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Nowowzniesiona wieża w Częstochowie przez budo
wniczego Stefana Szyllera, (według oryginalnego ry
sunku autora, umyślnie zrobionego dla „Świata” ) .

Uderzyły dzwony potężne,uro
czyste,—z piersi wielotysięcznych
pielgrzymów wydarł się wielki
okrzyk radości.
Z wieży, górującej nad kla^
sztorem jasnogórskim, spadły wre
szcie rusztowania, które osłaniały
ją w ciągu sześciu lat. I kościół,
który w dziejach naszej ojczyzny
tak potężną odegrał rolę, ukazał
się spragnionym oczom w całej
swej dawnej, wspaniałej krasie.
Czy nie dziwne to, zaiste,
zrządzenie losu, iż zakończenie
odbudowy klasztoru jasnogórskie
go przypadło w chwili, która gro
zą swoją w pewnym stopniu przy
pomina nieszczęścia 17-go stule
cia? Zdawało się wtedy, że nic
już Polski nie uratuje. Najezdnik
zają] wszystkie jej obszary, król
w Głogowej musiał szukać schro
nienia. Serce narodu rozdzieliło się
i brat z bratem walczył pod okiem
wroga. Gdzie spustoszenia nie do
konał nieprzyjaciel, tam łupiły bez
miłosierdzia miejscowe bandy zbó
jeckie. Kraj cały przedstawiał je 
den ponury obraz niedoli i rozpaczy.
I kiedy zwątpienie poczęło
ogarniać dusze, z Jasnej Góry
poszło hasło wybawienia. Cudo
wna obrona Częstochowy zelektry
zowała zamierające siły narodu,
wróciła ufność we własną moc,
skupiła w Tyszowcach obywateli,
ojczyznę nadewszystko m iłują
cych, — ocaliła Polskę. Stała się
na wieczne czasy symbolem je 
dności i solidarności narodowej—
jedności i solidarności, które w cza
sach pokoju są cnotą, lecz w cza
sach dla ojczyzny niebezpiecz
n y ch — najważniejszym obowiąz
kiem. Tym, który zbawia.
r oto z gruzów pożogi wstaje historyczna wieża jasnogórska,
przypominając społeczeństwu pol
skiemu o tych cnotach i obowiąz
kach. Dziś—w zgoła odmiennych
warunkach — kraj nasz przecho
dzi znowu ciężkie przesilenie.
Spadła na nas znowu sroga klę
ska: w przełomowej chwili, która
może stać się punktem zwrotnym
w naszej porozbiorowej gehennie,
wewnętrzne rozterki i waśnie

skłóciły nasze szeregi.
Społe
czeństwo nowożytne musi różni
czkować się pod względem prze
konań politycznych i społecznych.
Lecz naród w niewoli, nie po
trafiący w działaniach swych
zew n ą trz zachować bezwzględnej
jedności, nie będzie zdolny po
prawić swej doli.
Nawoływania do zgody i do
jednomyślności są pustym fraze
sem, o ile odnoszą się do spraw
domowych, do stosunków we
w nętrznych różnych stronnictw
i warstw danego kraju. Rozwój
narodu w ym aga, aby w alczyły
z sobą idee i program y,—zaś wyż
szy lub niższy stopień kultury
zakreśla tej walce odpowiednie
formy. Są wszakże interesy ogólno
narodowe, decydujące o przyszło
ści danego społeczeństwa. W obec
tych interesów muszą umilknąć
wszelkie spory i różnice partyj ne.
Ja sn a Góra przed dwustu
pięćdziesięciu laty wznieciła w sko
łatanym narodzie polskim otuchę
i odwagę, pobudziła jego odpor
ność i wytrwałość, zjednoczyła
rozproszone siły do solidarnego
działania. Srom ogarnął tych,
co zawierzyli Radziwiłłom, Opa
lińskim i Radziejowskim i pod
chorągwią szwedzką, wespół z najezdnikiem , porządek i ład w kra
ju czynić chcieli. Czyż i dzisiaj
nie nazbyt często zapominamy,
że przyszłość nasza przedewszystkiem w naszych rękach, i że
kto szuka sojuszów u obcych
przeciw swoim, choćby w najlep
szej wierze, ten w ślady owych
zdrajców ojczyzny wstępuje?
N a tle jasn ych błękitów nieba
rysuje się znów szlachetna, smu
kła sylweta wieży jasnogórskiej
i strzela śmiało wzwyż z pośród
odmłodzonych, wyświeżonych bu
dowli starego klasztoru. Tyle burz
i huraganów nad krajem naszym
przeszło, tyle nieszczęść nas* n a
wiedziło, — a ta twierdza wiary
i polskości stoi niewzruszenie,
mocniejsza niż kiedykolw iek, i szle
nam zbożne przypomnienie obo- *
wiązków i ofiar, których przy
szłość ojczyzny wym aga.
r.

Karton Piusa Walońskiego.

wieża w płomieniach.
Naoczny świadek pożaru na Jasnej
Górze, p. Teodor Szabłowski tak opisuje
tę groźną chwilę:.'
“
Było to d. 15 sierpnia 1900 r. o go
dzinie 11-tej w nocy.: Na punkcie naj
wyższym wieży ukazały się pasemka
i ogniki jasne, coraz większe, przybiera
jąc rozmiary. Z początku miało się
złudzenie, iż to resztki ogni bengalskich,
które przed chwilą zwyczajem włoskim
tu palono, tak skrzą się, mienią i świecą.
Lecz po chwili z piersi tysiącznego
tłumu Zdobył się straszny krzyk: <:
Gore!.:; 7'- / w
,
Rozpacz była wielka ńa licach po
bladłych nagle; stężałych z bólu, w niemem oczekiwaniu; wyzierała z '• oczu,
wpatrzonych' nieruchomo w te wzrasta
jące■■ogniki wieży, wznoszącej się. niebotycznie po nad ciemną, utuloną w mgle
nocy, posępną ziemią../'
• >
Padano na twarz,'- tarzano się w pro
chu, w atakach nerwowych rwano sobie
włosy, wymawiano słowa bez ładu, lub
w spazmatycznym płaczu błagano 0 po
moc....'
\
I nagle wypłynęła z pośród chaosu
uczuć: żalu, bólu i tęsknoty—śród tej
mgły nocnej, w gwarze dzwonów, brzmią
cych ponuro, monotonnie, na trwogę,
pieśń staropolska:,-.;':; •
Święty .Boże, Święty mocny, '.
J
święty a nieśmiertelny...
Zmiłuj się nad nami!
■
— Zlituj się, zlituj!—wołano—o Ma
rio! Pocieszycielko nasza,, Orędowniczko
nasza i Królowo nasza!...

Wreszcie, jak jeden mąż, wszyscy:
kobiety, mężczyźni, dzieci, starcy, zdro
wi i chorzy—porwali się do wiader, bo
saków, konew,—i szlochając, jęcząc, ra
niąc dłonie, biegli, ile starczyło sił—na
pomoc.
1 .
Ale trudno, niepodobna było ratować.
Paliła się wieża, jak świeca, wysoko
ponad klasztorem wziesiona, — paliła się
jasno, płomieniem równym, bezdymnym,
tryskającym dokoła iskrami, raniąc, lub
zasypując głowniami śpieszących na ra
tunek... Wreszcie wieża runęła...
'Zdawało się, że wszystkie serca
w tym ogniu spłonęły na zawsze...
D.

Obrona Częstochowy.

Odbudowanie
wieży Jasnogórskiej.
Wieża Jasnogórska, ulegając
w ciągu wieków wielokrotnym
przebudowom i Zmianom w posta
ci swej, jaką miała przed ostatnią
katastrofą, składała się z dwóch
części: dolnej murowanej, pokrytej
tynkami i górnej drewnianej, kry
tej miedzią.
, f
Podczas pożaru, wynikłego 15 sierpnia 1900 r. Wskutek nieostro
żności pielgrzymów, którzy palili
tu bengalskie ognie, część dre-

Pożar klasztoru Jasnogórskiego.

jąc na względzie wielkie ciężary, dy z ławeczkami dla odpoczynku.
które miano po nich ku górze W ewnątrz żelaznych wiązań wie
dźwigać, wysokość budowli i prze ży urządzono zegar, którego <34
widywaną kilkoletnią robotę. Ru dzwony wydzwaniają różne melosztowanie zaopatrzono na wszy dye pieśni naszych, na cześć Ma
stkich piętrach kranami pożarne- tki-Boskiej śpiewanych. Mecha
mi, kadziami z wodą, tubami dla nizm zegarowy składa się z trzech
porozumiewania się robotników części, umieszczonych w oddziel
i windami do podnoszenia cięża nych, oszklonych kajutach,które,
rów. . • *
;
wraz z dzwonami, prawie całko
Mury stare, jakie pozostały wicie wypełniają żelazną część
z dawnej wieży,obłożono zewnętrz wieży. Pierwsza kajuta -mieści
nie kamieniem szydłowieckim, właściwy mechanizm zegarowy,
dalej wznoszono je .z wyborowej poruszający wskazówki na czte
cegły z kamienną licówką, gale rech
tarczach
Zewnętrznych.
ry e zaś górne wykonano całkowi W drugiej mieści się mechaniżm
cie z bloków kamiennych- Na ro grający, którego najważniejszą
boty te wyszło około 300 wagonów część stanowi wielki cylinder me
kamienia, który obrabiało kilku- talowy, w którym umocowano wydziesięciukamieniarzy, w specyal- staj ące czopy,a te, zaczepi aj ąc, przy
nej szopie, przy wałach klasztor obracaniu się cylindra o haczyki,
nych zbudowanej, Cztery narożne, połączone drutami z młotkami
koło najwyższej galery i stojące dzwonów, wydzwaniają melodye.
kolumny, które dawniej były Chcąc zmienić melodye hejnałów,
z drzewa,- obitego blachą, wyko należy przestawić" na cylindrze
nano z monolitowych brył labra układ czopów, co z łatwością daje
Rusztowanie w roku 1905.
doru, dając im piedestały i gło się wykonać. Trzecia wreszcie
wice z polerowanego, czerwonego kajuta mieści klawiaturę, ma któ
wniana zawaliła się do środka granitu. Koło kolumn ustawiono rej, jak na fortepianie, można wy
murowanej, dzięki czemu groźny po dawnemu kolosalne kamienne grywać dowolną melodyę, odłą
pożar został umiejscowiony. Świą figury świętych. Górną część wie czywszy uprzednio dzwony od
tynia i klasztor Jasnogórski oca ży wykonano, podługformdawnych, grającego mechanizmu przez prze
lały, ale od kolosalnego, płonącego całkowicie z żelaza, pokrytego sunięcie odpowiedniej rączki,—
stosu drewnianych wiązań wieży, miedzią, z miedzi też wykuto figu z tą jednak różnicą, że nie palca
jak i wewnątrz niej się wytworzył, ry św. biskupów na najwyższej mi, ale pięściami należy uderzać
mury jej, wystawione przeważnie galeryi, a także wazony, kule, w klawisze. Można też uderzać
z kamienia wapiennego, się prze kandelabry i inne ozdoby, zdobiące w każdy dzwon przez naciśnięcie
paliły. Żar tu był tak wielki, że górną część wieży. Kule, płomie nogą odpowiedniego pedału. Gra
dzwony i mechanizm zegarowy nie kandelabrów, chorągiewkę jący więc na instrumencie wieżo
się stopiły, kamień potrzaskał z cyfrą Maryi, pozłocono w ogniu. wym musi działać jednocześnie
w drobne kawałki, a cegły się ze
Od dołu do szczytu wieży rękami i nogami, co chociaż począ
szkliły. Chcąc wieżę odbudować, urządzono wygodne, żelazne scho tkowo uciążliwe, z łatwością przy
wypadło mury jej, jako groźne
dla jej trwałości, rozebrać do po
Z
dziejów
odbudowy.
łowy. Badając ogólny stan pozo
stałej po pożarze ruiny, przeko
nano się przy tern, że wieży gro
zi inne, nieoczekiwane niebezpie
czeństwo. Okazało się, że wieża
zbudowaną była bez fundamentów,
wprost na skale wapiennej, a w do
datku na miejscu, gdzie kiedyś,
przed, wiekami była studnia w ska
le wykuta. .Rumowisko, jakiem
wówczas studnię zasypano, wsku
tek przedostawania się przez szcze
liny skalne wód deszczowych, ule
gło, wraz z wierzchołkami skały,
zwietrzeniu, wieża więc stała na
podstawię bardzo słabej. Najpierwszązwięc robotą przy jej odbu
dowie było wzmocnienie jej fun
damentów,co przez usunięcie z pod
niej rumowiska na znaczną głę
bokość i zalanie pustych pieczar
i skalnych szczelin cementowym
betonem-; dokonano kawałkami
z wielkim trudem. Jednocześnie
rozbierano od góry przepalone jej
m ury/ zbudowano dookoła kun Pracownicy, obsługujący windę ruchomą, przy której Wciąganie monolitu na wysokość kamiennej budowy
sztowne, mocne rusztowania, ma pomocy wciągano.i przewożono ciężary na szczyt wieży.
wieży Jasnogórskiej.
3

Pomocnik p. Szyllera p. P aweł Kotowski, budowniczy, kieruje robotami
przy rozbiórce przepalonych murów wieży; w głębi siedzi p. Kozłowski,
przedsiębiorca robót kamieniarskich.

niewielkiej wprawie daje się usku
teczniać.
Do narad wstępnych, jak wie
żę odbudować, byli powołani przez
przewielebnego przeora general
nego O. Rej mana pp.: Odrzywolski
z Krakowa, Dziekoński i Szyller
z Warszawy. Projekt pierwotny
opracowali pp. DziekońŚKi i Szyl
ler, a ostateczny we wszystkich
detalach p. Szyller, on też wśzystkiemi robotami kierował; jego
zaś stałym zastępcą na miejscu
robót w Częstochowie był p. Ko,towski. Na Szczegółowe opraco
wanie konstrukcyi żelaznej był
ogłoszony konkurs, do którego
zaproszono pierwszorzędne pol
skie fabryki żelaznych konstrukcyj. Wybrano na nim projekt
firmy W. Gostyński i S-ka, opra
cowany przez inż. PiątkowsKiego, który też montaż żelaznej
konstrukcyi prowadził.
Wieża Jasnogórska jest naj
wyższą budowlą na całej ziemi
polskiej, sięgając 107 metrów od
podstawy do symbolicznego paulińskiego kruka, wieńczącego jej
wierzchołek. Zgodnie z tradycyą
jasnogórską, według której po ka
żdej katastrofie, jakim wieża
w ciągu wieków ulegała, 00. Pąu-,
lini odbudowywali ją coraz wyż
szą i strój niej szą, nowa wieża jest
wyższą od spalonej o 30 mniej
więcej łokci, ponieważ jednak
przez obłożenie kamieniem jest
też pogrubiona w ogólnych for

Na tylnej ścianie kaplicy urządzono podług projektu p. Szyllera nowy ołtarz
mach,zachowała
zewnętrzny, do którego z baszty klasztornej prowadzą tarasy • schody, ozdo
więc dawną probione figurami aniołów stojących wśród roślin i kwiatów.
porcyę, a w szcze
Roboty kamieniarskie wyko
gółach powtórzono dawne jej formy, uzupełniając niektóre, jak nywała pierwotnie firma krako
obramowania okien, które przed wska Szczerbała i Kozłowski, uży
pożarem żadnych ozdób nie miały, wając do robót kamieniarzy, jacy
podług szczątków dawnych obra- przy restauracyi katedry wawel
mowań kamiennych, jakie przy ro skiej pracowali; później zaś gdy
zbiórce murów w nich odnaleziono. miejscowi kamieniarze nabrali
wprawy,wykonywano je, na rów
ni z mularskiemi, gospodarczym
sposobem, pod kierunkiem p. Ko
towskiego. Roboty blacharskie
prowadził p. Golański z Warsza
wy, który też wykonał z blachy
miedzianej, podług modeli prof.
Welońskiego, cztery figury, zdo
biące ostatnią galeryę. Kamienne
figury są dłuta p. Rudlickiego. Ko
lumny labradorowe dostarczyła
firma Zingros z Pragi, zegar
i dzwony firma Gontiers z Belgii.
. Roboty pozłotnicze wykonali .bra
cia Łopieńscy z Warszawy, a ru
sztowania majster ciesielski p.
Graff z Częstochowy.
Nad budową czuwał komitet
. z 00. Paulinów i obywateli czę
stochowskich złożony, któremu
. przewodniczył przewielebny 0.
Euzebiusz Rejman, przeor gene
ralny 00. Paulinów. Jego niestru
dzonej energii i zapobiegliwości
przedewszystkiem zawdzięczać
należy, że spalona wieża powsta
ła z gruzów w nowej i świetniej
Nowy most z artystycznie kutą żelazną i kamienną ba
szej
szacie.
lustradą, przed bramą Poniatowskiego, zbudowany w miej
sce dawnego, grożącego zawaleniem.

D. Was.

W KLASZTORZE JASNOGÓRSKIM.
(Fotografie tdejmowane
specjalnie dla „Swiatc?'),

Wrażenia umyślnego delegata naszej redakcyi.

