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„N a nutę pieśni Kossuta”

(„Kossuth-nota” ).

EMILIA PLATERÓWNA.
W stuletnią rocznicę narodzin 1806 — 1831

łoń kobieca nie do
Współczesny biograf kreśli
oręża stworzona. taki jej wizerunek: „piękna pięk
Na polu bitwy ko nością dwudziestu lat, średniego
bieta może wystę wzrostu, szczupła, zgrabna, mia
pować jedynie ją- ła wyraz twarzy miły, wesoły,
ko
rozjemczyni jednocześnie: rozważny i pogodny,
lub siostra miło spojrzenie wyniosłe, oczy /błęki
sierdzia. Jest to jej rola przyrodzo tne, rysy szlachetne i wyrazi
na. I trzeba okoliczności nad ste"...
zwyczajnych, aby j ą z - tej roli — Przed powstaniem-.była~ na.wytrącić.
uczycielką; potem wyszła za mąż
Takie okoliczności wytworzy i—ślad jej przepadł.
ła wojna 1831 roku.
Tomaszewska, trzecia z „ama
Gdyby nie ta wojna, życie zonek", młodsza od swych dwóch
Emilii Platerówny inaczej-by się towarzyszek, miała zaledwie sze
ułożyło. Przenikająca ją całą mi snaście lat, gdy wstąpiła do sze
łość ojczyzny inną, spokojniejszą regów powstańczych. Przeszła tam
i może pożyteczniejszą znalazła wprost z klasztoru w Krożach,
by dla siebie formę. Przedewszyst- gdzie u panien benedyktynek po
kiem śmierć nie zabrałaby oj bierała nauki.
czyźnie tak rychło jednej ź naj
Każdą tego rodzaju bohater
lepszych córek.
kę wyobrażamy sobie zwykle ja 
Współcześnie z Platerówną, ko osobistość gwałtowną, nadmier
wir wojny porwał i uniósł kilka nie energiczną, jako przysłowio
innych polek, litwinek i żmujdzi- wą wzzgtt, z grubym głosem, po
nek. Ale z żadną los nie obszedł stawą atletyczną, śladami wąsów
się tak tragicznie jak z tą „jasną i brody. Tymczasem o Antoninie
panienką" z pałacu hrabiowskie piszą współcześni, że była blon
go. Nawet to nieszczęsne, szesna dynką, wzrostu zaledwie średnie
stoletnie, z rozpaczy oszalałe go, o wielkich, pełnych wyrazu,
dziecko: Wilhelminka Kasprowi- „lazurowych" oczach, poważną
czówna, było względnie szczęśliw i melanckoliczną. Stwierdza to raz
sze. Prawda, że Wilhelminka, wal jeszcze prawdę, niewątpliwą a je
cząc w szeregach Dembińskiego dnak mało rozpowszechnioną, któ
pod Wilnem, padła od kuli nie- rą Norwid w przepięknym wier
przyjacielskej, ale ostatnią chwi szu wyraził:
lę życia opromieniano jej kłam
„Kończy się era starego orę
stwem uroczem: że Wilno przez ża, czas jej ucieka; nie człowiek
naszych zdobyte, że ona w Wil dziś już kuty dla oręża: oręż dla
nie się znajduje. Skonała z uśmie człeka. Za to i rycerz nie lada
chem na ustach...
gwałtownik, lecz ów, co cze
W kronikach powstania zapi ka; i niekoniecznie atletą pułko
sały też krwią swe nazwiska: Ma- wnik: prędzej kaleka!"
Na Tomaszewską i na podo
rya Raszanowiczówna i Antonina
Tomaszewska-—litwinka i żmuj- bne jej więcej światła rzuca in
ne zdanie biografa: „Wyrazu
dzinka.
Pierwsza ściśle połączyła swe ojczyzna nie mogła była nigdy
losy z losami Platerówny. Hra słyszeć bez głębokiego wzruszenia
. '
bianka miała z początku wierną i wybuchów zapału"...
towarzyszkę w osobie PruszyńAntonina Tomaszewska była
skiej; gdy ostatnia poległa, zaję córką właściciela ziemskiego z pod
ła jej miejsce Raszanowiczówna. Rosień. Gdy w tym powiecie GruOdtąd były zawsze ze sobą—roz żewski podniósł sztandar powstań
dzieliła je dopiero śmierć mężnej czy, natychmiast, bez namysłu,
a nieszczęsnej Emilii.
jakby siłą żywiołową porwana,
Raszanowiczówna była piękna, pośpieszyła pod jego rozkazy.
żywa, wesoła; rzucała się w ogień W krótkim czasie nauczyła się
z niezrównaną brawurą, posługu dosiadać konia i obchodzić z ryn
jąc się naprzemian szablą i pisto sztunkiem kawaleryjskim. Zaliczo
letem. Giełgud mianował ją na no ją do „jazdy żmujdzkiej",
połu bitwy „porucznikiem" i w tym która ma swą dobrą kartę w dzie
stopniu odbyła szczęśliwie całą jach powstania. W pomnikowem
kampanię. Oszczędzały ją kule, dziele Józefa Straszewicza (Z.ćs
szable i bagnety, choć ona nie Polonais et les Polonaises de la
oszczędzała ani wrogów, ani siebie. Revolution} ona jedna tylko jest
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przedstawiona w uniformie kawa
leryjskim, na koniu.
Odwaga.nieustraszonej dzie
weczki wszystkich w podziw wpra
wiała. Ujawniła ją we wszyst
kich potyczkach, które stoczył
oddział Grużewskiego. Najwięk
szy wszakże tryumf święciło męztwo Tomaszewskiej pod Mankuniami, gdzie powstańcy . walczyć
musieli z dziesięćkroć liczniej
szym nieprzyjacielem. „Jeździe
żmujdzkiej" polecono rozprawić
się z czerkiesami, którzy naszych
oskrzydlić usiłowali. Młoda boha
terka, .„z „płomieniem w . oczach,
z twarzą, męztwem i szlachet
nym gniewem pałającą", uderzyła
pierwsza na wrogów, porywając
za sobą towarzyszów. Zwycięstwo
było zupełne. Gdy Tomaszewska
na spienionym koniu wracała do
obozu, całe wojsko powitało ją
grzmiącym okrzykiem: „Niech
żyje"!..
Odznaczyła się jeszcze pó
źniej w bitwach pod Szawlami,
i w Powendeniach, gdzie nagro
dzono ją stopniem podporucznika.
Gdy powstanie litewskie by
ło już sprawą ostatecznie prze
graną, gdy zgasł ostatni promyk
nadziei, Tomaszewska, z oddzia
łem jenerała Rohlanda ustąpiła
do Prus. Wkrótce potem wyszła
za mąż za kapitana wojsk pol
skich Wierzbickiego. Jako spokoj
na matka rodziny, żyła jeszcze
długo. Los nie oszczędził jej wi
doku powstania 1863 r. i gorz
kich jego owoców. Umarła w Płoc
ku. Prawnukiem jej był ś. p. Ro
man Gomulicki.
Emilia Platerówna należała
do osobistości pod każdym wzglę
dem niezwykłych. Przypuszczać
można, że choćby nawet życie jej
ułożyło się spokojniej, na widownię
wojenną nie powołując, potrafiła
by zapisać swe imię w pamięci
potomnych. Zostałaby może poetką
romantyczną, lub pierwszą polską
emancypantką. Może, zamiast pi
sać powieści a la George Sand,
z życiaby swego taką powieść
uczyniła. Może wreszcie jej nad
miar uczucia i sił intelektualnych
znalazłby ujście w filantropii
lub—dewocyi...
Przyszła na świat w Wilnie,
w listopadzie 1806 r. Była córką
hr. Ksawerego Platera i Anny
z Mosiów. Nad jej dzieciństwem
zaciężyła rzecz bolesna: niesnaski
między rodzicami, Kto był im
winien, trudno wiedzieć, trudniej
jeszcze dochodzić. Jeden z biogra
fów Emilii (Straszewicz) twierdzi
że: „hrabina Anna była kobietą
w równej mierze wykształconą

