
w rzeczywistości wśród ludności 
rdzennej niema jej wcale.

Zauważmy także, iż wspomniane 
elementy napływowe są o tyle liczne 
w kraju naszym, iż lekceważyć ich 
nie można: tak, naprzykład, wojsko

liczy w Królestwie 253,229 osób, zaś 
urodzonych w Cesarstwie było w dniu 
spisu 342,256 osób!

W każdym zaś już razie dane ze 
spisu jednodniowego nie nadają się 
bezwarunkowo do zestawień z cyfra
mi o ludności, ogłaszanemi później 
przez Warszawski Komitet Statystycz
ny. Nic tu dziwnego, że autor otrzy
muje tą drogą prawdziwe dziwolągi, 
dla wytłómaczenia których uciekać się 
musi do różnych przypuszczeń, jak 
to, naprzykład, że w czasie spisu za
liczano ludność przedmieść do ludno
ści miejskiej. Zapewnić go możemy, 
że ludność Woli, Grochowa, lub Sielc 
pod Warszawą nie była nigdy zali
czaną do ludności miasta, lecz do od
powiednich gmin Wawer, Czyste, Mo
kotów i t. d.—a jeśli gdzie były wy
jątki, to wtedy tylko, gdy przedmie
ścia były administracyjnie do miast 
włączone; ale co do nich, to i w póź
niejszych danych znalazły się one 
również wśród miejskiej ludności.

Samo uważne rozpatrzenie zesta
wień, dobranych przez d-ra Macieszę, 
doprowadzić powinno do wniosku, iż 
tkwi w nich jakiś błąd zasadniczy 
jeżeli obniżenie się ludności miejskiej 
o %% w ciągu roku 1905 zastanowiło 
autora i dopatrzył on w tem iskutk w 
stanu wojennego, anarchii i t. d. to 
rzecz dziwna, iż nie zwróciło jego 
uwagi obniżenie się tej samej cyfry 
po roku 1897 ó  2.72% w warunkach 
normalnych. W niektórych miastach 
cyfry te wykazują wprost zdumiewa
jące różnice (w Radomiu o 4 tys., 
w Tomaszowie ludność spada z 21 tys. 
na 16, w Ostrołęce z 12 na 9) i t. d. 
Wszystko to tłómaczy się przeważnie, 
jeśli nie jedynie nawet, zaliczeniem 
w roku 1897 wojsk do ludności tych 
miast.

Również niedość krytycznemu 
w rozważaniu materyałów statystycz
nych przypisać należy zaliczenie po
wiatów puławskiego i nowomiriskiego 
do miejscowości o znacznej domieszce 
ludności niepolskiej. I tu nietrudno 
było spostrzedz powód pomyłki. Wy
starczało przejrzeć dokładny spis na
rodowości, a widok 1,325 estów, 206 
mołdowanów, 197 tatarów, 45 mor- 
dwinów i t. d. wśród ludności po
wiatu puławskiego byłby zapewne 
przekonał autora, iż jest to tylko lud
ność obozu pod Puławami lub koszar 
pod Mińskiem, — co, oczywiście, na 
charakter narodowościowy ludności 
rdzennej powiatu wpływać nie może 
(w po w. puławskim samo wojsko li
czyło podówczas 13,523 głów!)

Dzięki temu też zestawienie z póź- 
niejszemi cyframi Warszawskiego Ko
mitetu Statystycznego wykazuje w po
wiecie puławskim spadek ludności 
prawosławnej z 8,1% na 0,6% czyli 
z 11,895 na 1,050! Faktycznie wy
mienione powiaty są to niewątpliwie 
jedne z najbardziej polskich w Kró
lestwie całem. O powiecie puławskim, 
jako ilustrującym wybornie wartość 
statystyki narodowościowej, opartej 
na danych spisu, pisałem w pracy, 
którą autor „Atlasu" nawet łaskawie 
cytuje—o ziemi chełmskiej (nie „cheł
mińskiej": ta ostatnia, a właściwie
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województwo, mieści się. nie na Rusi, 
lecz było jednem z trzech województw 
Prus Królewskich).

I przy obliczaniu ludności pol
skiej w guberniach Siedleckiej 1 Lu
belskiej nie o to chodzi, iż 52,500 ka
tolików zaliczono do rusinów, co jest 
zupełnie możliwe, gdyż część ludno
ści katolickiej w ruskiem wojewódz
twie używa istotnie języka ruskiego, 
jako domowego, a równoważnikiem 
jest tu poniekąd zaliczenie 34,119 pra
wosławnych do ludności polskiej. 
Ważniejszem jest o wiele, iż wciąg
nięto do obliczeń ludności różne ży
wioły, przemilczając, iż są to elemen
ty napływowe, które więc o charak

terze narodowościowym kraju stano
wić nie mogą. A już w każdym ra
zie, choćby nawet w wypadku dla 
nas korzystnym, wolelibyśmy, aby 
autor polski nie powoływał się na 
powagę p. Filewicza w pracy staty
stycznej.

Również nie można usprawiedli
wiać zestawienia kartogramów ludno
ści ewangelickiej z niemiecką (IV-go 
z Vll-ym) tem, że chociaż jest pewna 
ilość katolików niemców (28,930), to 
za to wśród polaków są ewangielicy 
(31,387). Nie chodzi tu bowiem o su
mę ogólną, ale także o rozmieszczenie 
geograficzne, a że, jak wiemy, znacz
na część (prawie ‘/3: 9,145) ludności

polskiej wyznania ewangielickiego 
przypada na Warszawę, więc usto
sunkowanie w powiatach jest zupeł
nie odmienne w obu wypadkach.

Dane o ludności bezrolnej w ro
ku 1891 zaliczylibyśmy również do 
kategoryi tych, które nie zasługiwały 
na umieszczenie w kartogramie. Był 
to tylko materyał przygotowawczy, 
a główną jego wadą nie było to, iż 
nie spisywano . ludności bezrolnej 
w miasteczkach. Tu przecież chodzi 
o ludność rolniczą a nie o bezrolnych 
mieszczan: rzemieślników, kupców 
lub lekarzy. 0 wiele ważniejszym 
brakiem było pominięcie ludności czy 
sto rolniczej szlacheckiej, która w kra
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ju  naszym zaludnia całe niemal po
wiaty.

Należałoby może także unikać 
wyrażeń, jak grunta nadane wtościa- 
nom, lub serwituty, któremi zostali 
obdarowani w roku 1864, gdyż olbrzy
mia część gruntów, które z mocy 
ukazu przeszły na własność włościan, 
znajdowała się już od wieków w ich 
posiadaniu, a od roku 1846 już nie 
tylko włościanin nie mógł być wyru
gowany z zajmowanej ziemi, lecz na
wet grunta, pozostawione pustkami, 
do gruntów dworskich nie mogiły być 
włączane. Również przed 1864 ro
kiem włościanie brali drzewo z lasów 
i korzystali z pastwisk. Reforma 
zrobiła tu niewątpliwie bardzo wiele, 
ale faktycznie zmieniła tylko formę 
prawną stosunku włościanina do upra
wianej przez niego ziemi, oraz okre
śliła—mniej lub więcej dokładnie— 
rozmiary użytku z lasów i pastwisk.

Wogóle te luźne uwagi, któremi 
autor zaopatruje czasami swoje cyfry 
i tablice, są tylko wyrazem jego po
glądów subjektywnych. Czytelnik 
niewiele się nauczy, gdy się dowie, 
naprzykład, że „różnice w śmiertel
ności są w zależności od stosunków 
miejscowych, t. j. od położenia powia
tu, od gęstości zaludnienia, od uro
dzajności gleby, od obfitości rzek, 
a także od narodowości mieszkań
ców," — zwłaszcza, iż autor dodaje 
natychmiast „że znaczenie tych czyn
ników i stopień ich wpływów nie zo
stały jeszcze należycie wyjaśnione 
(str. 12)!...“ i t. d.

Znowu w dziale statystyki rol
nej, zbyt pobieżnie traktowanej, ża
łować należy, że autor pominął wa
żne kwestye, dla których znalazłyby 
się odpowiednie materyały, jak nap. 
produkcyę rolniczą, ogólną i według 
rodzaju zbóż, co daje, zwłaszcza na ma
pach, sposób poglądowego przedsta
wienia urodzajności gruntów w róż
nych okolicach kraju. W statystyce 
przemysłu obok bardzo ciekawych 
danych o liczbie robotników, wyję
tych z dzieła A. Pogożewa, można 
było umieścić dane o wartości pro- 
dukcyi, podawane w „obzorach" już 
od lat wielu.

Rzecz o wiele dziwniejsza, że 
dr. Maciesza, układając tablice w celu 
spopularyzowania wiedzy statystycz
nej w społeczeństwie polskiem, nie 
pomyślał o konieczności przemianowa
nia miar rosyjskich na polskie, a więc 
przedewszystkiem przy omawianiu 
stosunków rolnych—dziesięcin na mor
gi, co nawet czynią często instytucyo 
urzędowe, a nie czyni za to wielu au
torów „Statystyk Królestwa Polskie
go". A jeżeli praca ta wydała mu 
się zbyt uciążliwą, to w wielu wy
padkach mógł był skorzystać z obli
czeń, wykonanych przez nas w arty
kułach dla Encyklopedyi Rolniczej, 
Gazety Nowej i in. pism, w których 
te same dane przedstawialiśmy czy
telnikom polskim w formie, dla nich 
zrozumiałej. Nawet w wykazach al
fabetycznych dr. M. nie trzyma się 
nigdzie naszego alfabetu, chociaż tu już 
proste przestawienie wystarczało dla 
ułatwienia poszukiwań czytelnikowi.

Ze zbyt niewolniczego kopiowania 
oryginałów pochodzą także zapewne 
i błędy językowe („takowy" jako za
imek; „osada" w niewłaściwem zna
czeniu i t. d.)

Pomimo jednak wskazanych uste
rek praca dra Macieszy stanowi pierw
szą próbę, mogącą dać czytelnikom 
wyobrażenie o stosunkach ekonomicz
nych Królestwa, choćby nawet w tych 
najogólniejszych zarysach i z taką 
dokładnością, jaką umożliwiają dane, 
któremi obecnie rozporządzamy.

Adam Zakrzewski.

Literatki.
Której z redakcyi nieznane jest 

to zjawisko? O pewnej porze dnia, 
właśnie gdy współpracownicy bawią 
się jak najlepiej opowiadaniem ostat
nich „kawałów", ostrożnie uchylają 
się drzwi i na progu ukazuje się 
onieśmielona postać niewieścia. Roz
mowy i śmiechy oczywiście milkną, 
jak na komendę, wszyscy starają się 
nadać skupiony, odpowiedni powadze 
instytucyi wyraz swym twarzom i za- 
panowuje cisza.

W ciszę tę pada nieśmiałe py- 
tynie:

— Przepraszam, czy z panem re
daktorem?

-  Redaktor zajęty.
— Bo ja  właśnie...
Sekretarz redakcyi, który zazwy

czaj bywa wrogiem rodu ludzkiego 
wogóle, a nierównouprawnionej jego 
połowy w szczególności, wie już po 
takiem „Bo ja  właśnie", że za chwilę 
biel manuskryptu zajaśnieje przed 
jego oczyma. Już ma na stole przed 
sobą do przeczytania kilkadziesiąt so
netów, kilkanaście nowel, jednę po
wieść i ze dwa dramaty; wie, że przez 
resztę dnia przyniosą mu jeszcze dru
gie tyle. A dziewięć dziesiątych owe
go dobytku—to płody kobiecego na
tchnienia i pióra.

Bo kobiety muszą pisać. Wszyst
kie. Zarówno panny, jak i wdowy, 
mężatki, jak i półdziewice. I napew- 
no jedno można powiedzieć: że co
dziennie redakcya każdego pisma 
otrzymuje po parę utworów kobie
cych. Weź, czytelniku, pierwszą lep
szą książkę adresową, zobacz, ile pism 
wychodzi w Polsce, pomnóż to przez 
trzysta sześćdziesiąt pięć, dorzuć do 
otrzymanej cyfry dla pewności dwa 
zera, a będziesz miał przybliżony 
obraz rocznej produkcyi literackiej 
niewieściej.

