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TRZECI MMJ.
mykając oczy na gromadzące się chmury niebez
pieczeństw.
„Nierządem Polska stała",—od nierządu też
miała zginąć.
Pierwszy rozbiór Polski uderzył jak grom nie
spodziewany, a tak ogłuszający, że przerażenie ode
brało siły, obezwładniło wszystkich, zaciemniło umy
sły, zgruchotało wolę, na miazgę «rozbiło naturalne
poczucie samoobrony. Tern tylko da się wytłumamaczyć fakt, który jeszcze dziś wstydem rumieni
nasze czoła, fakt, że oddano połowę dziedzin ojczy
stych bez jednego wystrzału, bez jednej próby po
wstrzymania najazdu...
Ale pod wpływem tego ciosu, choć nie zaraz.,
obudziło się sumienie narodowe.
Pomimo bardzo ciężkich warunków, rozpoczę
to dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Pozbywano
się zwolna „opieki", wprowadzano ład i porządek
w każdej prawie dziedzinie gospodarki narodowej.
Budził się przemysł i handel, powstały fabryki,
formowano wojsko, napełniano spiżem arsenały,
powiększano zasoby skarbowe, szerzyła się oświata,
nastąpił rozkwit literatury i nauki, wzrastała ofiar
ność na cele publiczne. Komisya edukacyjna swo
imi poglądami na wychowanie narodowe i swoim sy
stemem szkolnictwa budziła zachwyt u postronnych.
Cały szereg szlachetnych obywateli pracował nad
poprawą doli ludu rolniczego, kładł podwaliny przy
szłej- jego wolności. Upadł wprawdzie projekt Za
moyskiego, wiążący w jedno ogniwo szlachtę ż mie
szczaństwem, ale rzucone ziarno nie zmarniało
i lada chwila miało wydać owoce. Myśl obywatel
ska, chęć odrodzenia narodu, coraz potężniejszym
taranem uderzała o przesądy, apatyę, sobkostwo...
Koroną tych usiłowań miało być nadanie narodowi
nowej konstytucyi, nowej formy rządu, któraby
zapewniając Polsce spokojny rozwój wewnętrzny,
uczyniła ją zarazem silną na zewnątrz, zdolną do
odparcia obcej przemocy.

ad „poprawą Rzeczypospolitej", nad
zmianą konstytucyi narodowej,
myśleli oddawna troskliwi o los
ojczyzny obywatele. Jeszcze za
czasów kiedy P olska stała na
szczycie swej potęgi nie brakło
głosów ostrzegających o niebezpieczeństwie, jakiem
grozi nieodpowiedni ustrój państwa. Elekcye, bez
królewia, liberum veto, konfederacye, wolność szla
checka zamieniona w swawolę, tron bez władzy,
skarb bez pieniędzy, obrona granic bez wojska,—
oto szereg przyczyn, który prowadził Polskę do
nieuchronnego upadku. Już w połowie XVII w. o ma
ło jej nie zalał „potop“ wojen szwedzkich i kozac
kich, — a kiedy ten spłynął, pozostawiając ślady
w ruinach miast i zgliszczach siół, nie znalazło się
dość silnych rąk i tęgich umysłów, aby przystąpić
do gruntownej restauracyi skołatanej nawy pań
stwowej;—spuszczano się na los szczęścia, na pol
skie „jakoś to będzie". Wygrana wiedeńska była
ostatnim świetnym występem rycerstwa polskiego,
które, uratowawszy obce państwo i zapuściwszy się
daleko w interesie „prywaty", powróciło do ojczy
zny nie jak tryumfator, lecz jako garść niedobit
ków. Wojna o tron między Sasem i Lasem otworzy
ła na oścież wrota Polski dla wszystkich sąsiadów...
Rządził w niej, kto chciał i jak chciał — rzą
dzili obcy, rządziły własne „królewięta". Konfede
racye, bunty, zrywanie sejmów, walka „familij",
rozpanoszenie się możnowładztwa, swawola szla
checka, dochodząca do karykatury, zniszczenie
miast, ucisk ludu, upadek handlu i przemysłu, ni
ski stan oświaty, przedajność trybunałów, brak
egzekutywy, pijatyka, „popuszczanie pasa", ciemno
ta duchowieństwa, nabożnisiostwo, zastępujące szcze
re przekonania religijne, zepsucie obyczajów, prze
kupstwo, służenie obcym interesom—oto obraz Pol
ski w połowie XVIII wieku.
Lekceważono przestrogi—jakiś szał bezmyśl
ności ogarnął szlachtę, jedyny „stan panujący", za
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-Nad projektem reformy rządu pracowały naj
tęższe umysły, — a dla propagandy tej zbawczej
idei wychodził cały szereg dzieł, broszur i pism
ulotnych; służyła jej nawet literatura piękna i sce
na narodowa.
Grunt był przygotowany — trzeba było tylko
znaleźć chwilę stosowną, aby wprowadzić w czyn
myśl powziętą przez „przyjaciół ojczyzny".
Ta odpowiednia chwila nadeszła nareszcie.
Traktat obronnego przymierza z Prusami za
warty 29 marca 1790 r. za wiedzą Anglii, zdawał się
zabezpieczać Polskę przed chciwością sąsiadów i po
zwalał sądzić, że przeprowadzeniu wielkiego dzieła
reformy nic nie stanie na przeszkodzie. Toczyły się
przytem układy o przymierze Polski ze Szwecyą
i Turcyą. Umowa reichenbachska (27 lipca 1790) mię
dzy Austryą a Prusami, rozwiewała wprawdzie na
dzieję odzyskania Galicyi, ale wycofała Austryę
z objęć Rosyi, wobec której Anglja zajmowała co
raz groźniejsze stanowisko. Bitwa morska pod
Swenskasund, w której Szwedzi zniszczyli flotę
rosyjską na Bałtyku (w sierpniu 1790) podkopała
siły Rosyi, a choć pokój pospiesznie zawarty usu
nął grożące z tej strony niebezpieczeństwo, to dłu
ga, uciążliwa wojna Rosyi z Turcyą dla zamiarów
„patryotów polskich" była szczęśliwą nad wyraz
okolicznością...
•
,
Nie było więc podstawy do wahania się—
o korzystniejszych warunkach myśleć było trudno.
Była obawa tylko przed wrogiem wewnętrz
nym. Tak stronnicy rosyjscy, jak zapaleni doktrynerzy republikańscy, żadną miarą nie chcieli
przystać na zmianę konstytucyi. Dla pierwszych
była ona zupełnem odsunięciem Rosyi od wpływu
na sprawy polskie, drudzy widzieli w niej „grób
wolności". Obie te partye były zbyt silne i zbyt
zdolne do użycia w razie potrzeby gwałtu, aby
było można z niemi się nie liczyć. Sam Branicki,
hetman wielki koronny, bohater, co za Baru krew
bratnią przelewał, miał na swe usługi setki szabel
oddanych mu całkiem szlacheckich „rębaczy".
Wobec tego postanowiono zaskoczyć przeci
wników reformy rządu. Nadawały się do tego
święta wielkanocne, na które większa część sejmu
jących opuściła Warszawę. Staraniem króla, mar
szałka Małachowskiego i wtajemniczonych było za
trzymać w stolicy jak najwięcej posłów przychyl
nych konstytucyi—pisano też do nieobecnych, aby
na czas przybyli. W ciągu dwóch tygodni świątecz
nych odbywały się ostateczne narady u Kołłątaja,
marszałka Stanisława Małachowskiego i ks. Piattolego sekretarza królewskiego.
Początkowo uchwalono wnieść „dzieło kon
stytucyi" na sesyę sejmową w d. 7 maja, ale „ta
jemnica" rozeszła się, więc przyspieszono termin
naprzód o dwa dni, a ostatecznie na d. 3 maja.
2 maja odbyła się pierwsza poświąteczna sesya sejmowa. Tegoż dnia wieczorem zwołano pry
watne posiedzenie posłów w pałacu Radziwiłłowskim (stał na tern miejscu, gdzie dziś znajduje się
pałac t. zw. namiestnikowski). Oprócz po
słów napełnił salę wielki tłum ciekawych.
Posiedzeniu przewodniczyli biskupi
Krasiński i Rybiński. Przemawiali po
słowie Lanckoroński i Sołtyk. Obaj kre
ślili smutny stan bezsilnego narodu. Rosya i Austrya — mówili dalej
nowym zaborem — trzeba więc zrzec się
osobistych zapatrywań i wlać życie w sła
bnące ciało Rzeczypospolitej. Sprawić
to może jedynie rząd silny, wsparty

przez obóz narodowy. Trzeba otoczyć całą lu
dność opieką prawa, powołać ją do życia obywa
telskiego: trzeba wyrzec się nieszczęśliwego liberum
veto, poskromić butę możno władców, nadać rządowi
prawdziwą władzę egzekucyjną, ustanowić wresz
cie sukcesyę tronu, ponieważ elekcye sprowadzają
bezrząd, intrygi i przekupstwa państw ościennych.—
Mowy obu posłów przyjęto z zapałem, a kiedy od
czytano projekt konstytucyi, powszechne oklaski
i okrzyki: zgoda! niech żyje ustawa! niech żyje konstytucya! były najlepszym dowodem, że zrozumiano
cel i doniosłość przygotowanej ustawy.
Odbyła się jesz.cze później narada u Małacho
wskiego,—a jednocześnie u posła rosyjskiego Buł
hakowa stronnictwo rosyjskie poleciło posłowi Suchorzewskiemu wystąpić gwałtownie przeciw pro
jektowi ustawy, aby uczynić wrażenie na doktrynerach wśzechwładztwa szlacheckiego, a .przynaj
mniej zawichrzyć zgromadzenie, wywołać szerokie
rozprawy i tern samem odwlec sprawę przynajmniej
na dni parę, póki świętujący przeciwnicy reformy
nie staną w Warszawie.
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Nareszcie zaświtał dzień 3 maja.
"
Od samego rana zaciągnięto koło zamku warty
wojskowe—pełnił także służbę i regiment Działyńskiego. Ustawiły się cechy z chorągwiami, stanęli
i radni miasta z prezydentem na czele. Schody
i krużganki prowadzące do sali sejmowej zapełniła
ciekawa publiczność.
Wybiła godzina jedenasta—do napełnionej po
słami sali wszedł dwór, za nim pojawili się mini
strowie i marszałkowie, niosący laski w złoto opra
wne z herbami Polski i Litwy. Wreszcie ukazał
się Stanisław August, przybrany w mundur korpu
su kadetów z gwiazdą orderu orła białego na pier
si. Za królem weszła liczna rzesza szambelanów
i straż wojskowa złożona z gwardyi koronnej i uła
nów. Około tronu stanął książę Józef i inni gene
rałowie.
Zaległa cisza—marszałek wielki koronny, Mi
chał Mniszech, uderzył trzykrotnie laską o ziemię—
poczem zabrał głos Stanisław Małachowski, mar
szałek konfederacyi koronnej, zawiadamiając sej
mujące stany, że „deputacya stanów zagranicznych
pragnie przedstawić wypadki teraźniejsze w okoli
cznościach politycznych!"
Stanisław Sołtyk, zaznaczywszy, że dochodzą
„najokropniejsze i najsmutniejsze odgłosy... o nie
szczęściach przygotowanych dla ojczyzny" prosił
króla i stany, aby deputacya natychmiast przedło
żyła swe „wiadomości". Król poparł to żądanie,
ale Suchorzewski, wyskoczywszy na środek izby,
zerwał otrzymany świeżo order św. Stanisława,
rzucił się na ziemię i czołgając się ku królowi wołał:
że „ostatni raź chce mówić za wolnością". Dano
mu głos—i mówił niestworzone rzeczy. Ostrzegał
przed „niewolą", zaręczał, że przeciwników konsty
tucyi „postanowiono zabijać i wyrżnąć", że „jeżeli
będzie despotyzm, to gardzi ojczyzną
i oświadcza się nieprzyjacielem Polski".
Był na placu i Herod — było i to, że
„jeżeli wolność nie będzie miała innego
obrońcy,- to on sam pierwszy ofiarą się
za nią położy".
Po tym niesmacznym, choć śmiesz
nym epizodzie Tadeusz Matuszewicz
przemówił, w imieniu deputacyi do spraw
zagranicznych. Charakteryzował stan po
lityki europejskiej i podawał doniesienia

