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W PRZYSTANI NARODOWYCH SNÓW.
ismark powiedział o nas:
n e j— to owo niepojęte zjednoczenie przeszłości,
— Polacy są w polityce poetami, a teraźniejszości i przyszłości, coraz bliższej Króle
w poezyi politykami...
stwa Bożego.
•• ' . .
'
Trudno o wyraźniejsze odbicie różni
Po za ojczyzną niema snadnego kształtu roz
cy tych dwóch biegunów myśli politycznej, z któ wojowego dla jednostki ludzkiej, dlatego też roz
rych jeden reprezentuje, w idealnym rozwoju, wła biór jakiegokolwiek organizmu państwowego jest
śnie sam Bismark, a drugi — cała trądycya Rzeczy grzechem przeciwko najistotniejszym prawom du
pospolitej.
szy ludzkiej. Poezya „Dziadów", „Irydyona", poe— ...W poezyi —politykami! Prusko—policyj zya „Kordyana"—jest protestem przeciwko temu
ny duch wstrząsa się w aforyzmie tym, już nie na grzechowi i przeciwko ranie, rozwojowi ducha za
„zbrodniczość" tendencyi „Irydyona", czy „Kor danej.
•
(
/
.-'
dyana", lecz, na karygodniejsze jeszcze wykrocze
Oto jest ta „polityka" poezyi emigracyjnej,
nie poezyi po za ramy, przepisane jej przez „re o której mówi Bismark.
*
gulamin “ estetyczny.
**
o
To tak jakby privat-docent chciał przyw
dziać mundur landrata! A tego w „Królestwie bo...Nie jest w Polsce obywatelem ten, kto się
jaźni bożej" chyba jeszcze nie było. Od my nie czuje odpowiedzialnym za całość i wielkość
śli politycznej w Prusiech jest rząd, landraci; oby Rzeczypospolitej.
watele, a więc i poeci—są od słuchania. Ten ideał
A gdy tych świadomych obywateli mało, nie
prawno-państwowy zatknął swoje sztandary nietyl- ma instytucyi prawnie przeznaczonych do strzeże
ko w samym Berlinie, lecz i wszędzie, gdzie duch nia i przejawiania troski o całość oną i wielkość,
pruski znalazł przybraną ojczyznę...
wtedy nic dziwnego, że troska ta zapada w wybra
' Ideał polskiej myśli politycznej—naodwrót—nie ny szereg serc z siłą nietylko wydatniejszą, ale
zna takiego w społeczeństwie osobnika, któremu- i bardziej męczącą, a i bardziej od realnych spo
by wolno było żyć bez troski o ojczyznę. Nie jest sobów patrzenia politycznego oddaloną.
obywatelem ten, kto się nie czuje odpowiedzialnym
Takim szeregiem' serc wybranych była poe
za całość i wielkość Rzeczypospolitej.
zya nasza po roku 1831. W poezyę zapadła troska
Któ nie uświadamia sobie należycie tej zasady obywatelska o całość, wielkość i nieśmiertelność
naczelnej w naszej ducha politycznego konstytu- ojczyzny. I poezya była jedynym sejmem, z któ
cyi, ten nie zdoła zrozumieć ani treści naszego stu rego jeszcze wychodziły uniwersały ducha naro
lecia XVI w życiu zbiorowem, ani logiki wewnętrz dowego. A im bardziej czas i wydarzenia odsu
nej w liberum veto, ani—poezyi porozbiorowej.
wały ludzi od daty ostatniego sejmu realnego, tern
Ktokolwiek chce zapoznać się gruntownie z tą wyraźniej ów „sejm marzenia" przybierał cechy
wielką literaturą polską, która się zaczyna od „Kon i atrybuty marzenia; tern skwapliwiej poezya prze
rada Wallenroda", ten przedewszystkiem musi od istaczała się w przystań bolesnych snów, do której
czytać słowa, które Mickiewicz na wykładach w Ko po trudach rzeczywistości żeglowała strudzona myśl
legium francuzkiem powiedział o ojczyźnie. Ojczy i poranione uczucia polaka. Aż ta poezya stała
zna w pojęciu Mickiewicza—to najdoskonalsza for się wreszcie nietylko sejmem jedynie ustawodaw
ma, w której się może przejawiać i potężnieć roz czym, ale pod naciskiem wynaradawiających sto
wój ducha zbiorowego i rozbiór duszy indywidual sunków—wszystkiem: ojczyzną.
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Im konkretniej polityka wynaradawiająca ni
Przecinamy pamięcią wnętrze samotnych za
szczyła Polskę realną, tem bujniej w ściśniętych zwyczaj pokoi, i w oczach stają nam znowu syl
od zgrozy sercach rozrastała się tamta—z natchnie wety całej gromady ludzi, zebranej u wezgłowia,
nia utkana—Polska czwartego wymiaru.
by dniem i nocą czuwać nad ostatniemi chwilami
W przystani narodowych snów.
poety. Nie rodzina to jednak, lecz wyłącznie przy
Sfe
jaciele i dziwnym zbiegiem—prawie wyłącznie mło
dzież. Ostatnie spojrzenia „strażnika przeszłości"
Aż wreszcie coraz dotkliwiej topniał i teren patrzyły na pokolenie, wchodzące w przyszłość,
geograficzny, na którym żyć mogło marzenie na na gromadę artystów, poetów, studentów...
rodowe. Między r. 1864 — 1869, kiedy powstanie
„My błogosławim wam, młodzi rycerze,
upadło, a poeci wielcy wymarli—nie było skrawka
„Narodowego długu spadkobiercę...
ziemi, gdzieby postawić było można gmach sejmu
Kto wie, może wspomnienie tego własnego
poetyckiego. Ironią dziejową, pruskie armaty pod
dwuwiersza
błąkało
się
wtedy
w
obolałych
myślach
Sadową i Koeniggraetzem zdobyły dla nas ten
upragniony kąt. Konstytucya austryacka wraz ze umierającego...
Ci „narodowego długu spadkobiercę" wo
względną autonomią Galicyi—prostolinijny wynik
Sadowy — otworzyły przed myślą polską platformę kół odchodzącego do bogów serca zebrani—to była
właśnie
owa:
„Młoda
Polska",
to
ostatnie
stadyum
wolności.
I przyszły historyk naszej kultury w w. XIX ewolucyjne Krakowa intelektualnego, dziś już roz
i na zaraniu XX stulecia nie będzie mógł pominąć pierzchłe, poodosobniane, zróżniczkowane.
*
milczeniem wielkiego, choć zmiennego w ewolucyi,
okresu: krakowskiego.
Imieniem
tego
pokolenia,
które
w
r.
1897
ze
Na tym gruncie powstała najbardziej świado
brało
się
u
łoża
Asnyka
żegnać
odchodzącą
w
cie
ma swoich celów partya polityczna, tutaj wypo
nie
przeszłość,
„dni
listopada
jeszcze
nie
daleką";
wiedziała swoje słowo nie przeżyta po dziś dzień
imieniem
tego
odłamu
pokolenia,
które
w
ręce
szkoła historyczna, tutaj też mogli swobodnie tro
swoje
wzięło
testament:
„nie
deptać
laurów,
co
na
skę o wielkość ducha polskiego zakląć w sztukę
grobach więdną! — przemówił dziś jeden z nich:
polską—artyści.
Tadeusz Miciński w książce p. t: „Do źródeł duszy
W tym samym roku, w którym cesarz Fran
polskiej" *).
ciszek Józef podpisuje autonomię Galicyi,—Matejko
Jeżeli barwę duchowej zawartości ludzkiej
pracuje nad snem swoim z przeszłości, nad „Unią
mierzyć mamy nie „przeciętną arytmetyczną" jego'
lubelską", po której tyle innych wysnuwa się z du
czynów,
lecz
wierzchołkami
pragnienia,
szczytami
szy jego, a wszystkie z myślą o niej.
chwil pozacodziennych, to książka Micińskiego
W rok później w dzienniku krakowskim jest nietylko spowiedzią duszy jego własnej, ale
„Kraj" pojawia się płomienna odezwa: „Zanieśmy i monografią tego stanu wewnętrznego, w który
prochy Mickiewicza na Wawel". Kraków uczuwa wypadki dziejowe zaniknęły najwrażliwszy łam insię po Paryżu nową stolicą marzenia—i chcewmu- teligencyi polskiej, kładąc mu. na czoło znamię:
rach swoich ugościć proch monarszy...
civis doloris.
. <
Tutaj Asnyk, zdaleka wpatrzony w pozytywny
Książka Micińskiego jest zwierciadłem pracy
ruch Warszawy, uczuwa się strażnikiem przeszło wewnętrznej ducha, Polsce zaprzysiężonego, pracy,
ści. „Nie deptać wawrzynów, co na grobach więdną"! która po poddaszach i samotniach młodzieży kra
Tutaj obok Matejki rośnie drugi wielki ta kowskiej rozpoczęła się cudownem ustawieniem
lent—i druga o Niej śniąca dusza: Malczewski Jacek. w tym samym, nieomal dniu, w którym na Wa
A nie zamknął jeszcze był powiek mistrz, nie wy welu spoczęły prochy Mickiewicza.
powiedział się w kształcie najwymowniejszym
Książka Micińskiego jest ujętym w dłonie te
Malczewski, gdy na tym samym gruncie, pośród stamentem pokoleń poprzednich, w niej spoczęła
tych samych murów gotyckich—do słowa dochodzi wiara nie tylko Asnyków, ale i Emigracyi. Nie
Wyspiański.
próżno pisze wniej:
Przez nazwi
„Emigracya zapa
sko Wyspiańskie
liła na naj wyższych
go dochodzimy do
górach stosy ofiar
poeźyi.
ne, z tajg syberyj
skich nanoszono
drew...
• W cichym do
mu na ulicy Ło
bzowskiej w Kra
*) Tadeusz Miciński: „I
kowie umiera As
źródeł duszy polskiej*.
nyk.
Lwów, H. Altenberg. 19
str. 180.
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Książka Micińskiego przenosi gorącem tchem
w dzień dzisiejszy to prawo ducha polskiego, któ
re mówi o przywileju i posłannictwie obywatela...
Nie próżno też na jednej z piękniejszych stronnic
książki czytamy: „Miej te łany zbóż za Twoje wła
sne, choćbyś był nędzarzem; te ruiny zamczysk za
Twoich przodków siedziby, choćbyś był podrzut
kiem; miej się za władnącego całą Polską, choćby
szedł za Tobą kat i tłum uliczników; — lecz umiej
siebie rzucić przed ołtarz swemu Bogu i być od
powiedzialnym za całość granic tego Królestwa
Bożego, o które się modlimy na ziemi".
Książka Micińskiego jest wreszcie tą samą
przystanią snów i pustynią pokutniczą, jaką za dni
wieszczów była poezya wogóle dla myśli utrudzo
nej i obolałego uczucia. „W milczeniu idź na pu
stynię Twej duszy, gdzie nawet najbliżsi staną
ci się jak cienie..."
ijest to szukanie pośród rodaków, a przecie
zdała od nich — nowej ojczyzny, ojczyzny wyśnio

Gabryela Zapolska.