Wczesnym rankiem jedziemy
z dworca kolejowego na Jasnę Górę;
odrapaną częstochowską dryndą.
Po całonocnej podróży w wagognie oczy kleją się trochę do snu. Bo
też w pociągu ścisk panował nie do
opisania. O tern, żeby się zdrzemnąć
trochę, choćby nawet w siedzącej pozycyi, ani marzyć nie można było.
Ale po przyjeździe na miejsce już się
o zmęczeniu nie myśli. Świeże wraże
nia pochłaniają uwagę.
Przed nami długa, cienista aleja
ze starych kasztanów. To główna uli
ca Częstochowy, wiodąca ze stacyi do
wyżyn klasztornych. Nie każde mia
sto poszczycić się może taką aleją;
słusznie stanowi' ona chlubę Często
chowy.
Mimo wczesnej pory na chodni
kach ożywienie niezwykłe. Znać odrazu, że to ruch niecodzienny a świą
teczny. Ze wszystkich stron Polski
ściągnęli ludzie na uroczystość po
święcenia nowej wieży. Jest już po
dobno kilkadziesiąt tysięcy. A tu wciąż
nadchodzą kompanie, każdy pociąg
wyrzuca nową falę podróżnych. Co
to jutro będzie?
Dorożka skręca i — jesteśm y—
u stóp Jasnej Góry. Na tle czystego,
pogodnego nieba rysuje się
przed nami wyraźnie wspa
niała sylweta nowej wieży.
A cały olbrzymi plac i sto
ki wzgórza, dawne wały
forteczne tej świątyni-twierdzy, okryte nieprzejrzanem
mrowiskiem ludzkiem. Część
przyszła z miasta, ale więk
szość spędziła noc pod gołem niebem. W dni odpus
towe to zwykłe obozowisko
pątników.
Jakie tu życie, jaki gwar,
jaka malowniczość strojów
i typów ludzkich. Oczu się
nie chce oderwać od tego
widoku.
—Skądto j esteście ociec?—
zwracam się do jakiegoś si
wego starowiny, który stoi
zapatrzony na wieżę z jakiemś nieziemskiem rozma
rzeniem w oczach.
— Z pod Chełmu panie.
Prawda, wszak na tę
uroczystość mogli już przy
być i ci, którym przez dłu
gie, długie lata, nie wolno
się było do swojej wiary
przyznawać. Może ten sta
ry, siwy chłop od dziecka
marzył o tej cudownej Czę
stochowie, może się prze
kradał przez granicę, żeby
sam dziecko ochrzcić, może
znosił prześladowanie. Dziś
już mu miejscowy „starszy"
nie może pielgrzymki do
Częstochowy zabronić. Cza
sy zmieniają się powoli.
*
A
•f•. ••

W klasztornych murach ojcowie
Paulini witają nas gościnnie.
Byliście już panowie w kościele.
— Już.
— No, to teraz trzeba o cieles
nym posiłku pomyśleć. Prosimy.
Refektarz na dole. Wspaniała,
starodawna sala, w której ongi król
Michał Korybut weselne gody spra
wował. Wzdłuż ścian proste, drew
niane stoły.
Na kubkach, w których służba
klasztorna podaje nam kawę, dewiza
zakonu Paulinów „duplicavit anno
nam" (zdwoił porcyę) i godło: kruk,
trzymający kawałek chleba w dziobie
na palmie, Dewiza ta i godło wiodą
swój początek od naiwnej legendy.
Warto ją przypomnieć.
Św. Paweł, pierwszy pustelnik
chrześcijański, mieszkał na pustyni
w pieczarze, pogrążony w modłach
i rozmyślaniach. Pożywienie przyno
sił mu kruk, który codziennie przy
latywał do pieczary z kęsem chleba
w dziobie. Pewnego razu, kiedy już
sława świętobliwego męża rozeszła
się po świecie, inny pustelnik przy
szedł doń w gościnę. Św. Paweł
bardzo się widokiem gościa ucieszył,

X. Euzebiusz Rejman, przeor jener. 0.0. Paulinów.

lecz wnet strapiła go myśl, że nie
będzie miał czem towarzysza podjąć.
Ale kruk pamiętał o nim i tego dnia
przyniósł dwa bochenki chleba: duplicavit annonam.
'. ' '
To podanie przekazano tradyćyi;
do dziś dnia, ktokolwiek jest gościem
00.-Paulinów, głodny wyjść z klasz
toru nie może.
A
T.<•AŁ

Ołtarz z cudownym Obrazem Matki Boskiej
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Dzień piękny, widok ma
lowniczy, można by się zmie
szać z tłumem i godziny upły
wały by słodko, ale obowią
zek dziennikarśki przedewszystkiem.
— Ojciec jenerał pe
wno dziś zajęty.
— Nawet bardzo'.
— Mimo to jednak mu
szę mu parę chwil cennego
czasu ukraść. Czyż ojcom
klasztornej ciszy nie zamą
ciło jeszcze nigdy to stra
szne słowo: „interwiew".
I nie czekając, aż się sposo
bność nadarzy, zaczynam interwiewować innych i wy
pytywać się ich o ojca Rejmana. Wkrótce mogę w no
tesie garść szczegółów za
pisać.
Więc, gdyby przeorom
klasztornym, tak jak królom
nadawano przydomki, to 0.
Euzebiusz Rejman zasłużył
sobie w zupełności na mia
no: Odnowiciela.
Tak jak
król Kazimierz, który wziął
Polskę drewnianą a zostawił
murowaną, on wziął klasztor
odrapany, a zostawi muro
wany. I trzeba było jego
żelaznej energii i wytrzy
małości, żeby to dzieło roz
począć i prowadzić.
Od roku 1863 klasztor
reslaurowanym nie był i sto
pniowo ulegał ruinie. A wal
czyć z nią było trudno, bó

X. przeor Rejman i monsignor Luzzani.

je śli naprz. wyleciała cegła z muru,
to żeby ją napo wrót w to samo miej
sce włożyć, trzeba było próśb, „spra
weka, pozwoleń i czasami mogło się
okazać jeszcze, że załatanie dziury
w dachu, przez którą deszcz padał
do środka, sprzeciwiało się ogólnym
celom polityki państwowej. Wobec
tego czyż można było nawet mówić
o jakiejś restauracyi ogólnej.
W dodatku w klasztorze obozo
wało wojsko i część budynków zaj
mowały koszary. Na wałach odby
wały się ćwiczenia i musztry. Otóż,
nie ujmując nic powadze ani walecz
ności armii, trzeba przyznać—że było
to sąsiedztwo dla klasztoru i dla ko
ścioła mało' pożądane.
Przystępując do dzieła odnowie
nia klasztoru, O. Rejman przedewszy
stkiem wystarał się o usunięcie woj
ska. A następnie, walcząc z tysiącz
nymi trudnościami, rozpoczął restauracyę świątyni.
( .
I dla tych, co jej przez szereg
lat nie widzieli, dziś'zmieniła się ona
do niepoznania. Dawniej na każdym
kroku uderzało opuszczenie, zaniedba
nie, brud wreszcie, teraz panuje wszę
dzie czystość wzorowa, wznoszą się
nowe, ładne mury, wyrównano wyboi
ste drogi i pobudowano schody.
Ogólne wrażenie je st to, że wszystkiem kieruje energiczna ręka.
Na ojca Rej mana czatować trze
ba. Mówią mi ludzie świadomi oby
czajów klasztornych,' że cały dzień
je st w ruchu. Sam we wszystko musi
wniknąć/* wszystkiego co się dzieje
d o p iln o w a ć .^ ‘
5? i
Trzeba'bżekać cierpliwie.
Ale wreszcie «udaje mi ;go <śię
złapać w korytarzu klasztornym. Śred
niego wzrostu, dobrej tuszy, w oczach
maluje się' eifergia, w .‘uśmiechu do
broć. ■
‘'A
— Ojcze jenerale, jedną ćhwilę.
— Aa... chcesz mnie pan spowia
dać... Dobrze, mówi śmiejąc się we
soło. Przepraszam monsignora—zwra
ca się. po francusku do towarzyszące
go mu wysokiego, szczupłego księdza.

Więc przedewszystkiem parę dat
z życia. 0. Reiman je st człowiekiem
jeszcze młodym; urodził się w r. 1856,
przeorem klasztoru został w r. 1895,
a w 1902 został mianowany jenera
łem zakonu.
No i odkąd rządy Jasnej. Góry,spo
czywają w jego rękach, wciąż stara się
usilnie, aby doprowadzić wszystko do
jaknajwiększego porządku. Ślady te
go, jak już wspomniałem, widoczne
są na każdym kroku.
—» A był pan już na wieży?
— Byłem.
— Widział pan zegar?
Ten zegar z kurantami (carillon)
to dawne marzenie przeora, obecnie
wprowadzone w życie. I z każdym
uderzeniem godziny rozlega się ze
szczytów wieży hejnał, śpiewany przez
dzwony. Płyną zapomniane kantyczki, pełne melodyi i poezyi.
Twórcą zegaru je st p. Gontier,
rodem z Flamandyi, klasycznej ojczy
zny carillonów. Specyalista, w któ
rego rodzinie rzemiosło tradycyjnie
przechodzi z ojca na syna.
9

t
— Mieliśmy z nim niemało kło
potu, zwłaszcza, że obsługi wyrobio
nej jeszcze niema... A to bić przesta
wał, a to grać przestawał, zdarza się,
że i teraz figla spłata. Ale powoli
jakoś to się wyrówna.
— Ojciec jenerał ma jakiegoś
cudzoziemskiego gościa.
— Tak, z Rzymu. Monsignore
Ludovico Luzzani, kanonik i protonotaryusz bazyliki lateraneńskiej. Daw
ny mój znajomy, przyjechał na uro
czystość poświęcenia wieży.
Dowiaduję się, że monsignore
Luzzani gości już poraź drugi w Pol
sce. Był w Częstochowie jedenaście
lat temu. Jest nią zachwycony i wzru
szony szczerą głęboką wiarą ludu,
jaką tu obserwuje.
Rozmawiając, schodzimy do nie
wielkiego ogródka, zamkniętego mię
dzy czterema klasztornymi murami.
Pamiętam to podwórze, czy ogródek
z przed kilkunastu lat. Był to dziki,
zapuszczony kąt.
— To moją pierwsza praca—
mówi przeor. Od uporządkowania te
go ogródka,: rozpocząłem swoje, re
formy.
< ; ;s . ... . •
.-L.
— Dziękuję. Już—odzywa się mój
towarzysz.;'.
y
Jąkto? . Za »oo?;
Z* _W<* *. * *’ .
Za, fotografie. j • ... .
— Już pan zrobił, niemożliwe,..
Kiedy?
— Zobaczy ojciec j enerał w „Świę
cie".
<•
w
* *
Ale, trzeba jeszcze popełnić niedyskrecyę i wspomnieć o jednem ma
rzeniu przeora, które dotychczas cze
ka na swe urzeczywistnienie. To la
tarnia morska na szczycie wieży.
Z nastaniem mroku we wszyst
kie strony świata biegło by światło—
wieszcząc, że tu je s t przystań dla
zmęczonych i znękanych dusz. Piękny
symbol.
*
* *
Z twórcą wieży p. Stefanem
Szyli erem wybieramy się razem na
jej szczyt.
Przed wejściem pogawędka na
niewielkim dziedzińcu klasztornym.
— Muszę panów zapoznać z moim
dzielnym pomocnikiem, mówi p. Sźyller. P. Paweł Kotowski, budowniczy
z Krakowa. Kiedyśmy przed sześciu
laty przystąpili \do odbudowywania
wieży, on zamieszkał w Częstochowie
i przez cały czas na miejscu kiero
wał robotami.:
; • -, ' • ■' ‘ ;/L;
I»•***•ł"■
— :Mogą sobie panowie wyobra
zić — wtrącą p. Kotowski, że cieka
wych, . którzy ?ęhcieli podczas róbÓt
zwiedzać wieżę było mnóstwo. .I.prJŁÓszkadzali nam. Aż w końcu wpadłeih
na tak i pomysł: każdy, kto. Szedł na
•górę, m usiał zanieść ze. sobą''dwie
cegły; Było' to podwój nie pożytecznej
bo i robotnicy rzadziej ^chodzili,
— A czy też panowie w ciągu
prowadzenia robót nie mieli strejków.
— Nie,, jakoś uniknęło się wszel
kich nieporozumień.
— Strachu tośmy się nieraz naje
dli—mówi p. Szyller. Np. widzą pa
t

Stefan Szyller.

rt

.

Ogólny widok nowego kamiennego mostu, rzuconego nad fossą, otaczającą klasztor.

czątku robotnicy obawiali się trochę.
Ale, gdyśmy pierw
szą i drugą ustawi
li szczęśliwie, tak się
otrzaskali, że potem
znajdowali się ama
torzy, którzy razem
z kolumnami jeździli
na górę.
— Chodźmy i my.
Zwiedzałem tę
Ogólny widok na zbudowaną wieżę i nowy wjazd do klasztoru.
wieżę przed kilku
nastu laty i przypo
nowie w połowie wieży te cztery bły minam sobie co to były za schody.
szczące kolumny.
Drewniane, strome, kręte, ciemne, za
— Aha, z czego to?
każdem stąpnięciem można było nogę
— Z labradoru. Przypominam so zwichnąć, albo o wystającą belkę gło
bie, że w noc przedtem, kiedy je miano wą uderzyć. Schody pod nogami skrzy
windować na górę, ani oka zmrużyć nie piący i miało się wrażenie, że wszy
mogłem. Bo każda taka sztuka waży stko razem runie zaraz gdzieś w dół.
Sprawdziło się na wieży mądre
10.000 kilogramów. Ciągnęliśmy je
nasze przysłowie — mówi p. Szylna stalowej linie. I skoro pierwszą
podniesiono z ziemi rozlega się naraz ler, że niema tęgo złego, coby na
straszliwy 'trzask. Struchlałem / my- dobre nie wyszło. Gdyby' nie po
ślałem, żę zaraz runie. Ale to tylko żar, stara wieża stała by do dzi
siejszego dnia, łatano by ją, repa
belka pękła.
— Długo też trzeba było windo- rowano i tak by się wlokło... Ogień
dał hasło do. ogólnej, gruntownej
wąć taką kolumnę na wierzch?
— Cztery godziny przeszło. Z po restauracyi klasztoru.

Figury aniołów przód nowym zewnętrznym ołtarzem, dłuta p. Rudlickiego.

Powoli pniemy się pod górę. Mi
mo, że w porównaniu do dawnych
schodów, po nowych idzie się, jak po
równej drodze, uciążliwa to wędrówka.
— Czy nowa wieża wyższa jest
od poprzedniej.
— Trochę. Powiększyłem wyso
kość, stosując się do trądycyi klasztor
nej według której, odbudowywująe
wieżę po każdym pożarze, podwyższa
no ją. A paliła się dwukrotnie w la
tach 1654 i 1690. Ale to jedyna zmia
na, We wszys.tkiem innem stosowałem
się ściśle do przekazanego wzoru,
/ —.Jesteśm y u szczytu...
/
Przed oczami roztacza się wspa
niała, rozległą panoramą. Ludzie wy*
glądaj ą w .dole j ak <małe. •. figurki. •
Wśród różnobarwnych, łanów, bieli się
długą, prostą wstęgą szosą r do Kło
bucka. " ’’
■ ' 1. Ą!4’ ‘
' • f./• ».
A pó drugiej’ stronie, za miastem,
osnuty, ciężkimi chmurami dymu, ster czy-I las: kominów
fabrycznych.'
•.kJ4• «•• <••ii•••a•• < • •• . 4••• • F«•
f

Nowa kapliczka za ołtarzem Matki Boskiej, której
granitowe kolumny podtrzymują tarasy zewnętrz*

nego ołtarza.

a

Dawniejsza kazamaty, obecnie składy gospodarcze, pod wałami klasztornymi.

Między wałami i murami klasztornymi.

Bo Częstochowa nie je s t ju ż dziś
tem św iętem miejscem tylko, dokąd
ze wszystkich stron dążą w ierni po
ukojenie dla dusz. Obok
cudownego klasztoru ro
zw ija się znaczne centrum
przemysłowe, rozwija się
nowe miasto, na tle no
wych stosunków rosną
nieznane dawnym ludziom
dążenia i pragnienia.
Z dołu słychać dźwię
ki orkiestry. Jeszcze je 
dna kompania przybyła
na ju trz e jsz ą uroczystosc...
Na wałach, na dzie
dzińcach ta sama .ciżba
ludzi, ja k ą ju ż oglądali
śmy rano.
• ,
•
Około bram y klasz
tornej ciągną się długim
sznurem odpustowi że
bracy.
Dziad dziadowi nie
równy. I tu je s t plutokracya. Z punktu widze
nia in teresu lepiej być

Żebracy przed klasztorem Jasnogórskim.

Widok z wieży na szereg bram i dziedzińców prowadzących do klasztoru.

ślepym niż kulawym, lepiej nie mieć
obu nóg niż jednej.
Zwłaszcza ślepota je s t ceniona.

Ślepy dziad zaw sze znajdzie chętną
kandydatkę do stan u małżeńskiego.
I skarby i woły
i w szystkie bogactw a.,
Chw ytam , przecho
dząc, uryw ek dziadow
skiej pieśni, okrutnie ja
kimś ochrypłym sopra
nem fałszowany. Ale i te
pieśni m ają chętnych słu
chaczy i ta „poezya" znaj
duje oddźwięk w sercach.
Idziemy dalej wzdłuż
s t r a g a n ó w , w których
sprzedaj ą „ pamiątki z Czę
stochowy", obrazki świę
te, książki do nabożeń
stw a, fotografie. I zno
w u zmiana. Zamiast da
wnych, brudnych, drew
nianych szop, elegancki
budynek* o z d o b io n y u
szczytu kaźmierzowskim
fryzem. Jakieś echo Su
kiennic Krakowskich.

Pątnicy przed wejściem głównem do kościoła Jasnogórskiego.
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Słońce powoli zniża
się ku zachodowi, a tu ty-

Je jest jeszcze rzeczy do oglądania.
Niezmordowanym naszym przewodni
kiem jest pan Stefan Szyller, który
na równi z 0. Rejmanein podzieli
zasługę odnowienia klasztoru, bowiem
wszystkie roboty są jego dziełem.
Obaj bohaterzy jutrzejszej uroczy
stości—można ich tak nazwać—są ró
wieśnikami, p. Szyller bowiem uro
dził się w Warszawie w r. 1857.
Ukończywszy wydział architektonicz
ny w petersburskiej Akademii Sztuk
Pięknych, z wielkim złotym medalem,
kosztem tejże Akademii został wysła
ny na dalsze studya zagranicę. Zwie
dziwszy w ciągu pięciu lat całą Euro
pę, za prace wykonane w podróżach
otrzymał w r. 1888 stopień akademi
ka architektury. Powróciwszy do War
szawy i zdobywając nagrody na kon
kursach, pozyskał znaczną praktykę.
Z główniejszych prac jego należy
przypomnieć gmach Towarzystwa Za
chęty Sztuk Pięknych, gmach główny
i pawilon fizyczny Politechniki War
szawskiej, dom dochodowy teatrów
i wreszcie kilkadziesiąt różnych ka
mienic w mieście. Dziełem jego jest
również restauracya Katedry płoc
kiej, za co papież Pius X mianował
go Komandorem orderu św. Grze
gorza Wielkiego, oraz cały szereg
kościołów w Królestwie.
Na zakończenie oglądamy stacye
Welońskiego. Trzy dopiero są usta
wione. Bronzowe grupy, na wysokich
fantazyjnych cokołach, przedstawiają
imponujący widok. Z czasem, kiedy
znakomity artysta doprowadzi swoją
pracę do końca, będzie to piękne
i trwałe dzieło Sztuki.
... Późnym wieczorem powracamy
na wały. Dookoła klasztoru obozowi
sko—tysiączne tłumy oczekują jutrzej
szej uroczystości.
I, kiedy się patrzy na to potężne
mrowisko ludzkie, przychodzi na myśl,
że tu niema podziału na partye i stron
nictwa, a jeśli był rozdźwięk w ser
cach, to zapomniano o nich u stóp
Jasnej Góry. Tu wszyscy są ożywie,ni jedną myślą, związani jedną wia
rą, zbratani jednem, wspólnem uwiel
bieniem dla odwiecznej Patronki Pol
ski.
I to jest wielkie, niezapomniane
święto.
v
Wlod. Perżyński.

Sweaborg.
Pułkownik artyleryi Aleksandrów
przyjechał do Kronsztadu tylko po to,
aby spakować rzeczy i pożegnać się
z przyjaciółmi.
Wypadki w Sweaborgu zatrzy
mały go przez środę. Dla wyższych
oficerów były one czemś niespodziewanem. Żaden z dotychczasowych
buntów'wojskowych, nawet ten/ któ
remu Schmidt przewodził w Sewas
topolu, nie miał tak groźnego cha
rakteru. Mówiono o 600 zabitych i ra-

Sweaborg.

Es

Ogólny widok Sweaborga.