posłów polskich przy
czył. że go iratychdworach zagranicz
m iastzabije, aiby nie
nych. Doniesienia te
był „niewolnikiem".
stwierdzały, że druNajbliżej stojący po
słowie wyrwali dziec
gl ro z b ió r P o ls k i
u w ażan o tylko za
ko z rąk dobywają
kwestyę czasu, że
cego szabli fanatyka
nieprzyjazne mocar
nierządu i swawoli.
stwa patrzą z wielWystąpili ostro
przeciw projektowi:
kiem n ie z a d o w o le 
Mielżyński, Antoni
niem na pomnożenie
wojska i skarbu na
Małachowski, Złotni
cki, zaufaniec Szczęs
szego, ale pocieszają
się tern, że sejm nie
nego, Czet Wertyński
przeprowadzi takiej
i Piotr z Ałkantary
reformy rządu, któraOżarowski. *
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czeństwo rozbioru.
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przemówień tych
Sprawozdanie Ma
tryskała gorąca mitusz e wieża wywarło
uść ojczyzny, chęć
przygnębiające wra
z .o żeni a ofiary ze
żenie.
yych przywilejów...
Przytoczone do
„Krew, majątek, in
niesienia — mówił
teresy osobiste, życie
Ignacy Potocki—do
nasze niczem są obok
wodzą, że „rzecz to
szczęśliwości ojczyz
czy się nie o pryw a
Trzeci Maj. („Sławie króla i Narodu z Rewolucyi dn. 3 Maja 1791 r. poświęca przytomny
ny44—wołał Li nowski:
tę, lecz o zabójstwo
Gustaw Taubert.)
sbiorów p. Eug. de Phulla.
„Nie mamy czasu na
ojczyzny4*'. Trzeba ją
przeto ratować. Niech więc pierwszej rady udzieli wahanie się... czas jest tylko zgubić lub zbawić
monarcha, jako wyższy nad innych nietylko pra ojczyznę44 zapewniał Zakrzewski. Kiciński w wy
wem, ale „rozumu i nauki przymiotami44, jako ten, wodzie historycznym przypomniał nieszczęścia, ja 
co zgadzając się na mianowanie następcy za życia kie sprowadziły elekeye i brak silnego rządu. Rze
swego okazał, że interes ojczyzny nad swój i swoich wuski żądał głosowania, „a gdyby temu sprzeci
wiała się opozycya, to składa u nóg króla zapewnie
przekłada.
Wszystkich oczy zwróciły się ku tronowi. Sta nie, że poty nie wyjdzie z izby, póki decyzya nie stanie44.
nisław August w ciepłem, poważnem i płynnie wyZe wszystkich stron odzywają się głosy:
powiedzianem przemówieniu oświadczył, że „zwłoka wyjdziemy! Więc Rzewuski prosi króla, aby wyko
w ustanowieniu rządu jest szkodą dla nas, a dla nał cywilną przysięgę. Przeciągłe okrzyki: zgoda!
obcych korzyścią/4 Dobrze myślący obywatele „pro prosimy! brzmią po całej sali.
sili go, zaklinali, aby przedsięwziął środki skute
Król znów przemówił serdecznie i zażądał,
czne". Owocem wspólnej ich pracy jest projekt aby sejm przez głosowanie objawił swoją wolę.
„zgodny już z wolą wielu sejmujących". Jeżeli zo Marszałek więc prosił, aby ci, co się zgadzają, „zo
stanie on odczytany i przyjęty, to „nie ziszczą się stali w milczeniu, a ci co się sprzeciwiają uczynili
zamiary sąsiadów, aby nas w niedołężności utrzy oświadczenie44. Przez chwilę głucha cisza zaległa
mywać44. W końcu- prosił król marszałka sejmo salę sejmową. Wreszcie po naradzie opozycyi,
wego o odczytanie projektu.
oświadczył w jej imieniu Chomiński, że na ten
Sekretarz sejińowy Antoni Siarczyński odczytał projekt nigdy nie zezwoli. Hieronim Sanguszko
ułożoną „ustawę rządową44. Nieustające okrzyki nazwał go „rewolucyą44, Kazimierz Sapieha, mar
i oklaski rozległy się po całej izbie i na galeryach. szałek konfederacyi litewskiej, choć opozycyonista.
Stanisław Małachowski dziękował królowi zal przemawiał szlachetnie — na wszystko przystanie,
usiłowanie „zapewnienia na wieczne czasy szczę aby kraj ratować, choć nie jest zdecydowany co
ścia i świetności Rzeczypospolitej44. Odczytany pro lepsze: sukcesya czy elekeya. Chciał godzić, pro
je k t uważał za najlepszą ustawę republikańską. sił jeszcze raz odczytać projekt, ale opozycya wo
pozwalamy! Powstał zgiełk, wrzawa,—po
Prosił wreszcie króla, aby „przez nowe związki łała:
złączył się z narodem, a od dawnych go uwolnił44. czem Zabiełło wniósł przerwanie dyskusyi, prosząc
Cała izba, z małym wyjątkiem, powtórzyła króla, aby wykonał natychm iast przysięgę. Zrywa
prośbę marszałka*. Król w odpowiedzi zażądał, aby ją się posłowie z miejsc i biegną ku królowi. Ma
izba uwolniła go od tego artykułu „paktów kon łachowski pyta o zgodę, na co nie trzykrotnie, ale
wentów44, który się odnosił do sukcesyi tronu. Szczę sto razy otrzymuje żądaną odpowiedź. Okrzyki:
śliwy będzie jeżeli projekt obróci się w prawo. wiwat król! wiwat konstytucyą! rozlegają się w całej
Jak raz już powiedział, tak będzie powtarzał do izbie i na galeryi — rozchodzą się echem po kruż
śmierci: Król z narodem, naród z królem!
gankach, po dziedzińcu zamkowym i ulicach. Po
Jeszcze na jeden pomysł wpadł Suchorzewski: wtarza je tłum kilkotysięczny, zapał ogarnia wszy
wyprowadził na środek sali swego synka i oświad stkich.
з

Po dokonanej wśród entuzyazmu przysiędze,
Pomijając liczne i doniosłe przywileje, prawem
król wezwał „kochających ojczyznę", aby udali się tern mieszczaństwu zawarowane, główne jego zna
do kościoła „na złożenie Bogu przysięgi i dziękczy czenie leżało w samej tendencyi ustawy.
nienia, że nam dozwolił tak uroczystego i zbawien
Ustawa
przypuszczała
do
pewnego
określone
nego-dopełnić dzieła."
go udziału w sejmie i w sesyach prowincyonal/Kościół św. Jana napełniony już był ludem nych plenipotentów miast. Każdy z tych pleni
i cechami miejskimi. Król wszedł do niego osobnem potentów po dwuletniej wysłudze w komisyach
wejściem z zamku, a marszałków sejmowych lud lub asesoryi, miał otrzymywać nobilitacyę. Szla
rozerituzyazmowany wniósł na rękach do świątyni. chcicem zostawał też każdy mieszczanin, właściciel
Przemówił jeszcze szlachetnie Kazimierz Sa- wsi lub miasteczka, opłacający „dziesiątego grosza"
piecha, motywując dlaczego odstępuje od swego 200 złotych rocznie, każdy posiadający pewną rangę
zdania—poczem biskup krakowski odebrał od wszy wojskową i każdy regent kancelaryi w dykasteryach
stkich przysięgę, a biskup smoleński, Gorzeński rządowych. Wreszcie na każdym sejmie trzydzie
zaintonował hymn św. Ambrożego, powtarzany przez stu mieszczan „posesyonatów" miało być przypu
tysiące ludu, zapełniającego kościół i ulice... Rozle szczonych do stanu szlacheckiego — pierwszeństwo
gły się wystrzały armatnie...
_. zastrzeżono zasłużonym wojsko
Powracającego do zamku
wym, wybitniejszym rękodzieł*
króla witano okrzykami. Gdy
nikom i kupcom zajmują
zajął miejsce na tronie, ze
cym się handlem produktów
stolika przed nim ustawio
krajowych...
nego zrzucono na ziemię
Była to więc tendenwszystkie dawne prawa
cya - powolnego, stałego
kardynalne i pada convenuszlachcania mieszczań
ta. Król polecił marszał
stwa, zrównania go, zla
kom odebrać przysięgę od
nia w ciągu wieków ze
magistratu i komisyj woj
stanem szlacheckim. A za
skowej — poczem salwował
raz po tym wstępie, waru
sesyę na dzień 5 maja.
jącym mieszczaństwu świeżo
Lud tłumnie z chorągwiami
nabyte
prawa,
czytamy
w
usta
Medal na cześć Stanisława Augusta.
odprowadzał marszałków sejmo
wie: „Lud rolniczy, z pod którego
Z e zbiorów p. Eug. dc Phulla.
wych do domów, a później iidał się
ręki płynie najobfitsze źródło, który
do pałacu Saskiego, wznosząc okrzyki: wiwat elektor najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem
saski, następca tronu!
najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość,
Uchwalona w d. 3 maja ustawa rozpoczynała ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jak i przez
się od ogólnych motywów:
własny interes dobrze zrozumiany pod opiekę pra
„Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość wa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc,
osobistą—egzystencyę polityczną, niepodległość ze iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania lub umo
wnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego wy dziedzice z włościanami dóbr swoich ułożyli...
los w ręce nasze jest powierzony; chcąc oraz na będą (one) stanowić wspólny i wzajemny obowią
błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych zek... pod opiekę rządu podpadający". Układy te
i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, i umowy wiązać będą tak właściciela, jak i jego
które w nas namiętności spra
_
następców, lub prawa nabyw
ców, iż ich odmieniać ni
wować mogą; dla dobra
gdy nie będą mocni..."
powszechnego, dla ugrun
Dla ludu wiejskie
towania wolności, dla
go, jak widzimy, usta
ocalenia Ojczyzny na
wa niewiele zrobiła,
szej i jej granic,
ale nie zapominajmy,
z największą stałoś
kiedy to było — na
cią ducha niniejszą
sięgający d a le k o
konstytucyę uchwa
przewrót społeczny
lamy i tę całkowicie
nie nadeszła jeszcze
za świętą, za niewzru
pora. Oddanie ludu
szoną deklarujemy..?4
pod opiekę prawa, ze
Pierwszy artykuł
zwolenie przemiany pańuznawał religię katolicką
•
szczyzny na stosunek czyn
za panującą, ale dodawał:
szowy
—
były
to
bądź
co
bądź
„Że zaś ta sama wiara święta przy
Medal na cześć prezydenta miasta, Dekerta.
pierwsze kroki na drodze zniesie
kazuje nam kochać bliźnich na
Z c zbiorów p. Eug. dc Phulla.
nia poddaństwa, tembardziej, że
szych; przeto wszystkim ludziom
jaldegokolwiekbądź wyznania, pokój w wierze i opie zacni obywatele na drogę tę coraz liczniej wstę
kę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrząd powali.
ków i religii wolność w krajach polskich podług
Następne- artykuły ustawy urządzały władzę
ustaw krajowych warujemy."
prawodawczą, znosiły nieszczęsne liberum veto, konfederacye
i
elekcye.
*
Po zapewnieniu w artykule drugim pierwszeń
Prerogatywy władzy królewskiej zostały po
stwa stanowi szlacheckiemu, uchwalili sejmujący,
aby zapadłe 18 kwietnia 1791 prawo pod tytułem: większone. Królowi „do dozoru całości i egzekucyi
„Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rze praw" dodano straż, czyli radę królewską, odpowie
czypospolitej" w zupełności było utrzymane „jako dzialną przed reprezentatami narodu.
dla całości wspólnej ojczyzny nową, prawdziwą
Kto wie, czem była elekcya, kto wie, że każdy
i skuteczną dające siłę."
magnat uważał się za kandydata do tronu, boć