Zaszumi Las
(16)

astukano i równocze
śnie u ch y liły się
drzwi, a przez nie
wsunął się Władek,
odziany w zbyt dłu
gie i zszarzane pal
to. Ukłonił się nie
zgrabnie i cicho podchodząc do
stołu, rzucił ukośny wzrok na
Leona. Poczem na stole położył
znów arkusz marek, i paczkę ko
pert, a \wziąwszy ze stołu no
życzki i flaszeczkę z klejem, wy
sunął się do drugiego pokoju.
Tymczasem Mazia postawiła
na stole szklankę herbaty i zwró
ciła się ku Grzegorzewskiemu.
— Niech pan się napije her
baty! — prosiła nieśmiało — tak
tu zimno... pan jeszcze nic nie
jadł...
— Zimno tu? — spytał Grze
gorzewski — to dziwne... mnie
się zdawało, że tu gorąco!
Leon powstał, lecz wyjść nie
mógł, nie miał siły. Miałże wy
chodzić, nie przekonawszy tych
ludzi o swych najlepszych chę
ciach. Na razie nie mógł
o my<z
śli zebrać, odwaga go opuściła,
czuł, że już nic więcej nie powie.
Mazia stała ciągle przy stole
i z pewnym żalem patrzyła na
Grzegorzewskiego. W. postaci jej
jednak, w całem zachowaniu się

nej, ze szczytów przeszłości i rojeń o przyszłości
uwitej:... „nie dbamy o świat po za naszem ser
cem, dobry czy zły, biblijny czy przyrodniczy:—
my go chcemy takim, jak nasze wizye—świetnym!"
Oto jest ta ojczyzna pozarealna, ojczyzna z wy
boru, ta sama, którą tworzyli po r. 1831 „pijący
komunię z gwiazd"!
Gdy w żywocie historycznym rozpocznie się
u nas prawidłowe i praworzędne istnienie, wtedy
ojczyzna będzie mogła z przystani snów wypłynąć
na pełne morze rzeczywistości... Ale i wtedy je 
dnak pamięć o tamtej ojczyźnie, o „Polsce czwar
tego wymiaru" nie zaginie. Pozostanie pokoleniom
następnym, jako jedna z najistotniejszych kart
sztuki i dat uczucia polskiego.
O tym rasowym dorobku w poezyi „polity
ków" nie należy zapominać, gdy się bierze do ręki
książkę Micińskiego.
•
A. Grzymała-Siedlecki.

była pewna subordynacya pod
władnego wobec wodza. Widocznem było jednak w jej wzroku,
iż pragnęła aby Grzegorzewski
pozwolił Leonowi pozostać mię
dzy nimi.
Nagle u drzwi zaszumiało,
zaszeleści ało i bez stukania we
drzwi, w tę biedną izdebkę, we

szło urocze zjawisko, odziane do
statnio, strojnie, z ładnym tocz
kiem na ładnych ufryzowanych
włosach, z mufką pluszową, na
której był przypięty bukiecik
fiołków.
— Dzień dobry, państwu!
Głos kobiety rozległ się do
nośnie, wesoło, szykownie. Rozja-

„Sztuka“ Krakowska w Secesyi Wiedeńskiej.

Karol Frycz.

Procesya (wycinanki) na małym rynku w Krakowie.

3

„Sztuka" Krakowska w Secesyi
śniło się, ociepliło, zapachniało
Powoli, drżącym giestem wy
Wiedeńskiej.
.
perfumami. Wilhelminka ściskała
ciąga rękę ku Grzegorzewskiemu.
już ręce Grzegorzewskiego, wo
— Ją znam tę książeczkę! —
łając:
mówi i nie poznaj e swego głosu,
— Ach! jakie zimne ręce. Co
tak jego dźwięk się zmienił, zni
panu? weź pan na chwilę moją
żył, spokorniał, a mimo to drży
mufkę. Nie zgnieć mi pan fiołków.
niecierpliwością i wielkiem szczę
Dobrydzień Maziu. Wracam ze
ściem.
szpitala, z Saint Amere... Ballet
Grzegorzewski, Mazia, Wil
był dziś nadzwyczajny a ten An
helminka, zwracają się ku niemu
glik, któremu przez grzeczność
i spoglądają ze zdziwieniem na
pozwolono mieć prelekcyę, nic no
zmieszaną twarz chłopca.
wego nie powiedział...
— Pan znasz tę książeczkę?—
Zniżyła cokolwiek głos i zbli
pyta wreszcie Wilhelminka—czy
żyła się do Grzegorzewskiego.
tałeś ją pan?
_ Takt
— Cóż? Kent przysłał? by
— Gdzie? w kraju?
łam wczoraj u niego wieczorem
— Tak! '
i mówiłam, żeby głupstw nie ro
— Może pan znasz autora?—
bił i nie odmawiał nam kredytu.
pyta Grzegorzewski, i twarz jego
Zapłacimy za dwie ostatnie bro
ożywia się nagle i pięknieje—po
szury niedługo.—Urządzimy lotewiedz. nam, gdzie on? kto on? to
ryę...
piękne, czyste, śliczne serce. Ta
,
— Kent przysłał— wyszeptał
kich nam właśnie potrzeba...
Grzegorzewski—ale powiedział że
to ostatni raz... co będzie dalej,
— Gdzie on, kto on? — nale
nie wiem.
. . ..
gała Wihelminka.
Karol Frycz.
Indyki. (Wycinki).
— Wczoraj był w drukarni
Zbliżyli się ku niemu, otoczy
pułkownik Montalambert, propo
— Odniosłam panu ową bro li go prawie, i jest mu teraz bar
nuje pożyczkę...
szurkę — zaczęła Wilhelminka, dzo gorąco, krew mu bije do
Mazia szybko zbliżyła się ku wyjmując jakiś zeszycik z muf głowy, serce ściskają jakieś kle
rozmawiającym.
ki.—Czy pan wie, że to J e s t tak szcze.
—
Kto
on?—powtarza
jeszcze
naiwne
a
tak
szczere
i
śliczne,
— Błagam was, nie bierzcie
Wilhelminka.
że jestem oczarowana.
nic od tego człowieka!
Grzegorzewski podniósł się
— To... ja!
Wilhelminka wzruszyła ra
z
krzesła
i
zbliżył
do
stołu.
Wyrzucił te słowa i równo
mionami i śmiać się zaczęła.
— A!... ta broszurka, pisana cześnie zdaje mu się, iż spadł mu
— Dlaczego?
Mazia zarumieniona spuściła drukiem—wyrzekł biorąc zeszy jakiś ciężar z piersi. O jedno mu
oczy ku ziemi. Wilhelminka par cik w rękę—tak! tak! bardzo zie chodzi tylko— aby mu uwierzyli,
lone. To podobno młodzi chłopcy, aby nie przypuścili, iż chce wy
sknęła śmiechem.
— Ach! rozumiem!... — zawo nie mając na drukarnię, radzili zyskać szczęśliwą . okoliczność
i zyskać w ten sposób ich zaufa
łała prawie głośno — widziałam, sobie w ten sposób.
Spojrzał na zeszycik i przy nie.
ja k 'c i asystował na ulicy Claude
— Tak! — mówi szybko i go
Bernard. Ale, moja droga, on nam cisnął go do piersi.
— Drogie! kochane dzieci!...— rączkowo—to ja pisałem, ja i mój
wszystkim fa it la cour. Co inne
go jego galanterya a co innego wyrzekł z gorącą serdecznością przyjaciel, i kilku jeszcze kole
w głosie.
,
gów... Ja napisałem tekst... nie
dobro sprawy. Prawda?
Leon począł drżeć cały, jak mieliśmy pieniędzy... chłopi ła
Zwróciła się ku Grzegorzew
w febrze.
twiej czytają drukowane litery...
skiemu.
Poznał
swoją
pracę,
swoje
trzeba było drukować. O! to nas
Ten, od chwili kaszlał gwał
townie, trzymając się za lewy dzieło, swój utwór zbrodniczy.— dużo pracy kosztowało... Proszę
To był jego zeszycik, pisany zobaczyć... tam na ostatniej stron
bok i opierając głowę o półki.
w
obawie
i
trwodze
wśród
nocy
nicy słowo „tyran" zamazało się,
— Co? co? przepraszam, nie
bezsennych—jeden
z
tych
kilku
a nieco dalej, na dziewiętnastej
słyszałem!...
Mazia szybko podała mu nastu egzemplarzy, z takim tru jest duży kleks. Ale my byliśmy
szklankę *z ciepłą jeszcze her dem złożonych i „wydrukowanych“ już bardzo zmęczeni, bo to były
batą. Wypił trochę i usiadł po piórem w gimnazyum, w małem egzaminy... i ręce nam drżały.
miasteczku.
To co państwo mają, to moja ro
bladły i osłabiony na krzesełku.
bota...
Ja
poznałem
pó
okładce.
I
teraz
nagle,
jak
objawienie
— Tak mi dziś jakoś... nie
w chwili dla niego tak ważnej, Ja wyrysowałem orła w kajda
wyraźnie! — wyrzekł.
O Leona nikt się już nie tro tak stanowczej, zjawia się znów nach... To bardzo źle i niezgrab
ta książeczka po to, aby stać się nie narysowane, ja wiem, koledzy
szczył.
On stał, jak przykuty do najlepszym rzecznikiem j e g o się śmiali... ale ja nie umiem ry
miejsca, nie śmiejąc się ruszyć, uczuć, jego chęci, jego zapału dla sować, tylko piszę...
Podniósł oczy i teraz patrzył
zwłaszcza onieśmielony od wej sprawy narodowej.
ścia Wilhelminki.
Powraca mu odwaga, czuje, po nich wszystkich przez łzy, bo
Ta kobieta imponowała mu, iż mówić musi, iż powir-ien mó pomimo usiłowań, łzy mu zaszkli
' • ; ■
przygniatała jego imaginacyę wić, jeśli nie chce ominąć tej cu ły źrenice.
wspaniałością swego stroju i pa downej prawie sposobności przed
— A potem... — zaczął zno
wim urokiem, jaki roztaczała do stawienia swej duszy, taką, jaką wu — tam jeszcze na ostatniej
jest w istocie.
stronie ja dopisałem...
koła.
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Lecz pierwsza przerwała mu
Mazia i porwała jego rękę, wołając
z entuzyazmem:
— Ależ my wierzymy! wie
rzymy!
-. — Tak, wierzymy! — powtó
rzyła Wilhelminka — i jesteśmy
bardzo szczęśliwi, że pana mamy
pomiędzy nami.
Lecz Leon stał nieruchomy i
wzrok pełen bojaźni podniósł na
Grzegorzewskiego, który ciągle
jeszcze książeczkę do piersi
cisnął.
Czekał na jedno słowo z ust
tego, któremu w tej chwili skła
dał na usługi swoją duszę i siebie
całego na ofiarę.
Grzegorzewski powoli wska
zał ręką dokoła, jakby pozwala
jąc z tą chwilą wejść Leonowi we
wszelkie tajniki, jakie kryło w so
bie jego mieszkanie.
— Jesteście u siebie — wyrzekł—należycie do nas... będzie
my pracować razem. Nauczy
my was kraj kochać pożytecznie
i prawdziwie. Cały kraj! rozu
miecie? nie cząstkę, ale przedewszystkiem tych, którzy pracują
i często na codzienną strawę im
nie starczy. Będziecie z nami ko
chać wszystkich, lecz pracującą
klasę najbardziej. — Ostrzegamy
was, iż uważają nas za potwory,
wyrzutki, Rabagasów i szaleńców.
Zresztą widzieliście już, jak nam
płacą za nasze nie samolubne
przekonania! Jeżeli niemaciedość
siły znieść wycia filistrów, rozko
szujących się w egoizmie i nie
sprawiedliwej chęci samoużycia—opuśćcie nas lepiej, lecz wzamian
pamiętajcie, iż my sami znajduje
my tak wielką rozkosz w speł
nianiu naszych obowiązków, w do
prowadzeniu naszych idei do czy
nów, iż jest to nagroda najwyż
sza, jaka za taką pracę nas spot
kać może!
Wyciągnął ku Leonowi rękę
i dodał:
— Nie będziecie mieli uzna
nia większości, pracować będzie
cie w cieniu i niedostatku, ofiary
nieraz ponosić będziecie musieli
wielkie, ale sumienie wasze bę
dzie czyste, jak kryształ, i ono
zachęcać was i zagrzewać bę
dzie.
Leon porwał.podanę mu dłoń
i pochylił się nad nią, jakby chcąc
pocałować tę suchotniczą, zwala
ną atramentem rękę, którą trawi
ła gorączka i brak sił.
Lecz Grzegorzewski wyrwał
mu swą rękę i starając się pokryć
wzruszenie,które go ogarnęło,zer
wał ze stołu gazety, pokrywające
rękopisma i książki.