■raa

Stara szwedzka forteca.

nionych, o 1000 zbiegłych. Zastana
wiano się nad związkiem pomiędzy
„czerwoną gwardyą finlandzką" ka
pitana Kocka, a rokoszem, który ogar
nął artylerzystów i piechurów
w fortach wysp €
helsingforskich.
Opowiadano sobie, że b. posełdo Dumy, Michajliczenko, górnik
i
z Jekaterynosławia, kręcił się
już niedarmo od
kilku dni po Swe- ®
aborgu, podobnie
'
jak jego kolega
Onipko kręci się KaPitan Kock’ Przywódca
teraz po Kroll9wardyi czerwonej,
sztadzie.
0 tern wszystkiem i o wielu in
nych rzeczach i sprawach rozmawiał
pułkownik Aleksandrów przed wej
ściem do mieszkania, późnym wieczo
rem we środę, z wychylającym się
do niego przez okno kapitanem Wro
czyńskim. Gwar, niezwykły tupot przy
spieszonych kroków, trzask drzwi wy
łamywanych i krzyki matki kapitana
przerwały rozmowę oficerów.
Moment tylko—siedmiu pijanych,
rozwścieczonych żołnierzy kompanii
minierskiej wdziera się do pokoju
Wroczyńskiego. Zanim kapitan słowo
może wyksztusić, stalowe ręce zgina
ją go przez pół i pułkownik przez
niskie okno widzi straszną, nabiegłą

J
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krwawo twarz kolegi, wtłoczoną po
między kolana.
Pchnięcia bagnetów kładą tru
pem pierwszą ofiarę. Pada pod niemi
i staruszka, broniąca syna...
Aleksandrów biegnie do siebie,,
aby zaryglować drzwi kwatery. Ale
wślad za nim pędzą już żołnierze;
wśród nich jakiś robotnik. Kilka ude
rzeń kolbą obala Aleksandrowa. Ro
botnik strzela do leżącego, bagnety
kończą dzieło...
Z dzikim krzykiem tryumfu po
suwa się dalej ta pierwsza garść
rokoszan. Jakaś kobieta zabiega
im drogę, złorzeczy, pomsty wzy
wa, mówi o szubienicy... To żona za
mordowanego. Nagle milknie i pada:
żołnierze depcą ją i kopią; w kilka
godzin potem wydaje ostatnie tchnie
nie w szpitalu marynarki... Na tern
na razie kończy się jednak żniwo
mordu.
Inni oficerowie gromadzą się
w jednej z sal koszarowych; żołnierze
otaczają jako ich jeńców. Na krótko jed
nak. Opór artyteryi konnej i nade
szła o piątej nad ranem wieść, że
w forcie Konstantego bunt stłumiony,
paraliżuje podniecone umysły, obez
władnia podniesione w górę pięści.
Po bezgranicznem uniesieniu, bez
przejść, bezgraniczna apatia, rezygnacya, bierna, dzika, obojętna martwość...
*
Ao
Na forcie Konstantego olbrzymi,
czerwony sztandar, z napisem „Zemlja

i Wólia* i obok niego drugi jakiś,
zagadkowy, czarny, podobno anarchi
styczny, powiewały zaledwie przez
pierwsze godziny świtu we czwartek
(2 sierpnia). Pułkownik Żelamow.zdo
był fort czterema kompaniami piecho
ty, dwiema mitraliezami i dwoma
ciężkiemi działami. Krwi przelewano
tu niewiele; kilku przywódców buntu,
uciekając z fortecy, zatonęło w mo
rzu, kilkunastu rannych padło wśród
strzelaniny,
Gęsto padały za to trupy w ko
szarach marynarki, gdzie, na sygnało
wy wystrzał z fortecy, marynarze
zdarli z czapek białe pokrycia, prze
wiązali chustkami rękawy, a ramio
na ozdobili róźnobarwnemi wstęgami.
Oficerowie Radionow. Dobrowolski,
Schumann, Stojanowski, kontradmirał
Beklemiszew—podzielili tu los Wro
czyńskiego i Aleksandrowa. Kapitan
Krynicki, wyswobodzony przez 8-mą
kompanię jemssejców, opowiada o try
bunale rewolucyjnym, który go tam
sądził, trybunale, w którym, .obok ma
rynarzy i robotników, zasiadała jakaś
kobieta... Tu więc było ognisko ruchu:
stąd oddziały po trzystu, po cztery
stu, wyruszyły w różne strony: do
arsenału, do więzienia politycznych
przestępców, przed urzędy miejsco
wych władz... .
Oddziały te, odcięte od portu przez
jenissejców i bataliony pułku finlandz
kiego, zdziesiątkowane, rozproszone,
powróciły już do koszar. O szóstej
zrana bunt był stłumiony.

sza... Pogoda piękna. Nad morzem tłu 
my ludu... Jakiś żołnierz opowiada
szczegóły powstania... Tłum, milcząc,
w patruje się w twierdze na wyspach,
przesnute ledwie dostrzegalną, przezroczą mgłą...
Wyspy mil
czą.... zalane
potokami słoń
ca... Nagle uka
zał się mały,
białawy obło
czek... Zahu
czało jak pio
run, zatrząsło
tłumem, czer
n ie ją c y m na
wybrzeżu i umilkło—to był
ten ostami wy
strzał...
Onipko, aresztowany
Z twierdzy Deput.
w Kronsztadzie za udział
na w y s p a c h ,
w buncie wojskowym.
kędy przez trzy
dni powiewały olbrzymie, krwawe
sztandary z płomiennymi napisami,
zdarto białe flagi, zawisłe tam od .ra
na... Na wysokie drzewca sztandarów
powróciły czarne, dwugłowe orły...
Tłum drgnął, umilkł, ale wnet
znów się rozgwarzył, rozszeptał, zakołysał i począł zwolna powracać do
domów... Na wybrzeżu nie było już
ani się czemu przyglądać, ani o czem
mówić... Powstanie się skończyło...
Padł już ostatni wystrzał...

Po rozświetlonej toni morskiej
płynie—rzekłbyś—skorupa od orzecha’,
drżąco, chybotliwie, spiesznie... Trzy
pary wydłużonych, wąskich wioseł biją w fale. Prędzej, a—prędzej...
Dostrzeżono łódź zdała... Strzelo
no...
— Nie trafili!...
Łódź płynęła spieszniej jeszcze,
szybciej się wiosła nurzały w wodę,
gęściej się skry zapalały na fali...
Wystrzelono powtórnie...
Słup wody tuż obok łodzi... Za
krył ją... Nie widać!...—0, wypłynęła

— Ah! więc przyczyną powstania
ma być „czarka wódki11!?
— „Wzdor“!—mówił młody, gorący
oficer do korespondenta jednej ze
stołecznych gazet. Wiem; wszyscyście
zwykli patrzeć na żołnierza, jak na
maszynę, nakręcaną kluczem komen
dy, zdolną wtedy dopiero do protestu,
gdy się ją pozbawi gorzałki, gdy się
ją pocznie karmić cuchnącem mię
sem, lub w dziurawe spodnie odzieje... Nie chcecie, nie możecie pojąć,
że żołnierz to krew z krwi, kość z ko
ści ludu, nie może zachować olimpij
skiego spokoju, gdy wszystko doko
ła niego wre i kipi... Wierz mi pan,
wśród naszych artylerzystów, wśród
szeregowców-minierów, są lu d z ie
uświadomieni i oczytani bardziej, niż
wyobrażacie to sobie wy wszyscy...
Zdanie młodego ofi
cera potwierdzają mie
szkańcy Helsingforsu. W e
dług nich żołnierze czy
tają dużo, pilną zwracają
uwagę na dzienniki, cho
dzą na mityngi, wiece...
Jednym z najliczniejszych
był wiec w parku „Hesperia“, na którym byli
posłowie z frakcyi socyaldemokratycznej. Przemó
wienia wywierały na żoł
nierzach w s tr z ą s a ją c e
wrażenie.
*
* *
Czwartek, zrana ...
W powietrzu spokój, ci- Pancernik „Pam iat’

znowu—próżna... Nie! Patrzcie, za bur
tę chwyta ręka, z pian wynurza się
głowa... Chwila ciszy...
I wystrzelono po raz trzeci...
Już potem ani łódź, ani nikt z tych, '
co byli w łodzi,—nie wypłynął...
*
W łaśnie przenosili rannych. Szedł
długi, okrwawiony, posępny korowód...
Dwóch ludzi dźwigało nosze.., na no
szach leżał ranny człowiek, przykryty,
a raczej niezakryty odrzuconym z pier
si szarym szynelem żołnierskim... Za
noszami drugie, trzecie, czwarte... Po
za dziesiątkiem noszy szła grupa lżej
rannych z owiązanemi w pokrwawio
ne szmaty, głowami i rękami. Dalej
szli aresztowani, otoczeni zbrojnym
konwojem. Ale powszechną uwagę
zwracał nade wszystko jeden z ran
nych, dźwigany na noszach... Ocieka
jący krwią, o cerze bladej, prawie zielonawo-białej, dyszący ciężko, trzymał
ponad sobą okrawionemi rękoma ga
zetę fińską i czytał... chciwie; gorącz
kowo wpijał się oczyma w czcionki
i chciał z nich może wyczytać zwy
cięstwo. To był czerwony gwardzi
sta, finlandczyk, ochotnik w służbie
rewolucyi.
*
* *
... Zagrały orkiestry pułkowe i na
białych wyspach poczęły się ustawiać
równe, zwarte
szeregi. For
mowały się w
czarne, szcze
cią bagnetów
najeżone czwo-,
roboki i poczy
nałyJMiść miarowym, twardym
krokiem ku so
bie, zbijając się
w olbrzymią,
czarną masę.
Adm. Beklemiszew, zamordo
To do szewany przez zbuntowanych
regów wracamarynarzy w Rewlu.
ją pobici, kor
ni, z opuszczonemi ku ziemi głowa
mi powstańcy, ale oczy im się je 
szcze krwawią i patrzą podejrzliwie,
nieufnie... Myśl uparta po mózgach
sie plącze. Stąpają ciężko, równo,
w takt szybkiego. chrapliwego mar
sza orkiestr pułkowych.
„Muzyki janczarskie g rają“...

k . s:

N ie w ołaj ech...
Nie wołaj ech, co poszły w dal bez końca,
O, nie budź widm, co legły cicho spać.
Czyż może człek rękami sięgnąć słońca
Swe jutro znać?
*
O nie budź czuć, co przeszły serca progi,
Bo cóż im dać, co dać im możesz tu?
Na krzyk się błędne wrócą z drogi,
A żądne snu.
z.
A'. Mirando/a.
•~
Azowa” , którego załoga zbuntowała się w Rewlu.
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Gabryela Zapolska

Zaszumi
ichutko jak duch we
szła teraz Mazia, sta
nęła u stóp łóżka i
oczy swe,pełnerozpaczy, utkwiła w twarz
Grzegorzewskiego.
— A potem — mó
wi znów Grzegorzewski — potem
mówię do nich, budzę, do działa
nia zagrzewam... rozdaję broszu
ry... oni czytają — i pragną, chcą,
drżą cali na wspomnienie wolno
ści, zrzucenia kajdan... Kraj się
odradza... Polska powstaje... och!
Szalonym wysiłkiem usiadł
na łóżku, podobny do widma,
wspaniały.
— Rewolucya!...
I z tern słowem osuwa się
znów na poduszki, a wzrok jego
znów gaśnie, staje się szklany —
trupi.
— Nie męczcie się!— prosi
Braumzwajg.
Lecz on cicho odpowiada:
— Zostawcie mnie... pozwólcie mówić... milczenie mnie dławi!
Mimo to milknie już i leży
wyczerpany, a z twarzy jego zni
kają powoli błyski życia, nadziei,
pragnienia.
\ •
Mazia usuwa się w kącik sa
li wraz z Braumzwajgiem. Nara
dzają się tam gorąco.
Widocznie studentka chciałaby zmienić jeszcze lekarstwa,
spróbować heroicznych środków,
choć wie, że to napróżno.
Lekarz w niej — ma pe
wność — lecz kobieta zwalczyć
śmierć pragnie.
— Gdzie Wilhelminka?—py
ta Braumzwajg.
:— Jest na kurytarzu. Boi
się swoich nerwów. Lepiej niech
tam czeka na...
Mazia nie może wymówić te
go słowa, które przecież tyle ra
zy wymawiała w tym samym
szpitalu, może i w tej samej
sali.
Grzegorzewski porusza się
niecierpliwie.
— Korekta! korekta! -

— Zaraz przyniesie, — uspo
kaja go Leon — Władek przynie
sie...
.
— Żeby po drodze nie zgu
bił—szepcze Grzegorzewski.
Leon zbliża się do Braumzwajga.
— On chce widzieć korektę!—
mówi dławiąc się łzami.
— Spieszyłem, jak mogłem.
Wytłumaczyłem drukarzowi, że
chodzi tu o...
Olbrzymi student zawahał się.
On był zawsze szorstki i brutal
ny pozornie. Sentymenty nie mia
ły przystępu do jego serca.
— Chodzi tu o... zadowolenie
kaprysu chorego!
— Och!... kaprysu! — mówi
Mazia.
*
I Leonowi to słowo wydaj e
się nie na miejscu. Grzegorzewski,
umierając, życzy sobie widzieć
swe pragnienie, swą myśl, swój
trud, wszystko, dla czego żył, cze
mu poświęcił swą młodość, zdro
wie, zamienione w czyn!
Jarzmo wrosło w kark, ale
zerwać je trzeba choćby z krwią,
choćby z ciałem własnem! Ranę
zagoi słońce wolności...
I wszystkie te nadzieje, pra
gnienia— kto wie może... mira
że— wirują teraz w' promieniu,
słonecznym, który się przedarł
przez szyby i ścieli się złotą stru
gą po piersiach i rękach umiera
jącego.
Twarz wychudłego fanatyka
pozostaje w cieniu. A pierś jego,
w której mieściła się tak olbrzy
mia, tak potężna, tak wielka i świę
ta miłość dla kraju, cała się ką
pie w złocie i blasku. Ręce jego
drżą z niecierpliwości, aby po
chwycić te zadrukowane świstki,
w których żyć będzie dalej jego
dusza i te ręce- także całuje
i pieści słońce, jakby na ostatnie
pożegnanie, dając mu to, co' naj
wspanialszego -natura dać może:
Blask—ciepło!
, : 1
Nie zaznał on— ani jednego,
ani drugiego.
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I n a’ tern, śmiertelnem łożu
zapomniał o Wilhelmince, o kokieteryi jej czarnych oczów, któ
re chwilami niepokoiły jego czy
ste serce. Umierający jest tylko
uosobieniem swej idei—i jej od
daj e ostatnie swe tchnienie.
Zniszczył, strawił, zgniótł dla
siebie swe ciało, rzucił je, jak
zwiędnięty kwiat w święte dzieło.
Dziś to ciało/gaśnie, a duch wy
zwolony czepia się d z ieła , spra
wy, idei— silnie przekonany, że
on żyć będzie.
I dlatego Grzegorzewski, któ
ry już od wczoraj, według obli
czeń lekarzy, umrzeć był powi
nien, żyje jeszcze i czeka.
— Korekta! — szepcze—kore
kta.!
Mazia to czuje, wie, rozumie.
I gdy B ra u m z w a jg chce
biedź znów do drukarni po ową
korektę, dziewczyna wstrzymuje
__
go ze łzami.
— Och! nie... jeszcze nie!...
Leona przeszedł dreszcz.
Jakto? więc człowiek może
chcieć, pozwolić zamrzeć swej
istocie?
I ta głośna, czysta sala szpi
talna wydaje mu się straszną i ta
jemnic pełną.
Długą chwilę stoją tak mil
czący, nieporuszeni, wpatrzeni we
drzwi, przez które wnieść mają
ową „korektę", mającą położyć
kres jednemu życiu—położyć kres
jak nóż mordercy.
I powoli, cicho, bez hałasu
otwierają się drzwi i Leon widzi,
jak w nich pojawia się zgarbio
ny, postarzały Władek, który po
chodniku, jak cień, z paczką za
drukowanego papieru, idzie ku
łóżku Grzegorzewskiego w mil
czeniu, podobny raczej do nieży
jącej istoty, do owego p r z e z n a 
c z e n i a , które ziścić się musi na
każdym żyjącym, czy martwym
i któremu przeszkodzić nikt nie
ma siły i prawa.
I zapewne dlatego oni stoją
także bezczynnie, nie robiąc ani
jednego giestu, ani jednego sło
wa nie wymawiając, które mogło
by wstrzymać pochód tego zwia
stuna śmierci i tylko szeroko otwartemi oczyma patrzą, jak Grze
gorzewski podnosi się nagle na
łóżku i na zbliżenie, się Władka
czeka.
Czarujący uśmiech rozjaśnia
nagle twarz fanatyka, cała dawna
piękność jego wraca mu z pod
wójną siłą, oczy na chwilę odzy
skują blask i siłę. Przyzywa nie
mi idącego ku sobie, wyzywa go
z przestrzeni. Władek nie idzie,
lecz sunie, jak automat, pchany
niewidzialną siłą.

I doszedłszy do łóżka, z ci sza, wśród której coś rzęży stra
chym jękiem rzuca na pierś,* na sznie, okropnie, jakby wicher wył
ręce Grzegorzewskiego stos za w rozsypujących się w gruzy ru
drukowanych karteczek o szero inach, •
.'’
kich, białych marginesach. Grze
I nagle—i to rzężenie milknie
gorzewski przymyka na chwilę i Grzegorzewski leży blady, siny,
oczy, jakby wciągał w siebie woń wychudły, z szeroko otwartemi
kwiatów, promienie słoneczne.
źrenicami, zaszklonemi łzami.
I podczas gdy trup stygnie
Tymczasem—Władek wyczer
pany usuwa się na klęczkach na w swej nieruchomości, te łzy po
ziemię.
woli staczają się po policzkach
Pierwsza Mazia odnajduje czyste, jasne—o s t a t n i e.
I trup zdaje się płakać sam
w niewyczerpanym skarbcu ko
biecego serca odwagę i męstwo. nad sobą, nad swoją dolą—a mo
— Chodźmy do niego! — mó- * że nad tymi, którzy pozostali.
wi—teraz mu będziemy potrzebniLecz Grzegorzewski upadł już •n
na poduszki i tylko ręce jego ner- f T\ *1 1
1
4
z
*
T
*
*
wowo cisną ku piersiom ćwiarłóżka korektę, zwrócił się z nią
ku
Mazi.
teczki papieru.
Proszę...
weźcie
to
do
sie
— Nareszcie!.. szepcze—nabie!—wyrzekł—ja
nie
będę
mógł
reszcie!...
Lecz głową kilkakrotnie r o - ,
*em zaJmowa^* Mam egzabi ruch dziwny, nieokreślony. Co- minaIz
wielką
wprawą,,
choć
drżąfa ją w tył, jakby przed uderze
cemi
rękami,
naciągnął
na
trupa
niami jakiejś niewidzialnej'pięści.
Grzegorzewskiego
prześcieradło,
Twarz, blada przed chwilą, sinie
zakrywając
ręce
i
głowę
zmar
je, piersi zaczynają z ciężkością
chwytać powietrze. Trochę piany łego.
Lecz Mazia wskazała ręką
pojawia się w kącikach ust.
Leona.
Śmierć nadchodzi.
—
Oddajcie
to
panu!—wyrzeWidocznem jest, że Grzego
k
ła
—
czyście
nie
widzieli
i
nie
rzewski chce coś mówić, bełko
słyszeli,
że
on
zamianował
pana
ce, lecz tchu złapać nie jest w sta
swym
następcą!...
nie.
W Leonie* na sekundę serce
— O... o!... te... dalej... dalej...
Mazia podtrzymuje mu gło bić przestało.
Teraz zrozumiał, co znaczyło:
wę. Drży cała i męstwo jej precz
Wy... dalej!...
poszło wobec grozy chwili.
Leon pochyla się nad łóżkiem,
pragnąc podnieść wyżej umiera
KONIEC TOMU PIERWSZEGO.
jącego.
Sądzą,.że choć w ten sposób
powstrzymają agonię,
Lecz Grzegorzewski przez I. Za co pochowano Grzegorzew
mgłę szklaną, która mu wzrok za
skiego.—
Nieprzewidziany
cios.—
Jesłania, dostrzegł Leona. I Leon
•B
drgnął, gdy nagle poczuł, jak rę szcze jeden dowód wolności fran
ka umierającego, koścista, strasz
cuskiego republikańskiego rządu.
na szarpie jego odzież i ręce.
— Wy... wy... —charczę Grze
Po wyjściu ze szpitala na
gorzewski.
ulicę—Mazia, Braumzwajg, Wła
— Co panie? co każecie? — dek, Leon i Wilhelminka stanęli
pyta Leon, cały zamieniony pod bramą, przez którą wyjeżdża
w słuch, tak ciche, tak strasznie ły karawany.
ciche są słowa, które idą z ust
Braumzwajg zwrócił się szyb
konającego.
ko do Leona:
— Wy... dalej...
—
To
już
wy...—rzekł
śpieI ostatnim wysiłkiem Grze
sznie—ja
mam
egzamina,
głowa
gorzewski wciska w dłonie Leona
.
mi
po
prostu
pęka...
jutro
siadam
owe korekty, które, jak stada sę
£
d
ó
egzaminu...
pów, opadły na jego półtrupie
Władek szlochaniem swem
ciało.
Leon jest tak oszalały z bó głośnem zaczął zwracać uwagę
/
• .-i
lu, że w pierwszej chwili nie ro przechodniów.
zumie, o co chodzi i szepcze:
— Proszę się uspokoić! — wyTak!... tak!...
rzekła dość ostro Mazia—nie po
- Wy!
trzebujemy dawać ze siebie wi
— Tak!
dowiska obcym ludziom. Najlepiej
Jeszcze jeden kurcz, jeszcze proszę iść do mnie i tam czekać,
jedna chęć oddechu, potem—ci- -aż ja wrócę...
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Ja nie odejdę od tych mu
rów—jęczał chłopak—chyba mnie
przemocą oderwiecie!
Leon uczuł, nie litość nad tą
g ł o ś n ą boleścią, ale pewien
wstręt i gniew.
Proszę iść natychmiast na
Glacierę!—wyrzekł rozkazującym,
oschłym tonem, którego dawniej
nie znał u siebie.
\I po chwili dodał:
— Ja k a żę !
I Władek, cały zaszlochany,
posłuchał tego głosu komenderu
jącego, nietylko fizyczną ale mo
ralną jego istotą i odszedł w stro
nę Glaciery z opuszczoną głową.
Wzrok Leona padł teraz na
stojącą obok niego Wilhelminkę.
Piękna panna zakrywała cią
gle chusteczką oczy i nos, jakby
się lękała, aby nie ujrzano jej
twarzy, z której łzy puder ob
myły.
Leon uczuł to samo wraże
nie, jakiego doznał, spojrzawszy
na Władka. Było to jednak jedno
tylko mgnienie oka. Rozkochanie
wzięło górę. I wydawało mu się
bardzo naturalnym postępkiem ze
strony studentki, gdy ta złama
nym głosem zawołała naprzejeżdżającą dorożkę i odwróciwszy się ku
Mazi, wyrzekła:
— Jestem tak złamana, że
muszę powrócić do siebie... i po
zostać sama z mem cierpieniem.
Wieczorem — przyjdę do was.
Bądźcie zdrowi!
Wsiadła do dorożki z trudno
ścią i natychmiast opadła w sam
róg powozu, rzeczywiście przybi
ta bólem. Leon uścisnął gorąco
jej rękę. Wyobraził sobie ogrom
jej cierpienia. Nie miał w sobie
ani cienia zazdrości. Było mu ła
two być szlachetnie-bohaterskim,
teraz, gdy Grzegorzewski nie
żył. Lecz on nie zdawał sobie
sprawy z rodzaju tego uczucia.
Współczuł z Wilhelminką i ro
zumiał jej smutek po stracie
tak wielkiej. Natychmiast rzucił
dorożkarzowi adres Wilhelminki.
I gdy dorożka ruszyła z miejsca—
z brzękiem i łoskotem starego
żelastwa, on stał chwilę, patrząc
z współczuciem na pudło karety.
—- Biedna!—myślał w duchu.
Przy nim stanęła Mazia.
— Trzeba się nam zająć po
grzebem—wyrzekła cichutko.
DCN

.

