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POWITANIE.
Mamy dziś po raz
pierwszy przemówić
wi mieniu nowego pis
ma polskiego, powsta
jącego w chwili prze
łomowej, na progu
nowego życia naro
dowego.
Oglądamy się doko
ła i. pierwsza myśl
nasza zwraca sie mimo woli do tych,którzy
przez całe życie.obiecywali sobie, że doczekają pory takiej, jak dzisiej
sza. Wierzyli, że, nim rozstaną się z życiem, nawiążą
jego nić do tego, co przeżyli za młodu, w epoce re
form tak tragicznie przerwanych. Nie wszyscy do
czekali. Wśród tłumu mogił na Powązkach, smętni
od innych witają nas ‘mogiły tych męczenników
myśli, — tych, którzy całą pełnią głosu nie odezwifli
się nigdy, tych dziennikarzy, tych pisarzów polskich,
których śmierć zabrała przed świtaniem.
\
Żywych chwyta w wir życic nowe. Wir ten
porywa czytelników i piszących. W innem tempie
toczy się dziś dyskusya. Z innem zajęciem czytel
nik bierze gazetę; inaczej bije tętno piszącego. Na
ród, wydobywając się z więzów, zaczął żyć życiem
politycznem. Ludzie pytają: czego nam potrzeba?
Chcą dociec jakie są braki w naszym bilansie spo
łecznym, jakie są nasze potrzeby narodowe, i w ja
ki sposób można • tym potrzebom uczynić zadość?
pytają, jakich szkół potrzebuje kraj nasz i jakich
nauczycieli, jakich dróg, jakich szpitali, ,
wia
jakiej organizacji.
praw i
prawodawców? Każda myśl utajona wydobywa się
na jaw. Pomysły uderzają o siebie, jak miecze
stalowe. Uderzają,, tein silniej, iż wytwarzały się
w głębinach duszy, a nie wśród doświadczeń życia
zbiorowego.
* Niepodobna, by jspołeczeńswo, które przez lat
czterdzieści w żelaznych kleszczach politycznego
ucisku żyło życiem źgnębiońem, półsenne m, rozwi
jało równomiernie wszystkie swe zdolności i siły.
Gdy lale się uciszą, gdy nadzieja i trwoga, zapal
i niecierpliwość przestaną targać nerwami, bezstron-py badacz będzie mógł z zajęciem rozejrzeć się *

między nami i śledzić skutki tego długoletniego
spętania, tego rozwijania się wśród warunków, w ja
kich dziś już nie żyje żaden naród na obszarze
Europy. Przekona się wtenczas, że ten okres przej
ściowy wycisnął piętna głębokie. Przekona się, że
wciśnięta w zimne łono obręczy żelaznej społecz
ność polska nie mogła dojrzewać prawidłowo. Ude
rzy go niejedna rażąca sprzeczność, uderzy go wi
dok wysiłków, przed
*• któremi uchyli czoła, obok
braków i zaniedbań, które przejmą gó zgrozą.
Ujrzy się w kraju przeciwieństw- Zadziwi go
zdumiewająca ofiarność, która dotychczas nie zawsze
mogła dotrzeć do dziedzin, niedostępnych dla zbiorowej działalności obywatelskiej i leżących stale
odłogiem. Uwagę jego zwrócą na siebie miasta2,
świadczące o skrzętnej pracy mieszkańców, o do
brobycie, wzrastającym w miarę gromadzonych
oszczędności, a nie dostarczające swej dziatwie ani
nauki, ani opieki, ani godziwej zabawy. Uwagę je
go zwrócą te wsie, w których j edyny promyk oświa
ty przeciskał się. dotąd lękliwie przez strzechę,
jak gdyby był symbolem występku. Ujrzy wielkie
skarby miłości bratniej; a nieraz pytać będzie o jej
owoce. Ujrzy pragnienie wiedzy obok ciemnoty;
cześć dla ideałów obok zdziczenia; przywiązanie do
ziemi ojczystej obok nieposkromionej zaciętości
w walce stronniczej.
*
—,
Naród patrzy rzeczywistości coraz śmielej w oczy.
Uczy się zifosić blask prawdy. Coraz natarczywiej
docierać clice do treści tych zagadnień, które go
męczą i niepokoją. Coraz wyraźniej muszą się wiec
zaznaczać różnice poglądów i kierunków. Dziennik
jest ich odbiciem. Chłonie on to, czem ogół w danej
chwili żyje. Bierze w siebie jego niepokój nerwi
WY> jego wrażliwość, jego gorączkową chęć wyna
grodzenia lat straconych, naprawienia odrazu
szkód, które, kraj przez lat dziesiątki znosił.
Gdy obowiązkiem pism codziennych jest być
stenografem chwili, sądzimy, że bez wkraczania
w ich sferę, pożyteczne dla ogółu może być także
żywe pismo tygodniowe. Nie wszyscy powołani są
do bezpośredniego udziału w walkach politycznych,
w sporach i polemikach. Niechże znajdzie śię w narodzie miejsce i dla tych, którzy, nie rwąc/się do
pólityki czynnej, pragną roztoczyć przed społeczeńsąvtyn obraz jego własnych sil i zdolności twór-

czy cli, zmagających się w usiłowaniach o wywal
czanie najlepszych warunków narodowego bytu, obraz
jego płodności umysłowej, obraz jego działalności ar
tystycznej, obraz jego życia w wielkich środowiskach
przemysłu, nauki i miłosierdzia, jak również w od
ległych zakątkach kraju, w dworach
i chatach chłopskich.
/
Sądzimy, że dziś gdy naród liczy swe hufce,
nie powinien odepchnąć tych, którzy w miarę sił
chcą pracy takiej się podjąć. Sądzimy, że przydać
się ona może ludziom o różnych przekonaniach, że
obraz życia polskiego zdoła- zaciekawić czytelnika
bez względu na obóz, do jakiego należy.
Jak w okresie Sejmu czteroletniego, jak pó
źniej w połowie wieku XIX, kiedy Królestwo zaczę
ło budzić się do nowego życia, tak i za dni naszych
rozlega się po ziemiach polskich wołanie o naukę,
o szkoły. Nie omylimy się, twierdząc, że głos ten
zwiastuje nam nietylko żywszy rozwój oświaty mię
dzy ludem, lecz także? nowy zwrot ku badaniom
naukowym, ku pracy poważnej, ku studyom. Z po
dwójnym ‘ zapałem'rzuci się. młodzież polska do
nauki asdziejów
ojczystych.
®
®
* Odkryją się przed narodem szczegóły, przyćmione dziś zapomnieniem, lub
osłonięte legendą. Zbliżymy się znowu ku prawdzie.
Obok nauki sztuka. Biada narodom, które nie
umieją zdobić ziemi, danej im przed wiekami'za
siedlisko, Ta ziemia zaczyna żyć życiem innem,
gdy na nią patrzy oko, lubiące upajać się harmonią. plam barwnych, lubiące nurzać się w nieskoń-

Gabryela Zapolska.

Zaszumi Las
Uważamy za bardzo’pomyśłną wróż
bę, że w pierwszyiu’’numerze pisma na
szego 'możemy rozpocząć powieść głoś
nej autorki polskiej, którą warunki ccnznralne zmusiły pisać ij drukować za
kordonem najlepsze swoje prace. W „Za
szumi las“ maluje ona walkę tych, co jak
Zapolska, w kraju, gdzie wszelką'swobo
dniejszą myśl duszono, wytrwać nie
mogli. Jest to wczorajsze życie, po
chwycone w żywych kolorach — i wolnem słowem. Dziś—w formie tego wol
nego słowa możemy je rpodać >naszym
czytelnikom. I czynimy to z radością.

I. Matwiej Iwanowicz Tagiejew.

Pan policmajster zaczął pod
skakiwać, przebierać nogami, tu
pać, a ostrogi dzwoniły u jego
butów, jak dzwonki u szyi konia,
wprzęgniętego do telegi.
— Jej Bobu, nie wydierżu!—
wołał rozpaczliwym głosem.
Stojąca przy drzwiach sługa,
czternastoletnia dziewczyna, roz
czochrana, z twarzą zepsutego

czonej głębi horyzontów, umiejące po upływie wie
ków odczuć tę rozkosz tworzenia, której doznawał
niegdyś ten, co ręką, posłuszną duchowi epoki,
zakreślał przyszłe rozmiary wiejskiego kościółka,
lub zdobił dłutem prosty krzyż na grobie. Lud,
który tworzy, a to, co przed nim stworzono, umie
ocenić i ukochać, nawiązuje coraz nowe węzły,
go z ziemią rodzinną, śladami swej
twórczości, rozsianemi po kraju, zdobywa ten kraj
po raz wtóry. Synowie takiej krainy tęsknią za
ią silniej i silniej odczuwają każdą klęskę i spu
stoszenie. Ziemia, na której artystyczny zmysł lu
du pozostawił swe piętna, kamienne czy spiżowe,
wyciśnięte na dawnej bramie zanikowej czy na
okopconej ścianie chałupy, wydarta mu całkowicie
nie będzie.
V
W oczach naszych rozkrzewiło się to piękno
na ziemi naszej, zakwitło na podziw świata, Z ra
dością będziemy je chwytali.: Sztuka polska do
starczy nam najjaśniejszych promieni do tego obra
zu, którym stać się ma piśmo' nasze, ;
Obraz życia polskiego, obraz tych zjawisk
w życiu narodów innych, -które z rozwojem haszęgo
społeczeństwa są w zwiążku: ponętne to zaiste za
danie. Gdy przyjdzie kiedyś pora wydania o pra
cy naszej wyroku, to znajdzie się może ktoś, co ważąc na szali nasze usiłowania i ich plon, ,nasze
usterki i zasługi, powie na naszą obronę, żeśmy z brzaskiem stanęli do apelu, a widząc, że praca dokonana być musi, jęli się jej szczerze i ochotnie.

ulicznika, zachychotała, zatyka
jąc sobie usta kułakiem.
— Czego ty... dura?... poszła
won! — zakomenderował Matwiej
Iwanowicz Tagiejew, policmajster
pogranicznego miasteczka N., pan
życia i śmierci kupy żydów i ży
dówek i miejscowej „inteligenćyi“,
stanowiącej ludność, zamieszkują
cą kilkaset domostw, sterczących
samotnie nad brzegami wiecznie
wyschniętej rzeczułki.
Sługa, steroryzowana wzro
kiem naczelnika grodu, wypadła
do drzwi — lecz ku wielkiej ucie
sze maszynistów i strażaków, za
pełniających kulisy Teatru, ocaliła
lonor swej ucieczki, pokazując za
drzwiami język Matwiejowi Iwanorwiczowi.
Jeden z maszynistów, krępy,
rosły mężczyzna, z twarzą pokra
janą bliznami, zapytał, śmiejąc
sie ironicznie:
,, ł;
— Cóż to? znów u ii a ż y w a ?

Władka parsknęła śmiechem.
— O jej! Krzyczy: n ie w y
d ie rż u !... Jak Boga kocham!
odparła szeptem.
— A pali?...

1

Władka wzruszyła ramionami.
Cóż
pani.’... Ot
pa
ni, jak pani. Jak zła, to gna won
jak w dobrym humorze, to śmie
je się i mówi:—jaki pan głupi!...
Maszynista filozoficznie do
rzucił:
Bo też i głupi!...
Gorąco szło straszne od pie
ca, który aż huczał pod podłogą;
blacha rozpalona do czerwoności
rury,- przebiegającej ku górze
przez klatkę sceny, wydawała
swąd duszący i przykry.
Lecz już nieco dalej od owe
go .,kaloryfenr\ jak zwano szum
nie ten rozwalony za dzewiały
i przepalony kocioł-do węgli, zim
no dawało się czuc we znaki nie
na żarty; zimno straszne, zgniłe,
fatalne
ziejące ty sami, zapa
leniem płuc właściwe tylko bu
dom w których gnieżdżą się.
w Królestwie tak zwane teatra
prowincyonalne
Władka usiadła na ziemi, wy
ciągnęła nogi w zniszczonych trze
wi kach rozkoszowała się ciepłem,
płynącamz pod podłogi?

z

Ze sceny dolatywały głosy
artystów, grających pierwszy akt
Żołnierza królowej Madagaskaru.
Jedna z aktorek miała fatal
ny, akcent galicyjski.
W ładka chichotała i powta
rzała cicho: „Ta cóż, ta co“... li
cząc równocześnie dziury w trze
wikach, przez które widać było
zmoczone śniegiem pończochy.
Za kulisami, na które nacią
gnięto zniszczone płócienne płach
ty, z których farba dawno się wy
kruszyła, stała drobna figurka ko
biety, odzianej w męski garnitur
i-kędzierzaw ą perukę. .Obok niej
żyd rekwizytor, oparłszy się o dra
binkę, słuchał z najwyższem zacie
kawieniem słów aktorów. W resz
cie zwrócił się do aktorki, prze
branej w męskie ubranie.
— Uni dobrze grają! — wyrzekł z powagą długoletniego zna
wcy
V i krytyka.
v v
W tej chwili przez ciasne
drzwiczki, prowadzące z sali na
scenę, weszło dwóch niemłodych
mężczyzn w porządnych futrach,
kaloszach, z parasolami w rękach.
Mieli miny złapanych na gorącym
uczynku jakiegoś niedozwolonego
grzechu.
Podeszli prosto do Władki,
która na ich widok odgarnęła spa
dającą na czoło grzywę i zaćhychotała, jak b y ją kto załaskotał.
— Czy Pani już ubrana? —
zapytało starsze i wspanialsze
z dwóch futer.
— Już! — odparła W ładka —
ale tam nie można.
— Czemu?
— Bo tam je pan policmaj
ster!...
Mężczyźni ustąpili cokolwiek
na bok.
— A... tak!... to my poczeka
my!...
Lecz za drzwiami garderoby
zawrzało nagle
O jak w ulu.
W ładka porwała się z miejsca.
— Oho!... Pani go zaraz gnać
będzie!... — zawołała z radością.
Maszynista i strażak wycią
gnęli szyję.
Mężczyźni we wspaniałych fu
trach skierowali się ku wyjściu.
— Chodźmy... niech lepiej nas
nie widzi!... Chodź mecenas!
Mecenas ociągał się jeszcze.
— Przejdźm y lepiej do mę
skiej garderoby i czekajmy...
Lecz tam ten nie dał się na
mówić.
— EL. Po co mu włazić
w drogę... Będzie nam potem awan
tury wyrabiał. Mecenas wie prze
cie...
Mecenas wydął wargi.
— Ja się go nie boję!
— Ale ja się boję... a ja, m iej
ski doktór, od niego zależę... ja
id ę !
A / A "

Z w ystaw europejskich.
Z garderoby
tymczasem do
latywały pod
wyższone głosy.
— Jej Bogu,
nie mogu!... —
wołał Tagiejew
— Czort znaj et.
czto wyC/ wydutz
mali!...
— To niech
się pan wynosi!
—dał się słyszeć
gniewny kobie
cy głosik.
— Gna! Jak
Boga kocham,
gna!...—szeptała
W ładka z uchem
przyklej onem do
p r z e p ie r z e n ia
z desek, które
stanowiło ścianę
garderoby.
— Maihzel Ja 
błońska... ja dla
was wsio zdiełaju... no pomiłujtie, eto nie moje
dielo, eto prynadleżyt
•z żandarmskoj własti...
Za ścianą ro
zległo się tupa
nie nogami i uderzanie pięścią
w stół, na którym
zabrzęczały sło
FRYDERYK KAULBACH, synowiec Wilhelma, monachijczyk, portrecista roz
iki i buteleczki.
głośny, ulubieniec sfer dworskich, nadworny malarz hanowerskiej rodziny
— Mnie nic
królewskiej, — należy do plejady artystów wczorajszej doby. Brak mocniej
szego rozmachu i oryginalności twórczej zastępuje celnością rysunku i wy
do tego... ja się
twornym smakiem. W portretach niewieścich zwłaszcza jest niezrównanym.
po żandarmach
One też przyczyniły się głównie do utrwalenia jego sławy.
prosić nie będę...
— Słucham pani!
No to pustzajdiot wasz rod- - Gdzie pan Leon?
stw iennik sam...
Nastała chwila pauzy, i nagle
— Jest w męskiej garderobie.
rozległ się rozkaz:
— Pobiegnij, tylko prędko...
Przynieś mi pan cukier
każ mu, niech natychm iast tu do
ków!...
mnie przyjdzie. Ty idź na kory
W tej samej chwili zagrzmia
tarz i skoro zobaczysz, że polic
m ajster idzie z bufetu — przyleć
ło, zaszumiało, zadzwoniło, jakby
tutaj i daj znać'...
cały pułk kawaleryi roznosił na
Dobrze, proszę pani!
szablach garderobę.
Jak małe kocie, chude i zwin
W ładka odskoczyła i drzwi
ne, przeniknęła W ładka pomiędzy
rozwarły się z impetem.
kulisami i znikła we drzwiach mę
Z garderoby wypadł spocony,
skiej garderoby, z których buch
błyszczący, we wspaniałych lakie
nęło światło, gwar i dym papie
rowanych butach sam Matwiej
rosów i cygar.
Iwanowicz Tagiejew i rzucił się
ku wyjściu wołając:
Różowe zjawisko cofnęło się-'
— Konfektow!... radi Boga!
za drzwi i zaczęło systematycznie
konfektow !
na pozór układać rozmaite dro
Z brzękiem znikł we drzwiach,
biazgi, rozrzucone na haftowanej
prowadzących na kurytarz—i na
serwetce dokoła ładnego dużego
tychm iast we drzwiach gardero
zwierciadła, oświetlonego mnó
by stanęło czarujące urodą i pięk
stwem świeczek w rozmaitego ro
nością kształtów kobiece zjawisko
dzaju lichtarzach.
w baletowej różowej sukience.
W lustrze tern przejrzała się
— Władka!
raz i drugi młoda aktorka. Jasna
Dziewczyna podbiegła trzy  blond peruka elegancko uczesana,
mając się zdaleka, aby swemi
nadawała dziwaczny wyraz jej
przemokłemi od śniegu łachma
oczom, które pomimo sib.ego, czar
nami nie zniszczyć świeżości tarnego podkreślenia, łagodne były
latanu.
.v .
AC.
i poczciwe. Dołków na 7 uzi było
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Z „Secesji*4 monachijskiej.