Leon go odczuł i zrozumiał.
Grzegorzewski tym jednym
ruchem dał mu poznać, iż wierzy
mu w zupełności i pozwala mu
uważać się za należącego do
partyi.,
— A teraz może nam zechcecie w pracy pomagać...—zawołał
Grzegorzewski, podając Leonowi
marki i podłużne bendy papieru.
— Proszę te marki tu nakle
jać... o! panna...
» Głos jego zawach ał się, spoj
rzał na obie młode kobiety, tak
jakby pomiędzy niemi wybie
rał jedną.
One wyprostowane, jak żoł
nierze słuchający komendy cze
kały.
— Panna... Mazia wskaże wam,
jak się to robi!
Mazia sztywnym automatycz
nym ruchem zbliżyła się do Leo
na. Stanęła koło niego, jak opie
kuńczy duch, poważna i prawie
surowa.
Po twarzy Wilhelminki prze
sunął się cień niezadowolenia. W i
docznie ona miała ochotę być de
legowaną do boku Leona, Lecz
nie powiedziała ani słowa, tylko
wyszedłszy do drugiego pokoju,
przywitała się z pracującym tam
Władkiem.
— Jak się masz? Dlaczego
dziś do mnie ni e p r z y s z ł a ś , ty
próżniaczko...
Malarstwo francuskie.

Edward Sain.

Melancholya.

Leon nie słyszał tych słów,
tak był cały zajęty i wzruszony
przebytą chwilą.
Ręce mu drżały jak w febrze,
gdy zaczął według wskazówek
Mazi kleić marki.
Duma i szczęście rozsadzały
mu czaszkę.
~-'
Miał ochotę rzucić się na ko
lana, płakać, śmiać się, całować
ziemię, brzeg sukien kobiet, roz
rzucone manuskrypta...
Grzegorzewski kaszląc, her
batę wystygłą pić zaczął i równo
cześnie jakieś pismo socyalistyczne niemieckie przeglądał, robiąc
uwagi na marginesie.
—- Panno Wilhelminko! —
zawołał — ten artykuł trzeba bę
dzie streścić.
— Dobrze, proszę pana! —brzmiała z drugiego pokoju od
powiedź.—Ja to zaraz nawet tutaj
zrobię!
Zaległa cisza, przerywana
szelestem band papieru i składa
nych' w drugim pokoju świeżo
zadrukowanych arkuszy papieru.
„Partya" 'pracowała.
XIII.

Fanatyczka.

Gdy do skończeniu „roboty"
Grzegorzewski pożegnał obie pan
ny, Władka i Leona, powiedział
gorączkowym tonem:
— Idę do sali Wagram, bę
dzie mówił Jaures, idę go po
słuchać!
Leon miał ochotę powiedzieć:
— Ja pójdę z panem! — ale
nie śmiał. Grzegorzewski, pomi
mo serdeczności, jaką szczodrze
teraz Leonowi okazywać zaczął,
onieśmielał go.
Na kurytarzu zatrzymali się
teraz we czworo, na pozór niezde
cydowani, jakby nagle opuściła
ich rządząca niemi dusza.
— Ja idę dziś do opery ko
micznej—wyrzekła wreszcie Wil
helmina — muszę się śpieszyć na
obiad! A pan w którą stronę?—dodała, zwracając się ku Leo
nowi.
— Ja... nie wiem, do domu.
Lecz Mazia z pewnem zakło
potaniem wsunęła się pomiędzy
nich, rozrywając niejako prąd
magnetyczny, który z czarnych
oczu panny biegł w źrenice
Leona.
— Chciałam prosić, ażeby
pan do mnie zaszedł! — mówiła
Mazia—Grzegorzewski prosił, aby
dać panu kilka książek. One są .
u mnie...
Wilhelminka uśmiechnęła się
ironicznie.

— Ha! Skoro mi pana za
bierasz!...
Mazia podniosła głowę. W jej
niebieskich, łagodnych źrenicach
błysnął gniew.
— Nie ja!..., Grzegorzewski
kazał!
— Tak! tak!—wycedziła przez
zęby W ilhelm ina i zwróciwszy się
ku Leonowi, dodała z bardzo ład
nym uśmiechem i ukłonem ślicz
nie ułożonej panny.
— W ięc innym razem zam a
wiam sobie tow arzystw o pana...
Dziś..., takżebym nie ustąpiła, gdy
by nie rozkaz pana Grzegorzew
skiego!
Nagle W ładek, który nic do
tej chwili nie mówił, podsunął się
k u niej.
— Ja odprowadzę...
Wilhelminka w zruszyła ra 
mionami:
— Ty?—wyrzekła.—Nie trz e 
ba, nie chcę. Proszę iść naprzód
do mnie i poczekać w sieni. Zje
m y razem obiad. No, idź!...
W ładek z pod oka spojrzał
n a mówiącą i z grym asem zepsu
tej dziewczyny odparł:
— Nie trzeba! obejdzie się...
ja pójdę tam , gdzie pan Grzego
rzew ski, do sali W agram .
— Tak! tak! Włócz się po
między ludzi, poznają i zaare
sztują!

— Nie praw da. N ikt nie po
zna, a gdyby chcieli m nie aresz
tować, to ja ich...
— Nie pleć!
W ilhelm inka zwróciła się
jeszcze ku Leonowi i podając mu
rękę, oparła silnie palce na jego
dłoni.
— Do w idzenia panu! J a ta k 
że m ieszkam na Glacierze, trzy
domy dalej... W poniedziałek mój
fix.
Skinęła głową Mazi.
i
— Do w idzenia Maziu! Bę
dziesz ju tro w Maternite?
— Będę!
Widocznem było, iż rozstały
się chłodno.
Gdy W ilhelm inka zeszła ze
schodów i szelest jej jedw abnych
podszewek przestał szumieć, W ła
dek w ykrzyw ił usta pogardliwie.
— Pozerka! karyerow iczka,
burżuazka!—wyszeptał, plując na
kam ienną podłogę kurytarza.
Mazia spojrzała na niego su
rowo.
—- Cicho! Nie mówić źle o nieo
becnej... skoro takie je s t wasze
przekonanie, należało jej to po
wiedzieć w oczy otwarcie, gdy
jeszcze tu była.
— I zaraz — odrzucił W ła
dek—a czemu wy jej nie powie
cie, co o niej myślicie? A że m y

śli ci e to samo, co ja, za to szyję
daj ę.
— N iepraw da — zaprzeczyła
gorąco Mazia — W ilhelm ina je st
może trochę próżna, ale to w szyst
ko. Po za tern serce złote, in te
ligentna i bardzo gorliwa dla
spraw y.
W ładek coraz więcej wydy
m ał u sta i krzyw ił się pogar
dliwie!
— O, ta k a koszlawa gorliwość.
W szystko z próżności i kokietery i...... A tak! tak! aby skokietować pana Grzegorzewskiego!
— Milczcie!—zawołała Mazia,
a okrągłe je j policzki oblały się
żywym rum ieńcem —to niegodne,
co mówicie, i to jeszcze wobec
pana, k tó ry nas po raz pierwszy
widzi...
' .
I z dziwną, wcale nie dzie
wczęcą energią Mazia schwyciła
Leona za rękę.
— Proszę pana za mną...
niech pan nie słucha takich złych
i dla partyi szkodliwych wyra
zów.
Zgorączkowana, ciągnęła Le
ona za sobą w głąb kurytarza.
W ładek schodził ju ż ze scho
dów, zatrzym ał się jed n a k i ku
Mazi i Leonowi rzucił:
DCN

.
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Rzeźby Antoniego Madeyskiego.

Portret panny B.

Portret ks. Stanisława Radziwiłła.
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Rzeźby Antoniego Madeyskiego.

Portret prof. Stroki.

Portret ks. Ferdynanda Radziwiłła.

I

Stefan Batory (plankieta z Muzeum Narodowego w Krakowie).

Antoni Madeyski.
Znany zaszczytnie rzeźbiarz, za
mieszkały stale w Rzymie, przybył
obecnie do • Krakowa celem ustawie
nia grobowca Władysława Warneń
czyka na Skałce. Przywiózł z sobą
równocześnie, sarkofag ks. Władysła
wa Sanguszki, który w tych dniach
wmurowany zostanie *w kościele tar
nowskim. Podaj emy przy tej sposo
bności szereg ostatnich prac cenione
go artysty, który, acz przebywa stale
nad Tybrem, i tam cieszy się dużem
uznaniem, nie zatracił na chwilę kon
taktu ze społeczeństwem polskiem.
Madeyski jest siostrzeńcem zmarłego
przed paru laty w Rzymie głośnego
rzeźbiarza, Wiktora Brodzkiego.

Portret Aleksandra Sygietynskiego.