I minęły już te czasy, gdy z po
jęciem literatki łączyło się w umyśle 
pojęcie starej panny, brzydkiej, jak 
siedem grzechów głównych, a wznio
słej, jak myśli archanioła. Dziś piszą 
nawet przystojne, nawet ładne ko
biety, nawet takie, które mają dzie- 
sięćkroć więcej wielbicieli, niż rąk do 
rozdania; i z tego, co piszą, coraz wię
cej rzeczy się drukuje. Coraz więcej 
imion kobiecych zdobi literaturę pięk

ną. Tak, że niektórzy—niewiem czy 
nazwać ich optymistami czy pesymi
stami—przepowiadają już całkowite— 
w niedalekiej przyszłości zagarnięcie 
poezyi, powieści i dramatu przez ko
biety.

Stało się to już poczęści w Ame
ryce. Według obliczeń statystycznych 
na 40 powieści, wychodzących za oce
anem, trzydzieści jest kobiecego pióra. 
Mark-Twain zauważył z tego powodu, 
że oddawanie się literaturze stanie się 
niebawem w Stanach Zjednoczonych 
tak nieodpowiedniem dla mężczyzn za
jęciem,jak robienie pończoch na dru
tach, czy przyrządzanie konfitur na 
zimę. Praktyczni amerykanie, którym 
całe gorączkowe życie wypełnia ro
bienie pieniędzy, uważają pisywanie 
powieści za zbyt błahe dla mężczy
zny zajęcie. To samo dzieje się w An
glii. Współczesna powieść angielska 
w trzech czwartych znajduje się w rę
kach kobiet. Publiczność straciła już 
uprzedzenie do utworów kobiecego 
pióra, czytuje je  chętnie i produkcya 
kobieca z roku na rok wzrasta. We 
Francyi według obliczeń paryskiego 
miesięcznika „Je sais tout" istnieje 
w obecnej chwili przeszło pięć tysię
cy kobiet piszących. Ładna liczba., 
co! Niechby każdą kobiecą książkę 
przeczytały tylko wszystkie koleżanki 
po fachu—to już to wystarczy.

U nas więc pomimo skarg na 
rozwielmożnione grafomaństwo rodza
ju  niewieściego, nie jest jeszcze tak 
źle. Nie mamy jeszcze pięciu tysię
cy kobiet „drukowanych" w Polsce!

Ale czem wytłomaczyć ten objaw 
na zachodzie? Czyżby talent, który 
„fiat ubi vult“, uprzykrzywszy sobie 
w duszach męskich przebywanie, uległ 
feministycznym prądom.

Nie należy tak źle o nim sądzić. 
Trzeba tylko uprzytomnić sobie, że 
we wszystkich krajach oprócz lite
ratury jest jeszcze „produkcya lite
racka" czyli fabrykowanie powieści, 
nowel i poezyi na codzienny użytek. 
W potocznej mowie nie zwraca się 
uwagi na różnicę, zachodzącą między 
jednem a drugiem. Ale produkcya li
teracka ma tę dobrą stronę, że wy
maga nakładów bardzo niewielkich, 
bo papier, atrament i pióro wszędzie 
tanio kosztują, a przynosząc zyski 
mierne, staje się źródłem lichego 
utrzymania. Właściwie więc nie jest 
literaturą, ale na tle literackiem rze
miosłem. Dotychczas uprawiali je 
głównie mężczyźni, obecnie zaczyna 
ono zwolna przechodzić w ręce kobiece. 
Jest to więc fragment walki o równo
uprawnienie i nowe zwycięstwo. A jakiż 
morał lej całej historyi?—2e należy 
nadać kobietom jaknajszybciej prawa 
wyborcze. Wiadomo, że polityka dużo 
czasu pochłania, może więc stać się 
tą klapą bezpieczeństwa, która uratu
je  kraj od powodzi „podliteratury". 
I sądzę, że najzagorzalsza feministka 
nie będzie mogła wziąć mi tej rady 
za złe. Wszak jestem zwolennikiem 
prawa wyborczego dla kobiet!..

Paryż. U 7 - <?'«•
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ŃR RG<3II.
Nie jeździmy na Rugię. Zapewne 

z patryotyzmu... A. jednak pełno nas 
w Nauheim, Kissingen, Blankenber- 
ghe, Ostendzie. Nie znamy Sośnicy, 
ani ;huńskich grobów", ani „Kamienia 
światowida". Może zbyt nam przy
kre wspomnienie tego, co było—a nie 
jest. A jednak pełno nas w Copotach 
czy w Kołobrzegu. Więc nie. Popro- 
stu Rugia dotąd nie w modzie.

Wspomniałam huńskie groby. Na
turalnie ochrzczone tak przez Niem
ców. Ale nie huiiskie, lecz słowiań
skie. Zupełnie niewątpliwe świade
ctwo, dokąd sięgały kresy — nasze 
kresy. Świadectwem takiem także 
jest Kamień Światowida, może ołtarz 
dawny, albo buki prastare, typowe 
drzewo dla podań Słowiańszczyzny. 
I ludzie dotąd zachowali coś z tego 
typu; zapewne, ogółem biorąc, mają 
te flzyognomie charakter północny, 
lecz jasne włosy, długie blond wąsy, 
niebieskie oczy niczem nie przypomi
nają prusaka. Jest w ich wyrazie 
łagodność — zamiast hardości, dobro- 
duszność, zamiast buty.

Jeżeli gdzie, to nad Bałtykiem 
unosi się słowiańska Osmętnica i cho
dzi w swym płaszczu z mgieł, sre
brzonym łuską fali, lub skrzydłem 
mewy...

Nastrój, którego nie czują Niem
cy. Słyszałam w najpiękniejszych 
punktach Sośnicy rozmowę o Krzy
wych (!) bukach, o ubóstwie rosnącej 
między niemi trawy, o wydziedzicze
niu synowca, o radzeniu się „Winkel- 
consulenta", o sukni, o pożyczonych, 
a nie oddanych rękawiczkach. Pusto 
też bywa przeważnie na rożnych 
„Wilhelmshiihe", „Johannisblick", czy 
„C&cilien-Ruh", lecz gwarno w restau- 
racyi „Waldhalle", lub „Miramare".

Jest i deptak, są tualety, orkiestra, 
flirt... A jakże!.. Od czasu do czasu 
przesunie się po morzu statek oświe
tlony elektrycznemi lampkami, lub 
inny rzuci reflektorem smugę świe
tlaną na kredowe skały, na szczyty 
uwieńczone koroną buków.

Na drobne łódeczki z małem, je- 
dynem, czystem światełkiem, trudzą
ce się wśród fali—morskiej czy ludz

S asn itz  (S ośnica) na Rugii.

Widok z Rugii.

kiej—nie zwraca uwagi nikt. Tutaj— 
jak wszędzie.

To są wrażenia, które odbiera 
wędrowiec, zaszedłszy, czy zajechaw
szy do Sassnitz, Binz, Arkony na 
krótko, na parę godzin, lub co naj
wyżej dni. Kto pobędzie tam dłużej, 
kto wsłucha się w szmer fali, w szum 
lasu, kto zżyje się z Osmętnicą-me- 
lancholią w mglistym płaszczu, co 
wieczora tulącą się między bukami, 
lub w gwiazd koronie zwisającą nad 
morzem, ten musi myśleć, musi czuć 
głębiej i zatonąć w refleksyach.

Jeżeli to przypadkiem 
będzie polak, refleksye 
si ęgną daleko w prze - 
szłość.

Rugię ongi 
zamieszkiwali 
W en dowie.
Jest w Alt- 
kirchen ka
mienny wi
zę  r u n e k 
Światowida, 
wmur owa n y 
w zrąb kościoła,
dziś protestanc 
kiego. Tegoż Świa
towida kamień ołta
rzowy jest w Arkonie,
I sądzę, że tam właś
nie przyszedłszy, Wendowie boga swe
go tem właśnie ochrzcili mianem.

Z bardzo szafirowego morza pod
nosi się stroma, biała, wysoka ściana 
skały. Jakby wdarła się w falę, 
która ją  od dołu żre, podmywa, ale 
także o nią się roztrąca. Z cyplu 
lego przestrzeń na trzy strony wolna, 
otwarta, szeroka: •widać świat.

Tutaj też stał ongi posąg—Świa- 
to-wida. Bo pierwotnych natur sło
wiańskich musiała przemawiać powa
ga borów, jakie zalegają Rugię. Moż
na wyobrazić sobie wyspę tę bez 
ludzkiego mrowiska, bez świstu loko
motyw, bez żałosnego krzyku syren 
okrętowych, bez zgrzytów, zgiełków, 
dysonansów. Zostanie potężny szum 
fali i poważny rozhowor boru, zlewa
jące się w harmonię lak zupełnie, 
iż wydaje się ciszą. Pierwotny czło
wiek w harmonii tej czuł wielkość, 
szukał jej upostaciowania i w tych

właśnie warunkach czcił swoje bogi. 
Czcił dłużej tutaj, niż gdzieindziej.

Gdyby Słowacki znał był Rugię, 
myślę, że tutaj, a nie indziej kazałby 
grać druidycznym harfom, płonąć sto
som ofiarnym i Rozie Wenedzie wró
żyć ponuro.

Dzisiejsza Rugia jest nie tylko 
niemiecką, lecz i protestancką. Wszyst
kie dawne kościoły katolickie od cza
sów Lutra zamieniono w reformowane.

W Altkirchen i w Lauterbach, 
w Bergen i w Putbus. Katolicy mają 
np. w Bergen kaplicę, boć kościołem 
nazwać tego nie można. Jeden ołtarz 
(pod sklepieniem tak nizkiem, że ksiądz 
sufitu sięga głową), kilkanaście ła
wek, jeden konfesyonał, chrzcielnica, 
na ścianach stacye kolorowe, na chó
rze organki, wszystko to utrzymane 
starannie, czysto, po niemiecku.

W tłumie surduty i kapelusze; 
jednakże dużo chustek, pod brodę 
wiązanych, kaftany przepasane fartu
chami, z pod rurkowanych fryz u szyi 
wymykają się wstążki.

Nie mylę się: to Wielkopolanki. 
Jedna, druga, dziesiąta książka wkoło 
mnie otwarta, polską jest, obrazki 
Matki Bożej Częstochowskiej, Krako
wskiej od Karmelitów, Kalwaryjskiej.

Myślę logicznie, że ci ludzie tu
taj na robotę przyszli, że to przecież 
pospolita, zwyczajna rzecz, a jedno
cześnie ściska się serce, że tu właś
nie, na starem cmentarzysku slowiari- 
skiem, goni mnie mowa polska, jako 

obca, jako mowa przy
byszów.

Podniesienie— 
chwila ciszy— 

nagle ze stu 
piersi wyry
wa się chó
ralny, potęż
ny, od krań
ca do krań
ca przepeł
niający koś
ciół— śpiew 
polski. „Ser

deczna Matko" 
falą bólu, wiary 
i nadziei bije o 

mury, wylewa się 
za kościół, płynie po

wietrzem ku lasom, ku morzu. „Wy
gnańcy Ewy" wołają zmiłowania: „niech 
się nie tułamy": to już nie słowa 
pieśni, lecz krzyk każdego z tych serc, 
każdej z tych dusz.

Trudno jest mówić o tem, co się 
bardzo czuło.

1 może lepiej jeździć na Rugię, 
niż do Turyngii, Reichenhall, Ostendy. 
Błąkają się tu jakieś duchy prze
szłości, szumią jakieś wspomnienia, 
drżą jakieś smutki, człowiek wycho
dzi z siebie, z kola osobistych walk, 
pragnień, zdarzeń, roztapia się w na
turze, w jej wiecznem odradzaniu się, 
i w końcu na złotych strunach słoń
ca, na srebrnych grzbietach modrej 
fali, w spojrzeniu kosiarza, w tonie 
pieśni, pochwytuje słowo nadziei.

I z niem wraca.
M. Russcsyńśka.
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Polska pod ziemią.
Wrażenia i obrazy z naszego „Zagłębia” . Rnkieta specyalnych delegatów ;,Świata” .

Odjazd.
Noc. Kur jer wiedeński ru

szył w drogę, hałaśliwie stukając 
po zwrotnicach stacyi warszaw
skiej. Trwa to stukanie długo 
i długo migocą blade i martwe 
blaski latarni elektrycznych; głów
na stacya ruchliwej kolei, zam
knięta między ulicami wielkiego 
miasta, musiała wysunąć się da
leko w pole, po za rogatki, aby 
swoje gospodarstwo rozmieścić. 
Na cudzoziemcu może to zrobić 
złudzenie wrażenia kolosalności, 
a jest to tylko w swej niepropor- 
cyonalności potworne...

Wreszcie kończy się stukanie 
pod mojemi nogami i ciemność 
nieprzerywana zasłania okna wa
gonu.

Układam się do
snu.