i każdy szlach
li, przed sam ą
cic do niego miał
przysięgą złoży
prawo, kto wie,
li miłość własną
że z elekcyi po
na ołtarzu dobra
wstawały fortu
ojczyzny.
ny magnackie i
„Wiadomo
к a r y e ry szla
praw ie w szyst
checkie: ten zro
kim — mówił
zumie, ja k wiel
w kościele św.
kim duchem paJana, Kazimierz
tryotyzm u owia
Sapieha — żem
ne były sejmu
nie wiedział o is
jące stany, kie
tocie projektu...
dy burzyły to,
Znajduję w nim
co przez póltrzem ateryę decycia wieku uwa
zyi o sukcesyi
żały za gmach
tronu, która że
swego szczęścia, •
mojemu przeci
za najwyższy,
wna przeświad
idealny wyraz
czeniu, trudnowolności.
by się zaprzeć...
Pozostałe uWidzę i innych
stępy konstytuw i e l e przepi
cyi przynosiły
sów, których żą
Jan Moniuszko. Stanisław August w Petersburgu.
postanowienia o
dałbym odmia
władzy sądowej,
ny.
Ale gdy
regencyi, sile zbrojnej i edukacyi dzieci królewskich. przyszedł już moment ostatni decydowania się, gdy
tak znaczna część sejmujących nieodstępnymi się
od tego praw a oświadczają, gdy król je zaprzy
Pom ijając korzyści idealne, które dopiero siągł—w odstąpieniu od nich widzieć nie mogę, ty l
w przyszłości mogły stać się realnemi, pom ijając ko sm utny obraz rozdzielenia narodu, a przeto zgu
i obudzenie się sumienia narodowego i wyrzeczenie bę ojczyzny!
się wielu ' grzechów przeszłości, konstytucya była
Niejedność i wewnętrzne rozterki zawsze klęsk
nietylko aktem skruchy, przyrzeczeniem poprawy,
ale miała i aktualną wartość, chciała bowiem stwo w Polsce były przyczyną. Pomyłki w ustawach... na
rzyć silny rząd, a z nim silniejszą obronę w chwili ród poprawiać może—lecz obawiam się zniszczenia
ziemi naszej przez wojska zagraniczne pod p re
przełomowej...
Rosya zaw arła pokój z Turcyą i przywołana tekstem godzenia nas wchodzące i zaboru krajów...
przez niecną Targowicę weszła zbrojno w granice
„Tym więc okropnym przestraszony wido
Polski. Prusy popełniły zdradę, i król pruski kiem, z bojaźni dopuszczenia się większego złego,
żądający od stanów, aby polegały na jego charakte chcąc mniejszego uniknąć,—bezpieczeństwu ojczy
rze, pokazał swój „charakter44... pruski. Za to chy zny з własnego przekonania, z miłości własnej czynię
ba twórców konstytucyi winić nie należy.
ofiarę... i przystępuję do przysięgi, którą już król
w obecności stanów wykona44...
Korzystajmy z nauki historyi. Dobrzy oby
Historya je s t nazywana m istrzynią życia, bo
kto ją bada, ten znajduje często analo
watele, jakichkolwiek byliby przeko
nań, niech się łączą zawsze, kiedy idzie
giczne położenia między przeszłością
TOTAW A
o wspólne dobro, o przyszłość narodu,
i teraźniejszością — a więc nietylko mę
żowie stanu, politycy, ale cały ogół paaby mogli podobnie, ja k twórcy kon
RZĄDOWA.
tryotyczny powinien korzystać ze w ska
stytucyi, śmiało o sobie powiedzieć, że
zówek historyi, unikać błędów popełnio
„dobro
powszechne
cenili
drożej
nad
ży
PRAWO UCHWALONE.
nych, a wzorować się na cnocie i rozu
cie i szczęśliwość osobistą, że mimo prze
mie tych, co przed nami żyjąc, budowali
szkód, które w nich namiętności sp ra
dzieła piękna, dobra i pożytku powszech
wować mogły, pragnęli na błogosławień
nego.
stwo współczesnych i przyszłych poko
Konstytucya 3 m aja i dzieje jej
leń zasłużyć44. Ale do tego trzeba, aby
przygotowania i uchwalenia powinny być
każdy ustąpił coś ze swego, aby za p rzy
dla nas takim wzorem.
kładem Kazimierza Sapiehy, każdy na
W A R S Z A W IE .
Za konstytucyą oświadczyła się
ołtarzu
bezpieczeństwa
ojczyzny
„z
włas
»DrukjłTUVpnrwi»ouw«nr>M
.G*Ot
i*
większość sejm ujących i narodu. Ludzie
nego przekonania i z miłości własnej zło
różnych zapatryw ań połączyli się dla ra  Autograłiczna kopja karty
żył ofiarę*44
towania tonącej nawy państwowej. Nie
tytułowej pierwszego wy
Kazimierz Bartoszewic
brakowało i takich, co w ostatniej chwidania Konstytucyi.
w
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Gabryela Zapolska.

Zaszumi Las
(18)
óż to za język? — spy
tał wreszcie, wska
zując Leonowi litery,
któremi była zapisa
na przepustka.
— To po rosyj
sku — odparł Leon.
— A... tak!
I znów przez dłuższy czas
wpatrywał się w litery.
— Epatant\— zakonkludował
i przycisnął nieznacznie ukryty
pomiędzy papierami dzwonek ele
ktryczny.
Lecz Leon dobrze śledził
każdy jego ruch i teraz był prze
konany, że albo go w tej krainie
swobody zaaresztują, albo sfotografują.
— Nazwisko pana?
I zaczęła się mozolna praca
dyktowania po literze pożyczane
go nazwiska i komponowania na
prędce miejsca urodzenia i naz
wisk rodziców.
Po czole Leona perliły się
krople potu.
Było mu tak, jak kiedyś,
podczas indagacyi. Ci republikań
scy urzędnicy budzili w nim
wspomnienie z kraju... I tu, i tam
badali jego życie, opisywali, ne
gując w ten sposób prawo istnie
nia człowieka swobodnego pod
słońcem. I tu i tam musiał Leon
trzymać na -wodzy swe myśli
i słowa, nie pozwolić się zdra
dzić i zmuszać do kłamstwa.
Leon trzymał pochyloną nad
biurkiem głowę, gdyż urzędnik,
spisujący jego słowa, kazał sobie
dyktować powoli litery, wykrzy
wiając się przytem pogardliwie,
tak, jak każdy Francuz, słyszący
cudzoziemskie nazwisko. Nagle—
do Leona zbliżył się młody, wy
soki człowiek—ubrany dość sta
rannie i dotknąwszy lekko ramie
nia jego, zapytał: z
— Vous difes?

Leon odwrócił się szybko
i uczuł zimne, stalowe źrenice,
wpijające się w jego oczy. Urzę
dnik patrzył na Leona z taką
mocą, że ten chwilkę stał nieru
chomy, zwrócony twarzą do świa
tła, zahypnotyzowany prawie.
Przed sobą miał m a r ę , cień,
kopię dobrze znanego oficera, ze
śledczej kancelaryi, tylko ta ma
ra, zamiast fiołkowego munduru
i czerwonych wypustek, odziana

była w czarny surdut i jasno
perłową krawatkę.
Lecz oczy były te same, sta
lowe, świdrujące mózg, ciągnące
haczykami hipnozy tajemnice
dusz. Oczy, przed któremi wić
się trzeba z trwogi, aby nie za
cząć krzyczeć, co się w sercu
kryje, oczy—nie oczy, ale noże,
ale stal, ale skalpel dysekcyjny.
I wtedy Leon zrozumiał, że
wszędzie, na jakiejkolwiek stronie
świata, jest jedna wielka rodzi
na—p o 1i с у ą nazwana. I wszy
scy oni, ci bracia, mają jedne
i te same oczy, które wciskają
się w głąb duszy człowieka... tyl
ko gdzieindziej ci „bracia" noszą
mundur fiołkowy i brzęczące
ostrogi.
A ludzkość, z której łona
i oni wyszli, wije się z podda
niem i milczy pełna grozy pod
spojrzeniem tych oczu, niepewna
w swem istnieniu, śledzona—ma
jąca to przekonanie, że n a w e t
m yśl j ej nie należy do niej
i jest tamtych własnością.
Kilkanaście sekund pozostał
Leon pod władzą francuskiego
agenta i w tej chwili uczuł jakieś
dziwne, niepojęte wrażenie. Zda
wało mu się, że ktoś ściągnął
z jego twarzy delikatką siatkę
i cisnął nim samym o jakąś pła
szczyznę. Równocześnie Leon spo
strzegł, że opodal sformowała się
grupa, złożona z trzech męż
czyzn. Dwóch widocznie zasłania
ło trzeciego. I to wrażenie ścią
gnięcia maski z twarzy powtó
rzyło się raz jeszcze z migającą
szybkością.
Leon w tej chwili' uczuł, że
go sfotografowano. Z wściekłością
w duszy na samego siebie, od
wrócił się od urzędnika i pochy
lił znów nad biurkiem. Lecz już
było zapóźno. Ambasada naza
jutrz miała jego rysy z podpisem
na odwrotnej stronie:
Stefan Popielawski
ne en Russie (Pologne) etc.
Klasyfikacya zwierzęcia na
wystawie bydlęcej, kartka wej
ścia złoczyńcy do kryminału, lub
patent na przyszłego zbrodniarza
przeciw spokojowi publicznemu.
O, straszna, bolesna nędzo
ludzkiego istnienia,'.wielka, bez
brzeżna, upokarzająca nędzo!
Leon schodził po białych scho
dach prefektury policyjnej i w rę
ku miał Extra.it du Registre d' lm matriculation według ustawy pra
wne] z 1893 r. Jedynym prote
stem na ćwiartce tego papieru,
opatrzonej pieczęcią prefektury,
były te słowa „Russie-Potogne*.—
z?