Gdy płomień rewolucyi prze
Panna „do tańca i do różań
jak cnotliwą", i że: „mąż nie umiał
u
nosi się z Królestwa na Litwę,
ocenić wysokich przymiotów jej ca
duszy". Cokolwiekbądź, w dziesięć
Była romantyczką, ale nie Platerówna jest już gotowa od
lat po urodzeniu Emilki, niedo miała w sobie ani trochę roman- dać mu się na całopalenie. Wi
brani małżonkowie rozeszli się—- sowości. Nie doszła do nas wia dzieliśmy, jak Opatrzność konse
aby się już nigdy nie połączyć. domość o jej żadnej sielance lub kwentnie do tego ją wiodła... »
tragedyi miłosnej. Gdy już by
Dziewięcioletnie dziew
ła „panną na wydaniu", roz
czynki, zwłaszcza tak wy
Emilii Platerówny nie
kochał się w niej—rosyajątkowo inteligentne jak
można żadną miarą uwa
nin. Amor okazał
Emilka, są już bacznemi
żać za pospolitą posię w tym razie
i czułemi spostrzegawszukiwaczkę niezwy
gorzej, niż śle
czyniami. Z pewnością
>
kłych wrażeń i przy
pym, bo... ze
i hrabianka zrozumia- f
gód, za to, co Fran
zowatym. Ro
ła w owej chwili, że S
cuzi nazywaj tymensjanin był
na tej ziemi nie wszy- |
tunere. Tyleż w niej
jenerałem
stko idzie tak, jakby
było zastanowienia,
z sąsiadują
iść powinno, że czło- <
co zapału, tyleż ro
cego z Liksną
wiek bywa nierzadko
zwagi, co odwagi.
D y n a b u rg a .
dla człowieka ciemiężcą
Zresztą w roku 1831
Przybył odważ
i krzywdzicielem. Nie
Antonina Tomaszewska.
Marya Raszanowiczówna.
|
liczyła już lat 25;
nie do pałacu
bawem to pojęcie bar
dziej- jeszcze rozrosło się i mała hrabiny Siebergowej, zbliżył się pierwsza jej młodość, najbujniej
myślicielka zaczęła obejmować do Emilii—w długiej gorącej prze sza i najburzliwsza, już mijała.
Gdy wieść o powstaniu listooświadczył jej swą miłość
niem, prócz jednostek — narody. mowie
w
padowem rozeszła się po ziemiach
Tu właśnie szukać trzeba źródła 1 o rękę poprosił.
Odpowiedź hrabianki zamy dawnej Rzeczypospolitej i do liowej „skłonności do melancholyi",
kała się w dwóch tylko słowach: twinów dotarła, Emilia zrozumiao której wspomina biograf.
ła,
że
czas
jej
przyszedł.
Zyjąc
—
Jestem
polką...
Emilia przeniosła się z m at
zawsze
z
ludem,
kochając
go
i
bę
Te
słowa
zostały
wypowie
ką do Inflant, gdzie zamieszkała
dąc
przezeń
kochana,
rozpoczęła
dziane
takim
tonem,
i
towarzy
u krewnej, hrabiny Siebergowej
wśród
ludu
agitacyę,
skłaniając
szyło
im
takie
spojrzenie,
że
„kon
(Zyberk) w Liksnie. Tu spędziła
go
do
chwycenia
za
oręż.
Z
po
kurent"
skłonił
się,
wyszedł
—
większą część swego krótkiego
czątku
wraz
z
całą
Litwą
czeka
i
więcej
nie
wrócił.
żywota.
ła na przybycie „koroniarzy";
W
roku
1830
spotyka
Emi
Jakby szukając ucieczki przed
gdy się nie zjawiali, postanowiła
lię
cios
wielki:
umiera
jej
matka.
smutnemi myślami, i jakby spodziałać na własną rękę.
Zaraz
po
tym
ciosie,
nadchodzi
sobiąc się do wielkiego posłan
Pierwszy
jej
zamysł
wojenny
nictwa, rzuciła się z nienasyco- drugi, może większy jeszcze: oj był śmiały i wielki, prawdziwie
nem łaknieniem do nauki. A nie ciec, do którego zwróciła się z wy- w stylu bohaterki z Dom-Remy.
była to zwykła panieńska nauka, ciągniętemi do uścisku ramiona Postanowiła zdobyć twierdzę Dybłyskotliwa lecz pusta — Plate- mi, pod swój^dach przyjąć jej nie naburską, zawładnąć arsenałem,
równa miała wstręt do wszelkie
zaopatrzyć się w broń i amunigo dyletantyzmu. Ulubionym
cyę, i zatknąwszy na wałach sztan
przedmiotem jej studiów były:
dar z Orłem i Pogonią, rozsze
historia i—nowa dla powierzcho
rzyć powstanie na Białą Ruś i In
wnych sędziów niespodzianka! —
flanty.
matematyka. Na wielkim stole,
Zamysł, choć śmiały nie był
przy którym godzinami całemi
szalonym. Platerówna liczyła napracowała, leżały grube folianty
pomoc z wewnątrz, na sprzysiękronikarzy polskich, oraz narzę
żenie litwinów, kształcących się
dzia przyrodniczo-matematyczne.
w Dynaburskiej Szkole podchorą
żych. Było tam dwóch jej braci
I jeden jeszcze dział umiło
stryjecznych, takich samych, jak
wała ta piękna, młoda, do melan
ona, patryotów.
cholii skłonna, arystokratka: opo
W niedzielę, 29 marca, do mia
wiadania o sławnych kobietach.
steczka Dusiaty, na zdyszanych
Przedmiotem najgorętszego jej
wierzchowcach wpadają między
kultu była Joanna d’Arc.
tłum cztery młode amazonki. Je
Ale książki nie wypełniały ca
dna, przewodząca innym, ubrana
łego jej życia. Prócz nich, upra
po
męzku,
z
włosami
obciętymi,
wiała jeszcze—taniec, myślicie?
uzbrojona w sztylet i w pistole
salonową „muzyczkę"? robótki do
ty, osadza na miejscu rumaka
mowe?—bynajmniej!.. Uprawiała
i
zaczyna
przemowę.
Lud
ją
po
fechtunek, konną jazdę, myślistwo
Emilia hr. Platerówna.
znał... „Niech żyje hrabianka Emi
i sport pieszy. Była niezmordo
wanym piechurem; lubiła zwła chce. Życie zrywa wszystkie wię lia!.. niech żyje nasza jasna pa
nienka!"—grzmią
okrzyki.
Prze
zy,
krępujące
jej
ducha
osobiszcza biegać po lasach zasypa
nych śniegiem i po polach wśród stem, rodzinnem szczęściem. Po mowa była wezwaniem do powsta
żaru słonecznego. Podczas wycie krótkiej choć gwałtownej walce nia zbrojnego. Przytaknięto jej
czek odpoczywała w chatach wyrzeka się tego szczęścia. Skła jednomyślnie.
DN
Wiktor Goimilicki.
włościańskich, przynosząc ze so da je na ołtarzu wyższego, dosko
nalszego bóstwa: ojczyzny.
bą podarki i dobre słowo.
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Pamięci poety.
Ferdynand von Saar.