Hugo Kauiman.

pełno, i na bródce i na policzkach
lekko różem pociągniętych.
Dokoła tej szykownej, miłej
osóbki unosiły się fale tarlatanu
i zapach delikatnych perfum bia
łej róży.
W ruchach młodej kobiety
znać było wielkie zdenerwowanie
i niepokój. Przekładała pudełecz
ka i stożki, strzepywała puszek,
lecz czyniła to machinalnie, bez
widocznej potrzeby.
Nagle odwróciła się.
We drzwiach stał młody czło
wiek średniego wzrostu, jasny
blondyn z dużemi szaremi oczyma.
Baletniczka uniosła się na pa
luszkach i pochyliwszy się ku
niemu, szeptać zaczęła:
— Bądź pan dobrej myśli!...
on mi da tę przepustkę!
Młody człowiek wyciągnął ku
aktorce rękę.
, — Jak ja pani podziękuję!—
zaczął niskim, sympatycznym gło
sem.
— Nie dziękuj pan, niema
za co, żebym tylko nie zapomnia
ła, jak się pan nazywasz... Leon...
Leon... Ach nie!... jak się pan
m a s z nazywać: Stefan Popielawski... Doorze?
— kobrze!...
— Jia sobie zapiszę...

porwała pudełko z pu
drem i na denku ołówkiem
do czernienia brwi zapisa
ła nazwisko.
— Widzi pan — tłu
maczyła się — ja się uczę
tylu ról. że mi się nazwiska
mogą pomieszać ł••••
Młody człowiek patrzył
na nią oczyma pcłnemi
smutku i zachwytu.
— Jaka pani dobra!
i jaka pani dziś piękna,
wyszeptał, prawie chłonąc
ją w swe źrenice.
Dziewczyna przechy
liła się zręcznie, przybie
rając pozę kształtną, wabną, czystą w liniach i wy
razie.
To kostjum ładny,
nie tlja!—wyrzekła
z uśmieC
z
chem.
,
Kostium i p a n i...
Wszystko takie harmonij
ne... nawet te ściany i to
oświetlenie...
Aktorka śmiać się za
częła.
INo... już nie ścia
ny i nie oświetlenie! A!...
dopiero odetchnę swobo
dnie, gdy panu już tę prze
pustkę wręczę...
Zastanowiła się chwil
kę i dodała ciszej:
Clio".
go pan musi
uciekać? .
On milczał, a milczenie
to było mu bardzo ciężkie. Nie
chciał. bał się powiedzieć jej całej
prawdy, jej, która dobrowolnie,
szlachetnie, podjęła się wyrobić mu
przepustkę przez granicę i ocalić
go w ten sposób od aresztowania,
śledztwa, więzienia—kto wie mo
że... posielenia!
A przecież lękał się powie
dzieć jej wielkie słowo, odkryć
ów powód, owe „przestępstwa44
i milczał przed tą białą, różową,
pachnącą kobietą, w której dro
bnej rączce leżał los jego życia.
Lecz czuł, że milczeniem tern
obraża ją, dotyka boleśnie duszę
biednej, nieinteligentnej dziew
czyny, idącej ku niemu z calem
serdecznem poświęceniem siostry.
Była to krótka chwila, lecz
tak wymowna, że kobieta strojną
i kształtną głowę pochyliła nagle,
jakby pod uderzeniem niespodzie
wanej chłosty.
— Al...—zaczęła zmienionym
głosem—pan mi nie chce powie
dzieć... pan się boi... pan mi nie...
Urwała i swe duże, ładne oczy
utkwiła w ścianę z wyrazem
R mutnego upokorzenia....
Leon porwał się nerwowo.
— Nie! nie!... co pani mówi!
to nie dlatego... tylko... to długa
historya... tu... ściany cienkie...
jeśli pani żąda...
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Lecz ona wyciągnęła rękę, na
której zadzwonił tuzin tanich
bransoletek.
— Cicho! cicho! nie mów pan
nic! to twoja tajemnica... co mnie
do tego.
.
Zamknęła na chwilę oczy i dod a1a:
Ach! żeby się tylko udało!
żeby się udało!
Miała tak serdeczny ton w gło
sie, tak gorące pragnienie ocale
nia tego człowieka, którego kilka
dni temu prawie nie znała, że
sama dziwiła się tej gorączce, któ
ra kazała jej mieszać się . w tę
sprawę i żebrać prawie u polic
majstra przepustkę dla „kuzyna,
który miał jej z Krakowa przy
wieść aksamitu na suknię i pięć
metrów koronki’4. Sama wpadła
na to kłamstwo prawdziwie, na
iwne kobiece.
Lecz Matwiej Iwanowicz Tagiejew był w niej tak zakochany,
tak „wlublon44, jak powtarzał od
rana do nocy, iż kłamstwo to
przyjął za dobrą monetę i tylko
bronił się odjej*próśb wymówką,
że to nie po jego „czasti44 i że to
rzecz żandarmeryi a nie policyi.
W garderobie tej, kąciku ma
łym, utworzonym ze starych płó
cien dekoracyjnych, cicho było
jakoś i zacisznie. Nawet głosy ze
sceny dolatywały tu niewyraźne
i stłumione.
Aktorka i młody człowiek
uczuli się przez jedną chwilę odo
sobnieni i złączeni jakimś wiel
kim węzłem gorącej, silnej symzi.
Było to uczucie dziwne, ser
deczne, gorące, pełne rozrzewnie
nia, a tak piękne i szlachetne, że
równocześnie z niem . wstąpiła
w ich dusze wdzięczność za tę
dobrą chwilę ich biednej egzyO </•
stencyi.
Aktorka wyciągnęła ku Leo
nowi rękę. Z ust jej wybiegł je 
den wyraz: .
— Biedaku!
I wielkie wspólne wzruszenie
ogarnęło ich teraz i łączyło ze
sobą. Ona — po kobiecemu miała
serce ściśnięte myślą, iż ten chło
pak krył się jak zwierz ścigany
i osaczony przez tylu ludzi sil
nych, zbrojnych, dzwoniących
szablami, ostrogami...
Rząd wydawał ,się” jej zaw
sze,, jak zbiorowisko olbrzymów,
nąsrożonych i gniewnych. Ci ol
brzymi nosili czapki i mieli szy
nele. W oddali migotała niepewna
sylwetka, wydająca krótkie, stra
szne wyroki. Byłą to sylwetka
cała jasna, jakby śniegiem przypruszońa: Dokoła sterczały piki.
Było to widmo nieuchwytne i gro
zy pełne...
Do ' drzwi zakołatano gwałtowilie.
■

zawołała WJauKa.
— Uci ekaj p an. — rz ucila Ler
onowi Jabłońska — i czekaj na
mnie w męskiej garderobie.
Leon wyszedł powoli, nie spie
sząc się.
Nie cliciał sam przed sobą
wstydzić się swej ucieczki. Zdą
żył jednak wejść w cień, gdy Ma
twiej Iwanowicz ukazał się. w świe
tle kinkietów przyczepionych do
kulis teatru.
Matwiej Iwanowicz szedłszybko, stawiając nogi jak panna
w tańcu.
Był to prawdziwy typ piechotnego oficera rosyjskiego, trochę
kokieta i starającego się usilnie
,.uwlekać“ kobiety i robić konkiety. Twarz miał brzydką i wiecznie
spoconą, tak, że nawet na mrozie
świeciła się nadzwyczajnym blas
kiem. Oczy nieduże, szare, bez
wyrazu. Włosy
C
z zawsze t/jakby
<7 zmoczone i do wypukłego czoła przy
legające.
Matwiej Iwanowicz wiedział,
że jest brzydki, lecz zarazem wie
dział, że jest zgrabny i foremnie
złożony.
Krój jego mundurów, czystość
guzików, słowem szyk owej for
my, tak bardzo drogiej sercu każ
dego służącego w wojsku, a nawet
w policyi rosjanina, był bez za
rzutu i o ile możności elegancki.
Gdy Matwiej Iwanowicz szedł
na rynek sprawdzić, czy rzeczy
wiście cłuża Świnia pędzona na targ,
rozsiadła się ..nieprylicznie“ na
chodniku, zamianowanym bulwarem, po którym nadeptywaia so
bie na pięty, między czwartą a pią
tą, inteligeneya miejscowa, ubra
nie policmajstra było tak czyste,
eleganckie i piękne, jakby Matwiej
Id z ie !

fwamtwicz szedł na yozz/r//ay do
samej pani gubernatorowej.
Na ręku nosił pan policmaj
ster bransoletkę srebrną z dużą
kulą, na palcu piątym u lewej ręki
pierścionek z turkusem, którym
starał się intrygować damy swoich
myśli.
A dam tych było dużo, ile
gwiazd na niebie, przynajmniej
tyle, ile aktorek przejeżdżało przez
miasteczko N., lub ile żon urzę
dników spacerowało po, bulwarze,
pomiędzy czwartą a piątą godziną’
Zawsze i wszędzie był Ma
twiej Iwanowicz w lu b lo n .
I .w lu b le n ie to objawiało
się bzikami tak gwaltownemi. że
na pewien czas żydzi nie teroryzowani przez pana Policmajstra,
zajętego myślą gdzie indziej —
oddychali i rozpoczynali mieć na
dzieje nadziei, że kieszenie ich
mniej będą, suszone, a oni sami
będą swobodniejsi przez czas jakiś.
I teraz miłość dla panny Ja
błońskiej ogarnęła płomieniem ca
łego Policmajstra. '
Biegał z teatru do kancelaryi — z kancelaryi do teatru.
Pędzał „garacławych”—z wa
chlarzami, dwoma funtami herba
ty, funtem czekoladek, albumem
grającym i setką papierosów.
co to były prezentu
wzięte ze sklepów na kredyt
i „od czystego serca” złożone
u stóp aktorki.
Ona śjniejąc się, prezentu od
syłała, a policmajster wydzierał
sobie ydosy, wołał „nie wydierżu”
wylewał na siebie flakon zwie
trzałych perfum, wziętych na kre
dyt u Mordki Piszbejna i biegł
do teatru, gdzie się zwrócić uwa
gę publiczności skrzypieniem bu
tów, brzękiem ostróg, teroryzo-

Fotografje amatorskie.

waniem stójkowego i lataniem za
kulisy. .
. -'
Jednem słowem był to „wgiatocznik” pierwśzej rangi,
i sentymentalny,
*7
<7' śmieszny
/
e7 i czę4
sto głupotą swą szkodliwy. Sta
rał się zająć pierwsze miejsce
w miasteczku i czynił
to brutal</
nie i bezwzględnie.
/starczało spojrzeć tylko
na twarz żyda rękwizytorą, gdy
Iwanowicz. przechodził
mimo niego, trzymając w czapce
pudełko cukierków. Twarz ta
zmieniła się w jednej chwili, prze
dłużyła, wyciągnęła. Z drugiej
strony kulisy, jedno z paradnych
futer także starało się zginąć,
zmniejszyć, aby nie znałeść się
na drodze pana Policmajstra.
On szedł wprost cło drzwi
garderoby, uśmiechnięty, rozra
dowany. .
Postawił pudełko cukierków
na stole i natychmiast zaczął
szeptać z uśmiechem:
— Wot konfekty...?a czto ka-/
sajetsia legitymacjonnawo bilet a
dla waszewo rocłstwiennika wye7‘
budietie jewo imiet.
Aktorka zaledwie zdołała swą
wielką radość ukryć.
— K... n a p ra w d ę ? s p y ta ła .
— Jej Bogu!---odparł Matwiej
Iwanowicz—ja wot Wstrietił w bu
fecie kapitana żandarmów i on
mnie obieszczał eto zcłiełat’. —
No... kak jewo familia, wy mnie
nie skazali!
Jabłońska chwyciła pudełecz
ko z pudrem.
— Stefan Popielawski!... —
wyrzekła szybko.
— Nu... prekrasno!— szeptał
policmajster — a tolko pomnitie,
czto eto na tri dnia. Cżestnoje sło
wo... on wierniotsia czerez tri dnia?
Jabłońska śmiać się zaczęła.
— Ale czestnoe słowo!— za
wołała— wróci, a jakże... wróci...
I nagłe przypomniawszy so
bie, dodała:
— I aksamit mi przywiezie...
O r k i e s t r a za kurtyną zagrzmiała nagłe fałszywie mazura.
Matwiej Iwanowicz zadzwonił
w ostrogi.
— Mazurka! — zawołał z ani
muszem— czudnaja mazurka...
I widząc, że Jabłońska śmie
je się ciągłe, patrząc na niego
z pod rzęs silnie uczernionych,
z galanteryą wyciągnął swą rękę.
— Pozwoltie pociełowat’ wa
sza ruczku! — wyrzekł
znamięV
v

tneiu uwielbieniem.

„W iiuk“.

Z d jęcie S te fa n a K u lik o w s k ie g o .

Lecz ona, śmiejąc się ciągle,
potrząsała rękami, które wznio
sła do góry, niby broniąc je od
natarczywości pana policmajstra
— Będę miała aksamit! będę
miała’aksa.mit—powtarzała w takt,
mazura.
nCŃ

Mówcy Polscy
na zjeździe moskiewskim.
Wielu było mówców polskich na Zje
ździe działaczy ziemskich i miejskich
w Moskwie. Ale wyróżniło się dwu i ci
tylko pozostali w pamięci słuchaczów:
Tadeusz Wróblewski, Aleksander Ledni
cki.
Obaj są adwokatami, pierwszy w Wilnje, drugi w Moskwie. Lednicki jest wy
bitnym przedstawicielem związku postępowo-demokratycznego, Wróblewski trzy
mał się tej
--- -r
partyi przez
c a ły ciąg
trwania Zj azdu. Obaj są
czło n k a m i
rosyjskiego
stronnictw a
konstytucyj
nej demokracyi,t.j. stron
nictwa, które
tworzyło wię
kszość Zjaz
A le k sa n d e r L ed n ick i.
du, było jego
m ózgiem i
sercem, które składa się z najgorętszych
dziś może na świecie całym przyjaciół
Polski: Rodiczew, Pietrunkiewicz, Kokoszkin, Szczepkin i t. d., i t. d.
Ale na tern się kończą podobieństwa
między dwoma rzecznikami naszymi.
Zaczynają
się nietylko różnice, ale
£
przeciwieństwa. Jako mówcy stoją oni
na dwu niemal biegunach. Charaktery
styczną cechą mów Wróblewskiego jest
wielki, wstrząsający efekt. Pełne pro
stoty przemówienia Lednickiego odzna
czają się siłą logicznej argumentacyi
i mocą przekonań. Treścią mów Wró
blewskiego—obrazy, szereg pojedyńczych
obrazów, ogarniających wyobraźnię, na
pełniających ją grozą, wstrząsających.
Każda z mów Lednickiego tworzy jakgdyby syllogizm jeden, wszystko się
wiąże w logiczną, organiczną całość;
wszystko zdąża do oznaczonego punktu.
Mowy Lednickiego są niby potężne,
massywne pociski, trafiające zawsze we
wskazany cel.
< •
Z mowy Wróblewskiego można od
jąć początek, można odciąć koniec, mo
żna powysuwać ustępy środkowe, a to,
co pozostanie, będzie zawsze piękne, zaw
sze silne. Zdanie, wyrwane z mowy’Lednickiego,'zrujnować może całość.
• - I sposób ich mówienia całkiem jest
inny. Głos Wróblewskiego drga uroczystemi tonami, w ważniejszych momen
tach łkają w nim łzy; zda się za chwilę
popłyną mu strumieniem po twarzy i ca
łe wzruszone, porwane zgromadzenie pła
kać z nim będzie. Lednicki przemawia
tak jak rozmawia, głos mu płynie na
wzór rzeki spokojnej, gładko jednakowo;
ale doszedł do miejsca ważniejszego, ma
luje cierpienie, nadzieje, przedstawia usi
łowania,. charakteryzuje ludzi — i głos

jego rozbrzmiewa podobny do gromu
wśród napiętej ciszy w sali całej: rzeka
wpadła na skały i buchnęła kataraktą!
Mowy Wróblewskiego robią wraże
nie, jeśli nie opracowanych, to dokładnie
do szczegółów obmyślanych. Robią wraże
nie — gdyż na Zjezdzie odpowiadał bez
pośrednio niemal mówcom poprzednim.
Lednicki zawsze -improwizuje — to wi
dać wyraźnie. Mówi o rzeczach prze
czutych i przemyślanych, mówi tak jak
mu się w danym momencie myśl wysu
wa; a zawsze bardziej mu chodzi o tra
fienie dó rozumu słuchacza niż do wy
obraźni.
Gdyby zachodziła potrzeba opanować
jakieś zgromadzenie, pozyskać go celem
osiągnięcia natychmiastowej pożądanej
uchwały — nikt by tego lepiej nie do
konał nad Wróblewskiego. Na wiecach,
zwoływanych nie dla uchwał, ale dla
propagandy, byłyby przedewszystkiem
skuteczne mowy Lednickiego.
Podczas pierwszego przemówienia
Wróblewskiego słyszało się, czuło się jak
sala drży, jak wszystkich ogarnia wra- *
żenie i gdzieś ciągnie silą nieprzepartą!
Gdzie? — tam gdzie mówca zechce. Le
karz Bażenow z Petersburga, sam mówca
wybitny, człowieksmądry .i bywały, upe
wniał mnie po mowie Wróblewskiego, że
słyszał wszystkich wielkich mówców na
szego czasu, Gladstona, Gambettę, Rich
tera —- żaden Wróblewskiemu nie doró
wnał.
I ja też zostałem porwany, wstrzą
śnięty do głębi. Ale gdym przyszedł
do domu, musiałem pamięć wytężać, aby
sobie przypomnieć szczegóły mowy Wró
blewskiego. Dowodzenia zaś Lednickiego
były całkowicie i jasno przytomne w mo
jej głowie. I pozostały do dziś.
Radny petersburski, Krasowski, rzu
cił zdanie, iż Rosya kupiła Polskę ea
ceną krwi.
Gdyby na ten bezecny frazes odpo
wiadał był Lednicki, byłby niewątpliwie
wykazał jego bezsens logiczny, byłby
udowodnił jego potworność moralną. Za
krew nie kupuje się nigdy nic od niko
go. Za cenę krwi jednego narodu, prze
laną bez jego woli, dokonywają się gwał
ty nad innym,
w yrządzają
się krzywdy
obu n a ro 
dom. Gdy w
powietrzu, na
polach, na l i 
lie ach, w doma c li r o zbrzmiewa po
budka wolno
ści, a dusze
wybrane czu
ja pragnienie
T ad eu sz W r ó b le w sk i.
b rIa te r s twa
narodów —słowa podobno bluźnierstwem są i hańbą!
•Takby rozumował Lednicki.
Wróblewski rzucił przejmujący i sil
ny obraz: gdyby pomnik Murawiewa» ka
ta Litwy, ciemięzcy wolnej myśli w Rosyi, wznieść na kolumnę najwyższą,

a na placu wileńskim zgromadzić wszyst
ką krew, polską i rosyjską, przelaną
w walkach o wolność, to tyran mógłby
jej się napić do woli, nie nachylając
się nawet.
Więc się na krew przelaną nie po
wołujcie, wy, co ucisku bronicie!

