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„C H Ł O P I.
asza sztuka dzisiejsza to kwia
tki w doniczkach... A tu przez
noc wyrósł nam dąb. A- tu
pomnik, nie książka. Tetralogja
krwawego potu w dużo lat po
trylogii ognia i miecza... Wolelibyśmy zresztą nie psuć własnem gadaniem dzieła, które
w nas zbudziło muzykę... Radość
niezmierną dała nam ta książka.
Najpierw dlatego, że to nareszcie rzecz wiel
ka. Kogo zbudzą w nocy, aby mu objawić taki „po
mysł" ten jest wybranym Boga poetą; i jak pija
ny budzi się rankiem, i albo zmysły postrada, albo
się zje i spali, albo pokaże, że jest siłaczem. Ze
jest budowniczym pańskim, który myśli wielkie
nietylko przyjąć jest godzien, ale i z nich, jak z mar
muru i złota, świątynie budować potrafi.
Ze Reymont dużo „potrafi" wiedzieliśmy i da
wniej. W każdej swej powieści i powiastce mó
wił czynem „to umiem, i więcej". Należy do arty
stów o żelaznej prawdziwie słowiańskiej konstytucyi... Zadziwiał brawurą swej igrającej siły, olśnie
wał jasną fontanną barw... „To umiem i więcej"...
Tak, jak w oczach, w ruchach i kształtach kwitną
cej panny jest tysiąc obietnic... Tysiąc i więcej...
ale tak długo tylko obietnic, aż na nią nie przyj
dzie—Miłość... Aż ziemia nie zadrży, gdy ją poca
łuje słońce... Aż usta Jagny nie zbledną, gdy się
w nie wpiją usta Mateusza czy Antka.... Aż poetę
zbudzą w nocy, aby mu objawić taki „pomysł", że
rankiem jak pijany się zbudzi i albo zmysły po
strada, albo pokaże światu co w nim za siła i naprzykład napisze „Chłopów".
Od pierwszego wiersza „Chłopów" czułem, że
autor (nieświadomie) rozumie swoje zadanie nieja
ko codzienną sprawę literacką, ale jako poetycką—
misyę. I ta pobożność artystyczna nadaje całemu
dziełu jakiś ton osobliwie podniosły (tak że dzieło
jest niby wielką pieśnią, a nietylko „powieścią

współczesną"), wpływa na rytm i na układ budowy,
warunkuje jej materyał, udziela jej fizyonomii.
Powiedzmy— (można sobie pomyśleć): obraz z czte
rech części złożony, a zamiast martwych farb są
barwy—prawdziwych kwiatów... Chcę przez to po
wiedzieć, że w tem wielkiem dziele każda cząstecz
ka tak jest krwawem życiem gorąca, jak maki lub
dziewki na polu, (a także całość tak dzieli się na
turalnie, jak rok na cztery pory swoje) a mimo to
wszystko razem jest dziełem sztuki i także w każ
dej cząsteczce z osobna (i w stosunku tych cząstek
do siebie) wszędzie nietylko jest prawda, ale
i sztuka.
Wszędzie jest prawda. Ten pra-język chłop
ski, w którego słowie każdem jest kilka wieków
czasu i wieków naturalnej filozofii życia i Bóg wie
ile biednych ludzkich bólów i drogo okupionych
doświadczeń... tę gwarę chłopską pozna radośnie
jak matkę nawet ten, który—nigdy jej w życiu nie
słyszał. Ten język, któremu młoda poezya polska
nadała w sztuce prawo szlachectwa—pozna i ten,
który nie wyrósł gdzieś w Lipcach, ni w Dębicy
ni w Woli... Pozna tak, jak się poznaje na obrazie
żonę Rubensa, której się zmarło coś... przed kilku
set laty. Albo ci ludzie, z których każdy jest
prawdziwym chłopem, a oprócz tego Maciejem czy
Kubą, czy Antkiem i każda prawdziwą chłopką,
a oprócz tego Jagną, czy Hanką, czy Agatą... Albo
(między tymi „bohaterami" najgłówniejsza bohater
ka)—ziemia, która jest środkiem, duszą, królową—
całego tego życiowego koła,s celem wszystkich tu
żądz, utęsknień bolesnych i wszelkiego kochania, po
wodem wszystkich burz chłopskiej duszy i walk na
śmierć i życie. Ziemia, w którą wrosły tak głębo
ko korzeniem wszystkie te drzewa-ludzie, że każdy
z nich ma oprócz matki ziemię-matkę i oprócz ko
chanki ziemię-kochankę i oprócz troski ziemiętroskę. Ziemia, której gorąca woń płynie przez
całe to fikcyjne życie w trzech tomach i odurza
czytelnika, tak jak miłość w książce upaja zmy-
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sły dziewczyny. I tak jak opisane tu szczęście
i nieszczęście kilkunastu ludzi, tak jest tu drama
tyczne, potężne i bogate życie ziemi, jej panieństwo
i kwitnienie, jej pachnąca miłość i jej ciężkie po
rody, jej coroczny krzyk radości i jej coroczne za
mieranie. W każdym rozdziale jest najpierw ro
mans ziemi, a potem romans chłopów; wszystkie
uśmiechy, łzy i kaprysy matki-karmicielki .odbi
jają się na zdrowiu i życiu chłopów-dzieci ssących
jej pełne piersi... Gorącym, szalonym warem bucha
z tych kartek piekło i niebo życia. To niejako
poezya wegetacyi. Dramatyczne życie tego co—tyl
ko jest. Nareszcie raz tego, co jeśt... a nie tego,
co myśli, co gubi się w labiryntach śmiertelnych
lodów refleksyi ... nareszcie raz tego, co jest. Buj
ne, pachnące łąki i dzikie spienione fale pierwot
nego życia... Przepaści i gajzery wiecznej, jak ta
ziemia miłości zmysłów... wężowe groty i pożary
serdecznej chłopskiej nienawiści... Ale i życie du
szy, która tylko—jest, która jest bogatsza, niż miljony dusz wychowanych na uniwersytetach ber
lińskich czy genewskich. Życie duszy, która—wie
rzy. Nigdzie tak nie wierzą, jak w tern królestwie
ziemi, bo nigdzie tak nie czują, że są. Wszyscy
ci ludzie, butni gospodarze i nędzni komornicy i ta
żona, po której depcą mąż i życie, i ten chłop mło
dy, który się rzuca z pięściami na ojca, i ta piękna
jak sen kochanka wszystkich mężczyzn (oprócz
swego męża), i ta niby cyniczna i bezbożna bie
daczka obnosząca po chałupach cudze grzechy i ból
własnego życia. Wszyscy oni wierzą, bo są bliżsi
wielkiego serca świata i tajemnic śmierci (niż du
sze wychowane na uniwersytetach berlińskich czy
genewskich.)
I w tern jest najprawdziwsza prawda książ
ki, że niema tu chłopów białych, jak śnieg
(aby „pokazać", że lepsi są ci „w lepiance", niż ci
we dworach), ani niema tu chłopów czarnych, jak
smoła (aby „pokazać" że nie są „tak idealni zno
wu", jak się to rzekomo myśli), ale są chłopi kolo
rowi t. j. żywi, jak ten cały zły i dobry kolorowy
świat. A więc (innemi słowy), że są chłopi odczuci
przez artystę. (Na czem polega t. zw. „objektywność“ artysty? Na tern, że całkiem... subjektywnie
i naiwnie opisuje to szalone życie — bez względu
na to, jak zapatrują się na nie bliźni z tego lub
owego „obozu"). Że są chłopi odczuci przez arty
stę tak, jak obłoki, drzewa albo zające. Dlatego
we wsżystkiem jest prawda.
...Ale i dlatego też we wsżystkiem jest sztuka.
W tym języku, w tych ludziach, w tej ziemi... w tym
całym „Obrazie złożonym z czterech części"...
Kiedy język codziennego życia grał tak, jak
harfa, uroczystym rytmem hymnu na chwałę ży
cia wiecznego przyrody? Kiedy codzienne słowa
upijały się tak same sobą, tak śmiały się, jak sko
wronki na cześć złotego dnia i tak łkały miłośnie,
jak słowiki na cześć pachnącej nocy? Tam gdzie
sztuka, tam niema życia. Te słowa z życia wy
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rosły, ale już są pieśnią, a nie słowem. Już grają
do snu ziemi, zasypiającej jesienią, już padają, jak
łzy tonów wiolonczeli na biały całun zimowy, już
są krzykami fletów, zwiastującymi kwitnący pora
nek roku... A ludzie...
Niema nic ciekawszego, jak ci ludzie w „Chło
pach". Napozór są tylko „prawdziwymi ludźmi".
Ale dziwnie wielką wydaj e się n. p. taka Jagna, • 1
gdy się jej bliżej przypatrzyć, ta Jagna, o której
gdzieś na początku mówi poeta, że „jako ta ziemia
święta" była jej dusza, „jako ta ziemia leżała w ja 
kichś głębokościach nierozeznanych przez nikogo,
w bezładzie marzeń sennych—ogromna a nieświa
doma siebie—potężna a bez woli, bez chcenia, bez
pragnień—martwa a nieśmiertelna, i jako tę zie
mię brał wicher każdy, obtulał sobą i kołysał,
i niósł tam gdzie chciał... i jako tę ziemię o wioś
nie budziło ciepłe słońce, zapładnjało życiem,
wstrząsało dręszczem ognia, pożądania, miłości —
a ona rodzi, bo musi; żyje, śpiewa, panuje, tworzy
i unicestwia, bo musi — jest, bo musi... bo jako ta
ziemia święta, taką była Jagusina dusza—jako ta
ziemia!..." Na te słowa zwracam uwagę biorących
Jagnę zbyt dosłownie. Jagna idzie za starego Borynę pomimo, że jej nikt do tego nie zmusza, i zdra
dza go potem z... młodym Boryną. A potem Antka
zdradza z wójtem. A przed Antkiem był Mateusz.
Ą po Antku o mało nie był Jaś. A w czwartym
tomie „Chłopów" (który jeszcze nie wyszedł) będzie
zapewne ktoś piąty i szósty... Ale nie można jej
nazwać „niemoralną" (tak jak czytelnik biorący ją
zbyt dosłownie). Ziemia także nie jest „nie
moralna". A przecież ziemia także zdradza?.. Jagna
jest dziwnie wielka... Zyje na wsi, jak królowa,
stroi się, jak dziedziczka... Jest niby wszędzie
gdzie naród żyje, bawi się... jak dziedziczka...
Albo jak bóstwo?.. Kto jest Jagna?... „Jako ta
ziemia..."
Albo stary Boryna. To nie tylko pewien chłop
zwany Maciejem Boryną. To chłop — synteza
To monument. Tak jak jego „żona" Jagna jest
symbolem, a ni etylko piękną kobietą. — Boryna jest
z początku tylko pewnym chłopem. Potem coraz
to rośnie i rośnie... A przy końcu przychodzi coś
tak cudnego, że niema słów, aby tę sprawę wieczną
przetłómaczyć na feljeton. 1 tylko to jedno po
wiem, że w całej dzisiejszej literaturze europejskiej
niema tak pięknego, wstrząsającego do głębi sym
bolicznego obrazu, jak ten chłop-olbrzym, idący
w gorączkowym półśnie agonii przez rolę i posie
wający ziemię „błogosławiącym, półkolistym rzu
tem"...
Gdzie chodzi tylko o marną „prawdę", tam ce
lem człowieka w powieści jest wyłącznie tegoż człowieka mniej lub więcej pokręcony i złożyny cha- I
rakter... Ale tu ludzie mają oprócz tego ważne za
danie jako barwy i tony, jako pojedyńcze melodye
i akordy całej wielkiej pieśni o „Chłopach". Stara
Agata jest nietylko człowiekiem ale i piękną, nie-

skończenie smutną „zwrotką"... Ta stara Agata,
która z jaskółkami opuszcza słodką biedę rodzinną
(z wręcz przeciwnych powodów jak samolubny ptasi
naród) i z jaskółkami do tej ukochanej biedy i—
śmierci wraca... A takich „zwrotek" jest więcej...
Zresztą, powtarzam, że wołałbym nie psuć
własnem gadaniem dzieła, które we mnie zbudziło
muzykę. Przykro—jak pisał gdzieś niedawno kry

tyk—kłaść kropki nad cudze „i"... Ale pragnąłbym
gorąco, aby i u nas chwalono się tak głośno arcy
dziełami swojskiemi przed światem jak chwali się
dziećmi swemi literatura obca. Przecież „Chłopi"
to zdarzenie...
Radość niezmierną zawdzięczamy tej książce.
Wiedeń.

Gabryela Zapolska.

— Dziękuję panu, usiądę,
choć ja tu przyjechałam tylko na
chwilę.
— Dla czego Grzegorzewski
nie napisał, ażebym sam przy
szedł?
Taka
straszna
pora.
(27)
— Co pan mówi? Śnieg! To
mój
żywioł.
Pasyami
lubię
śnieg.
uk, puk—do drzwi —
Przypomina
mi
Warszawę,
kar
„puk“delikatne, dys
nawał.
Ach!
karnawał!...
kretne, eleganckie.
Usiadła
na
krześle
przy
ogniu
Leonowi zdaje się,
i
jednym
rzutem
nogi
strąciła
że to halucynacya.
mozolne
rusztowanie,
na
którem
Lecz pukanie po
piekły
się
jabłka.
wtarza się, drzwi się
Leon
zarumienił
się
z
obawy,
otwierają i w nich, ubrylantowaaby
strojna
panna
nie
dostrzegła
na cała śniegiem, stoi Wilhelminka.
owych patyczków i jabłek, lecz
— Czy wolno?
Wilhelminka była cała zajęta
Ma na sobie ten sam pluszo strzepywaniem śniegu z mufki,
wy żakiecik, kapelusik, woalkę z woalki, z obramowania sukni
i mufeczkę na łańcuszku, którą i nie spojrzała nawet na zniszczo
miała podczas pierwszej swej wi ne dzieło rąk Leona.
zyty w kantorze Kwiatkowskiego.
— Nie pisaliśmy do pana, bo
Na mufce, na włosach, na rzę trzeba tę rzecz ustnie załatwić.
sach ma wszędzie gwiazdeczki Przedewszystkiem należy panu
śniegu. Stoi w progu, pochyliła wytłumaczyć, o co chodzi, a po
ładnie główkę i pyta:
wierzać to listom lub telegramom
— Czy wolno?
jest niebezpiecznie. Nie mogliśmy
Czerwone światło słało się jej pana wzywać dopiero na Glaciepod stopy i świeciło dwoma ogni rę, bo zależy głównie na pośpie
kami na noskach lakierowanych chu. Jutro rano musisz pan tę
bucików, które widać było z pod sprawę załatwić. Inaczej nigdy
uniesionej sukienki.
z tern wydawnictwem na czas nie
Była wdziękiem, czarem, po- zdążymy.
ezyą, miłością, stojącą na progu
Zdjęła
rękawiczki
i
rozcią
mieszkania tęskniącego samot
gnąwszy
delikatnie
tiul
woalki,
nika.
suszyła
go
przed
ogniem,
zajęta
Leon wreszcie opamiętał się
cała
fatałaszkami
swego
stroju.
i porwał się z miejsca.
Leon stał opodal, jak oniemia
— To pani? pani?...
— Tak, ja. Cóż w tern dzi ły, jak chłop, do którego chaty
wnego? Mazia przyjść nie może, weszła w noc zimową cudna kró
jest przy chorej, Grzegorzewski lewna z baśni.
Wilhelminka podniosła oczy
zajęty. Prosili mnie, abym poszła
do pana w sprawie pana bro i spotkała się z jego wzrokiem,
szury... Czy mogę wejść dalej?... w którym wyczytała to ogłupia
— Proszę!.., może pani usię- jące uwielbienie. Otwarła na wpół
dzie przy ogniu?
usta, jakby jakieś słowa zatrzy
Drżąc cały jak w febrze, zmię- mywała na uwięzi i nawet pyta
szany, prawie nieprzytomny, pod jąco patrzyła wprost w twarz
suwał krzesło tak blisko ognia, Leona.
że zdawało się, iż lada chwila no
Poczem powoli znów zwróci
gi się zapalą.
ła swój wzrok na tiul woalki

Zaszumi Las
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Tadeusz Rittner.