I z uczu
ciem zadowo 
lenta przyj
muje tę je
dyną dogo
dność, ja 
kiej żadna 
kolej zagra
niczna nie 
zna: oddanie
pasażerowi ca 
lej ławki do spa
nia, — drobny ekwi 
walent za morze nie- zapasy w kopalni 
wygód, będących u- szyb w M 
działem obywatela państwa rosyj
skiego.

Sen nie odrazu przychodzi. 
Myślę o zadaniu dnia jutrzejsze
go. Zapytuję siebie, co spotkam 
w wielkiem ognisku polskiego 
przemysłu górniczego.

Czy bardzo czarną przedsta
wi mi się ta—Polska pod ziemią?

Przypominają mi się słowa 
redaktora, który przed godziną, 
wraz z pożegnalnym uściskiem 
dłoni, dał mi dobrą radę zawodo
wą, mającą na celu ułatwić mi 
niebardzó, jak  myślę, wdzięczne 
zadanie:

— A pamiętaj, że to trzeba 
napisać tak, aby się gładko i przy
jemnie czytało!

No, przynajmniej wiem, cze
go się trzymać...

Nim sen sklei mi powieki, roz
wiązuję postawione mi zadanie 
w zasadzie. Postanawiam uczy
nić pamiętnik z mojej podróży 
do Zagłębia. Najprostsza to for
ma notowania wrażeń, można po
wiedzieć, że i najuczciwsza.

ilowicach.

Na ławce obok rozłożył się 
już, swemi aparatami fotograficz- 
nemi zająwszy półki, nasz ilu
strator.

Zapytam go o zdanie, czy for
ma pamiętnikowa wyda się dość 
wdzięczną w zastosowaniu do wy
cieczki dziennikarskiej.

— Panie Ryszardzie...
— Hrrrr...
Śpi.
Odwracam się więc i ja  do 

ściany.
W lesie kominów.

O poranku znajdujemy się 
w krainie dymu fabrycznego.

Niejednokrotnie zdarza się po
lakowi, podróżującemu po świę
cie, zazdrościć przemysłowej West

falii albo fabrycznej 
Belgii tej masy ko

minów, sterczą
cych gęsto, ni

by lasy, na 
ogromnych 
p rz e s trz e 
niach. 
Nasze Za

głębie, roz
wijając się 
s z y b k i  m 

krokiem aż 
do ostatnich 

czasów, nabiera 
zupełnie tego same- 

dok na stary go charakteru. I tu 
komin przy kominie. 

I tu długie warkocze gęstego dy
mu, mieszającego się ze sobą 
w chmurne obłoki, trujące powie
trze.

I tu wyzierają zewsząd czer
wone ściany budowli, których 
odziać tynkiem wapiennym nie 
warto.

A jeżeli trafiają się tu i ow
dzie większe szmaty polne, leżą 
one pod ugorem, lub obrobione 
licho i niedbale, tern wymowniej 
wołają, jak  mało rolnictwo ma 
tu do roboty.

Tylko, — czy istotnie należy 
nam się cieszyć z tego, że cała 
oto połać polskiego kraju tak 
przemieniła swój kształt mate- 
ryalny, że do okręgów westfal
skich i belgijskich podobną się 
uczyniła?

Ihat is łhe question?
Od tego właśnie przemienie

nia się jesteśmy tak ciężko cho
rzy, że nawet optymiści nie wa
hają się twierdzić:

-  To się zaniosło na jakiś 
dziesiątek lat.

A śród tych, co myślą o ulep
szeniu społeczeństwa naszego, nie 
brak i chirurgów...

— Przemysł stał się niesz
częściem kraju naszego, powia
dają. Dopomóżmy socyalistom ten 
przemysł zniszczyć do szczętu. 
Wtedy zapanuje spokój. A rola 
wyżywi nas dostatecznie, tem 
pewniej, gdy jej, jak  to dziś ma 
miejsce, nie będzie brakowało rąk 
do pracy. Patrzcie na Danię, 
kraj jeden z najbogatszych, któ
ry nie zna innego przemysłu 
oprócz rolnego...

Do jakich pomysłów docho
dzi u nas?!.

Ale oto kuryer nasz mija 
ogromne gmachy fabryczne, o mnó
stwie świecących się okien...

— Tu widocznie pracujądzień 
i  noc, — robi uwagę mój towa
rzysz.

Na budynku stacyjnym w są
siedztwie tych gmachów czytam 
napis: „Zawiercie".

Obaj jednocześnie powiada
my głośno:

— Ach! to Zawiercie!
Wzrok obu nam rozjaśnił

się...
Zawiercie! Na calem ciele 

przemysłu polskiego, śmierdzące- 
mi wrzodami od stóp do głów 
okrytem, tu jest jedyne zdrowe 
miejsce...

Kapitaliści Zagłębia.
W Dąbrowie Górniczej, na 

stacyi, czeka już nas przyjaciel, 
który przyrzekł dać nam i or- 
jentacyę i informacyę.

Jesienny poranek wydaje nam 
się, po zaduchu wagonu sypial
nego, mroźnym i przejmującym.

— Mgła dziś — mówię,—roz
glądając się do kola.

Przyjaciel się uśmiecha.
— Taka mgła u nas ciągle...
Spieszymy pokrzepić się go

rącą kawą śniadaniową.
— Jednak tu nie są warun

ki życia dla osób chorowitych,— 
robię uwagę.

Człowiek miejscowy, od lat 
wielu już żyjący w Zagłębiu, 
w pierwszej odpowiedzi na to wy
ciera ostentacyjnie nos w chust
kę i pokazuje mi na chustce 
czarną plamę, jak  od sadzy.

Ale zaraz po tem powiada:
— Przyzwyczaja się orga

nizm, adaptuje, uczy walczyć ze 
złemi warunkami, — i zwalczać 
je. Są jednak ludzie, co żyją tu
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długo. Nawet górnicy, pracują
cy w podziemiu, dochodzą do póź
nej starości. Co do mnie,jedna 
rzecz mi tylko peryodycznie do
kucza to korek górniczy.

A widząc nasze pytające 
wzroku, objaśnia:

— Pył węglowy, którym po
wietrze jest tu przesycone, osa
dza się warstwami na bębenkach 
usznych; a te warstwy tak jakoś 
mocno się sklejają, że po pew
nym czasie człowiek głuchnie, 
jak by był zakorkowany. A nie 
mało trudu kosztuje to odkorko- 
wanie...

Rozmowa prędko jednak prze
rzuca się na ekonomiczne sto
sunki Zagłębia.

Dowiaduję się, o czem tylko 
niejasne miałem pojęcie, że niem- 
cy w miejscowym przemyśle bar
dzo małą grają rolę, a w górni
czym niemal żadnej.

— W czyim-że ręku leży bo
gactwo podziemne tutejsze?

— W ręku francuzów.
— I francuzów, jako kapita

listów, cóż cechuje?
— Są to najwstrętniejsi wy

zyskiwacze, jacy tylko istnieją.
Z zadziwieniem podnoszę oczy 

na mówiącego.
— Gorsi od niemców? — py

tam.
— Porównania tu nawet być 

nie może.
— Nie przesadza pan?
— Zapytajcie, kogo chcecie...
(Pytaliśmy, istotnie, kogo się 

dało: wszędzie znaleźliśmy po
twierdzenie tej opinii).

Nasz informator począł być 
wymownym:

— Gdzie francuski kapitali
sta przejdzie, zostawia on, jak 
koń Atylli, niebo i ziemię. Nie-

Waga i kropienie węgla wapnem.

mieć bardziej jest konstrukcyj
nym elementem; po nim zawsze 
coś zostanie, to budynek porząd
ny, to dobra droga; po francuzie 
nigdy nic. U tych ludzi niema 
śladów obowiązków względem 
kraju, gdzie przybyli: to teren 
eksploatacyi, nic nad to. Niema 
nic, co by nazwać się dało su
mieniem w stosunku do praco
wników: to dla nich bydlę robo
cze. Zysk—to ich cel, to ich bóg. 
Apres nous le deluge.

Czy belgowie są do nich po
dobni?

W Zagłębiu tego sprawdzić 
nie można, bo tu belgów niema.

To pewna, iż niemcy więcej 
nam korzyści przynoszą w prze
myśle, aniżeli francuzi.

W każdym razie bogactwa 
Zagłębia powoli przechodzą w rę

Przepychanie wózków z węglami oraz widok na szyb,

ce miejscowych kapitalistów. Obok 
paru wielkich firm francuskich, 
jak  towarzystwa: „Huty banko
wej" (pamiątka po dobroczynnej 
a zaduszonej tak prędko działal
ności Banku polskiego), francusko- 
włoskie, sosnowickie i anonimo
we, funkcyonują tu dwa wielkie 
stowarzyszenia krajowe, to war
szawskie i łódzkie.

Nie potrzebuję dodawać, iż 
stosunek tych towarzystw do in
teresów kraju bądź co bądź jest 
jednak inny...

Opinie francuskiego inżyniera.
Dopijając kawy w trakcie 

tej rozmowy, miałem już przed 
sobą wyraźnie pierwszy obowią
zek dziennikarski do spełnienia, 
mianowicie dowiedzieć się:

— Co francuzi o tern myślą?
Zadanie wymaga dyskrecyi. 

Sądzę jednak, że znajomość ję 
zyka francuskiego i obyczajów 
paryskich, jakiej miałem okazyę 
nabyć, powinny mi tu usłużyć.

Puszczam się więc na poszu
kiwania francuza, dość szczerego, 
któryby chcial mi mówić, co my
śli i po pewnych zabiegach udaje 
mi się dojść do celu. Zawieram 
więc znajomość z wybitną osobi
stością Zagłębia, młodym pary- 
żaninem na emigracyi, człowie
kiem energicznym, który gotów 
jest mówić ze mną, ale:

— Pod dwoma warunkami...
— Zrobione,—zapewniam go.
— Naprzód, że to będzie mo

ją osobistą opinią, co powiem, 
ani bowiem mogę, ani też mam 
chęć zabierać głos w imieniu ja 
kiejkolwiek zbiorowości. Następ
nie, nie wymieni pan mojego na
zwiska w swojem piśmie, bo
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zresztą co może powiedzieć czy
telnikom waszym obce imię, 
pierwszy raz zasłyszane.

— Słowo.
— Więc muszę naprzód pa

nu powiedzieć, że francuzi nie 
mogli tu rozwinąć jakiejkolwiek 
szerszej działalności społecznej, 
bo ta by im przez władze była 
poczytaną za złe, a w tym kraju 
tak wiele przecież w stosunkach 
ekonomicznych od władz zależy. 
Przeszłość sympatyi francusko- 
polskich tern bardziej by uczy
niła podejrzaną wszelką, zbyt 
wyraźnie zamanifestowaną, życz
liwość dla tego kraju, co odbiło
by się na swobodzie, z jaką tu 
francuzi prowadzą interesy swoje. 
Te interesy jednak są naszym 
głównym celem i byłby to idea
lizm, za daleko posunięty, żądać 
ich uszczerbku w imię sympatyi 
dla was, których o tyle tylko 
możemy popierać wogóle, o ile to 
albo nam dogadza, albo nam nie 
szkodzi; chociaż myślę, że i wy 
wszędzie tą, a nie inną, zasadą 
się kierujecie. Żebyśmy jednak 
w granicach bezpiecznie otwar
tych dla działalności społecznej 
mniej na tej ziemi robili od 
niemców, np. tego nie myślę. 
Zakładamy szkółki, ochronki, szpi
tale, kasy, o ile na to dziwne 
prawa tutejsze pozwalają. Jedno 
może: nie robimy nic dla próżno
ści, podczas gdy niemcy często 
się tem powoduią; ubiegają się 
oni chętnie o rangi i o ordery. 
A zapewne próżność jest także 
elementem, znaczącym społecz
nie...

— Nie zaprzeczy pan jednak, 
że we francuskich towarzystwach 
inaczej się traktuje funkcyona- 
ryuszów francuzów, inaczej po
laków.

— O, nie, temu nie zaprze
czę. Ale, choć mnie żenuje nie 
mało to, co panu mam powie
dzieć, jednak, skoro pan postawił 
otwarcie tę sprawę i ja  muszę 
panu odpowiedzieć otwarcie, że 
pomiędzy pracownikiem francu
skim a miejscowym jest jednak, 
pewien tego jestem, różnica ogrom
na, i ta różnica wystarczy już 
całkowicie, aby wytłomaczyć 
i niejednakowość warunków wy
nagrodzenia.