Sarkofag ks. Władysława Sanguszki w Tarnowie.
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Przed premjerą „Młodości” .
Maks Halbe.
Jeden z przedstawicieli „nowego"
dramatu w Niemczech. Jeden z tych
eks-młodzieńców, urodzonych między
rokiem 1860 a 1870, którzy prze
wrócili (niegdyś) wszystko „do góry
nogami". Zresztą Halbe najmniej oso
biście „przewracał". Korzystał' z wiel
kiej, literackiej rewolucyi, której mó
zgiem była para: Arno Holz i Johan
nes Schlaf, a sercem i talentem Gerhart Hauptmann. Korzystał. Był je
dnym z tych, którzy nie ryzykowali
wiele (rozporządzając dość skromnym
kapitałem własnym), a mieli szczęście
do ludzi i do tantyem. Nawiasem
mówiąc: wcale naiwne, „sympatycz
ne" szczęście. Cała jego organizacya
psychiczna jest taka, że musiała się
podobać „szerszej" publiczności. No
tabene: w Niemczech. A więc nie
był temu nic winien, że się podobał.
Człowiek błogosławionej miary
we wszystkiem. Surowy realizm mło
dego Hauptmanna et comp. przemie
nił się u niego w coś tak miękkiego
jak jedwab. Wszystkie postulaty lite
rackich Robespierów (urodzonych mię
dzy rokiem 1860 a 1870) przemieniniły się u niego w coś bardzo nie
winnego i miękkiego. Trzymał się
przepisów nowej „szkoły" skrupula
tnie i pilnie. Ale nie przesadzał. Nie
był pierwszym w klasie., I za to
właśnie dostawał od publiczności „ce
lująco". Naprzykład za swą „Mło
dość".
x
Nie ulega wątpliwości, że kiedyś
i ta ^młodość" była młodą. Dzisiaj
liczy kilkanaście lat... ale tu nie o to
chodzi. Niebezpieczną zaletą tej „mło
dości" jest to, że jest zanadto repre
zentatywnym typem. Jest zanadto do
skonałym i charakterystycznym obra
zem tego, co wczoraj chcieli, pragnęli
i czuli młodzi niemieccy rewolucyoniści. Całkiem „stara" szkoła działa
czasem młodziej, niż ta jeszcze uśmie
chnięta, a już miniona szkoła—wczo
rajsza. Co jest wieczne, to nie „szko
ła", ale silna indywidualność.
V
Halbe nie jest indywidualnością,
tylko wcale utalentowanym „dobrym
uczniem". Robi wcale udatnie „śro
dowisko". Czasem nie robi nic oprócz
środowiska. .A jeżeli sobie przy końcu
sztuki przypomni nagle „akcyę"—
robi także bardzo pierwotne i naiwne
„katastrofy". Jego „środowiska" ró
żnią się tern od dzieł (mniej zdolnych)
naturalistycznych szeregowców, że—
zawsze czemś pachną. Zdaje się, że
jest artystą tego jednego zmysłu—
powonienia. W „Młodości" pachnie—
miłość. Zresztą może wszystko jest
robotą i kłamstwem? Ale ten zapaszek miłości bardzo młodych (choć
niestety bardzo niemieckich) ludzi
może jeszcze i dziś zawrócić głowę

widzom w teatrze. Bez tego nie mia
łaby także „Matka Ziemia" żadnego
powodzenia. Ani żadna inna sztuka—
bo on pisze „sztuki" —Halbego.
On pisze „sztuki". Robi teatral
nych ludzi, którzy mają różne teatral
ne przejścia, a kończą zawsze „na
głą a nieprzewidzianą" śmiercią. A ro
bi ich niejako z musu dla „ożywie
nia krajobrazu". Bo to pejzażysta.
Ojczyzną Halbego są Prusy Za
chodnie. Okolica dwóch narodów:
Niemców i—Polaków. Konsekwencyą
tego nie może być miłość. Hal be jest
zanadto Niemcem, aby nas kochał,
a—mimo wszystko za mało artystą,
aby się tego nie czuło jako „tendencyę" w jego dramatach. To co mi
psuło zawsze (nie przesadzajmy: czy
tałem tylko raz w życiu tę sztukę)
lekturę jego „Młodości" — to te, niby
polskie, potwornie przekręcone wyra
zy, które wplata w dyalog swych
niby - polaków. Ale te irytujące
szczególiki językowe znikną natural
nie w polskim .przekładzie. A wszy
stko inne jest zanadto naiwrie i ja 
skrawo umyślne, aby mogło obrazić
naprawdę patryotyczne uczucia. Na
przykład to, że z dwóch księży .
w „Młodości" typem mniej dodatnim
i niesympatycznym jest Polak. To
tylko razi jako brak niewinności arty
stycznej.
Wystawienie „Młodości" na sce
nie polskiej, da się usprawiedliwić
tylko z jednego punktu widzenia.
A mianowicie, że sztuka (grana nie
źle) wywołuje dość silną teatralną
sensacyę, a tworzy zarazem ciekawy
„przykład" dramatycznej literatury
niemieckiej z przed lat kilkunastu.
Ma wszystkie znamiona ś. p. niemie
ckiego realizmu. A choć żadna może
z osób dramatu nie ma krwi prawdzi
wej, to jednak w całości jest krew
SZTUKA

OBCA.

i chwilami bucha ze sceny gorący
dech życia. I gdyby nie o dwa akta
za dużo, jak na eksplozyę, gdyby nie
tempo za powolne, jak na szał mło
dości, to miałoby się (pod względem
stylowym) coś w rodzaju „Cavalerii“
niemieckiej.
Tadeusz RUłner.

Fraszki.
Pajac. 4
Na wystawie sklepowej
Stoi pajac pąsowy.
Czy pogoda, czy slota,
Wiosna, lato czy zima
W ręku dzwoneczki on trzyma,
Stoi, kapiąc od złota.
Czy w noc cichą i jasną,
Czy gdy gwiazdy zagasną,
Czy wśród gromów, wśród burzy,
Na deseczce wciąż swojej
Pajac stoi i stoi,
Nawet oka nie zmruży.
Co mu się tam ukaże
Przez szyby, jakie twarze:
Czy się śmieją, czy bledną.
Czy się patrzą z zachwytem,
Czy z cierpieniem ukrytem,
To mu jest wszystko jedno.
Czy wychudłe rączyny
Jakiej biednej dzieciny,
Stukną w okno nieśmiało.
Czy to w gwiazdki dzień święty,
Mały druciarz zziębnięty,
Twarz ukaże zbolałą.
Czy potrząśniesz sakiewką,
Czy obdarzysz go śpiewką,
Co tak dźwięczy przedziwnie.—
Nic, nic go nie poruszy,
Taki pajac bez duszy.
Nawet palcem nie kiwnie.
Możesz przy nim łzy ronić,
Możesz nawet odsłonić
Ból twej duszy tłumiony
I cierpienia najkrwawsze:
On na ustach swych zawsze,
Ma uśmiech przylepiony.
Świat okrywa się cieniem,
Już ostatnim promieniem
Słońce mury ozłaca. ,1
Ptactwo, do snu się garnie,
Zapalają latarnie,
Już nie widzę pajaca.
A tam dalej w mrok szary,
Dziwy jakieś lub czary;
Śnieg wciąż prószy i prószy.
Widzę wszędzie ździwiony,
Ten uśmiech przylepiony,
Co miał pajac bez duszy.
Może jestem w obłędzie,
Ale widzę go wszędzie,
Może rozum już tracę. '
Tłumy na trotuarze,
Śmieszne, bezmyślne twarze,
Chodzą sobie pajace.
TT/witt/y Rapacki {syn}

John Larerny.

Studyum.
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POLSKIEJ

Niedawno bawił w Warszawie
wysoki urzędnik ministeryum oświaty,
ze specyalną misyą zbadania stanu
szkolnictwa w Królestwie Polskiem.
Przedstawili mu się wtedy przełożeni
i kierownicy naszych zakładów, aby
go poinformować, aby mu dezyraty
polskiego społeczeństwa wyłożyć.
Wysłuchawszy objaśnień peters
burski dygnitarz rzekł:
— A więc panowie domagacie się
aby polską szkołę uczynić szkołą rządo
wą, dać jej wszystkie prawa i oddać
pod kierunek dyrektorów polaków?
Na co przełożeni odrzekli jedno
głośnie, stan o w c zo i
krótko:
— Tak.
I w isto
cie p o lsk a
szkoła pry
watna, upo
śledzona wo
bec gimnazyów, stoją
cych peda
gogicznie i
etycznie du
żo niżej od
niej, mogła
być tylko eJenerał Chrzanowski.
tapem. Społ e c z eńst wo
polskie ceni sobie tę zdobycz i korzysta
z niej w najszerszym możliwie stopniu;
tem bardziej, iż jest to zdobycz dotych
czas, nad rusyfikacyjnym złym duchem,
kraj nasz w szponach tak długo trzyma
jącym—jedyna. Ale to społeczeństwo
płaci podatki, obficiej i regularniej,
aniżeli jakakolwiek inna część obszer
nego rosyjskiego imperyum. Do piędziesięciu milionów rubli rocznie kraj
nasz daje budżetowi państwowemu
w czystym zysku. Część tych milio
nów powinna pójść na dzieło oświaty.

Doprawdy, wygrywa na świecie
zawsze ten, który później na nim się
ukazuj e.
Odbywani właśnie wędrówkę po
gmachu szkolnym jen. Chrzanowskie
go, oprowadzany przez dyrektora, pa
na Włodzimierza Włodarskiego, zna
nego matematyka - pedagoga. Podzi
wiam, i żałuję żem nie w wieku
szkolnym, i cieszę się, że u nas tyle
pieniędzy na szkoły idzie. Gmach bu
dowany przez p. Zenona Chrzanow
skiego, posiada styl lekkiej, ledwie
zaznaczonej secesyi a front jego zdo
bią medaliony pięciu wielkich poetów
świata.
— Mnóstwo światła i powietrza—
zwraca mi uwagę dyrektor.
Istotnie mnóstwo. Okna ogromne,
jak ściany.;- Jasno, widno i swobod
nie wszędzie. Komfort nowoczesny
na każdym kroku. Dusza w człowie
ku rośnie, gdy na to patrzy.
I słówko specyalnej uwagi dla
p. Jana Kasprzyckiego, nauczyciela
rysunków, który dekorował wewnętrz
ne ściany dyskretnymi polskimi mo
tywami zdobniczymi. Bardzo a bar
dzo to udane. Krok naprzód do wła
snego stylu ornamentacyjnego.
Gdym podziwiał urządzenia szkol
ne, p. Włodarski objaśnił mnie:
— Nasza szkoła ustępuje, jako
urządzenie materyalne, jednej tylko
szkole Zgromadzenia kupców na Walicowie... Innym co najmniej dorów
nywa.
— A czy dużo mamy już specyalnych budynków?
,
— Jest jednak szereg. Pierwszą
była technicza szkoła Wawelberga
i Rotwanda. A dalej mamy szkołę

W rażenia
i notatki.

p. Piotrowskiego, pensyę pani Tołwiń
skiej, szkołę p. Rontalera i parę in
nych się znajdzie.'
Nie mało to, wziąwszy pod uwa
gę, iż wszystkie te gmachy powstały
przy pomocy samych tylko prywat
nych środków i że jeden taki gmach
kosztuje przecięciowo:
p ó l miliona rubli.
Nasi nauczyciele. Nasi uczniowie.

Uprzedzam was, czytelnicy, że
będę polskiej szkole na ulicy Smol
nej czynił grubą reklamę. Mogę to
robić z czystem sumieniem dla dwóch
powodów; pierwszy — zakład na to
zasługuj e;
drugi — za
kład żadnej
reklamy nie
potrzebuje.
— Przepeł
nienie ma
my — mówi
mi p. Wło
darski.
W szkole
jest d w a 
d z ie ś c ia
siedem klas.
W klasie po
pięćdziesię
Dyr. Włodzimierz Włodarski.
ciu pięciu uczniów. Du
żo. Za dużo. Wszyscy to mówią. Wyzna
czono zrazu 40 miejsc. Ale rada peda
gogiczna potem podniosła do 45. Na
pływ uczniów trwał. Więc podniesiono
liczbę do 50. Stukano ciągle. Co robić?
Odpędzić?! Zdecydowano się na 55 w koń
cu, uznając to za zło stanowcze. Ale
za zło mniejsze od zostawienia setki

W gmachu polskiej szkoły.