Pol.

I.
Co tam wszelkie idej sploty!
Światem rządzą, panie złoty,
Nie idee, lecz — przedmioty.
Choćby lśnił, jak złota wstążka,
Styl twój, ale zawsze książka
Mniej jest warta od pieniążka.
Ktoś dochrapał się książczyny.
Myśli, że to wielkie czyny,
Że świat wykoleją z szyny.
Proszą pana dobrodzieja,
Świat, w którego leżą dnie ja,
Żadna myśl nie wykoleja.
Drwią z ideowych pobudek.
Mam realny swój ogródek,
Pełen wygód i wygódek.
Jak każę „etyka", źyją.
Teoryjki, teoryje,
Lecisz na złamaną szyją.
Wasza miłość papierowa —
Tylko słowa! Tylko słowa!
Niech was Bóg, poeci, chowa!
Wiem, przytoczysz mi tą racyą:
Poezya wywyższa nacye,
Ale to są czcze oracye.
Wielka rzecz — wiązana mowa!
Mnie gdy zwiąże białogłowa,
To mi pieśń gra Orfejowa.
Dziew cielesną komplikacyą,
Inkarnacyą, ruchów gracyą
Biorą w żywą adoracyą.
To mi poezyi osnowa!
To mi siła tworzeniowaH
Płodna, ścisła, przedmiotowa!
Wszelkie stylu inowacye,
Lamentacye, inkantacye
Dam za łona palpitacyą.
Piszą poezye i piszą.
Ach, czas tym życia okpiszom
Powiedzieć prawdą. Niech słyszą.
Zwichnął los, wyszedł z kolei;
Nie śpi jak trzeba i nie je:
Ot — źródło masz epopei.
*'łA
Chory, zdradziła go żona;
Nie dopisuje mamona:
- .•
Ot — i gotowa c a n z o n a.
Prosił o rąką podwiki,
,,
Ona mu daje koszyki:
/,
Ot — zkąd powstają liryki.
Wszystko to znane, wiadome.
Zdrowo gaś życia oskomą —
To dzieł najlepszym jest tomem.
Urządź sią wedle praw prawa;
Grosz rób i z lewa i z prawa;
Żyj, mrzyj i skończona sprawa.

J. Lemański.

Ulicami Lwowa.
Na przestrzeni, gdzie rozciągają się dziś naj
wspanialsze ulice Lwowa, porastały przed stu kil
kunastu laty gąszcze ogrodów, wśród których zrzadka porozrzucane chowały się dwory i folwarki pod
miejskie. Mury najeżone basztami opasywały okrąg
średniowiecznego miasta. Istniały jeszcze w ruinie
oba zamki, które przez kilka wieków broniły Lwo
wa od tatarskich i tureckich zalewów. Wygląd ten,
skostniały przez setki lat, zmienił się w niesłycha
nie krótkim czasie, w oczach jednego pokolenia.
Z chwilą, jak Lwów przestał być puklerzem obron
nym od wschodu i forty jego straciły ostatecznie
praktyczne znaczenie, a losy wbrew jego własnym
chęciom uczyniły z niego stolicę rozległej prowincyi austryackiej, poczęły się szybko zarysowywać
dzisiejsze jego kształty.
Dziś jest Lwów miastem nowoczesnem w ca
łej pełni. Jak w Warszawie, przeniosło się jego
życie z średniowiecznego centrum do dzielnic, po
wstałych na dawnych przedmieściach.
Rynek Lwowski z kilkunastu zajmującemi do
mami i pałacami z końca XVI wieku i z ogromnym,
nieładnym ratuszem, który swój wygląd zawdzię
cza genjuszowi urzędowej architektury austryackiej,
jest i dziś jeszcze ogniskiem lwowskiego handlu.
Lecz sercem miasta być przestał. Kto chce przyj
rzeć się współczesnemu Lwowowi, musi pójść ku
ulicy Karola Ludwika, ku „wałom” i ulicy Hetmań
skiej, trzem arterjom, biegnącym równolegle do sie
bie i tworzącym organiczną całość, gclzie życie
uliczne wyższych warstw lwowskich znajduje swój
najdoskonalszy wyraz. Na tym pysznym bulwarze,
ocienionym kasztanową aleją, imponującym prze
strzenią, wrącym nieustannym ruchem, skupiły się
główne banki, magazyny, kawiarnie, teatr. Tu bije
puls miasta. Tu studjuje się kulturę ulicy lwow. Owo gwarne, często hałaśliwe, natłoczone,
codzienne „corso” ulicą Karola Ludwika, będące pla
gą jednych, a najwyższą rozkoszą innych, powra
cające zawsze z nieubłaganą koniecznością i nieza
wodną punktualnością o tej samej porze dnia, corso
lwowskiej elegancyi ulicznej, sunące wolno i cier
pliwie, zabójcze dla celowego ruchu ulicznego, jest
poniekąd specyalnością Lwowa. Jestto rodzima kombinacya wielkomiejskiego natłoku z małomiejską
obfitością czasu. Lwowianin lubi dostać się w nur
ty tej rzeki, która go unosi od kolumny Mickie
wiczowskiej pod szyby modnej cukierni Bienickiego i dalej, ku alejom jezuickiego ogrodu.

W życiu [ulicy lwowskiej nie
należy szukać cech istotnie wielko
miejskich.
Istnieje „Lwów elegancki”, nie
ma Lwowa wytwornego, posiadają
cego styl. Warstwa mieszczańska
przedstawia się jako aljaż, którego
składniki nie .zdołały wejść w ścisły
ze sobą związek, a ta okoliczność
utrudniłajwytworzenie się na bruku
miejscowym górnych dziesięciu ty
sięcy. Burżuazja lwowska jestto fi
gura retoryczna. W gruncie rzeczy
oznacza ona dostatniego urzędnika,
zamożnego kupca i walczącego z śru
bą podatkową posiadacza domu. Ta
warstwą reprezentuje dobrobyt, lecz
obcem jest jej to, co znajduje się
ponad linijką dobrobytu: wykwint,
lub choćby tylko zbytek. Zrzadka
przewija się ulicą Lwowa, prywatny ekwipaż.
Ordynarna, leniwa dorożka lwowska, zwana przez
dolne sto tysięcy „einszpenerem”, nieźle odpowiada
miejscowym potrzebom. W braku liczniejszej kolonji rodzin arystokratycznych i w braku wielkiej
sztuki, któraby podniosła poziom kultury estetycz
nej w szerszych warstwach, rodzimy' żywioł mie
szczański wraz z bujnie kw!itnącą biurokracyą wy
ciska tu swe wyłączne bezbarwne piętno.
W architekturze panuje wszechwładnie typ
domu czynszowego. Krakowianinowi zdarza się
niekiedy mieszkać w komnatach Zborowskiego
i Wierzynka, lub w jednym z owych malowniczych
domów, któremi Talowski ozdobił nowe dzielnice
miasta. Lwowianin mieszka w kamienicy czynszo
wej, którą do życia powołała spekulacya budowla
na. Trochę pałaców wielkopańskich ożywia w ma
łym stopniu szarzyznę powszechną. Lśni się wiel
ką poważną białą plamą na tle parku pałac Potoc
kich przy ulicy Kopernika i opodal niego wdzięcz
ny pałacyk Sapiehów. Parę hoteli o monumental
nym zakroju. Trochę will na Kastelówce, którą
przy całem uroczem swem położeniu nie rozwinęła
się w letnią siedzibę patrycyatu, albowiem patrycyat lwowski nie odczuwa potrzeby mieszkać zdała
od zgiełku śródmieścia. Wreszcie kilka prywatnych
rezydencyj, jak pałacyki i wille Masłowskich, Ło
zińskich, Milskich. To prawie wszystko, co w ar
chitekturze domu mieszkalnego wzbija się po nad
typ koszarowy. Z racyi stołecznego swego charakru otrzymał i otrzymu j e Lwów
gmachy, przez
naczone na sie
dzibę władz kra
jowych. Są to
estetyczne dary
Danaów. Cesar
sko - królewskie
biura technicz
ne mają na su
mieniu powsta
nie tych dzieł
urzędowego na
tchnienia o cięż
kich, pozbawio
nych wyrazu facjatach. Archi
tektom nieurzędowym zawdzię
cza Lwów monumentalny gmach
sejmowy, zwró
cony frontem ku
Pod k ościołem B ern ard yn ów .

pysżftym szpalerom ogrodu miejskiego, bogato or
namentowaną kasę oszczędności, nowy imponujący
dworzec kolei i no
wy teatr miejski,
ptórego sy lw eta
przepięknie zamy
ka prospekt wałów
hetmańskich.

K a te d r a ła c iń s k a .

A przecież, mimo stosunkowego ubóstwa ar
chitektury, mimo szablonowego przeważnie charak
teru swych ulic, jest Lwów nowożytny miastem
pięknem, godnem widzenia.
• Mało stolic7posiada taką obfitość zieleni i rów
nie wspaniałe ogrody. Są one niepodzielną chlubą
nowego Lwowa. .Strojny i wytworny [ogrócl miej
ski, w którego alejach w pogodne wieczory letnie

krąży pół miasta, był stosunkowo niedawno jeszcze
głuchą i odludną posiadłością zakonną. Smutną,
nagą piasczystą górą był do połowy zeszłego wie
ku „Wysoki zamek”, dziś jeden z najoryginalniej
szych parków, jakie istnieją, z którego wyżyn roz
tacza się czarujący widok na miasto, opływające
jego podnóże. Najmłodszy z wielkich ogrodów lwow
skich, „park Kilińskiego”, rzucony malowniczo na
krańcach miasta przez długość rozległego parowu,
pełen ślicznie zarysowanych serpentynowych ście
żyn, pełen kunsztownych zakrętów, ponętnych
ustroni, romantycznych zaułków, których stworze
nie ułatwione było samą naturą terenu, nie' istniał
przed laty trzydziestu. Przybywa do nich park
„Kościuszkowski” na Łyczakowie, jeszcze w zawiąz
ku, ale zakreślony śmiałemi i malowniczemi linjami, zapowiadający się jako nowe wspaniałe dzieło
«7.+nlri
parki „pierwszej klasv”.
sztuki ogrodniczej. To A
W żadnym z nich niema nic szablonowo wymu
skanego, kady ma wdzięk odrębności, każdy po
ciąga własnym, odmiennym- wyrazem’. Obok nich
zieleni się. zapuszczony gęsto ogród strzelecki i cie
niste aleje „wałów gubernatorskich” i mnóstwo
plant acyj, skwerów, ogtódków i, ogrodów prywa
tnych, a trochę dalej od miasta nowy labirynt spa
cerów leśnych ku popularnej „pohulance”, ku dziekamieniom „czartowśkiej skały”.
Zdała kotlina lwowska przedstawia się, jak
rozległy ponętny ogród.
Lwów.

Dom.
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Władysław Reymont

Z Cyklu Nad morzami
Słoneczny dzień już się śnił do
mom śpiącym w zimnych mgłach,
śnił się drzjwom skulonym i drżą
cym, śnił się morzu bełkocącemu sen
nie u brzegów, i śnił się tęsknie
wszystkiemu, co w odrętwiałej, zim
nej cichości nocy marcowej cierpi, i
czeka, i pragnie.
Naraz, jak zwiastun świtu, gdzieś
z bardzo daleka, zaryczała syrena
okrętowa; chrapliwy, pierzasty głos
z trudem przedzierał się wskroś mgieł
lodowatych i jakby się skarżył żało
śnie, Ikająco i długo w pustych uli
cach na śpiących jeszcze pilotów.
Aż miasto usłyszało, wciśnięte
pomiędzy ocean i góry, ulice zasy
pane kołtunami mgieł, zaczęły się
budzić, szyby pięter zapotniale pa
trzyły jeszcze nieprzytomnie, ale już

CC

na dole w szarych
V tumanach wv'O
kwitały światła, zaklekotały saboty
na oślizgłych chodnikach, otwierały
się drzwi, jakaś klapa sklepu opadła
ze szczękiem łańcuchów, mur obcią
żony kurzami wyłaniał się z mgieł
a od portu rozległy się śpiewne, wo
łania rybaczek idących z koszami na
udowach.
I niebo już bladło jak twarz
po śnie niespokojnym, mgły osuwały
się z domów niby ciężkie, przemiękłe
szare płaszcze, że już gdzie niegdzie
szyby spoglądały różanym brzaskiem
dnia, zamigotały żółte i zielone da
chówki pokrywające ściany nieprze
makalną łuską, i stare, odwieczne
domy, wiszące wysuniętemi nad uli
cą piętrami, wynurzały swoje bole
śnie ociężałe cielska

A od strzelistych
szczytów
i wież
t
V
katedry majaczącej nad miastem w si
nych tumanach, zaśpiewała sygna
turka; niby głos dnia się rożdzwaniał. Wtedy wąską i stromą ulicz
ką spadającą od katedry, zaczęła
schodzić jakaś wysmukła, czarna po
stać, jakby jeden z dźwięków płynę
ła przez mgły. I gdy minęła domek
przyczepiony w połowie wzgórza, wy
szła za nią druga, w czerni również
i w' kapturze na głowie.
Drabina stromych stopni zdała
się nieskończoną, miasto leżało pod
stopami, z morza mgieł wzburzonych
wynosiły się wieże i dachy spadzi
ste, jak ostre skały, a z nieprzejrza
nych, sinych dali szły głuche posęp
ne gwary oceanu.
A kiedy przeszły obok domu, co
spięty czarnemi belkami, błyszczący
czerwonym fajansem szczytów, tulił
się do stóp góry, trzecia postać uka
zała się za niemi.
I wszystkie trzy, jakby o sebie
nie wiedząc, poszły ku morzu. • '

Przystań jeszcze spała okutana
we mgły, niby w siecie ociekające
wodą, fale z dzikim bełkotem gryzły
kamienne ściany i spienionemi łbami
waliły się o brzegi, stado czarnych
i długich statków, podobnych płazom
na łańcuchach, miotało się niekiedy
wściekle i jakby gryzło między sobą
tłukąc się zajadle bokami.
Gdy dochodziły głównego base
nu, mały holownik z przeszywają
cym świstem zamajaczył na chwilę
i przepadł w mgłach.
A z morza A
"zarvczał'v
«/
V znowu syV
reny.
Szły wciąż jedna za drugą ku
taniió
wysuniętej
daleko
w
morze.
■r ■
Przemykały się jak cienie lękli
we wskroś nieodgadnionych zarysów
rzeczy, wskroś majaków jakichś do
mów, jakichś pociągów, jakichś wind
■ szarzejących rzędem, niby żórawie
uśpione na omglonej łące, i ginęły
jedna za drugą na tamie w zielo
nych mgłach, ociekający cli deszczem.
Z niewidzialnej latarni rozkrążaly się ustawicznie śmigi bladych
• połysków i błyskawicami migotały
w skłębionych tumanach.
Nie. było nic prócz nieprzeni
knionej topieli mgieł, ocean leżał pra
wie niemy; szare, nieprzejrzane pu
stynie drgały zdławionemi szumami,
z ciężkiej szarości drążyły się ciche
jęki fal konających u zagubionych
wybrzeży; posępny ruch ociężałych
szamotań, wszystkie burzę i wszyst
kie huragany leżały teraz w sennym
bezwładzie przerażającej ciszy, wzdy
chając tylko niekiedy nieprzytomnym
bełkotem.
Każdy głos człowieczy marł bez
echa, spojrzenia wracały oszalałe, jak
ptaki oślepłe, myśl wiła się w trwo
dze śmiertelnej przed otchłanią.
Ale one stały cicho, jak co dnia
i wsparte o balustradę patrzyły tęsknemi, wołającemi oczami w nieodgadnioną przestrzeń.
Smagał je deszcz, oblewały złe
fale, słone bryzgi wyżerały twarze
i przenikały boleśnie jęki mew, od
prawiających swój pacierz poranny.
Nie wiedziały o tem, czekając
jak codnia na statek zawijający do
portu.
Ryk syren już zahuczał gdzieś
bliżej, że prawie zwisły z balustrad
i przechylone czatowały gorejącemi
oczyma na potwora.
Białe cielsko statku wynurzało
się zwolna w kanale: płynął nie prze
stając huczeć niskim, wstrząsającym
basem.
•
Zamarłe prawie z oczekiwań, go
rejącemi oczami przepatrywały po
kłady statku, ale wśród mgieł i dy
mów, ludzie mrowili się jak cienie
niepochwytne, więc pobiegły spiesz
nie naprzód i niby psy przywarowały na przystani.
Statek zwolna i ostrożnie się
podciągał; setki ludzi czerniało na
pomostach, a setki na brzegu parło

się gorączkowo do barjer, wy chlusnę
ły spienione gwary, ktoś chustką po
wiewał na dziobie okrętu, ktoś ręce
wyciągał przez burty, ktoś krzyknął
jakieś imię i krzyk przejęty radością
mu odpowiedział, radość zawrzała
jak burza.
Olbrzym' wreszcie przystanął,
związały go z ziemią liny i pomo
sty, i jakby z niezgłębionej gardzieli
zaczęli wychodzić ludzie.
A one blade, przyczajone w so
bie i jakby przywarte do miejsca,
głuche na wrzawę, nieczułe i mar
twe na wszystko, nie przypuszczały
ani jednej postaci, wysiadającej ze
statku. Chwytały każdą stęsknioncmi oczami i każda przepadała w za
pomnieniu, i każda budziła sroższy
ból zawodu — a przewijały się nie
skończonym szeregiem, były dobre
i złe, piękne i smutne, starcze i dzie
cinne, były i białe, i żółte, i czarne,
i zgoła niepodobne do wiary; ’ twarze
wszystkich stron świata, wszystkich
ras i klimatów—tylko nie było tych,
na które czekały . . . .
Już statek opustoszał, skrzypią ły tylko windy zawzięcie pracujące,
odchodziły zapełnione pociągi, wy
brzeża rozlegały się głosami, a one
jeszcze długo nie mogły uwierzyć,
że i dzisiaj nie było tych, na któ
rych czekały. ..
' ,
A potem, kiedy ulewny deszcz
zatopił mgły, kiedy zielonawy dzień
marcowy wyłonił poczerniałe miasto,
kiedy ocean przebudzony ją ł trzepać
płetwami przypływu,- kiedy blada źre
nica słońca błysnęła z za powiek po
sępnych, że już kształt każdy i rzecz
każda stała się tylko smutną rzeczy
wistością i bólem—poszły za miasto,
na wzgórza nagie i puste, siadły na
urwisku i, zawieszone nad przepa
ściami, wtapiały się w nieskończo
ność, nasłuchując gędźb oceanu, przej
mującego wołania przestrzeni, a za
każdym statkiem wiszącym na wi
dnokręgu rwały się ich dusze ocze
kujące, za każdym żaglem niosły się
ich oczy roztęskione, za każdą chmu
rą leciały myśli wołające . . . .
A potem, szły przed Madonnę
z Lourdes, co ze skał wyciągała rę
ce błogosławiące światu, i tam się
modliły
tz żarliwie.
I tak było codziennie od wielu,
wielu dni. I tak być miało jeszcze
przez wiele jednako ciężkich, jednako
długich i jednako tęsknych dni. I za
wsze nadaremnie. Aż po wielu ta
kich tygodniach spostrzegły się i po
znały.
— Na kogo czekasz? — spytała
najstarsza.
— Na męża! — szepnęła łzawo
kobieta ze starego domu.
— A ty’ na kogo?
'
— Na kochanka, na przyjacie
la — odrzeltła smukła, kryjąc twarz.
— A ja czekam na syna — po
wiedziała’ pierwsza.