i Leonowi zdawało się, że wyczy
tał w wyrazie jej twarzy niesmak
i znudzenie.
— Czy pan jesteś sam?—spy
tała wreszcie — czy tam niema
nikogo?
— Nikogo!
— Tak!... ale ja także tego,
co powiem, krzyczeć nie mogę,
aby mnie na kurytarzu słyszano.
Niech pan weźmie krzesło i usiędzie blisko mnie.
Leon wyszedł do drugiej iz
debki, przyniósł zepsute krzesło
ze zdezelowaną jedną nogą i ostro
żnie postawiwszy je, jeszcze
ostrożniej usiadł na niem, stara
jąc się utrzymać równowagę.
Radość z przybycia Wilhelminki zatruły mu teraz dwie my
śli: ser i masło prozaicznie rozło
żone na papierze, na rogu stołu
i owo krzesło, które lada chwila
groziło wywróceniem się i roz
ciągnięciem go na ziemi na wzór
siostry Ignasia.
Nagle... zastukano gwałtownie
do drzwi.
Leon porwał się i zanim zdą
żył dojść do drzwi, już konsierż
był w pokoju. W ręku trzymał
jakiś list i z miną hypokryty szyb
ko obrzucił bystrem spojrzeniem
siedzącą najspokojniej w swem
krześle Wilhelminkę.
— Ten list może dla pana?—
zapytał po francusku, wyciągając
rękę z listem, na którym był
adres innego lokatora.
— Cóż znowu?—zapytał nie
cierpliwie Leon— adres wyraźnie
napisany. Czego pan chcesz tu 
taj?
— Myślałem, że to list do
pana! — powtórzył i kierując się
ku drzwiom, dodał — proszę mi
wybaczyć, żem wam przeszko
dził.
Gdy wyszedł, Leon zamknął
drzwi na zasówkę. <
— Przepraszam panią! — wyrzekł rozgorączkowany—nie rozu-

miem, co się stało? konsierż nigdy
listów na górę nie nosi.
— Och! to bardzo proste —
wyrzekła spokojnie Wilhelminka—ten człowiek albo szpieguje
z ciekawości, albo, jak to naj
częściej w Paryżu bywa, na ra
chunek policyi...
— Pani przypuszcza?
— Ol jestem tego nawet pe
wną. Pan jeszcze nie masz swe
go anioła stróża, ale za to mój
szpieg mnie tu odprowadził i zdał
mnie prawdopodobnie pańskiemu
konsierżowi. Śnieg jest, zimno,
nie miał ochoty czekać na mnie
na dole, , / ;
— Ależ to okropne!...
— Nie; do tego można się
przyzwyczaić.
Leon nie chciał usiąść już na
krześle, które odepchnięte przez
niego w chwili wejścia konsierża,
upadło z hałasem na ziemię i te
raz prezentowało się fatalnie
z jedną nogą wiszącą i spręży
nami, które wyłaziły u spodu.
Przytem Leon od pewnej chwili
był trapiony myślą ofiarowania
Wilhelmince szklanki herbaty,
lecz nie wiedział, jak tę propozycyę sformułować. Łyżeczki by
ły cynowe; nie miał serwetek, cu
kier był w papierze. To paraliżo
wało jego zamiary. Gdyby to by
ła Mazia, nie Wilhelminka, potra
fiłby grać rolę gościnnego gospo
darza. Lecz elegancya Wilhelminki onieśmielała go szalenie.
Tymczasem Wilhelmina, wysu
szywszy woalkę, zabrała się do
spełnienia swej misyi.
— Siadaj pan — wyrzekła —
niechże nareszcie opowiem panu,
o co chodzi.
Leon obejrzał się z rozpaczą.
Na czemże miał usiąść, kiedy nie
było na czem. Jedyne krzesło.za
jęła Wilhelminka, drugie rozbite
leżało na ziemi. > . ' ; ,
— No... siadajże pan!—powtó
rzyła niecierpliwie piękna panna.
I rozpacz natchnęła Leona
wcale ładną myślą. Nagle, nie na
myślając się, osunął się na ziemię
i usiadł na podłodze z niezgra
bnym wdziękiem zażenowanego
podrostka.
<•
‘
— Już siedzę—wyrzekł, pra
wie dziewczęcym głosem,
Wilhelminka roześmiała się
wesoło.
.
— Lubi pan sjedzieć na
ziemi? ;
Leon uczuł się dumnym ze
swego pomysłu.
.
— Pasyami!
*V
— Ja także często siadam
u siebie przed kominkiem na dy
wanie!

Sztuka polska.

K. Sichulski.

Hucułka.

To „na dywanie" popsuło ra
dość Leona. W tej-5chwili za naj
nędzniejszy dywan przed komin
kiem, oddałby pół pensyi w kan
torze.
— Jeszcze nie urządziłem
mieszkania... — zaczął tłumaczyć
nieśmiało.
— Słuchajże więc pan, z czem
ja tu przyszłam. Broszura, jako
peryodyczne wydawnictwo, m usi być podpisana przez jakiegoś
Francuza, jako żeranta. , To ko
nieczne. Inaczej drukarnia nie
będzie drukować...
— Skądże ja takiego Fran
cuza wezmę?
Podpisze Durozier.
— Któż to jest Durozier?
— To właściciel maleńkiej
księgarni, socyąlista. On zawsze
nam swoje nazwisko pożycza.
— Trzeba mu za to będzie
zapłacić?
— Broń Boże! On się obra
zi. Ón nam oddaje ogromne usłu
gi i bardzo nam jest pomocny
w sprawie. Czyni to z zasady,
z przekonania, nie dla interesu.
Trzeba, ażeby pan z nim był bar
dzo grzeczny, bo on nas wszyst
kich, niestety, trzyma w ręku.
Nie powiem, ażeby od czasu do
czasu nie wypadało u niego coś
w sklepie kupić... ale to wobec
przysług, które nam oddaje, jest
drobnostką. Pieniędzy jednak Du
rozier nigdy nie bierze.
— A czemże mu się za książ
ki płaci? — zapytał naiwnie Leon.
— Czem?... pieniędzmi, Ale
to przy kupnie za towar, nie
za... firmę.
. ;
— Gdzież on mieszka?
— Rue Mouffetard, 58. Niech
pan jutro rano do niego idzie.
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• Obejrzała się dokoła i jakby
przez grzeczność wyrzekła:
—- Bardzo tu przyjemnie!
O, nie to, co u pani! — zawo
łał Leon z zapałem.
Wilhelminka uśmiechała się
zadowolona.
— Nie umiałabym żyć bez
komfortu—wyrzekła, — byłam do
tego przyzwyczajona od dziecka.
Muszę być zawsze ładnie ubrana
i ładnie mieszkać. Bez tego żyć
bym nie mogła!
I ładna socyalistka przybrała
minę łakomej i tłustej kotki.
— I gdy pomyślę, że są ko
biety, które prawie nie dbają o to,
co Rosyanie nazywają „obstanowka", dochodzę do przekona
nia, że w takich kobietach niema
artyzmu. Prawda?
— O tak! — z całym zapałem
potwierdził Leon.
— Nie chcę źle mówić o mo
ich koleżankach — ciągnęła dalej
studentka—ale te panny, chodząc
na wykłady w barankowych czap
kach i kaloszach, dają fatalne
wyobrażenie o naszym kraju. Powinnyby
honore domus dbać
więcej o siebie. Nie uwierzy pan,
jak się francuscy, studenci z nich
śmieją.
I z rodzajem przechwałki do
dała:
— Mnie nikt za Polkę nie
bierze. Wszyscy mówią, że mam
szyk paryski.
— Pani jesteś bogatą—wtrą
cił w formie uwagi Leon.
—Och! tu nie chodzi o boga
ctwo, ale o szyk, o sznit, o gust.
A zresztą biedne panny nie po
winny przyjeżdżać na medycynę.
Leon spojrzał na mówiącą
z wielkiem zdziwieniem.
— Biedne nie — tylko boga
te?— zapytał—a cóż bogatym po
tym kawałku chleba i dyplomie?
Wszak one tego nie potrzebują.
— Ach, Boże! mówisz pan
jak dziecko. Skończyć medycynę
w Paryżu, to rzecz bardzo ko
sztowna. Już, jeżeli przejść całe
kursa, to należy uczynić z roz
głosem, szykiem i reklamą. Na
to trzeba po ludzku wyglądać,
ubierać się dobrze i przyzwoicie
mieszkać. Tezy trzeba bronić z ca
łą pompą—inaczej wszystko sen
su nie ma. A przytem to jeszcze
nie wszystko. Trzeba się bardzo
elegancko ubierać, zaimponować
Francuzkom urządzeniem pocze
kalni i gabinetu i mieć na tyle pie
niędzy, aby módz spokojnie cze
kać na klientów. Przebierać kli
entelę, nie brać tak jak Mazia
piekarek i rzeźniczek, ale znaleźć
dystyngowane ąuartier i w niem
się osiedlić.
’ • . . \
-

Mówiła to -wszystko spokoj nie, trzeźwo, z chłodnym, spoko
jem i Leon odczuwał straszne
wrażenie zimna, jakie ze słów jej
wiało. Nie chciał widzieć w niej
zwyczajnej studentki, goniącej za
karyerą, a cały ton, wreszcie
treść słów, utrzymywały go w tern
mniemaniu.
— Jeżeli pani jest bogatą, po
cóż pani bogata klientela? — za
pytał wreszcie.
Wilhelminka śmiać się zaczę
ła długim, zagadkowym śmie
chem.
— Po co?...—wyrzekła, prze
ciągając się jak kotka — po co?
och! od przybytku głowa nie boli.
, Z jej ust to trywialne przy
słowie szarpnęło całym Leonem.
— Chyba dlatego, aby mieć
więcej na partyjne cele — rzucił
pospiesznie i rozpaczliwie, jakby
broniąc się przed demonem zwąt
pienia, który ogarnął jego duszę.
Wilhelminka popatrzyła na
niego z ukosa i sprytem kobie
cym odczuła, co się w nim działo.
z — Zgadłeś pan!—wyrzekła—
chodzi o pomoc partyi, o roz
szerzenie naszego d z ia ła n ia ,
o...- wszystko.
I zaraz zaczęła mówić o Grze
gorzewskim z entuzyazmem tro
chę sztucznym i wracała ciągle
uparcie do jego wielkiej urody.
— Co za profil! — powtarza
ła — czy uważał pan jego profil.
A oczy!... marzące, olbrzymie,
czasem znów płoną, jak iskry. Ja
jestem formalnie zakochana w pię
kności Grzegorzewskiego!
Gawędziła tak, widocznie nie
mając ochoty oderwać się od og
nia i wychodzić na zimne powie
trze. Leon uszczęśliwiony rzucał
na nią chwilami ukradkowe spoj
rzenia. Prosto w jej oczy patrzeć
nie śmiał.
Wreszcie Wilhelminka zaczę
ła upinać na twarzy woalkę, wkła
dać rękawiczki i powstała z miej
sca z wielką gracyą. Zachowanie
się jej w tern kawalerskiem mie
szkaniu było ogromnie swobodne
i widocznem było, że postępek
swój uważała za rzecz zupełnie
naturalną i właściwą. Leon z po
śpiechem włożył palto.
Gdy wyszli przed dom, za
trzymali się oboje olśnieni.
Śnieg padał wciąż dużymi
płatami i pokrył zupełnie ulice
tak, że nawet zatarł całkowicie śla
dy trotuarów.
Cisza była zupełna.
Po ulicy Coulainsourt, pnącej
się ku wyżynom Montmartru nie
szedł nikt, nie jechała ani iedna
dorożka.,

Z wielką ostrożnością' Leon
i Wilhelminka iść zaczęli, bro
dząc w śniegu po kostki. Pod
śniegiem flizy stały się szalenie
śliskimi. Co chwila któreś z nich
ślizgało się, chwytając się instyn
ktownie ramienia swego towarzy
sza. W ten sposób przebrnęli most
zawieszony nad cmentarzem. Ni
gdy ementarz nie był tak biały,
tak cichy, jak w tej chwili.
— Bardzo szykownie pan
mieszka—wyrzekła Wilhelmina—
nad cmentarzem! To bardzo na
strojowe!
— Wołałbym w tej chwili
mieszkać na Glacierze.
— Dlaczego?, .
— Byłaby pani prędzej w do
mu.
— Chce się pan mnie po
zbyć?.
Leon zaprotestował gorąco.
— O! jak pani może nawet
to przypuszczać? Jeżeli to mówię,
tó tylko ze względu na panią. Zi
ma, śnieg. Pani przemoczy nogi,
a stąd na Glacierę w doróżce na
wet godzina drogi.

— E! dostaniemy na placu
Clichy dorożkę i niedługo będę
w domu.
Lecz na placu Clichy nie by
ło ani jednej dorożki.
Omnibusy wskutek strasznej
ślizgawicy, tern zdradniejszej, że
konie w Paryżu bywają niekute, przestały kursować zupełnie.
Tramwaje także zawiesiły awój
ruch z powodu zupełnego i cią
głego zasypywania szyn.
Wilhelminka i Leon zatrzy
mali się na środku pustego pla
cu i widocznem było, że student
ka drżeć zaczyna od chłodu i wy
siłku, z jakim brodzić musiała
wśród śniegu.
— Co my poczniemy? — za
pytał Leon.
— Idźmy w dół ku Trinite,
może spotkamy dorożkę.
Szli więc, ale coraz wolniej,
gdyż Wilhelminka miała cieniut
kie obuwie i to przemokło na
wskroś i utrudniało jej brodzenie
wśród śniegu.
DCN

Coś ^fenomenalnego jest w szyb
kim i świetnym rozwoju malarstwa
krakowskiego w ostatnich kilkunastu,
a nawet kilku latach. Za najlepszych
czasów dyrektury Matejki w szkole
Sztuk pięknych, kiedy już Krakowowi
należało się w całej pełni zaszczytne
miano ogniska sztuki narodowej, na
wet drugorzędnych i trzeciorzędnych
artystów nie mieliśmy tylu, ilu dziś
liczymy twórców, stojących na naj
wyższym poziomie współczesnego ar
tyzmu. Jakiś szczególny, nieoczeki
wany urodzaj nawiedził polską niwę
artystyczną. Od kilku lat każdy rok
mnoży zastępy świetnych talentów
malarskich, tak, iż w obecnem swojem stadyum czyni sztuka krakowska
wrażenie jakiegoś przebujałego, egzo
tycznego kwiatu, a tylko najuważniej
si i najpilniejsi jej miłośnicy potrafią
oryentować się w potopie coraz to no
wych imion, z których każde prawie
wyraża . rzeczywisty, szczery talent,
a wiele przynosi wraz z pojawieniem
się swem nowe artystyczne wartości.
Sichulski do tych ostatnich nale
ży. Jest wśród najmłodszej genoracyi malarzy jedną z najciekawszych
indywidualności, talentem, zakrawa
jącym na wielkie, może na potężne
rozmiary. Wychowanek Akademii kra
kowskiej, uczeń Mehoffera i Wyspiań
skiego, którzy sami zaledwie wiek

męski osiągnęli, liczy się do artystów,
których nazwiska wolno bez wywoła
nia dyssonansu wymieniać w towarzy
stwie tytanów naszej sztuki. Naturalnie
nie oznacza to, by dorównywał im lub
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Kazimierz Sichulski w pracowni.

drność, umiłowanie słońca i barwy
zdecydowanej, wierność naturze i rze
czywistości. Czuje się w nich zdrowie
fizyczne i duchowe, pogodę, pełnię
i harmonię sił artysty.
Niezmiernie szybko, prawie bez
przykładnie szybko, możnaby powie
dzieć: jednym zamachem zdobył sobie
Sichulski imię i rozgłos. I nietylko
wśród swoich. W Secesyi wiedeńskiej
wystawą prac swoich odniósł praw
dziwy tryumf, nietylko wytrzymał
zwycięsko rywalizacyę z malarzami,
którzy równocześnie wystawili swe
prace, ale zaćmił wielu, a krytyka
niemiecka wyszła zupełnie z rezerwy
wobec młodego cudzoziemca, który
olśnił ją zarówno świeżością tematu,
jak bogactwem i siłą barw oraz ży
wiołowym temperamentem.
g '

Obrazy K. Sichulskiego.

Kraków.