Szkoły nasze się doskonalą dość
szybko. Kiedy wstępuję w jeden z tych
budynków nowoczesnych, umyślnie na
szkołę wybudowanych, które są prawdziwemi pałacami pedagogii poświęconemi, nie mogę się oprzeć uczuciu
pewnemu, przy analizie zbyt podo
bnemu do jakiejś zazdrości.
W jakich to m y,— ty, czytelniku,
i ja, — brudnych dziurach szkolne
lata odbyliśmy; w jakich to kurytatarzach ciemnych i wązkich prowa
dziliśmy półgłosem, bo po polsku, roz
mowy o ojczyźnie i o wytrwaniu; na
jakich podwórzach obrzydliwych, pod
okiem policyantów, uzurpujących''so
bie poświęcone miano wychowawców
i nauczycieli, smutne pauzy odbywa
liśmy?! *■ .

Szkoła polska jest szkołą wyznaniową i kaplica zajmuje w niej należne miejsce.
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chłopców bez szkoły. Jest więc
trzy klasy pierwsze, cztery dru
gie, cztery trzecie, cztery czwarte,
cztery piąte, trzy szóste, dwie
siódme, dwie ósme, i wstępna.
Razem uczniów:
1442

I miejsc wolnych jest parę
tylko w trzeciej i parę w czwar
tej klasie.
Aby tę ogromną falangę
chłopców prowadzić, potrzeba 71
profesorów. Miedzy nimi jest
siedmiu rosyan, wykładających ję
zyk państwowy i literaturę rosyj
ską; i w tej liczbie prof. Pogodin
i prof. Taranowski.
— I jak mówią rosyanie na
radzie pedagogicznej?
— Po polsku.
W profesorskiem kolegium
jest dziewięć pań. Wszystkie wy
kładają języki obce. Jest dwóch
prefektów. Jest i szereg „wychowaw
ców", którzy dzielą między siebie funkcye, sprawowane w policyjnej szkole
przez inspektora i „kłasnych nastaw
ników."
Śród profesorów nie brakuje lu
dzi znanych z wiedzy i talentu. Wy
mieńmy głośniejsze nazwiska: p. An
drzej Sznuk, p. Adam Marburg, p. Jó
zef Wabner, p. Dąbrowski Ignacy, p. Nitowski, p. Król, p. Nowicki Wł., pan
Szczuka, p. Uzdowski, p. Malinowski,
p. Goldberg Henryk. I oprócz obowiąz
kowych przedmiotów wprowadzono tu:
śpiew, muzykę (okiestra szkolna daje
koncerty), gimnastykę, chemię, grecki
język, rysunki i angielski język.
— Śród tych 1442 uczniów czy
są i żydzi?—pytam.
— Dawniej, kiedy szkoła jenerała
Chrzanowskiego była rosyjską, żydów
nie przyjmowano. W nowej, polskiej
szkole tę sprawę oddano radzie opie
kuńczej. Mamy bowiem radę opiekuń
czą, niezależnie od pedagogicznej; ro
dzice uczniów wybierają do niej po
dwóch opiekunów z każdej klasy. Otóż
ta rada zastanawiała się nad sprawą
dopuszczenia żydów do szkoły. Odda
no ostatecznie tę sprawę pod głoso
wanie. Dwudziestu czterech oświad
czyło się za, sześciu przeciw.
— I dużo macie żydów?
—: Czternastu tymczasem.

Przy szkole jest

biblioteka, która ma duże
powodzenie.

w czasie, gdy naokoło szalała burza
rewolucyjna.
Dwa wywiady o szkolnej karności.

Pilno mi było przejść do spraw,
mniej specyalnie szkolnych a więcej
społeczne znaczenie mających. Ale to
nie było łatwo. P. Włodzimierz Wło
darski, szanowny mój informator, na
leży do ludzi nieubłagnie systematycz
nych. Moje niecierpliwe zapytania
powstrzymuje słodkim gestem:
— Dobrze, to potem...
I podaj e mi nowe szczegóły, no
we dane, niezawodnie wszystkie
barV
dzo interesujące i ważne, ale nie
wszystkie kwalifikujące się do „Świa
ta", który nie może podać artykułu,
zastępującego roczne sprawozdanie
szkolne.
Pozwalam więc sobie sporo tych
danych i szczegółów wypuścić a na
ich miejsce podać króciutką, na pier
wszych wrażeniach opartą, sylwetkę
samego dyrektora:
Z każdego jego słowa, z każdego
gestu, ze sposobu myślenia nawet

widać w nim potrójne zamiłowa-'
nie: do swego powołania, do swo
jej szkoły, do swego w niej sta
nowiska. Na to stanowisko on—
narzeka. Nie wydaj e mu się ono
dość wdzięcznem, ponieważ sądzi
je niemal ponad siły ludzkie trudnem. Ale nie dajmy się złudzić:
dla tego właśnie kocha on rolę
swoją, że mówi o niej nie bez
goryczy. Człowiek obojętny, za
wodowiec banalny mówiłby z uś
miechem, przynajmniej ze spoko
jem doskonałym. Posiada p. W.
jeszcze jedną rzecz, obok zamiło
wania, dar czy cnotę, bez której
zamiłowanie samo jest martwe
i bez której właśnie w samą go
rycz, w sam żal zamienić się mo
że: energię. Dyrektor szkoły, wie
doskonale, iż od kierownika mło
dzieży, oprócz doświadczenia, oprócz umiejętności, wymaga się
przedewszystkiem i ponadwszystko: szybkiej decyzyi. Stanowczość
jest najpiękniejszą zaletą kierownika
młodzieży szkolnej.
Tern bardziej
u nas. Zwłaszcza u nas. Dyrektor
szkoły to przedewszystkiem władza,
autorytet. I poczucie głębsze tej pra
wdy p. Włodarski, jak mi się zdaje,
posiada w dostatecznym stopniu.
— Zadaj e mi pan drażliwe nieco
pytanie — mówił mi. — Czy karności
w szkole polskiej jest dość? Odpo
wiem panu szczerze. Nie jest dosyć.
Stosunek uczniów do profesorów jest
za miękki. Uczniowie doskonale zda
ją sobie sprawę, że tu zupełnie co
innego aniżeli w szkołach, które tak
dobrze zapamiętali. Że profesorowie
są ich przyjaciółmi najlepszymi, naj
życzliwszymi dla nich ludźmi, o ich
dobro całem sercem się troszczącymi.
I oni, niestety, to wszystko — wyzy
skują. Poczucia, że za tę przyjaźń,
za tę życzliwość, za tę troskę trzeba
czemś odpłacać—jest dotychczas mało.
Nabieram też przekonania, iż rygor na
leżało by
V zaostrzyć
v i zaostrzać
e
- go w miarę jak łagodne środki okazują się nieclość skutecznymi.
— Czy brak im dobrych chęci?
— Nie mogę tego powiedzieć
ogólnie. Są, i dużo jest nawet chłop
ców dobrych. Gdy mówi się im: „więc
wy już nie umiecie istnieć bez bata",
biorą to do serca, wstydzą się pewno

Przemiana.

Rosyjska szkoła zamieniła się na
polską w taki sposób:
W dniu 2 września (20 sierpnia)
1905 roku Cesarz podpisał reskryt,
pozwalający na wprowadzenie polskie
go języka. W dniu 4 września przy
szła do Warszawy depesza, przyno
sząca tę wiadomość. Otrzymano de
peszę około piątej po południu. Na
zajutrz, piątego, o dziewiątej rano,
rozpoczęto egzaminy uczniów ,w ję 
zyku polskim.
Lekcye rozpoczęły się 23 paź
dziernika,
‘
— W czasie pełnej rewolucyi,
czy nie próbowano u was strajków?
— Niech Pan Bóg broni...
Szkoła polska była więc jedyną
instytucyą, gdzie pracowano normalnie

Gabinet fizyczny szkoły jest dość już poważny i nauka praw przyrody odbywa się
z poparciem słów profesora przez pokazy, doświadczenia i dowody naoczne.

m

I, za pośrednictwem naszego
„Świata" zwraca się do polskiego
społeczeństwa, z propozycyą nastę
pującą:
— Gimnazyum, zwłaszcza ta
kie jak moje, mające dwadzieścia
siedem klas i półtora tysiąca pra
wie uczniów, nie powinno, nie mo
że być przedsięwzięciem prywatnem. Zbyt to poważna już instytucya i zbyt blisko obchodząca cały
ogół. Ja gotów jestem odstąpić
moją szkołę. I oczywiście, nie myś
lę nic sobie liczyć ani za koncesyę,
ani za firmę.

Podczas pauzy w sali nauczycielskiej
odbywa się pobieżna narada nad bieżącemi sprawami szkolnemi.

i obiecują w duchu poprawę. Ale
nazajutrz, za tydzień — robią to
samo. Brak im woli. I surowsza
karność szkolna ten brak winna
by zastąpić.
Jest to raczej pessymistyczny pogląd.
Spotykam jednak i więcej
optymistyczny.
P. Szczuka, nauczyciel polskiego
języka, wysłuchawszy sądów p. Wło
darskiego, doznał widocznie obawy,
aby dziennikarz nie opuścił gmachu
szkolnego pod wrażeniem niekorzystnem i aby to wrażenie nie odbiło się
przykrem echem w społeczeństwie.
Szliśmy właśnie we trzech wzdłuż
kurytarzy, mijając okna, za któremi
młodzież słuchała wykładów lub pisała
‘ćwiczenia.
— Niech pan weźmie pod uwagę—
mówił mi nauczyciel polskiego języ
ka,— że w tej chwili w gmachu tym
znajduje się półtora tysiąca prawie
■chłopców. I widzi pan jak jest cicho.
Więc nie dokazują, nie szaleją,—uczą
się. A przecież tych chłopców zebra
liśmy tu z ulicy, z tej ulicy, gdzie
niedawno rozerwano, zdawało się,
wszystkie węzły i klamry, wiążące
społeczeństwo w jedną całość. Każdy
chłopiec wnosił tu coś złego z tej
ulicy, co dezorganizowało i roźkładało
szkołę. A jednak nad tern złem, niech
pan sprawdzi, zapanowaliśmy...
Mijaliśmy klasę jedną.
,
— Ot, tu słuchają wykładu ma
tematyki...
Zajrzałem. Jeden z uczniów ry
suje na kajecie jakieś twarze. Ale
to się wszędzie zdarza.
— Tu piszą ćwiczenie.
Spostrzegani jak jeden malec
“ jakieś słowo czy liczbę z ka
jetu sąsiada. I to drobnostka, istotnie.
— Tu język niemiecki...
•
I tu jest nieco gorzej. Uczniowie
akurat dają komuś siarczyste brawo.

Na podwórcu szkolnem podczas wielkiej pauzy.

Kumu? Nauczycielce, która się trze
poce śród klasy? Czy też któremu
z zuchów, zamiast lekcyi, robiącemu
jakiś niewczesny dowcip?..
Ale na ogół—cisza istotnie; i lek
cy e idą zwykłym trybem. >
Propozycya jen. Chrzanowskiego.