Pałac arcyksiążęcy w Żywcu.

Dwór w Żywcu.
W pięknej, wysoce romantycznej
okolicy górskiej, na południe od Kra
kowa, położony jest Żywiec, niegdyś
stolica możnego i rozległego hrabstwa
żywieckiego, dziś siedziba administracyi dóbr arcyksiąźęcych, zajmujących
przestrzeń kilkunastu mil kwadrato
wych w koło. Przez długi szereg lat
należały dobra żywieckie do sędziwe
go arcyksięcia Albrechta, zwycięzcy
w morderczej bitwie pod Custozzą.
Arcyksiąże nie przemieszkiwał w Żyw
cu i zaglądał tu rzadko tylko, na krót
ki czas, dla doraźnej lustracyi swych
galicyjskich posiadłości. Gospodaro
wała tu administracya arcyksiążęca
i sprawiedliwość nakazuje przyznać,
że gospodarowała dobrze. W kresowym
tym zakątku, sąsiadującym od strony
zachodniej ze Śląskiem, od wschodu
z Orawą węgierską, stanęła kultura
tak wysoko, jak w mało której okoli
cy kraju. Przybysza z równin ude
rzają tu przyjemnie znakomite drogi
publiczne, porządek, czystość i ślady
widocznego dobrobytu. Brak urodzaj
nej gleby wynagradza ożywiony ruch
przemysłowy. Wśród pięknych gór,
nad któremi panuje majestatycznie
Barania, rodzicielka Wisły, strzelają
ca szczytem swym 1789 metrów nad
poziomem morza, dymią się kominy
fabryczne w Żywcu, Węgierskiej Gó
rze, Hucie fryderykowskiej, Milówce
i Rajczy, dając ludności miejscowej
sowity zarobek. Sam Żywiec przed
stawia się jako istny fenomen wśród
miast polskich, gdyż nie posiada wcale
ludności żydowskiej i dzięki temu
odznacza się tak rzadko u nas spoty
kaną schludnością. W pośrodku mia
steczka wznosi się stary, renesanso
wy, zupełnie dobrze zachowany pałac,
niegdyś Wielopolskich, a obok niego
nowy pałac arcyksiążęcy, okolony roz
ległym, pięknie utrzymanym parkiem.
Przed kilku laty, po śmierci ar
cyksięcia Albrechta, przeszły dobra
żywieckie drogą spadku na innego
członka domu cesarskiego, arcyksięcia
Karola Stefana. Odtąd rozpoczęła się
dla Żywiecczyzny jakby inna era. No
wy dziedzic, człowiek w pełni sił mę
skich, zaledwie czterdziestokilkoletni,
jest osobistością wysoce sympatyczną.
Mimo zajmowanego do niedawna
w armii, a raczej marynarce państ
wowej, wybitnego stanowiska, oka
zuje gospodarcze i kulturalne raczej

niż militarne skłonności. Wrodzone
zamiłowanie jego skierowuje się ku
życiu domowemu i zajęciom umysło
wym; arcyksiąże lubuje się w malar
stwie, którego jest wybornym znawcą,
uprawia muzykę, a przy tern słynie ja 
ko doskonały gospodarz w swoich po
siadłościach. Przymioty te, zniewala
jące dla niego mimowoli, posiadałyby
jednak platoniczną tylko wartość dla
Żywca i jego okolicy, gdyby nie fakt,
iż arcyksiąże upodobał sobie do tego
stopnia swoje nowe, na ziemi polskiej
położone dziedzictwo, iż postanowił
osiąść w niem na stałe z całą rodzi
ną i dworem. I fakt ten zainauguro
wał właśnie nową erę w dziejach Ży
wiecczyzny.
Małe i cicho miasteczko polskie
zaludniło się pewnego dnia świetnym
i licznym dworom arcyksiążęcym. Ar
cyksiąże, wraz z małżonką, Maryą Te
resą toskańską, młodemi arcyksiężniczkami i arcyksiążętami zamieszkał
w nowym pałacu, Stary pałac zajęła
świta dworska. W pierwszych latach
urządzenia się w Żywcu arcyksięstwo

spędzali tu część roku, przebywając
resztę na południu, w dalmackiej swej
posiadłości Lussin-piccolo. Lecz w mia
rę pobytu swego w Żywcu znajdowa
li w polskiej swej siedzibie tyle po
wabu, iż dziś stali się stałymi jej
mieszkańcami i z wyjątkiem, krótkich
przeważnie, wycieczek do Wiednia i za
granicę, spędzają tu cały okrągły rok.
Łatwo zrozumieć, iż Żywiec podniósł
się niemało skutkiem obecności dworu
arcyksiążęcego, a rozległe dobra zyska
ły wiele przez stałą czujność i opie
kę gospodarza. Szczególną troskli
wością otacza arcyksiąże wspaniałe
lasy żywieckie, znajdujące się w wyt
wornej i wysokiej kulturze, w któ
rych często i z zamiłowaniem poluje.
W sąsiedzwie utrzymuje stosunki z pa
ru domami polskimi, jak z domem ks.
Władysławostwa Lubomirskich w po
bliskiej Rajczy i hr? Branickich w Su
chej. Nietylko też w salonie, lecz
i w kniei spotykają się nemrodzi poi
scy często z swym dostojnym sąsiadem
To wszystko przecież nie wystar
czyłoby jeszcze, aby zapewnić rodzinie
arcyksiążęcej tę szczerą i żywą sympatyę, jaką cieszy się w społeczeń
stwie polskiem, nietylko w najbliż
szej okolicy, lecz także daleko poza
obrębem Żywiecczyzny, w Krakowie
i w całym kraju. Arcyksiąże mógłby
być najmilszym człowiekiem i mile wi
tanym sąsiadem, mógłby być wybor
nym i cenionym gospodarzem w swoim
majątku, możnaby nawet, patrząc ze
stanowiska interesów krajowych, mieć
dla niego żywe uznanie za wzorową
gospodarkę na sporej przestrzeni na
szej ziemi, lecz równocześnie obojęt
nym mógłby pozostać szerszemu ogó
łowi. Jest wszakże coś, co tego po
tomka starożytnego rodu monarszego
czyni szczególnie bliskim polskiemu
uczuciu: jestto stosunek jego do ca
łego kraju naszego i społeczeństwa.
Dziedzic dóbr żywieckich jest w ca
łej pełni tern, co się popularnie nazy
wać zwykło: przyjacielem polaków, a co
w danym wypadku słuszniej byłoby
sprowadzić może poprostu do mianow
nika lojalności względem nowego oto
czenia, lojalności względem kraju,
którego stał się poniekąd obywatelem.
Nasza miłość własna radaby może do
patrzeć się tu działania jakiejś tkwią
cej u nas siły atrakcyjnej. Sądzimy
urorra

Arcyksięstwo Karolowie Stefanowie w Żywcu.
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żyć przychylność arcyksięcia na karb
jego prawej natury, czyniąc go niez
dolnym do pozostania obcym krajowi,
który obrał na stałą siedzibę. Arcy
książe nauczył się przedewszystkiem
wcale dobrze po polsku, aby módz po
rozumiewać się bezpośrednio z lud
nością, z którą wiążą go rozliczne
interesy. Następnie, jak przystało na
człowieka uczciwego, respektuje prawa
miejscowego żywiołu i miejscowego
języka do zajmowania należnego im
u siebie w domu stanowiska i prawa
te podkreśla dobitnie. Zdarzyło się
przed paru laty, że deputacyi obywa
teli żywieckich, poczynającej przema
wiać do niego w języku niemieckim,
przerwał uwagą, że rozumie popolsku.
Ludzie, pracujący w dobrach arcyksią
źęcych, widząc, za poprzedniej zwłasz-

Z parku zamkowego w Żywcu.

cza administracyi, na wszystkich lep
szych stanowiskach samych niemców,
przywykli uważać niemczyznę za coś
nieskończenie wyższego, przed czem
mowa i obyczaje polskie wstydliwie
kryć się powinny. Arcyksiążę zacho
waniem się swem na każdym kroku
zadaje kłam temu naiwnemu wyobra
żeniu prostaczków. Zdarza się, że ro
botnikom polakom, witającym go niemieckiem pozdrowieniem, przypomina,
że równie dobrze mogliby go pozdrowić
w ojczystym języku. Do niedawna na
żadną wybitniejszą posadę w admini
stracyi dóbr żywieckich nie mógł się
dostać polak; obecnie i to uległo zmia
nie. Od czasu objęcia majątku przez
arcyksięcia Karola Stefana weszła
w życie zasada, że przy otwarciu lub
opróżnieniu się miejsca w zarządzie la
sów, dóbr czy zakładów przemysło
wych, poszukuje się najpierw ukwalifikowanego polaka, a dopiero, gdy
takiego niema, przyjmowany bywa
cudzoziemiec, przyczem znajomość ję
zyka polskiego stawianą bywa jako
konieczny warunek. Toteż dziś już
spory stosunkowo zastęp techników,
leśników i agronomów polskich pra
cuje w dobrach żywieckich. Jeśli się
uzwględni, że dobra te zajmują ob
szar połowy niemal powiatu, łatwo
przyjdzie zrozumieć, jakie znaczenie
ma to otwarcie dla naszych pracowni
ków pola działania, z którego byli z dra
końską bezwględnością wykluczani.
Niemniejsze z pewnością jest moralne
Znaczenie tego faktu, który położył
kres upokarzającemu nas i drażniące
mu stanowi rzeczy. Opowiadają, iż
arcyksiążę przy pewnej sposobności
publicznie i dobitnie dał wyraz zapa
trywaniu swemu na tę sprawę, zaz
naczając, iż odbieranie chleba krajow
com przez sprowadzanie obcych sił
uważa wręcz za prowakacyę, godną
najsurowszego potępienia. Jeśliby odez
wanie się takie nie miało było nawet
miejsca, to w każdym razie postępo
wanie arcyksięcia znajduje się w zu
pełnej z niem zgodzie. Nakoniec ca
łej okolicy świeci arcyksiążę przykła
dem w dawaniu zawsze pierwszeń
stwa wytwórczości krajowej przed
obcą. Na dworze żywieckim przestrze
ganą bywa skrupulatnie zasada, iż
wszelkie potrzeby, o ile to tylko jest
możliwe, powinno się zaspakajać w kra
ju, dzięki czemu dwór arcyksiążęcy
należy do poważnych konsumentów

młodego przemysłu polskiego, a nie
mało zamówień handlowych płynie
przez ręce kupców żywieckich.
W atmosferze tych zasad wzra
stają i przyszli dziedzice dóbr żywie
ckich. Młodzi arcyksiążęta, wychowa
ni w Żywcu, mają w gronie nauczy
cieli swych także polaków i władają
biegle językiem polskim.
Wszystko to są rzeczy, które możnaby z pewną słusznością uważać za
naturalne, gdybyśmy nie przywykli
widzieć na ziemi naszej zbyt często
butnych cudzoziemców, postępujących
w sposób wręcz odwrotny, wyzysku
jących bogactwa kraju bez dawania
mu jakiejkolwiek kompensaty, lekce
ważących nasze interesy, ufnych wre
szcie w bezkarność, której rękojmię
daje im nasza niemoc polityczna. To
też nic dziwnego, że gdy znalazł się
potomek monarszego rodu, człowiek
niepospolitych przymiotów osobistych,
który zaświecił przykładem poszano
wania naszych praw całej rzeszy gra
sujących w Polsce rycerzy przemysłu,
łatwo i wdzięcznie przylgnęły do nie
go serca.
Serdeczne węzły, jakie połączyły
już osobę arcyksięcia Karola Stefana
z ludnością polską, rozciągają się i na
idealne pola. Arcyksiążę interesuje
się żywo Sztuką naszą i częstym by
wa gościem na krakowskiej wystawie,
gdzie zwracał swego czasu uwagę
przepyszny portret jego, w całej po
stawie naturalnej wielkości, pendzla
prof. Axentowicza. Opowiadają, iż pię
kną swą galeryę obrazów z pałacu
w Lussin-piccolo zamyśla arcyksiążę
sprowadzić do Żywca. Znalazłaby ona
tu pomieszczenie, już nie w nowym
pałacu, wzniesionym przed kilkunastu
laty przez jednego z architektów wie
deńskich i przedstawiającym się pod
względem architektury zbyt ubogo i co
gorsza, banalnie, lecz w ślicznym, sta
rym zamku Wielopolskich, o wspania
łych renesansowych krużgankach, do
którego arcyksiążę zamierza się po
dobno przenieść, a którego restauracya znajduje się właśnie w toku, pod
kierunkiem budowniczego Stryj eńskiego z Krakowa. W zamku tym prze
bywał przez pół roku nieszczęsny król
Jan Kaźmierz, po złożeniu korony, za
nim na zawsze wyjechał z Polski.
Dobra żywieckie należały wówczas do
tego króla. Następca jego, dzisiejszy
pan Żywca, upamiętnił ten pobyt
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wmurowaniem na jednej z zewnętrz
nych ścian zamkowych tablicy z od
powiednim, przez siebie ułożonym,
pięknym w swej prostocie napisem
polskim, który okalają polskie godła
wojenne, a na szczycie ich ryngraf
rycerski z Matką Boską Częstocho
wską.
I ten akt pietyzmu dla wielkiej
a nieszczęśliwej przeszłości naszej
maluje może lepiej, niż wszystko,
sposób myślenia szlachetnego 'arcy
księcia. To też serdeczna i pełna
wdzięczności atmosfera otoczyła pobyt
jego w naszym kraju, a gościnna zie
mia polska pragnęłaby mu dać wszy
stko dobre w zamian za okazywaną
jej przychylność.
Kraków.

C lW H S.

PIEŚŃ GEJSZY.
Gdyby minął czas niedoli,
Gdyby własnej zażyć woli!
Ach, w domowej prostej szacie
Piękną byłabym ja dla cię —
Zwykłym pasem przewiązana,
Pytałabym swego pana:
Chociem, luby, już nie gejsza,
Mów, czy mogę być piękniejsza?
Hokaj!
Spolszczył A. LANGE.

Z literatury francuskiej.
S. Peladan. La Rondache, (Plon 1906)
Marceli Prevost dał pierwszy przy
kład swojemi „Listami do Franciszki"
że będąc par excel lance pornografem,
można odstąpić od szablonu i napisać
choć jedną książkę dla panienek... Obec
nie w ^litterature blanche, oddaną do dyspozycyi najmłodszemu pokoleniu nie
wiast francuskich, wzbogacił p. Peladan,
ogłaszając drukiem swoją Rondache.
W ciekawej, pełnej finezyi przedmowie,
ten autor znany ogółowi z książek naj
jaskrawszych, najdrastyczniejszych, ja
kie wydała jaskrawa w swem wyuzdaniu
literatura francuska, tłomaezy co mogą,
a czego nie mogą czytać młode panienki—
i dlaczego...
La Rondache to historya roman
tycznej istotki, która wychodzi za
mąż za viveur'ci z całą świadomością te
go, co czyni. Chce ona zwrócić Don Juana
na drogę cnoty, chce swym wpływem
wykorzenić z niego nie tylko złe instynkta, ale i wspomnienia.
Wierny raz powziętej zasadzie, p.
Peladan przez cały ciąg opowiadania,
nie używa ani razu zbyt jaskrawych
określeń, dla taniego efektu kolorystyki
realistycznej nie zbacza na stronę ścieżki
pornografii...
Trzeba w tej książce cenić nietyle
talent, ile... siłę woli!
Z—a.

W ro c z n ic ę Unii lu b e lskie j.
(11 Sierpnia 1569 roku).

o złożonej przysiędze,
arcybiskup Uchański
dziękował Zygmunto
wi Augustowi, że: „za
jego staraniem Pan
Bóg do końca ten akt
zdawna pożądliw y
przodkom naszym
przywieść raczył” J). Następnie
zwrócił się arcybiskup ku Li
twie, winszując jej zgody, je
dności, poczem starosta żmudzki Chodkiewicz odpowiadając arcy
biskupowi, zapewniał panów pol
skich, „iż nie list, nie pargamin,
nie pieczęci, ale cnota a chuć ich
(Litwinów) i miłość do tego (zgo
dy, jedności) jezawżdy wieść bę
dzie jako wiodła” i żądał panów
polskich „dołożenia próśb” do kró
la, aby to „cokolwiek się posta
nowiło i za łaską Bożą skończyło...
potwierdzić raczył”. Uchański
uczynił natychmiast temużyczeniu
zadość, a król uczynił rzecz" dzię
kował Bogu i obiecał według po
winności, co trzeba zrobić i po
twierdzić 2).
Następnie „król wstał z stołka
i szedł prosto do konia, bo mu
dzierżano koni w pogotowiu.
W tenże czas gdy jechał do ko
ścioła był wielki deszcz niezmier
ny. I jechali* do kościoła do mia
sta (do kościoła) świętego Stani
sława. Panu Bogu dziękował król
z nabożeństwem cum senatu et
nuntiis et cum magna freąuentia
hominum" (z senatem, posłami
i wielką ilością ludzi). A dzięko
wał z płaczem Panu Bogu „chwa
łę dawał", kazał śpiewać Te Deum
i sam śpiewał. Potem udał się na
zamek. „Tak się ten dzień skoń
czył" 3).
Ze wspomnianych „przywile
jów" doszedł nas tylko przywilej
polski, podpisany przez „radę du
chowną, jak i świecką i posłów
ziemskich korony Polskiej".
Oznajmiali oni „tym to listem,
iż mając ustawicznie przed oczy
ma powinność nąszą przeciw oj
czyźnie swej sławnej Koronie Pol
skiej, którejśmy wszystkę poczci
wość, ozdobę, pożytek pospolity,
a najwięcej umocnienie od nie
bezpieczeństwa tak wnętrznego,
jak zewnętrznego opatrzyć po
winni... bacząc też na chwalebny
związek i społeczność przez przod
ki z obywatelami w. ks. litewskie*) Dyarjusz Działyńskiego.
’) Tamże.
3) Kojałowicz 285 — 7. Dyaryusz
Działyńskiego zgodnie rzecz podaje.