Podały sobie dłonie i zajrzały
w duszę — tęsknota je wiązała kol
czastym łańcuchem już ordzewiałym
od łez. Ucałowały się serdecznie jak
siostry i zajrzały sobie w twarz:
Pierwsza była najstarszą, szczu
pła, wysoka, o twarzy jakby z białe
go wosku, oczy jej gorzały gromnicz
nym blaskiem i mądrość cierpienia
opromieniała siwą głowę.
Druga była w pełni lat, silna,
różowa, o stromych piersiach i nie
nasyconych ustach, oczy miała pełne
obietnic i dłonie łaknące obejmowali.
Trzecią byłą młoda dziewczyna
smukła i świeża jak pęd wierzbowy,
w oczach miała niebo przeczyste,
a pełne usta nabrzmiewały krwią
żądzy niby dźwięk miedzi w poranek
wiośniany — pachniała kwiatem ja 
błoni.
— Mój mąż zrobił majątek w KI ondyke i powraca bogaty.
— Mój narzeczony powraca z Ka
nady, pobierzemy się i wyjedziemy
daleko.
— Mój syn powraca do mnie,
powraca!—Szeptała słodko matka.
Już się teraz znały i kochały
współczuciem tęsknoty.
Mieszkały na tej stromej ulicz
ce spadającej od katedry.
• I już odtąd jednocześnie budził
je ryk syren, i razem chodziły do
portu, razem na wybrzeże i razem
do katedry,, w cień głęboki naw i ra
zem lały łzy błagające i szeptały
modlitwy. . .
• Ale dnie przechodziły nieubła
gane. • • .
Wiosna już nadeszła i dnie nizały się w różaniec blasków, woni
i kwiatów, w hymn wszechmocnego
słońca
I były jak marzenia młodzień
cze, różaną mgłą przysłonięte, pełne
cichych westchnień, uśmiechów, tęs
knych śpiewań, zapachów rozbrzmie
wających pąków, nagłych smutków
i słodkich łez zarazem.
A one czekały.
I były jakby utkane z płomieni
stych barw, ziemia lśniła szmarag
dem, niebo wisiało płytą błękitu a mo
rze było jakby czarodziejskim kwie
tnikiem, każda fala tryskała purpurą,
złotem i szafirem, a każda struga
pian wykwitała śnieżnemi liljami, na
wet mewy ważące się nad oceanem
mieniły się srebrem i fioletem.
A one wciąż czekały.
I były dnie jak muzyka nieopowiedziana, huragan grał na starych
rozjerzonych drzewach, pluskały drze
wa, grały rynny starych domów, śpie
wały wieże katedry, świstały pocią
gi, ludzie holujący w porcie ciężkie
statki krzyczeli smutną pieśń trudu,
a ocean huczał dziki hymn potęgi,
hymn śmierci i zniszczenia.
(BN)

CHŁOPI—POECI.
(„Blade kwiaty z chłopskiej chaty." Na
pisał Jantek z Bugaja, parobek wiejski.
W Krakowie. 1905. Nakł. księgarni D. E.
Friedleina. „Z pod chłopskiej strzechy".
Zbiorek poezyi chłopa z nad Wisły, Fer
dynanda Kurasia. Kraków. 1905. Nakł.
księgarni ludowej K. Wojnara).

Trzydzieści kilka lat polskiej
szkoły ludowej i prawidłowego
rozwoju kulturalnego wsi polskich
w Galicyi dały wyniki, które naj
bardziej wątpiących przejąć mo
gą otuchą i ufnością w przyszłość
narodu. Na przestrzeni od Wisły
do Sanu i Wisłoki spełniło się już
oddawna marzenie Mickiewiczow
skie. Księgi narodowe nietylko
zabłądziły pod strzechy wieś
niacze, lecz wyrobiły sobie tam
naturalne i trwałe prawo oby
watelstwa, stały się potrzebą
elementarną. Wieś polska wy
twarza sobie własną, coraz li
czniejszą arystokracyę ducho
wą, która nie zrzucając sukmany
chłopskiej, żyje przecież w wyż
szych kręgach życia narodowe
go i zasila je bogatemi skład
nikami swojego ducha. Pisma
polityczne Jakóba Bojki, jeśli
pominiemy ich pierwiastek pole
miczny i to, co jest w nich aktu
alne,- związane ściśle z chwilą bie
żącą, stanowią same jedne zja
wisko wyjątkowe i podniosłe w no
woczesnej umysłowości polskiej.
Tchną kryształową czystością dą
żeń, zadziwiają mocą, przepychem
i prastarą jakąś dostojnością ję
zyka, nastrój rodzą piastowskiej
tężyzny i Zygmuntowskiego po
czucia siły.
Obecnie rodzą się pieśniarze
chłopscy.
Za oknami księgarni krakow
skich widnieją dwa wytwornie
wydane tomy poezyj chłopów:
Jantka z Bugaja i Ferdynanda
Kurasia. Obaj twórcy z pod strze
chy wieśniaczej wychowali się
w twardych warunkach biedy
chłopskiej i obaj sobie tylko za
wdzięczają wzlot i wyższe dzie
dziny życia. Szczególnie ciężkiemi
były losy Ferdynanda Kurasia,
ubogiego szewca wiejskiego, do
tkniętego od wczesnego dzieciń
stwa kalectwem głuchoty, którego
całe mienie stanowi mała chata
z ogródkiem, a skromne rzemio
sło starczyć musi na utrzymanie
licznej rodziny. Przyszłego chłopa-poetę ciągnęło od najmłodszych
lat do książek i gazet. Za dro
bne, ubożuchne oszczędności wy
pisywał sobie dziełka ludowe,
z których pił chciwie wiadomości
o Polsce i o świecie, znosząc go
rzkie wymówki rodziców-chłopów,
żyjących troską tylko o chleb

w małym kręgu domowych co
dziennych zabiegów. Ciasno też
było marzycielskiej duszy mło
dzieńca. Ze szczególną siłą intuicyi
przeczuwał nieznaną sobie jeszcze
ojczyznę, o której w snach roił,
której niósł wcześnie prostaczą
daninę swych myśli i uczuć. W go
rączkowych pragnieniach wiośnianych wybijała się ponad inne
chęć ujrzenia na własne oczy
królewskiego Wawelu. -Doczekał
się wreszcie tej chwili szczęśli
wej, zobaczył trumny monarchów
i bohaterów polskich, kościoły
krakowskie, podziemia Skałki, po
tężną mogiłę Kościuszki. „I poko
chałem ojczyznę — pisze o sobie
chłop-pieśniarz — duszą całą i ni
czego dziś więcej nie pragnę, jak

J a n te k z B u g a ja

F e r d y n a n d K uraś

w potrzebie ostatnią kroplę krwi
za nią przelać". Wśród pracy
ciężkiej i niewdzięcznej na chleb
powszedni, ręką twardą i zgru
białą od rzemiosła przelewać po
czął na skrawki byle jakiego pa
pieru to, co mu grało i śpiewało
w duszy .zbyt silnie, aby je nawet
nędza życia zagłuszyć mogła. Pi
sał „z wielkiego upodobania do
poezyi," dla siebie samego, nie
marząc o druku. Lecz ciężkie wa
runki istnienia nie pozwoliły mu
nawet w tych pierwotnych kształ
tach oddawać się do woli ulubio
nej twórczości. Tylko w późne
wieczory i w ciszę niedzielnego
spoczynku mógł Kuraś układać
swoje wierszyki. Ginęły, „zapo
dziewały się" zbiegiem czasu je
dne, a na miejsce ich wykwitały
nowe pieśni, nowe wiązanki pro
stych kwiatów poezyi wiejskiej.
Ostatnie wreszcie znalazły opie
kuna i nakładcę, i plon poetycki
„chłopa z nad Wisły", zrodzony
w ubogiej chałupie, dostał się za
wspaniałe szyby wielkomiejskiej
księgarni.
Na lutni wiejskiego barda nie
brak żadnej ze strun duszy ludz
kiej, prócz jednej: zwątpienia.
Silnie dźwięczy tu struna uczucia
religijnego. Stara nabożność pol
ska, kult Maryi, znaj duj.e tu szczery
i głęboki wyraz. Z przyrodą ob
cuje Kuraś, jak prawdziwy poeta,
widzi i odczuwa jej czar, chłonie
w wrażliwą swą duszę barwy jej,
blaski i dźwięki, Lale dla chłop a-

pieśniarza jest ona przecież nadewszystko siłą rodzącą i żywiącą
nieśmiertelną małer genitrix. Wita
jej rozkwit wiosenny radosnemi
strofami:
Zawitała wiosna w kwiecistej koronie,
Ustroiła lasy, umaiła błonie,
I blaskiem słonecznym rzucając obficie,
Obumarłej ziemi wraca nowe życie.
Hej wiosno, wiosenko! prowądź-że nas
• .
w pole,
Na ojczystą glebę, na ojczystą rolę!

Nastrajają go do pieśni fale
ojczystej Wisły, ubiera w szaty
rymowane miejscowe legendy,
krążące wśród ludu 'wiejskiego,
opiewa dolę „wychodźcy polskie
go", co idzie w cudze kraje za
Chlebem. Najgłówniej wszakże,
najpiękniej, n aj uroczyściej brzmi
u Kurasia nuta narodowa. Tu
w całym blasku występuj e przed
. nami z nizin chaty nadwiślańskiej chłop polak, chłop patryota, obywatel kraju i tą strona
twórczości sielskiego barda na
rzuca nam najsilniej swój nie
przeparty urok. Z radosnem
wzruszeniem przerzucamy te
karty książki, na których współ
czesny chłop polski płomiennemi zgłoskami zapisał swe
ukochanie ideałów ojczystych,
zapominamy tu o prawidłach ry
mu i kadencyi i w utworach wieśniaka-dyletanta odczuwamy już
tylko tętno wielkiego faktu dzie
jowego, faktu wznoszenia się sza
rej masy chłopskiej na szczyty
narodowego życia. Oddaje Kuraś
w wierszach swych cześć pamięci
króla Jana III, opisuje czyny Bar
tosza, opiewa pamięć Emilii Platerówny, pisze na zgon Lenarto
wicza, poświęca swe strofy „mło
dzieży polskiej zasądzonej w To
runiu" i polskiemu gimnazyum
w Cieszynie, a na mowę malhorską cesarza Wilhelma odpowiada
wierszem: „Wytrwam!"
zz

v

Niechaj smok ryczy—niech w nas jadem
zieje!
My wszystko zniesieni z wytrwałością
męzką,
Aż w końcu ziszczą się nasze nadzieje,
Że pieśń nad ścierwem zanucim
zwycięzką!

Taką odpowiedź na prowokacyę zuchwałego germanina wy
snuwa z głębi narodowego uczu
cia chłop-polak. Ze szczególną mi
łością zwraca się Kuraś do postaci
bohaterskiego kosyniera Barto
sza Głowackiego. Po dwakroć
wraca do niej w swych utworach,
a jeden z nich kończy podniosłą
zwrotką:
Wsią i miastem — górą— dołem,
Śpiew ludowy płynie kołem,
A przyroda w wtór zawodzi:
Nowa gwiazda Polsce wschodzi...

„Nowa gwiazda", to idea, z któ
rej rodzą się duchowi potomko
wie Bartosza. A do „zasądzonej

w Toruniu młodzieży polskiej “
woła poeta-wieśniak:
Cześć Wam, szlachetne wy polskie dzieci
Za święty dla spraw narodu trud!
Cześć Wam za pracę, co światło nieci
Na drodze skalnej, po której lud
Dąży do chwały za wyższym głosem.
Młodzieży polska! o cześć Ci, cześć!
Nie wskóra tyran już żadnym ciosem,
Abyś kaganiec oświaty nieść
Przed biednym polskim ludem przestała.
Cześć Ci, szlachetna polska Młodzieży!
Za świętą sprawę idź śmiało w bój;
Bóg sprawiedliwość wkrótce wymierzy
I sławą’ć będzie męka i znój!

Przy tematach narodowych wy
dobywa z siebie Kuraś ton silny,
męski, stanowczy. Wszystkie inne
wiersze przepojone są zadumą
i cichym smutkiem. Odmiennego
pokroju, jest drugi chłop-poeta,
autor “Bladych kwiatów44 Jantek
z Bugaja, podpisujący się z za
maszystą prostotą „parobkiem
wiejskim44.
Ten dyszy ognistym, żywym
temperamentem krakowskim, pra
wdziwy zuch wioskowy, gotów do
tańca i do różańca. Sztuka rymo
wania służy mu też głównie do
wypowiedzenia wesołej, bujnej
ochoty do .życia. Jest zawołanym
skrzypkiem, poznał kawał niema
ły świata, kędy wędrował za za
robkiem i majunacką, niepowścią
gliwą pewność siebie. Układa baj
ki i satyry, opisuje piękność przy
rody i wsi, a także uderza w ton
erotyczny, opowiadając powaby
i frasunki miłości. Naturalnie
chłop-poeta składa winną daninę
kultowi religijnemu i wylewa
w wierszach pietyzm swój dla
postaci Maryi. I, jak u Kurasia,
rozbrzmiewa tu także silny akord
uczucia narodowego.
„Jestem Polakiem!44 woła Jantek w wierszu, rozpoczynającym
cykl wierszy patry otycznych.
Jestem Polakiem, polską mam duszę
I polskie serce w mej piersi bije,
Polską krew, polskie nazwisko noszę,
Z polskiej-em ziemi wyrósł i żyję,
Polak mię ojciec, matka zrodziła,
Pierś swą za pierwszy pokarm mi dała,
Polskim pacierzem mówić uczyła,
Polską mnie pieśnią wykołysała.
Jestem Polakiem, po polsku czuję,
Kocham nad życie polską ojczyznę,
Wszystko, co polskie, kocham, szanuję,
Jak drogą, świętą ojców spuściznę.
Jestem Polakiem: do mnie należy
Przeszłość i przyszłość mojej Ojczyzny,
Chętnie za wolność Polski Macierzy
Oddałbym mienie, życie, krew, blizny.

Serdeczną nienawiścią darzy
Jantek prusaków - hakatystów, a
braciom Wielkopolanom ofiarowu
je słowa współczucia i zachęty do
wytrwania. W zgrabnym wier
szyku czci wreszcie „panią w bie
li44, oświatę, której „jasność bije
od czoła, ja k od samego anioła.44
Obaj poeci chłopscy wystę
pują, jako obywatele-polacy, świa. domi dobrze spraw swego narodu.

Wiedzą o każdem jego powodze
niu i o każdym fakcie niedoli, od
czuwają wszystko głęboko w swych
prostych, a gorących sercach i wie
rzą w przyszłość ojczyzny, wie
rzą niezłomnie, mocno, ufnie tą
wiarą, na której dnie spoczywają

zadatki zwycięstwa. I ten przedewszystkiem czynnik duchowy ude
rza w ich niewyszukanych pie
śniach i zostawia po sobie czar
niewysłowionego wzruszenia.
Chołoniewski.