W d. 23 lipca r. b., pod
wpływem cierpień, wywołanych
chorobą nieuleczalną, targnął się
w Wiedniu na swoje życie Fer
dynand von Saar, sędziwy poeta
niemiecki. Kula pistoletowa, wpra
wą skroń wymierzona, położyła
kres katuszom. Ferdynand von
Saar, najstar
szy ze współ
czesnych aus tr y a c k ic h
poetów, urodziłsię wWiedniu w d. 30
września] 833
r. Początko
wo służył w
wojsku, które
porzucił w sto
pniu oficera,
by się całkowicie poświę
Ferdynand von Saar.
cić literaturze.
Na polu pismienniczem Saar
czynny był jako liryk. Wszystkie
jego utwory kąpią się w jasnych
promieniach czystego, głębokiego
liryzmu.
Wraz z Saarem schodzi ze
świata ostatni znakomity przed
stawiciel starszego pokolenia po
etów, których uczuć kwiaty i myśli
przędza datują się jeszcze z przed
ni ar cowych czasów A u s t r y i.
Śmierć Saara przedewszystkiem
najbardziej dotknęła Wiedeń, te
mu bowiem umiłowanemu przez
siebie miastu poeta najpiękniej
sze pieśni swe poświęcił; a wszyst
ko to, co wyszło z pod jego pióra,
odznacza się swoistym urokiem
i aromatem, jako wino, rosnące
na słonecznych zboczach gór
Kahlenbergu.
Gdyby tak Saar żył i two
rzył nie w naszych czasach, ma
ło na lirykę wrażliwych, lecz
w okresie Grtina i Lenau’a, to je 
go imię znalazłoby się niewątpli
wie na firmamencie poezyi austryackiej obok tych imion, z taką
chlubą dziś wymawianych.
Z utworów Saara nic dotych
czas nie było tłomaczone na ję 
zyk polski.

i są godziny, gdy twa cala
Wskrzeszona młodość wstaje znów
1 z twoich źrenic blaskiem pała
Na zawsze zgasłych życia snów...

Z mózgu i z nerwów twa istota cała—
Szczególnym sokiem tylko jest twa krew;
Nie znajdę książki, której byś nie znała,
Ale ci obcy namiętności wiew.

I ból przenika mię do głębi—
Twe usta bym całować chciał...
Ty czujesz to i w twej gołębiej
Piersi zbudzony wzbiera szał.

Acz powiadają o twych zmysłów żarze,
O tej, to znów o owej walce dusz—
Ale ja znam miłosne te miraże...
Już to z ekstazy, to ze spazmów już.

Ostatnie grono tak w jesieni,
Gdy cisza już i pustka w krąg,
Ostatnim blaskiem się rumieni
Z wędrowca spóźnionego rąk.

Choć Tristan i Izolda—dzieło mistrza,
Sprawia, że wszystkie w tobie nerwy
drżą...
Lecz nuta słowa męzkiego najczystsza
Przenigdy duszą nie potrząsa twą...

Nowa Aspazya.
Rozwarły się wysokie drzwi podwoje
I bosko uśmiechnięta wchodzisz ty...
Dech słodki wieści zbliżanie się twoje,
A z twoich źrenic wkrąg padają skry.
Każdy w zachwycie—patrz!—zgina
kolano...
Pak! twej piękności nie dorówna nic!
Czyż kiedy taką krasę gdzie widziano,
Włos taki ciemny, taką jasność lic?
Tego co mówisz nasłuchują chciwie...
Jak pełen treści każdy respons twój!
Na żadnej obcą nie czujesz się niwie,
Tobie wytryska wszechmądrości zdrój.
Co wyśpiewała pieśń, stworzyła sztuka,
To wszystko, w ciebie dziś wcielone, lśni...
Wszystkiego oddech twój ze drżeniem
szuka,
Co w dusz przepastnej głębi rdzeniem tkwi.
A jednak... wkrąg wielbiona... tego
warta—
Gorzką boleścią przepajasz mnie tak;
Przeczuwam... wiem... twa pierś jest mi
otwarta...
A w białej twojej piersi serca brak.
SZTUKA

Choć twe namiętne pocałunki skuszą,
Swym zalotnikom zali szczęście dasz?
Ty sama czujesz, że zrozpaczeć muszą,
Ale im wszystko dajesz, to co masz.
Z tych słów ani się k’tobie wyrzut miota,
Tyś jeno swego czasu jedna z cór...
Owego czasu, co rozwarlszy wrota
Nowego bytu, wszedł z przyrodą w spór.
Dokąd zawiodą—to wiadomo Bogu! —
Ja tego nie wiem!... w mroku leży szlak...
Wszelako ty na samym stoisz progu
I jako gwiazda promieniejesz tak.
Przełożył z niemieckiego

Władysław Nawrocki.

PODRÓŻE I PODRÓŻNI.
Zapytaj się filistra, dlaczego jedzie
na południe, a odpowie ci: „bo tam tak
pięknie!'' Niejeden wielki artysta, zapy
tany, dlaczego wybiera się w strony po
łudniowe, odpowie: „bo tam ciepło!"

OBCA.

Otylia.
Na licu twein bieg lat tajemny
Już lekkie zmarszczki począł wić
I już wspaniały włos twój ciemny
W bladego srebra osnuł nić.
Lecz kształty jeszcze masz urocze,
Lekkie i w ruchu pełne kras,
1 przecudowne masz warkocze,
Bujne, zwieszone po za pas.

Klimt.
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Improwizacya Schuberta.

Z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pomnikom ocalonym
z potopu ojczyzny.
2