— Nasz pracownik jest zły?
Francuz lekko skinął głową.
-  Tak. Nie jest on wart 

wiele. Z wyjątkiem prostego ro
botnika, o ile ten pracuje, jak  tu 
wszędzie, na akord. Ten wyrów
nywa mniej więcej zagranicznemu. 
Ale, powtarzam i podkreślam, 
o ile płatny jest od wykonanej 
pracy. Inaczej stoi on najniżej.

Od czwartej zaczyna wypływać z kopalni strumień ludzi 
bez przerwy.

Co się tyczy polskiego urzędnika 
kantorowego, technika, inżyniera 
nawet (choć tu, między najwyższą 
kategoryą pracowników najczęst
sze są wyjątki) nie może on iść 
jeszcze w porównanie nawet z nie
mieckim pracownikiem.

— A główna jego wada?
-— Tę bym określił jako brak 

sumienności w stosunku do swojej 
roboty. Nie sposób np. pozostawić 
waszego człowieka bez dozoru, 
bez kontroli. Odrazu opuszcza 
się. Prawda, że tak mniej wię
cej każdy umie zrobić; ale polak 
w tem opuszczeniu się nie ma 
ani miary, ani względu i odrazu 
dąży do zera wydajności.

— A co się tyczy zdolności?
— Zdolności polskiego pra

cownika są wogóle duże. Tylko 
nie skoncentrowane. Polak za 
wiele umie wszystkich rzeczy, 
potrosze, a za mało jednego 
a dobrze. Ale przyrodzone dary 
są, to niewątpliwe. Tylko korzy
ści z nich jeszcze małe.

— Więc właściwie brak nam 
kultury pracyt

— Cestęa!—rzekł stanowczo.

W dużem mieście.
Sosnowiec jest czwartem, czy 

piątem miastem w kraju pod 
względem ludności; zajmuje też 
pewne pokaźne miejsce pod wzglę
dem dobrobytu. Od paru lat za
mieniono go na miasto i dano mu 
„magistrat".

Czy zyskał on na tem coś
kolwiek?

— Na magistracie nic. Ale 
na zamianie zyskał tyle jednak, 
że przynajmniej place i domy

wolno sprzedawać i kupować bez 
komisarza włościańskiego.

I to trzeba przyjąć jako już 
dobrodziejstwo...

Powiedzmy jednak, że miasto 
ma jakie takie bruki,—bez czego 
wielki ruch wozów był tu niepo
dobnym i że posiada oświetlenie 
elektryczne, co nie jest wielką 
rzeczą w przemysłowej krainie, 
która cała jest oświetlona elek
trycznością.

Poza tem...
Poza tem istnieje, o wiorst 

parę, po za tą sztuczną linią geo
graficzną, która się nazywa gra
nicą, inne miasto...

To inne miasto, piękne, jak 
cacko, schludne, jak  wzorowa go
sposia, pełne wszelkich możliwych 
wygód, spokojne, zadowolone, we
sołe i—szydercze—żyje z Sosnow
ca poprostu.

Kto tylko chce w Sosnowcu 
odetchnąć czystszem społecznie 
powietrzem: polski technik, ro
syjski urzędnik, żydowski kupiec, 
kto chce okiem rzucić na obraz 
ładu i harmonii, kto chce odpo
cząć wrażeniem widoku celowej 
pracy i rozumnej opieki, ten robi 
wycieczkę do Katowic.

Warto też zobaczyć ten ruch, 
jaki wre na sosnowickiej stacyi 
kolejowej! Warto przysłuchać 
się głosom, jakie tu dają wyraz 
tej fatalnej i okrutnej różnicy 
życia z tej a z tamtej strony 
granicy!

Dwa odmienne systemy go
spodarcze stworzyły dwa osobne 
środowiska gospodarcze, różnice, 
mniej więcej odpowiadające róż-
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W ielka maszyna sprowadzona przed laty do wypompowywania wody 
zalanej kopalni. Dziś sto i bezczynnie. Kosztow ała 400,000 rubli.

Na najwyższem pię trze szybu.

nicom, jakie istnieją między chle
wem a salonem.

Brak ińśtytućyi samorząd
nych nigdzie u nas nie występuje 
tak ostro i tak krzykliwie, jak  
właśnie w Sosnowcu!...

Jest tu jednak trochę ruchu 
kulturalnego na pociechę.

Na ulicach miasta chłopcy 
sprzedają gazety.

Miejscowe gazety...
Jest ich dwie. Obie codzien

ne. To „Kuryer Sosnowicki" 
i „Kuryer Częstochowski". Oba 
mają jaką taką kronikę miejsco
wą i sporo lokalnych ogłoszeń.

Paru miejscowych działaczów 
usiłuje wzbudzić kulturalny ruch 
na miejscu w najintensywniejszy 
możliwie sposób. Założono w Za
głębiu dziewięć kół Macierzy, 
a szkółki kół tych, w połączeniu 
z licznemi fabrycznemi szkołami, 
czynią z tego zakątka miejsco
wość, pod względem oświaty, pe
wno przodującą. Działa tu Uni
wersytet ludowy i Uniwersytet 
dla wszystkich. Dość silna w So
snowcu Pedecya, bardzo ruchli
wa, wywołuje szlachetne współ
zawodnictwo Endecyi. W roku 
ubiegłym Pedecy urządzili cały 
szereg odczytów, które były bar
dzo głośne; sprowadzono Krzywi
ckiego, Niemojewskiego, Feldma
na. Wytworzyło to atmosferę 
nieco gorącą, ale niezawodnie 
kształcącą.

Czy uda się i Endekom prze
ciwstawić tej robocie swoję wła
sną?

Zabierają się do tego, jak  
miałem sposobność sprawdzić, 
wcale ostro.

Ale oto przeszkody zachodzą, 
mówiono mi:

— Obiecał nam p. Maciej 
Szukiewicz wygłosić odczyt o Kra
kowie. I niespodziewanie zabro
niono tego. Idzie o to, czy to

zabronienie odnosi się do tematu 
danego odczytu, który mógł się 
wydać komuś z władzy drażli
wym, czy też wogóle odczytom 
postawionem będzie utrudnienie 
stałe?

Ku podziemiom.
Cel podróży naszej jednak 

właściwy—to „Polska podziemna".
B o g a c tw e m  Zagłębia jest 

„czarny dyament".
Leży on we wnętrznościach 

ziemi, poprzykrywany warstwa
mi, później powstałemi: lasy i ste
py skamieniałe, po które dziś, 
aby rąbać je  kawałami i na opał 
przygotowywać, trzeba się spusz
czać w głębie, wiele metrów pod 
powierzchnię.

Jesteśmy na to przygotowa
ni. Mamy z sobą ulepszone apa
raty fotograficzne, niezmiernie 
czułe klisze, światło magnezyo- 
we, które nam słońce zastąpić 
może. Być też może, iż po raz

Przed opuszczeniem miejsca pracy górnicy pobożnie Klękają przed o łtarzem  w sali zbornej

to pierwszy w kraju naszym do 
kopalń zstępuje człowiek tak 
właśnie po nowożytnemu uzbro
jony w środki reprodukcyi.

Poszukujemy tylko kopalni, 
któraby była również nowożytną, 
a więc wielką i bogatą i posia
dającą urządzenia techniczne, na 
wysokości postępu stojące.

Znajdujemy taką o sześć 
wiorst od Sosnowca.

To „Milowice".
Do tysiąca pięciuset ludzi tu 

pracuje. Spuszczają się górnicy 
nowym żelaznym szybem „Re
nard", który lekkością swoich 
krat urąga dwom starym, z nie
mieckich czasów tu sterczącym 
szybom, które stoją opuszczone, 
ale razem, niby wierna para 
małżeńska: to „Anna" i „Ale
ksander".

Niemcy przez czas pewien 
rabowali tu węgiel, porywając 
to, co tuż przy szybie leży.
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Obecnie kopalnia stanowi wła
sność towarzystwa sosnowickiego 
i znajduje się pod kierunkiem 
inż. Krzyżanowskiego i jego po
mocnika, inż. Ciemnołońskiego. 
Dzięki uprzejmości p. Kozłow
skiego, urzędnika zarządu, po- 
znajemy się z kierownikami ko
palni i uzyskujemy pozwolenie 
dostania się pod ziemię.

. — Ale to dziś już za późno,— 
mówią nam.

Trzeba naszą robotę począć 
od rana.

Teraz niedługo już górnicy 
wracać będą z podziemi.

Czekamy na ten powrót.
Następuje on o czwartej—od 

czwartej,—bo winda przez półto
rej godziny musi latać w górę 
i na dół, nim ludzką zawartość 
kopalni wydobędzie na powierz
chnię.

Od czwartej też słychać jed 
nostajny sygnał dzwonka:

Cztery uderzenia, — co zna
czy:

— Ludzie!
I potem dwa uderzenia, — co 

znaczy:
— Na dół!
Winda inaczej bowiem wie

zie człowieka, inaczej węgiel; 
pierwszego nie tak po waryacku 
szybko, z ostrożnością i oględ
nością.

Wiezie winda ludzi całą ban
dę podwójną za każdym razem, 
podwójną, bo ma dwa piętra; 
i wyrwawszy ich z czeluści, gdzie 
panuje ciemność i wilgoć, wy
rzuca ich wysoko w górę nad 
powierzchnię, na ostatnie piętro 
szybu, skąd żelaznemi schodkami 
spuszczają się na ziemię.

Te schodki przez sześć kwa
dransów wyglądają, niby stru
mień ludzki, nieprzerwany, zla
tujący z wysokości.

Ostatni akt górnika w kopal
ni jest modlitwą.

W sali zbornej, gdzie dwa 
razy dziennie sztygar górnikom 
wyznacza miejsce w kopalni do 
pracy, stoi duży ołtarz Matki 
Boskiej, ozdobiony kwiatami. Gór
nik tu na chwilę przyklęka, nim 
opuści miejsce pracy.

Jest on pobożnym, jak i ma
rynarz pobożnym pozostał w wie
ku niewiary, obadwaj bowiem 
mają do czynienia z „żywiołem", 
a więc silą ślepą i straszną, bru
talną, a głuchą, która śmierć 
sieje w sposób niespodziewany 
i zdradziecki, bez gróźb i ostrze
żeń, w moment, kiedy myśl o ży
ciu jes t zwykle najmocniejsza. 
Żywioł, grożący marynarzowi, to 
woda, żywioł, nad górnikiem wi
szący, to ziemia. Kto puszcza

się na morze, podobnie, jak  i kto 
zstępuje w głąb ziemską,—śmier
ci zagląda w oczy. Pierwszym 
więc aktem za życie dochowane 
jest dziękczynność Opatrzności.

Przez salę zborną przeszło 
w moich oczach przeszło tysiąc 
ludzi;

Śledziłem ich bacznie...
Nie było ani jednego, który

by choć na moment nie dotknął 
kolanem ziemi przed wizerunkiem 
Pocieszycielki strapionych...

DN

Nowe czasopismaw Warszawie

Wieś Polska, tygodnik ludowy, lite- 
racko-społeczny, ilustrowany, ma służyć 
tym licznym rzeszom, które są zdała od

„Drapacze nieba" w New-Yorku.

Widok domu o 21 piętrach z wznoszonego obecnie trzydziestokilko piętrowego gma
chu. W głębi/.na dole, ulica, dziwnie przytłoczona niepokojącej wysokości budowlami.

wielkich ognisk kultury, pragnie nieść 
światło i wiedzę pod strzechę wieśniaczą, 
do dworku kolonisty, do domu małego 
miasteczka, do oficyn dworskich. Wieś 
Polska zamierza służyć ludowi i sprawom, 
związanym z jego bytem i istnieniem.

Przegląd Kolonialno-spożywczy, dwu
tygodnik, poświęcony sprawom handlu 
spożywczego, nabiałowego i mącznego. 
Jako pierwsze pismo polskie w tej dzie
dzinie handlu, zamierza ono dążyć do 
zobrazowania warunków, jakim podlega 
miejscowy handel kolonialno-spożywczy, 
jak również śledzić stan rynków Cesar
stwa i zagranicy, z którymi rynek Kró
lestwa pozostaje w stałych stosunkach.

Papier i tnateryały piśmienne, dwuty
godnik, poświęcony sprawom przemysłu 
i handlu papierem, materyałami piśmien- 
nemi etc. Pismo to będzie urzędowym 
organem „Stowarzyszenia gałęzi papier- 
niczo-piśmiennej“.
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Karykatura polityczna. [(„Simplicissi mus”).

MAŁY MICHAŁEK NIEMIECKI: — Ja także chciałbym się pobawić.-. W eźcie mię, Już nie 
będę niegrzeczny!... (A luaya do odosobnienia Niemiec w koncercie wielkich mocarstw).