Hucuł.

zbliżałfsię do nich doskonałością for
my, świetnością wyrażania myśli arty
stycznej. Oznacza tylko miarę talentu
znajdującego się w jednym z pier
wszych okresów rozwoju. Sichulski,
który w Akademii należał do najzdol
niejszych uczniów, dał poznać się po
raz pierwszy szeregiem wybornych
karykatur rysunkowych w „Liberum
veto“, a w szczególności karykatura
mi portretów, w których znakomicie
podkreślać umiał to, co było w da
nych postaciach odrębne, indywidual
ne. Już wówczas wystąpił znamienny
rys psychiczny młodego artysty: jego
jasny, pogodny, pełen humoru i zdro
wego optymizmu pogląd na świat.
W kilka lat później przeszedł Sichul
ski do karykatury innego rodzaju.
Miejsce rysunku czysto linearnego za
ją ł pastel, a miejsce karykatury fizyognomicznej wesoła literacka synteza
karykaturowanych osób. W ten spo
sób powstały karykatury Rydla, Wy

K. Sichulski. Głowa dziewczynki.

SłOSlClW,

Cyganka.

Człowiek— legenda.

czółkowskiego, Malczewskiego, Micińskiego, Witkiewicza i kilku innych,
które na wystawie krakowskiej po
wszechne obudziły zajęcie. I tutaj
Jakaś dziwna legendowość przy
nutą dominującą pozostał żart, wolny lgnęła do osoby Juliana Konstantego
od sarkasty
Ordona. Bohaterskie wysadzenie w po
cznej, gryzą
wietrze reduty na Woli współcześnie
cej zaprawy,
z. tym czynem opromieniło już naz
chociaż niewisko jego aureolą w oczach całego
pozbaw iony
narodu, a największy z wieszczów
g ł ę b s z e"g o
Polski wyśpiewał na cześć jego nie
psychicznego
zapomniany rapsod. Sądzono, że Or
podkładu.
don zginął — on żył gdzieś w ciszy.
Równocześ
Przez pół wieku przeszło trzy pokole
nie uwydat
nia upajały się wspaniałem pięknem
niać się po
Mickiewiczowskiego wiersza, gdy z da
częło w arty
lekiej Florencyi.nadeszła wieść o zgo
ście
c o ra z
nie Ordona. Przypomniano go sobie,
większe zaminie chciano wierzyć, że żył jeszcze.
ło w a n ie do
Postać Ordona zeszła już była całko
natury i zja
wicie w krainę legendy dziejowej, gdy
wisk pierwo
nić jego długiego żywota przerwała
tnych. Z we
się, targnięta własną jego ręką. Zwło
so łe g o ilu 
ki sprowadzono do ojczyzny w kilka
stratora wyła
lat po śmierci. Na cmentarzu lwowniał się poe, skim wzniesiono grobową kolumnę bo
ta -m iło ś n ik
haterskiemu obrońcy reduty nr. 54.
przyrody. Na
Tym razem zstąpił Ordon na pra
całe miesiące
wdę w mrok historyi. Lecz uczczony
zaszywał się
za życia najzaszczytniejszym pomni
S ichulski w
kiem, poczętym w natchnieniu wiel
niedostępne,
kiego poety, pozostał już na zawsze
półdzikie, nie
tern samem zjawiskiem pięknem
tknięte pra
i groźnem, majaczącem w kurzawie
wie kulturą,
bitwy, przemawiającem czynem swym
okolice Kar
w dalekie pokolenia. Śmierć okazała
pat, studyosię bezsilną wobec Ordona, jak życie
wał barwne
nie zdołało dodać mu ani jednego
i bujne życie
Z karykatur K. Sichulskiego.
wawrzynu do wieńca sławy, zdobyte
(K . Frycz).
Hucułów, szu
go na okopach Woli. I zawsze usta
kał tutaj nie
polskie powtarzać będą z jednakowem
pracownianego chłopa modela, lecz chło uczuciem dumy i zachwytu strofy naj
pa rzuconego na tło właściwe, żyjącego wspanialszego z naszych poematów
w ścisłym związku z przyrodą, jako jej
wojennych:
dopełnienie i część istotna. W tych pra
Nam
strzelać
nie^kazano...
Wstąpiłem
na
cach, przesyłanych i przywożonych
działo
z huculszczyzny, zarysowała się wła-. i spojrzałem na pole: dwieście armat
ściwa fizyognomia malarza. Charakte
grzmiało.
ryzuje je wszystkie ekspresya, siła Artyleryi ruskiej ciągną się szeregi
jakaś pierwotna, kryniczna moc iję - prosto, długo, daleko, jako morza brzegi.
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I widziałem icli wodza. Przybiegł, mie
czem skinął
i jak ptak jedno skrzydło wojska swego
zwinął.
Wylewa się z pod skrzydła ściśniona
piechota
długą czarną kolumną, jako lawa błota
nasypana iskrami bagnetów... Jak sępy
czarne chorągwie na śmierć prowadzą
zastępy.
Przeciw nim sterczy biała, wąska, wy
ostrzona,
jak głaz bodący morze reduta Ordona.
Sześć tylko miała armat—wciąż dymią
i świecą!
I nie tyle prędkich słów gniewne usta
miecą,
nie tyle przejdzie uczuć przez duszę
w rozpaczy,
ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy!
Patrz, tam granat w sam środek kolu
mny się nurza
jak w tale bryła lawy, pułk dymem
zachmurza;
pęka wśród dymu granat, szyk pod niebo
leci
i ogromna łysina wśród kolumny świeci...
Tam kula, lecąc, zdała grozi, szumi, wyje,
ryczy jak byk przed bitwą, miota się,
grunt ryje;
już dopadła! jak boa wśród kolumn się
zwija,
pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija.
Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać
po dźwięku,
po waleniu się trupów, po ranionych

jęku;

gdy kolumnę od końca do końca prze
wierci,
to jakby środkiem wojska przeszedł anioł
śmierci.

Tę straszną, zniszczenie siejącą
redutę atakuje piechota rosyjska. Wa
li w nią niezmierna masa żołnierstwa,
podmywa jej podnóże, zalewa ją, za
tapia wreszcie.
Hura! hura! Patrz: blisko reduty, już
w rowy
walą się, na faszynę kładąc swe tułowy,
już czernią się na białych palisadach
wałów!
Jeszcze reduta w środku, jasna od wy
strzałów,
czerwieni się nad czernią... jak w środek
mrowiska
wrzucony motyl błyska, — mrowie go
naciska —
zgasł... Tak zgasła reduta.

Ostatnie działo umilkło. „Strąco
ne z łoża w piasku paszczę zagrze
bało". Ostatni bombardier zapał ar
maty zagasił krwią własną. Ogień
polski ustał.
W tern piekle dowodził Ordon!
...wśród najgłębszych kłębów dymu ileż
razy
widziałem rękę jego, dającą rozkazy...
Widzę go znowu... widzę rękę-błyskawicę,
wywija, grozi wrogom, trzyma palną

świecę,

biorą go—zginął—o nie! skoczył w dół,
do lochów!

...blask, dym, chwila cicho—i huk jak
stu gromów!
Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów,
armaty podskoczyły, i jak wystrzelone
toczyły się na kołach... lonty zapalone
nie trafiły do swoich panew... I dym
wionął

Łzy spływały mu po policzkach.
Nazajutrz przy obiedzie wręczył
Ordon p. Sozańskiemu kopertę z rę
kopisem. Było to własnoręcznie spi
sane opowiadanie Ordona o obronie
reduty na Woli i krótka autobiografja. Cenny manuskrypt spoczywał
przez lat 24 w biurku p. Sozańskiego. Obecnie dopiero ogłosił go p. S.
w lwowskim „Przeglądzie“, kładąc
ostatecznie tą publikacyą autentyczne
go dokumentu koniec hypotezom i po
lemikom na temat pamiętnego epizo
du wojny 31 r.
.
Uzyskaliśmy również daty auten
tyczne z życia bohatera.
Ordon urodził się w Warszawie
16 października 1810 r. Po ukończe
niu nauk w liceum warszawskiem
wraz ze starszym bratem Emilem, póź
niejszym oficerem 7 pułku piechoty
wojska polskiego, wstąpił jako 18-letni
młodzieniec na ochotnika do gwardyi,
jako artylerzysta. W nocy 29 listo
pada wziął czynny udział w rewolucyi
i w wyparciu rosyan z Warszawy.
Następnie, uczestniczył w bitwach pod
Dobrem,
Wawrem,
Grochowem,
Dę
Grób Ordona we Lwowie.
bem, Iganiami, pod Tykocinem, Złotoryą i Ostrołęką, gdzie awansował na
prosto ku nam i w gęstej chmurze nas pułkownika i zyskał krzyż virtuti miochłonął. litari. Po tej krwawej bitwie wysłany
I nie było nic widać, prócz granatów
blasku został pod Modlin z korpusem, prze
i powoli dym rzedniał, opadał deszcz znaczonym do obserwowania ruchów
piasku... nieprzyjacielskich, a wreszcie pod Bo
Spojrzałem na redutę. Wały, palisady,
limowem połączył się z armią główną,
działa i garstka naszych i wrogów gro ściągającą pod Warszawę,
mady
Tu 2 września wódz artyleryi ge
wszystko jak sen znikło... Tylko czarna nerał Bem przeznaczył go na komen
bryła
ziemi niekształtnej leży — rozjemcza danta reduty nr. 54 w oczekiwanym
mogiła! szturmie rosyan.
„Ze smutkiem spostrzegłem—piTam i ci, co bronili i ci, co się wdarli,
pierwszy raz pokój szczery i wieczny sze Ordon—że stan obrony był jaknajzawarli. gorszym. Reduta wysypana w sześcioTam zagrzebane tyluset ciał imiona —
kąt z ziemi, nie wysłana nawet fadusza gdzie—nie wiem, lecz wiem, gdzie szynami i koszami, by zasłonić działa
dusza Ordona. i kanonierówod kul nieprzyjacielskich,
Oń będzie patron szańców!
fossy płytkie, palisady w nich słabe,
Bo dzieło zniszczenia
w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło wilcze doły niedokończone—z sześciu
tworzenia; dział żelaznych starych, jeden gra
Bóg wyrzekł słowo: stań się, Bóg i: zgiń! natnik nie do użycia. Kilkudziesięciu
wyrzecze... artylerzystów z samych rekrutów zło
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, żeni. Zacząłem też natychmiast mu
kiedy ziemię despotyzm i duma szalona sztrę, a szczególnie celowania".
obleją, jak żołnierze redutę Ordona.
Tak
wyglądała
bohaterska
reduta
Karząc plemię zwycięsców zbrodniami na trzy dni przed rozpoczęciem się
zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę! bitwy. 3-go września zwiedził ją Bem
i wysłuchał raportu Ordona. Odpo
*
wiedział,
że
nie
pozośtaj.e,
jak
bronić
się
»* *
wedle możności, że w razie ataku przyj
W r. 1882 znany artysta: malarz dzie odsiecz, a gdyby nie było żadne
ze Lwowa p. Michał Sozański odwie go wyjścia— wysadzić magazyn pro
dził Ordona we Plorencyi. Ordon był chowy w powietrze, by amunicya nie
wtedy starcem 72-letnim. Było to na stała się łupem nieprzyjaciela.
pięć lat przed jego zgonem. Po obie5-go o świcie przez teleskop dal
dzie spożytym wspólnie obaj panowie się widzieć podjazd kozacki od
udali się na przechadzkę, gawędząc strony Włoch. Z reduty dano strza
o roku 31. Ordon urywkami określał ły dla okazania baczności. Gdy się
położenie reduty, której bronił, p. So rozwidniło wypełzła na widnokręgu
zański w toku rozmowy deklamować linia artyleryi, złożona z kilkudziesię
począł wiersz Mickiewicza z początku ciu dział, sunąca wprost ku reducie
dla ilustracyi tematu pogawędki, po nr. 54. Rozpoczęto ze strony polskiej
tem—dla dźwięku słowa, dla potęgi ogień, lecz rosyanie — pisze Ordon- i piękna obrazu poetyckiego. Gdy „szybko podstąpili pod moją redutę
skończył, gdy rozpłynęły się ostatnie i zaczęli ogień morderczy. W parę
wyrazy poematu, wyciągnął starzec minut zdemontowali jedno działo, ubi
obie dłonie, ściskał ręce deklamatora li i ranili kilkunastu kanonierów —
i szeptał wzrusznony:
ogień nasz też powoli ustawał. Tym
— Pięknie! pięknie!
czasem piechota nieprzyjacielska zu7

pełnie oskrzydliła nas; pomocy obie
canej ani widać było. Piechota nasza,
która w czasie kanonady leżała pod
wałami, by się o ile można- zasłonić
od kul, powstała na komendę swych
oficerów i zaczęła ogień na piechotę
rosyjską, ale ta, stokroć liczniejsza,
odpowiedziała gradem kul, rzuciła się
na redutę, zaczęła się wdzierać na
wały, wyparła wrota tylne i rzuciła
się z bagnetem na garstkę naszych".
Pozycya była już nie do ocalenia.
Teraz nastąpił tragiczny i bohaterski
jej koniec.
„Widząc redutę straconą — opo
wiada Ordon—cofać się zacząłem z my
mi kanonierami ku magazynowi, gdzie
stał'przy drzwiach podoficer z lontem,
by zapalić sztupiny do prochów pro
wadzące. Zbliżywszy się do niego,
kazałem przyłożyć ogień. Spuścił
lont—okropny płomień... poczem nie
świadomy byłem niczego, jak długo,
nie wiem. Przychodząc do przytomno
ści, czułem ból piekielny twarzy i rąk
opalonych. Powstawszy cokolwiek,
słyszę jeszcze pękanie granatów,
a zresztą zupełna cisza"...
Wszedł generał rosyjski, komen
derujący atakiem, zabrano jeńców, po
zostałych przy życiu, włożono na wo
zy i odprowadzono do Nadarzyna. Re
duta nr. 54 znikła, zerwana i zryta wy
buchem. Lecz los jej spóźnił atak na
inne szańce, gdyż nieprzyjaciel, są
dząc, że wszystkie były podminowane,
postępował naprzód ostrożnie i z obawą.
Z całą prostotą i szczerością pro
stuje nakoniec Ordon wersyę o dobrowolnem wysadzeniu się w powietrze
całej reduty i jej załogi. „Nie miałem
zamiaru ani siebie, ani mych kanonierów w powietrze wysadzać...^oświad

cza w swym pamiętniczku—postano
wiłem był wypełnić mój obowiązek;
spuszczając się z resztą na wolę
boską".
.
'
*
Nie zginął więc Ordon. Ocalał
i poszedł z innymi na długie, doży
wotnie tułactwo.
Przyszedłszy w domu rodziciel
skim do zdrowia, dostał się potajemnie
przez Wisłę około Zawichosta do Galicyi, a stąd po krótkiej gościnie
w Lisku, w majątku hr. Ksawerego
Krasickiego, i pobycie we Lwowie wy
ruszył za granicę. Osiadł w Edyn
burgu w Szkocyi i tu przez wiele lat
utrzymywał się z lekcyi języków fran
cuskiego i niemieckiego. W r. 1848
opuścił Anglię z zamiarem dostania
się do kraju i wzięcia udziału w po
wstaniu poznańskiem. Lecz areszto
wany w Berlinie udał się do Włoch,
wstąpił tu do armii sardyńskiej i od
był w stopniu porucznika artyleryi
kampanię przeciw Austryi, zdobywa
jąc dwa medale za waleczność.. W r.
1855 porzucił służbę włoską i udał się
do Turcyi, gdzie zaciągnął się do le
gii polskiej, organizowanej przez\ks.
Adama Czartoryskiego przy poparciu
Anglii, jako dowódca bateryi dział
w randze kapitana. Lecz Turcya za
warła tymczasem pokój i legiony roz
wiązano.
Zawiedziony w nadziejach zwró
cił się Ordon do Francyi i osiadł
w Mieux, jako nauczyciel języków
w miejscowem kolegium. W r. 1860,
powrócił znowu do Włoch, odbył kam
panię pod Garibaldim i po ukończe
niu wojny wszedł ponownie do armii
włoskiej w stopniu kapitana, tym ra
zem na długie lata. W r. 1872 podał

się do dymisyi, którą otrzymał z awan
sem na majora. „Od tego czasu koń
czy Ordon w swoim pamiętniku — za
mieszkuję Florencyę, pocieszając się
nadzieją, że stan polityczny na wscho
dzie może nam coś pomyślnego spro
wadzić i że będę mógł jeszcze oddać
usługi krajowi po blisko 30-letniem do
świadczeniu, nabytem w rozmaitych
wojskach".
Gdy uprzytomnimy sobie, że sło
wa te, kreślone w r. 1882, pisał sta
rzec siedemdziesięcioletni, któż zdoła
je czytać bez głębokiego wzruszenia?
W pięć lat potem umarł Ordon we
Florencyi, skracając sobie sam dni tułaczego żywota. Zwłoki przewieziono
do Lwowa i pochowano na koszt
miasta.
_
'
U wstępu niemal samego na Ły
czakowski cmentarz wznosi się grób
Ordona w kształcie piramidy pomysłu
artysty-rzeźbiarza Barącza. Pod meda
lionem portretowym | prosty napis
głosi:
Julian Konstanty
ORDON
ur. w Warszawie 18. X. 1810.
f we Florencyi 4 V. 1887