Ta „Polska" na wyraźne i uparte
żądanie Leona wpisaną została,
lecz kryło ją natychmiast słowo:
Nationalite— Russe.
I na te uwagi Leona urzęd
nik pozostał głuchy. Napisał, że
Leon jest Rosyaninem, i tak po
zostać musiało.
Za ten patent, Leon zapłacił
2 fr. 55 centymów. Oznajmiono
mu jednak, że z powodu gościn
ności (z której się tak sławi Francya), musi jeszcze na dole uiścić
cztery franki za prawo przebywa
nia na francuskiej ziemi.
• Leon zeszedł na dół i zaczął
znów się błąkać pod kolumnadą.
Deszcz padał lodowaty—na dzie
dzińcach czerniało ślizkie, lepkie
błoto, właściwe tylko błotom
większych miast. I znów za wska
zówkami agentów, Leon doszedł
wreszcie do jednego z dziedziń
ców, gdzie spostrzegł 'gromadkę
ludzi, ustawionych wężowo w kie
runku jakichś drzwi zamkniętych.
Kilka osób znajdowało się w ten
sposób pod kolumnadą, lecz reszta
mokła na deszczu, a nogi tonęły
w błocie.
Był to elegancki sposób od
bierania od cudzoziem ców pie
niędzy za ich pobyt we Francyi.
Leon długo czekał, zanim go do
owych drzwi dopuszczono. W roz
maitych językach (najwięcej we
włoskim) słyszał przekleństwa
i wymysły na sposób traktowania
cudzoziemców,
przychodzących
składać swój haracz rządowi. Wie
lu z tych ludzi było w bluzach
roboczych i śpieszyło się do swych
zajęć. Trochę dalej dostrzegł Le
on upartą, kudłatą głowę rosyj
skiego studenta i duże oczy ma
rzącego wichrzyciela. Wzrokiem
spotkali się, ale nie porozumieli.
Oczy ich rozbiegły się zaraz zo
bojętni ałe. Był to przecież wido
cznie także „zbuntowany". Leon
to odczuł instynktownie — prze
czytał w oczach, które otworzyły
sią przed nim nakształt księgi.
Lecz n i c ich nie złączyło, pomi
mo może wspólnego pragnienia
wolności.
W ciasnej izdebce, gdzie hu
czał rozpalony piec, ściągnięto
z Leona ów haracz, wydano mu
pokwitowanie i wyprawiono czemprędzej. Tu już była tylko czyn
ność czysto skarbowa, widoczna
chęćpowiększenia, choćby kosztem
godności państwa — rocznego bu
dżetu.
I wyszedł z tej republikań
skiej prefektury policyi— biedny
student polski, opisany jak wąż,
zziębnięty, przemokły, uboższy
o dziesięć franków (na trzydzie-
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«stu fr. miesięcznego dochodu), laków, których kocham, jakby to o Grzegorzewskim z takim zapa
sklasyfikowany w księgach poli były moje rodzone, moje własne łem, że porwał nim Leona i zje
cyjnych, opatrzony pieczęcią, jak dzieci!
dnał sobie zupełnie jego serce.
wół na targ piątkowy i sfotogra
Położył rękę na ramieniu Le
— Poznałem tych ludzi—-mó
fowany, j ak możliwy ...zbrodniarz ona, i oczy jego zaszły mgłą.
wił gorąco—poznałem i uchyliłem
Wzrok zmęczonego fizycznie
— Takbym pragnął, ażebyście przed nimi czoło! Co za energia,
i moralnie chłopca padł na fron mnie pokochali i mieli do mnie co za wiara, co za praca, a po
ton gmachu, na którym, jak na zaufanie...
tem co za abnegacya! Oni wszyst
urągowisko przez siatkę deszczu
Leon chciał coś odpowiedzieć, ko, co mają, poświęcają dla spra
widniały złote litery:
lecz napróżno silił się znaleść ja  wy. To święci ludzie! Ten Grze
kieś serdeczne słowo!
gorzewski dostaje z domu jakieś
Liberte! egalitć! fratem itel
Na szczęście pułkownik, nie osiemdziesiąt franków miesięcznie.
Wolność! równość! brater
Żyje
suchym
chlebem
i
her
czekając
na
odpowiedź,
zapropo
stwo!...
Smagająca duszę ironia! Ró nował mu, aby wsiadł z nim do batą, nie pali, słowem... asceta!
wność, braterstwo... czcze słowa, jego powozu i pojechał na Gla Wszystko poświęca, oddaj e na
owe wydawnictwo... Dowiedzia
równymi braćmi są tylko silni, ci erę.
łem
się
o
tern...
to
nadzwyczaj
Leonowi
serce
zakołatało
gwał
wielcy i potężni.
townie. Pokusa była zbyt silna. ne, nadzwyczajne!..,
I nagle zwrócił się ku Leo
Kantor mógł poczekać.
XIV. U Wilhelminki.
— Pojedziemy do panny Bor- nowi:
Wychodząc z pod kolumna man.
— Pan należysz także do
dy prefektury, Leon dostrzegł
Ja nie znam panny Bor- nich... prawda?
Jedną chwilę jakieś niepoję
pułkownika Montałemberta, który man.
właśnie zabierał się wsiąść do
— Jakto? Pan nie znasz cza te dla Leona wahanie przebiegło
jego mózg, lecz duma należenia
czekającego nań powozu. Leon rującej panny Wilhelminy?...
ukłonił się grzecznie przyjacielo
— A.J tak... Pannę Wilhel do tej tak wysoko stawianej partyi przeważyła.
wi Polaków, a ten skwapliwie od minę znam.
— Należę!—-zawołał donośnym
dał mu ukłon i pomimo deszczu
— No, więc pojedziemy do
podbiegł do Leona i podał mu panny Wilhelminy Borman. Mam i szczerym głosem.
— A... a dawno?
rękę.
do niej interes, a ty młody czło
—- Bonjour jeune homme! — wieku będziesz miał szczęście
— Dawno!
zawołał, wstrząsając silnie dłonią zobaczyć tę czarującą młodą
— Może jeszcze w kraju —
chłopca—bonjour!...
bo oni przecież muszą mieć po
osobę!
I z zajęciem zapytał, co ro
Pułkownik wymawiał „czaru łączenie z krajem.
bi w policyjnym gmachu.
Nie ostrożność lecz pewien
jąca młoda osoba" z naciskiem
Leon w odpowiedzi pokazał galanta-konesera. Lecz zaraz w po wstyd przed kłamstwem, kazał
mu swój Extrait, co wywołało ze wozie zmienił przedmiot rozmo powiedzieć Leonowi:
strony pułkownika wyrazy gorą wy. Zaczął mówić o Glacierze,
—- Nie, ja ich tu w Paryżu
cego oburzenia na niegodzipoznałem!
Lecz pułkownik sądził.,
wość podobnego postępowania Z salonu dorocznego w Zachęcie Sztuk Pięknych
że Leon nie chce być przed
względem cudzoziemców.
—Ja także byłem dziś w ponim zupełnie szczery.
— Młody człowieku! —
licyi!...— wyrzekł po francus
wyrzekł — młody człowieku,
ku — bo niestety każdy z nas,
ma coś do czynienia z tymi...
widzę z żalem, że mi nie do
wierzasz i nie chcesz wszyst
panami!
kiego powiedzieć... Ale ja ci
Nieopisana pogarda brzmiała w jego głosie, gdy mówił
się nie dziwię — Francya tyle
ma win obecnie wobec was, że
o „tych panach".
nie możesz zrozumieć, iż we
— Lecz... — dorzucił da
mnie bije gorące serce i ca
lej—ja przyszedłem tu w spra
łe wam oddane.
wie... mego zaginionego psa.
Milczał przez chwilę, jak 
Tak! tak! psa... prosiłem, aby
mi go odszukano...
by walcząc ze wzruszeniem,
I z wielką melancholią
które go ogarniało i znów za
dodał:
pytał, nie patrząc na Leona:
— Co chcesz, młody czło
— Dużo was tu jest przy
wieku, skoro się jest starym—
najmniej w tej partyi?
trzeba się do kogoś przywią
Leon raz skłamawszy, że
zać, choćby do psa!
do „partyi" należy, czuł się
Leon poczuł litość dla te
zmuszony brnąć dalej.
go opuszczonego i samotnego
— Nie dużo! — wyrzekł
starca.
półgłosem.
i
— Pan jesteś sam na
D
C
Ń
.
świecie?
— Tak!... sam! sam!
Chwila milczenia, poczem
pułkownik Montalembert do
dał:
— Dlatego chcę sobie utwo
rzyć ro d z in ę z was, z Po
Mar. Trzebiński.
Wenecya.
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Wystawa Grafików.
(Fot. J . Gołcz.)

(Salon Kryw ulta).

Sztuka reprodukcyi barwnej i je 
dnokolorowej doszła do niebywałych
dotąd rezultatów. Gale szeregi zna
komitych artystów rzuciło się z na
miętnością do tych zapomnianych po
części środków odtwórczych. Akwa
forta, sztych czysty i mieszany, da
lej litografia, autolitografia barwna,
wszystko to z martwych nanowo do
życia powstało, i znów zaroiły się
wydawnictwa doskonałemi kopiami
dzieł oryginalnych. Nie rzadko widzi
my, jako „dodatki nadzwyczajne", pier
wszorzędne dzieła artystów wszechświatowej sławy, bądź to w akwafor
tach, bądź w litograficznych planszach.
To co dziś odbieramy za parę szylin
gów, marek lub franków, może często
zadowolnie i najwybredniejsze gusta.
Jest to istotnie, w dobrem rozumieniu
tego terminu, popularyzowanie sztu
ki. U nas w tym kierunku mało zro
biono, chociaż po wszystkie czasy
posiadaliśmy dobrych, często świet
nych przedstawicieli tej sztuki. Daw
no już bardzo mieliśmy Falka, potem
Chodowieckiego, to znów Płońskiego—
wreszcie Piwarskiego i, jako odtwórcę
dzieł Matejki, doskonałego Redlicha.
Społeczeństwo nasze jednakże ;zze
przygarnęło ich, pracowali u obcych...
„aby żyć". Wszechświatową ich sławą
cieszymy się oczywiście, tak jak i zna
komitego Jasińskiego, przed paru za
ledwie laty zmarłego, chętnie szz «лszego uważamy—choć tylko zagranicy,
a głównie Anglii, zawdzięczał wszyst
ko to, czem został. Smutne!! Wiel
kie te tradycye nie zostały przez nas
kontynuowane, Falk i Płoński, niby
meteory przebiegli, zabierając swą
sztukę do grobu! Inaczej gdziein
dziej... W Anglii, tej naj dystyngowańszej opiekunce sztuki, potworzyły się
z dawna liczne stowarzyszenia, aby
za sprawą kunsztu graficznego nie po
zwolić, by moda, czy inowacye chwi
lowe rujnowały to, na co wieki nie
raz pracowały... — Podobnie było we
Francyi i Niemczech—już gorzej we
Włoszech, choć i tam nigdy nie zer-

wala się zupełnie nitka tradycyi
z dawnymi prześwietnymi czasy.
Obecnie stary, dawno zapomnia
ny sposób, sztuka naszych pradziadów:
litografia, 7aaó\\t bujnie kwitnie, a no
wożytną techniką zbogacona i uzupeł
niona, tak wysubtelniała, tak różno
rodną się stała, że, jak żadna inna,
jest podatną do możliwie wiernego
powtórzenia oryginału, lub tworzenia
dzieł oryginalnych.
Właśnie takiej barwnej, parotonowej litografii jest w Salonie Kry
wulta doskonałym przedstawicielem
Siedlecki.
Są to rzeczy wybornie zaobser
wowane w naturze i dobrze ujęte,
jako obrazy. Do najlepszych zali
czyć możemy Widok na Wisłę —
gdzie autor pokazuje kawał mo
stu i galar widziany na pierwszym
planie; sylwety postaci w tym wypad
ku zlewają się w całość prawdziwą
z pejzażem. Pomnik Mickiewicza rów
nież udana rzecz; tych kilka barw,
sprowadzonych do najprostszych, kar
dynalnych tonów, odpowiada w zupeł
ności założeniu. Odbieramy wrażenie
artystyczne — prawdopodobne. Toż
samo da się powiedzieć o TFzńto/czć z Ła
zienek i Starego Miasta. Siedlecki
oczywiście figuralistą nie jest, zapew
ne o tern wie—więc tam, gdzie tych fi
gur niema, bywa też najlepiej. Sie
dlecki może wydobywać swe nastroje
i b e z j e g o litografie posiadają
bardzo cenny przymiot artystyczny,
są one kolorowe, naprawdę barwne.
Wszystkie te rzeczy, a jest ich sporo,
robią wrażenie dobrych akwarel—mi
łych oku, harmonijnych!!;
Dusza niespokojna, pełną buntu,
harda, nie godzą
ca się z kłamstwem
konwencyonalnem
politycznemi zwykłem życiowem—
to dusza Henryka
de Groux! Z tych
często naiw nie,
czasami wprost po
studencku, zale
dwie kreślonych
litografii, bije siła
protestu, orkan ży-

Axel Gallen.

Głód.

Axel Gallen.

wiolowy nienawiści i wyzywającej po
gardy przeciw łotrowstwom i bezpra
wiom : „wielkich“ i „małych“ tego
świata.
Drobne te świstki papieru, to
dalszy ciąg wielkiego rewolucyonisty
życia i sztuki Goyi. To nowe: Desastros de la Guerra!!
„Na barykadach“—„Po walce" lub
„Wisielcy" okropnością motywu, spo
sobem przedstawienia strasznych tych
rzeczy, przechodzą jeszcze siłą wyra
zu dzieła wielkiego Hiszpana.

Henri de Groux.
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Smutek.

Chorąży,

Henri de Groux.

„A... Chrystus znieważony"! W tym
ludzkim szlachtuzie tkwi coś bestyalnego,—co oburza i niepokoi, piwa
ludzkości w oczy rozszalałym wyrzu
tem!!. Gdyby de Groux niczego wię
cej nie stworzył, prócz tej litografii,
już miałby raz na zawsze zapewnio
ne miejsce w sztuce, tej intellektualnej, nastrojowej sztuce, gdzie wyraz
gra rolę decydującą, gdzie dla pla
my, dla ęfeklu niczego się nie robi,
a wszystko dla wydobycia impresyi
wnętrznej. Za to portrety Ryszarda
Wagnera i Baudelaire’a są, nawet pod
technicznymi względami, arcydziełami
skończonymi.
’: , '
Wytwornym, dystyngowanym, pie
szczonymjest Axel Gallen, Finlandczyk.
Jego „Ex libris'",' te ciekawe //«stracye do
prastarych, (moty
wy Czerpane z podań ludowych)—to
przedziwne Capriccid, to perły naj
czystszej,; sztuki!! Gallen jest świet
nym wykonawcą.. Wszystko tu mą
dre, pełne, • rafinowane, skończone...
a czułe—i w sztuce rozkochane bez
upamiętania. Jeśli de Groux jest' Cy
klopem zaciekłym, bijącym maczugą
często bezładnie i wściekle,—to Gal
len • jest równy, toczony Aleksan
dryjczyk.
.
' - - Jest tam P ejzaż Finlandzki, na
tura surowa, parę karłowatych świer
ków i śniegiem okryty teren. Zimno,
wiatr dmie z tej małej kartki. Wszyst
ko wyczute i kochane. Mało znam
rzeczy temu równych. Wszystko to
wytworne, dużo myśli, a zarazem wy
mownej, myślącej plastyki.
Jak wszyscy istotnie wielcy ar
tyści, Gallen uczył się wiele, zgłębił
wszystko, co Zorn i Klinger wnieśli .
do akwaforty — ale został sobą, bo
naprawdę 'wielki talent zawsze sobą
być musi i sobą zostaje na zawsze.