(2)

go uczynioną, listy, przysięgami,
pieczęciami, czciami obojej stro
ny umocnioną, statecznością obojej* strony dzierżaną, lecz potem
niejako zatrudnioną" (zepsutą),—
prosili zawsze tak Zygmunta I,
jak Zygmunta Augusta, aby „co
się z tej społeczności (zjednocze
nia) wykroczyło, w swą rezę wsta
wić raczyli". Za łaską Boga i kró
la odbyły się w tym celu zjazdy
warszawski i parczowski (1563
i 1564), które stanowiły „wstępek"
do naprawienia tej po części „na
ruszonej unii". Wreszcie zwoła
ny został sejm i zjazd do Lubli
na, na których uznano, że „aczkol
wiek były stare spisy przyj acielstwa sprzymierzenia", wszakże
„dla mocniejszego spojenia i wza
jemnej miłości braterskiej" trzeba
unię ponowić. A więc zgodzono
się, że Królestwo Polskie i W. X.
Litewskie jest jedno nieróżne i nierozdzielne ciało, a także nieróżna,
ale jedna spólna Rzeczpospolita,
która się z dwu państw i naro
dów w jeden lud i państwo znio
sła i spoiła. A temu obojemu
narodowi, żeby już wiecznemi
czasy jedna głowa, jeden pan i je 
den z król spoiny rozkazowa!...
spólnie obran, w Krakowie koro
no wan". Dalej mówi przywilej,
że mają być wspólne sejmy, że
foedera et pacta mają być wspólnie
zawierane, że będzie^ jedna mo
neta, będą jedne cła, że obywa
telom obu państw w jedno złą
czonych, wolno będzie wszędzie
osiadać i nabywać dobra, że wre
szcie warują się wszelkie przy
wileje osób, litewskich" 4).
Przywilej był „pisań i dan na
tym sejmie spólnym lubelskim
pierwszego dnia miesiąca lipca
r. p. 1569". Pierwszy podpisał
go Jakób Uchański, arc. Gniezn.
Między dalej podpisanymi znaj
dujemy takich przedstawicieli Ru
si jak: „Konstanty Konstantynowicz, książę Ostrogski, kijowski
(wojewoda), Aleksander książę
Czartoryski, wołyński (w-da), Ro
man książę Sanguszkowie bracławski."
Zawarta w Lublinie unia da
leką'była od wcielenia Litwy, zo
stawiono jej bowiem szeroką au
tonomię! Posiadała ona swoje oso
bne wojsko, własnych ministrów,
zupełnie oddzielny swój zarząd.
Właśnie nie była to nawet auto
nomia,\ ale był to dualizm, do
4) Yolumina legum II 770.
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ostatnich granic posunięty. Jedy
nym potężnym łącznikiem był
wspólny sejm, bez niego bowiem
stosunek Polski do Litwy miałby
prawie wszelkie cechy unii per
sonalnej. Oprócz wspólnego mo
narchy pozostałaby tylko wspól
na polityka zagraniczna, moneta
i granica celna. Z życzeń Litwi
nów nieuwzględniono właściwie
tylko osobnego „podniesienia" kró
la na W. Ks. litewskie, osobnej
jego przysięgi", osobnych pieczę
ci. Sprawa spornych ziem ruskich
była już, jak wiemy, poprzednio
rozstrzygniętą. Zostawiono Litwi
nom ich specyalne urzędy, jakich
nie miała Korona, a nigdy aż do
końca istnienia Państwa Polskie
go nie narzucano polaków Litwie
na jej dostojeństwa.
Sejm lubelski ciągnął się .je
szcze do 12 sierpnia. W tym cza
sie (19 lipca) Fryderyk Albert,
książę Pruski, złożył hołd lenniczy.
W przeddzień zamknięcia sej
mu odbyło się w kościele uroczy
ste ogłoszenie zatwierdzenia unii
oraz 88 ustaw na sejmie uchwa
lonych.
W „potwierdzeniu uniey mię
dzy narody polskimi i litewskimi"
Zygmunt August oznajmiał wszem
wobec i każdemu z osobna, iż
„czyniąc zadość prośbom i żądliwościom wszech stanów Korony,
jako i samej potrzebie Rzeczypo
spolitej, także powinności a urzę
dowi naszemu królewskiemu i abyśmy Unię W. X. Litewskiego
z Koroną Polską przez pradziada
naszego i wszystkie inne Stany
tych państw uczynioną... ku sku
tkowi przywiedli, jakoby nigdy
niczym ani się naruszać, ani ni
gdy rozrywać nie mogła" — zwo
łał sejm walny do Lublina, na
którym „przy wielkim zbierze
ludzi stanów wszelkich narodów
różnych" omówiono i utwierdzono
zasady unii. „Umacniając" te
uchwały, król zawiadamia dalej,
iż „przedtem wołyńskie", kijow
skie i podlaskie ziemie ku koro
nie Polskiej zdawna przed zaczę
ciem unii należące", tejże Koro
nie powrócił i że obywatele tych
ziem „mają być uczestniki wol
ności, swobód, własności narodu
polskiego". Następnie król nazna
czał Warszawę na sejmy walne,
pozostawiał sejmiki powiatowe
„jak były wedle obyczaju", wre
szcie dawał „miejsce panom ra
dnym litewskim tak duchownym
jak świeckim między pany radne
koronne, a także posłom ziemskim
województw litewskich między
posły województwa Korony" 5).
5) Działyńskl.
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Fakt ten ogłoszenia unii uwie
cznił słup z ciosowego kamienia
z posągami Jagiełły i Jadwigi,
wzniesiony później w Lublinie
przed pałacem radziwiłłowskim,
odziedziczonym przez króla po
ukochanej Barbarze.'
"

* *
*

Dzień owego uroczystego „po
twierdzenia" (11 sierpnia) obcho
dzimy jako rocznicę zawarcia unii
lubelskiej, choć właściwie stanęła
ona i zaprzysiężoną została dnia
1 lipca.
Ród Jagiellonów, ta diva progenies, jak go współcześni nazy
wali, rozpoczął dzieło unii, a osta
tni męski rodu tego potomek do
konał wielkiego dzieła, będącego
chlubą naszej przeszłości naro
dowej. .
Wielki król powinien był
umierać spokojnie, widząc wspa
niały rezultat swych zabiegów,
patrząc na urzeczywistniony cel
swego żywota. Ale obawa, aby to
wielkie dzieło nie upadło, nie opu
szczała go do ostatniej chwili ży
cia. W testamencie swym przeto
zaklinał oba narody, aby unii do
chowały.
„Rad duchownych i świe
ckich—pisał—rycerstwo, szlachtę,
mieszczan, przez Boga żywego,
przez miłość Rzeczypospolitej pro
simy i upominamy i zaklinamy,
aby będąc obywatelami tak Ko
rony jako i W. X. litewskiego,
byli jednem nierozdzielnem na
wieki ciałem, jednym ludem, je 
dnym narodem, chcieli, aby Pan
Bóg,, który będąc jednym w je 
dności się kocha, jedność miłuje,
pomnaża, wspomaga, długo te
państwo zjednoczone wspomagał.
Przeto tym naszym testamentem,
obiemu państwu, Koronie Polskiej
i W. X. litewskiemu dajemy i odkazujemy i zostawiamy miłość,
zgodę, jedność... Racz Panie Boże
w tym obojgu państwie utwier
dzić, coś w nim przez nas, spra
wił; racz oboi ten lud w jedności
spojony, w niezmyślonej miłości
wiecznie chować"6).
I stało się zadość życzeniom
wielkiego króla. Dwa narody
w „niezmyślonej miłości" dotrwa
ły aż do dni naszych. Szły razem
obok siebie w doli i niedoli,
w tryumfach i męczeństwie...
A choć obecnie pozostała tyl
ko unia moralna, a owa „społecz
ność przez przodki uczyniona"
zdaje się „niejako zatrudnioną",
wskutek wpływów obcych i źle
6) W dziele Michała Balińskiego:
Historya Wilna t. II str.
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pojętego patryotyzmu „nowych
ludzi", nierozumiejących, iż unia
została zawartą nie dla pochło
nięcia jednej narodowości przez
drugą, lecz dla nadania im siły
odpornej pod „tarczą miłości" (sło
wa aktu horodełskiego)—to miejmy nadzieję, że przeszło pięć wie
ków wspólnego i bratniego poży
cia dwu narodów nie pójdzie na
marne, że minie chwila sztucznie
wznieconych nieporozumień, a po
zostanie jeszcze trwałym na dłu
go „chwalebny związek" równych
z równymi i—daj Boże—wolnych
z wolnymi.
. Kazimierz Bartoszewicz.

Spóźnił się.

Jeden z delegatów, przysłany do Petersburga przez
chłopów rosyjskich, celem kontrolowania działal
ności posłów.

Wieś rosyjska.
Opis przygodnego turysty.
Głęboka wieś rosyjska jednego z po
łudniowych powiatów gub. Riazańskiej.
Wieś jakby przykucnęła^ w jarze, a na
okół, na wzgórzach, jak okiem sięgnąć,
rozpostarł się step. Nie ten kwiecisty,
wiecznie uśmiechnięty, szeroki step ukra
iński, lecz wiecznie zapylony, pomar
szczony i zczerniały, jakby zestarzały
zbyt wcześnie.
Jest wieczór. Z pól wraca bydło,
chude krowy, wynędzniałe owce. We wsi
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jest cicho. Niema gwaru i ożywienia wsi
spokojnych i wesołych. Większość męż
czyzn na zarobkach po miastach i fabry
kach; część wraca do domu jeno na czas
żniw. Zostały więc tylko baby, zostali
staczy i dzieci i trochę mężczyzn. Guber
nia „małorolna" i w dodatku gubernia
głodna". W przeszłym roku był nieuro
dzaj. Ziemstwa zorganizowały pomoc.
Częścią z ofiar dobrowolnych, częścią
z pożyczki^rządowej, zdołały dać ziarna
na zasiew i dają co miesiąc po 30 fun
tów pszenicy na głowę, na „duszę", jak
mówią tutaj. Nazywa się to „połuczka"
i trwa aż do nowego plonu. Zresztą, nie
jest to dar, jeno pożyczka.
Siedzimy przed chatą naszego gospo
darza. Chłop, jak tutaj, zamożny; ma na
naszą miarę 3 morgi gruntu uwłaszczo
nego („nadielnoj ziemli") i 4 morgi zie
mi własnej, nabytej; ma trzy krowy, trzy
konie i 10 owiec. Oprócz nas do wiecze
rzy siada dziesięciu mularzy — obcych,
którzy budują szkołę ziemską. -Wieczerza
przechodzi w milczeniu; robotnicy zmę
czeni pracą, my — obcy. Ale kiedy po
wieczerzy jeden z młodszych robotników
zaczyna przygrywać na harmonii, robi
się weselej, ukradkiem po kilka nadcho
dzą dziewczęta, ciekawe obcych, za nimi
chłopcy — parobczaki, z za progów chat
wyglądają ^ciekawie starsi i starzy. Chło
pak gra coraz weselej. Gra „kamarinskij",
taniec zbliżony do kozaka, ale nieco in
ny w tempie. Dziewczęta zaczynają przy
tupywać, najpierw na miejscu, potem idą
w koło, za niemi chłopcy, baby poklaskują w dłonie i przyśpiewują w takt.
Pląsają na dobre.
Tymczasem około nas, na ławach za
stołem, zbierają ; się starzy gospodarze.
Wybadawszy zlekka, skąd my i co za
jedni, pytają . o nowiny, o Dumę. Wyj
muję gazetę i zaczynam im czytać arty
kuł o pogromię białostockim. Czynią uwa
gi swoje, z których wieje antysemityzm.
Niebawem rozmowa przechodzi „na
ziemię". Twarze się ożywiają, oczy za
czynają błyszczeć, widać, że chodzi oto,
co głęboko wrosło w duszę tych ludzi,
co jest i bólem ich i radością. -.Kiedy
skończyłem, czytać, z za stołu podnosi się
stary, barczysty chłop i z ręk ą; wycią
gniętą przed siebie zaczyna mówić. To
długie opowiadanie o czasach pańszczy
zny, o tym wyzysku, bólach i krzywdzie,
jakie cierpieli ze wszystkich stron przez
lat tyle. I stary, chociaż twardy, jak
każdy- chłop zresztą, chociaż widać, że
dużo przeżył na świecie, ma łzy w oczach.
I każde słowo jego to żywe dzieje, to jęk
sponiewieranej duszy ludzkiej.
Ale młodzi wolą mówić o teraźniej
szości; mówią, przerywając sobie, o straj
ku rolnym, 'mówią o związku włościań
skim (krestianskij sojuz), mówią o roz
maitych uchwałach gminnych, o „ziem
skim" (ziemskij naczalnik), o wysłaniu
„chodaków" (deputatów) od gminnej Du
my, o pobiciu komisarza (pristawa) i t. d.
Jest w tern wszystkiem dużo ciemnoty,
ale przedewszystkiem dużo zrozumienia
swoich interesów, a ogromnie wiele ukry
tej energii, która jeno czeka lepszej organizacyi i sygnału.
I tak wszędzie—po całej Rosyi. By
liśmy w guberniach Włodzimierskiej,
Moskiewskiej, Tulskiej, Riazańskiej i t. d.
Wszędzie jedna myśl, jedno pragnie
nie, często zaś jedno groźne żądanie:
„Ziemi i woli".
J. Frank.

Emigracya polska w Paryżu.
»*ł
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Akt uroczysty zakończenia roku w szkole polskiej na Battignolles, który odbył się w ubiegłym
tygodniu pod przewodnictwem d-ra Ksaw. Gałęzowskiego.

Po zagajeniu posiedzenia przez przewodniczącego, głos zabrał ks. Tański, kapelan szkoły pol
skiej na Battignolles.
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Zycie literackie we Francyi
II. Drogi sławy paryskiej.
Mylą się ci, którzy przypuszcza
ją, że przysłowiowy „podbój Paryża"
jest łatwy. Wystarczy zajrzeć do
życiorysów kilkunastu wybitnych pi
sarzy, aby się o tem przekonać. Ta
kich, jak Goncourtowie lub Dumas,
co przez rodziców mieli zabezpieczo
ne wygody materyalne dla debiutów
literackich, naliczymy niewielu. Kie
dy młodziutki Dumas (syn) skończył
kolegium, ojciec tak się do niego ode
zwał: „Jesteś już mężczyzną, posłu
chaj mnie tedy. Kto się nazywa Ale
ksandrem Dumasem, staje wobec bar

dzo poważnego obowiązku: nie ma
prawa żyć, jak episier lub komiwo
jażer. Jada obiady w Cafe de Paris,
posiada piękne kobiety, którym płaci
po królewsku. Nie powinien sobie
odmawiać czegokolwiek.' Ruszaj więc
w drogę, mój synu, i licz na mnie.
Za trzy lub cztery lata, jeżeli zechcesz się ożenić—boć zawsze trzeba
na tem skończyć—dam ci na począ
tek trzysta tysięcy franków." Młody
Dumas tak dobrze rady posłuchał, że
po roku miał już 50,000 franków
długu, mógł więc łatwo znieść liczne
niepowodzenia, które go trapiły przed
wystawieniem „Damy Kameliowej“.,
Równie wyjątkowego ojca miał
C. Mendes. Na wstępie do życia ta
ką od niego usłyszał przemowę:
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„Bądź literatem, ale takim, jak na
leży. Założę ci pismo, w którem bę
dziesz mógł pomieszczać swoje elukubracye. Jeżeli masz talent, po ro
ku zdobędziesz nazwisko; jeżeli ta
lentu nie masz, stracę dwadzieścia
tysięcy franków, ale nie będziesz mi
już zawracał głowy literaturą". Wi
docznie ojciec wkrótce uwierzył w ta
lent syna, bo zaproponował mu sam
sto tysięcy franków na założenie
dziennika, ale syn wołał miesięcznik.
Znaczna jednak większość gło
śnych pisarzy nie miała • bogatych
ojców i wpisywała się do cechu lite
rackiego po ciężkiem terminatorstwie.
Maupassant, Coppee, Halevy, Andrzej
Theuriet, Huysmans, Zola rozpoczynali
karyerę życiową od przykrej służby
urzędniczej; J. Claretie i L. Descaves byli oficyalistami w handlowych
przedsiębiorstwach; A. Daudet, W.
Sardou, J. Richepin, Bourget przez
długie lata zarabiali na utrzymanie
nauczaniem prywatnem; A. France,
syn antykwaryusza, pracował w księ
garni Lemerre’a, gdzie przygotowywał
wydania klasyków i pisywał „les notices pour les gens du monde“; Ohnet
był adwokatem bez klientów; J. Lemaltre i E. Faguet przeszli przez
szkołę normalną i otrzymali stopnie
profesorów. Wszystkich tych autorów
poczytywać należy za wybrańców lo
su: zwalczyli przeszkody i pozyskali
głośne imiona. Na ogół jednak ciężką,
cierniową, niekiedy wprost upadlającą
jest droga zdobycia trudnej do okre
ślenia mary, zwanej sławą paryską.
Gdy młody literat prowincyonalny staje w Paryżu, ma przed sobą
trzy gościńce wiodące do popularno
ści: salony wielkoświatowe, czasopi
sma codzienne lub peryodyczne, wre
szcie niezależną, upartą i gorącą
pracę.
•/
Salony literackie mają we Fran
cy] wielką tradycyę. Od czasu sła
wnego Hotel de Ram bouillet (1608)
w ciągu dwóch wieków narzucały one
despotycznie smak całemu piśmien
nictwu francuskiemu. Twórcy nakła
niali swe zdolności do wymagań
i kaprysów wielkich dam i panów.
„Dobry ton" zabraniał, wszelkiego,
żywszego objawu uczuć i wzruszeń,
pisarze więc zmuszeni byli trzymać
się starych, zwietrzałych reguł, w war
tość których sami nie wierzyli. Ol
brzymią rolę odegrały salony w przed
dzień Rewolucyi, gdy gromadziły u sie
bie literatów panie: księżniczka du
Maine, Necker, de Beauliarnais, de
Lambert, ks. Orleańska, pani du Deffand, panna de Leśpinasse, p. Geoffrin, d’Epinay, Doublet de Persan
i tyle, tyle innych. Około tych prze
cież kobiet skupiali się: Fontenellę,
Diderot, Voltaire, d’Alembert, Jun Jakób Rousseau,—wszyscy zgoła, którzy
zbudowali dzisiejszą naukę francuską,