W ostatnim nakoniec roku
a » »*»• «-*•
Awzbogaciło się Muzeum kilku
8
niezwykle hojnymi i cennymi da
rami, tworzącymi całe specyalne
grupy przedmiotów, owoc długo
letnich zabiegów i pracy ofiaro
dawców. Tu należy mianowicie
wspaniały dar p. W iktora W ittyga, który ofiarował Muzeum
narodowemu na własność część
swojej wielkiej kolekcyi monet,
zawierającą przeszło 300 samych
najrzadszych, często nieznanych
zupełnie monet piastowskich, da
lej całą kolekcyę pieczęci miast
polskich, zawierającą blisko 2000
okazów, przeważnie z XVI wieku,
które nadto sam ofiarodawca pod
jął się opisać i skatalogować,
wreszcie bogaty i ciekawy zbiór
Sala zabytków z XVII wieku.
autografów polskich, złożony z kil
ku tysięcy numerów. Równocześ
nie jeden z obywateli krakowskich
p. B., który zastrzegł się przeciw
uwidocznianiu swego nazwiska,
najznakomitszy dziś w Polsce
znawca rycin i posiadacz w spa
niałego zbioru, oddał muzeum na
rodowemu 300 rzadkich sztychów,
przedstawiających wyłącznie pol
skie portrety. Inny ofiarodawca,
p. St. Męczyński, wzbogacił Mu
zeum pięknym zbiorem porcela
ny z fabryk polskich w Korcu
i Baranówce, obejmującym z górą
sto okazów, wreszcie od dra W. La
sockiego otrzymało Muzeum w da
rze cenną bibliotekę, złożoną prze
ważnie ze starych druków i publikacyj, odnoszących się do hi
storii Sztuki, oraz wysokiej w ar
tości kolekcye map, rycin i ry 
Sala średniowieczna.
sunków. Są to wszystko nabytki
ostatniego roku, które same już w r. 1903 zbiorów lir. Emeryka nym z potopu ojczyzny”. Ciasno
mogłyby spowodować ciasnotę w lo Czapskiego, ofiarowanych wspa tu również, podobnie, jak w Su
kalu muzealnym w Sukiennicach.
niałomyślnie prez rodzinę zm arłe kiennicach, mimo, iż miasto, któ
Lecz ramy Muzeum narodo go ich twórcy. Hr. Czapski, za re je st właścicielem Muzeum na
wego wykraczają już dziś po za miłowany zbieracz starożytności, rodowego, nabyło, dla rozszerze
mury Sukiennic. Wielkie znacze których był wybornym znawcą, nia ofiarowanego sobie Muzeum
nie instytucyi i zrozumienie jej zgromadził przez kilkadziesiąt lat Czapskich, cały dom sąsiedni. Sa
doniosłości dla kultury wywołało wysokiej wartości naukowej zbio me skarby numizmatyczne, zgro
w społeczeństwie ofiarność na ry, zawierające przedewszystkiem madzone przez Czapskiego, a sta
rzecz jej, idącą tak daleko, że już, największą w Polsce kolekcyę nowiące dziś jeden z naj drogo nietylko specyalne zbiory pry monet i medali, następnie bo cenniejszych skarbów Krakowa,
watne, ale całe istytucye bywają gatą kolekcyę rycin, bibliotekę wymagałyby kilkunastu dużych
do niej przyłączane. W ten spo i różne starożytności, jak szkło, sal i w braku ich skazane są na
sób powstają jakby filie Muzeum porcelanę, pasy polskie, zbroje, tymczasowe przechowanie w ka
narodowego, porozrzucane w mie m iniatury i oryginalny zbiór sie wertheimowskiej. To samo
ście do czasu, aż szczęśliwsze wa polskich
odznak
masońskich. tyczy się zbioru rycin, które w sa
runki pozwolą skupić wszystko Zbiory te, przedstawiające milio mem muzeum Czapskich wynoszą
pod wspólnym dachem i utwo nową wartość, pomieścił hr. Czap kilka tysięcy okazów, a w połącze
rzyć z nich jedną, ogromną ca ski w osobnym pałacyku przy niu z darami Michałowskiego i ano
łość, godną nazwy Muzeum naro ulicy Wolskiej, na którego b ra nimowego ofiarodawcy, tworzą im
dowego Polski.
mie wyryć kazał ów wymowny ponującą całość o SOuO numerów.
Takim, monumentalnego zna napis: Monumentis patr>ac nauDrugą wielką instytucyą, przy
czenia faktem, było przyłączenie fragio
„pomnikom ocalo łączoną do Muzeum narodowego
IH i* .
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i poddaną pod jej zarząd,
jest Dom imienia Matejki,
przy ulicy Floriańskiej, pięk
ne muzeum pamiątek po mi
strzu, urządzone na wzór mu
zeów Durera i Mozarta, w do
mu, w którym twórca „Skar
gi” urodził się, tworzyli umarł,
obejmujące dwa piętra wąs
kiej, średniowiecznej kamie
niczki, pełne nieoszacowanych nieraz przedmiotów, że
wymienimy tylko jedyny
w Polsce zbiór narzędzi tor
tur, które Matejko ocalił przy
przebudowie starego ratusza
krakowskiego, bogaty zbiór
strojów mieszczek krakow
skich, od XVI wieku począw
szy i wreszcie skarby rysun
ków i pamiątek po samym
mistrzu. Trzecią wielką ca
łość stanowią świetne, krocio
wej wartości zbiory p. Feliksa
Jasieńskiego przy ul. św. Ja
na, zawierające wspaniałą ga
lerię współczesnej Sztuki pol
skiej, zbiory japońskie, zbio
ry grafików polskich i obcych, nie
mające u nas równych sobie, zgro
madzone wielkim kosztem i z niepospolitem znawstwem, wreszcie
piękny zbiór starożytności, wszy
stko oddane Muzeum narodowemu
na własność i tworzące jego filię
imienia ofiarodawcy.
Dodajmy do tego oddany mu
zeum w administracyę barbakan
bramy Floriańskiej, oryginalny
zabytek fortyfikacyjny z końca
XV-go wieku, w którym z czasem
powstać ma małe muzeum pol
skich rzeczy wojskowych, a zro
zumiemy, jak szerokie kręgi za
toczyła. już dziś ta umiłowana
przez całą Polskę instytucya i jak
wielkie ścielą się przed nią za
dania.
*
**
Lata ostatnie wzbogaciły ją
i podniosły na wyżyny, na któ
rych może już wytrzymać za
szczytne porównania. Jeszcze
świetniejszy rozwój zdaje się jej
zapowiadać bliska, przyszłość.
Ofiarność społeczeństwa rośnie
tak szybko, iż każdy rok przy
nosi jakieś nowe, wspaniałe ofia
ry, dorzucające do zbiorów mu
zealnych nabytki, mogące same
dla siebie stanowić zajmującą,
nieraz pierwszorzędnej wartości
naukowej i artystycznej całość.
Od kilku miesięcy należą już do
muzeum narodowego wielkie i
wszechstronne zbiory artystycz
ne pani Heleny Dąbczańskiej we
Lwowie, zajmujące cały, obszer
ny dom, a zawierające starożyt
ności polskie, tkaniny, galerię

SZTUKA

PO LSKA.

Jarocki.

wę tworzą księgozbiory Wa
cława Lasockiego i hr. Eme
ryka Czapskiego.
Odpowiednio do tego
wzrostu zadań będą się musiały podnieść i dotacye Mu
zeum, dziś więcej zaiste, niż
skromne, jeśli się zważy, że
całoroczne dochody zwyczaj
ne tak wielkiej instytucyi
wynoszą niespełna 40.000 ko
ron, i wreszcie stanie na po
rządku dziennym naj ważniej
sza ze wszystkich: kwestia
nowego pomieszczenia dla
zbiorów. Brak miejsca daje
się odczuwać w sposób nie
zmiernie dotkliwy. Przewie
zienie zbiorów lwowskich
jest w tych warunkach fizy
czną niemożliwością. Lecz
i w Krakowie składy są prze
pełnione, Muzeum musi być
rozbite na filie, a całe działy
okazów spoczywają w szufla
dach i szafach, niedostępne d a
Zima.
zwiedzających. Na szczęście
sprawa jest już w zasadzie
pomyślnie rozstrzygnięta: jeszcze
kilka, kilkanaście lat i będzie się
mogło rozpocząć zwolna, przeno
szenie zbiorów do odnowionych sal
zamku królewskiego na Wawelu.
W obszernych i jasnych aparta
mentach Sukiennic pozostanie,
jako część Muzeum narodowego,
galeria obrazów i rzeźb nowo
żytnych. Zabytki sztuki retro
spektywnej, wszystkie pamiątki
przeszłości, zapełnią sale zam
kowe, tworząc szereg stylowo
urządzonych wnętrz, w ramach
jedynie dla siebie odpowiednich.
Tylko tam godne znajdą pomiesz
czenie owe drogie polskiemu ser
cu, z takim mozołem zebrane,
tylu ofiarami okupione wionumen-

obrazów. O przewiezieniu ich do
Krakowa niepodobna dziś nawet
myśleć. Na lokal odpowiedni dla
pomieszecznia czeka również ga
leria obrazów rodziny Lubicz-Łozińskich ze Lwowa, tworząca dar
około stu cennych płócien od XVI
do XVIII wieku.
Ten szybki i świetny rozwój
czyni niepłonną nadzieję, iż z cza
sem wytworzy się tu centralne
ognisko ruchu naukowego na polu
historyi, sztuki, kultury, a zara
zem nieoceniona pracownia dla
wszystkich, który w celach pra
ktycznych korzystać zechcą z na
gromadzonych tutaj skarbów or
namentyki w rycinach, publikacyach i zabytkach przemysłu ar
tystycznego. Nasi rzemieślnicy- ta patriae naufragio erepta.
artyści pełnemi będą tu mogli
Jan Krzywda.
czerpać garściami, a sztuka sto
sowana, zamknięta dziś wyłącz
nie w kole motywów ludowych,
Exegi
monumentum
aere
użyźni swą twórczość cennymi
perennius
materyałami z przeszłości. Za
rząd przejęty jest w całej pełni
L ib e r I I I carmen jo .
poczuciem, że Muzeum nie po Stawiłem sobie pomnik trw alszy niżześpiży,
winno zostać martwem zbiorowi Od królewskich piramid sięgający wyżej,
skiem zabytków i pamiątek, lecz Ani go deszcz trawiący, ani akwilony
żywem źródłem dalszych usiłowań Nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony
ni czas lecący w wieczności otchłanie.
twórczych. Dziś już daje Mu Łańcuch,
Nie wszystek umrę, wiele po mnie tu zostanie
zeum impuls do pracy na tem Po za grobem.Potomną sławą zawżdy młody,
polu. W murach jego powstały, Rość ja dopóty będę, dopóki na schody
prócz Towarzystwa opieki nad Kapitola z Westalką cicho kapłan kroczy...
z szumem Aufidus rozhukany toczy,
zabytkami sztuki i kultury w Pol Gdziesię
Gdzie w suchym kraju Daums rządził polne
sce, pięknie prosperujące Towa
ludy,
rzystwo polskiej sztuki stosowa- Tam o mnie mówić będą, że ja niski wprzódy
wanej i Towarzystwo grafików Na wyżyny się wzbiłem i żem przeniósł pierwszy
Do
narodu
Italów
rytm
Eolskich
wierszy
polskich. Pracownia Muzeum od Weź, Melpomeno, sławę co z zasługi rośnie.
dana zostanie w niedalekiej już I Delfickim wawrzynem wieńcz mi włos
radośnie!.
przyszłości na użytek publiczny,
wraz z biblioteką, której podsta
Lucyan Rydel,
b