Po jednej stronie pomnika: „Mia
sto Lwów nieustraszonemu obrońcy
ojczyzny 29. XI. 1896", po drugiej:
„Warszawa, reduta na Woli nr. 54,
6 września 1831".
I teraz dopiero prawdą po wszyst
kie czasy dźwięczeć będą słowa:
„Wiem, gdzie dusza Ordona—on będzie
patron szańców!"... W pobliżu prochów
rycerza-tułacza szumią polskie brzozy
płaczące, a wysoko nad nimi, na szczy
cie piramidy grobowej biały orzeł roz
wija skrzydła do lotu...*

Popis klasy dramatycznej w szkole Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.
(J.R .) Jeżeli klasa dramatyczna, znajdu
jąca się od wielu lat pod przewodnictwem
p. Piątkowskiego, nie zawsze w ogólnym
rezultacie wydawała pożądane owoce —
nie było to zaiste winą ciała nauczyciel
skiego. Nazwiska profesorów takich jak:
Frenkiel, Ładnowski, Śliwicki, Szymano
wski, Żelazowski same mówią za siebie.
Przyczyna złego tkwiła głębiej a mia
nowicie, że do szkoły zapisywało się wie
lu adeptów o zbyt niskim poziomie kul
tury, ażeby nauka mogła wszczepić
w nich subtelne poczucie artyzmu, wy
magające innego podkładu wykształcenia
domowego.
Jeszcze niedawno jeden z uczniów
zapytany przez Frenkla o „Pana Tadeu
sza" Mickiewicza odpowiedział, śmiało
patrząc w oczy, że zarówno o dziele, jak
i o autorze nigdy nie słyszał.
Z tern większą radością można pod
kreślić dodatnie wrażenie, wyniesione
w roku bieżącym z popisów szkoły. Nie
tylko na małej scence, ale i wśród pu
bliczności, gdzie przeważnie znajdowali
się krewni i przyjaciele wychowanców
panowała lepsza atmosfera.
Przytem ujawniło się kilka talentów,
którym szczerze wróżyć można powodze
nie w karyerze scenicznej.
W kierunku ról stylowych i salono
wych niezwykłe zdolności wykazała p.
Julia Rutkowska, jako „naiwna", dosko
nale zapowiada się p. Anna Gruszczyńska,

Marya Polerska.

estetyką ruchów i całej po
staci odznaczyła się p. Pożerska, wreszcie wyróżni
ły się też: p. Marya Do
brzańska, Marya Lesz
czyńska i Leokadya Staszko.
Dla teatru polskiego
nadchodzą pomyślniejsze
czasy. Słowo polskie ze
sceny brzmi znowu po 40
latach w Wilnie, Mińsku,
może zabrzmi w Kijowie
i Żytomierzu... Więc i dla
adeptów teatru otwierają
się szersze widnokręgi.
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Julja Rutkowska.

Leokadya Staszko*

Marya Dobrzańska.

Marya Leszczyński'

(2 rysunkami Józefa Rapackiego).

oj a poczciwa ciocia przy
słała mi na imieniny
dywanik i pięć rubli,
abym sobie kupił umy
walnię (Do tej pory
miednicę stawiałem na
drewnianym stołku, co
się cioci nie bardzo podobało). Jako
posłuszny i kochający siostrzeniec,
wkrótce znalazłem się w olbrzymim
magazynie, gdzie były nietylko umy
walnie, ale i dywany, serwisy, łóżka,
wózki i wyżymaczki. Zarządzający,
bardzo uprzejmy człowiek, wytłomaczył mi, że szkoda wyrzucać pienię
dzy na umywalnię a lepiej kupić wannę.
— A ileż kosztuje wanna?, za
pytałem.
— Dwadzieścia pięć... trzydzie
ści rubli.
— 0... a gdzież jabym mógł
wydać odrazu tyle pieniędzy.
— Po cóż odrazu... Zostawi pan
maleńki zadatek, a potem już bez naj
mniejszych skrupułów... Czy pan dziś
zapłaci, czy jutro, czy lat dziesięć,
czy pan nigdy nie zapłaci, to nam
obojętne.

Ten ostatni termin bardzo mi
się spodobał i kazałem wannę przy
słać.
z
*
* *
Jak to czasem się dziwnie skła
da! W łaśnie siedziałem w mojej wan
nie, błogosławiąc firmę, której tak
nie zależy na terminie wypłaty, kie
dy ktoś zadzwonił:
— Proszę łaski pana.,.
— Marysia? Przecież^ wiesz, że
się kąpię.
— Jakiś pan...
— Ale kiedy jestem w wannie.
— W łaśnie ten pan mówi, że
o wannę chodzi.
.
— 0 wannę? Poproś tu tego
pana.
Za chwilę wszedł nieśmiało bar
dzo stary, bardzo blady i bardzo
chudy pan.
— Przepraszam , że pana przyj
muję w wannie.
— Ach to ja przepraszam pana
dobrodzieja... poczekam w przedpo
koju...
— Ale o co chodzi?
— Z rachunkiem za wannę.
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— Kiedy ja dziś nic nie mam.
— Pan dobrodziej raczy łaska
wie tylko kilka rubli, cztery... albo
trzy...
— Co ja mam płacić, kiedy za
rządzający dał mi bez terminu?
— To się tak mówi, proszę pana
dobrodzieja— przecież wiedzą, że pan
dobrodziej darowiznyby nie przyjął.
— No, ma się rozumieć, tylko
co u kaduka ja panu dam, nie by
łem wcale przygotowany.
— Cokolwiek:
— Mój panie, przepraszam, tam
leży marynarka, podaj mi pan.— Dzię
kuję... a do wszystkich dyabłów mo
kro ręce... Jak ciocię kocham rubla
panu dam, więcej dziś nie mam.
— Dziękuję serdecznie panu do
brodziejowi—rzekł stary pan i wyj
szed ł.;
•
— A to ładna historya? Teraz
mnie będą nachodzić. Marysiu!— krzy
knąłem, wyskakując z wanny.
Nie właź tu, tylko słuchaj: Jak
ten siary pan przyjdzie... to mnie
niema w domu, rozumiesz?..
— Co nie mam rozumieć?
— Ho, ho, czekajcie,* ja was na
uczę! Nie zależy im, a skomlą o pie
niądze.
Pierwsza kąpiel nie bardzo mi
się udała.
*
.
• '
* *
Tydzień przeszedł spokojnie...
— Marysiu!
— Co proszę łaski pana?
— Nie było tu tego starego?
— Co nie miał być?
— Był? Kiedy?
— Kaździutki dzień łazi.
— Wczoraj to był trzy razy
i tak narzekał.
— Co? Na mnie narzekał?
— Eh? nie! Ino na schody, że
czwarte piętro i że jest chory.
— Tak? Może się mam dla nie
go przeprowadzić na parter. Ja się
z nim rozmówię, ja k przyjdzie.
— Eh? proszę łaski pana, już
od dwóch godzin w kuchni siedzi.
— Tak? Dawaj go tu! Niech
tylko z gębą wyj odzie, to ją mu zazaz zamknę.
Stary pan wszedł do pokoju.
Nie wiem czy złudzenie, ale wy
dał mi się jeszcze chudszy.
— Bardzo przepraszam pana do
brodzieja, że siedziałem w kuchni,
ale czwarte piętro... a ja już stary,
to je s t nie tyle stary, ile schorowany.
— Proszę pana, to głupstwo, tyl
ko, że ja pieniędzy nie mam i nie
dam, bo to wstyd, żeby taka bogata
firma tak mnie napastow ała. \
— Panie dobrodzieju,— rzekł sta 
ry pan, ciężko oddychając, firma tu
nic nie winna—-firmę to rzeczywiście
mało obchodzi. Ja dostaję kilkadzie
siąt rachunków i zbieram pieniądze.

— No, to niech się pan nie fa
tyguje, niech pan do mnie nie łazi.
— Może pan da chociaż rubla,
tak jak przeszłym razem.
— A cóż u licha tak panu zależy.
Czy firma zbankrutuje, jak ja tego
rubla nie dam.
— Nie, ale ja, proszę pana do
brodzieja, mam dziesięć groszy na
każdym rublu. Dziś zrobiłem już
Bóg wie ile pięter i wszystko na
próżno — Ten wyjechał, tego niema...
a tu, panie dobrodzieju, starość... Mam
małą wnuczkę, dla której żyję, bo że
by nie to... chociaż, przepraszam, co
to pana dobrodzieja obchodzi...
— Panie, masz pan rubla, dał
bym więcej, ale, jak ciocię kocham,
nie mam.
— Dziękuję panu dobro
dziejowi : to kiedy mam się
zgłosić ?
— Niech pan przyjdzie
pierwszego.
'
Po obiedzie, czy rano?
— Po obiedzie...
Wyszedł.
Licho mi nadało tego
starego, który wygląda, jak
gdyby miał jutro umrzeć.
Poczynając od pierwsze
go każde szarpnięcie dzwon
ka odbijało się w moim móz
gu okropnem echem—poprośtu zdawało mi się, że ktoś
wszystkie moje nerwy przywiązał do
jednego sznurka i od czasu do czasu
pociąga silnie.
...Dzwoń sobie, dzwoń—monolo
gowałem w duszy, a był to już dzie
siąty dzień moich cierpień. — Zaczą
łem czytać pół głosem wiecznie mło
dą „Odę do młodości.“ Młodości ty
nad poziomy..’, a żeby cię... wylatuj...
i okiem słońca... Jezus Marja, wście
knę się...
.
Zdjąłem buty i cichutko wysze
dłem do przedpokoju nasłuchując...
Dzwonek znowu się odezwał... 0 Boże!..
Za drzwiami słyszałem głuche
westchnienie, a potem stuk oddalają
cych się butów...
Wszedłem na krzesło i opakowa
łem dzwonek papierami... W ten spo
sób odebrałem mu głos. Wydawał
z siebie tylko złowieszczy szelest po
dobny do syku węża. — Tak mi się
przynajmniej zdawało, bo w rzeczy
wistości nigdy węża syczącego nie
słyszałem.
*
* *
Było to w pierwszych dniach
kwietnia, o godzinie ósmej rano.
Spałem jeszcze—sen ten jednak
nie przyniósł mi uspokojenia. Śniło
mi się, że siedzę w fotelu, a dentysta
„jedzie“ już z obcęgami do mojej
otwartej paszczy. Dentysta był stary,
ręka mu się trzęsła. Czułem, że wyr
wie mi przez pomyłkę zdrowy ząb,

albo, co gorzej, nadwyręży szczękę...
Pot wystąpił mi na twarz.
Święty Jacku... toż to mój in-_
kasent — krzyknęłem i otworzyłem
oczy—
Nie śpię a sen trwa .dalej...
Przy moim łóżku stoi okropnie
chudy stary pan z rachunkiem w ręku.
Przepraszam pana dobrodzieja
że wszedłem: w kuchni nie było ni
kogo...
— Panie, jakżeż można o tej
porze, przecież to jeszcze ciemno?..
— Ale gdzie tam, już po ósmej...
— Proszę przyjść później — Ja
teraz śpię...
— Dobrze, proszę pana dobro
dzieja, to ja przyjdę później...
Wyszedł cichutko...
W przedpokoju nie słysza
łem trzaśnięcia drzwiami, więc
nie wiem, czy poszedł czy sie
d z i? ..
Spać już nie mogłem.
Przeleżałem do dziesiątej
i zadzwoniłem na Marysię...
— Słucham, proszę łaski
pana.
— Ładnie domu pilnujesz,
drzwi otwarte od kuchni.
— Skoczyłam tylko po
klucz od góry...
— Tak, właśnie klucz od
g ó ry ... Czy tam jest „ten“
w przedpokoju— dodałem ciszej.
Niema nikogo...
*

* *
• W pół godziny potem byłem na
schodach. Pomiędzy drugiem a trzeciem
piętrem stary i chudy pan siedział na
oknie.
— Jestem, proszę pana dobrodaieja—Może choć ze trzy ruble do
stanę, bo czuję, że już nie prędko
zjawię się u pana dobrodzieja. Le
dwo łażę... a tu codzień tyle scho
dów.
— Panie, pan mnie prześladuje.
— Przyszedłem za rano, to pra
wda, ale pana nigdy niema, a ja już
głowę tracę, wnuczka mi zasłabła...
i tak...
.
— Jak ciocię kocham, mam ma
jątku pięć złotych... zabij mnie pan,
zarznij, nic nie wydobędziesz.
Stary pan zrobił ogromnie smut
ną minę i westchnął.
— Takie już moje szczęście.—
Kiedyż pan każę przyjść?..
Nie wiedziałem co odpowie
dzieć.
—- Niech pan przyjdzie we wtorek.
— Dobrze! • Czy rano, czy po
obiedzie?
— Rano, rano... albo nie, po
obiedzie...
— Dobrze, proszę pana...
* *
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Co to była za radość, jak ta mo
je poczciwa ciocia umarła... źle się
wyraziłem: smutno mi- było bardzo...
ale przyznaję zarazem, że tysiąc ru 
bli, które mi zapisała, spadły w sa
mą porę.
To śmieszne... pierwszą moją
myślą było iść i zapłacić za wannę.
Nie uczyniłem tego z dwóch przy
czyn—popierwsze mój inkasant stra
ciłby swoje dziesięciogroszówki — po
drugie, chciałem mieć tę przyjemność,
aby mu osobiście wręczyć całą kwotę.
Nie będę już przed panem ucie
kał, kochany panie.—Nie powiedzą ci
że mnie niema w domu—nie.
Marysia otworzy drzwi zaraz po
pierwszym dzwonku — Wejdziesz pan
do pokoju...
A to paradne, poczęstuję stare
go kawą—niech wie, że jestem de
mokratą i przy pełnej kieszeni.
On będzie się wzdragał.
Ja mu powiem:
— Trudno, nie mam pieniędzy,
niech chociaż będzie kawa.
On westchnie i powie:
— Takie już moje szczęście.
Wtedy ja wyjmę całe dwadzie
ścia trzy ruble i wręczę staremu...
Coś mi się przypomina, że stary ma
jakąś wnuczkę—kupię więc dla niej
lalkę. Co to pieniądz może? Robię
się opiekunem, dobroczyńcą i filan
tropem.
*
/
’ ’
* *
Jak kochanek na swoje bóstwo,
tak jak czekałem na tego starego
chudzielca.
— Marysiu?
</
— Słucham, proszę łaski pana...
— Schowaj tę lalkę...
Oho!
ktoś dzwoni. Nic nie szkodzi; nie
boję się teraz dzwonków: to pewnie
on; Marysiu, idź otworzyć... poproś do
mojego pokoju... Nie, to listonosz.
Listonoszowi dałem rubla; nigdy
nic do tej pory nie dostał.
*

* *
Godziny mijały, a stary nie przy
chodził. Czyżby zapomniał? Eh! To
niemożliwe. A może chory, bo już le
dwo nogami powłóczył.
Trzeba się dowiedzić w maga
zynie.
—- Marysiu, jakby tu przyszedł
ten stary pan, to powiedz, niech cze
ka koniecznie, rozumiesz?
— Rozumiem,proszę łaski pana...
— Powiedz, że mam do niego
bardzo ważny interes.
— Dobrze, proszę pana.
— A gdyby nie mógł czekać, to
niech zostawi swój adres—pamiętaj.
— Dobrze, proszę pana...
*

* *

Ślicznie czas nam upłynął w cią
gu tego miesiąca. Bawiliśmy się wy
bornie: poznałem wszystkie teatry
i wszystkie restauracye miejscowe i
zamiejscowe, dzięki
Karolkowi natural
nie.
<< Jak się to sta
ło, że wydałem 1000
rubli w przeciągu
trzech tygodni, sam
nie wiem... ale wy
dałem...
Karolkowi właś
nie urlop się skoń
czył i wrócił do Kra
kowa. Zostałem zno
wu sam- z Marysią,
wanną i... lalką.
W przecudnym
miesiącu maju za
brakło mi na obiad i sprzedałem
wannę żydowi za trzy ruble...
Rozmyślając nad smutnem mojem położeniem, przypomniałem sobie,
że Karolek pożyczył odemnie raz pięć
dziesiąt rubli...
Świetna myśl, napiszę do niego,
niech przysyła chociaż połowę.