Felieton Warszawski.

W ostatnich latach mówi się 
bardzo wiele o procesie domokraty- 
zacyi, który nurtuje nasze społeczeń
stwo, dokonując w nim zasadniczych 
przeobrażeń. Ze stwierdzeniem tego 
faktu spotykamy się nieustannie 
w mniej lub więcej gruntownych 
artykułach dziennikarskich. Wyznać 
jednak muszę, iż w dowodzeniach 
naszych świetnych publicystów są 
luki, któro mogą wywołać nieporo
zumienia,—które nawet osłabić mogą 
przeświadczenie, iż jesteśmy na naj
lepszej drodze do zupełnego zdemo
kratyzowania się. Postanowiłem te
dy dorzucić parę własnych spostrze
żeń i oświetlić te właśnie objawy, 
na któro dotychczas nie zwracano 
dostatecznej uwagi.

Więc naprzykład Istnieje dotych
czas przesąd, jakoby wyścigi konne 
były wyłącznie kosztowną zabawką 
wielkopariską. Demokratycznie uspor 
sobieni żurnaliści nie omijają z tego 
powodu żadnej sposobności, by w stro

nę Okopów Św. Trójcy nie posłać 
kilka zatrutych strzał. Dowodzi to 
wszakże tylko, że nie bywają na 
torze mokotowskim i że ich bystrych 
oczu uszedł jeden z najbardziej wzru
szających objawów demokratyzacyi 
naszego społeczeństwa. Z programów 
wyścigowych dawno już zniknęły 
pięknie brzmiące, arystokratyczne na
zwiska. Ostało się zaledwie jedno, 
czy dwa. Sport wyścigowy przeszedł 
w ręce jawnych przedsiębiorców, lub 
pokątnych spekulantów, którym nie 
chodzi o arystokratyczną sławę „barw", 
lecz o demokratyczne zyski. A pu
bliczność? Publiczność, uczęszczają
ca stale na meelingi, rozrzewnia 
wprost swą demokratycznością. Mo- 
żnaby nawet mniemać, iż „wyższo 
sfery towarzyskie" zostały z tych za
baw zupełnie wyeliminowane. W każ
dym razie przedstawiciele ich giną 
w ciżbie, reprezentującej niższe i naj
niższe sfery. Subjekci, kelnerzy, mło
dzieńcy i starsi panowie bez określo
nego zajęcia, damy z pół- i ćwierć- 
światka, stanowią olbrzymią większość. 
Możemy skonstatować z radością, że

tor wyścigowy (vel totalizator) nie- 
tylko przestał być monopolem warstw 
uprzywilejowanych, lecz przeciwnie, 
został im przez wyzwalający się 
proletaryat całkowicie wydarty.

Nie mniejsze postępy uczynił 
proces demokratyczny w dziedzinie 
naszego uświadomienia artystycznego. 
Któż zaprzeczy, iż sztuki plastyczne, 
literatura i muzyka, tak jak je do 
ostatnich lat uprawiano, nie były 
przeniknięte duchem ściśle demokra 
tycznym. Zazwyczaj były nie dość 
dostępne dla tłumów. Tymczasem 
dobrze pojęta demokratyzacya polega 
na tern, ażeby rozrywki estetyczne 
stosować do poziomu intelektualnego 
szerszych warstw. I oto widzimy 
pocieszająćy widok, jak owe szersze 
warstwy coraż odpowiedniejsze znaj
dują dla się źródła estetycznych roz
koszy. Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych i.musi dokonywać bohater
skich wysiłków w walce z powszech
ną obojętnością. Szkole Sztuk Pięk
nych, w którą grono tęgich i gorą
cych artystów włożyło tyle pracy, 
talentu, zapału i dobrej woli, grozi 
brak funduszów. Bardzo dobrze. Sztu
ka z natury swej jest arystokratycz
ną, więc w społeczeństwie, dążącem 
energicznie do demokratyzacyi, po
winna być skazaną na suchoty. Czyż 
upodobaniom estetycznym szerszych 
mas nie wystarcza kinematograf, do
kładnie i pikantnie odtwarzający sce
ny z życia.

„Cafes Chantants", które przed 
paru laty były niemal wyłącznem 
miejscem orgii złotej młodzieży, prze
kształcone zostały na miejsca roz
rywki dla zacnych rodzin mieszczań
skich. ich pokarm duchowy jest tern 
strawniejszy, że można go zawsze 
przepchnąć szklanką piwa. Coraz 
silniej uwydatnia się zresztą pomyśl
ny objaw, nasza burżuazya nie chce 
wywyższać się swym smakiem arty
stycznym nad zwykłych pracowników. 
Gdy jednego wieczora wznawiają 
w „Nowościach" „Bettinę" z panną 
Van-Loo i „Karykatury" Kisielew
skiego,—utwór, będący cennym klej
notem naszej współczesnej literatury 
dramatycznej,—publiczność wypełnia 
szczelnie salę operetkową, a Teatr 
Letni starannie omija. I jeśli p. Za
lewski będzie chciał zwabić do Roz
maitości znaczniejszą liczbę osób, 
będzie prawdopodobnie zmuszony na
śladować p. Śliwińskiego w jego lin
gwistycznych szaradach: skoro w „Da
mach i Huzarach" powierzy główną 
rolę p. Van Loo (która niewątpliwie 
okaże się kompetentną), Fredro w pol
sko-francusko operetkowej interpreta
cji obudzi niechybnie zainteresowanie. 
Idzie o to przecież, żeby położyć 
kres tej literaturze i sztuce, którą 
wyrodni synowie togo nieszczęśliwe
go kraju przeznaczali dla jego ary-
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stokracyi duchowej. Więc oto „Chi
mera", w długich bólach porodo
wych na świat wydawana, dogorywa 
wśród obojętnego milczenia, choć jej 
śpiew łabędzi (vide ostatnie dwa ze- 
szyty) musi wzruszyć każdego czło
wieka, w Pięknie rozmiłowanego. 
Niech dogorywa! Istnienie takich 
wydawnictw jest zbytkiem wyrafino
wanych smakoszów-estetów, których 
warszawski proces demokratyzacyjny 
postanowił zmieść z widowni. Jeśli 
mamy popierać bMes-lettres, to darz
my tern poparciem wydawnictwo, mo
gące zrobić przyjemność każdemu 
obywatelowi, np. „Przygody Sher- 
locka Holmes’a“.

Jest wprawdzie jeszcze inny spo
sób demokratyzowania społeczeństw, 
polegający na uświadamianiu kułtu- 
ralnem szerokich warstw ludowych, 
na podnoszeniu ich do wyższego po
ziomu intelektualnego i artystycznego. 
Sposób ten wszakże jest trudny, 
wymaga długiej, żmudnej i wy
trwałej pracy. Daleko prostszym 
jest ten, który wyrównywa demo
kratycznie różnice przez obniżanie 
smaku „byłych" warstw wyższych do 
granic ogólnego naszego beotyzmu. 
Okres rewolucyjny okazał się szcze
gólnie korzystnym dla tego upro
szczonego systemu. Powiedziano mu
zom, aby zamilkły, bo czas przyszedł 
na surmy wojenne. Owe surmy wo
jenne zamieniły się wprędce na 
zgiełk zbójecki. Dziś, gdy i ten 
cichnie, napróżno sponiewierane mu
zy domagają się głosu. Nikt ich 
słuchać nie chce. Chyba, że podka- 
sują sukienki i podrygują w takt 
Matchich’y.

Rediiwwus.

Miałem sposobność przed kilku dnia
mi podziwiania fotografii barwnych w za
kładzie pod firmą J. Gołcz. Poza trwa 
nieco dłużej—50 sekund. Lecz wywoła
nie fotografii jest nader szybkie. Zaled
wie minęło siedm, czy ośm minut, po
kazują mi kliszę szklaną, na której niby 
cudem nieprawdopodobnym wywołany 
widnieje portret kolorowy, oddający 
wszystkie odcienia barw z przedziwną 
dokładnością. Wynalazek braci Lumiere 
nie rozwiązuje jeszcze ostatecznie spra
wy: utrwala fotografię na szkle, nie po
trafi jej wszakże przenieść na papier. 
Gdy to nastąpi, drugo- i trzeciorzędnym 
portrecistom i malarzom w ogóle, umie
jącym tylko kopiować naturę, przybędzie 
bardzo niebezpieczny współzawodnik. 
Nie będą się go obawiali artyści poeci, 
którzy w portretach umieją sięgnąć do 
głębi duszy modela, a w krajobrazy wło
żyć potęgę swego uczucia. Zanim to 
nastąpi, zanim wynalazek Lumierów zo
stanie ostatecznie udoskonalony, dzisiej
sze fotografie barwne na szkle stanowią 
olbrzymi postęp.

Jedna z b. uczennic spalonego kla
sztoru Urszulanek we Wrocławiu prosi 
nas o zaznaczenie, iż w sprawozdanie 
z pożaru tego klasztoru wkradły się pe
wne niedokładności. Mianowicie publicz

ność i władze wrocławskie miały okazać 
zakonnicom właściwą pomoc, a w samym 
klasztorze, po wybuchu ognia, ratunek 
odbywał się bez żadnego popłochu, z wzo
rowym porządkiem.

Wystawa doroczna 
Warsz. Szkoły

Sztuk Pięknych.
Warszawska Szkoła Sztuk Pięk

nych w przeszłym roku przeszła 
przez kryzys finansowy. Mecenasi 
jej i opiekunowie, którzy podpisali 
przy założeniu Szkoły deklaracyę, 
obowiązując się płacić Szkole 10000 
rocznej zapomogi, stopniowo uchylali 
się od obowiązku, zalegali w opłacie, 
aż w przeszłym roku prawie zupełnie 
zaniechali wkładów. Szkoła była zmu
szona zmienić piękny i wygodny lo
kal w Domu Dochodowym na szczu
plejszy przy ulicy Hożej, mniejszą 
ilość uczniów mogła zwalniać od 
wpisów, zwinęła też kursy bezpłatne 
niedzielne dla rzemieślników, zmniej
szyła płace swym nauczycielom, sło
wem, własnemi siłami i środkami 
poczęła zabiegliwe życie.

Pomimo jednak tych uszczupleń, 
dzięki wytrwałej energii kierownika 
swego, dyr. Stabrowskiego, Szkoła 
rozwija się prawidłowo—i w szeregu 
wystawionych prac dorocznych złoży
ła dowód, iż nie tylko nie opuściła 
się w pracy i nauce, lecz przeciwnie, 
wzmogła się nad wyraz zadziwiająco: 
wystawa tegoroczna przewyższa pod 
każdym względem nie tylko przeszło- 
roczną, lecz i wszystkie, jakie dotych
czas istniały w tej szkole.

Co przedewszystkiem uderza przy
jemnie w tegorocznej wystawie, a cze
go na poprzednich brakowało, to pe
wien ład i systemat, mocne karby 
szkolno rysunku i techniki, w które 
zostały ujęte bujne siły indywidualne 
młodości, jak to być powinno w każ
dej porządnej uczelni. Karby te nie 
tłumią kwiatu talentu, lecz chronią 
od swawoli wybujałej, od rozwiązło
ści w sztuce.

Akty tegoroczne, zarówno węglo
we, jak i olejne, mogą śmiało rywa
lizować z aktami uczelni zagranicz
nych. Pejzaż barwny i soczysty nie 
razi bezpłodną eksperymentacyą. Do
skonałe są cztery drobne pejzaże zi
mowe— w tak skromnem wykonaniu. 
Wnętrza świątyń i malarstwo perspek
tywiczne — wprost przednie. Szcze
gólniej zwracają uwagę: dom pod 
Okrętem, wnętrze kościoła Bernardy
nów, kandelabr, — które mogą być 
chlubą szkicową nawet dojrzałych 
artystów. Rysunki w ruchu od 5 do 
15 minut, pełne życia, i poglądowe

do nauki anatomii, dopełniają klasę 
rysunku węglowego.

Rzeźba stosunkowo dała mniejsze 
plony. Wyróżnia się atoli jeden akt 
w pozycyi stojącej, siłą i pewnością 
wróżący jak najlepiej o talencie na 
przyszłość. Szkoła sztuki stosowanej, 
prowadzona przez prof. Trojanowskie
go, kto wie, czy nie daje rezultatów 
najpozytywniejszych, najbardziej ce
lowo uregulowanych. Piękne wzory 
afiszów dla Ogrodnika Polskiego, na
grodzone i odznaczone przez Towa
rzystwo Artystyczne, świetne, barwne 
wycinanki, wzory na kilimy i sam 
kilim obok, wykonany podług wzoru, 
dzielne litografie i soczyste fluorofor- 
ty (teka z dziesięciu fluorofort na 
rzecz kasy Samopomocy) — wszystko 
zasługuje na wysoką i gorącą po
chwałę.