W gabinecie właściciela szkoły.
Od pewnego już czasu zastana
wia mnie pewne przeciwieństwo, ist
niejące między interesami uczniów,
a właściwie ich rodziców, a interesa
mi nauczycieli. Materyalnemi intere
sami.
— Ile płaci się u was?
— 120 rb. w klasach niższych.
V
150 rb. w wyższych.
Wielu ludzi, kształcących dzieci,
narzeka i sarka:
— Za dużo... Za dużo...
— A ile rocznie zarabia nauczy
ciel, który, cały swój czas pracy od
daj e szkole?
— Ma dwa tysiące rubli rocznie.
Zdolniejsi pedagogowie, i starsi
nieco, wołają znowu:
— Za mało... Za mało...
Moje pytanie, skierowane wprost
.do jen. Chrzanowskiego, tak brzmi:
— Czy bardziej pożądanem jest,
aby zniżyć wpisowe uczniom, czy aby
podnieść honoraryum profesorom?
Jen. Chrzanowski ma na to goto
wą odpowiedź:
— I jedno, i drugie jest koniecznem.
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— Komu—odstąpić?
— Instytucyi społecznej jakiej.
Miastu najchętniej. Ale może zechce
to wziąć Towarzystwo kredytowe
ziemskie lub miejskie, albo Bank han
dlowy. To towarzystwo mogłoby swo
je kapitały zakładowe lub rezerwowe
włożyć w kupno placu i gmachu. Ja
mam poważne sumy prywatne na hypotece, od których płacę sześć procen
tów. Te instytucye, spłaciwszy długi
hypoteczne, mogłyby różnicą samą
procentów zamortyzować wartość bu
dynku. Wreszcie do szkolnictwa prze
cież rząd czy miasto winny się przy
czyniać w jakiejś mierze. Tak jest
wszędzie na świecie. A wtedy łatwo
będzie z jednej strony uprzystępnić
dzieciom mniej zamożnym naukę,
z drugiej poprawić byt nauczycieli.
W każdym razie do odstąpienia mo
jej szkoły komu należy gotów jestem
zawsze.
Notuję.
I czekać będę — może kto się na
propozycyę tę odezwie.
x

wachlarzyku jęły biegać pyłki poko
ju... Każdy zaś z nich, znowu jak
owe niegrzeczne znaczki pytania—
szeplenił dziecinnie i pieszczotliwie:
— Więc cio, moje dzieci? Więc

Noli me tanaere.
iosenne słońce — tam,
z wysoka — łasiło się
ziemi, która jeszcze na
pół senna, długiem odpocznieniem ciepła, le
żała próżniaczo jak
hetera, rozkosznie przebudzona. Szła od niej woń odurzenia
i szałów.
Białą, pieściwą kołderkę śniegów
stopiło promienne ciepło z jej wdzię
ków—i oto żywa, rozpulchniona, wiel
ka i uśmiechnięta pyszniła się już
czarodziejstwem swych kształtów.
Upojony opar wilgotnego iłu pły
nął ponad nią niewidomie, rodzic nie
pokoju, zachceń i tęsknoty.
Wiosna.
* *
•oyW jednym z buduarów świata
tego było właśnie aksamitnie cicho.
Opodal otomany, u nóg leniwej
kobiety stał nadzwyczajny mężczyzna,
wrosły w dywan, nieruchomy. Oczy
ma pytajnemi głaskał bogate linie
pani i czekał, by nań spojrzano.
Niestety. Piękny sfinks przecią
gnął się powoli i ręce złożywszy pod
głowę, przyglądał się z nudy i ko
nieczności złotym ptakom parawanu
w kącie.
A może patrzył nie widząc?
Może szukał w przeszłości?
Może grzebał w wspomnieniu?
Po chwili spostrzegli się oboje,
że zadługo milczeli.
Nastała głośna cisza — w której
rozpoczęły pląs natrętne znaczki py
tania i grały okrutnie długo krótką
muzykę do prostych słów:
— I co? No i co? Mówcie! Mów
cie raz! No i co?...
Mężczyzna, który strasznie chciał
się zakochać, a nie -mógł — patrzył
po przez tkaninę firanek w świat,
wykluwający się ku słońcu.
Kobieta, też radaby była zako
chać się, ale już nie mogła — przy
mknęła powieki i zobaczyła pod niemi
złote ptaki, których przed chwilą nie
zauważyła.
Zmuszona w ten sposób do kontemplacyi, otwarła oczy z niechęcią.
Aż tu gość żwawy i wesolutki
wleciał ze świata przez okno -— pro
myk słoneczny... I w jego rozpiętym

Wtenczas pan, niemający odwagi
milczenia, zniecierpliwił się, drgnął—
i już, już pierwsze słowo rozchylało
mu wargi.
Ale kobieta uprzedziła go instynk
townie i odejmując dłoń z pod kró
lewskich włosów, uczyniła szybki,
wiotki gest zapobieżenia.
Zaraz potem:
— Złoty panie—alboż ja wiem—alboż ja wiem co mi jest?... Coś tu
niby wstaje, coś się dobywa — zdaje
się zrazu, że się czegoś żąda, czegoś
pragnie—zdaje się, że się zdaje. Ale
ja już nie umiem chcieć. We mnie
już niczego nie ma! Pusto jest... zi
mno jest... Chwilami to się marzy,
że dobrze, jeżeli ktoś nas kocha—pe
wnie, że dobrze... ale ja sama ze
siebie już nic... nic! 0! potem, co
•było w mem życiu, ja sama już nie,
nie! Nie można—nie ma sił. 11 riy
a pas de quoi!... wyczerpało się
wszystko do ostatniej kropli—do najostatniejszej iskierki...
Tu sarnie jej oczy oblokły się
w . smutek zalotny i mówiąc: „alboż
ja wiem?..." uśmiechnęły się przez
mgły.
Słuchacz pomyślał w tej chwili
„i ja także nic nie wiem." A że był
mężczyzną—więc „nie, wiedząc nic"—
milczał.
Tymczasem ona:
— Ot, jeszcze mi nieraz tęskno,
aby się dać pogłaskać, jak kot, upieścić lekko, jeśli mi kto znośny...
i miły... ale już sama nic!... o nic!...
tylko ta potrzeba cichej pieszczoty...
to zostało! Widać, że to zostać
musi.
Mężczyzna rzekł sobie w duchu:
„dobrze, że choć tyle" — i wraz za
pytał:
— Jestem-że znośny?
— Taak.
— Jestem-że miły?
— Ooo! taak!
— To „niby mogę ugłaskać...“
— Pewnie!
— Siadam tedy i zaczynam... 0!
— Za mocno!
— Bo to ze złości!
— Dlaczego?
— Hm? Jakby to najdelikatniej
wyśpiewać?... Otóż... Byłem właśnie
na najlepszej drodze dę sentymentu...
Dawno się już nie kochałem. Obcią
łem spróbować—czy się zajmę. Pani
rozumie—co?... Mnie pozostała jesz
cze potrzeba... jakby to rzec—potrze
ba kostyumu... Włożyłbym raz, od
wiosny, świąteczny strój uczucia...
Możeby się w tej paradzie obudziły
pogasłe echa... możeby kostyum jesz
io

cze dobrze przyległ — choć tak oddawna drzemał na kołku... A pani niechce mi pomódz do oszukaństwa lu
bego, bo pani jest mądrą, przeszczerą
i uczciwą—uczciwością bankruta.
— Panie!
'
.
— Proszę! Czy uraziłem panią!
Ach, jak się cieszę! Przecie jest
jeszcze coś z Psyche niewieściej, co
zdolne reagować!...
— Nie! Ale znowu za silnie!
—. Ha, ha! No... to ja nie umiem
inaczej!
W stał chyżo i zapaliwszy papie
rosa, wielkimi krokami zadeptywał
wysokostrzygłe dywany.
— -Ach, jak ja was wszystkich
znam — ziewał
dalej bezwładny
sfinks — jak ja was znam!... Zaraz
wyciągniecie ręęe—zaraz wijecie się
i targacie!... Brrr!... Wszędzie te wy
ciągnięte ręce... Wszędzie! Brrr!...
— Naturalnie, że nie inaczej—
wybuchnął pan, zakręcając nagle
w drugim rogu pokoju i podbiegając
energicznie ku otomanie—naturalnie!
Ale tu się rozchodzi o to, co oprócz
tych wyciągniętych ramion przynosi
się kobiecie! Ja tu, w piersi zaczą
łem jakąś rezurekcyę... ja tu z duszą
na oścież chciałem!... ja tu... wszyst
ką moją, śmieszną tkliwość dla ko
biety,.-. talizman od chłopięcych mych
lat... chciałem trzasnąć pod stopy...
ja tu zebrałem się w sobie, bryznąłem ostatniego atuta, aby się potrafić
zakochać... no! chciałem, strasznie
chciałem!... byłbym cię otoczył mysteryami mego życia., byłbym cię roz
topił słońcem, miłości, które jako
Jozue wstrzymałbym przed zachodem
moich dni...
— Po co? po co?..... na co to?...
— Po co? Aby módz żyć, żyć!
1 zdawało mi się już, że się zako
chuję pomału, pomaleńku...
— Po co?... po co to?...
— Znowu to „po co!...“ Tobie
wyprutej z duszy, byłbym pożyczył
swojej, jaka tam przecież chyba jest,
jeszcze, byłbym ci pożyczył mego
życia... owionął cię niem i zażagwił!...
— Nie! nie! Nie chcę!... Boję się
cudzego życia — ja go nie chcę czuć
przy sobie... ja nie chcę wykonywać
żadnych praw — ja nie chcę żadnych
praw dawać... boję się tego życia—
którebym czuła wszędzie przy sobie,
za sobą, ponad sobą... chcę być wol
ną i wolności nikomu nie odbierać...
— Ależ to prawie wzniosłe!...
to prawie szczytne!...
— Nie — to wygodne! to tak
■słodko wygodne!...
— Więc... wwwięc!... więc bądź
moją bez miłości!... tak z chwilowego
szału czy z kaprysu...
— Too... może... prędzej!... Ale
nie!... 0! nie! nie! nie! Tu jest nie
bezpieczeństwo na dwie strony—albo
uzurpacya praw, albo... ha! ha! ha!..

gadatliwość samochwalstwa!... Ha,
ha... zaczynam się bawić... a to źle.,
najlepsza ta nuda moja, jednostajna,
ciągła, szara—ten cichoskrzydły nie
toperz mroku... Tak, zloty panie...
taak... Teraz zbliż się i uśpij mnie...
Rozchmurz się—nie gniewaj! Bądź mi
wdzięcznym... tylko uśpij... oo! tak....
miękko, powłóczyście... oó! taak... ta
potrzeba dziecięcej pieszczoty — ta
pozostała — widać... że... to... po...zos...tać... musi...
Kobieta, która byłaby może rada
zakochać się, ale bała się niewygo
dy... zasnuła ciężkie powieki... i prze
chodziła ze senności na jawie—w do
broczynne spanie...
Mężczyzna, który strasznie chciał
się zakochać, a nie mógł — podniósł
się kwaśno z otomany—-poruszył dzi
wnie głowę — spojrzał śmiesznie na
kobietę — i rzekł po długiej pauzie,
jak mógł najszczerzej:
Niech cię wszyscy dyabli!...
łaskawa pani.'... poczem wyniósł się
na palcach.
Zygm unt Kawecki.