JAK ZA DAWNYCH CZASÓW.

ja Płatonowicz, dyrek
tor pewnego gimnazjum
warszawskiego, w ubie
gły czwartek był w usposobieniu ducha tak
ciemnem i ponurem, że
najgorszym wrogom nie
należy nic podobnego życzyć. Osądź
cie sami...
Z samego rana otrzymał on od
pięknej Wasilisy bilecik, w którym
zapewniała go równie solennie jak
nieortograficznie, że jeżeli nie zapła
ci dziś za nią komornego, o które
gospodarz już trzeci miesiąc się upo
mina, to zrzuci go, Ilję Płatonowi
cza, przy pierwszej sposobności ze
schodów.
Zaraz potem weszła do gabine
tu Ilji Płatonowicza małżonka jego,
żądając pieniędzy.
— Nie mam, nie mam — kręcił
się Ilja Płatonowicz— ty zrozum, że
teraz przyszły takie czasy, że trze
ba żyć z samej pensji. A i tę mo
gą odebrać lada moment...
Na co dama odrzekła z, wielkim
gniewem:
— Ty mi to już trzeci miesiąc
pod rząd powtarzasz, stary czorcie...
Ledwie dama zdecydowała się
opuścić próg gabinetu, ukazała się
tam natychmiast panienka. Zadąsana była i gniewna:
— Papasza? kiedyż ja będę mo
gła krawcową zapłacić?
Ilja Płatonowicz córkę swoją ca
łą duszą kochał, bo była śliczna, po
stawna, wyniosła, dumna i tylko od
niej zależało wyjść za mąż za ofice
ra gwardyi.
— Sonia, duszka, nie mam, nie
mam—począł jęczeć głosem o litość
błagającym.
— To pożycz — odrzekła Sonia
krótko i zimno.
I wyszła, nie obejrzawszy się.
Ilja Płatonowicz powtórzył:
— Pożycz?!... pożycz?!...
On wiedział — on jeden tylko—
że to jest już niemożliwe. Albowiem
pomimo, że łatwiej byłoby hipopota
mowi przecisnąć się przez ucho igły,
aniżeli ubogiemu pomieścić syna w pewnem gimnazjum warszawskiem, pan
dyrektor prosperującej tej instytucji
miał długów powyżej uszu. Co się
dało gdzie pożyczyć—już było poży
czone.
*

Ujął więc Ilja Płatonowicz gło
wę skołataną swoją w obie ręce —
i, po raz pierwszy w życiu, przy
szła mu do tej głowy myśl straszli
wa, myśl ostateczna — myśl o samo
bójstwie.
W tej chwili zapukano do drzwi.
— Po pieniądze jeszcze, po pie
niądze—pomyślał nieszczęsny.
Ale to nie po pieniądze przycho
dzono do niego...
Kiedy drzwi się uchyliły, wszedł
do gabinetu, grzecznie się kłaniając,
p. Hufniakiewicz.
*
*
Kto był pan Hufniakiewicz?
Kamienicznik i kapitalista war
szawski. Ojciec jego zrobił pienią
dze, przychodząc z pomocą ludziom,
będącym w ciężkiej potrzebie materjalnej, a niep osiadającym hipotecz
nych zabezpieczeń. Sam p. Hufnia
kiewicz, choć odziedziczył duży ma
jątek, był czas jakiś farysem. Ale
nowe prawo o lichwie zniechęciło go
do życia czynnego. Używał więc
w spokoju darów Bożych i zajmował
się edukacją moralną i społeczną
swego jedynaka, wpajając weń głó
wnie, że „pieniądze to grunt, a resz
ta to bajki.“
Gdyby zresztą p. Hufniakiewicz
zwątpił kiedy na moment o wartości
i pożytku swojej doktryny życiowej,
dość byłoby mu spojrzeć na pociechę
swoją, na swego jedyhaka. Chłopię
było niemrawe i tępe. A jednak na
drugi rok w tej samej klasie nigdy
go nie zostawiono...
I teraz oto...
Ale nie uprzedzajmy wypadków:
Ilja Płatonowicz już miał na
ustach płaczliwe słowo swoje:
— Nie mam, jej Bogu, nie mam.
Gdy uprzejmości pełen uśmiech
na sympatycznej twarzy p. Hufniakiewicza powstrzymał wszelkie jęki
a nawet i złe rozmyślania p. dyrek
tora gimnazjum.
— Przyszedłem się dowiedzieć,
panie dyrektorze, jak się sprawuje
mój syn?...
Te proste słowa nie podziałały
dziś na Ilję Płatonowicza, jak klaśnięcie działa na rasowego konia: dobra
krew dziś się w nim nie poruszyła.
-— Nu, nie to, nie ‘ to — rzekł,
ale rzekł to przez rutynę samą, to-

nem od prawdziwie dyrektorskiego
tonu tak dalekim...
P. Hufniakiewicz odrazu jednak
sięgnął do pugilaresu.
I kiedy wyjmował z tego pugi
laresu. piękną, sztywną, lśniącą tę
czówkę i bez dalszych omawiań po
łożył ją na stole, półgłosem, słodko
ści przytłumionej pełnym, szepcząc:
„moje kwartalne:.?4 Ilja Płatonowicz
patrzył to na osobę p. Hufniakiewicza, to na ową tęczówkę oczami
osłupiałemi, a w duszy jego, widać
to było, coś się zmagało i coś się
łamało. Wreszcie w pedagogu rzą
dowym przebudził się człowiek.
— Pan?... mnie?... teraz?...—za
wołał serdecznym głosem, w którym,
zdawało się, słychać było szelest ka
piących ze wzruszenia łez.
Wstał.
Było to silniejsze od niego.
I schowawszy wprawnym ruchem
leżącą tęczówkę, otworzył szeroko
ramiona swoje i ujął w nie potę
żnym gestem niebardzo przygotowa
nego na taką owację p. Hufniakie
wicza:
— Ja teraz, teraz dopiero wi
dzę—wołał—że polaki to szlachetny
naród, że polaki to rycerski naród,
że polaki to dusza naród...
• I oczy mgłą mu się przesłoniły.
Ktoby zajrzał po chwili do gabi
netu; dyrektora, zobaczyłby tam dwóch
ludzi, rozmawiających ze sobą z .ta
ką; szczerością? z taką otwartością,
z taką przyjaźnią, jak jeszcze ża
den dyrektor, gimnazjalny w Polsce
z ojcem ucznia nigdy nie rozmawiał
— Ja, Jlja Płatonowicz' najdroż
szy, taki już jestem—wywnętrzał się
p. Hufniakiewicz. — Polskie szkoły,
ruskie szkoły —- dla mnie wsio rawno. Ty mojemu Marcinkowi maturę
dawaj, a ja o resztę nie pytam. Bę
dą w Warszawie polskie szkoły, ja
przed panem mówię, jak na spowie
dzi, to ja przecież opozycji robić nie
będę. Daliby mi po pysku i tylebym
zyskał, prawda?
— Nikt nie wymaga... ’ . —- Jak będą polskie szkoły, to
ja potrafię się i polskiemu dyrekto
rowi pokłonić, potrafię i jego popro
sić o względy dla mojego jedynaka.
A jest ruski dyrektor, to trzeba je
mu się pokłonić, to trudno... Może
przyjdą takie czasy, że wszystkie
szkoły będą zniesione, albo ja wiem,
a maturę będą wprost wydawali
w kancelarji oberpolicmajstra, jak na
ten przykład paszport zagraniczny,
na podstawie kwalifikacji z cyrkułu,
to ja się wtedy w cyrkule pokłonię
i u oberpolicmajstra pokłonię... Ja
nie jestem socjalista...
— Wiżu... wiżu...—przytakiwał
p. dyrektor.
*
*
* . •
— Gaspadin Hufniakiewicz,druh
ty moj sierdiecznyj — mówił z kolei

Jlja Płatonowicz—pan mnie serce ró
że jak ostrym nożem.
— Co? ja, Ilja Płatonowicz?!...—
przestraszył się p. Hufniakiewicz.
— Wy, wy, nie kto inny. Te
raz, kiedy ja poznał, że polaki są
dobrzy ludzie, kiedy sobie tu druha
znalazł, kiedy mnieby tu było do
brze i ciepło, że i raju nie potrzeba,
to teraz będą mnie stąd gonić... Ta
kie warwarstwo...
. —- Pan o tern nie myśl, Ilja
Płatonowiczu...
— Jak nie myślić, jak nie myślić... kiedy będą gonić... Przecie
i u mnie ludzkie serce jest w pier
si. Ja tu dwadzieścia lat przeżył.
Młodość stracił. Ja do tutejszego
powietrza przywykł.
— Dwadzieścia lat!
— Równo dwadzieścia... Mnie
Apuchtin sam sprowadził. Ja przed
tem w konnozawodstwie służył. On
mnie powiedział: „Pojezżaj w Warszawu, dobrze ci będzie44. Wy, po
laki, nie lubili Apuclitina. A pan
myśli może, że ja jego lubił? Ja je
mu parę razy mówił: „Aleksander
Lwowicz, wy na niechoroszyj put’
powieli dieła...44
—- Pan to mu powiedział?!
— Jakże?! żeby to raz! Ale ja
jemu to mówił przy każdej okazji.
Ostatni podłec jestem, jeżeli ja jemu
tego nie mówił. „Aleksander Lwo
wicz, powiadam, bywało, jak pan tak
wszystkie szkoły pozamyka, to potem
i pana uprazdnią. Powiedzą: na co
kurator, kiedy wcale szkół niema.
— A on?
x — On?! Nic. Śmieje się, bywa
ło. „Ty, Ilja Płatonowicz, nie znasz
naszej matuszki Rossji. U nas mo
gą uprazdnić całą armię swoi czy
nie swoi, w’sio rawno — ale generały
zawsze będą; mogą potonąć wszyst
kie okręty nasze, ale admirałów zo
stawią; mogą pozamykać wszystkie
prisutstwja, ale stołonaczalników nie
uwolnią..."—A jak ich ruszą, Ale
ksander Lwowicz?—On tylko ułybnułsia. „Nie pasmiejut.44 I znowu ułybnułsia. Ah! sławmy
</ był
V mały.
V Taki
wesoły...
V
— Doprawdy?! — dopytywał p.
Hufniakiewicz.
Ilja Płatonowicz miłym głosem’
zawołał:
—- Co wy, gaspadin Hufniakie
wicz, już wychodzicie... No, to po
czekaj pan chwilkę...
I wybiegł na kurytarz.
— Mitrofan!—krzyknął.
— Zdieś—odezwał się pedel.
— Wołaj mi Tierientia,
sima, Agafona...
— Wsiech piedielej?
— Wsiech...
A kiedy przyszli, p. dyrektor ta
jemniczym głosem odbył z nijni ja 
kąś zagadkową konferencję.
Jakże inaczej teraz Ilja Płato
nowicz wyglądał aniżeli rano? Jak

inny człowiek. O śmierci myśleć?..
Co za głupstwo!... Życie dla żywych!
I stał oto żegnając p. Hufniakiewicza, uśmiechnięty, ożywiony, wy
lany, czuły.
— Ja był dziś rano zupełnie
upawszy, druh mój — zapewniał na
odchodnem p. Hufniakiewicza.—A pan
innie pocieszył. Wszyscy, wszyscy
się teraz ode mnie odwrócili. A prze
cie dyrektor gimnazjum, toć to także
człowiek, i jego też nie można od ra
zu licem w błoto. On ma też swój
budżet! Sławny z pana człowiek, jej
Bogu. Do śmierci nie zapomnę. A to
rozpacz już brała. Nie żartuję. To
głównie przyjemno, że polak. Pan
wie, co nasz Puszkin powiedział:
„Nie to bieda, szto ty paliak — Kastiuszka lach, Mickiewicz lach...44
A kiedy p. Hufniakiewicz wy
rwał się z objęć nowego przyjaciela
i znalazł na kurytarzu, Ilja Płatono
wicz wskazał mu na w rząd wycią
gniętych pedlów.
— Pan wie, na co ja ich we
zwał?—zapytał Ilja Płatonowicz pół
głosem— bo ja przy nich po polsku,
zobaczy pan. Ja nie jestem zły. Jak
kto ze mną dobrze, to i ja z nim
dobrze...
I niury gimnazjalne po raz pierw
szy usłyszały, jak p. dyrektor głośno
i publicznie (bo wobec pedlów) ode
zwał się najczyściej po polsku: „Nu,
jak się macie, rebiata?44
A potem rzekł słodkim głosem:
— Do zobaczenia się, kochany
panie Hufniakiewicz. Bardzo mi mi
ło, bardzo. Do najprzyjemniejszego
zobaczenia się, kochany panie Hu
fniakiewicz.
I kiedy p. Hufniakiewicz był
już na schodach, Ilja Płatonowicz
w obawie nagłej, czy nie okazał się
dostatecznie miły i uprzejmy, do
rzucił:
— I do najskorszego zobaczenia
się, kochany panie Hufniakiewicz...
W . Kosiakiewicz.

L. W y c z ó łk o w s k i.
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Ze Świata Sztuki.
„Wernisaż14 warszawski.

W e w szystkich stolicach zachodnio-europej
skich otw arcie sezonowej w ystaw y sztuki ściąga
tłum y publiczności. Inauguracja „salonów" w P a
ryżu, W iedniu i Berlinie je s t uroczystym w ypad
kiem tow arzyskim . W ytw orna ciżba zapełnia sale.
Św iat artystyczny i literacki, oraz owe „wyższe*
dziesięć tysięcy", które ste ru ją naw ą Mody,, dają sobie
w tym dniu schadzkę w wystawowym pałacu.
Czy w W arszaw ie Moda obojętną je s t wobec
twórczości artystycznej? Czy może gorączka, w któ
rej pędzim y dni i tygodnie, nie usposabia do szu
kania wrażeń pogodniejszych? Dziś niepodobna
byłoby dać odpowiedzi bezstronnej. W każdym
razie faktem je st, że w dniu otw arcia dorocznej
w ystaw y w gm achu Zachęty było przestrono. P u 
bliczność stanowili głównie sami artyści.
W ystaw a przedstaw ia się korzystnie, Jwry
widocznie dokładało starań, aby utrzym ać zespół
nagrom adzonych dzieł na wyższym poziomie. Ró
wnocześnie je d n a k nie zam ykano się w ciasnem
kole znanych i uznanych talentów. Pojaw iły się
na widowni nazw iska, wczoraj jeszcze surowej
publiczności obce.

A n d r y c h le w Jcz.

Do K o ścio ła .

conym ruchem. Piechowski prezentuje elegantkę
z dawniejszej doby, przeglądającą się w zwierciadle.
Niejeden z „filistrów" odczuje pewne w ątpli
wości przed obrazem młodego m alarza, p. Boguskiego, który, acz pierw sze kroki dopiero stawia,
budzi piękne nadzieje na przyszłość. Co ma przed
staw iać „Dziwadło"? A rty sta sam objaśnia: G arstką
dziewcząt i parobczaków zebrała się w jednej z chat,
w słuchując się w opowieści o czarach,'w idzeniach,
wilkołakach^. . .
A gdy przyszła
godzina rozsta
nia, w racają do
domów z lękiem
w duszy,—przejęci tą -trwogą
n a iw n ą , która
chłodnym dre
szczem przeni
k a ł źrenice roz
szerza . . .
B o g u sk i.

F ałat.]

Chata.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, sku
piające szerokie zastępy artystów, nie może w ysta
wom swym nadać tych cech względnej choćby
jednolitości usiłowań i zamierzeń, jak ie posiadają
w ystaw y „Sztuki" krakow skiej. Urządzenie w y
staw y i rozwieszenie obrazów na ścianach przypo
m ina konserw atyw ne „salony" zachodnio-euro
pejskie.
Będziemy starali się w najbliższym czasie
zaznajom ić czytelników naszych z w ybitniej szera i
dziełami, które znalazły się na W ystaw ie dorocznej
W pierw szym rzę
dzie n a l e ż y do
nich niewątpliwie
akwarelowa „Cha
ta w iejska" Fałata, przedziw na
rozmachem i bo
gactwem w b a r
wy. Dziewczyny
w iejskie A nclrychiewicza, dążące
„do kościoła" w od
św iętnych ja s k ra 
wych s t r o j a c h ,
zwracaj ą uwagę wi
dza śm iało uchw y-

D z iw a d ło .

P ie c h o w s k l.

P rzed lu str e m .

Izydor Jabłoński.
Ledwie z nazwiska znany współczesnemu pokoleniu, za
pomniany od wielu lat, zmarł w Krakowie nestor malarzy pol
skich, ś. p. Izydor Jabłoński, w 71 roku życia. Dawno temu,
w siódmym i ósmym dziesiątku
ubiegłego wieku, zajmował Ja
błoński dość wybitne
stanowiV
sko w polskim świecie arty
stycznym. Stanowisko pedago
ga raczej niż twórcy, jako dłu
goletni profesor Krakowskiej
Szkoły sztuk pięknych, w któ
rej parę pokoleń artystycznych
wychował. Malarz średniej mia
ry, dobry rysownik i autor sze
regu obrazów religijnych, nale
żał Jabłoński do grona, które
się niegdyś skupiało około oso
by mistrza Matejki. Od lat dwu
dziestu usunął/się z profesury.
Sztuka malarska w Polsce,
a w szczególności w Krakowie,
uczyniła od owego czasu postępy tak olbrzymie, że ' dawny
profesor akademii utonął był zupełnie w fali zapomnienia
i dopiero zgon przypomniał nakrótko jego imię.
r/z.

Sztuka dekoracyjna.

Antoni Lange.

Konkurs na afisz.

Gdyby przemysłowcy nasi chcieli częściej na
śladować p. Marcina Peretza, który w porozumie
niu z Komitetem Towarzystwa Zachęty ogłosił kon
kurs na najlepszy afisz dla swej fabryki sterylizo
wanego mleka,—ta gałęź sztuki dekoracyjnej, do
tąd u nas zaniedbana, niewątpliwie szybko mogła
by się rozwinąć. Przedewszystkiem atoli pragnąć
należy, aby artyści polscy korzystali w tego rodza
ju sprawach jak najwięcej z motywów narodowych,
aby ujawnili oryginalność i indywidualność w po
mysłach. Nie można tego powiedzieć o trzech na
grodzonych obecnie projektach, jakkolwiek afisz
p. Antoniego Piotrowskiego, odznaczony pierwszą
nagrodą, świadczy wymownie o dobrym smaku
i wyrobionej technice autora. Afisz, wyróżniony
drugą nagrodą, poprawny w rysunku, ale niedość
efektowny, jest utworem p. Wład. Limbowskiego.

W grobowej ciszy, stary świat się wali — . /
Zamilkły muzy ... Zadumane stoją —
We krwi i ogniu nowy świt się p a l i ------Lud — pod chorągwi purpurowej zbroją —
Płynie za gwiazdą, co mu błyszczy w dali,
Gdzie Chanaany mu się złote r o j ą ------Idzie przez groby, i zgliszcza, i gruzy:
A nad nim krążą zadumane muzy.
Jeszcze nie wyszedł nowy księżyc z cienia,
Jeszcze się przeszłość z jutrem świata zmaga:
Co wyjdzie z onych ruin i zniszczenia.
Jaka bogini z nich wypłynie naga?
Muza i przeszłość i przyszłość ocenia,
W je j dłoni zwisa żywa sądu waga —
Jeszcze się dotąd nie zrównała szala,
Jeszcze nie błysnął świt, choć się rozpala.
Muza najwyższe swoje pieśni dzwoni,
Gdy się treść bojów w jedno słowo utka;
Lecz nim się nowy dzień z mroku wyłoni,
Brzm i'tylko groźna bojowa pobudka —
Co echem bębnów jest i trąb pogoni —
I jako salwa karabinów krótka —
Zagrzewająca do boju gromady —
Na śmierć i na krew i na barykady.

II nagroda.

I n agro d a.

Trzecią nagrodę otrzyma
ła p. Marya Janina Kara
sińska. Wysunięta na pier
wszy plan krowa troszkę
zanadto przypomina ry
sunki Oberlandera, pow
szechnie znane z łamów
„Flieg. Bldtter". Kiedyś
pod podobnym rysunkiem
mała dziewczynka pytała:
— Mamo! czy to j est
ta krowa, co daje kwaśne
mleko?..

Dzień nowy — groźna dziejowa konieczność —
Błyska przed nami — owoc lat tysiąca —
Zatamowała się — rzekłbyś — naraz wieczność
I sama siebie precz w otchłanie strąca...
Oto przemawia wszystka dziejów sprzeczność,
Własną i cudzą krwią ociekająca
I sama siebie ze swych własnych zgonów,
Budząca w grobach, niby Irydyonów.