dyalektem tak go bawi
ło, że zamiast zwolnie
nia z kontraktu, raczej
go jeszcze — utrwalił.
Staruszek cesarz do p.
S c h ra tto w e j przybrał
dziwny charakter istot
nie raczej przyjacielski,
jak miłosny, Cesarz od
wiedzał ją prawię co
dziennie w pałacyku na
przedmieściu Hietzing,
ale prawie nigdy sam.
Wraz z nim przybywał
szef sztabu generalnego
baron Beck i genaralny
dyrektor lenderbanku p.
Katarzyna Schrattowa.
Pal mer i z miejsca za
siadano wraz z gospo
Przyjaciółka cesarza.
dynią domu do — taroka.
Tarok
w willi Schratt trwał lata, a odby
wał się tak jawnie, że na cesarza do
Przyjaciółka sędziwego cesarza późnej nocy czekał ekwipaż dworski,
Austryi do historyinie przejdzie, zbu obok powozów p. Becka i Palmera.
dziła się do życia w kronice codzien Z owych czasów kursuje w Wiedniu
nej i w niej kiedyś znajdzie wiecz zabawna dykteryjka. Cesarz, opusz
ne odpoczywanie. Pani Katarzyna czając późną nocą willę, nadział się
Schrattowa do polityki nigdy się nie na stróża domowego, który ongi słu
mieszała, nie- tyle może z braku za żył przy wojsku. Stary żołnierz,
miłowania, co z woli jej dostojnego zetknąwszy się niespodziewanie bec
przyjaciela. Boć któraż kobieta oparła a bec z cesarzem, stanął w pozyby się pokusie umaczania różowych cyi podniósł trzy palce do czapki i na
paluszków w politycznem bagnie! całe gardło zaintonował: „Gott erhalte".
Obok partyi tarokowych, miał
W tym jednak wypadku brakło po
kusy, bo Franciszek Józef zanadto su jednak cesarz bliższą i dogodniejszą
rowo pojmuje swe obowiązki, by znieść sposobność spotykania się z przyja
mógł jakiekolwiek uboczne wpływy; ciółką, bo p. Schrattowa była też bar
nawet poza polityką wpływ przyja dzo częstym i ulubianym gościem
ciółki cesarskiej nie zdaje się być w salonach cesarzowej Elżbiety, przy
zbyt wielkim. Niedawno temu odbyła jaciółką więc i cesarza i cesarzowej
się rozprawa sądowa, która rzuca na zarazem.
cały stosunek charakterystyczne świa
tło. Przed kilku laty dwaj kupcy,
bracia Baruch, skazani zostali na kilkoletnie więzienie za oszustwa przy
dostawach wojskowych. Jeden z nich
wraz z adwokatem udał się do pani
Schrattowej z prośbą, by wyjednała
mu ułaskawienie u cesarza, a że to
„ręka rękę myje" wręczył jej przy
tej sposobności brylancik wartości
20,000 guldenów. Ułaskawienie się
nie powiodło, obaj bracia odsiedzieli
Gabryela
karę; p. Schrattowa zaś zwróciła bry
lancik jednemu z braci Baruch. Dru
gi brat zażądał połowę wartości, a nie
otrzymawszy jej, zaskarżył brata do
sądu. Przy tej sposobności w aktach
sądowych znalazł się list cesarza, ja 
ko odpowiedź na prośbę pani Schrat
towej o ułaskawieniu Boruchów. Ce
sarz pisze do „drogiej przyjaciółki",
Leon zauważył, iż Mazia mia
że chcąc prośbie jej zadość uczynić, ła gorączkę i całym wysiłkiem
kazał przedłożyć sobie akta. Przeko woli trzymała się silnie i starała
nał się jednakże że w sprawie Baru chów
się
zajmować
drobiazgami.
Ocza
nic uczynić się nie da, bo skazani zo
stali prawomocnym zaocznym wyro mi poszukał znowu Wilhelminki.
kiem. List ten jest chlubnem świa Siedziała w kącie, na fotelu —
dectwem dla sędziwego monarchy, w postawie pełnej tragicznego
który tak surowo sam osądza i ogra wdzięku. Na opuszczonej ręce,
nicza swoje prawa.
w świetle lampy, migotał pier
Panią Schrattowę poznał cesarz, ścionek w formie łańcuszka.
kiedy jako młoda aktorka Burgu zgło
Leon
rozejrzał
się
po
osobach,
siła się na audyencyę, by prosić o zwol będących w pokoju. Oprócz Ja
nienie z kontraktu, którego intendentura przyznać jej nie chciała. Młoda1 skulskiej i Braumzwajga, siedzia
aktorka w wielkim zamieszaniu tytu ł a koło stołu jakaś niemłoda stu
łowała ciągle cesarza „ekscellencyą", dentka, świeżo przybyła z Gene
co w połączeniu z jej wiedeńskim wy, i dwóch ludzi, którzy stali

Ze śmiercią cesarzowej cesarz
bardziej się usunął, ustały wizyty
w pałacyku p. Schrattowej i sławna
na cały Wiedeń partya taroka prze
stała istnieć. Mówią, że to, na co
przez palce patrzała światła żona,
stało się solą w oku córki i że arcyksiężna Marya Walery a wymogła na
ojcu zrzeczenie się owych przyjem
nych eskapad.
.Odtąd cesarz widuje się z przy
jaciółką głównie podczas pobytu latowego w Ischlu, gdzie długie godziny
przepędza w jej willi. 0 taroku nie
ma już mowy, mimo to sędziwy mo
narcha nie skarży się pono na nudy.
Pani Schrattowa, utraciwszy własną
młodość, umie jednak ożywić swój dom
przez wesoły szczebiot młodych pa
nienek, które chętnie garną się pod
jej macierzyńską opiekę. A starość
wszakże tak chętnie upaja się wdzię
kiem młodej piękności...
Pani Schrattowa jest zamężną
i była nią już, kiedy poznała cesarza.
Nazwisko męża brzmi jak z operetki:
Leonhard Kist de Shent - GyvergyVóltre, a jest on majorem w węgier
skim pułku lejbgwardyi cesarskiej.
Po zaprzyjaźnieniu się cesarza z pa
nią Schrattową wieloimienny major
przez szereg lat ćwiczył się w służ
bie dyplomatycznej — w Madrycie.
Obecnie żyje on w Wiedniu i dość
często widuje się z żoną, z którą
zresztą nigdy się bezwolnie nie roz
wodził. Młody syn tej pary jest apli
kantem w dyplomacyi austrowęgierskiej, a mówią że zrobi kary erę.
Wiedeń.
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pod • ścianami i palili papierosy
w milczeniu.
Jeden z nich, nazwiskiem Chodzik, był wysoki, tęgi, przystoj
ny, z dużymi blond wąsami.
Miał na sobie, pomimo ciepła
panującego w pokoju, długie, wa
towane palto. Natomiast pod pal
tem Leon nie dostrzegł ani kurt
ki, ani tużurka. Chodzik miał
w sobie jakąś niedbałość w po
stawie i pochylenie ramion czło
wieka, który przywykł „leniucho
wać" dzień cały.
Drugi, przedstawiony Leono
wi przez Mazię, jako kolega Far-
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Zdjęcie Konstantego'_ks. Lubomirskiego.