— Marysiu? Czy nie było nikogo?
— Nikogutko?
— Listonosza nie
było?
— Nie było...
— Możeś nie uwa
żała—spytaj się stróża!
Oto codzienna roz
mówka.
Tydzień upłynął
bez odpowiedzi.
Mocne szarpnięcie
dzwonka zelektryzowało
mnie. Tak dzwoni tyl
ko listonosz z pieniędz
mi. Pobiegłem otwo
rzyć;
W progu stał chu
dy i stary pan, a raczej
cień jego.
Struchlałem.
Cień wsunął się do przedpokoju.
— Nie męczyłem pana dobro
dzieja—szepnął głucho—byłem tak
zgnębiony, że zapomniałem nawet
o swoich obowiązkach.
— A... głupstwo.
Cóż tam
u pana?
— Nieszczęście... ale co to pana

dobrodzieja może obchodzić?...
— Dlaczego?... Żałuję, że pan
nie był. Miałem przygotowane pie
niądze, tymczasem się rozeszły.
Stary pan miał minę obojętną.
— Tak, panie, tak... Zaraz panu
dam dowód, że choć nie zawsze je
stem przy pieniądzach, ale mam ser
ce... przygotowałem coś dla pańskiej
wnuczki...
Drgnął.
— Jakto?... s
Wyjąłem z szafy lalkę.
— Proszę pana.
Stary i chudy pan wziął lalkę
do ręki i zaczął się śmiać okropnie,
tylko że... przy tym śmiechu łzy mu
z oczu leciały, a mnie coś dławiło
w gardle.
— Bardzo, bardzo panu dzięku
ję — wyszlochał — ale nie mam już
komu dać... tej zabawki... chorowa
łem cały miesiąc, nie dopilnowałem...
Dziecko się zaziębiło...
Nie mógł dokończyć, głos zamarł
mu w gardle.
— A, mój Boże!...— szepnąłem.
—- Tak, panie... takie to już mo
je szczęście... Mam nadzieję, że
przynajmniej niedługo... No! kiedy
pan każę przyjść?
— Kiedy przyjść... bo ja wiem...
we środę... to jest w sobotę...
— Dobrze, w sobotę... czy rano?
— Tak... tak—rano... albo po
obiedzie...
— Dobrze... po obiedzie...
Zniknął.
Rapacki (syn}.

Przysięga.
Jeśli ty, smutna moja, za cierpienia,
Któremi krwawię ciebieI tak obficie;
Jeżeli za to, że psuję ci życie
I mącę twoje wiośniane rojenia:
Odejść mię zechcesz, łzawo i skrycie,
Bo kędyś przepaść w pustce zapomnienia—
Ja u nóg twoich, jak pies się położę—
Tak mi dopomóż, Chryste Panie
A jeśli kiedy, w mojej biednej celi
Twój jasny Geniusz zjawi mi się nocą,
I rzeknie do mnie:
„Idź gdzie się trzepocą
Wiecznie przeklęci w męczarnej topieli,
Bo męka twoja poświęcenia mocą
Ludzkość Jej całą zamieni w czcicieli".
— Pójdę dła ciebie na męczarń obroże —
Tak mi dopomóż Chryste Panie Boże!

Jf/eMrysfaw Srokowski.

Z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Jagmin ustawia swe prace w sali Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.

Prace ceramiczne
Jagmina.
Całą salę rzeźb wypełniła kolekcya
zbiorowa prac Jagmina. Dobrze zrobiło
Towarzystwo Zachęty, że udzielać poczę
ło na tak wielką skalę gościnny Sztuce
zastosowanej do przemysłu artystycznego.
Wśród kilkuset prac zgromadzonych,
widzimy i dawne rzeźby autora w nowej
jednakże formie. Małe figurynki pokryte
barwną polewą doskonale wyglądają, słu
żyć też mogą jako interesujące bibeloty,
ozdoby kominków, wreszcie przyciski do
papierów.
Ale najwięcej rozmaitości
przedstawia ogromna kolekcya garnków;
jest to chyba największa z nowożytnych
krajowych. Oczywiście formy te są nie
nowe, nie podobna bowiem stworzyć parę
set nowych typów tych najrozmaitszych
wćztąyw. To taki inteligentny archaizm.
Widzimy tu wpływy starej sztuki sło
wiańskiej, są: łzawnice, urny, jakieś odda
lone echa naczyń świętych, dalej reminiscencye form etruskich, greckich, staro
rzymskich, renesansowych waz, pater,
donic, lawoirów, kubków, dzież i dwoja
ków. Co przedewszystkiem cieszy oko
i na dłuższy czas zajmuje, to polewy
(glazury) tych prac. Przez umiejętne
użycie bardzo dziś różnorodnych farb
ziemnych i metalów, Jagmin wydobywa
często niespodziewane efekta, zgoła no
we kombinacye, nieoczekiwane zestawie
nia, cieniowania i kontrasty. Wiadomo
czem jest barwa dla takich małych dzieł
sztuki’, jedna i ta sama rzecz może być
prześliczną lub nudną, zimną i nieinteresującą w złej, nieodpowiedniej* pole
wie. Otóż ta, tak bardzo ceniona w ce
ramice „glazura artystyczna", polegają
ca na nadzwyczajnej wprawie i doświad
czeniu wypalającego artysty, jest tutaj
bardzo już pewną i artystyczną. Te szaro-buraczkowe, to znów białe z niebieskiem kombinacye barwne ożywiają owe
sprzęeiki i nadają im ton i specyalną
marką.
Nie potrzebuję dodawać, że wszyst
kie te rzeczy są na miejscu, w kraju, mo-

Trudno, inaczej być nie mogło!
Przyszły rok zapowiada się pomyśl
niej. Organizuje się cały szereg no
wych szkół, na które już częściowo
wydane są pozwolenia, prócz tego do
JFtoć/ys/aa/ Wankie.
czekaliśmy się zatwierdzenia „Polskiej
Macierzy".
— Drogie są szkoły, bardzo dro
gie!—dają się słyszeć wcale niepojedyńcze głosy, ale i na to musi się zna
leźć rada, bo społeczeństwo polskie
z jednej strony jest aż nadto ofiarne,
z
innej
znowu
za
żywotne,
aby
nie
Zakończenie roku
wynalazło w tej bardzo go obchodzą
cej sprawie odpowiedniego lekarstwa.
szkolnego.
W każdym jednak razie nie wol
no ponurym wzrokiem spoglądać
Młodzież średnich zakładów na w przyszłość, bo szkoła polska już na
ukowych rozpoczęła już ferye letnie... samym wstępie zaznaczyła pod .wie
Pierwszy to rok zainstalowania loma względami swe dobroczynne
się u nas w Królestwie szkół polskich wpływy na młodzież.
po całym szeregu lat. Nie obyło się
Przedewszystkiem zasadniczo się p
też bez niespodzianek. Z kilku za zmienił stosunek ucznia do szkoły ‘
kładów naukowych, jakie powstały i nauczycieli.
zaraz po ogłoszeniu odnośnego prawa,
— W dawnej szkole biurokra
niektóre zostały zatrzymane w zarod
ku. Zamknięto starsze klasy p. Gór tycznej (brr! aż zimno się robi na sa
skiemu i całe gimnazyum filologicz mo jej wspomnienie)—mówi mi jeden
ne p. Sierzputowskiemu. Nawet i tro z naszych młodych pedagogów—wła
chę humoru znalazło się w komuni ściwie nie było żadnego łącznika pomię
dzy
uczniem,
a
szkołą
i
nauczyciela
kacie sfer rządowych, ponieważ panu
mi.
Uczeń
był
wyzyskiwanym,
na
Sierzputowskiemu za występny czyn
uczyciel
wyzyskującym,
a
więc
brak
uznano pomiędzy innemi i „wprowa
zaufania
i
nienawiść
stwarzały
ten
dzenie nowych przedmiotów, jak to
graniczny
mur,
który
przeciwstawiał
mineralogii z geologią, hygienyi t. d.“
sobie
dwie
oddzielnem
życiem
żyjące
(tak przynajmniej brzmiał jeden z mo
grupy.
Uczeń
czuł
wstręt
do
szkoły
tywów zamknięcia).
i
jej
kierowników.
Dziś
nastąpiła
ra
Pomimo to jednak w pozostałych
dykalna
zmiana.
,
szkołach szczęśliwie doprowadzono
Uczeń lubi szkołę, powiem nawet
młodzież do końca roku, nie pozwala
jąc jej marnować czasu i chęci do pokochał ją, znalazł w nauczycielach
nauki. Co prawda, dzięki szczupłej przyjaciół, wyczuwając przy tern i
liczbie średnich zakładów naukowych, oceniając całą tę różnicę, zmienił
pod względem ilości uczęszczających, zasadniczo swój stosunek, pogląd
przypominają one raczej uniwersyte i postępowanie.
ty, a to znacznie utrudnia zadanie
— Czy nie mógłbym poprosić
szkoły średniej, która nie tylko uczy, o jaki przykład z życia szkoły?—przer
lecz i wychowuje.
wałem opowiadającemu.
delowane i wypalane, a mianowicie
w Nieborowie, gdzie Jagmin od dłuższe
go już czasu osiadł i wyłącznie tej ga
łęzi pracy artystycznej się poświęcił.
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— Owszem! Otóż pewnego razu
malec z 2 klasy niegrzecznie zachował
się względem mnie.' Skarciłem go
łagodnie, wykazując mu całą niesto
sowność jego zachowania się. Wy
szedłem z klasy, malec rozpłakał się.
Po chwili przyszedł przepraszać mnie,
a wraz z nim kilku jego kolegów
również z prośbą, abym wybaczył, że
stało się to w ich klasie. Podałem
malcowi rękę i pocałowałem go. Od
tąd stał się jak najgrzeczniejszym
i najpilniejszym uczniem.
—- Tak, to • bardzo charaktery
styczne!—dorzuciłem od siebie.
— Nie na tern jednak koniec.
Jak dalece zapamiętał sobie cały fakt,
zaraz się pan dowie, W ostatni dzień
lekcyi malcy zrobili składkę na bu
kiet i przynieśli mi go na pożegna
nie do domu. Pomiędzy delegowany
mi był i dawny winowajca. Podczas
pogawędki o stosunkach szkolnych po
smutniał, a w oczach zabłysły mu łzy.
— Co ci jest—zapytuję.
— A bo... ja tak postąpiłem z pa
nem, jak w dawnej szkole—wyjąkał.
— Przyznam się panu, ze i mnie
łza zakręciła się w oku.
Zainteresowany tokiem opowiada
nia, słuchałem uważnie, przypominanając sobie swoje wrażenia z dawnej
szkoły rządowej... Przyjemnych nie
było, same szare i smętne obrazy sta
wały mi w wyobraźni.
—- Podobno jednak inaczej jest
w starszych klasach: niema karności,
stosunki gorsze — rzekłem po chwili.
— Nie powiedziałbym tego ogól
nie—żywo zaoponował pedagog.—O ile
można zauważyć pewne występki, to
najczęściej jednostkowe, a zwykle
kłaść je należy na karb przywar,
wyniesionych jeszcze z dawnej szkoły,
Zresztą, należy inne wymagania sta
wiać 10-letniemu i 18-letniemu chłop
cu. To podciąganie i jednych i dru
gich pod jednakowe prawidła i rygor
było zasadniczym błędem szkół rzą
dowych. W starszych klasach należy
dawać większą swobodę, by wyrabiała
się w młodzieży samokarność. Na
tym właśnie gruncie stawia kwestyę
r koła polska.
— A jak starsi uczniowie traktu
ją naukę?
— O wiele więcej interesują się,
niż dawniej. Niektórzy nawet wprost
zapalają się do poszczególnych przed
miotów. Powstają niezależnie od wy
kładów kółka, seminarya. Zresztą oso
bisty skład nauczycielski lepiej się
przedstawia obecnie, a to duży wpływ
wywiera. Przedewszystkiem zazna
cza się ten zapał i praca w wypracowaniach uczniów. Są zazwyczaj su
miennie opracowane, a często bogate
i pod względem trafnych, samodziel
nych myśli i poglądów.
— Tak, to ważna rzecz — prze
rywam pomimo woli. — Dawniej
wypracowania uczniowskie cechował
serwilizm i schlebianie z konieczności
poglądom nauczyciela-biurokraty.
— O, tego już niema!.
Długo jeszcze rozprawialiśmy
o tern, co charakteryzuje wskrzeszo
ną szkołę, która w każdym razie mniej
więcej pomyślnie zakończyła swój

Typy „chuliganów” odeskich.

Rys. Stanisław Masłowski.

pierwszy rok, po dłuższej apuchtinowsko-hurkowskiej przerwie...
Na zakończenie dodam, że jak
zwykle nie zbywa młodzieży na hu
morze.
W klasie 3-iej jednej ze szkół
prywatnych wychowawca za karę za
bronił uczniom wychodzić podczas
pauzy. Otóż uczniowie jednemu z bar
dziej łubianych nauczycieli podali petycyę z prośbą o „zniesienie stanu
wojennego w Królestwie“.
Dzięki wstawiennictwu nauczy
ciela zniesiono „stan wojenny" w kla
sie, a młodzież znacznie lepiej zacho
wywała się potem.
Remigiusz Kwiatkowski.

Nowa opera polska.
Polska muzyka dramatyczna, tak
zawsze jeszcze uboga, nierozwinięta i
mało oryginalna, zyskuje nowe dzieło
w wielkim- stylu. Twórca „Goplany’"
i „Konrada Wallenroda” Władysław Że
leński wykończył świeżo czteroaktową
operę p. t. „Stara baśń” do słów Ale
ksandra Bandrowskiego. Żeleński zajmu
je wśród kompozytorów polskich jedno
z pierwszych
miejsc, a ja 
ko twórca operowy jest
może najwy
bitniejszą in
dy wdualnością.
Praca
nad „S tarą
baśnią” parę
la t trw a ła .
M istrz, za
czerpnął te
mat ze skar
bnicy naszej
przeszłości,
tym razem
bardzo odle
Władysław Żeleński.
g ł e j ,- bo
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przedchrześcjańskiej jeszcze. Pozwoli
ło mu to w szerokiej mierze skorzystać z prastaryeh polskich motywow lu
dowych, żyjących od wieków w ustach
naszego ludu. Jakiem okaże się nowe
dzieło Żeleńskiego? Pełną odpowiedź na
to pytanie potrafi dńć dopiero scena, na
której, jak należy oczekiwać, „Stara
baśń” pojawi się w niedalekiej przy
szłości. To pewna, iż pracę Żeleńskiego
nad ostatniem dziełem wspierało, obok
natchnienia, olbrzymie jego wykształce
nie muzyczne i wielkie doświadczenie
kompozytorskie i sceniczne; wszyst
ko to uprawnia do oczekiwania rzeczy
cennej, która wzbogaci rzetelnie naszą
literaturę muzyczną. Na razie publicz
ność obdarzona została trzema wyjątka
mi ze „Starej baśni”, które wyszły na
kładem znanej i zasłużonej dla polskie
go ruchu muzycznego księgarni S. A.
Krzyżanowskiego w Krakowie. Są to:
„Pogrzeb Wisza”, marsz żałobny z aktu I„
„Piosnka Jaruchy” z aktu Jl, „Śpiew
Wizuna i pochód kapłanów” z aktu III.
Wyjątki te, z którymi melomani nasi nie
zaniedbają zapewne poznać się w naj
krótszym czasie, pozwalają zoryentować
się już potroszę w stylu i piękności
dzieła.
El.