I I I n agroda.

W ybory w Norwegji.
W chwili, kiedy re
wolucyjna burza huczy
nad naszemi głowami,
jeden z najdemokratyczniej szych i najkul
turalniej szych n aro 
dów europejskich obrał
sobie króla. Ogromna
większość norwegczyków (259.563 głosów
przeciw 62.269) oświad
czyła się za ustrojem
m onarchicznym . Ko
ronę ofiarowano ks.
Karolowi duńskiemu,
który zasiadł n a tronie
norweskim, jako Haakon VII.

Lecz że ostatni to bój — tytaniczny —
Więc wszystkie ducha'ludzkiego wołania —
Drżą w nim — zaklęte w jeden chaotyczny
K r z y k ... Oto hasło wielkiego powstania
Wszystkich, co zdała — ogień błyskawiczny
Widzą, a w ogniu niebo się odsłania...
Zadrżały gwiazdy, walą się komety —
Wstały potężne nieznane atlety...

Oto przed nami huczy straszna Spowiedź —
Gromad, w narodów łonie i narodów,
W których się duszy zaczyna różowieć
Blask, wychodzący z długiej nocy chłodów —
A które płyną po przez krwi manowiec,
Pełne żyjących nieznanych rapsodów,..
A każdy z wielkim ducha manifestem
Wychodzi z mogił, głosząc światu: Jestem!
Huczą dalekie rumaków tententy
• '
1 grzmoty rogów ... Mogiły Anhelich
Puszą się naraz... W Sybirach poczęty
Ulatujący na skrzydłach anielich —
Hymn skroś orkanów wiry i zamęty
Dzwoni, przynosząc nowy życia kielich —
A kto usłyszy hymn i tknie kielicha —
Ten przebudzony żyje i oddycha.

R o zd aw n ictw o k artek .

W piorunach zalśnił pierwszy dzień stworzenia —
I nowe mroki, nowe przyszły burze:
Krwią się zakątek każdy oczerwienia —
1 nowa straszna walka w czarnej chmurze —
Idzie — zrodzona z Samoudręczenia —
Niema — ponura — ja k trucizny kruże...
Zbrakło oręża—lecz lud bezorężny
Samokrwawieniem Powstanie potężny.

Walka się dziwna, niesłychana toczy —
Nowy się bytu porządek zaczyna.
Jeszcze ulice krezo gorąca broczy,
Co chwila śmierci uderza godzina.
Słuchają dusze — wyglądają oczy —
Czy się zatrzyma, ta grobów lawina,
Ale nie minął jeszcze mrok i jeszcze
Świat ogarniają porodowe dreszcze.

W ulicach cisza skamieniała — głucha
Zgasły łuczywa, zagasły latarnie.
Drzemią warsztaty: nie dojdzie ci ucha
Gwar przy warsztatach i śpiewy przy żarnie.
Sen! — lecz się czyni wielka praca ducha —
Idąca w przyszłość milcząco i karnie.
Usnęło całe ogromne królestwo,
Jakby zapadło w mogilne nicestwo.

Walka się toczy dziwna — niepojęta —
Choć śmierć użyźnia głuche cmentarzyska —
Ale nie ona przeraża książęta —
Nie z cudzej śmierci — ich nicestwo błyska.
Kraina cała — niby snem ujęta —
Wszystkie swe pulsa życia nagle ściska
I naraz wszystko, choć krwią żywą ciepłe,
Stanie — ja k lodem ścięte i zakrzepłe.

W nicość się wali stary świat zmurszały —
Zdała wybłyska promień złotej zorzy —
Gdzieś padające huczą lodozwały,
N ad uśpionemi nowy dzień się tworzy —
Szmat serce własne szarpie na kawały —
Krew jego zmienia w blaski anioł boży.
Śpiąca królewna czeka bohatera —
Który z jej oczu senny mak pościera,

Rzekłbyś — wionęły jakieś senne maki
I odrętwiły wszystkie ludzkie ciała
Blademi śmierci pozornej majaki —
Grobowy całun—trupów szata biała,
Miast walki, co toczą z sobą orle ptaki,
Srożej, niż armat krwawe paszcze, działa.
Snem — i mogiły zaraża oddechem —
I ciszą — która jest piorunów echem.

Cyt! śpi królewna — ale się przebudzi —
Idzie królewicz — on — lud sturamienny —
On — który głodem i śmiercią się trudzi,
B y wyczarować z nocy dzień promienny.
Cyt! niechaj nikt się owym snem nie łudzi,
Bo choć on bólem niejednym brzemienny,
Przecie zeń wyjdzie świat złotoróżany,
Przeznaczeniami nowemi świetlany.

Spi okostniałe wszystko życie zgoła,
Rolnicze pługi rdza spoczynku zjada,I nie turkoczą szybkie zuozów koła —
I dym fabryczny uśpiony opada —
Ludu na pracę żaden dzwon nie woła —
I w cień oblekła się kramarska lada —
Zielona legła pleśń na maszyn zębie —
Usnęły zuieści niosące gołębie.

Oto stoimy nad ogromnem morzem
Przeznaczeń. Jutro — nowe — bezgraniczne
Złoci się. Stoim pod nieba nadprożem,
S ką d idzie droga w krainy mistyczne,
Kwitnące złotem urodzajnem zbożem,
A jako dzzuonią te łany pszeniczne —
Tak śpiewać będą o blasku zarania —
Muzy dni naszych pieśni zmartwychwstania.

Na tle rewolucji.
Mówca uliczny.

"

Chudy człowiek, o bladych, zapad
łych policzkach, otoczonych rzadkim, ru
dawym zarostem. Oczy małe, niespokoj
ne, świecące. Na ustach uśmiech drwią
cy, pogardliwy. Ręce w kieszeniach wy
tartego palta. Czuć, że się ruszają. Jak
by czegoś szukały. Zbliża się do gmachu
Filharmonii i znika w tłumie zgroma
dzonych robotników. Szmer idzie za nim.
Jakby radości, jakby pozdrowienia. Taki
szmer wita czasem w sali koncertowej
wirtuoza ulubionego. Poruszenie w ciżbie
znaczy jego drogę. Rozstępują się. Wi
dać ślad jego, nie widać człowieka. Na
glę wyłania się głowa. Potem cała figu
ra. Wstępuje na schody, wiodące do głó
wnej bramy Filharmonii. Cisza! Na bla
dych policzkach krwawi się chory ru
mieniec. Spojrzał po tłumie, spojrzał po
za siebie i potem skupił się cały w spoj
rzeniu, jakby przewiercić pragnął mur
ludzi. Mówi:
— Towarzysze! Uczono was w szko
łach, a może i nie uczono, że przysłowia
są mądrością narodów. Skłamali jednak
ci, którzy wam kazali w to wierzyć. Bo
mówi przysłowie: „Kto rano wstaje, temu
Pan Bóg daje". A fóo rano wstaje?! Ty,
robotniku! A co ci Pan Bóg daje? Głód,
nędzę, chorobę!
Głosy z tłum uHańba!

Twarz jego była nieruchoma, usta
tylko lekko zadrgały.
— A znacie wy przysłowie: „Ziarnko
do ziarnka, a będzie miarka". Naplujcie
w oczy temu, kto wam to powtórzy. Bo
gdzież twoje „ziarnka", robotniku?!
Choćbyś, jak pies, kościami z rynsztoka
się żywił, ty z twoich ziarnek nie uciu
łasz miarki. A gdy ci ręce ze starości
zemdleją, to idź pod kościół i czekaj, aż
ci burżuj opasły rzuci pół grosza z lito
ści. Lecz my nie pójdziemy pod kościół,
bo godzina sprawiedliwości już bije, „Sę
dziami wówczas będziem my!"
Jakby dreszcz wstrząsnął ludem zgro
madzonym. Ulubione słowa „Czerwonego
sztandaru" poszły jak wicher po łanie
zbożowym. A jemu złe błyski migotały
w oczach. Wyprężył się, podniósł rękę
i głos jego był prawie krzykiem.
— Słyszycie? „Sędziami wówczas bę
dziem m y"! To nie krakowiaczek naro
dowy, to nie śpiewka głodomora chłop
skiego, śpiewana dla uciechy panów na
„okrężnem". To groźba przebudzonego
proletaryatu, który zakrwawionemi pię
ściami wali w podwoje zdychających ze
strachu burżujów.
Jakiś dziki śmiech buchnął
v z ciżby
V
ludzkiej. Ktoś krzyknął: „Niech zdy
chają!"
Trybun poszukał go oczami:
— Dobrze mówisz, towarzyszu. Dzi
siaj tylko my, robotnicy, walczymy z rzą
dem, a hołota w rogatywkach i kontuszach
raduje się może po cichu, że za krew

proletarjuszów kupi sobie berło i koronę
polską. Ale zadygocą jej kolanka, gdy lud
roboczy od niej zażąda rachunku. Berło
polskie, to kij na ciebie, robotniku, kij
gorszy, niż nahajka kozacka. Walczymy
na dwa fronty: z rządem i z burżujami!
Wart kij naliajki, a nahajka kija. Lecz
ty masz młot, robotniku!
W tłumie powstało zamieszanie. Ktoś
załkał histerycznie. Jakaś panienka zem
dlała.
Mówca uśmiechnął się ironicznie.
Była teraz w jego twarzy pycha [i ra
dość. Czuł, że ugniata, jak wosk, dusze
naiwne i proste.
— Czy widzicie ten gmach, przed
którym stoję i do was przemawiam?
Przypatrzcie mu się dobrze! Piękny bo
piękny, a wewnątrz od złota i świateł
jaśniejący. Tyś go zbudował robotniku, ale
nie dla siebie. Głodem przymierać byś
musiął, ty i twoje dzieci, gdybyś sobie
chciał bilet kupić na te cuda. A gdybyś
nawet kupił, to fagas wygnałby cię
z teatru, jak psa parszywego, żebyś twojemi łachmanami nie żgał w oczy bur
żujów. Ale dowiedz się, robotniku, że co
twojemi zbudowane rękami, to też do
ciebie należy. Ziemia tego będzie, kto ją
orze, i dom tego będzie, kto go postawił.
A gdy nie dadzą, sami weźmiemy, bo
dziś już rządy ludu się zaczęły.
W tej chwili od ulicy Moniuszki za
wołano: Dragoni! Mówca obejrzał się
niespokojnie. Potem uśmiechnął się,
zszedł dwa stopnie niżej i krzyknął:

„Nie dziś, to jutro oni będą z nami!"
Znikł. Tłum ruszył ku ulicy Zgoda.
Zdaleka słychać było śpiew: „Nasz
sztandar płynie ponad trony".

Wczoraj i dzisiaj.
Rozmowa z Kostrzewskim.

istały lepsze czasy i dla
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Nie nachylają się ludzie, jeden dru
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futrze i czapce barankowej. Mówią pół
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idzie o udzielenie tylko
dniów. Ten i ów wietrzy coś złego i prze
co zrobionego żartu, któ
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rym przez jakąś żywo
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— Nie wyłaźcie tak na środek ulicy
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wołać.
Przytulili się do muru. I znowu dłu
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Zbliża się. Dostrzegł ich. Waha się
czarniejszych
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chwilę i skręca na chodnik przeciwny.
go historycznego życia.
— Naprzód!
Odwiedziłem w tych
Ucieka. Zabiegają mu drogę. Już go
dniach pana Franciszka
otoczyli.
Kostrzewskiego. Mimo
. - — To o n ! .
lat osiemdziesięciu jesz
Jest blady przeraźliwie, trzęsie się.
cze rzeź wy, jeszcze raź
— Czego chcecie odemnie?
ny, jeszcze dowcipny.
Schwycili go za ramiona.
Grał właśnie w szachy,
V
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*— Klękaj i przeżegnaj się!
i nawet partya jego wca
— Ja... ja... O Jezus!... to nie ja...
le dobrze stała. Mało
Szarpnęli nim. Padł na kolana.
tego. P. Franciszek jesz
— Przeżegnaj się !
cze pracuje, jeszcze two
Jęknął, bełkoce, podnosi rękę. Coś
rzy, jeszcze koncepty do
błysnęło... raz... drugi... trzeci.
głowy mu przychodzą.
I wy, czytelnicy, bę
— Jezus! Ra...tunku!
dziecie mogli zaraz spra
Odskoczyli i powoli przechodzą na
wdzić, że nie gorsze od tych, któremi
drugą stronę ulicy. Ktoś wybiega z bra
w sile wieku i pełni talentu zarobił
my, jakaś kobieta pochyla się nad cia
sobie na niezapomnianą kartę w dzie
łem ofiary. Rozlega się krzyk przeraźli
jach humoru polskiego.
wy. Coraz więcej ludzi nadpływa. Sły
Poprowadził mnie do pracowni
chać głosy zmieszane. Co to? Zabity?
swojej aby pokazać mi ostatnio wykoń
Jeszcze zipie!
czony
rysunek,
który
wysychał
właś
Czterech mężczyzn podnosi rannego nie
na
pochylonym
’
ku
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rajzbrecie.
i niesie go do apteki poblizkiej. Kiwają
—
Podoba
się
panu?
głowami. Szyja przebita i piersi. Obmy
Pochwyciłem go zaraz, aby się
wają rany, zakładają opatrunki. Na Po
z
czytelnikami
„Świata"
z
nim
po
gotowie czekać nie można. ’ Szpital nie
dzielić.
daleko.
—'D orożka!
Wynoszą go z apteki i kładą w do
rożce. Ruszyli. Może jeszcze nie zapóźno,
może ocalą rannego... Lecz nagle jakieś
ciemne postacie zagradzają drogę. S tó j!
Stróż, jadący w dorożce, wyskakuje.
— A czego to?
Błysnęły noże.
— Uciekaj, pókiś zdrów!
Wy włóczą rannego na bruk.
— Jeszcze dyszy!
Kilka głuchych uderzeń.
Dobili. Twarzy już rozpoznać nie mo
żna. Dorożkarz osłupiał i stoi, jak wryty.
— Jedz! A szpiclów nie wóź!
Rozbiegli się. Na ulicy krwawa po
została masa.
Wrąb.

— Gdzie to niesiecie tego koguta.
— A to pan rewirowy kazał odstawić go
do części, niby do cyrkułu, bo nie jest zamel
dowany i cięgiem'pieje na odmianę.

■
Więc wy sami osądzicie czy się
p. Franciszkowi udał.
— Dwa miesiące temu takiego
rysunku nie mógł by pan n
umieścić—zauważyłem.
<z
P. Franciszek głową kiwnął, z ci
chą melancholią, która jego miły
i stale goszczący uśmiech przebijała.
Rad był,
tz » że choć ku końcowi- sił swoich doczekał się wychodzenia pism—
bez cenzury, że z tej swobody jesz
cze może skorzystać i rozśmiać sie
czasami z takich objawów ludzkiej

S za ch k r ó lo w e j !

podłości, które przez swoją bezsil
ność i bezcelowość śmiech tylko bu
dzić mogą.
'
— Człowiek wystrzegał się przez
całe życie wolniejszego konceptu —
mówił mi — bo i na co przydało się,
gdy taki do głowy przyszedł, choćby
był i najlepszy . Dla cenzora praco
wać? Komitet cenzuralny bawić ? .. .
Rezygnacja była musowa...
Jednak
człowiek korzystał z każdej okazyi,
gdy tylko podejrzewał, że śruba, co
nas wszystkich jednakowo gniotła,
poetów i humorystów, malarzów hi
storycznych i ilustratorów tygodni
ków, . zwolniła nieco . . .
— Naprzykład?
— Ot, przypominam sobie, było
to jeszcze za Berga, pisma rosyjskie
coś o polakach poczęły gęściej pisać
i mniej zjadliwie, aniżeli zwykle.
Któreś z pretensyą nawet wystąpiło,
że my ich nie dość kochamy, wtedy
ja dałem rysunek, który w owym
czasie dużo hałasu narobił, może pan
pamięta o tym.szewcu ....
— Czy pamiętam? to dobre!
Poprosiłem zaraz o kopię tego
głośnego długo konceptu, którą p. Frań-

ciszek czytelnikom naszym ze skwapliwością udzielił.
Czy odpowiedź pismom rosyjskim,
choć tak króciutka, nie była trafna?!
I w panu Franciszku nie było materyału na współpracownika pierwszej
wody do jakiegoś polskiego „Ulka“,
satyrę polityczną uprawiającego?! Po
wiedzcie . . .
— Że to cenzor puścił ? ...
— Nie połapał się. Ale w zam
ku, mówił mi o tern August Potocki,
bardzo się na mój rysunek krzywili.
Do nałożenia kary na mnie, ani na
pismo nie . doszło. Czy cenzor nie
otrzymał co najmniej „wygoworu“,
nie wiem. Nakład „Kuryerka Świą
tecznego “ rozchwytano w lot. A mnie
to jeszcze w kilka lat ludzie przy
pominali tego szewca.

— Dla czego mię nie całujesz w^rękę, ni
cponiu?
— A kiedy nie wiem w którą, bo jedną
pan majster trzyma mię za łeb, a drugą bije.

Dziś, ten szewc, na którego
„w zaniku się krzywili“ wygląda jak
najniewinniejszy z aniołków w po
równaniu z tern, co wypisują obecne
pisma humorystyczne. Powiedziałem
to p. Franciszkowi, ilustrując mu po
równanie bajeczką z „Muchy “ o konstytucyi, która nie mniej była na
wszystkich ustach przez tydzień, jak
ów słynny szewc z czasów Berga.
Jest to wogóle pierwszy wier
szyk polityczny, jaki został po dniu
30 października zrobiony. Autorem
jego jest Władysław Buchner, zna
komity humorysta, który pełnemi ża
glami wprowadził swój talent rze
telny na pole satyry politycznej.
WOLNOŚĆ.
Widziałem wolność w Warszawie
(Co mówię, to nie jest bajką)
Pędziła przez Marszałkowską
I wywijała nahajką.
Wołano: „To konstytucya
Jaśniejsza od wielkiej świecy”
Chciałem jej przyjrzeć się zblizka —
I dotąd bolą mnie plecy.

P. Franciszek bajeczkę znał, oczy
wiście, wysłuchał jej jednak z uśmie
chem, świadczącym, że uznaje on
koncepty—nietylko własne.
— Może wam do tego rysune
czek dorobić?—przyszło mu na myśl.

Doskonale! Rysunki p. Francisz
ka tern więcej się lubi, im bardziej
się do nich przywykło. Które bo to
już pokolenie polskie zawdzięcza mu
wiązankę całą chwil beztroskliwych
i swobodniejszych.