Sztuka na chodnikach.
Pierwszy człowiek, który wpadl na
pomysł wzbudzenia zainteresowania i li
tości tłumu przez rysowanie obrazków
na chodnikach, musial mieć sporo orygi
nalności. Może był to niepraktyczny,
lekkomyślny, złamany życiem, utalento
wany artysta! Czy przypuszczał, że stwo
rzy nową gałąź sztuki? „że będzie miał
tysiące uczniów?"
Pewnie nie należą do klasy ludzi,
którzy imali się różnych zawodów, a gdy
im się nigdzie nie udało—zeszli na sta
tystów modeli „sandwich-manów“ (ludzi
noszących na plecach i piersiach deski.
z ogłoszeniami) i na artystów chodniko
wych. Widać na nich piętno cierpienia,
walki, zniechęcenia i często zbytniego
zamiłowania • do czystej z kroplami.
Artyści uliczni nie pozują jednak na
rozbitków ze sfer wyższych, choć lubią
otaczać się pewną tajemniczością. Po
skończeniu na chodniku obrazu, siadają
pod murem i przybierają wyraz cierpli
wego, wzruszającego cierpienia. Przecho
dnie przyglądają im się z zajęciem i wzru
szeni widokiem tych nieszczęśliwych,
którzy byli może igraszką losu, rzucają
monetę do ich czapek.
Z początku artyści trzymali się tyl
ko martwej na
tury. Ulubio
nym tem atem
obrazów była
świeca wosko
wa, zatknięta
w butelkę, kot
let wieprzowy
z w ęd zo n k ą,
głowa łososia i
śledź na koloro
wym talerzu. Te
znane wszyst
kim przedmioty
oddawane były
nieraz z dokład

nością, a artyści wykazywali często sporo

wprawy. Lecz i w tej sztuce są nowe prądy
i aspiracye. Roi się dziś od wspaniałych,
czerwonych zachodów słońca, krajobra
zów o barwach, których żadne morze,
ani ląd nigdy nie widziały, okrętów wal
czących z burzą, z błyskawicami kreśl ącemi w około masztów zygzaki, a nawet
postaci ludzkich, przeważnie w unifor
mach wojskowych.
Zajęcie to ma swoje przykre strony:
nie można odejść na chwilę od rysunku,
a nawet trzeba opłacać się ulicznikom,
aby go z figlów nie zamazali.
Trzeba również być oryginalnym
i mieć kilka tematów. Pierwszy deszcz
zmywa obrazy, a dłuższa pora deszczo
wa uniemożliwia zajęcie. W wieczory
zimowe rysunki oświetlane są świecami
lub lampkami'.
'
.
.
Również z bólem serca artyści mu
szą ścierać rysunki przed zbliżającą się.
nocą. Zapytywani, czemu nie rysują na
deskach, odpowiadają, że to się nie opła
ca, że publiczność lubi za swoje pienią
dze widzieć duży nakład pracy i że pod
czas rysowania najwięcej monety wpły
wa. Artysta z deskami nie wzbudza za
jęcia; któż może być pewnym, że jest
twórcą obrazu lub że ich nie przeryso
wał w domu z pism ilustrowanych?
Ile zarabiają, dowiedzieć się nie mo
żna. Jest to zawsze i wszędzie delikatna
materya. Narzekają, że wielu przystaje,
przygląda się i — odchodzi. Jeden arty
sta z wcale dobrym rysunkiem, czarnemi
i białemi kredkami, wodospadu w gę
stym lesie, ze smutkiem zauważył, że to
nie popłaca, że publiczność lubi barwy
i to barwy jaskrawe.
Krajobrazy są zazwy
czaj najlepsze; portrety
najsłabsze. Tu zwykłym
tematem jest król, królo
wa, osoby
stojące u
steru rzą
du,lub zna

ni wszystkim bohaterowie chwili. Gdyby
jednak nie podpis pod rysunkiem, ileż razy
króla możnaby wziąć— za królową?...
Jak w każdym zawodzie, tak i tu
powstała rywalizacya kobiet. Jedna skro
mnie, ładnie ubrana panienka rysowała
greckie krajobrazy i podpisywała się,
jako „jedyna kobieta artystka". Miała
obok małą japońską tackę i z poważnym
ukłonem przyjmowała datki.
A pieniądze sypały się obficie... potroszę może i z powodu miłej twarzyczki
artystki.
•
Wanda Móczarska.

Miłość i Ból.
Miłość i ból — to życia treść,
Odwieczny los — odwiecznych lat,
Przebywać — żyć — w wiązankę pleść
Zawodu cierń, — nadziei kwiat...
Miłość i wzlot: wiośniany tan,
Księżyca blask — słowiczy śpiew,
W porannej mgle skąpany łan,
I pierwszy czyn —- i pierwszy siew...
Miłość i trud: bieży kto żyw
Do kwietnych łąk —- do zbożnych miedz,
Bogaty plon złocistych żniw
Porywać w garść i chronić... strzedz...
Zapada dzień... Od zżętych pól
Tęsknoty pieśń leci na ścierń,
I pierwszy lęk... i pierwszy ból
Jesienny kwiat — zawodu cierń...
Miłość i ból: siwizny szron...
W zimową noc ostatni ślub
Życia ze snem — rozłąka — zgon —
Pożegnań łza... i żal... i grób...
Miłość i ból
to życia treść,
Odwieczny los — odwiecznych lat,
Przybywać... żyć... w wiązankę pleść
Zawodu cierń... nadziei kwiat...
Pilecka.
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Wystawa Żmurki w Salonie Krywulta.
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Fr. Zm urko.

(Fotografia J. Golczóiony).

WYSTAWA ŻMURKI.

larskie, jedną logikę: wdzięk roboty,
sentym ent dotknięć pędzla, urok wy
padku ...
Talent to prawdziwego kolory

Malarzem jest Zmurko, li tylko
malarzem: cokolwiek wyszło z je 
go ręki, zle —■czy dobre, wszyst
ko zawsze było namalowane.
Nie wielu z naszych m ala
rzy na miano malarzy zasługuje,
malarzem trzeba się urodzić" Ta
ki Malczewski naprzyklad. ge
nialny
mistyk,
V V artysta,
V
V 7 wizyoner
V
i... zupełnie nie malarz!’ Taki Ro
dakowski — to wielki psycholog,
a nieśm iertelny G rottger? — to
wszystko artyści — nie malarze.
Wszyscy oni tylko posługują się
sztukąZ malarskąt na to: abyV myśl
V
jak ąś, gest, ruch, ideę zamknąć,
uwięzić w ramach — ale m alar
stwo samo dla siebie, nie jest
ich ambicyą, celem ostatecznym!
U /m urki inaczej — on maluje
dla samej .sztuki malarskiej, dla
wydobycia z farb pewnej gamy
barwnej, dla ułożenia z plam róż
norodnych nowej harmonii, nowe
go ponętnego dla oka akordu.
Często przypadek, uderzenie pedzlein tworzy(/ mu etekt niespodziew any, a choćby to było nieV
V r*
zgodne z prawdą optyczną, Zmur
ko tego nie zatrze; jeśli to „d<>ze zrobi , zostawia na płótnie.
Jedno tylko zna przykazanie ma( Fotografia

J. Golczowny).

Fr. Żm urko.

wieczorem.

sty — wszakże i u wielkiego Hansa
Makarta i u innych dekoratorów z daw
niejszych epok toż samo spotkamy —
tylko że: „in magnis voluisse“ oczy
wiście.
Kiedy, po namalowaniu „Kle
opatry “ i „Kazimierza z Esterką",
nasza nowoczesna krytyka powi
tała w Żmurce: „nową silę histo
ryczną",
v
i 7 kiedy
</ widziano w nim
„dalszy ciąg pędzla Matejki", kie
dy podług tych jasnowidzący cli
Żmurko z Kossowskim, Henciszem
i innymi Krzeszami obowiązany
był koniecznie reprezentować szko
lę Krakowska, wtedy zaśmiewalismy się z koziołków krytycznych
wywracanych przez opętaną „historyę" — tamtoczesną krytykę.
Każden, ktokolwiek zdolnym byt
przeczytać „tem at" z przeszłości,
„wdyrdy" pasowanym bywał na
spadkobiercę palety w ie lk ie g o
twórcy Grunwaldu!! Co za aberacya, jaka kołowacizna! Dziś
wiedzą ju ż niektórzy piszący o
sztuce, że: „Grunwaldy i Rej tany"
nie dadzą się kontynuować, że ge
niusze najczęściej miażdżą wszyst
kich tych, co drepcą w ich ślady, —
że wielka szkolą uczy tylko roboty
malarskiej, ale talentu czy
niuszu nie rozdziela wśród uczuć...
Zmurko został tern, czem musiął
Muza.
zostać, na co go rodzaj talentu prze-

pojęć, które wzajemnie lub jedno
stronnie wyrozumieć się nie mogą.
Przesąd stawia człowieka nieraz wo
bec siebie samego w położeniu zupeł
nie daremnej i zbytecznej rozterki
wewnętrznej.
Weźmy cale morze dramatów
rozgrywających
Ov
* v się* w cichości i ukryv
ci u codziennego życia; napozór nie
uchwytne, bezbarwne, prawie nie
istniejące, w gruncie zaś tern stra
szniejsze, że uroku wielkości pozba
wione. A wszędzie przeważa jedna
zasadnicza przyczyna: brak między
indywidualnościami tego łącznika du
chowego,
O ’ który
V djedynie kultura i samodzielność myślenia wytworzyć może.
Wszędzie
t
jrprzyczyną:
tz v « bezwładność
krytycznego pogłębienia. Ona to w najszerszem znaczeniu pozwala na po
wolne, stopniowe tworzenie się prze
sądu, gdyż przesąd jest czczą formą,
która z biegiem czasu utraciła dawną
żywą treść i jednocześnie skostniała.
W tej twardej ciasnej skorupie, duch
ludzki, wyzwolonego sądu pozbawio
ny, bezradnie szamocze się i wyczerpuje.
Prawda życiowa biegnie mimo
niego, ale on za nią podążyć nie
może.
Jan Finot, którego książki tytuł
podaliśmy na wstępie, za specyalny
przedmiot badań wybrał sobie przesą
dy rasowe. Autor omawianego dzieła
zdobył sobie rozgłos, jako utalento
wany redaktor paryskiego dwutygo
dnika „La Revue“ (dawniej „Revuę
des Revues“). To wydawnictwo peryodyczne w sposób niezwykle interesu
jący i sumienny zarazem daje obraz
współczesnego ruchu cywilizacyjnego
we Francyi i zagranicą.
Jan Finot indywidualnością
V
* swoją przypomina typ dawnych encyklo
pedystów XVIII wieku. Kwestye socyologii, psychologii i filozofii traktu
teoretyk
•je
J nie tylkc
V
<jako
z
V o wiedzyV
rozległej i urozmaiconej, lecz zarazem
z odwagą i zapałem propagatora, któ
ry walczy w imię prawdy, sprawie
dliwości i postępu.
W dziele: „0 przesądach raso
wych “ dowodzenia swoje oparł prze
ważnie na ściśle naukowym gruncie
badań antropologicznych. Różnice: ja 
kie między
ras dostarczyła
» v typami
«/£
v
obserwacya, Finot poddaj e gruntownej
krytyce
V V i dochodzi do wniosku, że
one wszystkie pozbawione są głębsze
go znaczenia, o ile mają decydować
o wyższości lub niższości rasy.
Ten wzgląd ostatni zależny jest od
warunków rozwoju, jest więc w istocie
swojej zmienny i do udoskonalenia
się w równej mierze podatny. Na
pierwiastku rasy niemożebne jest bu
dować coś stałego, nieruchomego;
przeciwnie, Finot stara się udowodnić, że
z biegiem czasu i skutkiem zmiany warunków przeobrażają się najbardziej ty
1powe właściwości rasy.
V Wychodząc
V
* z tego założenia, opartego na obfitym materyale faktycznym z dziedziny kraniologii, antropometryi i wogóle—
antropologii. Finot staje na gruncie
filozofii, etyki i socyologii, i wykazuje
bezpodstawność poglądów, które w oce
nie dodatnich lub ujemnych właściwości
V

V

Fr. Zmurko.