Ogół nasz winien zwrócić bacz
niejszą uwagę na tegoroczną, pięknie 
wróżącą wystawę Szkoły Sztuk Pięk
nych — i poprzeć ją  na drodze szla
chetnych i ujętych w karby porząd
ku i systematu szkolnego usiłowań 
piękna.

Z teatru krakowskiego.

(Ignacy Nikorowicz: „Cenzor moralności", 
komedya w 3-ch aktach).

Występując, jako wesoły kome- 
dyopisarz po raz pierwszy na scenie, 
mógł autor „Cenzora moralności” wy
legitymować się przeszłością, w któ
rej humor stanowił jeden z tonów 
zasadniczych. Wszak przed dziesię
ciu laty kontynuował w „Zagłobie" 
lwowskim tradycye przesławnej pa
mięci „Szczutka" i mocno dzierżył 
kaduceus polskiej satyry. Przez wie
le lat zasilał potem pisma galicyj
skie i warszawskie krótkiemi felieto
nami „z dnia" o typie własnej in- 
wencyi, w których pogodny humor 
mieszał się zawsze z odrobiną me
lancholii. Osiadłszy ostatnimi czasy 
w Paryżu, uczynił po raz pierwszy 
szeroki rozmach i pod wyraźnym 
wpływem stu Paryskich teatrów, 
a zwłaszcza teatrzyków, popełnił
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większy grzech literacki w postaci 
trzyaktowej farsy p. t. „Cenzor mo. 
ralności".

Rzecz stoi na poziomie przecięt
nej francuskiej krotochwili. Jest więc 
obowiązkowo wysnuta z życia bir- 
bantów, w którem wino, kobieta, pieśft 
(ochrypła) i karty stanowią główny 
sens i racyę istnienia, posiada, nie
mniej obowiązkowo, dużo „ruchu,* 
dziwacznych sytuacyi i nieprawdopo
dobnych konfliktów, okraszonych ob
ficie swawolnemi konceptami. Ro
dzaj prawie obcy oryginalnej twór
czości polskiej i, jako nieodzowny 
w repertuarze każdego teatru, który, 
obywając się bez sutych subwencyi, 
pragnie przecież żyć, zastępowany 
głównie importem z niemieckiego i pa
ryskiego rynku.

Pierwszy płód swej muzy wypo
sażył Nikorowicz arcyzabawnym po
mysłem. Jakiś bogaty pan, umiera
jąc, przekazuje swój majątek w rów
nych częściach czterem, nietyle ubogim, 
ile nałogowo rujnującym się krew
nym, pod uciążliwym warunkiem, że 
wszyscy przynajmniej przez jeden 
okrągły rok będą się sprawowali nie
nagannie. Potknięcie się jednego ze 
spadkobierców uniemożliwia podjęcie 
upragnionej sukcesyi reszcie. Rok 
cnoty musi być równoczesnym u wszyst
kich. Wesoła kompania, nad którą 
czuwa Arystydes rodu, „cenzor mo
ralności", przyzwyczajona grzeszyć 
z całą niefrasobliwą swobodą, wysta
wiona została na ciężką próbę. Już 
przeżyła szereg miesięcy w swojem 
zaparciu się, już bliskim jest gorąco 
wyczekiwany termin wypłaty działów 
spadkowych, gdy ktoś z szlachetnego 
grona, u mety już prawie, „zapomi
na się“ cokolwiek i przekreśla cały 
wspólny wysiłek, po którym próba 
musi się zacząć na nowo. Na kan
wie tego pomysłu demonstruje i ilu
struje autor w przeróżnych kombina- 
cyach wszystkie siedem grzechów 
głównych w najnowocześniejszem, naj
bardziej wielkomiejskiem wydaniu, 
z wyjątkiem samej jednej chyba py
chy, która w tej atmosferze niewy
brednego użycia absolutnie nie mogła 
już znaleźć zastosowania.

„Amfiteatr" krakowski śmiał się 
i bawił przewybornie. Historya „za
pomnienia się“ w automobilu wznio
sła wielu na niebotyczne szczyty do
brego humoru, a kongres młodych 
matek, którym zatrzymano alimenta, 
wprawił wszystkie rzędy krzeseł i fo
teli w nastrój nieopisanej uciechy. 
Autor, oklaskiwany i zmuszony do 
pokazania się na proscenium, odszedł 
od bram świątyni teatralnej z zupeł
nym sukcesem. Także krytyka ży
czliwie przyjęła debiut Nikorowicza.
I słusznie. Dlaczegóż mamy w chwi
lach, poświęconych absolutnemu wy
poczynkowi umysłu, odżywiać się

Debiuty na scenie Warszawskiej.

E u g e n ia  W e ry h o . W a n d a  T u ro w ic z ó w n a .
Ucata H erodyady") .

zawsze i nieodmiennie wesołością 
żywcem tłomaczoną z „francuskiego"?

Z teatrów warszawskich
TEATR LETNI. „Związek dusz", obraz 

sceniczny w I akcie Jana Adolfa Hertza.
Bolesław Rutkowski, urzędnik in- 

stytucyi ściśle nie określonej, jest 
od trzech lat żonaty. Przez te trzy 
lata nie zdołał jednak bliżej poznać 
swej żony. Aż zachodzi przykry wy
padek. Rutkowski znieważył jakie
goś kolegę biurowego, któremu za
rzucają szpiegostwo. Jeśli go nie 
przeprosi, otrzyma dymisyę. Gorące
go serca urzędnik woli utratę miej
sca, niż upokorzenie. Innego zdania 
jest młoda pani Rutkowska. Dla niej 
honor i ambieya są czczemi słowami 
wobec widma niedostatku i nędzy. 
Prośbą, wymówkami i łzami zniewala 
w końcu męża do upokorzenia się 
przed niegodnym kolegą. Rutkowski 
pójdzie zgiąć przed nim kark; równo
cześnie zdaje sobie sprawę, żęta po
spolita i płytka dusza niewieścia bę
dzie odtąd zawsze obcą jego duszy. 
I stąd ironia tytułu: Związek dusz! Ale 
ta ironia mieści się tylko w tytule; w 
sztuce niema jej zgoła. Jednoaktówka 
p. Hertza jest szarym, fotograficznym 
obrazem z szarego życia; konfliktu dra
matycznego, który niezaprzeczenietkwi 
w starciu dwojga odrębnych in
dywidualności, autor nie zdołał sil
niej uwydatnić, ani tym indywidal- 
nościom nadać mocniejszego wyrazu. 
Bardzo dobrze grała rolę banalnej 
zjadaczki chleba p. Pichorówna, — 
artystka charakterystyczna, która do
tychczas nie była należycie oceniona, 
a której talent i pomysłowość w każ
dej niemal nowej roli coraz piękniej 
się uwydatniają.

Sprostowanie.
W N-rze 38 „Świata" w rubryce 

„Ofiar" w liście Kazimierza Kamińskiego, 
składającego hojną ofiarę na cel dobro
czynny, wkradła się omyłka, wskutek

Choć sezon letni mi
nął, tea try  warszawskie 
upraw iają jeszcze w dal
szym ciągu wznowienia 
i debiuty. Do szczęśliw
szych popisów zaliczyć 
należy występy p. -Wery- 
howej, uczennicy tutejszej 
szkoły dramatycznej, któ
ra i w „Panu Geldhabie" 
i zwłaszcza w „Tajemnicy 
publicznej", dowiodła, że 
tkwi w nie) nader obiecują
cy m ateryal na artystkę. 
W „Sobótkach” debiuto
wała p. Turowiczówna, 
artystka obdarzona nie
zwykle korzystnemi wa
runkami scenicznemi i nie 
pozbawiona talentu, acz
kolwiek pobyt w teatrach 
prowincyonalnych uwy
datnia się w jej grze cha
rakterystyczną manierą.

przestawienia liczb przez zecera, którą 
niniejszem prostujemy. Suma, ofiaro
wana przez p. Kamińskiego, wynosi 
172 rub., nie 127, jak  to zecer mylnie 
wydrukował. Tak więc ofiara, faktycz
nie pozostając tą  samą, podnosi się 
w druku prawie o 50 rubli, ku chwale 
naszego dobroczynnego artysty.

ś. p. Stanisława Rotterówna.

Zmarła po kilkoletniej, bezskutecz
nej walce z zabójczą chorobą piersiową, 
młoda artystka, ś. p. Stanisława Rotte
równa. Schodząc ze sceny b. teatru 
Ludowego w Warszawie, liczyła 21 lat. 
Był to więc talent w zawiązku zaledwie, 
na samym wstępie do dalszej karyery. 
A jednak kilka ról wybitnych, jakie grała 

wówczas, roko
wać mogły o 
przyszłości sce
nicznej.Pomię
dzy niemi wy
różniały się ro
le liryczne, u- 
czuciowe róż
nych bohaterek 
sztuk l u d o 
w y c h ,  z re
pertuaru D’En- 
nery’ego, An- 
zen  g ru b  e r a ,  
Descourcelles’a 
i in. W „Mal
cach" tego os
tatniego pamię-

ś .  p. S ta n . R o tte ró w n a . tamy rolę chło
pca suchotni

ka, graną z uderzającą prawdą i szcze
rością. W grze tej był odcień smutku, 
jakby przeczucia, które, niestety, spraw
dzić się miało... Los nie pozwolił roz
winąć się i dojrzeć rodzącemu się talen
towi. Zmarła tak przedwcześnie liczyła 
w chwili zgonu dopiero 25 rok życia, 
pozostawiając po sobie szczery żal ko
legów, znajomych i rodziny. 6.

Odpowiedzi od Redakcyi.
PrcwKłiicraforce Teftłi. Dwa są klasz

tory, mianowicie: Sakramentek (Nowe 
Miasto w pobliżu ul. Freta) i Wizytek 
(Krakowskie Przedmieście obok pałacu 
Augusta Potockiego).

P. Olawii Snkoliez. Proza poetycka, 
nadesłana nam przez panią, jes t do 
zwrotu.
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Zatarg Francyi z Marokiem.

Jenerał Drude, głównodowodzący wojskami 
francuskiemi pod Casablanką.

Przyczynek do stosunku 
„wieloryba11 
ze „ słoniem

EKziś chyba nikt już z domoro
słych polityków europejskich nie 
spodziewa się owego sensacyjnego 
spotkania „wieloryba” angielskiego 
ze „słoniem” rosyjskiem, które to 
spotkanie tak mocno niepokoiło pe
wne wyobraźnie jeszcze przed wojną 
rosyj sko-j apońską.

Anglia zawsze największe zaufa
nie pokładała w swoich dyploma
tach.

Rosy a poszła w końcu za jej 
przykładem.

Mapa Persyi, z oznaczeniem granic „wpływów".

I oto powstał traktat rosyjsko- 
angielski, który jest wielką nowiną 
w politycznym świecie i odsuwa na 
razie wszelką myśl o czynnej nie- 
przyjaźni tych państw, usuwa bowiem 
przyczynę stałą drażliwości i rywali- 
zacyi.

Właściwym kamieniem niezgody 
była tu Azya.

Kto zostanie panem tej najwięk
szej i najstarszej części świata?

Anglia czy Rosya?
Dziś jest to już wiadomo. Ani An- 

gia, ani Rosya. Olbrzym mongolski 
przebudził się. Żółta rasa do świa
domości swej liczby i siły doszła. 
Azya krajać się nie pozwoli, jak nie
gdyś krajano „le gałeau des ro is\ 
Zaborcze i drapieżne państwa euro
pejskie nagle ujrzały na terenie za
boru — pięść potężną a zaciśnię
tą. Europie „kolonizującej” zajrzało 
w oczy „niebezpieczeństwo żółte”. 
Przyśnił się jej Dżingishan i Ta- 
merlan.

. Pod wpływem tych snów dyplo
maci' dwóch państw, najgłębiej za
interesowanych w Azyi, przypomnieli 
sobie wszystkie realne i namacalne 
korzyści instytucyi, zwanej „słomianą 
zgodą”.

I óto ’ stanął traktat anglo - ro
syjski.

Dotyczę on wyłącznie azyaty- 
ckich krajów, mianowicie Persyi, Af
ganistanu i Tybetu.