Młodzi lekceważą Kostrzewskiego. Ci zwłaszcza, którzy sami nic
jeszcze nie zrobili. Że figury sza
blonowa, że rysunek ma wady, że
koncepty się nieraz powtarzają. Czy
niamy im przypomnieć afozyzm o ła
twości krytyki. . . Czemuż oni nie
zakasują Kostrzewskiego ? ! To było
by wymowniejsze od zarzutów'. Wszy
stkie pisma humorystyczne nasze na
rzekają na brak wybitniejszych ry
sowników. Niektóre z tego powodu
muszą zaopatrywać się w rysunki —
za granicą. Import to podatny dla
nas. I dowodzi on, że to woale nie
tak łatwo być dobrym humorystą,
jak to się surowym krytykom naszego
nestora’ wydaje, kto nie czuje się tern
przekonanym—niech spróbuje. Choć
by na szpaltach naszego „Świata“.

W 1955 ROKU.
Opowiadanie dziadunia.

Pamiętam doskonale, kiedy dzia
dunio w staroświeckim, tak zwanym
ongi secesyjnym gabinecie w r. 1955—
opowiadał nam, wnukom, dzieje z przed
pół wieku:
— Zmęczony wrażeniami chwili
kładłem się o północy do łóżka—kie
dy delegaci nowoustanowionej samo
obrony — wezwali mnie do nocnej
warty.
— Jeżeli czarna secina chce
mnie zamordować—w pierwszym po
rywie buntowałem się przeciw tej
nierównej walce—wolę, aby uczyniła
to w mojem łóżku, niż ułatwiać im
to zadanie w bramie. Niech się po
fatygują na czwarte piętro. (W do
mach warszawskich nie było wtedy
jeszcze wind).
— Nie chodzi tu o nasze życie,
lecz o śpiące śród nocy bezbronne
nasze żony-, matki, siostry .i dzieci—
tłomaczyli mi delegaci.

Prawda! Argument był przeko
nywający. Zeszedłem na dół na po
sterunek. W niewynajętym sklepie
jakiegoś świeżo zbankrutowanego kup
ca czekało na mnie pięciu moich no
cnych towarzyszy.
Nastrój był przygnębiający. Re
sztki gazu w lampie przed oczekiwa
nym strejkiem gazowni—tliły małym
płomykiem, a i węgla w piecu ską
piono wobec tego, iż. koleje od kilku
tygodni już stały. I rozmowa toczy
ła się niewesoła: Lada chwilę mogło
się rozledz wycie nadbiegającej uzbro
jonej hordy płatnych zbirów, a nas'
było pięciu; bronią trzy grube kije
i dwa ukrywane skrzętnie w sąsie
dnim pokoju stare rewolwery.
— Czemużeście tak skrzętnie
ukrywali broń waszą?
— Ponieważ władza jaknajsro
żej zabraniała nam strzedz nasze
śpiące żony i dzieci przed czychającą na nie ręką morderców.
— To straszne, straszne! Rzeź
bezbronnych przez najętych siepaczy
w XX wieku, z karą dla chcących
się ocalić!
— .Władza uważała, że jedynie
krew połowy mieszkańców Warsza
wy, decydujących się dobrowolnie na
to, aby być zamordowanymi — może
ocalić dawny ustrój rządowy od plagi
obywateli, żądających zbyt śmiało
wolności.
— Co za czasy! Co za czasy!
włosy na głowie powstają.
A motek rozprzężonycli smutnych
myśli — okręcał wciąż dalej w kółko
zmęczone nasze mózgi. I cytowali
śmy szczegóły samoobrony doskonale
zorganizowanej w dzielnicach żydów,
którzy wskutek tragicznego doświad
czenia po krwawych pogromach Odes
sy, Kijowa, Kiszeniewa.i t. d .— po
łączyli wszystkie domy tajnemi furt
kami i—uzbrojeni w sygnały, wycze
kiwali śród nocy nieprzyjaciela—zrze
szeni w wzbudzające postrach jedno
wielkie ciało.
Należało ich naśladować. Podo
bno na balkonach kobiety trzymały
tam bańki z kwasem siarczanym. Je
den z naszych kompanów, były oby
watel — radził, aby w braku rewol
werów—uzbroić się w kosy i widły.
Ktoś poradził, aby jeden z nas w ocze
kiwaniu zbliżającej się szarańczy —
chodził na warcie przed domem. Lecz
w stanie wojennym taki spacer po
ulicy śród nocy — był ryzykownym;
groził więzieniem lub zesłaniem. Mó
wiliśmy o zagadkowych bombach, rzu
conych na Woli i w Bristolu. .Za
gadki te zresztą nie były dla nikogo
tajemnicą.
Jeden z nas umówił się tego
wieczoru z rodziną w owej kawiarni
Bristolu. Spóźnili się o poł godziny.
Zastali po wypadku drzwi kawiarni
już zamknięte. Byli tuż przy śmierci...
W koło nas cisza. Gaz syczy
swoim słabym płomykiem, a drewien-

ka w zapalonym piecyku trzeszczą.
Od czasu do czasu słychać szczeka
nie p sa przeraźliwsze, niż zwykle;
lub może nam się tylko ta k zdaw ało.
Tak biegły godziny—jed n a za drugą.
D la rozryw ki ktoś zaproponow ał
p a rty ę szachów . Lecz jeden z p a r t
nerów posuwał pionki lew ą ręką.
P ra w ą m iał na tem blaku. P rzy w yj
ściu z w iecu w Filharm onii zw ichnął
m u j ą ja k iś żołnierz silnem uderze
niem k o lb y — na posterunku.

Samoobrona. ,

P rzy monotonnym stu k u pionków
na szachow nicy i dźw ięku słów: szach
królow ej, w ieża, m at — zdrzem nąłem
się na swojem siedzeniu . . . . N agle
zbudzony w y strzałem — zerwałem się
na rów ne nogi. W pokoiku pow stał
popłoch, szachy runęły na z ie m ię ...
* — Co się stało?
.
Oto jeden- z naszych tow arzyszy
jeden z najm niej doświadczonych
obrońców tw ierdzy— w ypalił rozespa
ny z ^wypożyczonego starego zepsu
tego rew olw eru, który niewiadomo
po .co w y jął z ukrycia.
•
'
W pokoiku zapanow ał rw etes.
C zujniejsi lokatorow ie parterow ych
m ieszkań zbiegali się do nas w ne
gliżach. Z okien podwórza w ygląda
ły w ystraszone głowy. Jeden z p rzy 
byłych żalił się, że sio stra dostała
a ta k u .spazmów’, drugiego żona leżała
w połogu. Szczęściem w szy stk o skoń
czyło się na strachu. W krótce z ja 
w iła się w a rta nowych obrońców',
k tó ra na resztę doby nas zastępo
w ała.
Takie to rzeczy —: kończył dzia
dunio— przechodziliśm y przed pół w ie
kiem w pam iętnym roku P ańskim
1905-tym .
— Szczęśliw
y dziadunio! •— za»
V
chw ycał się jeden z wnuków’, dyrek
to r tram w ai balonowych.— Co za roz
kosz przeżywać ta k piękne chwile.
— To w n atu rze ludzkiej leży—
m achnął ręk ą dziadunio — zachwycać
się tein, co bezpowrotnie przeszło!
Lecz nie piękne to czasy przeżyw a
ło się, kiedy krew się lała, . bomby
huczały, w ęgla i chleba brakło, kie
dy listy i depesze od najbliższych

nie dochodziły, kiedy w aptekach od
m aw iano chorym lek arstw , a oberw ani
i głodni o bladych tw arzach z zaciśniętem i złowieszczo pięściam i zapełniali
ulice. I czyny nasze także nie były
wolne od w in .\ Nie byliśm y bożkami,
a terenem nie * był Olimp. Byliśmy
z m arnej słabej ludzkiej gliny. Mie
liśm y ka/dy z nas swój p u n k t w i
dzenia, jedynie podług nas dobry
i spraw iedliw y. M ieliśmy w łasne ambicye i przesądy — pełni niewyrozum iałości i nienaw iści. D zieliliśm y się
na, przeróżne p arty e polityczne. Ktoby je tam dziś zliczył! Narodowcy
nazyw ali ugodo wców kary ero wieżami,
socyaliści narodowców’ pasibrzucham i,
a anarchiści speyalistów socyalikamiburżujam i. Lecz w szyscy—ja k jeden
m ąż — w dychaliśm y w nasze płuca
ożywczy zapach tegoż samego won
nego kw iatu, hodowanego przez k u l
tu rę w ieków — z nieodchylonemi je s z 
cze w szystkiem i listkam i: a na lis t
kach tych p erliły się w ypisane łzam i
boskie słow a: Spraw iedliw ość, w ol
ność, praw da i m iłość dla w szystkich
braci ziemi.
,
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A leksander Alko.

Rosyjscy obrońcy
'sprawy polskiej.
Kuźmin-Karawajew.
Członek zgromadzenia ziemskiego gub.
twerskiej-, a zarazem profesor wojskowej
akademii prawniczej gdzie wykładał teorye prawa karnego. Przed rokiem niespeł
na podał się do dymisyi. Wśród konstytucyonalistów zasiada poniekąd nalskrajnej prawicy. Zyskał sobie licznychjprze
ciwników i nieprzyjaciół z tego powodu,
że jeszcze w lutym wystąpi! na posiedze
niu towarzystwa prawników w Petersbur
gu z refera
tem, w któ
rym p o d a ł
projekt ordynacyi wybor
czej, zbliżo
nej | do ogło
szonej w kil
ka miesięcy
później usta
wy sejmu, i
dowodził, że
lepiej poprze
stać na razie
na takim sej
mie, niż do
bijać się instytucyi, lubo
doskonalszej,
lecz trudniej
szej do uzyskania. Następnie ściągnął na
swoją głowę gromy oświadczeniem, wygłoszonem na ostatnim zjeździe moskiews
kim, że nie stronnictw a; skrajne lecz
umiarkowane wywalczyły manifest z dnia
17 października. W prasie krążą oddawna
pogłoski,jakobyKarawajew miał objąć te
kę ministra sprawiedliwości w pierwszym
gabinecie konstytucyjnym.
Jest naszym dawnym i wypróbowanym
przyjacielem i bronił zawsze naszych in
teresów w prasie rosyjskiej; bronił ich
wymownie na ostatnim zjeździe w Mos
kwie. Na wyróżnienie zasługują artykuły
prof. Kuźmina Karawajewa w kwestyi au
tonomii Polski, drukowane w „Prawie.“
Uznając konieczność autonomii Polski,
jest przeciwnikiem zasadniczym autono
mii prowincyonalnej innych dzielnic pań
stwa.

Rodie zew.
W prasie rosyjskiej Rodiczew pierwszy
ściągnął kwestję polską z obłoków teoryi i życzeń platonicznycli na grunt, prak
tyczny, określił ściśle co się polakom n a
leży i co dać im trzeba. Ogłoszenie pam ięt
nego artykułu w prasie poprzedziły na
rady, przeprowadzone z przedstawicielami
stronnictw polskich w Moskwie. Na posie
dzeniach zjazdu Rodiczew był jednym
znaj energicz
niejszych obroriców spra
wy polskiej.
Uczestniczył
również w obradachjakie
m ia ły miej
sce w W ar
szawie'.
R o d iczew
należy do li
czby owycli
twerskicli, co
to ważyli się
m a rz y ć o
wiośnie wów
czas, gdy za
podobną lek
komyślność karc.ono srodze!i dotkliwie.
Nie minął go więc jlos wielu kolegów
z T w ery , pozbawienie? praw, zesłanić.
Szczególniej gnębił go Plewe, po które
go dopiero śmierci wrócił do Petersburga.
Rodiczew to świetny mówca przedewszystkiem, trybun, nawykły przemawiać
do tysięcy, umiejący porwać tłum siłą,
czarem słowa. Jest to niezawodnie najlep
szy mówca polityczny w Rosyi, górujący
nad wszystkiemi innemi potęgą uczucia
i siłą przekonania.

Działacze rewolucyjni
w Rosyi.

O. HAPON. Prezes klubów robotniczych
utworzonych w Petersburgu z inieyatywy
Plewego, twórca olbrzymiej demonstraeyi
w dniu 22 stycznia. Po wypadkach stycznio
wych wyklęty przez synod uciekł z Pe
tersburga, przekradł się przez granicę
pod Wierzbołowem i tułał się bądź po
Szwajcaryi, bądź po Francyi. W sierpniu
wrócił potajemnie do Petersburga i prze
bywał tam kilka miesięcy; 1-go grudnia
wyjechał znowu za granicę. Przed wy
jazdem O. Hapon rozmawiał z przedsta
wicielami prasy, wyłuszczając im szcze
gółowo swe poglądy na chwilę obecną.
Między innemi .oświadczył, iż naród ro
syjski musi zatrzymać się w drodze, je
żeli nie chce, aby rewolucya rzuciła go
w przepaść. Dalsze gwałty wywołałyby
reakcyę, która opóźniłaby świtanie wol
ności. Lud musi nawet tymczasem zrzec
się 8-godzinnego dnia pracy. Rosya nie
je st przygotowana do takiej reformy,
która wywołałaby niewątpliwie ruinę
przemysłu krajowego i okropną klęskę
głodową. O. Hapon twierdzi, iż lud ro
syjski nie dojrzał jeszcze do stanowczej
emaneypacyi, i że trzeba do niej przy
gotować grunt przez takie reformy, jakie
zaprojektował hr. Witte. Ta zmiana za
patrywań, do których O. Hapon przyznaje się publicznie, obudziła w kołach re
wolucyjnych łatwo zrozumiałe oburzenie.
22.

Dzieci więźniów.
(Zdjęcia fotograficzne Cz. Rulewskiego)

przytułku dla dzieci więźniów. Jest taki
przytułek. Od bardzo niedawna. Górna
ulica, szósty numer. W lokalu pryw at
nym, wynajętym za drogie pieniądze, choć
gospodarz opuścił coś z komornego.
Przytułek stw orzyła pani Aniela Ko
nopczyńska.
To właśnie pierw sza z moich wychowanek —
mówi przedstawiając mi „dużą Manię", blondynkę czter
nastoletnią, piękną dziewczynę, żywą, chętną, o spojrze
niu wesołem i ujmującem.
Mania korzysta z pierw
szej sposobności, aby do p a
ni Konopczyńskiej się przy
tulić, objąć ją wpół, ręce jej
ucałować.
— Dziś to moja pociecha —
mówi mi pani Konopczyńska.
Dziś... A la t temu dwa?
Ta duża Mania, która tak ufnie
na ludzi spogląda, nie patrzy
ła nigdy nikomu w oczy. Po
nura i uparta, mówiła z bra
w urą, graniczącą z bezczel
ności^:
— Moja siostra się nie
uczyła czytać, a dziś powo■ zem jeździ. I ja będę jeździ
ła powozem, olio...

Syn pisuje.
W łaśnie pani Konopczyńska ma jego list do wy
słania. Popełniani niedyskrecyę i przepisuję tu z niego
jeden ustęp:
---- - - - - - ’
„...jestem dyżurny w stołowym, rozdaje najsam pierw
wszystkim dzieciom. Na łostatku ja trochę wiency i chłopcy
są na mnie złe że ja dostaje wiency, przez to mnie prze
zywają i clicą mnie bić że ja im nie daje dużo a jak
ja udeże którego mocno to idzie do pani na skargę..."
Indywidualności rysują się wcześnie w istocie ludzkiej.
Czego Kubuś nie chce jeść...
x .
Janek siedzi skulony, jakby w sobie ściągnięty.
— A bo dostał za mały kawałek chleba — odpowia
da za Kubusia.
— A czemuż dostał mały?
— Bo ja wziąłem sobie duży pierwej.
— To pewno nie naumyślnie. Żebyś wiedział, Ja n 
ku, to byś mu pewno oddał duży a sam w ziął mały. Co?
Janek odpowiada ze spokojną a lakoniczną szczero
ścią:
. -. !
■
— Nie!..
Z chóru dzieci wyrywają się głosy: •
— Co? on by oddał co? * On by zabrał każdemu
coby mógł...
. •/
Jest tu już i —• opinia w tym światku.
Swoją drogą czemu Kubuś nie je choć małego ka
w ałka.
’ .
O! on>już nie ruszy! Jak powie, że nie, to nie.
On tak do wieczora będzie siedział i ani mru-mru...
System strajkowy.