bach, był znów niskiego wzrostu—
z twarzą zepsutego dziecka, z po
stacią karlą i krzywemi dziwnie
nogami. Jakkolwiek nie był po
dobny właściwie do żyda, jednak
że coś w nim przypominało niedorosłego żydka, zmęczonego an
gielską chorobą. Odziany był w czamarkę popielatą, z oberwanemi
potrzebami z czarnej tasiemki.
Włosy kędzierzawe nosił zaczesa
ne w górę, odsłaniając olbrzymie,
wypukłe, uparte i samowolne
czoło.
Ręce miał małe i drobne, jak
u kobiety, a stopy prawie dzie
cięce, obute w kobiece buciki za
pinane na guziczki.
Mazia przyklękła przy stosie
cierni i zaczęła pomagać Jaskul
skiej i Braumzwajgowi w wiciu
wieńca. Leon chwilę wahał się,
nie wiedząc, czy mu nowa jego
godność pozwala pracować wspól
nie z nimi. Przez drzwi wsunął
się do pokoju Władek i usiadł
w kąciku. Cisza zalegała dokoła.
Ludzie cijrobili wrażenie opuszczo
nej przez pasterza na polu trzo
dy. Nie śmieli mówić i myśleć

Neka Gurk pod EinOde.

bez tej duszy, która ich do czy
nu pobudzała.
Zapukano do drzwi.
Mazia otworzyła.
Na progu pojawiły się dwie
męskie postacie. Byli to syno
wie odźwiernej, Robert i Jules.
Weszli, zamykając starannie
drzwi za sobą. Zaczem, zwraca
jąc klucz od mieszkania Grzego
rzewskiego, oznajmili, że policya
mieszkanie zmarłego opieczęto
wała i że prawdopodobnie papie
ry pozostałe po nieboszczyku zabierze—i wyśle poufnie ambasa
dzie.
Trwoga opanowała obecnych,
bo w papierach mogło być wiele
rzeczy kompromitujących pod
względem politycznym osoby, znaj
dujące się w kraju.
— Co robić? co robić?
I Leon mimowoli czuł, jak
wszystkie spojrzenia kierowały
się ku niemu i żądały stanowczej
rady w chwili tak niepewnej.
Czuł te spojrzenia i dusza jego
aż drżała od wytężenia, aby znaleść choć jakikolwiek frazes, mo
s

gący uspokoić choćby na kilka
godzin strwożone umysły.
Wreszcie zdawało mu się, że
znalazł coś, co uratuje jego go
dność w oczach całej partyi.
— Proszę m n ie to zosta
wić! —- wyrzekł z pewną wyższo
ścią w głosie—ja pójdę jutro do
prokuratora Republiki i pomówię
z nim w tej kwestyi. Powiem,
co uznani za stosowne i sądzę,
że...
Nie dokończył, bo nie wie
dział ja k dokończyć. Zauważył,
że jego słowa zrobiły dobre wra
żenie. Ów prokurator Republiki
wprowadzony bardzo szczęśliwie,
wydał się im wszystkim zbawcą.
I powrócili znów do wykoń
czenia wieńca na trum nę—na po
zór uspokojeni.
Jedna tylko Mazia nie ukry
wała swej troski, Przerażona
usiadła tak nieruchoma, jakby
oczekująca ciosu, który miał z ich
winy spaść na tyle rodzin w kra
ju zamieszkałych i zapełnić znów
cele cytadeli świeżemi ofiarami,
z których nie jedna już mogła
żywa na świat nie powrócić.

II. Robert i Jules bronią honoru re
publiki.
Pogrzeb Grzegorzewskiego. Ludwik Stroński.

Leon nie poszedł nazajutrz
do prokuratoia Republiki;
— Do jutra nic nie zrobię—
myślał, idąc po ulicy nad brze
giem Sekwany — a ja namyślę
się, co i jak mówić...
Bal się bowiem tej wizyty
u prokuratora, czuł, że jest za
młody, za nikły, za mały, aby
reprezentować „partyę*.
Chętnie byłby wziął ze sobą
Braumzwajga. ale lękał się, że
jego godność na tern ucierpi.
Przytem prokurator mógł go przy
jąć w lekceważący sposób. Wołał
więc, że nie będzie miał świadka.
Lecz wszystko to napełniało go
bezmierną trwogą i niepokojem,
— Pójdę na Glacierę — my
ślał dalej—zajdę tylko na chwilę
do domu i prześpię się pół go
dziny.
Zasypiając, postanowił powie
dzieć na Glacierze, że prokurator
naznaczył mu audiencyę jutro
o czwartej. Sądził, że to zrobi
dobre wrażenie i podniesie go
w oczach partyi.
Jak długo spał—nie wiedział
sam. Czuł tylko, iż sen ten, za
miast odpoczynku, męczy go
i dławi. Co chwila widział Grze
gorzewskiego,' który czegoś od
niego chciał, szarpał go za ramię,
wydając jakieś niezrozumiałe jęki.
Chwilami twarz Grzegorzewskie
go zmieniała się w trupią głowę,
otoczoną tylko masą czarnych
włosów. Palce u rąk klekotały
sucho i bezdźwięcznie. Klekot
ten zaczynał uparcie się powta
rzać i Leon, oblany potem, na wpół
zbudzony, zaczął się wsłuchiwać
w ten dziwny odgłos, który go
szalenie przerażał. Mara Grze
gorzewskiego znikła—klekot je
dnak trwał ciągle. W pokoju było
zupełnie ciemno—widocznie—za
padała głęboka noc.
Wreszcie Leon zrozumiał, że
to, co brał za klekotanie kości
szkieletu, było po prostu puka
niem do jego drzwi wchodowych.
— Qui est 1&? — zapytał, wy
skakując z łóżka.
— Ouvrez, ouvrez vite!—ode
zwał się przyciszony głos męski.
Leon zapalił ogarek świecy
i otworzył drzwi. Przed nim stał
Robert — syn starszy konsierżki
z Glaciery. Był ubrany w dłu
gie palto i cylinder silnie na oczy
wciśnięty.
— Ubieraj się pan—wyrzekł
szybko—i chodź pan ze mną.
— Co się stało? czy kto na
Glacierze chory?

•— Nie!... ale!.:.
Zajrzał na kurytarz i poka
zując drzwi, prowadzące do ku
chenki, zapytał:
— Czy tam niema nikogo?
— Nikogo.
— Żadnych drzwi?
— Żadnych.
— Chodźmy tam, pan tym• czasem się ubieraj.
Weszli. Leon odziewał się
bardzo śpiesznie. Robert oparł
się o ścianę, nie zdejmując ze
siebie cylindra.
,
— Myśmy oderwali pieczęfcie... — wyrzekł wreszcie, prawie
szeptem—otworzyli drzwi... zabrali
wszystkie papiery, jakie tam były
do najmniejszego skrawka i przy
wieźli je do pana...
— Co?
•
.
Leon stał; tak zdumiony, że
z rąk mu wypadło ubranie.
— Wyście to zrobili?..
’ •— Tak, ja i Jules, my dwaj!
Nie wmieszaliśmy w to nikogo
obcego, bo to...<- pewna odpowie
dzialność.
Umilkł i wreszcie przez zęby
z pewną zaciętością dodał:
— Nie chcieliśmy, aby ten
pan, ubrany jak poliszynel, miął
prawo mówić o francuzach, że
są... podli. Obecnie mam nadzieję,
że potrafi rozróżnić naród od
rządu... .
— A teraz chodźmy na dół.
Tam jest Jules z papierami i choć
schował się w zaułek, ale mogą
go agenci wytropić...
Zeszli cicho jpo schodach
i Robert, przechodząc mimo loży
konsierża, rzucił:
— Nie deranżuj się pan, to
ja, z telegramem
powracam
z czwartego piętra.
Drzwi otworzyły się i Leon
z Robertem wydostali się na ulicę.
Gdy byli już daleko od domu,
Robert śmiać się zaczął.
— Powiedziałem, wchodząc,
że jestem telegrafistą. Inaczej ten
szpieg konsierż byłby wstał i szpie
gował nas... To wstrętny sort
ludzi.
Nagle przypomniał sobie, że
matka jego pełni tę samą funkcyę na Glacierze.
— Są jednak między nimi
i uczciwi—dodał*w formie uwagi.
I nic już więcej nie mówił, aż
do zaułka na końcu ulicy Coulaincourt. Doszedłszy do rogu, gwiz
dnął cichutko, ale niezmiernie wy
raźnie. Podobnie ciche, wyraźne
gwizdnięcie odpowiedziało mu
z oddali. I równocześnie jakaś
obładowana postać, zaczęła iść
ku nim wolno, jakby uginając
się pod ciężarem i oświecając
sobie drogę malutką latarką.
9