Chimera.

Z tryoletów.
Kwiat jabłoni.

Axel Gallen.

W białem kwieciu stoją sady,
Sen śnią biały grusze, wiśnie,
Jak spienione wodospady
W białem kwieciu stoją sady.
Drżą słowicze serenady,
Czasem motyl skrzydłem błyśnie,
W białem kwieciu stoją sady,
Sen śnią biały grusze, wiśnie.
Jeden tylko kwiat jabłoni
Falą różu się oblewa;
Śnieżnej bieli próżno broni
Jeden tylko kwiat jabłoni
Łuną sromu wciąż się płoni,
W którym, grzeszna, stała E w a..
Jeden tylko kwiat jabłoni,
Falą różu się oblewa.

***

. t •-

Gdy jabłonne kwitną sady,
Dziwne pieśni woń ich śpiewa...
Pełne czaru, pełne zdrady,
Gdy jabłonne kwitną sady.
I dziś jeszcze w róż ich blady
Twarz spłonioną kryje Ewa?
Gdy jabłonne kwitną sady,
Dziwne pieśni woń ich śpiewa.
Michał Maryan Poznański.

Władysław Wankie.
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Groźba.

Życie idzie w kółko.
Ze zwierzeń
znakomitego człowieka.

iedzieliśmy, z moim
przyjacielem Tom
ciem, nad brzegiem
któregoś z jezior
szwajcarskich.
Zwaleni na ław
ce, w cieniu, jaki
nam na głowy ciskała zwarta gąszcz
liści kasztana, patrzyliśmy przed sie
bie znużonym wzrokiem na ściany
gór, zastępujących nam świat tuż
zaraz za zielonkawą taflą wodną—
i milczeliśmy. Przyjechaliśmy tu ńa
wypoczynek obadwaj. Tomcio po wy
kończeniu swojej nowej, równie zna
komitej jak poprzednie powieści, ja
po długiem obracaniu w kółko młyń
skiego kamienia dziennikarskiego.
Robił się wieczór.
Do przystani, o kilkaset kroków
od naszej ławki wsuwającej _w wodę
długi rękaw pomostu, podchodził zgra
bny statek. Gromadka dzieci, wra
cających z wycieczki pod wodzą nau
czyciela, śpiewała słabymi głosikami
pieśń jakąś. Zasłyszeliśmy kilka wyż
szych jej tonów.
Tomcio mruknął;
— Wytrzymały naród. Na koń
cu długiej, pewno całodziennej zaba
wy, chce im się jeszcze śpiewać...

Odmruknąłem mu, aby jakiśkolwiek dźwięk wydać:
— Młodość..,.
I zaraz pogrążyłem się w zadu
mę, tę zwierzęcą zadumę wyczerpa
nego stworzenia, które patrzy nie wi
dząc, słucha nie słysząc i majaczy
najbardziej pospolitemi, szaremi i zgo
ła niepowiązanemi myślami.
,
Ale w Tomciu pod wpływem
wieczornej świeżości, zdaje się, obu
dził się duch:
— Młodość, mówisz... Coś ci
powiem, chcesz? .
Odrzekłem:
. — Thy... Chcę...
Opowiem ci pierwsze moje
•wstąpienie w świat literacki....
‘— Na temat młodości?
— Na temat młodości..,,
i— Bardzo byłeś głupi wtedy?
— Bardzo.
— No, to wal...
’
Tomcio poprawił się na ławce
i zaczął opowiadać:
...Wychowałem się i wzrosłem,
jak wiesz, na prowincyi i to w jed
nym z zakątków jej, najuboższych
intelektualnie, będącym prawdziwą
pustynią ducha.
Przynajmniej dla
młodzieńca, mieszającego na każ
dym kroku tęcze poezji z piaskami
rzeczywistości, jakim ja byłem. To
też przez całą moją młodość odczu
wałem pewien szczególny głód, pew
ne dojmujące pragnienie: brakło mi
zawsze towarzyszów, choćby jednego
towarzysza.
— A w gimnazyum? — zapyta
łem.
...W gimnazyum, w wyższych
klasach, było mi stosunkowo najcie
plej.. Ale, co chcesz, między moimi
kolegami nie było ani jednego arty
sty. Moje ambicye literackie były
sądzone jako zarozumiałość i pycha,
moja oryginalność jako bziki i dzi
wactwa, moje potrzeby liryczne przy
wiązania i przyjaźni jako pozowanie.
Jednem słowem byłem niezrozu
miany przez ludzi, całkiem do mnie
niepodobnych. Byli to zresztą wszy
scy kandydaci na medyków i techni
ków.
...Ledwiem skończył gimnazyum,
trzeba było na kawałek chleba pra
cować.
...Społeczeństwo zgadzało się ten
kawałek chleba mi odkroić w mia
steczku, wobec którego moje gimnazyalne miasto było jeszcze wielką
stolicą... Ale wyboru nie miałem.
Zresztą—wierzyłem w siebie.
...Tylko ten głód dawny ciąglę
trwał.
...Trwał jeszcze długo. Lata.
...Aż wypłynąłem...
...Stało się tc zgoła nagle. Ogło
szono konkurs na powieść. Miałem
właśnie powieść gotową. Ba! mia
łem już ich gotowych cztery. Osta

tnią przejrzałem uważnie, przerobi
łem, przepisałem, jeszcze raz prze
robiłem, jeszcze raz przepisałem...
Pierwsza powieść! Człowiek robi so
bie z nią tyle ceremonii, co z pierw
szą kochanką...
...W końcu posłałem.
...Paff! Pierwsza nagroda!
...Dzień szału. Dwa dni rado
ści. I potem—człowiek ma chłodną
pretensyę do losu, że to wszystko
nie stało się wcześniej.
...W Warszawie. Jeden z naj
poważniejszych redaktorów zaprasza
mnie do siebie. Na jutrzejsze ze
branie czwartkowe.
— Pan nie zna naszego świata
literackiego?
— Ani trochę.
— Ano, to pozna pan...
...I wymienia kilkanaście nazwisk
najgłośniejszych, najbardziej znanych,
naj świetniej szych.
...Mówię do siebie z radością,
dumą, wzruszeniem:
„Jutro mam wstąpić na Olimp
warszawski... z
...Żyć dziesiątek lat literaturą,
poezyą, sztuką i nie módz z nikim
rozsądnie zamienić kilkunastu słów
o tern,' czego dusza jest pełna?, nie
wyrzucić nigdy w żywym geście,
w dźwięcznem słowie swoich literac
kich entuzyazmów, umiłowań, wstrę
tów?! kisnąć i gorzknieć i rzdzą się
zjadać samotnie i od samotności, w naj
piękniejszej porze życia?!
...Ach, co za męczarnia?!.!
...Ale, myślałem, ta straszna,
więzienna, wygnańcza epoka skoń
czyła się oto dla mnie.
...Żywą radość, jaką odczuwa
łem idąc na on Olimp, tłumiła je
dnak pewna niepokojów pełna obawa.
„Czy ja nie będę zbyt małym
i zbyt mizernym w tern świetnem
gronie? Czy nie zdradzę się z tern,
iż mam za mało wykształcenia, oczy
tania, pogłębienia, inteligencyi, samo
dzielności sądu? Czy nie wylezie na
wierzch moje wewnętrzne ubóstwo?..
...Wiedziałem, że mam braków
mnóstwo; że klasyczna archeologia
jest mi prawie obca; że o historyi
sztuki mam ledwie pobieżne pojęcie;
żem filozofii zgoła nie studyował; że
nie znam ani angielskiego języka, ani
włoskiego, ani hiszpańskiego a i nie
miecki, prawdę mówiąc, dość słabo,
...W miarę jak zbliżał się wie
czór, moja wizyta nabierała coraz
bardziej kształtu jakiejś straszliwej
dla mnie loterji.
„Jeżeli rozmowa padnie na Schil
lera, albo na Schelley’a albo jeszcze
na Racine’a — myślałem — to jestem
zgubiony.
...Krzepiłem się jednak tą my
ślą, iż ta rozmowa, niby gałka lata
jąca po czarnych i czerwonych nu
merach rulety, może upaść na poe-

zyę polską, albo na powieść francu
ską... A wtedy niebardzo się boję
tych bogów z warszawskiego Olimpu...
...Tak więc, drżąc ze spodziewali
się i obaw, pocisnąłem dzwonek...
Przerwałem mu:
— Resztę już wńem.
— Opowiadałem ci kiedy?
— Nie. Ale to jasne.
— Myślisz?
Dokończę ci. Zebrało się du
żo starych pierników.
— Mnóstwo...
— I przez cały wieczór nie po
wiedzieli o sztuce lub literaturze ani
jednego słowa.
— Naturalnie...
Długie milczenie położyło swo
ją pauzę w tern miejscu dyalogu.
Potem tak ciągnął dalej:
— Zebranie było bardzo ożywio
ne, anegdotka goniła anegdotkę, wszy
scy bawili się doskonale...
— Prócz ciebie.
— Nie. I ja. Oczy moje po
chłaniały tych ludzi, z których ani
jeden nie przypominał dzieł swoich,
a myśl była uderzona temi różnica
mi, zaskoczona i rozciekawiona. Przytem anegdotki wszystkie były bardzo
dobre. Niektóre opowiadano po mi
strzowsku. Stary Brona, który, jak
wiesz, nie miał za złamany szeląg
talentu, opowiadał przeznakomicie.
Trząsłem się od śmiechu. Ale wszy
stko to uważałem za wstęp, za pro
log, preludyum. Czekałem, kiedy ci
ludzie poczną się brać za łby, bro
niąc tych lub owych teoryi literac
kich. Na porządku świata był wte
dy realizm. U nas trochę się sprze
czano o potrzebę i szkodę, pożytek
i niepożytek tendencyi w sztuce. By
łem przekonany, że to, co dochodzi do
pism w tej sprawie, są to tylko echa
walk, odbywających się w ogniu go
rącym za kulisami prasy i literatury.
— Że literaci mówią ze sobą
o tendencyi w sztuce i o realizmie
w powieści przy każdziutkiem spot
kaniu...
— Tak. A coż dopiero na ze
braniu. Na zebraniu literackiem. Na ze
braniu literackiem, gdzie jest dwudzie
stu królów literatury. Więc czekałem...
— Aż .tu podają kolacyę...
— Podają ją o jedenastej. My
ślę sobie zaraz, że to po kolacyi
właśnie jest zwyczaj traktować po
ważne przedmioty. Nic dziwnego.
Jak to pójdzie — to pewno się rano
dopiero skończy?!... W każdym razie
jestem ośmielony tym wstępem, gdzie
olimp ij czykowie pokazali mi dość po
spolite, ludzkie twarze i wcale już.
nie mam obaw o swoją kompromitu
jącą małość umysłową. Więc kolacya.
Jemy, pijemy. Anegdotki trwają, tyl
ko, ze względu na obecność przy stole
pani domu, robią się cenzuralniejsze..
Kolacya wreszcie skończona...