(F otografia J . G olczówny).

znaczył,
V został dekoratorem na zawsze,-a że: barwność, smak, harmonie wy
bornie nadają się do tematów, gdzie
„kobieta“ gra rolę decydującą — dla
tego Żmurko podobne motywa maluje,
i w tym rodzaju jest też najlepszym
malarzem w Warszawie. Jest nerw,
jest temperament w tych kleksach,
z jakich powstają jego „główki “, okcydentalne; oryentalne odaliski doskona
łego mają w nim tłumacza. On czuje
kobietę, nie jak ją ubrać, posadzić,
czy ułożyć. Źle jest, kiedy usiłuje
malować święte. A choć pod obrazami
nieraz spotykamy „Fra“ cynobrowe,
lecz nic to z „Fra Angelico da Fiesole“ oczywiście niema wspólnego.
Kolekcya prac obecnie u Krywul
ta wystawiona, posiada właśnie wszy
stkie typowe cechy tego malarza. Co
kolwiek stara sztuka w tym rodzaju
posiada, i co nowsi francuzi, z Chapli
nem na czele, w tym zakresie stwo
rzyli: wszystko to Żmurko widział,
doskonale poznał —- i z tego naukę
i pożytek wyniósł.
Społeczeństwo nasze biedne, sfery
zamożne, mało sztuką zajęte, prawie
żadnych nie posiadają potrzeb este
tycznych. Talent taki jak Żmurki, zamało ma na to warunków u nas, aby
się rozwinąć w całej pełni.
Władysław Wankie.

Sonet.
Noc. Taka cicha, pół-uśpiona, wonna...
I tylko z urocznych, szmaragdowych
dolin
Płynie głos świerszczów swawolnych
mandolip—
Piosnka nieśmiała i jakby przedzgonna...

Bachantka.

Śpią pola. We śnie pogrążone lasy...
Księżyc, wróciwszy z zaświatowych
szlaków,
Padł korowodem ułudnych majaków
Na mchów zstrzępione, zrudziałe atłasy...
Gdzie pragnień ducha odwieczna gra
nica?...
Czemu głos świerszczów smutny nie
skończenie?...
I czemu błądzą tęsknot nikłe cienie?...
I czemu zwątpień mara bladolica,
W księżyca łzawe spowita promienie,
Zatruła nocy słodkie rozmarzenie?...

Remy.

I

Przesądy rasowe.
(Jean Finot: „Les prejuges des races“ ).

Wyzwalanie się ludzkości z oków
własnych przesądów trwa od po
czątku świata. Jest to wewnętrzna
walka pełna bezmiernego tragizmu,
zaprawiona jadem gryzącej ironii,
walka powolna i krwawa; zużywa
ona potężny zasób sił społecznych,
które nieraz, pomimo pobudek naj
szlachetniejszych idą na marne i sta
ją się źródłem nieszczęścia.
Gdyby w ogólnym bilansie dobro
bytu ludzkość mogła z księgi głównej
wyszczególnić pozycye wszystkich
swoich cierpień, prawdopodobnie oka
załoby się, że one w nieznacznym
tylko procencie powodowane są siłą
wyższą, jak np. kataklizmy żywioło
we, epidemie, wypadki i wogóle wszy
stko, co nie jest w zależności od
ludzkich postępków, uczuć i punktu
zapatrywania.
Ogromna większość cierpień ogól
nych wypływa wyłącznie z ciasnoty
V

V
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V
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człowieka, kierują się względami z sa
mej istoty rasy rzekomo wynikaj ącemi. Wszelkie więc błędy powstają
z uprzedzeń od dzieciństwa zakorze
nionych, z wrażliwości bezkrytycznej,
z fałszywej idealizacyi instynktów
i ślepej namiętności.
Jedynie tylko myśl, wysoko wzno
sząca się ponad małostkowości ludz
kie, rozprasza ciemnotę, łagodzi nie
nawiści, zbliża, jednoczy i drogę mi
łości toruje.
W wielkiej kampanii, którą świat
cywilizowany, prowadzi przeciwko prze
sądom, dzieło Finofa stanowi jedną
broń więcej. Zostało ono przyjęte
z uznaniem przez krytykę w ogólno
ści, w ’ szczególności zaś przez takie
powagi, jak Alfred Fouillee i Anatole
Le Roy Beaulieu.
„Przesądy rasowe “ ukazały się
w sławnem na świat cały wydawni
ctwie Biblioteki filozofii współczesnej
u Feliksa Alcan’a w Paryżu.
J. Rosenzweig.

P. P. P. L.
(Z tajem nic organizacyi).

mnie wczoraj
pewien znany warszaw
ski grafoman, na sam
widok którego wszyst
kie redakcyjne kosze
otwierają p o żąd liw ie
gardziele swoje, jak tyl
ko mogą najszerzej.
I rzekł:
*
— Panie kochany, właściwie to
my obadwaj na jednym jedziemy
wózku.
Uczyniłem domyślną minę, jak
zawsze, gdy czegoś zupełnie nie rozu
miem i inteligentnie kiwnąłem głową.
— Obadwaj pracujemy w litera
turze. Obadwaj nie mamy talentu.
Obadwaj jesteśmy ofiarami redakto
rów i wydawców. Obadwaj cierpimy
niedostatek. Obadwaj stanowimy proletaryat literacki.
Odwróciłem czemprędzej na dru
gą stronę kwit do kasy na osiemdzie
siąt siedem kopiejek, tylko co mi wy
dany za rozmaite artykuły, wydruko
wane w ostatnim numerze „ Świata. “
Ten gest towarzyski nie uszedł
baczności mojego rozmówcy.
Rzekł bowiem na wpół z gory
czą, a na wpół z pogardą:
— Tak, tak, panu czasem coś
wydrukują w „Swiecie," ponieważ
miałeś pan szansę uczyć się z re
daktorem w jednej szkole za młodu
i jesteście ze sobą na „ty." Ale gdy
by nie to...
, ’
Odparłem miękko, tak, aby czuć
było, iż się wcale z moim rozmówcą
nie zgadzam:

— Istotnie... masz pan racyę...
Uścisnął mi zaraz mocno rękę,
fałszywie zrozumiawszy moje słowa.
— Ale, panie, na to coś trzeba
radzić!— zawołał z ogromną energią.
— Ja myślę-odpowiedziałem, cią
gle tym samym tonem, wyraźnie da
jącym do zrozumienia, że jestem z nim
w opozycyi.
On zaś począł się zapalać.
— Jesteśmy proletaryuszami li
terackimi. Organizujmy się. Łącz
my się ze sobą. Walczmy o swoje
prawa.
Zapytałem z całą szczerością:
— Ale; panie, jak?
Odpowiedział krótko i stano
wczo:
— Utwórzmy partyę.
— Partyę?
i— Partyę. P. P.P. L. Polski proletaryat literacki. Cóż pan na to?
— Zapewnie. Ten projekt da się
urzeczywistnić. Ale— potem?!
— Jakto: potem? Potem będzie
my walczyć.
— Rozumiem. Ale jak?
Pogniewał się trochę.
— O! Jaki też pan jesteś tępy...
Ale się w tejże chwili udobru
chał:
— Choć właściwie to pana tern
bardziej kwalifikuje do naszej partyi.
Jakto? Czyż jednak pan nie widzi,
że wszystko musi nam pójść jak po
maśle?! Artykuły członków P. P. P. L.
redaktorzy będą musieli drukować,
rozumiesz pan, będą musieli narówni z artykułami Rabskiego, Ehrenber
ga, Dębickiego, Kosiakiewicza, rozu
miesz pan?!
— A jak nie zechcą?
— No, to się im przyśle wyrok
śmierci.
Poczynałem się oryentować.
— Aha! Ale w takim razie trze
ba będzie zorganizować bojową dru
żynę.
— To się rozumie samo przez się.
— A browningi?
Nachylił się ku mnie i rzekł szep
tem :
— Już mam dwa.
— Hm... Na początek...
On znowu się wyprostował i zno
wu począł rozpalać: _
— Więc pan pojmujesz naresz
cie. I my będziemy drukowani. I nam
będą płacili honorarya. A nawet,
w razie,. jeżeli się dobrze zorganizu
jemy, to my sami będziemy redago
wali wszystkie pisma i sami będzie
my naznaczali sobie honorarya. Napiszesz pan coś naprzykład. Posyła
się to redaktorowi z pieczątką P. P.
P. L. On już wie, co to znaczy.
W najbliższym numerze pański arty
kuł jest, jak wół. Posyła się wtedy
administratorowi kwitek do kasy, z pie
czątką P. P. P. L. On już wie, co to
znaczy. I po chwili masz pan pełną
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portmonetkę pieniędzy. Mało tego:
pociągnie się do płacenia składek na
organizacyę naszą wszystkich reda
ktorów, wszystkich sekretarzy redakcyi, wszystkich pisarzów genialnych,
utalentowanych i zdolnych. Natomiast
my, proletaryusze literatury, od wszel
kich ciężarów materyalnych będziemy
wolni. Nie dość, że nas los upośle
dził, odmawiając nam talentu pisar
skiego?! Jeszcze mamy się obchodzić
i bez honoraryów? Non bis in idem.
To zbytek niesprawiedliwości. Pro
testujemy przeciwko temu. Łączmy
się. Organizujmy się. Walczmy. Zro
zumiałeś pan?!
— Zrozumiałem — odrzekłem.
Wtedy on przybrał tryumfującą
minę.
— Więc zapisać pana do partyi?
— Proszę bardzo.
—- Już pan jesteś zapisany. A co
pan sądzisz o mojej idei?
— Znakomita!
— Nieprawdaż.
— Świetna!
— A co...
*
— Genialna!
— Byłem tego pewien.
Tu spojrzałem mu w oczy by
stro i groźnie. I rzekłem:
— Ale, panie drogi, czy czło:
wiek, który miewa znakomite, świe
tne i genialne idee, ma prawo uzur
pować sobie miano proletaryusza li
terackiego?
Wywalił na mnie zdziwiony oczy.
— Tak jest? Pytam: czy taki
człowiek nie należy raczej do najści
ślejszego grona wyrafinowanych bur
żujów twórczości?!
Bąknął:
— Nie pomyślałem o tern...
— A właśnie — rzekłem z naci
skiem i siłą — trzeba było o tern po
myśleć. To komedya, którą pan tu
grasz przede mną, łaskawco. Pan
mnie zapisałeś na członka P. P. P. LBardzo dobrze. Ale z tej listy pan
wykreśl naprzód siebie, bo pan tam
nieprawnie wlazłeś...
- .
— Ależ, panie...
— Tu nie ma żadne „ależ pa
nie! “ tylko proszę mi dziś jeszcze
odesłać dwa browningi, które należą
do partyi, a które pan bezprawnie
u siebie, tytułem przywłaszczycielskim, przechowujesz. Dziś jeszcze.
Rozumiesz pan. A na pierwszego przyślemy do pana po składkę. 1 racz
pan być wtedy 'w domu—prosimy pa
na bardzo. Rozumiesz pan.
Trochę się wahał.
Ale tegoż dnia przysłał mi dwa
browningi i weksel na sześćdzie
siąt kopiejek płatny na pierwszego
czerwca.
...Taki był zawiązek nowej orga
nizacyi: P. P. P. L.
ATo.