filozofię i moralność, całą Francyę
nowoczesną. Ci ludzie byli też inicyatorami Wielkiej Rewolucyi.
W dziewiętnastym wieku cieszą
się jeszcze szeroką sławą zebrania literacko-towarzyskie u pań: Suard, de
Vergennes, de Remusat, de Beaumont,
Recamier, de Girardin i t. d. Ale
powoli salony tracą swe dawne zna
czenie. Romantyzm uczynił pisarza
zależnym od własnego temperamentu.
Literat narzuca swe dzieła szerokim
masom i zmienia do gruntu własne
stanowisko zawodowe w społeczeń
stwie. Zdobywa sobie samodzielność
finansową i nie boi się rozkazów
mody.
Spanoszone mieszczaństwo, na
śladując chętnie wszelkie „przeżyte
kształty", usiłuje dziś jeszcze pod
trzymać tradycyę dawnych salonów
literackich. Niestety, ocala raczej
pozory, niż treść. To też dzisiejszy
„salon" paryski rzadko już bywa
szczęśliwą pomocą do sławy. Pomi
jam okoliczność, że młody literat,
pragnący wejść do wielkoświatowego
środowiska, musi posiadać rekomendacye i. stosunki, to jest przywieźć do
Paryża pewne warunki powodzenia^
na których mu zazwyczaj-zbywać Ale
salony, które gromadzą mieszaninę resz7
tek zwyrodniałej arystokracyi rodowej
z zalewającą świat burżuazyą, przed
stawiają obraz rozpaczliwej,, niepra
wdopodobnej pustoty. Ludzie „wiel
kiego świata" paryskiego, lekceważą
literaturę, a bawią się na ogół dosyć
pospolicie. Przeciętny wieczór beaumondę'u fest karykaturą, rautu.. Ze
brani goście, złożeni z różnych sfer,
a często i narodowości, zazwyczaj
znają się bardzo mało lub . są dla
siebie zgoła óbćy. Nikt się nie kwa
pi, aby tych ludzi zbliżyć i zapoznać
wzajemnie. Panie siedzą nieruchomo
na fotelach i kanapach; panowie sto
ją, milcząc, spoglądają na siebie nie
ufnie i wyciągają kiedyniekiedy ręce
po kieliszek madery lub filiżankę pa
chnącej sianem herbaty. Jedni przy
szli tu dla „stosunków", inni — aby
zmienić gatunek swej nudy. Tylko
gospodyni domu rozmawia żywo. Po
kilku chwilach banalnych komplemen
tów, rozpoczyna się męka słuchania.
Produkuje się kolejno cały szereg tak
zwanych artystów to jest pianistów,
śpiewaczek, skrzypków, cudownych
dzieci, zapomnianych tenorów, ochry
płych basów, którzy łudzą się, iż
przez pośrednictwo „wielkiego" świa
ta wypłyną na widownię publiczną.
Popisują się następnie różni członko
wie towarzystwa. Dwuznacznym do
wcipom i scenom charakterystycznym
ustępują niekiedy produkcye szczegól
nego pokroju. Widziano, jak córka
znanego ministra tańczyła na takim
wieczorze „la danse du ventro“; sły
szano, jak wytworni, całkiem swiart

panowie deklamowali ku uciesze roz
bawionych hrabin i rozpanoszonych
mieszczanek, pornograficzne wiersze
o miernej, oczywiście, kadencyi. Po
każdym numerze improwizowanego lub
z góry ułożonego programu, wybu
chają salwy oklasków i długie, bez
wstydne zachwyty wydekoltowanych,
sześćdziesięcioletnich douairieres,
oraz ziewających po kątach, wyfraczonych panów. Gdy się wyczerpie
wesoła część dystyngowanego kon
certu, uprzejma gospodyni domu wy
ciąga z tłumu swych gości młodego,
długowłosego poetę. Nieszczęśliwa
(a jednak szczęśliwa) ofiara staje
pośrodku salonu i deklamuje mono
tonnie kilka najlepszych swych sone
tów, w których obraża obłudnie roz
bawioną gawiedź skargami duszy.
Miłe towarzystwo płaci zblazowany
mi oklaskami a rozsiadłe po kana
pach protektorki sztuki przewracają
oczami, wołając jedna przez drugą:
„ah, delicieux! quel talent!... quel
sentiment!,.."
Śród takich publicznych wystę
pów spotyka młodego sonecistę nie
kiedy zaszczyt olbrzymi: redaktor
podrzędnego pisemka poklepie go
pretensyonalnie po ramieniu i zapro
ponuje wydrukowanie owego sonetu,
co był tak bardzo „delicieux". Cza
sem znów zostanie zaproszony do sa
lonu ściśle literackiego (jeszcze nu
dniejszego niż poprzednie), gdzie mi
łująca literaturę gospodyni zaprosi go
na pasztet z truflami i przedstawi pra
wdziwemu „członkowi akademii".
Wogóle zyski moralne z tego
rodzaju wizyt są nieznaczne. Nakar
miony złudzeniami i goryczą, młody
poszukiwacz „nazwiska11 zwraca się
do dziennikarstwa codziennego lub
peryodycznego.
Jan Lorenbowicz.

Teofilowi Wiśniowskiemu.
Trzydziesty pierwszy lipca przypom
niał Lwowianom jeden z w strząsających
epizodów porozbiorowej kroniki miasta.
Roku 1847, w owym dniu, wśród powszech
nej żałoby mieszkańców, w przytomno
ści niezliczonych tłumów, zalegających
ulice, posuwał się z więzienia karmelickie
go ulicy Halickiej ku miejscu stracenia
ponury kondukt, wiozący skazanego na
śmierć Wiśniowskiego. W arczały głucho
bębny, śmiertelną bijące pobudkę, bły
skała złowrogo broń silnej eskorty woj
skowej. O samym zachodzie słońca na
wzgórzu, z którego nieporównanie piękny
widok na Lwów się roztacza, zawisł
uwielbiany emisariusz na szubienicy
z okrzykiem: „Niech żyje Polska!" Ciało
strącono w dół wapienny, spalono i za
sypano ziemią. Wnet miejsce to pokryło
się całą górą kwiecia i wieńców, które
już odtąd co rok przystrajać miały sa
motną mogiłę Wiśniowskiego, z początku
składane ukradkiem, w tajemnicy przed
argusowem okiem policyi, potem już

i
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jawnie, uroczyście i manifestacyjnie. Po
stać straconego patryoty nabrała z cza
sem w wyobraźni lwowian legendarnych
kształtów. W miarę, ja k coraz nowe po
kolenia oddalały się od tragicznego mo
mentu, zamiast maleć w perspektywie
czasu, ja k tyle innych, potężniała, na
bierała blasku, aureoli, niemal znamion

Składanie wieńców na grobie Teofila Wiśniowskiego
* we Lwowie.

świętości. Nie zastanaw iając się nad
hasłami, z któremi szedł w bój ten wy
słannik emigracyi paryskiej i gorący
stronnik Mierosławszczyzny, nad pro
gramem, w imię którego działał, lud
uczcił w nim instynktownie wielkie, ofiar
ne serce, które nad wszystko ukochało
Polskę i płomienną tą miłością uzbroiło
go na śmierć, imponującą pogodą, wzbu
dzającą w samych oprawcach niemy
szacunek. Instynkt był trafny. Wśród
bojowników i ofiar ruchu wolnościowe
go la t czterdziestych Wiśniowski góro
wał bezbrzeżną miłością ojczyzny, żył
pragnieniem jej szczęścia, niósł jej
w ofierze każdą myśl, każde drgnienie
swej pięknej i czystej duszy. To wiel
kie i niepokalane uczucie pozwoliło mu
umrzeć najpiękniejszą śmiercią, śmiercią
bohatera, dającego gardło za wierność
ideałom. W miejscu, gdzie się dokonał
mord nad Wiśniowskim, stanęła przed
kilkunastu laty, staraniem mieszczaństwa
lwowskiego, skromna kulumna grobowa,
która panuje nad calem wzgórzem. Na
wzgórzu tern każdego roku, dnia 31 lipca,
gromadzi się wielotysięczny tłum lwow
skiej młodzieży, ścielą się kw iaty i wień
ce, a o zmroku, gdy nad rozłożonem
w dolinie miastem płonąć zaczyna łuna
wieczorna, zapalają się dokoła -grobu
migotliwe ogniki lampionów i ' wzbija
się w niebo przejmujący do głębi’chóral
ny śpiew „Boże'coś Polskę".
‘
»
Lubicz. ♦

między wschodem słońca a godziną dzie
wiątą. Następnie zaś pod zachód. Wpra
wny rybak nieraz po ciemku potrafi je
szcze zaczepić pstrąga, orientując się plu
skiem opadających. Pstrągi idą dobrze rów
nież w końcu sierpnia do końca września.
Racyonalna ochrona pstrągów trwa
od 1-go października do 1-go maja.
Dobór muszek jest rzeczą najważniej
szą przy łowieniu pstrągów.
Nie wszędzie na jednakowe muszki
idą pstrągi. Zależy to także od pory.
Powinno się wybór muszek stosować do
much latających w danych miejscowo
ściach i £ danej porze—nawet w danym
miesiącu.
Kto raz tego sportu zakosztował, co
rok mu będzie się oddawał, wyczekując
stosownej pory z niecierpliwością, a pra
cowicie przygotowując potrzebne przy
rządy.
M. K.
Pstrągi trzymają się w kamienistych potokach górskich.

pstrąg zaczepia się ze
wnętrzną częścią ciała.
Mocno zahaczony pstrąg
zanurza
się
głęboko
w
wo
Rybołóstwo na wędkę, szczególniej
dę
i
szybuje
ostro
po
dnie
łowienie pstrągów, jest u nas bardzo ma
rzeki,
starając
się
skryć
ło rozpowszechnione. Jako sport, jest to
pod
kamieniami,
do
cze
jednak jeden z milszych i trudniejszych.
go
nie
powinno
się
dopuś
Pstrągi przebywają tylko w bieżącej
cić,
gdyż
trudno
go
stam
wodzie, w rzekach kamienistych, przy
tąd
wydostać
bez
wcho
spadkach łub prądach.
dzenia
dp
wody.
PozaPołów odbywa się w następujący spo
tern
ryzykuje
się
jeszcze
sób: wędkę, opatrzoną przynętą, w po
złamanie
wędziska
lub
staci muszek sztucznych (bez spławika),
przetarcie
sznurka
o
ka
zarzuca się w poprzek rzeki i wolno, na
dając muszkom ruch, przypominający mienie.
Lekko zaś zaczepio
ruchy prawdziwych much, przeprowadza
się ku brzegowi.
ny pstrąg rzuca się na
Należy baczną zwracać uwagę, by wszystkie strony, często
w chwili skoku pstrąga do muszki, szar wyskakując ponad wodę.
pnąć wędką tak ostrożnie, żeby zaczepi W takich razach regulu
wszy .go, nie wyrzucić z wody. Dbać je się długość sznurka
rulonikiem—dbając o to,
trzeba jednocześnie o ciągłe wyprężenie
wędki. Skoro pstrąg się zahaczył, wów by był zawsze wyprężo
czas należy przyciągnąć zwolna wędkę n y — najlżejsze, bowiem zwolnienie po
do brzegu, gdzie oczekuje pomocnik z są zwala rybie odczepić się. Nim taki pstrąg
czkiem, którym zdobycz wyjmuje. Często zmęczy się i pozwoli do brzegu docią
bardzo, przy chwytaniu muszek w locie, gnąć, na niemałą próbę wystawia on
zręczność i cierpli
wość rybaka.
Najtrudniejszym
jest pstrąg schwy
tany za ogon—ten
dokazuje i opiera
się, rwąc zwykle
w prądy i naraża
jąc na z ła m a n ie
wędki, jeżeli się
niema le k k ie j i
zwinnej ręki.
Najlepszymi mie
siącami do łowienia
są: maj i czerwiec.
Mając wprawę,
można łowić z ła
twością do dwustu
pstrągów dziennie.
N a jle p s z a pora:
Pstrągarnia w Rayczy (u ks. Wł. Lubomirskich). Wielki staw w'parku.

Łowienie pstrągów.
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Olbrzymie pstrągi, złowione w Rayczy.

Wzdychalnica.
(2 )

Z cyklu: Legendy ukraińskie.

Spojrzałem na niego — starcowi
łza w oczach zakręciła się. Odwró
cił się i rzekł gorączkowo:
— Chodźmy, panie...
Szedł powoli, odpoczywał, roz
glądał się, pokazywał gdzie i* co kie
dy wykopał. I tak doszliśmy do szczytu.
Staliśmy, nic nie mówiąc do sie
bie długą chwilę. Przed nami Dniepr
szeroko płynął, za nim fala zielono
ści poruszała się g rą rozwieszonego
nad nią słońca, potem srebrzysta
smuga Czartoryi, później pas złoci
sty piasków, a dalej we mgle ginęły
ciemno błękitne bory... Widok był
daleki, dziki, pełen siły i gdyby nie
mrowisko ludzkie — pod nami Padół,
zdawać by się mogło że nad tym ca
łym krajobrazem świeci słońce takie

same, jak przed wiekami świeciło—
i taka sama natura dzika, spokojna,
dziewicza.
• '
— Jak to pięknie!—wyrwało mi
się mimowoli.
Starzec'myślał jakgdyby nie pię
knością natury, lecz sobą był zajęty.
Stał ze spojrzeniem, utkwionem'na
zachód i rzekł półgłosem boleśnie:
— Nie widać Nowogródka../ .
Uczułem nagle skurcz w gardle
i żal mi się zrobiło tego samotnego
starca,losem rzuconego daleko od
swoich piasków i borów.
Starzec zapanował nad wzrusze
niem i starał się go ukryć.
— Oto widzi ''pan...’ Samson.i.
cerkiew Bracka... sala kontraktowa...
Ale mnie to wszystko ani w gło
wie było. Cheiałem, ażeby coś mi
mówił o zamku, o starych ludziach,
dawnych dziejach...
'
'
— Cicho na tern zamczysku—
odezwałem się.
— Teraz cicho, ale przyjdzie je
sień, to wiatr tak huczy jakby ty
siąc ludzi płakało... Coś wzdycha
i j§czy, aż serce człowieka boli słu
chać!
-— Może to od tego i Wzdychalnicą górę nazwano?—wtrąciłem.
' — Ma być że tak... Ta, gdzie
teraz stoim.y, nazywa się taki Wzdychalnicą, a ta co bliży do Szczekawicy, Kisielówka.
— A dla czego ją tak nazwano?
— Ludzie różnie mówią... powia
dają, że był kiedyś wielki pan, co się
nazywał Kisiel, a drugi wielki roz
bójnik, co go Chmielem zwano. Ten
rozbójnik zwyciężył silne wojska, du
żo panów pobrał do niewoli i przy
jechał do Kijowa. A tu siedział wte
dy na zamku ten Kisiel, który go
wstydził zawsze za to, że krew chrześciańską dla swojej chciwości prze
lewa... Jak się zejdą, bywało, to się
strasznie kłócą.
— I cóż się z tym rozbójnikiem
stało?
— Powiadają, że żyje dotych
czas... lata po całej Ukrainie i wyje
żałośnie, prosząc przebaczenia, ale
mu nikt go dać nie ośmiela się... Nie
mogąc wy błagać, duch jego z zemsty
lata po chatach chłopskich i ciągnie
ludzi do złego... Nad jaką wsią prze
leci, to tam albo pożar wybuchnie,
albo krew się poleje... a za nim wślad
idzie cień tego Kisiela i woła cicho:
opamiętaj się... opamiętaj się... Są lu
dzie, co ich słyszeli i widzieli.
Powiedziawszy to, starzec po
czął okiem wodzić po najbliższej oko
licy, a wzrok jego zatrzymał się
w pewnym punkcie na podgórzu.
.» — Ludzie czasem dziwy* gada
ją —rzekł;—takie, że się wierzyć nie
chce..:? ; ł . . -U/’.Przerwał i zamyślił się.

— Dawniej, kiedy jeszcze mój
teść żył, późną jesienią albo w zi
mie, kiedy wichura tak huczy i ję
czy, że ledwie góry całej nie prze
wróci, siedzimy, bywało w chacie, ja
swoje, on swoje robi, dzieci się ba
wią, a tu huczy i huczy i śniegiem
bije w okna, jakby żywa dusza dobi
jała się do chaty... Ot, kiedyś przed
samem Bożem Narodzeniem, kiedy tak
zahuczało, mój Kożemiaka powiada:
— Oho! Zlatują się Lachy na
nabożeństwo...
Ja, ot, jak zwykle młody i dur
ny, nie bardzo słuchał tego. Myślałem że żartuje z Lachów, bo jak
bywało rozzłości się, to i mnie La
chem nazywa... Rok minął, znowu
przed Bożem Narodzeniem burza, zno
wu zahuczało, mój Kożemieka zno
wu powiada:
— Oho! Zlatują się Lachy na
nabożeństwo...
Wzięła mię kiedyś ciekawość za
pytać jego: co to znaczy? Doczekali
my wiosny, poszli do ogrodu robić,
aż widzimy sąsiedzi na jednym ogro
dzie zebrali się w kupkę, na coś pa
trzą, coś radzą. A było to tuż za
raz na Szczekawicy, ledwie owrażek
minąć...
Rękę wyciągnął ku Padołowi.
— Niech pan patrzy... Widzi
pan ten dach zielony?
— Widzę.
— To cerkiew Konstantyna. Wi
dzi pan... przez całą Wzdychalnicę,
aż do końca Szczekawicy, na tej ca
łej przestrzeni był stary, wielki za
mek kiedyś. Z tej strony, od nas —
pański, a z tamtej, od Szczekawicy—
księżowski; było tu kilka cerkwi, ko
ściół wielki, biskup mieszkał...
Urwał nagle, jakby coś sobie
przypomniał.
— Aha... otóż widzimy: ludzi stoi
gromadka... coś rozpatrują... My tak
że do nich. Krzyż wykopali—no i pa
trzą, co to za krzyż? Jeden mówi
niemiecki, drugi lacki—ot, ani ten nie
wie, ani ten. Popatrzyłem i ja. Spoj
rzę—jużci nasz, lacki. Powiadam
tedy:
•
- •— To polski krzyż! ' ' *
A ten, co wykopał, stary już był
człowiek, powiada:
— No, kiedy polski, weź-że go
sobie, a poszanuj.
Wziąłem, podziękowałem i wró
ciliśmy do roboty.
Minęła wiosna, lato—znowu przy
szła zima. Wisi sobie ten krzyż
u mnip nad łóżkiem, już wszyscy
i zapomnieli o nim, aż przed Bożem
Narodzeniem zerwie się znowu wi
chura, a mój Kożemiaka znowu po
wiada:
— Oho! Zlatują się Lachy na
nabożeństwo...; , : ,
Ot, ja myślę sobie: poczekaj, dziadu, wyspowiadam ja. cjebie. A jak

raz wtedy trafił się dobry zarobek—
grosz zbywający był. Ja wetknąłem
podmajstrzemu rubla w garść: biegnij,
synu, ta przynieś sztofik oczyszczo
nej i funt osietrzyny, a wiedziałem,
że Kożemiaka osietrzynę lubił. Niby
to wszystko działo się z powodu do
brego zarobku. Stary pił, a ja tylko
gębę maczał. Naprowadził ja rozrozmowę na krzyż, na zamek—stary
rozgadał się.
— Wiesz, że tu był zamek, ale
nie wiesz wszystkiego. Był tu kie
dyś i kościół lacki, taki wielki, że
jak zaczęli mury jego rozbierać, to
trzy cerkwie zbudowali z niego. Bi
skupi polscy kiedyś tu siedzieli...
A we mnie ’ duch zamarł, słu
cham.
— W tym kościele portrety ich
wisiały, jeden koło drugiego. Kto ich
tam wszystkich policzy, dużo było—
taj chodź! Z jednej i drugięj strony
wisieli w złotych ramach. Jeden na
zywał się Gasztołd...
'
Jak to powiedział — aż mńie
w oczach pociemniało... Musi to być
prawda — pomyślałem — tacy panowie
oddawna siedzą koło Wilna i Tro
ków... A on powiada dalej:
— Drugi nazywał się Wereszczyński, trzeci Kozimirski—po tym
już nie było biskupów, a koło tego
ostatniego wisiał portret jakiegoś
wielkiego pana, starego już w czer
wonym kontuszu, ale prawa ręka je
go była zamazana czarną farbą od
ramienia aż do palców...
— A jakże się on nazywał?
— Hrymajłem—czy jak go zwali.
Ale pewnie inaczej, bo był to Lach,
a Lachów tak nie nazywają.
— Prawda—pomyślałem sobie.
A Kożemiaka mówi dalej:
— Pod spodem tego portretu nie
było podpisu żadnego, tylko cynobrem
wielkiemi liczbami był wypisany rok
1686... Co to miało znaczyć? Nie
wiem. Nikt nie wiedział, czy on się
wtenczas urodził, czy umarł, czy co
innego się stało. Otóż i kościoła już
niema, i portrety ludzie poroznosili
po chatach—kto chciał, to brał, zwy
kle jak na zwaliskach... Ale powia
dają ludzie, że raz na rok, przed
Bożem Narodzeniem, ten kościół wy
rastał z pod ziemi cały, wielki, obra
zy wtedy wisiały na ścianach, świece
zapalały się...
— A któż to widział?
— Był taki, co widział? Oto jak
zacznie huczeć i sypać śniegiem na
górze, to starzy ludzie powiadają:
— Oho! Zlatują się Lachy na
nabożeństwo... Ale ktoby tam był
poszedł na tę górę wtedy? Opowia
dali, że każdego, kto poszedł z cie
kawości, wiatr jak pochwycił, to nim
kręcił tak długo, aż dopóki nie zwa
lił i śniegiem nie zasypał. Ot, raz
jeden śmiałek mówi: ja pójdę! Wziął