— Me voila—wyrzekł wresz
cie młodszy brat Roberta, doszedł
szy do nich i wówczas Leon do
strzegł, że chłopak miał na so
bie długą bluzę i czapkę, a na
plecech duży kosz, taki jaki ma
ją śmjećiarże paryscy, grzebiący
nocami- w kupach śmieci małym,
żelaznym haczykiem.
W jednym ręku trzymał Ju
les ślepą .latarkę; doszedłszy do
Leona, oparł się na chwilę o obra
mowanie mostu. Z czoła spływał
mu pot — widocznie ciężar owego
koszabyłnad siły młodego chłopca.
— Papiery są ^ .k o s z u —wy
tłumaczył Robert — przebrałem
Jula za gałganiarza, inaczej agen
ci byliby nas zatrzymali, biórąc
nas za nocnych; złodziei, którzy
okradali jakieś puste mieszkanie.
Zaćzem dzielne chłopaki zwró
cili się. do Leona z zapytaniem:
/ V— Gdzie teraz żanięsc .tę pa
piery? 1
-•..^••4;.
On-już od chwili o-tern zmy
ślał. Mazia w pośpięćhuV
;dała Ro
bertowi jego . adres; znajdując
naturalnemu źte, to •ón powinien
przechować u siebie tę moralną
sukcesyę Grzegorzewskiego,', lecz
czy to było beżpieezńęm?^ Wie
dział, że podejrżenia.pplicybfran
cuski ej zwrócą się na nicK W pier
wszej linii. Przyjdą, znajdą; zabiorą.
: , i
Myślał kilka sekund, / wresz
cie coś postanowi?, bo- odezwał
się stanowczo:
' r*
— Chodźcie za mną, moi
przyjaciele!
Jules zwrócił się do starsze
go brata.
.
— Idź już braciszku, ja sam
pójdę za panem...
Lecz Robert wzruszył ramio
nami.
. *
— Oszalałeś? ja miałbym cię
opuścić z tymi papierami na ple
cach? Ja będę szedł po drugiej
stronie ulicy i dawał na ciebie
baczenie., a gdyby cię agenci
chcieli niepokoić, to już ze mną
będą mieli do czynienia!
Twarz jego nabrała dziwne
go wyrazu dzikości. Oczy aż
błyszczały w ciemni... Cała nie
nawiść robotników i proletaryatu
miejskiego do policyi odezwała
się w jego głosie i uwidoczniła
w zaciśniętej pięści, jaką pogro
ził w stronę uśpionego Paryża.
• • — A teraz... w drogę!
I poszli.
’ DCN

my—„Theater an der W ien" i „Karl- strzegli, przestałaby być z pewnością
Theafer"—pam iętające t. zw. „lepsze ich ulubieńcem. Jej farsą je s t rodzaj
czasy" pod względem artystycznym,
„enfant terrible". Gra, nietylko „słodkie
jednakże nie mające i dziś złych pod dziewczyny" ale prawie jeszcze chęt
względem finansowym.
niej—śmieszne, niezgrabne chłopki. Nie
Sceną operetkową bez tradycyi, chodzi jej o wdzięk, tylko o to, aby
zabawić i rozśmieszyć; ubierze się
ale z bajeczną w ystaw ą i reźyseryą,
je s t te a tr G. Steinera, który przez w najniekorzystniejszy dla siebie ko
cały rok żyje, bo zimę spędza w „Or- stium, nie cofnie się przed żadną nie
pheum" (niegdyś Theatre Variete) możliwością w tualecie i w ruchach,
a lato w Praterze, w t. zw. „Wene- aby tylko być „charakterystyczną,,
cyi". Jeżeli środki dwóch „oficyal- i ludzie „kładli się ze śmiechu"
i
Minęło 25 lat od śmierci Offenba nych" operetkowych teatrów są jakby
Do niewielu świecących obecnie
cha. I trzeba przyznać, że już naj umyślnie skromne, proste i pierwotne
„beautes,, operetki należy również
wyższy czas, aby narodził się drugi. (bo prosty i skromny w formach je s t Mizzi Gtinther (także Mizzi!), królują
W operetce je s t teraz bezkrólewie, wogóle stary, arystokratyczny Wiedeń)
ca w czwartej dzielnicy, czyli w sta
w operetce... międzynarodowej. Co się to zato operetka Steinera nosi wielkie
rym „Theater an der
tyczy wiedeńskiej, to żyje
toalety, błyszczy się i
Wien", gdzie śpiewa
jeszcze dwóch S tr a u ssó w ,
od przeszło 100 (stu)
szumi, je s t epatante
z których jednak nie ma wie
i froufroutante, jak
dni co ■wieczora w je 
le pociechy. Edward przewa
pierwszorzędna koko
dnej i tej samej ope
żnie dyryguje; zresztą nie pi
ta. Steiner ma mnós
retce Lehara „Wesoła
sał nigdy operetek. A naj
two pomysłów kolorys
wdówka".
młodszy spędził najpiękniej
Subtelniejsza od
tycznych, których środ
sze lata swej młodości w—biu
niej i -wdzięczniejsza*
kami są dekoracye i
rze rachunkowem jednego z tu
baletniczki, sztuczne
je s t Annie D irk e n s,
tejszych ministeriów. Potem,
zbliżająca się już do
św iatła i żywi ludzie.
przypomniawszy sobie włas
tej sfery uroku, gdzie
A oprócz pięknych ko
ne nazwisko, napisał operet
stiumów i kobiet i t. p.
kończy się wiedeńska
kę, która dowodzi, że nie odzie
Gemuhtlichkeit" a za
ma także kilka głosów i
dziczył nic po przodkach. Te
czyna się zawracająca
temperamentów,wśród
raz także dyryguje.
głowy kobiecość.
których króluj e zawsze
Oni wszyscy teraz dyry
jeden wielki, błyszczą
Ale to nie są typy
gują. A ci, którzy piszą, nie
cy tem peram ent rodza
reprezentatywne. Su
mają tyle talentu, aby było
ju żeńskiego — jedna
bretka wiedeńska par
T. Biedermann.
warto wymienić ich nazwiska.
niezrównana
d i v a,
excellence nie zna ani
Mizzi (M arya) Zwerenz.
Gra się więc pod różnymi
sławna na cały Wie- tych estetycznych „granic" co Zwerenz,
pretekstam i rzeczy starsze, korzysta deń i okolicę.
ani nie je s t tak zmysłowo kobiecą
się z tego, że minęło właśnie dwadzie
. Tą „sławną divą“
ja k Palmay. Subretka wiedeńska
ścia pięć albo mniej lat od śmierci czy je s t od kilku lat Mizzi
albo ju ż nie istnieje, albo śpiewa
urodzin jakiegoś pana z talentem. Zwerenz. (Notabene:
w tinglach czwartego rzędu, albo...
I czci się jego pamięć, z bajecznym obecnie sprzeniewie
ma pięćdziesiąt lat. Z galanteryi
wynikiem kasowym.
rzyła się—j ak wszyst
nie powiem, do której z tych trzech
kie
„sławne
divy"—
kategoryi
należy
pani
Biedermann,
Albo gra się rzeczy importowane.
swemu
odkrywcy
i
która
mi
się
wydaje
zawsze
tak
Za „import“ taki można uważać bez
pierwszemu
dyrekto
młodą,
ja
k
-wówczas,
gdy
ją
wi
warunkowo kompozycye Oskara Straus rowi, aby przyjąć
działem
po
raz
pierwszy,
a
którą
sa, autora granej obecnie operetki engagement w Karluważam
za
klasyczny
wzór
tego,
„Hugdietrich’s Brautfahrt". Bo intelico się niegdyś nazywało wiedeńską
teatrze).
Nie
je
s
t
ła