Jak mapka nasza pokazuje, Per- 
sya podzielona jest na trzy strefy: 
górną, północną, podległą wpływom 
rosyjskim, dolną, południowo-wschod
nią, pozostawioną wpływom angiel
skim, i środkową, całkowicie neu
tralną.

Już z tego podziału wypływa, że 
Rosya kwituje z Afganistanu, który 
stał jej dotychczas na drodze do 
oceanu i do Indyi... I że również 
wszelkie pokusy wtrącenia się do 
Tybetu zostają przez oba państwa 

zawieszone.
Jak widzimy, Rosya 

uczyniła znaczniejsze u- 
stępstwa, aniżeli Anglia.

Ale też wziąć pod 
uwagę należy, iż wła
ściwie Rosya nic na no
wym traktacie nie stra
ciła, oprócz jednej tyl
ko możności czynienia 
licznych prób na szko
dę Anglii; w zamian za 
tę bezpłodną w rezul
tacie i niepolityczną stra
tę, zyskała dwie realne 
korzyści, wcale nie do 
pogardzenia.

1) spokój w Azyi— 
przynajmniej na całej 
linii południowej.

2) dobry stosunek 
z Anglią.

I dziś już przebą
kują o możliwości wy
budowania na gruncie 
tego stosunku traktatu 
nowego —- i ważniej
szego...

Biedne Niemcy!,.

Poczyna się im nie wieść na 
prawdę. Serie, noire. A jakoś nie wy
gląda, aby to już był koniec niepo
wodzeniom...

_____ __ d.

P. Lequeux. Nowożeńcy pp. Toselli.

Romantyczna księżna.

„Łatwiej jest w karności utrzymać 
naród, niż żonę”, rausiał westchnąć król 
saski, dowiedziawszy się z pism o no
wym związku miłosnym i ślubnym swej 
niewiernej ex-małżonki, hrabiny Monti- 
gnoso, a obecnie od paru dni pani Hen- 
rykowej Toselli.

Biedna pani Toselli! Czy może być 
coś straszniejszego dla kobiety z tempe
ramentem, jak przynależność do rodziny 
królewskiej. Nawet w tak nienadającym 
się do fotografowania okresie, jak mi • 
siąc miodowy, czycha na nią na każdym 
kroku widmo reporterskiego kodaka. 
Zwykła śmiertelniczka może się rozwieść, 
wyjść za mąż, wyjść za mąż, rozwieść, 
jeszcze raz rozwieść i dwa razy wyjść 
za mąż i nikt nie będzie po całym świe
cie roztelegrafowywał, że ślub odbył się 
w ostatniej chwili, że już dłużej nie 
można go było odkładać ze względów 
dynastycznych. To właśnie piszą o by
łej królowej saskiej.

Nowy jej oblubieniec jest Włochem 
i pianistą. Dość, jak na jednego męż
czyznę. Możnaby dodać, że hrabina jest 
od niego znacznie starszą, ale tó nie 
gra roli. Wszak księżniczka ma zawsze 
tylko trzydzieści lat dla mieszczucha. 
Ślub odbył się w najściślejszej tajemni
cy w Londynie: paru zaufanych przy
jaciół było tylko świadkami uroczysto
ści, teraz zaś nowożeńcy zamierzają 
osiąść w Wenecyi. Już wynajęto pałac. 
W ciszy jego starych i mrocznych kom
nat (czyż pałac w Wenecyi może mieć 
nowe?) muzyk i królowa będą szukali 
zapomnienia przed gwarem świata i na
tarczywą ciekawością bliźnich.

I niechżeż kto ośmieli się potem po
wiedzieć, że niema balad w życiu!

Romantyczną sielankę może zakłó
cić rząd saski, odejmując- dawnej swej 
pani apanaże roczne. Niestety, nawet
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Półwiekowy jubileusz medyków.

Hrabina Montignoso z córką Moniką.

i Wenecyi kochankowie muszą płacić za 
komorne. Byłby to jednak tylko cień 
przelotny. Pan Toselli ma talent i kon
certował z wielkiem podobno powodze
niem w ojczyźnie swej i w Ameryce. 
Jeździłby więc nadal po świecie. Oczy
wiście pierwszym tej podróży etapem 
byłaby... Filharmonia warszawska. Kon
cert saski, poprzedzony pogadanką hi
storyczną o Wielkiem Księstwie Warszaw- 
skiem. A już gdzie jak gdzie, ale w War
szawie umianoby ocenić geniusz artysty, 
którego żona ma tak sławną i znakomitą 
przeszłość. Dzięki temu przyszłość pań
stwa Toselli jest zabezpieczona.

Młodzi małżonkowie mogą... spać 
spokojnie.

Paryż.

Dziesięciolecie Pogo- 
towia ratunkowego 

w Warszawie.
Mało jest instytucyi, któreby się 

w ciągu ostatnich kilku lat tak zasłu
żyły Warszawie, jak Pogotowie Ra-

Grupa Członków Zarządu lekarzy i służby Warszawskiego Pogotow ia ratunkowego.

W d. 1-ym października r. b. przypada 50-ta rocznica o tw a rc ia  b. Ces.-król. Akademii medyko- 
chirurgicznej w W arszawie. W dniu tym mała garstka pozosta łych przy życiu doktorów-le- 
karzy będzie św ięc iła  50-letni jubileusz w stąp ienia do te j Akademii i 45-lecie praktyki lekar
skiej. Dzięki uprzejmości dr. Karwowskiego, naczelnego lekarza szp ita la  D zieciątka Jezus, 
otrzymaliśmy grupę lekarzy, którzy przed 45-ciuJaty pierwsi ukończyli Akademię. Nazwiska 
ich brzmią Jak następuje: Teofil Belke, Adam Sniadkowski, Józef W szebor, Antoni S ikorski, 
Leonard Pyrkosz, S tanis ław  Huzarski, F. Stępkowski, Ant. Tymiński, Henryk Stano, Jan Kwa
śniewski, Tymoteusz Stępniewski, J, Nowak, J. Sommer, M. S tankiew icz, Kulesza, S t. Targo

wski, Chomętowski, Dobieszewski, Kuszell, W itkowski, Kosiew icz, Jentys.

tunkowe. Lata były obfite w krwa
we żniwo. Pogotowie spełniało swój 
obowiązek z wielką odwagą, wytrwa
łością i poświęceniem, z żołnierskiem 
zrozumieniem obowiązku, nieraz bar
dzo niebezpiecznego.

Oto leży przedemną książeczka, 
która lada dzień ukaże się na widok 
publiczny, a zawierająca sprawozda
nie z działalności Pogotowia za pierw
sze decenium istnienia. Sprawozdanie? 
Zatem suchy jakiś raport? O, wcale 
nie! Weźcie do ręki tę książeczkę, 
a gdy raz zaczniecie czytać, nie ode- 
rwiecie się prędko. Owo sprawozda

nie Pogotowia, to historya tych cięż- 
kich, niezwykłych lat, któreśmy prze
żyli, to kronika wypadków, które się 
w oczach naszych rozegrały. Dr. Za
wadzki, prezes Zarządu Tow. Dor. 
Pom. Lek. w Warszawie, snuje swą 
kronikę w prostych słowach, unikając 
starannie patosu: i tem większe wy
wołuje wrażenie, tem większy budzi 
podziw i wdzięczność dla lekarzy 
i służby Pogotowia i: jest to jakby 
raport wodza po zwycięskiej bitwie.

Weźcie tę książeczkę do ręki, 
a skoro ją  przeczytacie, nie poskąpi
cie z pewnością ofiary na utrzymanie 
zbożnej instytucyi. Tak bowiem się 
składa, że w naszym kraju ogół, 
płacący ogólno-państwowe podatki, 
musi własnym kosztem utrzymywać 
instytucye najpierwszej użyteczności. 
Coby było, gdybyśmy w ciągu ostat
nich trzech lat nie mieli Pogotowia, 
gdybyśmy byli zostawieni na łaskę 
oficyalnej opieki? Krew ścina się na 
tę myśl w żyłach! Pomyślcie, że 
w 1905 r. tylko 339 osób stało się 
ofiarą ran postrzałowych, 844 padło 
pod uderzeniami noża lub sztyletu. 
Więc gdy teraz Pogotowie urządza 
szereg jubileuszowych zabaw na 
wzmożenie bardzo szczupłych fundu
szów, otwórz pugilaresy i portmonety, 
Warszawo! Pokaż, iż umiesz zrozu
mieć swoje własne potrzeby, pokaż, 
że umiesz ocenić ofiarną pracę i za
sługę dzielnych ludzi. Sk.
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Z życia prowincyi.

Grupa członków Grupa uczestników przedstawienia amatorskiego w Miechowie, które 
Tow. Muzyczne- odbyło się niedawno na rzecz miejscowego Koła P. M. S. Amatorzy 
go w 'Siedlcach. odegrali z werwą „Dzieciaków" Swiderskiego. Publiczność zgroma

dziła się licznie, darząc wykonawców oklaskami.

Tow. Muzyczne w Siedlcach.

Towarzystwo Muzyczne w Siedlcach, 
założone w r. 1900,• rozwijać się szerzej 
zaczęło dopiero ód niedawna, dzięki 
zmienionym (względnie na lepsze) wa
runkom miejscowym, dotychczas wprost 
niemożliwym dla wszelkich objawów ży
cia społecznego, nawet w najogólniej
szym zakresie, nic z „polityką" nie ma
jącym wspólnego. Przytem brak środ
ków, mała ilość członków, zniechęcenie 
ogólne, zanik życia, towarzyskie stosun
ki małomiejskie—wszystko to stało rów
nież na przeszkodzie. Na szerszą skalę 
żyć zaczęło Tow. dopiero od dwóch lat, 
z chwilą wynajęcia lokalu klubowego 
w hotelu angielskim. Dziś liczy 220 
członków, z tych 40 czynnych, stanowią
cych chóry i orkierstrę, kompletowane we
dle potrzeby z grona młodzieży szkolnej 
i rzemieślniczej. Dyrektorem artystycz
nym jest p. Antoni Biernacki, do nie
dawna członek orkiestry teatru Wielkie
go w Warszawie. Komitet stanowią pp:
A. Wielowiejski (prezes), utalentowany 
muzyk-amator, J. Rohn (wiceprezes),
B. Luboński (sekretarz), W. Czyżkowski
(skarbnik) i I. Kornacewicz (gospodarz).— 
Dalszy rozwój Towarzystwa zależy ty l
ko od jedności członków oraz energii 
komitetu i. dyrektora. Dotychczas, przy
znać należy, uczyniono wszystko co było 
można... Siedlce. g.

W rocznicę d, 10 Października.

Obecny wygląd miejsca pod Maciejowicami, 
na którem został raniony Kościuszko.

Wielki książę Badeński 
ur. 1826 t  1907.

Dnia 28 września zmarł wiel ksią
żę badeński, Frjderyk Wilheln Uro
dzony 1826 r.
w Karlsruhe.
Rządy objął 
po ojcu w 
zastępstwie 
c h o r e g o  
b r a t a  Lu
dwika Ii-go.
Tytuł wiel
koksiążęcy 
otrzymał do
piero w 1856 
roku. Oże
niony w tym 
samym roku 
z księżnicz
ką Ludwiką 
pruską, po- 
z o s t a w i ł  
dwoje dzie
ci: synaPry- 
deryka Wil
helma Lud
wika Leo
polda, oraz Wielki ks- Badeński.
córkę Zofię,
małżonkę księcia szwedzkiego, Gustawa.Złote gody.

Hr. Feliksowie Sobańscy obchodzili w d. 30 z. m. pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Obchód 
w kółku najbliższej rodziny odbył się w Paryżu, gdzie hr. Sobańscy obecnie przebywają.

Emilia z hr. Łubieńskich hr. Sobańska. 
(według portretu Horowitza).

Feliks hr. Sobański. 
(według portretu Pochwalskiego).

Zgon wybitnego dziennikarza 
lwowskiego.

We Lwowie zakończył życie Henryk 
Rewakowicz, redaktor „Kuryera Lwow
skiego", jedna z najbardziej typowych 
i znanych po
staci lw o w 
sk ic h . Demo
krata z krwi i 
kości, w stron
nictwie lu d o -  
wem odgrywa) 
przodującą ro
lę. Jako publi
cysta i dzia
łacz społeczny, 
w alczący  bez 
w y tc h n ie n ia  
p o d  h as łem  
ideałów wolno
ściowych i dc- 
m o k r a ty c z -  
nych, ś. p. Re
wakowicz zos
tawia po sobie
dobrą pamięć. Dożył późnego wieku, bo 
71 lat; dopiero w ostatnich czasach 
choroba oczu wytrąciła mu pióro z ręki.