poświęcaną świecę w ręce i przed
samą, północą, kiedy wiatr hulał
w najlepsze, podrapał się na tę górę.
Ludzie z początku śmieli się, a po
tem żałować poczęli: przepadnie chło
piec... Mija godzina, druga, trzecia—
nie wraca. Aż, tak już po trzecich
kurach: stuk, stuk do okna.
— Otwórzcie!
Poznali go po głosie. Otworzyli.
Aon, blady jak chusta, przemówić nie
może. Rozgrzał się trochę, oprzytom
niał, a potem począł opowiadać:
— Ledwiem iść począł — zrazu
mię porwało i buch o ziemię. Zerwa
łem się—idę znowu, znowu mię prze
wróciło. Wtedy ja wyjąłem świecę
i wziąłem do ręki. Jak tylko mię wi
cher w oczy—to ja świecę wysuwam
przed siebie. Idę, idę, idę — aż pa
trzę — światło jakieś miga, patrzę
lepiej — stoi gmach wielki taki, jak
nasza Bracka cerkiew na Padole. Za
chodzę, pośrodku lampa wisząca się
pali. Kościół wielki, ale pusty — ani
ducha żywego! Tylko portrety wiszą
ce wodzą za mną oczyma. Myślę
sobie: poczekam, co to będzie. Aż pa
trzę—zapalają się świece przy jednym
ołtarzu, przy drugim—wszędzie. Ja
sność wielka zrobiła się, a nie wi
dać nikogo, ktoby te świece zapalał.
Cisza w kościele—tylko świece gore
ją. Słucham, patrzę... otworzyły się
drzwi wielkie wchodowe, zimno po
wiało stęchłe, jak gdyby się groby
otworzyły. Naraz zaklekotało coś i ko
ściół począł się wypełniać—patrzę—
same kościotrupy. Mężczyźni, kobiety,
żołnierze—kto w czem był pochowa
ny, w tern przyszedł. Nagie czaszki,
tylko oczodoły czarne patrzą. Idą,
stają, klękają, siadają w ławkach.
Temu karabela stuknie głucho o ka
mień podłogi, ów kościstymi palcami
uderzy o ławkę — i cisza, taka stra
szna i zimna... Ja tylko świecę moją
trzymam mocno w ręku. Wtem od
zakrystyi odezwie się dzwonek, niedzwonek — głucho, jakby- kto kość
o kość uderzał. Wysunęły się na
przód dwa małe szkielety — w kom
żach, za nimi ksiądz w ornacie, za
rzuconym na klekoczące koście... Za
częła się msza... Chłopcy w komżach
podają ampułki, przenoszą mszał
z jednej strony na drugą, wszystko
to się robi cicho, ani głos się nie
odezwie, tylko klekocą koście o ko
ście, jakby bociany dziobami uderzały
się wzajemnie. • Kościotrupy klękają,
wstają, żaden słowa nie przemówi,
tylko cichy płacz słychać dokoła
i westchnienia... Ledwie się msza
skończyła, zaszumiało coś w kościele,
rozstąpiły się kościotrupy, a środkiem
drogi, wiodącej do wielkiego ołtarza,
szła kobieta. Twarzy nie było widać,
zakryła ją sobie białym całunem tak,
że tylko czarne oczodoły migały. Na
plecach miała płaszcz szkarłatny,

a nad czołem paliła się sinawym
płomyczkiem gwiazda i przed nią po
suwała się prosto do tego portretu
w czerwonym kontuszu. Zbliżyła się
cicho, podniosła rękę i palec utkwiła
na cyfrach, cynobrem pisanych, 1686...
Dotykała każdej cyfry po kolei— a po
kościele poszmer poszedł od brzegu
do brzegu, jęk i westchnienia takie,
jakby wszyscy ludzie naraz cichym
płaczem wybuchli i tłumili...
Lęk mię zdjął—nie wiem, co mi
się stało. Upadłem na ziemię i stra
ciłem przytomność. Nagle uczułem
zimno i obudziłem się. Leżę na zie
mi, a wicher koło mnie huczy i śnieg
sypie, a sypie. Na szczęście, świecę
trzymałem w ręku. Porwę się... sta
nę... aż słyszę koło siebie szczęk
broni, huk, uderzenie szabel... ha,
całe wojsko szkieletów pędzi... pędzi
i znikło... Dwóch tylko zostało. Jeden
w delii szerokiej, w czapce sobolowej
z czaplemi piórami, z buńczukiem
w ręku, krzyczał:
— Zburzę, zniszczę wszystko,
wymorduję...
A drugi, w krótkim żupaniku,
z brodą przystrzyżoną, mówił do nie
go łagodnie:
— Opamiętaj się... Na koniec
rzeczy pamiętaj... Wszystko zniszczy
łeś, zburzyłeś... trzeba wszystko nanowo budować...
A tamten syczał:
— Uciekaj... i ciebie w kawały
posiekam!
<
— I znikli;
Gdy się to opowiadanie skończy
ło, starzec westchnął, jak gdyby i je
mu ciężar spadł z piersi,
—- Takie to rzeczy działy się na
tej Wzdychalnicy—zakończył.
—- A nikt nie powiedział, co zna
czy ta liczba 1686?
— Nikt nie wie... może się jakie
wielkie nieszczęście wtedy stało?
Fr. Rawita.
M arzec 1906. Ł ozina.

Audiencya u Ojca św.
Papież Pius X odznacza się niezwy
kłą dobrocią. Jego oblicze posiada w so
bie wyraz jakiejś bezbrzeżnej słody
czy, która ujmuje i podbija serce każde
go, kto miał szczęście zbliżyć się do
Ojca św. Widok Papieża budzi cześć
i uwielbienie, budzi miłość nieograniczo
ną... W spojrzeniu jego uderza przytem
piętno niewymownego smutku... Uśmiech
na twarzy ma jednak Papież dla tych,
co u Jego tronu szukają pociechy i uko
jenia.
Dobry dla wszystkich, Pius X szcze
gólną łaskawością zaszczyca zawsze Po
laków, którzy ać/ ZrWmi Apostolorum
przybywają do Rzymu. Przed kilku tygo
O 1

dniami, na audiencyi prywatnej, Ojciec
św. przyjął p. Adamową Dobrowolską,
która bawiąc w Rzymie, pragnęła uzy-

P. Adamowa Dobrowolska z córeczkami.

skać błogosławieństwo papieskie dla swej
rodziny, zwłaszcza zaś dla dwóch córe
czek, przystępujących do pierwszej komunji św. u grobu św. Piotra, w podzie
miach bazyliki watykańskiej, gdzie na
tę intencyę ks. Marszałkiewicz, ze zgro
madzenia 00. Zmartwychwstańców od
prawił mszę św. za specyalnem brwe
papieskiem.
' Nasza ilustracya przedstawia wła
śnie tę grupę polską (matka z córecz
kami), wracającą z audiencyi, która
trwała około 20-tu minut i miała prze
bieg następujący.
Przyjęcie odbyło się w prywatnym
apartamencie papieskim. Rozmowa to
czyła się po włosku. Gdy pani Dobro
wolska nadmieniła, że dzieci mają obiet
nicę otrzymania pierwszej komunii z rąk
Jego Świątobliwości, Papież z serdecz
nym uśmiechem odrzekł:
— Dobrze, dobrze! jeśli tylko zdro
wie dopisze.
Potem zapytał: co dzieci trzymają
w ręku? To były fotografie Papieża.
— Pokażcie mi to—rzekł—muszę tu
wszędzie popoprawiać błąd, zrobiony
przez litografa.
To mówiąc, wziął fotografie i .wła
snoręcznie podopisywał brakującą literę
5 w imieniu Pius, opuszczoną w druku.
Potem zaczął się wypytywać o Pol
skę, o Warszawę i słuchał z widocznem
zajęciem opowiadania o wypadkach.
— Niedawno był tu wasz arcybiskup,
ks. Popiel—zauważył Papież. W sprawie
tej nieszczęśliwej sekty, która nam tyle
bólu i wstydu przynosi.
— A tak, tak!—dorzucił Papież.
Następnie wziął fotografię swoją,
własnoręcznie na niej podpis swój poło
żył i uszczęśliwionym dziewczynkom
wręczył medale złote, na pamiątkę pierw
szej komunii, udzielając całej rodzinie
Swego błogosławieństwa.

M. J.

1

i

do tego świetnego, podług ogólnej tury tajnej nie mogę wymienić isto
opinii palestry naszej, obrońcy karne tnego źródła. “
go, którego imię związane jest z ca
Źródło owe nie zostało ujawnione
łym szeregiem procesów ogólno-kar- ani na śledztwie pierwiastkowem, ani
nych, politycznych i prasowych, tak też podczas rozpraw sądowych.
pomyślnie zakończonych dla oskarżo
Obecni w Iłowie podczas . zabój
nych..
stwa, strażnik Dan i sołtys Lengla,
Oto, w jaki sposób przedstawił gdy im pokazano Kaczorowskiego
mi istotę sprawy i jej przebieg me i Gizmajera, zamkniętych w celi wię
cenas Papieski:
ziennej przez okienko, wielkości mie
21 stycznia r.b. w Iłowie, pow. dzianej monety pięcio-kopiejkowej,
Sochaczewskiego, po nabożeń
stwierdzili podobieństwo Ka
stwie w kościele dwaj
czorowskiego do zabójcy
przyj ezdni młodzi lu
Nieświetajłowa, nato
dzie zaczęli przema
miast całym szeregiem
wiać do zebranych
in n y ch św iadków
udow odniono, że
przed kościołem na
strzelający w Iło
temat re wolucyj ny;
ujrzawszy zbliża
wie był blondynem
(Kaczorowski jest
jącego się straż
brunetem), że wa
nika policyjnego
N ieś w ie tajłowa,
lizka, z którą przy
jechali agitatoro
jeden z agitato
Zygmunt Kaczorowski.
wie do Iłowa, nie
rów strzelił doń
podobna była do
z rewolweru i po
Z pod stryczka
walizki, znalezionej
łożył trupem na
u Kaczorowskiego,
miejscu, drugi wy
na wolność. strzelił d w a razy ,
wreszcie kilku powa
żnych świadków stwier
w powietrze, poczem
oba zmieszali się z tłu
dziło, że K aczorow ski
Głośna sprawa ogrodnika Kaczo mem i zbiegli z Iłowa. Wejście do X pawilonu w cytadeli. w dniu wypadku nie wy
jeżdżał wcale z Warsza
Upłynęło trzy tygo
rowskiego, który uniknął, stryczka li
tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi dnie od wypadku, gdy w Warszawie wy, odległej od Iłowa o wiorst 70. •
zaaresztowano dwóch mło
— I pomimo to?
okoliczności, jest chyba naj
dych ludzi, w ich własnych
— Kaczorowski został uznany za
wymowniej szymv dowo
mieszkaniach: ogrodnika winnego przez sąd wojenny na po
dem, że kara śmierci
Zygmunta Kaczorow siedzeniu 20 czerwca.
jest owym przeżyta
skiego i grawera Giz— A Gizmajer?
.
kiem penitencyar- ■;
— Jego sprawa została; umorzo
majora.
nym, nie mogącym
Zapyta pan, w ja  na z decyzyi jenerał-gubernatora dla
być nadal cierpia
ki sposób władze braku dowodów jeszcze na początku
nym przez cywili-*1
wpadły na trop czerwca.
■ ;
zowane usfńoj e
podejrzanych?
— Czemże pan-mecenas tłomaczy
państwowe;..j, ,. (?
— Oto docho sobie tak straszny w możliwych swoich
Każda omyłka
dzenie policyjne skutkach wyrok sądowy względem
sędziów da się
wrzekomo wyjaś Kaczorowskiego? Czyżby obrona...
naprawić przy
niło, że owi mło
— Ta postawiona była w sądzie
najmniej do pe
dzi ludzie, którzy po doskonale. Bronił Kaczorowskiego
wnego stopnia; mó
wypadku przeprawi bardzo zdolny i sumienny kolega
żnaprzy wYócić cześć
li'się łódką przez Wi Zbrowski, zrobił on wszystko, co było
i dobre imię nie win-,
słę, a następnie końmi w jego mocy, aby udowodnić niewin
nie skazanemu, można
dotarli do Warszawy „po- ność swego nieszczęśliwego klijenta.
skrócić niezasłużone cier
pienia skazańcom*.'do
— A więc...
•
Pokoik dla odwiedzających więźniów
dobni“ byli do aresztopoiitycznych w x pawilonie.
wanych później, ile że
więzień i robót; cięż-;
— Omyłka sądowa, na szczęście
kich—co innego- z wy- -"
u Kaczorowskiego zna taka, którą dało się jeszcze poprawić!
dartem, dzięki błędnemu osądzeniu, leziono „mniej więcej“ taką
— Rozumiem: główny sąd
wojenny uchylił wyrok
życiem ludzkiem’...
’ , ;J
• samą walizkę,, z jaką
Skazany' przed miesiącem na przyjechali do Iłowa
na skutek skargi kasa
śmierć przez powieszenie Kaczorow dwaj pomienieni agi
cyjnej.
ski dziś przez tenże sąd, w. innym tatorowie.
— Myli się pan:
tylko komplecie, uznany został za
Głównie zde
skarga kasacyjna
zupełnie niewinnego przypisywanej cydował o uwię
przez najwyższą
mu zbrodni...
zieniu domniema
instancyę wojen— Zwykła omyłka sądowa—po nych sprawców za
no-sądową zosta
wie rutynowany urzędnik Temidy,— bój stwa strażnika
ła odrzucona, nie
nie pierwsza i nie ostatnia...
raport b. naczel
bacząc na to, że
‘— .Stanowimy prawa dla ogółu, nika powiatu So
p o p ie ra ł ją w
nie dla jednostek; zawsze były i bę chaczewskiego Bugłównym sądzie
dą ofiary niedoskonałości wszelkich rago (jak wiadomo
wojennym patryustaw—filozoficznie zakonkluduje mąż zabitego przed pa
archa palestry pol
stanu...
' . ' ;
;:
ru tygodniami przez
skiej w Petersbur
Tylko człowiek wzdrygnie się na niewyśledzone osoby),
gu, znany ze swej'
samą myśl możliwości takiej omyłki... późniejszego świadka
gruntownej w ie d z y
prawniczej mecenas 01Tej, mniej więcej treści, był w sprawie, treści nastę
wstęp do przemówienia sądowego pującej: „Drogą wiadomo Widok z I-go piętra X pawilonu na szamowski. Wyrok się
miejsce przechadzki
uprawomocnił i miał być
ostatniego z trzech obrońców Kaczo ści tajnych dowiedziałem ogródek —uwięzionych.
wkrótce wykonany,
rowskiego—mecenasa Papieskiego.
się o osobach winowajców
Cóż więc wpłynęło na po
' Udałem się właśnie po odpowied zabójstwa; byli nimi Kaczorowski
nie informacye o przebiegu sprawy i Gizmajer; w interesie jednak agen- wtórne osądzenie sprawy?

— Zawdzięczamy obrot jej po przed panem ingoranta sądowego:
myślny dzięki staraniom, poczynionym jaki bywa zwykły skład sądu wojen
przez posła Wł. hr. Tyszkiewicza nego?
i mec. Olszamowskiego, aby zaintere
— Prezyduje jeden z członków
sować sprawą Monarchę. Mecenas sądu wojennego, wy Chowaniec wojsko
Olszamowski przedstawił na Najwyż wej akademii prawnej; inni czterej
sze imię obszerny memoryał o prze członkowie są zwykłymi oficerami
biegu sprawy; bardzo drobiazgowo ze wyższych stopni różnego rodzaju broni.
stawił zeznanie wszystkich świadków
— I wyroki sądu takiego są osta
i w końcu zamieścił następującą kon teczne?
kluzję:
—■ Tak, jak sądów przysięgłych;
„Wasza Casarska Mość! Nie służy od nich tylko kasacya do głów
tylko gruntowne poznanie spra nego sądu wojennego, który może
wy, ale i długoletnia mo
uchylić wyrok tylko z powo
ja praktyka zawodo
du dopuszczonych przez
wa i życiowa, prze
sąd 1-szej in s ta n c y i
konały mię, że
uchybień formalnych.
K a c z o ro w s k i
P o d zięk o w aw szy
skazany został
szanownemu Me
na śmierć za
cenasowi za ła
przestępstwo,
s k a w e informaktórego nie po
cye, . o p u śc iłe m
pełnił.
mieszkanie j ego,
To moj e głę
powtarzając sobie
bokie przeko
w myśli parę wtrą
nanie wkłada
conych w rozmo
na mnie obo
wie maxym łaciń
wiązek-i dodaskich:
je mi bodźca do
zwrócenia**się do
; Pereat mundus
Waszej Cesarskiej
Jiat justitia!u
Mości, jako do źródła
„Reminem captwabiłaski z prośbą o uła Zdjęcie sali sądowej w klubie wo mus. nisi jurę vtctum,
w cytadeli. W głębi sę
skawienie Kaczorow jennym
aut in malejitio depredziowie, na przodzie oficerowie
skiego*.
dyżurujący w sądzie.
hensum**)
Monarcha na skutek
memoryału owego zażądał przedsta
A wreszcie dodałem z westchnie
wienia sobie sprawy i uznawszy wi niem od siebie: „Czyż życie ludzkie
nę Kaczorowskiego za „wątpliwą"— nie jest igraszką losu?!.."
rozkazał osądzić sprawę powtórnie
w innym komplecie sądu.
— Rozumie pan, że potem wszy.*) „Niech zginie św ia t—-byleby się
stkiem zadanie moje'było bardzo ła- stało zadość sprawiedliwości!“
tweni obronić Kaczorowskiego.
• „Nikogo nie uwięzimy, jeśli prawnie
— Jedno jeszcze pytanie,- panie nie udowodnimy jnu winy, lub jeśli gonie
Mecenasie, które zdradzi we mnie schwytamy na przestępstwie".