Ach! zostanie i on pierni- pierwszy, niektórzy już z poprzednich
— Olimpijczykowie powoli wy
książek
znani.
Hem...
chodzą do domu...
Wacław
Grubiński
jednocześnie
W
swoim
czasie...
Życie
idzie
— Так. I spostrzegam to z niewypuszcza
dwa
tomy:
Na
Rubieży
mem przerażeniem. Jest nas coraz w kółko.
(dwa dramaty) i Pocałunek (trzy opo
Wincenty
Kosiakiewicz.
mniej. Rozmowa pada na jakieś zmia
wiadania); wydawnictwo, młodej księ
ny w jakimś piśmie, osobiste i finan
garni Tszs.—Książki W. Grubińskiego
sowe. Anegdotki przynajmniej były
poprzedza przedmowa Stanisława Przy
zabawne. Wreszcie podnoszą się ostat
byszewskiego.
'
”
1
Nie będziemy tu powtarzali słów
ni biesiadnicy. I ja z nimi. Do ho
przedmowy: rzeczą jest niewątpli
telu wypada mi droga niedaleka. Od
wą, że W. Grubiński posiada ta
bywam ją z jednym olimpijczykiem.
lent. W jego utworach znać nietylI mówimy—o pogodzie... Tak, o po
ko
talent,
ale
też
pracowite
obrobie
godzie. Pamiętam niemal każde sło
nie szczegółów zarowno językowych
wo tej rozmowy...
jak i rzeczowych. — Grubiński pisze
— 1 rezultatem tej wycieczki
językiem czystym i skondensowanym.
na Olimp?.
Co się tyczy jego inwencyi, to lubuje
— Głęboka pogarda, ciężka, żrą
się ona przedewszystkiem w zewnętrzca pogarda dla ludzi, którzy wczoraj,
ności, mniej przenika w głębie duszy
ludzkiej. Talent Gr. najchętniej prze
wczoraj jeszcze, jako prawdziwi świę
bywa w krainie rzeczy widzialnych
ci mojego kalendarza, chodzili w zło
i
świat
wyobraża
mu
się
scenicznie.
tych nimbach, przed oczami mojego
W. Grubiński, M. Srokowski, Grubiński, zdaje się być przedewszy
«ducha. Mój Olimp runął w przepaść.
J. Korczak, J. Maciejowski. stkiem pisarzem scenicznym: to też
— Zostałeś ateistą.
najlepiej występuje jego talent sy
— Zupełnym.
Rodzaje literackie upadają i od tuacyjny w jednoaktowych dramatach:
— Cierpiałeś?..
radzają się okresami. Nie dalej jak Na Rubieży (czyli Noc} oraz Zacisze.
— Ja myślę. Pewno nawet wię piętnaście lat temu, nowela — piękne Tenże sam zmysł sytuacyi scenicznej
cej, aniżeli myślę. Proza życia za dziecię Renesansu—uważana była za mamy w jego nowelach. Tu autor obok
czyna się dla mnie, przypuszczani, rodzaj wygnany z literatury. Czytel wyrazistej plastyki, jaką mamywBanicy przestali smakować w tej formie, a/w — lubi też stany wizyjne ducha lu
od tej właśnie chwili. ,
z
a wydawcy szli za smakiem czytelni dzkiego (Pocałunek, Przeszłość}. N Po
Znowu dłuższe milczenie.
ków.
Chwila
obecna
może
uchodzić
całunku
np.
autor
wystawia
wcale
dra
— I długo żyłeś tą pogardą?
za moment odrodzenia noweli. Obok matycznie szereg zjawisk, które wła
— Albo ja wiem? Pewno długo. nielicznych może, ale wytrawnych ta ściwie zachodzą w duszy bohatera,
Nie później jednak, jak do czasu, gdy lentów powieściopisarskich—występu a które jego fantazya uzewnętrznia
sam zostałem...
je u nas szereg młodych nowelistów, w sposób prawie teatralny.— Wszyst
— Starym piernikiem,..
którzy zapewne, przygotowując się do ko tu jest wizyą — i rzeczą, której
— Starym piernikiem. Określić prac o szerszym oddechu — rzucają niema: zresztą — proza Przybyszew
terminu nie umiem. Ale nie od dziś tymczasowo na papier szkicowe obraz skiego.
Baal to owa potęga, co pęta du
zdarza się, że spotykam jakiego mło ki, wydarte kawałki życia zewnętrz
dego, poczynającego literata, który nego i wewnętrznego, w których brzmi szę i narzuca się jej jako jedyne pa
nieco
przygłuszone
echo
świata
nujące
bóstwo.
Są
to
właściwie
się garnie do mnie entuzyastycznym dzisiejszego; przygłuszone
dwa luźno powiązane ze sobą
ruchem. A odchodzi odemnie z ja  mówię—dla tego, że te no
dramaty: Dzierżawicz —■ko
kimś złym błyskiem w oczach. Mó wele są po większej części
cha kobietę—i przez kobie
wię sobie wtedy: „Rozumiem cię, kot dziełem z przed lat paru,
tę ginie; Zaruski — kocha
ku, ale cóż ja na to pocznę“... Mam kiedy i myśl ludzka —
sztukę — i ginię przez
mu nawet ochotę powiedzieć: „Tak, i uczucie — i mowa były
sztukę. Miłość- -i sztuka—
to Baal, który pochłania
tak, co było ciekawego we mnie, to skrępowane surdiną — i
bezpowrotnie obu. Dramat
znajdziesz w moich książkach; reszta wyrażały się połowicznie:
miłosny Dzierżą wieża jest
nic nie warta44. Ale zbyt jestem znu istotnie myślano u nas pół
myślą,
mówiono
pół
językiem.
tu
epizodem:
główna
sprawa—
żony, zmęczony, zbyt dużo mam lite
to dramat Zaruskiego. Jest
Połowa słownika zniknęła
ratury na codzień. Nie chce mi się. z naszej mowy; i odpowie
W. Grubiński.
to aktor, którego Baalem —
Oto gdyby on chciał mi opowiedzieć dnio też w stanie utajonym
myślą opętaną — jest grać
historję swojej pierwszej miłości,— zostawała połowa wszystkiego, quid Hamleta. Dla tego celu zabija starego
bo musiał się już kochać,p o słu ch ał est humanum.
aktora, który miał grać tę rolę. Dra
bym z przyjemnością. Ale to mu na
Stąd wynika pewna jednostron mat skończony. Baal pochłonął swą
jmyśl przyjść nie może. On chce ode- ność nowelistyki naszych czasów: jest ofiarę. Żywość opowiadania, wyrazis
jnnje złotych słów, brylantowych my ona po większej części erotyczna. tość obrazów i figur — nawet w wiśli, tego wszystkiego, i na zawołanie, Zresztą noweliści młodzi są to prze- zyach, napięcie sytuacyj, przechodzą
cych
czasem
w
melodramat—oto
głów
dewszystkiem
ludzie
młodzi,
dla
któ
.co udało się rzucić z głębi duszy kil rych oczywiście sprawa miłosna jest ne zalety Grubińskiego. Młody autor
kakrotnie w życiu, w chwilach na sprawą elementarną ich istoty, a prze nie ześrodkował się jeszcze, nie zna
tchnienia. Ależ, mój mały, naprzód to najwięcej poświęcają jej dyalekty- lazł osi własnej i kręgosłupa dla swej
.spieszę się do domu, potem napisa ki. Nie można jednak powiedzieć, aby twórczości. Szuka jej dopiero.
łem dziś cały rozdział powieści, erotyzm specyficznie wypełniał ich
Mieczysław Srokowski jest bar
w końcu mam lekkie odęcie wątroby duszę, gdyż każdy z nich jakąś ubocz dziej skoncentrowany, wyrazistszą ma
i muszę się napić karlsbadu. Ale on ną ideję kierowniczą posiada—i ta fizyonomię: słowem określił się do
tego wszystkiego nie może zrozumieć. lent ich — krąży około dwóch ognisk, kładniej; większe też ma doświadcze
jak po elipsie. Pozostaje—sprawa for nie życiowe, choć mniej szerokie koło
]I odchodzi odemnie z pogardą...
my czyli wyrazu tych myśli i uczuć, pojęć. Właściwie krąg ten u Sro
— Za którą los go ukarze.
jakie chcą wypowiedzieć młodzi auto kowskiego stopniowo się rozszerza,
— Myślisz?
rzy: ta u każdego w nieco odmienny a rozszerzenie to polega na wyzwo
— Srogo...
sposób się ujawnia.
leniu od pewnej idei, która była rze
— W jaki sposób?
Kilka tomów leży przed nami. komą tragedyą jego duszy. Tragedyę
.— Jak ciebie za to samo ukarał. Niektórzy pisarze występują poraź tę wyraził autor w pierwszym swym

O paru młodszych
nowelistach.
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Litworze Epigoni (1904, ed. A. Zoner). nie pozbawiona wyższej nuty piękna.
Są to ostatni potomkowie rodów szla
Najmniej erotyzmem zajmuje się
checkich, zwyrodniali i bezpotomni. Janusz Korczak, którego KoszałkiOtóż sądzę, że autor przedewszyst- Opałki (ed. Księgarnia Powszechna
kiem myli się co do owego zwyrod 1906) są wytworem raczej satyry niż
nienia, gdyż tak jak on je odmalo humoru.—Jest to satyra o charakterze
wał—je st to właściwie ogólna cecha społecznym, tendencyjna, oparta nie
fin-de-sieclezi minionego, a bez.
wątpliwie na wierze, iż mores
potomność tych panów jest
castigat ridendo. Pozostawmy
dobrowolną. Z drugiej stro
autora przy tern złudzeniu.
ny w żałości epigonów jest
\
Korczak zajmuje się wszelpewna cecha złudna: gdy- z
kiemi sprawami społeczneby autor byłvwiększym ,
I
mi, bez względu na to, czy
pesymistą — toby prze- '
są wielkie, czy małe: opu
ciwnie w tym fenomenie, у
szczone dzieci uliczne, brak
że A. czy B. jest „ostatnim
posady, nieumiejętna peda
z rodu" — widział zjawisko
gogia, fałszywa filantropia,
wyższe, niejako obowiązek
nadmiar formalności w towa
każdego człowieka, aby na so
rzystwie
ubezpieczeń,
coby
by
M. Srokowski
bie zamknąć swoją linią woli
ło gdybym urodził się panną na
bytu: w sumie prowadzi to do
wydaniu, brak miejsca w gimnawyzwolenia planety od gatunku homo,—^ zyach, koniec świata, kłopoty przepro
Po za tą sprawą wymierania rodów, wadzki, przyczyny i cele istnienia, co
autor lubuj e się w jaskrawościach uczu- jest nieszczęście, stosunki biurowe, let
ciowo-zmysłowych; owszem,jest to dlań nie mieszkania i t. d. Istotne określenie
poniekąd cecha epigonów; znajdujemy J. Korczaka, jako pisarza — brzmiałosię tu w przeważnej sferze erotyzmu, by: sentymentalny społecznik, w któ
który jest głównym i wyłącznym nie rym indignatio facit v ersum. To jest
mal motywem drugiego zbioru M. Sro punkt wyjścia jego satyry: autor ma
kowskiego p. t. Krew (ed. Jan Fiszer, znaczne poczucie analogii, skutkiem
1905). Jest to zbiór nowel, które czego szybko uogólnia. Weźmy np.
wszystkie niemal krążą koło tej je  nowelę p. t. Okrutnie śmieszny jednej sprawy — kochania. Autor jest dnę z najudatniej szych. Gospodarz
poszukiwaczem miłości, marzycielem domu, chcąc wprowadzić córkę w świat,
jej czarów, jej śpiewakiem, ale czasem a syna wysłać za granicę na uniwer
pełnym goryczy, rozczarowania i bez sytet — podniósł komorne lokatorom.
dennej tęsknoty—bluźniercą istoty nie Był zadowolony, że jako dobry ojciec
wieściej, czasem przóciwhie —- perły i obywatel — dzieciom swoim otwiera
znajduje tam, gdzie tego najmniej szersze drogi życia. Skutki: w domu
się spodziewasz (Maryjka, Półtora tym było kilka sklepów; jeden ku
świata, Primavera). Jedna nowela— piec wydalił subj ekta, podwyższył ce
pierwsza, wyobraża pewną peroers- ny; drugi zaczął sprowadzać gorszą
ness—jak mówią anglicy — zowie się mąkę i wędliny; adwokat przestał aboona Krew, a je st to w rzeczy wytwór nować parę pism, małemu chłopcu
fantazyi bezkrwistej, demonizm Gwyn- matka musiała nie sprawić szynela,
plain’owski o charakterze ujemnym, dzieci ubogiego człowieka nie miały
cochonnerie triste. W innych opo choinki, szewc odebrał córkę ze szko
ły i oddał ją do baletu, krawcowiadaniach czystość zwycięża—
i tylko chwilami anemia prze
wa oddaliła dwie panny, a nauważa i autor uprawia z lek
Ifcbi.
czycielka przestała udzielać
bezpłatnej lekcyi biednemu
ka korupcyjne anielstwo—
dziecku i t, d. — W noweli
to znaczy, że wyobraźnia
tej charakter analitycznojego ma raczej wizye lu
społeczny satyry Korcza
bieżne, niż namiętne...
ka ujawnia się doskonale
(Лм£а, Virgo intacta).
Autor ma dużą swadę i
Mamy tu nadto cały sze
łatwość, ale pisze niedba
reg różnego typu opo
le i * troska artystyczna
wiadań : Dwie noce —
jest u niego minimalną;
gdzie autor wydobywa
nadużywa zaimków ja i ow
motyw podwójnego wzro
tam, gdzie możnaby się bez
ku (brat spostrzega cień utęgo obejść.
marłej siostry); Lipy — gdzie
Józef Maciejowski. (Roman
przypomina się chwilowo te
J. Maciejowski.
se 1906 u J. Fiszera) stoi na zu
mat Epigonów; Opowiadanie
pełnie przeciwnym biegunie.
furyata ma znaczną siłę: nie
szczęsny, który oszalał na ślubie swej Jego fantazya niemal wyłącznie jest
kochanki.—Bardzo wdzięczna Jesien zajęta erosem-r—i głównie go intere
na róża\ moment z życia kobiety czter sują kollizye wyjątkowe, starcia o ty
dziestoletniej.—Motyw ciekawy, choć pie nieco • melodramatycznym. Speniedostatecznie wy cieniowany, rozwija cyalność: przygody ludzi „wycieńczo
Bez duszy. Autor jest człowiekiem nych a żądnych", oraz kobiet o nieo
smutnym; gdybym miał określić jego kreślonej sytuacyi cywilnej. Pomysły
nastrój, powiedziałbym, że jest to Zz- J. M. nie są bez interesu, ale autor nie
ryzm patetyczny, tęsknota silna a nie opanował jeszcze formy, nie umie
zaspokojona i prawie beznadziejna: znaleść właściwego wyrazu, nawet
marzenie bolesne tak pochłania auto właściwego efektu — i jest stanowczo
ra, że nie znajdujemy u niego wcale za gadatliwy. Każde z jego opowia
struny humoru. Słowem książka go dań zyskało by wiele, gdyby było o
rąca, miejscami przewrotna, a żałobna, połowę krótsze. — Pod tym wzglę
1o