Czyściutko tak i miluchno w tym przytułku.
x
Są opiekunki, którym się wydaje, że to za wiele
komfortu
—
dla
dzieci
więźniów.
Każda za starszych dziew—
Panie,
one
same
ten
komfort
robią.
Dzieci
prze
czyn ma jedną z] najmłodszych na wyłącznej opiece. Są
cież
sprzątają,
zam
iatają,
łóżka
sobie
ścielą,
froterują...
to takie sztuczne mamy i sztuczne córeczki. Duża Mania
I
tu
idzie
właśnie
je st jedną z najlepszych mam, i małej Teci bardzo dobrze
o
to,
aby
wyrobić
je st pod takiem matkowaniem.
w n ic h p e w n e
Tecia niedaw nolbyła chora.
przyzwyczajenia i
Mania zaprowadziła ją do lecznicy.
potrzeby, żeby im
Nie pomogło. Tecia ciągle kasłała.
dawny brudobrzydzić i do dawnego
niechlujstw a zra
— Proszę pani — "mówi raz Mania do opiekunki —
ja jeszcze raz pójdę do lecznicy. Ja muszę się wykłó
zić. Gdy się bez
pewnej m iary wy
cić z doktorem. Co oni mi z moją Tecią zrobili?’.
gody i czystości
nie
będą
mogły
oJak pani Konopczyńska zebrała swój specyalny penb
e
jść
—
zmuszone
syonat? ‘
się
ujrzą
nań
u— Chodziłam po w ięzieniach...Pytałam , która z prze
mieć zapracować.
stępczyń ma dzieci, i gdzie one są.
.
To jest'zd an ie pa
rozum iała lepiej
— I ja k ż e
ni Konopczyńskiej.
co clicę zrobić dla
przyjmowano pa
I moje .także.
jej dziecka. Kiedy
nią?..
Nuty jakiejś specyalnie więziennej wcale nie daje
iuż wychodziłam,
—Większość
się pochwycić tu, w przybytku dla dzieci więźniów.
czuję, coś mi się
kobiet —obojętnie.
— W każdym razie niech pan się przypatrzy tej
u nóg czepia. „A
Do przytułku? A
dziewczynce — mówi mi pani Konopczyńska.
to ja proszę panią
niech tam będzie.
I przedstaw ia czarną, cichą, posłuszną istotkę, któ
o opiekę nad moim
Znać, że było im
rą tu „m ałą Manią"' nazywają.
synem., żeby się
mniej więcej wszy
Czasem nazywają ją także, ale rzadko, i w yrzut
nie dostał tu, gdzie
stko jedno. Poda
sobie zaraz z tego czyniąc — „lombrozianką"; Podobno
ja jestem..."
wały mi adresy.
Rabski w feljetonie swoim, temu przytułkowi poświęco
I tyle. Jedna tylko
nym, pierwszy ten rzeczownik rzucił. I istotnie jakieś
piętno zwyrodnienia położone je st na tej twarzy, przy
Pokazuje mi pani Konopczyńska ładnego małego
pominającej tyle fotografii, jakiem i Lombroso poprzeć usi
chłopca z dużemi oczami.
łował swoją błyskotliwą, ale z gruntu fałszyw ą teoryę
Jego m atka otruła męża swego. I chłopiec
o istnieniu w ludzkości osobnego typu, osobnego gatunku
to widział. Zeznawał w sądzie. I nam opowiadał.
odniarza.
b ■
Skazano ją na długie więzienie. W tych dniach otrzw
Dziecko dobrze umyte, czyściutko ubrane, z białą
m ałam od niej list i dwa ruble. Z prośbą o oddahj^1
jednego rubla na Mszę za duszę męża, a drugiego — 'na* y krjtfaką pod szyją, z kolorowym fartuszkiem na którym
siffwnedalik odcina, czyni wrażenie niepokojące
m arki dla syna, żeby do niej czasem pisywał...
4

We wzroku jej tkwi coś niejasnego, coś jakby nie
dość ludzkiego. I
— Ale gdyby, pan ją widział taką, jakeśmy ją podję
li, narosłą brudem, ze skołtunionemi włosami, obszarpaną, lęk
liwą, osłupiałą...
Wyobrażani sobie. Zwierzątko.
W przytułku są dzieci od lat
trzech. Młodsze może matka mieć
przy sobie — w więzieniu. Po
latach czternastu do nauki idą.
Jest pod opieką pani Konopczyń
skiej obecnie dzieci 42, chłopców
i dziewcząt.
Dotychczas
szło to V
jakoś.
V*
Składki ludzie dawali, od ofiar
się nie wymawiali.
— A obecnie?
— 0, obecnie jest fatalnie...
fatalnie... Rozwinięta po strejkach ofiarność publiczna wyjała
wiać poczęła' dobroczynne przytułki i zakłady... „Na gło
dnych daję“ wszędzie, się słyszy odpowiedź. Nie wiado
moco robić..
--Przypominać się ofiarności publicznej...
To panowie dziennikarze powinni za nas robić..
— Dobrze, biorę Świat" na siebie... .
...Górna, numer szósty...
Światowy.

«-3
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2. — I leżeć będzie zdaie się nie zgorzej,

Z TEATRU.
Kiedy zaczęły spadać więzy, krępujące na każdym kroku
swobodny rozwój myśli polskiej, gdy w szkole ozwała się mowa
polska, a w prasie — wolne polskie słowo, — teatr nasz, który
w latach najsroższ.ego ucisku był jedną z główniejszych ostoi,
gdzie słyszeć można było język polski, — teatr nasz nie mógł
pozostać w tyle. Bezład stosunków wszakże, w których żyjemy, sprawia, że cenzura nie wypuściła jeszcze dramatu polskie
go z nazbyt troskliwej opieki.
Czemże się zaznaczył dotychczas ów moment przełomo
wy w teatrze?
Wystawiono starą komedyę Niemcewicza „Powrót posła,"
osnutą na tle dziejów śejmu czteroletniego. Dotyczas sztuka
ta była na indeksie. Dlaczego? Bo mówi się w niej o prawach
i obowiązkach obywatelskich, o miłości ojczyzny... Bo prze
chadzają się w niej po scenie staropolskie kontusze... A prze
cież kontusz przez długi czas uchodził w oczach cenzury ja 
ko symbol „nieprawomyślności", i tylko w wyjątkowo niewin
nych okolicznościach pozwolono mu pokazać się w teatrze.
Z tego względu
kontusze w „Po
wrocie posła" mają
istotnie symbolicz
ny charater. Zwia
stują nową erę w
historyi rozw oju
naszego teatru. I
nie dziw, że Fren
kiel, z n a k o m ity
„Starosta", nawy
kły do staropol
skiego stroju i do
karabeli,—czuł się
wzruszonym, gdy
p. Czerniawski, krawiec teatralny, ub ie r a ł go przed
pier wszem przed
stawieniem, — przy
pomocy pana Kali
nowskiego, teatrali _ Na o]co przedstawia się wcale nieźle. ‘
nego fryzyera... ?
(Zdjęcia fot. Pascha),

3. — Trzeba przyznać, iż w tym stroju człowiek dobrze się czuje.

Komedyi Niemcewicza towa
rzyszyły „Pierwiosnki" Kordyana Ujejskiego. Jednoaktówka
ta również była dotąd zakaza
ną. Tu jednak myśl gubi się
już zupełnie, szukając motywów
zakazu. Jakąż zbrodnię poli
tyczną dojrzało oko cenzury
w sielankowej miłości dwojga
dzieciaków? Zdaje się, że banicyę „Pierwiosnków" z afisza
spowodowało nazwisko autora..
Ujejski? W uszach naszych
„opiekunów" brzmiały wnet
dźwięki hymnu „Z dymem po
żarów." Nic nie znaczy, że au
tor „Pierwiosnków" był tylko
synem Kornela. „Nieprawomyślność" ojca spadła na niego
w dziedzictwie. A może podej
4. — Niech mi teraz kto
rzenie budziło imię Kordyana?
wlezie w dro^ę!
Może przeczuwano jakieś po
krewieństwo z bohaterem dramatu Słowackiego? Są tajem
nice, których zwykły umysł ludzki rozwiązać nie potrafi.
P. Józef Śliwicki, energiczny kierownik teatru „Rozmaitości", zapowiada cały szereg sztuk, które dotychczas w War
szawie nie mogły być grane. Ujrzymy wkrótce „Bogusław
skiego i jego scenę," historyczny obraz Rapackiego, „Dziką
różyczkę" Bliżińskiego, „Braci Lerclie" Asnyka, „Nową Dejanirę,“ „Balladynę" i „Lilię Wenedę" Słowackiego, „Barbarę Ra
dziwiłłównę" Felińskiego, „Kazimierza i Esterkę" Kozłowskie
go... I znowu zapewne na ustach wszystkich pojawi się pytanie':
Dlaczego tych dzieł nie pozwolono wystawiać dawniej? Zaliż groziły niebezpieczeństwem całości Państwa? Dlaczego? Są
tajemnice...
krz.

Felieton warszawski.
Minął pamiętny, historyczny listo
pad, z pierwszemi uniesieniami wy
walczonej wolności, z pierwszemi
wiecami ludowemi, z niezapomnianym
nigdy pochodem narodowym, minął,
do tych wspomnień podniosłych, do
łączając, niestety, i dni krwawe,
i obrazy dzikich gwałtów, i klepsy
dry licznych ofiar.
PierwszyV zaraz dzień wolności
faktycznej splamiony, skalany został
wieczorem wylewem krwi.
Do pieśni, które biły dnia tego
pod niebiosy, głośne, mężne i rado
sne, nutami narodowemi i zdobvwczerni, wieczorem przyłączyła się pieśń
żałobna:
— De profundis!
Ci, co sztandary nieśli przez
ulice miasta, gromnice chwycili w rę
ce, otoczywszy złożone na zimnej po
sadzce szpitalnej ciepłe jeszcze_trupy towarzyszów.

Po tym. listopadzie, w którym
jak podczas burzy w krótkich blas
kach i głośnych gromach kotłowało
się życie, pozo
stał niby osad
krystaliczny,
po uspokojeniu
zmąconych re
akcją chemicz
ną płynów dar
wzięty, przy
znany, zatrzy
many — wol
ność słowa pi
sanego.
„Urodzony
w niewoli, okuty w. powi
ciu “ — dziś —
bez cenzury
piszę.
Ale światło wolnego słowa pi
sanego nie jest w stanie rozświecić
zamglonego powietrza naszego kraju.
Po pełnym rozmaitości listopadzie
nadciągnął grudzień—cięższy stokroć,

bo z dniami tak do siebie podobnemi
w swojej-chmurności i grozie.
Poczęły się strajki i wiece za
wodowe. I idą — łańcuchem bez
końca.
Czytelnicy mają tu obok ilustra
cję wiecu przy baraku, dla budowy
trzeciego mostu wystawionym. Gdy
bym zaś chciał każdemu wiecowi po
święcić choćby wiersz jeden w naszem piśmie, trzebaby było zepchnąć
chyba ze szpalt powieść Zapolskiej
albo wiersz Langego. Tego, czytel
niku, byś mi nie darował, prawda?
Więc tylko słówko o tern, że
wiec mieli stróże, że wiec miały
praczki, że wiec mieli woźni, że wiec
miały kucharki, że mieli wiec ucznio
wie szkoły średniej...
Panna Marja, która się zrobiła
ogromnie społeczna w ostatnich cza
sach, spotkawszy mnie przed miesią
cem,< z tryumfem
rzuciła mi:
V
— Byłam
na każdziutkim wiecu!
V
Gdym ją jednak spotkał przed
dwoma tygodniami, miało piękne bie
dactwo nosek spuszczo
ny ku trotuarowi i sze
pnęła z rezygnacją:
— Tchu już nie
mam...
A ja wtedy po
wiedziałem sobie:
— Dobrze ci tak...
Albowiem w nagłe
uspołecznienie panny
Marji zgoła nie wie
rzyłem. Wiedziałem,
czego ona na wie
cach szuka?! Wra
żeń. Wiedziałem, po
co ona na nie cho
dzi?! Dla rozrywki.
Tam gdzie się czy
niła praca poważna,
gdzie śród ścierań się
i śród męki przedziera^
ła się na światło z głębin duszy myśl
społeczna, piękne kobiece stworzonko
widziało tylko przedstawienie. Tam,

gdzie stawali
naprzeciw
ko siebie trybunowie z go
rącem słowem, niby gladjatorowie z wyostrzonym
mieczem,zgrabne i wyper-

fumowane paniątko widziało tylko ak
torów.
Ale panna Marja czyniła to bez
cynizmu, z tą fałszywą szczerością,
która nie jest jednak oszustwem.
Jej się zdawało naprawdę, że lecąc
na wiec czyni coś dla ludzkości...
Ach, panno Marjo...
Nie. To stracone dziś słowa.
Zrozpaczona, wyczerpana i—przestra

szona ^wyjechałaś na wieś." Odpo
cząć, mówisz. I schronić się, ja po
wiadam. A że poczta strajkuje, więc
cię ten numer „Świata “ może i nie
dojdzie. Nieść go na Warecką nie
będę, bo tam bramy pocztowej pilnu
ją żołnierze. W puszkę go nie wrzu
cę, bo do poczciarzy, co odwożą ko
respondencję na kolej, zaufania nie
mam. Ja lubię specjalistów! Ale sło
wa prawdy cię nie miną, piękna pan
no Marjo...

Pierwszą zaś rzeczą, co ci po
wiem, wiedz o tem, będzie to:
— Chodź do teatru!
Bo naprzód to dla ciebie stoso
wniejsze. A potem—przecież muszą
ludzie chodzić do teatru. Toć teatr
jest wielką gałęzią literatury, wielką
odnogą sztuki, cywilizacji, życia na
rodowego. Utrzymać go i podtrzy
mać to konieczność, więcej —- to obo
wiązek.
I to uspokaja nerwy.
A jak to jest potrzebne, jak to
jest potrzebne! Strejki. Wiece. Wie
ce. Strejki. Na jawie to nas mor
duje. Po nocach się to nam śni.
Parę dni temu, mijając kościół
poreformacki, wpadła mi w oczy tak
dobrze z lat jeszcze dziecinnych zna
na, budka ze świętościami. W niej
babka; przy niej dziadek. Przysiągł
bym, że to ci sami, których mijałem,
śpiesząc się do gimnazjum z torni
strem na plecach.
Czy myślicie, że mnie uspokoiły
te wspomnienia z lat dziecinnych?
Czy myślicie, że widok tego najspo
kojniejszego z przemysłów kojąco
wpłynął na podniecone nerwy?
Przyszło mi na myśl na widok
tej budki: .
— A kiedyż zrobią wiec i strejk
dziadyV kościelne?
.
~Viuus>

su, chwile — mowy być nie mogło. Dziś
można to czynić. I oto spełniamy to, o
czem od dawna marzyliśmy: stajemy na
posterunku, który zająć było można do
piero po ustąpieniu cenzury.
'•
Przerwał na chwilę, poczem ciągnął
d alej: •■
•
— Pamiętam, spotkałem parę lat te
mu jakiegoś niemieckiego agenta, tu,
w Warszawie osiadłego, który handlował
fotografiami aktualnych zdarzeń zagra
nicą. Zapytałem go: „A czy pan posyła
za granicę fotografie i z tego, co się
u nas dzieje ?“ Niemiec spojrzał na mnie
oczami naiwnemi. „Proszę pana, kiedy
tu się nic nie dzieje". Gzy to nie cha
rakterystyczne, powiedz pan. Ale się ten
niemiec mylił w gruncie rzeczy. Działo
się coś w kraju naszym. I działo się wie
le. Tylko że o tem nie już pisać, nie już
fotografować, ale i szeptać było nie po
obywatelsku. Robiliśmy w tajemnicy bo
wiem narodową pracę, ludową oświatę,
sposobienie się na działaczy. Dziś wszy
stko to można czynić otwarcie i staje
też „Świat", jako lustro tę pełnię życia
odbijające.
I jak gdyby to wyrażenie dobrze od
powiadało jego myśli, redaktor powtó
rzył:
— Tak, lustro. Chcemy bowiem być
bezstronni i w środek życia narodowego
przeniknąć, po żadnej stronie między
walczącemi nie stawać, jeno każdy epi
zod, w najpełniejszem świetle go złapaw
szy, nieść czytelnikowi naszemu. Nie
znaczy to bynajmniej, abyśmy sami
sprawie narodowej służyć nie mieli. Nie
znaczy to, abyśmy ziarna od plew i kło
sa od słomy rozróżniać nie umieli. Zna
czy to jedynie, że będziemy bezpartyjni
i nadpartyjni i dla namiętności stronni
czej nieprzystępni. Pomyśl pan, jak mo
żemy dobrze służyć wszystkim tym, któ
rzy pracują, walczą, zdobywają, gdy za
ślepienie nigdy nam łuską' oka nie prze
słoni.
I gorętszym tonem dodał:.

Nasz pierwszy wywiad.
Mówiłem cło redaktora:

*

'

— Będę się starał... Zrobię, co umiem. Ale właściwie — czem ma być
„Świat"? Czem pan go chce uczynić?
Słówko informacji... Jedna instrukcja...
— Instrukcja? Słuchaj pan. Świat jest
owocem tego przewrotu historycznego, któ
ry się dokonał, tej zmiany stosunków, ja 
kich się doczekaliśmy,.tej wolności słowa,
jaką posiedliśmy. Bez tej zmiany, bez tej
wolności, o wydawaniu żywego, aktual
nego pisma tygodniowego, piórem, ołów
kiem, aparatem fotograficznym chwyta
jących w lot pędzące na skrzydłach cza

W KRAKOWIE.

— Ale, zapamiętaj pan to sobie:
możemy się stać wszystkim mili nie za
samą cenę naszej wysokiej bezstronno
ści. Bo to mało być bezstronnym. Ka
mień martwo przy drodze leżący bez
stronny jest także. My musimy być jesz
cze i czynni, i ruchliwi, i żywotni, i po
trzebni, i konieczni. Technikę pisma ilu
strowanego musimy doprowadzić do do
skonałość’. Czujność nasza musi być
niezmordowana*. Prędko i dobrze, krótko
a dokładnie — oto nasza dewiza. Być
ostatnim wyrazem kunsztu dziennikarsko-ilustracyjnego, o ile to u nas jest
możliwem, — oto ideał „Świata"..
Tak mi mówił redaktor...
Współpracownik Świata.

Zebranie ludowe na rynku na rzecz głosowania
powszechnego. Poseł D aszyński przem aw ia z pod
pom nika Mickiewicza.

„Stara Warszawa11 w Filharmonii.
Odbył się w przeszłym tygodniu
w Filharmonii koncert,< na którym
V
prócz muzyki produkowali się poeci,
którzy</ z zamiłowaniem oddawali się>
opiewaniu t. zw. Starej Warszawy,
t. j. ściśle biorąc Starego Miasta
i Łazienek. Jako poeci występowali
p. K. J. Jasiński oraz Or-ot: pierwszy
umie zgrabnie wierszować, a drugi
niewątpliwie ma talent i wyrobił so
bie głównie imię, jako śpiewak trą
dycyj staromiejskich. Czy jednakże
zarząd Filharmonji uczynił wszyst
ko, co należało? A Wiktor Gomulicki, którego rzeczy warszawskie —
zarówno w stylu Łazienkowskim jak
i Staromiejskim — są bez wątpienia
kunsztowniejsze, niż inne w tym to
nie utwory, a zapewne i starsze?
Przytem dlaczego pominięty został
najdawniejszy i najpiękniejszy hymn
na cześć Starego' Miasta, napisany
nie przez byle kogo, bo przez Juljusza Słowackiego—
Wiersz
ten, jeżeli nie w całości, to częścio
wo należało oddeklamować na koncer
cie poświęconym Starej Warszawie.
Co nam zdrady?

Je st u n as kolumna
w W arszaw ie,
Na której u siad ają podróżne żórawie,
Spotkaw szy jej liściane czoło śród obloką —
T aka zda się odludna i ta k a w ysoka.
Za tą kolumną we m gły tęczowe ubrana
Stoi trójca św iecących wież św iętego Jan-a;
Dalej ciemna ulica, a w niej ja k ie ś szare
W ygląda w perspektyw ie sinej M i a s t o S t a r e ,
A dalej jeszcze we mgle, która tam się m roczy—
Szklą okien—ja k zielone Kilińskiego oczy,
Czasami uderzone płomieniem latarn i,
Niby oczy cichego upiora z pod darni...

Czy to nie był uroczysty motyw
dla koncertu, jaki urządziła Filharmonja?
A L.