Może Wielmożny pan być przekona
ny, że są ludzie sprowadzający sobie
cylindry z Anglii a nie istniejący, mi
mo to, dla panny A. Byłoby najle
piej, żeby ci ludzie nie trudzili.się
daremnie i wogóle zaniechali dal
szych wizyt w domu, gdzie ich w ła
ściwie nikt bardzo nie pragnie i tyl
ko z dobrego serca znosi ich istota
anielska, kochająca wyłącznie jedne
go, człowieka t. j. właśnie tego, któ
remu rozkazała przeprosić Szanowne
go Pana. Czyniąc to, niniejszem bła
gam Szanownego Pana o łaskę nie
noszenia białych kamaszków. To dro
bnostka, która nie zrobi Panu naj
mniejszej różnicy, dla mnie o tyle nie
jest bez wagi, że na widok tych bia
łych kamaszków wpadam, z przepro
szeniem, w pasyę i potem .czynię ta
kie rzeczy jak n. p. wczoraj, za co
tak się gniewa panna A. Przy tej spo
sobności zwracam uwagę Wielmożne
go Pana na okoliczność, że jeżeli pan
na A. kazała mi Pana przeprosić,
to bynajmniej nie dlatego, że czuje
dla Pana choćby odrobinę jakiejkol
wiek sympatyi — lecz tylko z nie
zwykłej dobroci i delikatności swego
serca, które zasmuciłbym tak samo,
gdybym zamiast panu zrobił jaką przy
krość n. p. staremu Wincentemu, któ
ry nam podaje płaszcze w przedpokoju.
Wogóle, radziłbym Sząn. Panu nie
mieć o sobie samym zbyt wysokiego
pojęcia i nie wzbijać się w zbytnią
dumę z powodu niniejszego listu,
którego ton cokolwiek może za uni
żony i za skromny tłómaczy się wła
śnie tern, ż e — jak zaznaczyłem po
wyżej—niema dość ciężkiej ofiary,
której nie zrobiłbym z miłości dla
panny A. Tylko dla niej i z jej roz
kazu poniżam się przed Panem, czy
niąc tak, jakbym ja był wszystkiemu
winien, podczas gdy właściwie cała
wina spada na Pana
/
'
z Wysokiem poważaniem

O.

F .
słuchacz medycyny.

S2anowny

Parne!

Tylko kilka słów z rozkazu pan
ny A., która życzy sobie; żebym
Pana przeprosił. Niema rzeczy, któ
rej nie zrobiłbym dla panny A. Zro
zumie pan, że wołałbym w tej chwili
co innego robić, niż do pana pisać.
Ale gdyby mi panna A. kazała rzu
cić się z okna, rzuciłbym się z pe
wnością. Dlatego nie wdaję się na
wet w kwestyę: kto z nas dwóch miał
wczoraj racyę, tylko czynię tak, jak
bym ja był wszystkiemu winien. Mam
przytem nadzieję, że pan nie nadu
żyje sytuacyi i nie będzie potem opo
wiadał wszystkim, że w końcu ja
musiałem pana przeprosić. Przyzna
pan, że w gruncie rzeczy słuszność
jest po mojej stronie i że właściwie
byłoby rzeczą pańską prosić mię

o przebaczenie. Ale kocham pannę
A. i dlatego zgodziłem się na ten
krok dziwny, . sprzeczny z logiką
i z najzwyklejszą sprawiedliwością.
I nic sobie z tego nie robię, że Sza
nowny Pan czyta ten list zapewne
z ironicznym uśmiechem. Zamykam
niejako na wszystko oczy i Pańskie
uśmiechy ironiczne poprostu dla mnie
nie istnieją. Szanowny Pan raczy
uwzględnić, że nie ma najmniejsze
go powodu śmiać się z kogokolwiek
ironicznie, zwłaszcza gdy się potrze
buje tyle wyrozumiałości od innych.
Co do mnie, to wiem dobrze, że kła
niam się cokolwiek niezgrabnie i że nie
umiem zachowywać się odpowiednio
w tak zwanem porządnem towarzy
stwie, ale to wszystko nie stanowi
nic o istotnej wartości mężczyzny.
oa

P. S. Proszę o natychmiastowe pi
semne poświadczenio odbioru tego listu
żebym mógł się wykazać przed panną A.

Ssćwwwwy Panie!
Poświadczam, że otrzymałem sza
cowne pismo Pańskie z dnia 12. b. m.
Co się tyczy mego bywania w domu
wiadomym, to trudno mi je st o tyle
zastosować się do Pańskiego życze
nia, że od wtorku panna A. je st mo
ją narzeczoną. W sprawie białych
kamaszków porozumiemy się, jak my
ślę, przy obiedzie, na który z pole
cenia mej narzeczonej mam honor
Sz. Pana niniejszem zaprosić.
z winnym szacunkiem

B. C.

i. Firma C & Spółka.

za autentyczność ręczy.
T a d eu sz Rittner

Z ulic Warszawy.

Wzmocnione patrole konne, przesuwające się po mieście.

Z teatru.
„Bartel Turaser", trzy-aktowy
dramat niemiecki p. Langmanna, jest
olej drukowym obrazkiem z życia ro
botniczego. Bohater sztuki, człowiek
z natury uczciwy—na skutek nalegań
żony i obawy nędzy dla ukochanych
dzieci, zdradza strajkujących towa
rzyszów. Świadczy w sądzie fałszy
wie, by uwolnić od odpowiedzialności
znienawidzonego majstra, który go
przekupił. Rozwścieczeni robotnicy
chcą zlynczować przedawczyka. Pan
Langmann jednak do tego nie dopu
szcza. Turasera ukarze Opatrzność.
Kiełbaski, nabyte za judaszowe pie
niądze, staną się Deus eu Machina
pokrzywdzonej cnoty. Dzieci umrą
na niestrawność. Zaś Turasera ogar
ną takie wyrzuty sumienia, że pój
dzie sam oskarżyć się o krzywoprzy
sięstwo. W ten sposób z melodra
matu p. Langmanna można wyciąg
nąć podwójny sens moralny: 1) ludzie
o nieczystem sumieniu powinni uni
kać kiełbasek parowych; 2) uniwersalnem lekarstwem na t. zw. wyrzuty
sumienia jest dłuższy pobyt w wię
zieniu. Ckliwość, z jaką autor prze
prowadza swą tezę, mogła wzruszać
sentymentalne mieszczki niemieckie.
Publiczność warszawska pozostała
nieczułą, mimo doskonałej w szcze

Jeźdźcy trzymają karabiny w pogotowiu do strzału.

gółach i w całości
gry p. Bednarczyka,
i pomimo nader sta
rannej wystawy. W
teatrze ludow ym
„ B a rtel Turaser"
mógłby mieć racyę
bytu. Wątpię, czy
zdoła się utrzymać
na repertuarze Te
atru Wielkiego.
Filharmonia wy
stawiła przeróbkę p.
Benedykta Filipowi
cza z powieści Sien
kiewicza „ Ogniem
i Mieczem". Prze
róbka dokonaną jest
z bezpretensy onalną
zręcznością i przy
odpowiednio boga
tej i stylowej wy
stawie mogłoby li
czyć na powodze
nie wśród szerszych warstw publicz
ności. Nawet w lichej oprawie wy
pełniła szereg wieczorów.
W teatrze Nowym zdobyła sobie
wielkie powodzenie drastyczna, lecz
świetnie zbudowana i pełna dowcipu
farsa pp. BilhauFa i Hennequin’a
p. t. „Pigułki Herkulesa". Zespół
p. Śliwińskiego gra ją koncertowo.
•
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Przewożenie pieniędzy rządowych pod eskortą wojska.

Odpowiedzi Administracyi.
P. G. Goldwasser, Kielce. W-ny Dubiski w Puławach otrzymuje zapewne
„Świat", gdyż wysyłamy stale za Nr 4513.
P. S. Scholtz, Motk owiec. „Świat"
opłacony do końca roku i wysyłamy re
gularnie za Nr 2520.

Otwarcie użytecznej instytucyi.

dniesiony w powietrze przy pomocy ba
lonu. Ale Santos Dumont pracuje nad tern,
by przyrząd swój uniezależnić od balonu,
t. 1. by mógł on o własnych siłach la
tać. W tym kierunku odbędą się nastę
pne próby. Jaki zaś będzie ich skutek,
niedaleka przyszłość pokaże.Kto wie, może
genialnemu wynalazcy uda się pokonać
trudności i dać światu aeroplan, podobny
do tego, który wysnuł z fantazyi własnej
pomysłowy romansopisarz amerykański.
aw.

III Doroczna wystawa Sztuk
Pięknych w Warszawie. -

Poświęcenie lokalu instytucyi „Ognisko” przy ulicy Ś-to Krzyskiej No 27,
ks. kanonika Matuszewskiego.

Z dziedziny wynalazków.
Aeroplan.
Głośny amerykański pisarz Wells
w powieści swej „A kiedy śpiący się zbu
dzi*, szeroko opowiada o olbrzymich ma
szynach latających, które jako środek
lokomocyi w XXIII wieku wejdą w po
wszechne użycie. Nie będą to balony,
potworne gmachy, zdolne jednak podnieść
w powietrzne sfery zaledwie drobnych
rozmiarów łódkę, gdzie śmiałkowie, żądni
wrażeń w liczbie kilku najwyżej-zdołają
wzlecieć ponad góry i morza. Nie.—
w. XXIII wieku taką machinę, mongolfierowską będą jeno- pokazywać w muzeach
gawiedzi,- jako dowód mizernych pomy
słów wynalazców XIX i XX wieku. Ba
lon zostanie zastąpiony przez aeroplan,
prawdziwy statek powietrzny, który nie
dla zabawy, a do ciągłego użytku służyć
będzie. Człowiek stworzy prawdziwe arcy
dzieło mechaniki: takiego, gryfa potwor
nego, ptaka-skałę, którego Syndbad—ma
rynarz wziął za wyspę. Tysiące ludzi
przewozić będzie wygodnie i szybko, jak
błyskawica. Losy społeczeństw rozstrzy
gać poczną bitwy w powietrzu, stoczone
przez owe aeroplany, które, jak współ

dokonane w dniu 12 b. m. przez

czesne pancerniki, nacierać na siebie bę
dą. Człowiek zapanuje wówczas w owym
wieku, co ma za 200 lat nastąpić, nad
powietrzem, stanie się jego panem, jak
obecnie jest panem ziemi i wody.
Ale to wszystko będzie dopiero...
Obecnie uczeni badają systematycznie od
lat już wielu lot ptaków, chcąc przyszłe
mu geniuszowi pozostawić obfity materyał do zastosowania.
Może ten genialny wynalazca, który
ma biegowi cywilizacyi współczesnej na
dać inny kierunek, już się urodził, może
nim jest ów Santos Dumont, co niedawno
wydarł przyrodzie tajemnice kierowania
balonami? Wszakże pokazał, że można
szybować w powietrzu w kierunku do
wolnym. Santos Dumont zdziwił świat
swym wynalazkiem, ale jeszcze nie o to
chódziło tylko/ Typowy balon to jeno
dziwo, ale nic więcej; to jeszcze nie ów
aeroplan, wytwór fantazyi Wellsa. San
tos Dumont postanowił sobie zbudować
naprawdę maszynę latającą t. j. takiego
olbrzymiego, sztucznego ptaka, czy smo
ka, któryby mógł unosić się z ludźmi
w powietrzu i pozwolić sobą kierować.
Obecnie wynalazca ten zbudował już
aeroplan. Aparat składa się z komór,
steru i szruby. Komory mają kształt
rzymskiej piątki (V), a zbudowane zosta
ły z bambusowych kijów, obitych materyą
jedwabną, co czyni je podobnemi
do skrzydeł. Ster jest również ta 
ką uskrzydloną komorą. Szruba
poruszana jest przez odpowiedni
motor. Pierwsza próba polegała
na tern, że aeroplan został po

Nowy Aeroplan Santos DumonPa w Paryżu.
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Organizatorowie III-ej dorocznej wy
stawy, która ma trwać od 15 listopada
do 31 grudnia b. r., zwracają się do ar
tystów polskich z przedwstępnemi informacyami o niej. Wystawa obejmie wszy
stkie działy sztuki, zarówno czystej jak
zdobniczej, poszczególne ekspozycye od
dzielnych grup i stowarzyszeń, a także
w miarę możności osobne wystawy tych
artystów, którzy nadeszlą większą ilość
swych prac z okresu lat ostatnich. W tym
celu przeobrażone nawet będzie wnętrze
lokalu Zachęty. Delegacyę organizacyj
ną tworzą artyści: pp. Ziomek, Wankie,
Straszkiewicz, Otto, Kowalewski i Bado
wski Zygmunt. Mamy nadzieję, że dzięki
usiłowaniom połączonym tych artystów
III wystawa doroczna będzie ze wszech
miar interesującą.

Nadesłane.

OBRAZY

do zbiorów i galeryj. W ystawa
do godz. 8-ęj. Salon St. Kuli
kow skiego, Marszałkowska 129.
l-sze piętro. Telefon Nq 25 25. (366)

Grono katolików zamieszkujących w Nieżynie,
z wiosną 1906 r. przystąpiło do wzniesienia mu
rowanego kościoła pod wezwaniem . . Piotra
i Pawła; mury obecnie są na ukończeniu, lecz brak
środków materjalnych staje na przeszkodzie do
prowadzenia dalszej budowy—a miejscowi parafjanie wyczerpali swoje zasoby, przeto Komitet bu
dowy, pragnąc ukończyć rozpoczęte dzieło, zwra
ca się z nieśmiałą prośbą do rodaków, pełen
ufności, iż pomimo ogólnego ciężkiego położenia
ekonomicznego braci naszych, znajdą się ofiarne
serca, gotowe udzielić wdowi grosik i przyjść
z pomocą usilnym naszym staraniom do ukończe
nia Świątyni.
Upraszamy o przysłanie nam adresów ludzi do
brej woli, do których moglibyśmy się zwrócić
bezpośrednio, prosimy również, aby zebrane w gro
nie znajomych składki były przesyłane pod adre
sem Prezesa budowy K siędza Adama Kolendo
w N ieżynie (gub. C zernihow skiej).
Przewodniczący w Komitecie
Ksiądz Adam Kolendo.
Członkowie Komitetu: WJ. M oroński
J ó z e f B ia lk iew icz
K. M odzelew ski
G. K rajew ski

Odpowiedzi Redakcyi.

Sport na prowincyi.

Panu S. L. Prosimy o nadesłanie od
bitek. Inaczej nie podobna osądzić.
Prenumeratorowi W. C. z ul. Hożej.
Życzliwe uwagi Sz. Pana przyjęliśmy do
wiadomości. Pracujemy wciąż w miarę
możności, nad udoskonaleniem pisma.
W najbliższym czasie prenumeratorowie
nasi otrzymają piękne premia w postaci
artystycznie wykonanych kart wieloko
lorowych, kióre stale będziemy dawać
raz na miesiąc. Musimy jednakże liczyć
się z olbrzymimi kosztami wydawnictwa.
Treść N° 33 „ŚWIATA” z d. 18 Sierpnia

Pierwszy konkurs pływacki w Płocku.

Pierwszy konkurs pływacki
wioślarzy płockich.
Płockie Towarzystwo wioślarskie, po
dłuższych a nie bardzo owocnych pró
bach, by członków swych skłonić do pil
niejszej nauki pływania, tak potrzebnej
wszystkim, a zwłaszcza wioślarzom, urzą
dziło własne kursy pływackie. System
ten okazał się praktyczniejszym. Aby
się przekonać o rezultatach,Tow. urządziło
d. 30 lipca konkurs pływacki z przysta
ni Tow. do wsi Winiar nad Wisłą. Zgło
siło się 6 zapaśników, pp. Horaźny, W.
Kopulski, J. Mikulski, A. Okniński, Z.
Paprocki i Stan. Vincenti. — Pod wodzą
naczelnika przystani, p. Leona Janickie
go, wybrani sędziowie pp. A. Gościcki,
K. Niedziałkowski i dr. Z. Pyrowicz,
udali się do Winiar (3 wiorsty), gdzie
oznaczono metę. Pierwszy przybył do
mety p. Kopulski o g. 5 m. 11, po 30 mi
nutach. Za nim przybyli w dobrym sta
nie inni zapaśnicy, w następującym po
rządku: Vincenti, Paprocki, Haraźny
i Okniński w 30ł/2 do 35 minut kursu.
P. Mikulski wycofał się z kursu.—Wszy
stkim pięciu przyznano żetony.
w.

„ N a J a sn e j G ó r z e ” . R .
„ W ie ż a w p ło m ie n ia c h ” (Z 1 ilustr.)
„ O d b u d o w a n ie w ie ż y J a s n o g ó r s k ie j” (Z6 ilu*
stracyam i). D . Was.
„W K la s z to r z e J a s n o g ó r s k im ” . (Z 13 ilustr.)
Włod. Perzyński.
„ S w e a b o r g ”. (Z 3 ilustr.) K . S.
„ N ie w o ła j e c h ” . F. Mirandola.
„ Z a szu m i la s ”. Powieść Gabryeli Zapolskiej.
„ D w ó r w Ż y w c u ” . (Z 3 ilustr.)
„Z m iło s n y c h p ie ś n i lu d o w y c h jap oń sk ich ”,
yf. Lange.
„Z lit e r a t u r y fr a n c u s k ie j” ! Z —a.
„W r o c z n ic ę U n ii lu b e ls k ie j ” , /f. Bartoszewicz.
„ W ie ś r o s y js k a ” . / . Frank.
„ Ż y c ie lit e r a c k ie w e F r a n c y i” . J . Lorentowicz.
„ T e o filo w i W iś n io w s k ie m u ” . (Z 1 ilustr.)
Lubicz.
„ Ł o w ie n ie p s tr ą g ó w ” . (Z 3 ilu str.1 M. K.
„ W z d y c h a ln ic a ” . Jr. Rawita.
„ A u d ie n c y a u O jca ś w .” (Z 1 ilustr.) M. / .
„ D w a l i s t y ” . Tadeusz Rittncr.
,,"L p od s tr y c z k a —n a w o ln o ś ć ...” (Z 5 ilustr).

Grupa uczestników.

Piękność nagrodzona.

„Z te a tr u ” . S. A.
„Z d z ie d z in y w y n a la z k ó w ” .
„ III d o ro czn a w y s t a w a S z tu k P ię k n y c h
w W a r s z a w ie ” .
„ P ie r w s z y k o n k u r s p ły w a c k i w io ś la r z y
p ło c k ic h ” . (Z 1 ilustr.) w.
N a d e sła n e . O d p o w ied zi r e d a k c y i. Odpo
w ie d z i a d m in is tr a c y i.

W miejscowości kuracyjnej Reichenhall w Bawaryi,
na konkursie piękności, otrzymała l-szą nagrodę
p. H. Bogorska, art. teatru „Nowości” w Warszawie.

O D D Z IE L N E ILU STR A C Y E:
Nowowzniesiona wieża w Częstochowie. Obrona
Częstochowy „Piusa Welońskiego". Jeden
z delegatów przysłany do Petersburga.
Emigracya polska w Paryżu. Z ulic War
szawy (2 ilustr.) Otwarcie użytecznej instytucyi. Piękność nagrodzona.

Zrzeszenie Nauczycieli.
----------------
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7 -K L A S O W A SZKOŁA NA WSI
In tern a t s z k o ln y z a o p la ta rb. 300 r o c z n ie .

Wpis przeciętnie rb. 100 rocznie

P o d a n ia p r z y jm u je c o d z ie n n ie k a n c e la r ia n a m ie jsc u .

Doniesienia.
Lampy, Porcelanę, Szkło, Fajans, Majoliki, Galanterję
Serwisy stołowe w wielkim wyborze:
W ysortowane fajans, białe od rb. 4 .5 0 , malowane od
porcel. ,,
,, ,, I ż . —
,,
„
W
szklane gładkie „ 5. — dekorowane
w
żyrandole kościelne i salonowe
p o le c a

Grodzisk*

Czerwono Dwór.

Zrzeszenie Nauczycieli.

etc.

7-klasowa Szkoła w Warszawie

rb. 10.
„ 20.
„ 13.

JSLowo w i e l k a Ns l e .
*

P o d a n ia o p r z y ję c ie p r z y jm u je c o d z ie n n ie

„F. KO ZŁO W SKI”.
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Dyrektor Zdzisław /Hajewski.
Zrzeszenie Nauczycieli.

o b ecn ie

S. Nowacki i W. Chojnowski

KURSY PR Z Y G O T O W A W C Z E
dla życzących wstąpić do

W a r s z a w a , R y m a r sk a J\e 7 róg L e sz n a . *Telefon 3999.
Wynajmuje zarazem kompletne stołowe serw isy, platery, krzesła, sto
ły, bieliznę stołową, lampy, żyrandole etc. etc.
(556)

Wyższych Zakładów Naukowych.
C ztery w y d z ia ły .
Podania przyjmuje 'Kancelaria w Warszawie przy ul. Nowowielkiej N« Ic

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

Redaktor: Stefan Krzywoszewski

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