Fraszki.
Gdy tak od rana do wieczora
Powtarzasz z bolejącej gestem:
— Ach, taka jestem dzisiaj chora!
Ach, taka chora dzisiaj jestem!
Gdy tak—powtarzam — dzionek Boży,
Jak rozjęczona trawisz zmora,
Życzę ci, pani, jaknajgorzej:
Byś raz już wreszcie była—chora.
,

Jota.

Polacy w Dumie Petersburskiej.

I

Grupa posłów polskich wraz z kilkoma dziennikarzami. W pierwszym rzędzie na dole pp. Nakonieczny, ks. DruckiLubecki, Błyskosz i M. Żukowski, za nimi bezpośrednio siedzą ks. Fulman, ks. Gralewski, A. Parczewski, ks. biskup Ropp,
profesor Petrażycki, dr. Harusiewicz, Czesław Jankowski. Za nimi od lewej do prawej pp. Jaroński, hr. Grocholski,
Stecki, Włodek (korespondent „Kurjera Warszawskiego*4) Kondratowicz pani Seewald (korespondentka „Kurjera Poran
nego"), Chrystowski, dr. Rząd, Franc. Nowodworski, ks. Songajło, Dworzaczek (korespondent „Dziennika kijowskiego")
Za nimi, również od lewej do prawej, pp. Jaroński, Janczewski, Waligórski, Kiniorski, Świeżyński, Massonius, hr. Tyszkie
wicz, Onyszczyński, Lubański, prof. Śzerszeniewicz, Szachno, hr. J. Potocki, Grabski, Zaleski, dr. Malewski, p. Florkowski,
Poniatowski, Grabiański, Suchorzewski. Wreszcie w ostatnim rzędzie pp: Sadzewicz, Walicki, Wigura, Gotowiecki i K j SiakiewiCZ (korespondent „Słowa ).
(Zdjęcia dla „Świata“ wykonane przez zakład fotograficzny O. Drankowa w Petersburgu.)

Szkice parlamentarne.
Polacy w Dumie się fo to gra fu ją .

Piękny, gorący i jasny dzień
letni.
Przerwa obiadowa.
Dwaj fotografowie ustawili swo
je aparaty na chodniku parku tauryckiego i smętnie oczekują na to, czy
z tego będzie cokolwiek.
Polacy terytoryalni przechadzają
się po potiemkinowskiej sali. Polacy
z Koła radzą w jednej z sal górne
go piętra.
Pani Seewald, korespondentka
„Kuryera Porannego44 uspakaja nas:
— Już ja na Koło polskie cza
tuję... Wy tylko napadniętych pola
ków zbierzcie.
P. Dworzaczek, współpracownik
„Dziennika Kijowskiego“ lata od je
dnego posła do drugiego...
To tak trudno zebrać w jednem
miejscu siedemdziesięciu ludzi.

Jednak komuś z nas wpada do
bra myśl do głowy:
— Słuchajcie! jeżeli będziemy
ich prosić to się nigdy niczego nie
doczekamy.
— Kazać trudno...
— Ot, co. Mówmy każdemu:
proszę tam iść, bo tam się wszyscy
polacy zebrali do fotografii. Każdy
pójdzie...
Przyznajemy racyę...
Metoda ta istotnie okazuje się
skuteczną.
Właśnie lecą z góry pp. Grab
ski, dr. Harusewicz, p. Parczewski
w pierwszej linii...
Pani Seewald woła im:
— Polacy się zebrali w parku
przy lewym kuluarze.
Potem to samo z następnymi...
P. Dworzaczek energicznie ciągnie
do parku biskupa Roppa i ks. SongajłęJakoż grupa polska rośnie.
Ale oto idzie prof. Petrażycki.
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— Panie profesorze, polacy fo
tografują się razem..
— Posłowie?
— Posłowie i dziennikarze, gru
pa demokratyczna.
Prosimy go o współudział..
Prof. Petrażycki skwapliwie udaje się na miejsce zebrania.
' .
Patrzę, ktoś prof. Szerszeniewicza ściągnął także.
— Prosimy, prosimy — wołają
mu Polacy.
A Lednicki?
Nie ma go tu. Czy i w Dumie
go niema? Ktoś go widział przed
chwilą. Poseł Nakonieczny na ochot
nika poleciał szukać go.
— Byle go znaleźć — woła od
chodząc.
Niestety nie udało mu się to.
Tymczasem polacy się grupują.
Biskup Ropp siada na ławce. Petrażyckięgo proszą aby usiadł również.
Błyskosz w malowniczej pozie ukła
da się na kamiennem podejściu.

Polacy w Dumie Petersburskiej.

(F o t. O. D r a n k o w w P e te rsb u sg u )

Poseł litewski Czesław Milwid, oraz posłowie: Czesław Jankowski,
Horwatt i Wiśniewski, spożywają podwieczorek w kawiarni
parlamentarnej.

Zjawia się poseł grodzieński,
Marcin Żukowski.
— To polacy sami? — pyta mnie.
— Sami.
..' : .
— To i ja mogę?
— Musi pan nawet..
Szybko obok Błyskosza się sa
dowi na pierwszym planie.
Przechodzący Kuźmin-Karawajew pomaga nam ułożyć się. Radzi,
aby ostatni rząd na ławie stanął.
Dwaj usłużni panowie przynoszą
nam ławkę.
Ostatni rząd staje na niej.
Grupa zebrała się już duża. Nie
w komplecie. Ale to chyba niedości
głe marzenie w tych
warunkach
V
komplet zebrać.
Oglądają się jedni.
Tego nie ma i tego nie ma...
■A tymczasem inni się niecierpli
wią.
— Prędzej, prędzej... Był już
dzwonek.
Uspokaja ich ktoś.

— Pierwszy do
piero..
To nie działa.
— Cóż to za
przyjemność stać
tak w kupie go
dzinę.. ’
Grupa dziennikarzy polskich: w pierwszym rzędzie p-ni Seewald- ( K u r y e r
Oglądamy się.
P o r a n n y ), Czesław Jankowski (r e d a k to r K u r y e r a lite w sk ie g o ), L. Włodek
( K u r y e r W a r s z a w s k i). Za nimi pp. M. Chruszczyński (N o w a G a ze ta ), DwoWraca poseł Narzaczek (D z ie n n ik K ijo w s k i) i Winc. Kosiakiewicz („ S ło w o " i „ Ś w ia t" ).
konieczny — sam.
Układa się również na przodzie.
Proszę, zaraz zaczynam, Li
Ks. Drucki Lubecki śmieje się. czę—raz, dwa, trzy. Na słowo trzy
— Co? demokratyczna fotogra aparat działa...
fia. Trzeba się więc demokratycznie
Parę nieuniknionych jak śmierć
sadowić.
uwag co do trzymania głowy temu
I siada na ziemi,
i owemu jeszcze nastę
pomiędzy dwoma posła
puje.
I wreszcie foto
mi włościańskimi...
graf pierwszy, rzuciw
Dwaj fotografowie,
szy niespokojnem okiem
konkurenci, jeden na dru
na okół grupy, poczy
giego wściekły, skaczą
na liczyć:
nerwowo około swoich
— Raz ! dwa ! —
aparatów, niby pchły
i trzy...
na piasku.
’
Za moment drugi
Proszą, żebyśmy się
ścisnęli.
fotograf rozpaczliwym
g estem powstrzymuje
Ściskamy się.
z trudem trzymającą się
— Chyba już nikt
grupę.
nie przyjdzie—mówi ten
— Panowie! Ja nie
i ów.
mam zwyczaju liczyć.
Patrzymy, kogo bra
Proszę o sekundę spoko
kuje.
ju. Teraz! Już!... Dzię
— Niema ks. Czekuję...
twertyńskiego, ani hr.
Zamoyskiego, ani d-ra Posłowie Józef hr. Potocki i Bohdan
Uchylone lekko drzwi
Szachno rozmawiają w kuluarze.
P ader ewski ego..-.
od prawego kuluaru par
lamentarnego roztwie— Niema Skirmunta, ani Horwata, ani Wiszniewskiego... rają się na oścież. Posłowie dążą do
Jeszcze jedno słowo żalu dla sali, prosto do lóż swoich...
— Co tam teraz idzie?—pyta
nieobecnego Lednickiego...
ktoś kogoś po drodze, informując się
Tylko dziennikarska brać w kom o rozpoczęte na nowo obrady.
plecie...
— Nudy jakieś —- brzmi odpo
Tymczasem nerwowi się gnić
wiedz niewyszukana.
V

Demil.
Poseł A. Parczewski, podczas mniej zajmującej
rozprawy, wyszedł do kuluaru zapalić cygaro.

Jak długo stać będziemy?!
Więc jeden z fotografów się de
cyduje:
15

Wybory parlamentarne w Płocku.

fvał dla „Świata" A. GrsywińskiwPiocku)

Grupa wyborców z posłami Stanisławem Chełchowskim i dr. Macieszą pośrodku.

W Wilnie po 43 latach wolno święcić
uroczyście Boże Ciało.
(Fotografował dla „Świata" B. Mcdsionis.)

wie ziemi płockiej, dr. Maciesza i Stanisław Chpłchowski
hali w dniu 1-ym Lipca do Petersburga. Fotograf nasz
. hwycił obu posłów w chwili, gdy wsiadali do wagonu.

Zgon przyjaciela polaków.
Albert Sorel, znakomity his
toryk, członek akademii fran
cuskiej,- zmarbw ubiegłym
tygodniu. Urodzony w r.
1842,_ poświęcił się w mło
dości kary erze dyploma
tycznej. Później oddał
się całkowicie studyom
historycznym.
Kapitalliem jego dziełem jest
„ E u ro p a i R e w o lu c y a
francuska’’. Jego wykła
dy w paryskiej szkole na
uk politycznych ściąga
ły do tej uczelni licznych
p o l a k ó w , którzy mieli
w nim zawsze życzliwego
orędownika.

Pod baldachimem niesiońym przez 6-ciu dyakonów w kapach
J. E. biskup wileński baron Ropp, u boku p.ezydent miasta
M. Węsławski i dyrektor banku ziemskiego, J. Montwiłł, filan
trop wileński.
’ V
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Ostatni ogr.ódek.
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Na parę godzin przed rozpoczęciem przedstawienia dyrektor „Renaissance’u“ w otoczeniu swej artystycznej drużyny z nie'
pokojem spogląda w niebo — czy aby będzie na wieczór pogoda?...

Ostatni ogródek.
Tak, doprawdy ostatni... Z całego ich
szeregu jeden już tylko pozostał, a i ten
•wkrótce ma przejść do wspomnień. Zda
wałoby się, że Warszawy bez tradycyj
nych ogródków .wyobrazić sobie nie po
dobna. Tak się z nią zrosły. Była to „specyalność" miasta, oaza słomianych wdo
wców, którzy, wysławszy żony i dzieci
na letnie mieszkania, w ogródkach piwem
i sztuką krzepili znużone dusze...
I gdyby kto kilka lat temu przepo
wiedział ogródkom zniknięcie, nie uwierzónoby mu: wyśmiano i okrzyczano za
waryata.
A tymczasem...
Jest to zresztą objaw charakterysty
czny: Warszawa ma wstręt do drzew.
W ostatnich czasach powstały nowe uli
ce, całe dzielnice, nigdzie tymczasem
wśród olbrzymich gmachów nie znalezio
no miejsca na jaki taki skwer. W pi
smach za to błąkały się pogłoski: a to,
że „miasto" ma przez Saski ogród prze
prowadzić ulicę, a to, że w Parku Uja
zdowskim stanie teatr niezbędny dla
trzystu czterdziestu prawdziwych rosyan.
Słowem walka z drzewami na całej
linii.;
•
W tej walce drzewa z cegłą poległy
i ogródki, musiały ustąpić miejsca ko
rzyść niosącym cegłom.
***
Rozmawiałem raz o tern z pewnym
starym warszawianinem.

Uśmiechnął się melancholijnie.
— Jakie tam się miłe chwile spę
dzało...
I zaczął mi wyliczać.
— Pomiędzy Królewską a Zielonym
Placem było stare Tivoli, najdawniejszy
ulubiony ogródek, potem tak samo na
Królewskiej powstało Nowe Tivoli, ale to
krótko trwało... Cóż więcej? Eldorado,
Alhambra na Miodowej, Grenada na Le
sznie, Alkazar na Królewskiej, nazywany
także teatrem niemieckim, po
nieważ produkowali się w nim
czasami niemieccy śpiewa
cy... Masz pan, to dawne
warszawskie ogródki.
— Dziś ani śladu
po nich.
— Najdłużej prze
trwały „Belle-Vue“ na
Chmielnej i dzisiejszy
„Renaissance". To już
ostatni. Na przyszły
rok mają* go podobno
przebudować. W ten
sposób on zamyka tradycyę w a rsz a w sk ic h
ogródków,
**#

Przez ogródki przeszli wszyscy nie
omal autorzy dramatyczni nasi.
A co charakterystycznych opowia
dań, anegdot. Ot, pierwsza z brzegu.
W „Emigracyi chłopskiej", którą po
raz pierwszy wystawiła w r. 1876 po
znańska trupa Doroszyńskiego i Terenkoczego, śpiewano cztery strofki o Wiśle—
na przedstawieniu bywał codziennie ów
czesny cenzor Ryżów. I po każdej jego
wizycie jedna strofka ginęła... Tak, że
••
wreszcie na czwartem przed
stawieniu grano już tylko
samą melodyę.
Wisła była niebezpieczna
dla całości państwa.
***

W ostatnim ogródku
i warszawskim gości
dziś trupa p. Feliksa
Kwaśniewskiego,
/
Dziennikarz i dyrektor.
.Od lat dziesięciu pro
wadzi teatr i jest po
pularny w mieście. Z lu
bością wspomina te czasy
kiedy wystawiał .Podróż po
Warszawie".
P. Zabiełło, prymadonna
Gdybyśmy byli niemcami,
— Miałem po dwa ty
,,Renaissance’u ” .
to warszawskie ogródki do
siące pięćset „wejściowych"
czekałyby się napewno wy
codziennie.
czerpującej monografii. Zasłużyły na
W Wodewilu na „Papie Pepy" robił
nią, bo był czas, że z tych mizernych kasę.
drewnianych scen przemawiała do tłumu
Dziś wystawia wesołe operetki i ścią
prawdziwa Sztuka. Z ogródków Warsza ga publiczność, która się bawi i okla
wa po raz pierwszy poznała „Pana Da- skuje. W antraktach słychać na ogródku
mazego" Blizińskiego, „Emigracyę chłop nazwiska Jaroszównej, Wajdowskiej, Kar
ską" Anczyca i wiele sztuk, które two skiej i przedewszystkiem ulubienicy sta
rzyły historyę teatru polskiego.
łych bywalców teatralnych, obdarzonej
17
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ślicznym lirycznym soprankiem Zabiełrtd.
. Z mężczyzn najgłośniejsze braw a zbiera
• Myszkowski.p
',
/
;
u •. - ‘ : h h ■*
.:4
•’*? / •.
Do dawnych warszawskich ogródków
. „Renaissance“ niepodobny. Przypomina
raczej paryskie teatrzyki.
Ruch, gwar, pełno muzyki, pełno
światła, jasnyęh kobiecych strojów...
We' dnie w ogródku cicho. Z n a sta 
niem . zmierzchu zaczyna się napełniać
tłumem publiczności;. Wreszcie, kurtyna
idzie w górę, rozlegają się pierwsze ta k 
ty muzyki. Wejściowi, którzy tylko wstęp
na ogródek kupili, w spinają się n a pal
ce, przystaw iają sobie, krzesła i stają n a
nich..! - • i.r
s ,- ' '
A dyrektor w jasnym kapeluszu k rą 
ży wśród publiczności i, ja k rolnik doj
rzałe kłosy, ogląda swoich rozbawionych
?widzów. .
•
■’ , .
Kiedy jest ładny, ciepły wieczór,
uśmiecha się z zadowoleniem.
Gorzej, kiedy deszcz i chłodno.
-4- Czemu dyrektor palta nie włożysz,
zimno?;..—zapytuje ktoś ze znajomych;
— Daj pan spokój, ja robię upał,
żeby publiczności się zdawało, że gorąco,
I chustką ociera pot z czoła.
Po skończonem przedstawieniu patrzy
na niebo—jak rolnik.
— W ypogadza się... Ju tro znów bę
dzie pełno... A zresztą mam; dla nich coś
takiego, że i w deszcz przyjdą..;

w/.