Henryk Rewakowicz.
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Nowy zakład gimnastyczny w Warszawie. XXV lat pracy.

Poświęcenie nowego Zakładu Leczniczo-gimnastycznego d-ra Stanisława Fiszera przy uli
cy Smolnej Na 3 Zakład, ożywiony zasadą mens in corpore sa m " , pragnie drogą naj-
raćyonalniejezą gimnastyki zdrowotnej i leczniczej, osiągnąć rezultaty odrodzenia duchowe- 
ge i fizycznego, wionąć w społeczeństo prąd świeży i żyzny, stworzyć zasób s ił czerstwych. 

Poświęcenia dopełnił ks. Godlewski.

Właściciel 
księgarni pol
skiej w Odesie, 
p. Edward Os
trowski, obcho
dzi o b ecn ie  
ćwierć - wieko
wy j u b ił eusz 
pracy zawodo
wej. Człowiek 
w iel ki ej wy
trwałości i e- 
nergii, bardzo 
sumienny, zdo
był sobie ogól
ną życzliwość 
i uznanie. Edward Ostrowski.
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N E K R O L O G I A .

Country-Club w Proskurowie.

Podaje się do wiadomości, że z po
wodu naznaczenia wyborów do 3-ej 
Dumy program wyścigów i konkursów 
uległ zmianom następującym:

Wyścigi par Jarce odbędą się w dniach 
7/20, io/23, 12/25, 13/26 Września, 18/1 
20/3, 22/5 i 26/9 Października r. b.

Konkursy hippiczne odbędą się w dniach 
27/10 i 29/12 Października.

Strzelanie do gołębi odbędzie się 
w dniach 28/11 i 30/13 Października.

Głośny herszt bandytów 
w Łodzi.

Łódzki Rinaldo - Rinaldini został 
ujęty Był to 30-letni herszt bandytów, 
zwą i się, niewiadomo dla czego, 
„mak ialistami“, a przytem inteligent, 
elegan. i viveur
Kamer, podo
bno czeskiego 
p och odzenia, 
jakkolwiek pra- 
w o s ł a w n y .
Wprawdzie nie 
kończył nigdy 
politechniki we 
Lwowie, jak o 
tern n ie k tó re  
gazety donosi
ły, tylko wojs
kową szkołę te
chniczną, ani 
też nie był do
ktorem filozo
fii,choć się nim 
tytułował, je
dnak w ła d a ł 
biegło kilkoma
językami, bywał w pierwszorzędnych lo
kalach łódzkich, otaczał się pozłacaną

Nazywa się Nikanor

Nikanor Kamer.

młodzieżą miejscową i zadawał ogrom
nego szyku. Głównym zajęciem jego by
ło zmuszanie środkami terorystycznemi 
bogatych obywateli łódzkich do składa
nia okupu. Na swe rozkazy miał w tym 
celu podobno przeszło stu bandytów, po
słusznych każdemu jego skinieniu. Jak 
wieść niesie, znaczna część napadów i 
różnych sprawek zbójeckich pochodziła 
z Jego inicyatywy i odbywała się pod 
jego komendą. n.

N A D E S Ł A N E .

J. MIECZKOWSKI.
F o to g ra fia *

Marszałkowska 111. Telefon N2 16-81.

rnowtu0' Haberbusch i Schiele
1041 poleca PIWO PILZEŃSKIE

HOTEL CONTINENTAL
w Kijowie.

Ostatnie słowo—gry mechanicznej

ANGELUS
Wyłączna Reprezentacya

H e r ra & G p o s s in a i i

MAZOWIECKA 16.
=  Cenniki gratis. =

Petersburg. WARSZAWA. Moskwa.

pijcie piwo „WalBszleschen“
Żądać wszędzie.

Stłady na Meble

„SYRENA"
K ra k . P rzedn i. 3 8
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Ś. p. dr. Ludwik Fankanowski.
Za granicą, gdzie bawił na kuracyi, 

zmarł lekarz łódzki, ś. p. dr. Ludwik 
Fankanowski. Pochodził z Płocka, ukoń

czył uniwersy- 
tetwarszawski. 
Zmarły cieszył 
się ogromną po
pularnością w 
Łodzi, zarówno 
jako dobry le
karz, jak i dzia
łacz społeczny. 
Był on założy
cielem i dyre
ktorem gimna- 
zyum polskiego 
w Łodzi, jed
nym z twórców 
i kierowników 
łódzkiego gnia
zda Tow. Opie

ki nad dziećmi i członkiem wielu insty- 
tucyi społecznych.

ś .  p. Aleksander Jałowiecki,
był jednym z najstarszych notaryuszów 
przy tutejszym sądzie okręgowym. Zmarł 
dnia 27 września r. b., licząc lat 67. 
Po ukończeniu
szkół w Rado
miu i uniwer
sytetu wPeters- 
burgu, zmarły 
wstąpił do pro- 
kuratoryi Kró
lestwa Polskie
go. Po krótkim 
przeciągu cza
su p rzerzucił 
się na drogę o- 
brończąiotrzy- 
małnominacyę 
na o b r o ń c ę  
przy S en ac ie  
ówczesnym. W 
roku 1876-ym
wprowadzono reformy sądowe, Jałowiec
ki wystąpił z palestry i został rejentem. 
Zmarły był nio tylko znakomitym praw
nikiem, lecz także człowiekiem, pełnym 
obywatelskich aspiracyi i porywów. Nic 
też dziwnego, że wśród licznego grona 
znajomych zostawił żal szczery i niekła
many.
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Treść Ns 40 „Świata”

Reforma krytyki. A. Grzymała Siedlecki.
VII międzynarodowa Wystawa Sztuki w We-

necyi. (Z 4 iloslr.) Z.
Życie warszawskie za ks. Paskiewicza. Sta

nisław Kozłowski.
Car Samozwaniec. A . rfowaczyński. 
Symbolizm średniowieczny. (Z 7 ilustr.) W . M. 
Faun śpiący; Msza. Bronisława Ostrowska.
Na łasce owadów. (Z 2 ilustr.) W.
Ze statystyki królestwa. (Z 2 ilustr.) Adam

Zakrzewski.
Literatki. W ł. Om.
Na Rugii. (Z 2 ilustr.) M. Ruszczyńska.
Polska pod ziemią. (Z 7 ilustr)

Nowe czasopisma w Warszawie.
Felieton Warszawski. Redivivus.
Wystawa doroczna Warsz. Szkoły _ Sztuk

Pięknych, ja.
Z teatru krakowskiego. (Z 1 ilustr.) Ch. 
Debiuty na scenie Warszawskiej. (Z 2 il.)
Z teatrów warszawskich.
Ś. p. Stanisława Rotterówna. tZ i ilustr.) b. 
Przyczynek do stosunku „wieloryba" ze „s ło 

niem". (Z 1 ilu str.) d.
Romantyczna księżna. (Z 2 ilustr.) wp. 
Dziesięciolecie Pogotowia ratunkowego

w Warszawie. (Z i  ilustr.) SK .
Z życia prowincyi. (Z 2 ilustr.)
Wielki książę Badeński. (Z i  ilustr.)
Zgon wibitnego dziennikarza lwowskiego.

(Z 1 ilustr).

Głośny herszt bandytów w Łodzi. (Z i  11.) 
Country-Club w Proskurowie.
Nekrologia. (Z 2 ilustr.).

ODDZIELNE ILUSTRACYE.
Cherubin. / •  £ . Blanche.
.,Drapacze nieba" w New-Yorku. 
Karykatura polityczna.
Zatarg Francyi z Marokiem.
Półwiekowy Jubileusz medyków.
W rocznicę d. 10 Października.
Złote gody. Z 2 ilustr.)
Nowy zakład gimnastyczny w Warszawie. 
XXV lat pracy.

Wydawcy: 1 ow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. Redaktor: Stefan Krzywoszewskl.

Redaktor odpowiedzialny na Galicyę: Antoni Chołoniewski, Kraków, ulica Zyblikiewicza Ns 1.

•  GŁÓWNY SKŁAD ŻYRARDOWSKI •S 1840 1896 f
ł  K r a k o w s k i e  P r z e d  m i e ś c ie  N i 55, w W a r s z a w i e .  ?
J Poleca na sezony jes ienny  i z im ow y: i
ł  ELANELE. HHRUHHNY. M HTERYHŁY RUCHOWE. KOŁPRY, RLEDY, CHUSTKI, FIRANKI, PORTYERY, PYW flNY. )
$ -------  WYROBY POŃCZOSZNICZE. -------  >

Fabryka  Tabaczn a

„NOBLESSE”
w Warszawie.

poleca:

Papierosy i Tytonie.
LĄBORATORYUM DOKTORA

K A R W A C K IE G O
Warszawa, Nowojasna 6.

Wyrób kwaśnego mleka bułgarskiego, wyrób zaczynów suchych 
i płynnych. Skład główny zaczynów: Apteka K. WENDY

Krakowskie-Przedmieście 45. Warszawa 
Prospekty i literatura wysyła się na żądanie.

Księgarnia Gebethnera i Wolffa
podaje do wiadomości, że pozostałe po sprzedaży 

pojedynczych tomów 

KOMPLETY OŚMIOTOMOWE DZIEŁA

/Hexandra JCraushara:

zawierające w wydaniu wytwornem, ozdobionem 
znaczną ilością cennych illustracyj, 

o b r a z  u m y s ło w o ś c i i k u l tu r y  p o ls k ie j
za czasów pruskich. Księstwa Warszawskiego i Kró

lestwa Kongresowego.
sprzedawać będzie w ciągu trzech ostatnich miesięcy r. b.

po cenie Rubli 20 za komplet.
(Cena pojedyńczych tomów pozostaje niezmienioną).

! OsOso Ga intelioentnaznająca j?zyki,z 17 letni? praktywjuua iiiiKiiyuiiiia k? w dzja|e admini8tracyi pismj 
z poważnemi rekomendacjami i świadectwami, r poszukuje 

odpowiedniego zajęcia; może być samodzielne. 
Oferty pod lit. J. K. przyjmuje redakeya .Świata.*

Stanisław Krause i S-l<a
dawniej T. L. Breymeyer

Fabryka i Magazyn 
wszelkich przyborów do 
podróży, Konnej Jazdy

i Polowania.

Warszawa, Królewska Me 1
róg Krakowskiepo-Przedmieścia. 

Jedyna w kraju fabrykagKufrńw trzcinowych. -WB

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH
EKSTRAKT I KARMELKI

Ii E Ł I W A
w Warszawie, ul. Zielna Na 21, Tel. 59-54. 

SPRZEDAŻ W SKŁADACH APTECZNYCH I APTEKACH.

Znakomity środek do czyszczenia zębów i płukania ust, odpowiada
jący wymaganiom Hygieny nadający białość zębom i zabezpieczający 
je  od psucia z b a d a n y  przez  D r. med. Nenckiego i D r. med. J. Brunera.

C. G ie ra łfo w s k ie g o .

Z n a k o m i t y  podręcznik P . B e r t ’a
„KURS ELEM. NAUK PRZYRODNICZYCH"

w przekładzie A n n y  K r a tz e r  z 48 wyd. franc.
Tom I.—Rok p ierw szy, dla dzieci od 7 do 10 la t, 50 kop. Tom II.—Rok dru
gi, d la  dzieci od 10 do 12 la t 65 k. Tom III.—Rok trzeci, dla dzieci od 12 
do 15 la t — w druku. Do nab y c ia  w e w szystk ich  księgarn iach .

Kupuję Brylanty
HENRYK JUWILER

N o w y -S w ia t 59. 1-sze piętro front 
Sprzeaaję Biżuterję i srebra okazyjnie 
Kontentuję się  małym zyskiem  bo

w mieszkaniu, telef. 55.28.

Berlin Jedyny hotel polski
pod firmą Hotel Metropole

Pod lipami ((Inter den Llnden) 20, drugi 
dom od PasażU"3 minuty od dworca Fry- 
derykowski ego. Pokoje od 2,50 marek. 
Oświetlenie elektr. Usługa cała polska 
Właścicielka TOMASZOWA JEDWABSKA.

nie ma współzawodnictwa ha św-ecie- ^

Prospekty na żądanie bezpłatnie

A kc.T -w e J. A. John MawrS . w?i9.

Plarwsza Warszawska Parowa Fabryka

Farb Artystycznych ?

JAHKARMAŃSKliS-ka
[Warszawa, Chłodna 44 tel.15-11
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