dem najlepiej w mierze się trzyma
Epizod, gdzie na niewielu stroni
cach autor dał stosunkowo dużo iro
nii i cynizmu.
Natomiast za dłu
gi — Fragment, gdzie energia na
miętności rozpływa się w deklamacyi.
Również skróconą mogłaby być Sie
lanka. Autor jest pod silnym wpły
wem Przybyszewskiego; powtarza na
wet jego „he, he". Nokturn, Jedna
chwila, Spotkanie, Ostatni raz —
wystawiają różne momenty możli
wości i niemożliwości miłosnych,
a Szalona noc maluje quasi— satanizm
ąuasi—hrabiów, zwyrodniałych upra
wą amour savant. „Romanse" — nie
je st to pierwsza książka młodego pi
sarza. Przedtem ju ż wydał on Opo
wiadania oraz dramat Grzech, gdzie
widoczne są mięszane wpływy Sewe
ra i Przybyszewskiego,
• •
A. Lange.

7. poezyi francuskiej.
Joanna Dortzal. Łzy Ciszy, (Paryż, 1906).
Pewien filozof-esteta powiedział kie
dyś, że talent prawdziwie, głęboko ar
tystyczny może wypowiedzieć się w każ
dym kierunku: w sztuce aktorskiej, w po
ezyi, w muzyce... Natura czujna i twórcza
przejmuje się każdem zjawiskiem niezwykłem, poetycznem i znajduje w sło
wach swych, lub pieśnich, dźwięczne
dlań echo.
Tak się rzecz ma z młodą Paryżanką,
panną Joanna Dortzal, o której dzisiaj
mówi Paryż. Obok urody, przedziwnie
pięknej i oryginalnej, posiada ońa talent
dramatyczny i umie zająć i wzruszyć
sobą wszystkich, którzy ją widzą w Na
dnie Gorki’ego. Ale nie na tern koniec.
Bujna jej i szczera natura szukała innego
ujścia i oto podaje nam mały zbiorek
poezyi, z których każda zdaje się być
snem gorącym i rzewnym, jak to, które
nam niegdyś w ojczystym języku opo
wiedziała Kazimiera Zawistowska...
Tytuł zbiorku: Łzy ciszy, ale napraw
dę to te łzy nie usypiają, lecz padając
na dno duszy, jak perły drogie, budzą
w niej delikatniejsze i najczulsze struny
serc...
Nuta erotyczna, łącząc się z nutą
cichej zadumy na widok cudów świata,
wytwarza nastrój przedziwnie uroczysty
a śpiewny. Melodyę takich utworów jak:
„Do ciebie", „Ekstaza", „W noc niebie
ską" snuć tylko może dusza prawdziwie
szczera i głęboka...

Nokturn.
Przedemną niosą trumnę,
A w trumnie leży trup...
W noc czarną serce dumne,
I w czarny rzucą grób.
Jak w trumnie, w piersiach noszę
Mojego serca grób,
Na ból i rozkosz głuchy
Jastrzębia—życia łup.
W miejskim tłumie i gwarze,
Ilekroć rzucę wzrok,
Ludzkie, jak ja, cmentarze
Napotykam co krok.
Przedemną niosą trumnę,
A w trumnie leży trup,
Za trumną nikt nie idzie,
Zmrok cienie rzuca w grób.
Liljana..

wystawa Grottgerowska we Lwowie.

Fotografia współczesna-

Grottger.

„Medycyna” .

Grottger z bratem.

Grottger.

Wytrącona.

Własność Jerzego hr. Myciclskiego, w Krakowie.

Wystawa Grottgerowska.
W salach miejskiego muzeum prze
mysłowego we Lwowie otwartą została
zbiorowa wystawa dzieł Grottgera, obej
mująca 268 rysunków, szkiców, studyów,
obrazów olejnych i portretów artysty.
Mamy przed sobą cały niemal plon ar

tystyczny niezapomnianego
twórcy „Wojny"; zebranie go
nie było rzeczą łatwą. W czter
dzieści prawie lat po zgonie
Grottgera trzeba jvło siegnąć do całego szeregu zbio
rów prywatnych w kraju i
zagranicą, trzeba było nieje
dną rzecz dopiero „odkrywać"

Grottger.

Słowiańszczyzna.

Z puścizny Grottgerowskiej.

Grottger.

WłasnoM Мизеurn Narodowego. Reprodukowane po raz pierwszy.

Grottger., Głowa dziewczynki.

Grottger.

Z e zbio
Reprodukowa-

Portret dziewczynki (olejny).

i pokonywać niemałe trudności, aby ją dla
rów p . Budsynowskiej we Lwowie.
wystawy pozyskać. Ze zbiorów prywatnych
4
ЧУ po г м pierwszy.
w Polsce zgromadzono utwory Grottgerow•skie, będące w posiadaniu hr. L. Pinińskie•go, hr. K. Lanckorońskiego, kś. Andrzeja
.Lubomirskiego, hr. Adama Gołuchowskie- Losy szkolnictwa
;go, hr. Emila Potockiego, hr. St. Tarnow
w Królestwie Polskiem
skiego, hr. Jerzego Borkowskiego, ks. Jeirzego Czartoryskiego, p. Larisza-Niedzielprzez W ładysław a Korotyńskiego.
•skiego, hr. Skarbków, pp. Młodnickich,
W arszawa 1906.
'Fedorowiczów, prof. Antoniewicza, prof.
Nakładem księgarni E. Wende i Sp. s tr. 115.
•Jana Pawlikowskiego, p. Pr. Horedyskie:go ii t. d. Z zagranicy pozyskano cały
-cykl .„Wojny" (jedenaście kartonów) bęMnóstwo ostatnimi czasy wydru
•dący własnością cesarza Franciszka Jó
zefa 'I, a przysłany z Gódóló, gdzie zdobi kowano artykułów, omawiających spra
zameczek myśliwski monarchy, dalej wę szkoły rusyfikatorskiej w kraju
Tzeczy, będące w posiadaniu hr. Palffy’e- naszym. Podniesiono kwest уę reformy
go na Węgrzech, bar. Pappenheima szkolnej, oświetlając ją wszechstron
w Wiedniu i w. i. Wszystkie te orygi nie i krytycznie. Wyłoniły się prze
nały, niedostępne dla szerszej publicz różne braki i potrzeby stosowanej do
ności, zebrano po raz pierwszy razem tej pory praktyki pedagogicznej. Że
i rozmieszczono w dziewięciu salach mu by się jednakże w tym materyale
zeum przemysłowego. Zasługa to komi
publicystycznym zoryentować, by po
tetu, który okazał wiele energii, oraz
księgarni H. Altenberga, która pospie jąć cały tragizm, jakiemu ulegała przez
szyła mu z wydatną pomocą, połączoną lat 40 szkoła nasza zarówno , niższa,
z ofiarami materyalnemi. Sale muzeal jak średnia i wyższa, należy się uwa
ne na przyjęcie wystawy Grottgerowskiej
żnie wczytać w książkę p. Władysła
dekorował artysta-malarz St. Dębicki, wa Korotyńskiego. Niema w niej ża
stwarzając miiieu z lat sześćdziesiątych. dnej przesady, żadnego naciągania —
Księgarnia Altenberga wydała równocze rzecz wyłożona na podstawie dokumen
śnie obszerny ilustrowany katalog wy
stawy, ułożony przez p. Marjana Olszew tów urzędowych, te też właśnie do
skiego. obecnie zaś przygotowuje album kumenty mówią za siebie. A mówią
prae wielkiego artysty, który składać one o tern wyraźnie: że rząd rosyjski
się będzie z około 450 fotografii, odbi po powstaniu w 1831 r. i 1863 r.
tych na papierze bromosrebrnym, a ze miał na względzie jedno — zruszczyć
branych przez szereg Jat i zdjętych ludność polską za pomocą szkoły rzą
wprost z oryginałów przez znakomitego dowej. Względy pedagogiczne, nawet
fotografa-amat.ora p. Jana Czerneckiego najpierwotniejsze, nie były brane pod
w Wieliczce. Album to, które będzie
swego rodzaju ciekawą nowością wy uwagę. Racya stanu przemożnie wy
dawniczą, o dobnie oprawne wydane zo ciskała swe piętno na uczącej się
stanie w czterech lub pięciu tomach w młodzieży.
ograniczonej liczbie egzemplarzy w dro
Po upadku Rzeczypospolitej Pol
dze subskrypcji. Cena jednego albumu skiej upadła również działalność Ko
wyniesie kilkaset koron.
Lubicz
misyi edukacyjnej, która wytknęła

kierunek, jaki przyjąć miał prąd sze
rzącej się oświaty narodowej. Naj
pierw rząd pruski rozpoczął w zajętej
części Polski system wynaradawiania
w szkole. Czasy Księstwa Warszaw
skiego i Królestwa Kongresowego pod-

Pożegnanie.

jęły świetne tradycye Komisyi edu
kacyjnej. Po powstaniu listopadowem
cesarz Mikołaj wszelkimi sposobami
starał się tamować oświatę w Polsce.
Rozkazał zwinąć uniwersytet, wpro
wadzić obowiązkowe nauczanie rosyj
skiego języka w szkołach średnich,

МОДЛИТВА ЛАНЬСКА.

Ойче иашъ, кторысьестъ въ
небесехъ; св§ць ее Име Твое;
пршдзь кродество Твое; бадзь
воля Твоя, яко въ небе такъ и на
земи. Хлеба нашего повшеднего дай намъ дзиеяй; и одпусць намъ наше вины, цко и
мы однущамы нашимъ виновайцомъ; и не водзь насъ на
нокушене, але насъ збавь одэ
злэго. Амэнъ.
ПЕСНЬ П0РАННА„
Кеды раннэ вста£ зоре,
Тобе земя, Тобе море,
Тобе сиева живёлъ вшельки:
В^дзь похвалёнъ, Боже вельки.
А чловекъ, кторы бэзъ мяры
Обсыпаны Твэми дары,
Цось го створилъ и оДалилъ,А чемужъ бы Це не хвалиль?