Szkoła śpiewu.
W ubiegłym tygodniu Odbył się po
pis szkoły śpiewu pani Sobolewskiej,
o której to instytucyi wspominaliśmy już
w m arcu bieżącego roku.
Obecnie mieliśmy sposobność przeko
nania się, że stosunkowo w tak krótkim
przeciągu czasu poziom artyzm u i %
tech
nicznego wyrobienia w gronie uczennic
wzniósł się bardzo widocznie.

Zauważyliśmy znaczny postęp w prawidłowem postawieniu głosów, przypzem
szereg popisów solowych przedstawił się
daleko'korzystniej ze względu na kilka
u z d o 1n i onych uczen
nic, które do
piero teraz
dały się po
znać w zu
pełności.
Tak więc,
panny Z. de
Grivnack, J.
Sztrem er i A.
H irszow ska,
w y k a z a ły
sp ra w n o ść
głosową i po
czucie muzy
kalne b a rdzo zadawalP. Sobolewska.
niające.
' .
'
Ze wszyst
kich jednak jaskraw o wyróżnia się pan
na Wohl, która pomimo głosu o średniej
sile łączy w sobie cały szereg rzadkich
i cennych
przym iotów ,
rok uj ą c y c h
jej na przy
szłość piękne
nadzieje.
Ś p i ew a
czysto z niez a c h w ia n ą
pewnością to
nu, frazuje
z inteligencyą,
uczu
ciem i sma
kiem, odzna
cza się nie
zwykłą urodą
i stylow ą po1 * •
1
P. Wohl.
dnie więc do
. ..
dzisiejszych
wysubtelnionych wymagań artystycz
nych, rozporządza najgłówniejszymi w a
runkami na sceniczną lub estradową śpie
waczkę. Dziś chodzi tylko o to, aby zdo
byte powodzenie nie odwiodło jej od wy
trwałej pracy i nie zachęciło do przed
wczesnych występów.

7 K-e-

Nowy rektor uniwersytetu
krakowskiego.
Rektorat wszechnicy Jagiellońskiej
w Krakowie objął na rok uniw ersytecki
1906/7 ,prof. Kaźmierz Morawski. Za k ilk a
miesięcy powtórzy się coroczny, od wie
ków pow ta’
‘
’ >■
rzający się
ceremoniał otw a rc ia . stu-dyów w sta 
rej królew
skiej uczelni.
W s p a n ia ły ,
barw ny, śre
dniowiecznie
uroczysty po
chód grona
profesorskie
go, poprze
dzony służbą
uniw ersytec
ką, niosącą
berło i insy
gnia, wyruszy
Prof. Kazimierz Morawski.
z auli akade,
•
,
mickiego kościoła św, Anny dla w ysłu
chania mszy inauguracyjnej. Płaszcz
rektorski przywdzieje wówczas jeden
z najgodniejszych tego zaszczytu profe
sorów polskich. Kaźmierz ' Morawski
je st jed n ą z ty ch postaci naszego św iata
naukowego, których sylw eta duchowa
posiada jak ąś przedziw ną szlachetność
i czystość linij, jak iś wdzięk szczególny,
w którym się wytworność z powagą łą
czy. Jest zapewne niewielu u n as tak
gruntownych znawców starożytnego świa
ta, ja k on. Lecz Kaźmierz Morawski nie
je s t erudytem-profesorem, skrojonym n a
wzór niemiecki. Świat klasyczny nie
przedstaw ia mu się jak o m artw ą sum a
kategoryj, złożonych do aroniwum dzie
jowego, lecz jako wiecznie żywe źródło,
z którego czerpać można po wszystkie
czasy. Nowy rektor wszechnicy Jagielloń
skiej jest W ielkopolaninem, pochodzi z tej
prowincyi polskiej, która, sam a pozbawio
na warunków do głębszego życia umysło
wego, obdarzyła świat naukowy w Gaiicyi
całą plejadą znakom itych
uczonych
ja k : Antoni Małecki, Bobrzyński, P a
wlicki, Kalina, Kętrzyński, Dębiński.

Pierwszy Zjazd Organistów w Warszawie.

B
I

Za pozwoleniem J. E. ks. arcybiskupa-Popiela odbyły się w Warszawie dwudniowe obrady Związku Organistów z Król.
Polskiego. Cel: wzajemne moralne i materyalne wspomaganie się. Obrady odbywały się w sali Pałacu Techników.
■
. Prezesem Związku Organistów wybrany ks. Gruberski z Płocka.

Nowy pomnik we Lwowie.

Fotografi amatorzy.

Wycieczka do Sulejowa, urządzona przez Tow. Fotograficzne. Grupa uczestników.
W pierwszym rzędzie siedzą pp. Tomczycki, prof. Trojanowski, p. Legańska,
ks. Langier, p. Kurowska, dr. Anders prezes Towarzystwa i p. Pycz.
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Pomnik Bartosza Głowackiego we Lwowie
w parku łyczakowskim, wzniesiony stara
niem własnem powiatu lwowskiego. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu 8 lipca
1906 roku,
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' . . . Mimo atmosfery dusznej,
. w której pierś z trudnością oddycha',
mimo gromów, które strzelają nie
ustannie nad głowami naszemi,— cza
sem w głowy, — dzielni ludzie nie za
kładają rąk, nie trwonią jednej chwi
li. Widnokręg jeszcze groźny, skłę
bione--ciemne chmury zwisają cięż
koniżej odzywają'się już męzkie
na
/Wania do pracy, do zbożnej
pracy, co przyszłym pokoleniom roz
jaśni dolę. Powstają warsztaty do
walki z największym wrogiem, —do
walki z potęgą ciemnoty.. Do apelu
•obywatele.! Minęły te czasy, gdyśmy
zbawienia ojczyzny oczekiwali od or
łów napoleońskich, od intryg prze
wrotnego Albionu; nawet od knowań
Bismarka. Minęły te czasy. Dziś ro
zumiemy wszyscy,
losy narodu
w jego własnych spoczywają dło
niach. Wnętrzną moc i siłę daje prze•dewszystkiem oświata. Najpopularniej
szą, najukochańszą instytucyą polską
winna stać się Macierz Szkolna. Każdy
polak, poczuwający się do obowiązków
wobec swej' ojpzyzny, musi stanąć
w szeregach. Macierz szkolna, to na
sze nowoczesne pospolite ruszenie, od

którego nie zwolnić się żadnemu oby jące szerzenie oświaty narodowej na
celu. Pisaliśmy już o zaczątkach Uni
watelowi.,
■ •• / ,
... — A gdzie tylko otwiera się wersytetu wolnego. w Warszawie.
pole- dla czcigodnej narodowej pracy, W tych dniach zarejestrowane zostało
tam zjawia się niezwłocznie szczupły, stowarzyszenie nauczycielstwa; pol
siwy i cichy człowiek, i zadziwia nie- skiego, które dążyć będzie do dosko
pożytą energią, niezmordowanem po nalenia i rozwoju sił nauczycielskich
święceniem się dla sprawy. Trzeba pod względem obywatelskim, pedago
ratować ziemię w Poznariskiem? Ów gicznym i naukowym, do zabezpiecze
cichy człowiek zbierze kilka milionów, nia ich interesów moralnych i matepobudzi do ofiar tych nawet, których ryalnych. Szczęść Wam Boże, ludzie
serca i kasy wydawały się dla ide dobrej woli! A Wy, możni i ubodzy,
alnych celów zamknięte. Trzeba nieść nie bądźcie głusi na to dzwonienie.
pomcc żywiołowi polskiemu w Cie To nie żadne dobroczynne zakłady
szynie lub na Szląsku pruskim? Ow zwracają się. do Was z prośbą o dat
cichy człowiek potrafi zgromadzić set ki. To ojczyzna woła:— Jeśli Waią
ki tysięcy. I gdyby Bismark żył, mo- jestem miła, jeśli dbacie o los mój i mo
żeby zmienił dzisiaj swe słynne wy ją , przyszłość, bogaci i biedni, skła
rażenie, i zamiast, „Cherchez la polo- dajcie ofiary na, ołtarzu narodowej
naise“ wyrzekłby może „Cherchez Osu oświaty. Gdyby; Skarga ożył,—jesz
cze raz powtórzyłby- swe błagalne
chowski"!
•\
•
Uderzył spiżowy dzwon. Obywa wezwanie, — .0 Wielmożni panowie,
o ziemscy bogowie, miejtele — polacy! Macierz
*cie wspaniałe i szerokie
szkolna wzywa was do.
serce na dobro braci swo
szeregów! Któż pierw
szym jest między czci
ich i narodu sw ojego..:
godnymi dzwonnikami ?
Nie cieśnijcie ani kurcz
cie miłości w swoich do
Mecenas O suchow ski.
mach i pojedynkowych
Szczupły, siwy, cichy
pożytkach; nie zamykaj
człowiek... Unika osobicie jej w komorach i skar
stego rozgłosu, nie chce,
bnicach swoich. Niech
by mu poczytywano za
się ta miłość nalud wszys
chwałę, co uważa za oby
tek z was, gór wysokich,
watelski obowiązek. Ktoś
jako rzeka w równe pola
oddał mu cześć, jako iniwylewa!
cyatorowi Macierzy. Pro
...Pomimo ogólnego
testuje. — Inicyatorem
Inż. Świątkowski.
rozstroju i bezładu, ins
jest inż. Świątkowski.—
Dobrze. Nie zapomnimy tego nazwiska. tynkt narodowy odnajduje właściwe dro
•••
Obok Macierzy wyrastają gi, wiodące do odrodzenia. Zapalają się
jak z pod ziemi inne instytucye, ma ognie oświaty publicznej, choć tylko ini19
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Niedziela sportowa w Warszawie.

Na Dynasach.

Na Dynasach.

Cykliści u startu.

cyatywie prywatnej rozniecać je wol
no. Nie można lekceważyć i tych usiło
wań, które zmierzają do podniesienia
hartu fizycznego, do szerzenia zasad
solidarności i karności. Ubiegła nie
dziela była w Warszawie świętem
sportowem. Na Wiśle odbywały się
regaty Towarzystwa Wioślarskiego.
Na Dynasach cykliści mierzyli swe
siły. Lecz najpiękniejszą uroczystość
święcono w „Sokolni*. Uroczystość
otwarcia. Spełniły się wreszcie go
rące pragnienia. Dumny ptak, wię
ziony dotychczas w klatce, rozpostarł
skrzydła i poszybował w przestworza.
W bratnich szeregach zgrupowali
się starzy i młodzi, ludzie wszystkich
stanów, najodmienniejszych przekonań
politycznych. Zgrupowali się pod
hasłem łączności i karności. Jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego!
...— Zbytecznem byłoby rozwi
jać i udowadniać starą dewizę o zdro
wej duszy w zdrowem ciele. Gniazda
sokolskie, które wkrótce okryją gę
stą siecią cały kraj, nietylko będą
rozwijały muskuły. Przyczynią się
niechybnie do rozwinięcia zasad so
lidarności i dyscypliny społecznej,—
do rozszerzenia zalet, których nam
brakowało zawsze, których brak od
czuwamy dziś dotkl.wie. Witamy was,
sokoli, z radością! Ojczyźnie potrze
bni są obywatele o krzepkich ramio
nach. Lecz nietylko w mięśniach
waszych pokładamy nadzieję. Liczy
my, że idea braterstwa i karności,
która jest waszem przykazaniem, za
waszą sprawą przeniknie do, najszer
szych warstw społecznych. .
...„Chłopi" Reymonta na scenie
Filharmonii. Uczucie zachwytu, któ
re wyraża na innem miejscu Rittner
dla powieści; dzieli całe społeczeń
stwo polskie,— prócz nielicznych wy
jątków, które przywykły do „kmiot jących pod malowniczą, nowiuteńką
ków* w dotychczasowej belletrystyce typrezyą bogobojność, pokorę i szla
oleodrukowej,do kmiotków, uosabia- chetność. Cała inteligencya W arsza
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Na Dynasach.

Wyścig motocyklów.

Zwycięzca odbiera nagrodę.

Na Wiśle.

Zwycięzka łódź.

wy pospieszyła do Filharmonii, parta
ciekawością, czy Reymont- dramaturg
będzie na wysokości Reymonta-powie

wieściopisarza. Na scenie chłopi, na
sali inteligencya... Banki erówna o krzy
wym nosie i aspiracyach ary sto k ra
tycznych szepce z niezadowoleniem.—
M a chere, wieczór stracony!
— Więc Reymont— dramaturg?
— Dramaturgiem; który umie
trzymać publiczność w napięciu od
początku do końca, nie zostaje się
odrazu. • Nie wystarcza największy
talent: trzeba doświadczenia, umieję
tności. Ze potężny talent twórczy
Reymonta może święcić tryumfy w tea
trze, o teni świadzą wymownie: do
bra ekspozycya dram atu w akcie
pierwszym, z żywiołową sceną napi
sany akt drugi. Później powieściopisarz bierze górę nad dramaturgiem,
wprowadza opisy tam, gdzie powinna
rozwijać się akcya, — poeta nie liczy
się z wymogami sceny...
...Pełen grozy dramat, zaczęty
z wspaniałym rozmachem, chłopski
dramat miłości i chciwości, gubi się
w szczegółach obrzędowych, w epi
zodach, które organicznego związku
z akcyą nie mają. Czasem zadźwię
czy nawet fałszywa nuta łatwo-patryotycznego sentym entu, i wnet za
głuszy ją krzyk bólu ludzkiego, szcze
rego,—jak szczerym serdecznie je st
talent Reymonta. I w końcu ów prze
dziwny duet miłosny, zakończony tra 
gicznie, — napisany przez poetę, nie
przez „człowieka teatru ",— przez poe
tą, który nie liczy się z siłami
i środkam i teatralnem i...
• ...Zawodowi komedyopisarze po
pięrwszym akcie mieli kwaśne miny.
Po drugim zamilkli zupełnie.— Przybył
wam. niebezpieczny współzawodnik?
Uśmiechają się z przymusem. Po
trzecim akcie rozjaśniają się ich obli
cza. Po czwartym zaczynają chwa
lić sztukę. Reymont czuje zmianę
i za kulisami przechadza się wzbu
rzony. — Uspokój się, przyjacielu.
Z twego dzieła bije talent.....Nie po
siadasz takiej techniki scenicznej,
jaką zdobyłeś w powieści. Technikę

Niedziela sportowa w Warszawie.

Otwarcie Sokolni na plaeu,” użyczonym przez Tow. Wyścigów Konnych.