Ледве очи претрець здоламъ,
Внэтъ до мэго Пана воламъ,
До мэго Бога на небе,
И шукамъ Го коло себе.
Велю снэмъ смерди попадли,
Цо cę вчорай спаць покладли:
Wyjątek z ,,Elementarza dla dzieci wiejskich” .

do których zresztą dostęp został nie
zmiernie utrudniony. Historya i geogra
fia również były w tych szkołach po
rosyjsku wykładana. Wykonawcą wo
li monarszej był kurator okręgu nauko
wego Muchanow. System ten, dzięki
incyatywie i wpływom margrabiego
Wielopolskiego, upadł — szkoła stała
się znów na czas krótki narodową.
Ale, niestety, powstanie 1863 r. wy
wołało zwrot w polityce Aleksandra II
stosowanej względem » Polski. Komisya oświecenia publicznego została
zwiniętą, szkoły w Królestwie znowu
zostały poddane mianowanym przez
rząd kuratorom. Wówczas krajem na
szym rządził naprawdę, wrogo dla
wszystkiego co polskie usposobiony,
Komitet urządzający. Jemu też głó
wnie zawdzięczamy wydanie owych
elementarzy i podręczników przezna
czonych do nauki ludu polskiego. Od
tąd dzieci nasze miały się uczyć wła
snego języka z książek wydrukowa
nych cyrylicą; miały zapomnieć o istnie
niu liter polskich, miały zapomnieć
o wszystkiem, co było najdroższą po
umęczonej ojczyźnie puścizną. Jaka
była działalność kuratorów von Wittego i Apuchtina, tych dwóch głó
wnych, a tyle zaciekłych rusyfikatorów szkół w Królestwie Kongresowem,
wiemy dobrze. Apuchtina już niema,
umarł, ale duch jego do tej pory po
kutuje u nas.
Pożyteczną byłoby rzeczą, żeby
posłowie nasi, którzy do Dumy pań
stwowej wejdą, przeczytali uważnie
książkę p. Korotyriskiego; będzie ona
dla nich, ze względu na treść rzeczo
wą w niej zawartą, niezmiernie po
żyteczna przy debatach nad sprawa
mi szkolnictwa w Królestwie Polskiem.
A . Miecznik.
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Sokolstwo polskie.

•

Do lotu, bracia Sokoły
Rozwińcie skrzydlate hufce;
Gdzie blask jutrzenki wesoły,
Tam dążcie w swojej wędrówce,
Do ciał i duchów rozkwitu,
Do pełni ludzkiego bytu'!

’
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zek polskich towarzystw gimnastycz
nych w Austryi". Ogólna liczba człon
ków „Związku" wynosi około 12 ty
sięcy. W 32 miastach posiada „So
kół" własne gmachy, w 34 istnieją
boiska gimnastyczne na wolnem po
wietrzu. Majątek wszystkich towa
rzystw dochodzi do dwóch milionów
koron. Siedzibą „Związku" jest Lwów.
Sprawami ogólnemi zarządza zjazd
delegatów, odbywający się co roku
w innem miejscu i wydział urzędu
jący stale, do którego zjazd wybiera
prezesa i 19 członków na trzy lata.
Obecnym prezesem „Związku" jest

A snyk.

W chwili, gdy w Warszawie za
wiązywało się pierwsze polskie towa
rzystwa gimnastyczne pod nazwą „So
kół", istniało Sokolstwo w Galicyi,
w Wielkopolsce i na emigracyiod lat
już blisko czterdziestu.
Ideę sokolską zaszczepili na na
szym gruncie przykładem swym czesi,
u których „Sokół" stał się jedną z naj
wspanialej prosperujących instytucyj
narodowych. Pierwszy „Sokół" pol
ski powstał we Lwowie w r. 1867
z inicyatywy Jana Dobrzańskiego, Romanowicza, Milleretai Żuliriskiego,—
publicystów i lekarzy, Podwójny ten
pierwiastek, który towarzyszył związ
kom sokolstwa polskiego, pierwiastek
tężyzny fizycznej i ideału obywatel
skiego, pozostał charakterystycznem
znamieniem organizacyi sokolstwa do
tej pory. Idea cielesnego i duchowe
go odrodzenia narodu po klęsce roku
63, idea wychowania pokolenia, które
byłoby zdolne wytrzymać pociski losu
w najsroższej dobie naszego narodo
wego rozwoju, była rodzicielką pol
skiego „Sokoła". Najserdeczniejszym
naszym był „Sokół" od początku solą
w oku.
Najpomyślniej rozwinęło się So
kolstwo w Galicyi. Cały kraj, podzie
lony na siedem okręgów, liczy około
stu towarzystw, które tworzą „Zwią

Oddział konnych sokołów.

zasłużony dr. Ksawery Fiszer. Sze
regi sokole rekrutują się przeważnie
z warstwy urzędniczej i z t. zw. śre
dniej inteligencyi. W ostatnich latach
zaznacza się też na prowincyi dość
silny napływ drobnego mieszczaństwa,
a nawet powstają włościańskie gnia
zda sokole.
„Sokół" w Galicyi stał się instytucyą poważną i w życiu narodowem
gra niepoślednią rolę. W mniejszych
miastach, szczególnie na wschodzie,
tworzy on często jedyne ogniska
i ostoje polskości. Jako całość, oży
wiony jedną myślą, oparty na wybor
nej organizacyi, poddany karnie swej
władzy kierowniczej, przedstawia siłę
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Zlot Sokołów we Lwowie w r. 1902.

moralną, która budzi szczery respekt.
Żadne inne stowarzyszenie w Galicyi,
prócz Szkoły ludowej i związków o ce
lach gospodarczych, nie może się taką
ilością członków poszczycić, jak „So
kół?4
Działalność „Sokoła44wybiega da
leko po za ramy' jego organizacyi.
Znaczna część
towarzystw
udziela nauki gimnastyki w szkołach
ludowych i średnich, oraz prywatnym
kompletom młodzieży, w ogólnej licz
bie około 15 tysięcy. Ćwiczeniami
kieruje zastęp nauczycieli, których
„Sokół44' wykształcił w szeregu specyalnych kursów „nauczycielskich44.
Słabiej, niż w Galicyi, prosperuje
„Sokół44 w zaborze pruskim. „Zwią
zek Sokołów polskich w państwie nie
miecki em44 obejmuje 70 towarzystw,
podzielonych na dziewięć okręgów
i liczy około 3l/2 tysiąca członków.
Oprócz okręgów poznańskich, okręgu
zachodnio-pruskiego i śląskiego osobne
okręgi tworzą: Westfalja, kraj nadreński i Berlin. Żadne towarzystwo
nie mą własnego domu. Siedzibą
„Związku44 jest Poznań. Prezesem
„Związku44 od czasu jego powstania
jest poseł Bernard Chrzanowski, pier
wszym zastępcą był początkowo dr.
Władysław Rabski, obecnie jest nim
poseł Ant. Chłapowski.
Wreszcie trzeci odłam stanowi licyi i z Poznańskiego, nadto delega
Sokolstwo polskie w Stanach Zjedno ci czeskiego „Związku44 sokolego i de
legaci „Sokoła44 ruskiego ze Lwowa.
czonych Ameryki północnej.
W życiu Sokolstwa' polskiego Od r. 1896 datuje się nowa forma
ważną rolę- odgrywają ogólne „zloty44, zlotów sokolich: zloty okręgowe, któ
których odbyło się do tej pory cztery. re, odbywając się częściej, przyczyniły
Były to jakby rewje sokolstwa, obra •się ogromnie do ożywienia i rozwi
chunki jeneralne postępów idei sokol nięcia się ruchu sokolego.
skiej na ziemiach polskich. Z przy
Zlot czwarty i ostatni, w dziesią
czyn, które nie potrzebują tłomacze- tą rocznicę powstania „Związku44, od
nia, wszystkie odbyły się w Galicyi. był się we Lwowie w czerwcu 1902 r.
Pierwszy zlot, urządzony we Lwo Była to jedna z najświetniejszych mawie w czerwcu r. 1892. był prawdzi- nifestacyj idei sokolskiej.
wem świętem Sokolstwa. Uczestni
Od szeregu , tygodni przygotowy
czyło w nim 871 umundurowanych wał się Lwów i kraj cały na wielki
Sokołów polskich z Galicyi, 40 z za popis Sokołów. Ćwiczenia odbyć się
boru pruskiego i 15Ó czechów i mo miały już nie na boisku prowizoryczra wian. Ćwiczenia publiczne odbyły nem, jak w r. 1894, ale na własnem
się. na wzgórzu parku Kilińskiego, na olbrzymi em boisku „Sokoła44 lwow
boisku zbudowanem i urządzonem skiego opodal parku Kościuszki. Rano
z wielką starannością, lecz - o tyle w d. 25 czerwca odbyła się tam msza
szczupłem, że zdołało pomieścić tylko połowa, pod otwartem niebem. Popo
sześciuset ćwiczących się. Był to pierw łudniu trzydzieści tysięcy widzów za
szy ważniejszy etap w rozwoju So jęło trybuny i ławki, obiegające amkolstwo. Zlot spopularyzował ideę fiteatralnem półkolem plac ćwiczeń,
sokolską w społeczeństwie, liczba nad którym panowała samotna trybu
członków podniosła się znacznie. Wów na naczelnika. Naraz—sygnał trąbki
czas też powstał „Związek sokoli44.
i dźwięki marsza sokolego. Czerwona
Drugi zlot urządził już „Związek44 kotara u wejścia na boisko rozsuwa
podczas krajowej wystawy Kościusz się i miarowo, rytmicznie wlewa się
kowskiej w lipcu 1894 r. we Lwowie. struga śnieżnych koszulek gimnastycz
W wspaniałym pochodzie przez mia nych. Huragan oklasków i okrzyków
sto uczestniczyło 1500 Sokołów pie „Czołem"! rozdziera powietrze. Sze
szych i konnych, do ćwiczeń stanęło regi sokole płyną wśród nieopisanego
około ośmiuset. Popis wypadł świet entuzyazmu widzów. Doszli wreszcie
nie. Ćwiczenia wolne, laskami, ma do czoła boiska, szeroką wstęgą prze
czugami i na przyrządach, gry, za cięli je całe, jak długie, i stanęli.
wody i budowanie piramid, obudziły Teraz olbrzymia kolumna łamie się
zachwyt powszechny. „Związkowi44, na osiem części, wykonywa kilka spraw
jako inicyatorowi zlotu i naczelnej nych ruchów, i oto osiem równych
władzy Sokolstwa, ofiarowano prze wąskich pasów pokryło całe boisko.
śliczny sztandar.
Naraz jedno skinienie, jedna błyska
Trzeci zlot, urządzony pod egidą wica ramion podniesionych do pozio
„Związku44 w Krakowie, odbył się mu i całe pole pokryte siatką z ciał
w czerwcu 1896 r. Wzięło w nim i ramion nieruchomych już, wyciąg
udział 1480 Sokołów polskich z Ga niętych, jakby pod sznur, wyciosanych,

jakby z kamienia. I znów hasło i jak
strzał daleki rozlega się odgłos ramion
w dół opuszczanych.
Był to wstęp do ćwiczeń, które
trwały dwa dni. W programie ich
znalazły się ćwiczenia wolne i zastę
pów, ćwiczenia maczugami, lancami
i na przyrządach, zawody w biegu,
skoku i rzucaniu kamieniem. Wszy
stkie wypadły przepysznie. Po raz
pierwszy wystąpiły na boisku Sokoli
ce polskie, witane i nagradzane frenetycznymi oklaskami. W popisie wzięli
udział także Wielkopolanie, czesi i mo
rawianie. Obecni byli delegaci Chor
watów i Słoweńców.
Wśród mrowia muskularnych ra
mion i stalowych piersi, któremi roił
się wielki plac ćwiczeń u podnóża Ko
ściuszkowskiego parku, panowała prze
cież pewna dotkliwa luka. Brakowało
wśród nich przedstawicieli serca Pol
ski: Warszawy. Ku tym drogim nie
obecnym zwracały się myśli uczest
ników zlotu przez wszystkie momenty
owych dni uroczystych, na cześć ich
spełniono najgorętsze toasty wśród
uczt, a w długich rozmowach pojono
się nadzieją promiennej chwili, w któ
rej na wspólnem boisku sokołem obok
Wielkopolan, ślązaków, krakowian i
lwowian staną ramię przy ramieniu—
pierwsi sokoli warszawscy.
. Było to marzenie...
I oto marzenie ono iści się w na
szych oczach.Lubics.

Adelaida Boiska.
Primadonna cesarskiej opery w Pe
tersburgu, która już kilkakrotnie przy
jeżdżała do nas na gościnne występy,
po za technicznemi zaletami pierwszo
rzędnej śpiewaczki odznacza się jako
wybitna postać artystyczna. Role, które
odtwarza, opromienione są jakimś czy
stym pierwiastkiem piękna i inteligencyi:
są to studya stylowe, tworzące zawsze
estetyczną całość, uduchowione myślą
przewodnią, bogate w obserwacyę i w mi
sterne szczegóły opracowania.
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