0

*
Otwarcie Sokolni Warszawskiej.

pozyska byle fabrykant. Talentu nie
nabędzie.
—
A
wystawa,
Żarty fotograficzne.
a gra artystów? Tu
wyrządzono autoro
wi n ie w ą tp liw ie
krzywdę. Scena Fil
harmonii je st zbyt
mała, by dąć „Chło
pom" odpowiednie
ramy.
Dekoracye
zbyt są ubogie i sza
blonowe. Siły ar
tystyczne zbyt słabe.Tymczasem bombastyczna reklama
zapowiadała publi
czności niebywałą
ucżrę artystyczną.
Przez tydzień ca
ły dzienniki głosi
Wizya Reymonta.
ły o przepięknych
Reymont w' 3-ch osobach.
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Przemówienie p. Popowskiego.

dekoracyach, które rzekomo miał ma
lować Trojanowski, o pysznych rekwi
zytach i kostyumach, o wycieczkach •
artystów do zagród włościańskich ce
lem studyowania obyczajów chłop
skich. Nareszcie sprowadzono Wincen
tego Kozę, „kmiotka" z pod Łowicza,
który miał chłopskości „Chłopów" dać
ostateczną pieczęć i autentyczność...
I wszystko okazało się pustą rekla
mą, przepych wystawy ograniczył się
do strojów łowickich i do paru wycina
nek...
•
— Musiało nastąpić rozczarowa
nie, którego niewinną ofiarą padł
Reymont...
. . ... 1— Wincenty Koza wzbogacił
długą listę równie pomysłowych, jak
wdzięcznych reklam, któremi Filhar
monia już drugi rok pobudza arty
styczny zapał publiczności. Mieliśmy
żywe króliki w „Panu Tadeuszu",

widzieliśmy artystkę, która „role,
owiane kolorytem północnym, powinna
była dobrze odegrać, ponieważ wuj
jej czas jakiś spędził na fiordach*,
dowiadywaliśmy się z rozczuleniem,
jak to mistrz — Kamiński wspierał
polską twórczość dramatyczną,, dając
własne pomysły do opracowania Ka
sprowiczowi i Kaweckiemu, słysze
liśmy: o sztukach „budzących echa
wojny na Dalekim Wschodzie* —by
liśmy informowani, że pewne przed
stawienia (zwłaszcza w poniedziałki)
odbywają się na życzenia już to kół

młodzieży, już. grona pań, wdów, sie
rot lub podrzutków, niekiedy nawet
na żądanie inteligencyi...
— Dosyć, na miłość Boską dosyć...
. ... — Gdyby Reymont nie napi
sał był świeinej powieści, tylko dra
mat, który „ujrzał światło kinkietów"
w Filharmonii, byłby wywarł na pu
bliczności i na krytyce nierównie sil
niejsze wrażenie. Na podstawie dwóch
pierwszych aktów przyznanoby mu
niezaprzeczony talent dramatyczny,
w aktach następnych odnalezionoby
ślady tego talentu. Powiedzianoby mo

że nąwęt, że. 'taki dramat, jak „.Chło
pi", 'mimo wad i błędów, wart jest
znacznie więcej, niż wiele dobrze zrobionych fabrykatów, któremi uprzywi
lejowani dostawcy radzi byliby zapeł
niać repertuar. Świetna powieść rzu
ciła cień na 'dramat, który wyszedł
z jej kart. Słusznie twierdzi, Lórentowicz, że bezstronną ocenę dramatu
Reymonta mógłby zrobić jedynie czło
wiek, który nie zna powieści. Po
wieść jest nadto znaną, by można
było łatwo dokonać tego eksperymentu.
•’ J

,

Redwwus

PROCES ORGANIZMCYI WOJSKOWEJ W CYTADELI.
Z cytadeli.

Udało nam się pozyskać zdjęcia fotograficzne z wielkiego procesu, który odbywał
się w dniach 29, 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca, a z którego przebiegu dajemy poniżej spra
wozdanie. Czytelnicy nasi zrozumieją trudności, z jakiemi połączone były owe zdjęcia.
Fotografie robione w wyjątkowych warunkach nie mogły wypaść w zorow o/ Nie 'Stara
liśmy się ich poprawiać, pragnąc zachować im cechy autentycznego dokumentu history
cznego, dotychczas dla publiczności, nie biorącej bezpośredniego udziału w podobnych
procesach, zgoła niedostępnego.

W ubiegły po
niedziałek za
kończył się
wielki pro
ces oskar
żonych o
przynależ
ność do org a riiz a ć y i
woj sko wore wolucyj nej.
Sprawa sądzo
ną była w cyta
deli przez warsza
Wjazd do cytadeli.
wski sąd wojenny.
Pociągnięto do odpowiedzialności 20 osób,
nie tylko ze sfery wojskowej: 4 oficerów
(Mikołaja i Aleksandra Friauf—podporu
czników roty saperów z Iwangrodu, pod
pór. artyleryi Gałamieja i chorążego artyleryi Awertisjanca), 4 żołnierzy—resztę:
osoby cywilne: małżonków Pietrenko, Pisarewskich, studenta Bagockiego i in.
Na mocy wyroku, ogłoszonego w po
niedziałek późnym wieczorem, sąd skazał:
Pietrenkę i Bagockiego, jako głównych
organizatorów stowarzy
szenia tajnego, zmierzają
cego do obalenia siłą isD
niejącego porządku pań
stwowego, do robót ciężkich
na 4 lata (§ 102 now. kod.
kam.), innych n a . pozba
wienie praw i zesłanie na
Syberyę; (Mikołaj a Friaufa,
małżonków Pisarewskich i
szeregowców); za bunto
wniczą agitacy ę wśród woj
ska (§ 131); wreszcie ofice
rów Gałamieja i Awertisjanca na 3 lata twierdzy,
i 4 osoby cywilne również
na zamknięcie w twierdzy
od lat 2 do roku i 4 mie
sięcy, z zaliczeniem im cza
su przebytego w więzieniu
prewencyjnem.
Zupełnie uniewinnieni
zostali: podporucznik sa
perów Aleks.. Friauf, pani
Pietrenko, Arenkowa, DłuMecenasi Wróblewski

Grupa obrońców na śesyi w mieszkaniu prywatnem. Korenfeld, Berson,
kapitan Broniewski, Lemański, Chrzanowski, Patek, Wróblewski (po środ
ku), Briiner, Papieski, Krypski.

i Papieski wychodzą
z narady adwokatów.
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Wyjazd obrońców do cytadelL

PROCES ORGANIZACYI WOJSKOWEJ W CYTADELI
gołęska i Hersż Horn, • mu
zykant.
Broniło podsądnych
14 adwokatów, w któ
rych liczbie były si
ły tak wybitne, jak
mecenas Wróble
wski z Wilna i
mecenasi Pepłowski, Papieski,
Patek i inni. •
Proces obu
dził zaintereso
wanie w wojen
nych władzach.
A. A.

w

Żandarm sprawdza przy bramie fortecznej dokumenty świadków.

Widok przez kratę forteczną na miejsce egzekucyi skazanych na śmierć*

Prokurator sądu wojennego i sekretarz.

Grupa podsądnych.

Wnętrze sali sądowej w cytadeli*

Nadesłane.
Największą pociechą
każdej matki
Dymitr Pietrenko, główny oskarżony.

je«t dobrze rozwinięte, dobrze odżywiane i dlate
go też wesołe, siłą i zdrowiem tryskające dziecko.
Nawet w tym wypadku, gdy mniej szczęśliwa
matka nie jest w stanie sama karmić dziecko,
może przyczynić się do pomyślaeg} jego roz
woju.
W tym celu można polecić, zamiast wątpliwej
wartości mleka krowiego, owsianki i t. p., mączkę
mleczną Nestle’a, dawno wypróbowany proszek
mleczny z najlepszego szwajcarskiego mleka, z od
powiednią domieszką cukru i sproszkowanego
pszennego suchara. W krótkim czasie matka znaj
dzie zadowolenie, widząc swe dziecko dobrze ro
zwijające się.

Zakład przyrodoleczniczy

GOSSMANA
Obrońca kapitan Broniewski, rozmawia na sali
sądowej z oskarżonymi podczas przerwy^

Wilhelmshóhe-Kassel
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Leczenie skuteczne
większości chorób chronicznych: nerwów
żołądka, nerek, cukrzycy, reumatyzmu
chorób kobiecych (masaż Thure Brandta)
Stali doktorzy oraz kobieta lekarz.

Prospekty gratis.

OBRAZY

473

do zbiorów i galeryj. Wystawa
do 8-ej. Bilet roczny rb. 1. Salon
St. K u lik o w sk ie g o ,

Marszałkowska 529.

l-sze piętro.

Ze stosunków
polsko-żydowskich.

I

Zmarły 'nagle w Wiedniu poseł do
austryackiej Rady państwa, członek
Koła polskiego, dr. Emil Byk,; odegrał
w polityce polsko-austryackiej ostatniej
doby wybitną rolę. Człowiek zdolny,

Poseł Emil Byk.

zręczny, urodzony polityk, zaważył na
szali kształtowania się stosunków we
wnętrznych Galicyi, jako przywódca tłu
mów żydowskich, ktoremi kierował praw
dziwie po dyktatorsku. Karyera zmarłe
go posła jest szczególnie ciekawą ze
względu na jego stosunek do społeczeń
stwa polskiego. Dr. Byk rozpoczynał
działać publicznie w latach, w których
oddziaływanie centralizmu wiedeńskiego
i niemczyzny na żydów galicyjskich świę
ciło okres najwspanialszego swego roz
kwitu. Sam dr. Byk, chociaż galicyanin, wychowany w atmosferze niemiec
kiej, był kulturalnie niemcem, mówił
i myślał najswobodniej po niemiecku,
ciążył sympatyami politycznemi do niemców i żywił otwartą niechęć do polsko
ści, której, jako przywódca szerokich
mas żydowskich, niemało szkód wyrzą
dził. Jego organ publicystyczny Der
Israelit znajdował się w otwartej wojnie
ze społeczeństwem polskiem, a organizacya „Szomer Izrael", którą stworzył,
była ogniskiem wrogich nam prądów.
W drugiej połowie życia dr. Byk doszedł
do przekonania, że żydzi w Polsce, za
chowując pod względem kulturalnym na
wet najdalej idącą odrębność, politycz
nie muszą się jednak stać polakami, racyonalną politykę swą oprzeć mogą je
dynie na zupełnej solidarnośoi ze sprawą
polską i w pomyślnem jej rozwiązaniu
szukać dla siebie korzystnych warun
ków istnienia. Była to prawda polityczna
bardzo oczywista i zapoznawanie jej
było ze stanowiska żydowskiego błędem,
trudnym do usprawiedliwienia. Dr. Byk
miał odwagę błąd ten jawnie uznać. Dla
sprawy polskiej w Galicyi było to jedno
z pięknych zwycięstw, a co ważniejsze;
miało cenne następstwa praktyczne.
I wówczas zmarły polityk zawrócił z całą
szczerością z drogi, po której szedł długie
lata i stał się wiernym naszym sojusz
nikiem, a tern pewniejszym, że sojusz
ten oparł na zrozumieniu obustronnie
płynących z niego korzyści.
Xwdw.
Lubicz.

Dramat żydowski.
(Szalam Asz).
Teatr Letni wystawił w ubiegły
czwartek sztukę Sza lama Asza p. t.
„Mesyaszowe czasy" (pierwotny tytuł
był „Droga doSyonu”). Zanim damy spra
wozdanie z tej interesującej nowości, na
leży powiedzieć parę słów o niemniej in
teresującej postaci jej autora. Asz, ro
dem z Kutna,
pisał dotych
czas w żargo
nie żydow 
skim i wśród
czytelników
pism żargo
nowych, wychod zących
w Rosyi iAmeryce, zjed
nał sobie go
rące uznanie.
Bawiąc w Za
kopanem,Asz
zawarł bliż
szą z n a jo 
mość uz pol
skim ŚwiaSzalam Asz.
tern litera
cko-ar ty stycznym. Dwaj zwłaszcza pi
sarze: Żeromski i Witkiewicz, najsilniej
oddziałali na wyobraźnię 25-letniego
poety żydowskiego. Teatr krakowski
wystawił przed dwoma laty jego dramat
p. t. „Z biegiem fal“. Niedawno wyszedł
po polsku tom jego nowel, zaczerpniętych
z życia polskich żydów małomiasteczko
wych, zalecających się głębią uczucia,
i doskonałą charakterystyką środowiska.

Jubileusz ubezpieczeniowy.
P. Henryk
B a ry Is k i,
obchodził w
tych dniach
25-letni jubi
leusz s w e j
pracy jako
Dyrekt. War
szawski ego
Oddziału To
w a rz y stw a
„Rosya".

trójbarwnie w zakładach graficznych
krakowskich. Klisze do obu sporządził
zakład astystyczno-reprodukcyjny „Zo
rza", druk pierwszej wykonała drukarnia
W. Anczyca, drugiej drukarnia narodo
wa N. Telca.

NEKROLOGIA.
S. p. Jadwiga Papi

(Teresa-Jadwiga)

W dniu 27 czerwca zmarła w War
szawie zasłużona autorka pism dla dzie
ci i młodzieży, znana pod pseudonimem
Teresy-Jadwigi, w wieku lat 62. Uro
dzona
we
wsi Strzegocinie, z ojca
wiocha i mat
ki polki, po
święciła się,
ukończywszy
nauki, peda
gogice i lite
raturze . W
„Pr zy j acielu Dzieci4*, w
swych wyda
w nictw ach,
jak: „Z prze
szłości4*, „0pow iadanie
ciotki Ludmi
ły'*, „Obrazki
dziejowe*4, „Po ciernistej drodze'*, wyka
zała i talent w tym specyalnym kierun
ku, i zarazem szlachetną zawsze a patryotyczną tendencyę. Najpłodniejszy okres
twórczy przypada u autorki w epoce uci
sku cenzuralnego dla wszelkiego swobod
niejszego nieco słowa. Pomimo to poży
teczna jej a szlachetna działalność
obfitowała w bogaty plon, a jego posiew
dojrzewał z korzyścią dla umysłów mło
dzieży, dla której dobra całe swe życie
poświęcić umiała.
n.

Treść Nq 27 „ŚWIATA” z d. 7 Lipca

Nasza karta albumowa.
„Chrystus opuszcza nas" jest obra
zem, charakteryzującym doskonale twór
czość Uhdego. Artysta ten, w większości
swych prac wprowadza postać Chrystu
sa między ludzi współczesnych, starając
się w ten sposób wywołać nastrój reli
gijny. Uhde znalazł wielu naśladowców,
żaden z nich jednak nie umie wydobyć
tego napięcia uczucia, które cechuje obra
zy mistrza.
Zapisujemy przy sposobności, że na
sze karty albumowe w n-rach 20 i 26
(Wyczółkowskiego „Autoportret" i Si
chulskiego „Pas,terze“) wykonane zostały

Wydawcy: Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.

„K arta alb u m ow a" . „Chrystus11. Uhdego.
„ C h ło p i”. 7WfMS> Rittner.
„ Z a szu m i la s ”. Powieść Gabryeli Zapolskiej.
„ K a z im ie r z S ic h u ls k i”. (Z 5 ilustr.) Stosław.
„ C z ło w łe k -le g e n d a ” . (Z 2 ilustr.) Ch.
„ P o p is k la s y d r a m a ty cz n e j w s z k o le W a r 
s z a w s k ie g o T o w . M u z y c z n e g o ” .
.(Z 5 portr.)
„ W a n n a ”. (Z 4 ilustr.)
Rapacki (syn).
„ P r z y s ię g a ” . Jlftoąysfaw Srokowski.
„ P ra ce c e r a m ic z n e J a g m in a ”. (Z 1 ilustr.)
Władysław Waukie.
„ Z a k o ń c z e n ie r o k u s z k o ln e g o ” . Remigiusz
Kwiatkowski.
„ N o w a o p era p o ls k a ” . (Z 1 portr.) Ęl.
„ F r a s z k i” . Jota.
„ S z k ic e p a r la m e n ta r n e ” . (Z 5 ilustr.) Demil.
„Z gon p r z y ja c ie la p o la k ó w ” . (Z 1 portr.)
„ O sta tn i o g r ó d e k ” . (Z 1 ilustr. i 1 portr.) w /.
„ S z k o ła ś p ie w u ” . (Z 2 portr.) J R g.
„ N o w y r e k to r u n iw e r s y t e tu k r a k o w s k ie 
g o ” . (Z 1 portr.) Cń.
„ F e lie to n W a r s z a w s k i” . (Z 1 portr.) foJiiw u s.
„Z c y t a d e li” . (Z 11 ilustr.)
„Ze s to s u n k ó w p o ls k o -ż y d o w s k ic h ”, (Z 1
.
portr.) Lubicz.
„ D ra m a t ż y d o w s k i” . (Z 4 portr.)
„ J u b ile u s z u b e z p ie c z e n io w y ” , (Z 1 portr.)
N a d e sła n e . N e k r o lo g ia .
O D D Z IE L N E IL U ST R A C Y E :

„Hucułka" K. Sichulskiego.
Typy „chuliganów"
odeskich. Wybory parlamentarne w Płoc
ku (2 ilustr.) W Wilnie po 43 latach wol
no święcić uroczyście Boże Ciało. Pierw
szy zjazd organistów w Warszawie. Nowy
pomnik we Lwowie. Fotografi amatorzy.
Niedziela sportowa w Warszawie (6 ilustr.)
Żarty fotograficzne.

Redaktor: Stefan Krzywoszewski.

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