geneya i talent tego muzyka (nie na dna. Ma tylko wdzięk
subretą.
Dziwna
kombinacya
tra
leżącego do Straussów tutejszych) nie tem peram entu i hu
dycyjnego
szablonu
w
m
im
ice
są wcale wiedeńskie. W awrzyny, zdo mor. Gra nadzwy
i w ruchach — z indywidualnym,
byte nad Dunajem, dostały mu się czajnie w ie d e n k ę
własnym
temperamentem.
Wszystwskutek oryginalności jego talentu. (więc prawdopodob
kie
te
„divy“
z
dawnej
wiedeńskiej
Oskar Strauss, niegdyś kapelmistrz zna nie w żyłach jej nie
„szkoły", m ają te same mimiczne
nej „nadsceny" berlińskiej (Uberbret- płynie krew czysto
symbole, gdy śpiewają o tern, jak
tel) Wolzogena—to nie tyle „twórca wiedeńska). Napozór
są „fesch" i „resch" albo jak się
Marie GUnther.
nowych melodyj" co raczej wirtuoz zawsze „improwizu
w nich kocha ,,ein schneidiger Lajtew oprawianiu melodii. Zresztą ma je", zawsze niby śpiewa i skacze nant"... I jeżeli się czemś różnią mię
niewątpliwie zamiary reformatorskie,
i śmieje się dzy sobą, to tylko
t. j. chciałby może w duchu Wagnei papla „jak stopniem „siły prze
rowskim przekształcić panuj ący wszech
się jej podo- konania" szczerości
władnie operetkowy szablon. Posiada
ba". Ale po- i humoru.
t. zw. „esprit" muzykalny—wykształ
zatemwszystDoskonałą parocenie i g u st niepośledni. Ten gust
kiem je s t wie dystką wiedeńskiej
objawia się między innemi także
le z im n e g o
szablonowości je s t
w—librecie; słów do muzyki O. Straus
rozsądku. Mi Hansi Niese, arty
sa nie piszą (jak zwykle) komple
mo to je s t stka najbardziej in
tni idioci — tylko np. taki Rideamus,
sympatyczna. dywidualna w W ie
którego wiersze i bez muzyki żyłyby
W iedeńczycy dniu. Zresztą do ope
i żyją.
nie m ają po retki Niese właści
Operetki wiedeńskiej obecnie więc
jęcia jak, mi wie się nie liczy, a
niema, pomimo, że Wiedeń je s t wy
mo całą swą bądź co bądź nie
jątkowo operetkawem m iastem i że
„ swawolność -wyłącznie do niej
i płochość" te  należy. To artystka
nigdzie operetce nie je s t tak dobrze
ja k tutaj; nigdzie jej tak nie pieszczą,
atralną, j est z duszą, przerasta
nie stroją i nie psują. Przy tern dwa
d y s k r e t n ą i ją cą operetkę i z ta 
lentem niezwykle
pałace, dwa teatra poświęcone są jej
d e lik a tn ą .
Talent
Hansi Niese.
wyłącznie i ofieyalnie. Dwa stare do
Gdyby to spo Szerokim.
Annie Dirkens.

Operetka
wiedeńska
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jej pachnie ziemią (wiedeńską) jest
napozór rubaszny i szorstki, a prze
cież pełen dziwnego uroku. Skala
tego talentu je st tak szeroką, że
oprócz praczek i podobnych typów
wiedeńskiego bruku, powtarzających
się w tutej
szych far
sach, grała
np.rolę tytu
łową w „Ró
ży Bernd"
Gerh. Hauptmanna. Nie
stety gra zaduźo;jest ak
torką,wystę
pującą naj
częściej i wy
p e łn ia ją c ą
w s z y s tk ie
luki. Oprócz
tego jest pa
nią dyrektorową, żoną
Blaase.
kierow nika
dwóch scen tutejszych, Jarna.
Co do sił męskich, to... komik ope
retkowy w Wiedniu je st przedewszystkiem człowiekiem grubym fizycznie.
Z pewnem embonpoint łączy się dla
Wiedeńczyka pojęcie humoru i niczem
nie zamąconej pogody życiowej. Ta
kiego grubego, pogodnego pana z wie
cznie wesołym uśmiechem na ustach,
któremu „życie nie może nic zrobić"
gra wprost klasycznie—mimo lat sie
demdziesiąt, niezrównany Blaase. Ale
takich jest więcej; on je st tylko naj
doskonalszym ich wyrazem i królem.
A przecież
największym
i najpopular
niejszym ar
tystą operetki
w ied eń sk iej
je st Aleksan
der G ira rd i.
choć należy
do kategoryichudych. ło n
gra wiedeń
ską „Gemuthlichkeit", ale
na inną nutę.
Stoi właści
wie ponad nią
i dlatego gra
ją tak tragiAlex. Girardi. k o m ic z n ie ,
z takiem uczu
ciem, a przecież z pewną jakby melan
cholijną ironią. Girardi je st taki, jak
wiedeńska—pieśń ludowa. Środki jego
są niesłychanie proste (ma tylko talent
aktorski, a prócz tego troszeczkę głosu),
ale osiąga niemi ogromne efekty. J e 
żeli w operetce skażą go np. na—śmierć,
a on na to powie „mein Gott!" takim
głosem, jakby mu tylko przerwał egze
kutor podatkowy wesołą kolacyjkę,—to
cały teatr „aż ryczy". Girardi gra tros
ki, kłopoty i życiowe „przeszkody" czło
wieka gemiithlich. Bez względu na to,
czy chodzi o tragedyę, komedyę lub
farsę, zawsze gra człowieka, który
chce „tylko" żyć swobodnie i wesoło,
i właśnie dlatego zawsze o coś się
potknie.
A r.

Polska w powieści angielskiej.
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Na horyzoncie Smolnej zaczyna
ją się gromadzić chmury. Żniwo za
wiodło; dzięki nieocenionemu Symsze
kapitał się wyczerpał, a urosły zobo
wiązania, długi. W dodatku msr.
Elsley, choć przychodzi do zdrowia,
nie zdaje się pamiętać o istnieniu
Mety. Jest to dla niej cios taki, że
dziewczyna, dotąd niczem się niezrażająca, kipiąca energią i wesołością,
zaczyna tracić humor i chęć do pracy.
Jednocześnie uświadamia sobie, że
ojciec jest wprost chory z tęsknoty
za Anglią. Współczucie, wyrzuty su
mienia i nagłe postanowienie: sprze
dać Smolną, wracać do nudnego, mgli
stego Londynu, ciężką pracą starać
się wynagrodzić rodzicom poniesione
straty materyalne. Jak przed rokiem
rozpoczyna się gwałtowne pakowanie,
zamęt i szukanie kupca na folwark.
Kupiec je st jeden tylko: anonim,
traktujący za pośrednictwem Symehy.
Podaje cenę śmiesznie nizką, ale go
tów wypłacić od razu na stół. Symcha bardzo gorliwie popiera sprawę
klienta i nagli do pośpiechu, a Meta
niema nic przeciwko szybkiemu zała
twieniu sprawy.
Już zjechał na miejsce rejent
z pomocnikiem i świadek w osobie
popa, jest naturalnie i Symcha.' Meta
ogląda się za kupcem. Lecz ogląda
się napróżno, bo kupcem jest sam
Symcha, który kłania się nizko, po
kornie przeprasza i tylko prosi o po
śpiech, nerwowo na drzwi się oglą
dając. Lecz urzędowe formalności mu
szą być spełnione, a gdy te są już
na ukończeniu i Symcha drżącemi
rękoma liczy banknoty, rozlega się
turkot i do pokoju wpada, nie wcho
dzi msr. Elsley, pytając, czy nie przy
bywa zapóźno, czy kontrakt nie pod
pisany, bo on daje podwójną cenę
tego, co ofiarował Symcha.
Symcha wściekły, musi rej tero
wać, Elsly wyprawia rejenta, prosząc
go, aby się później pofatygował, za
rejentem wysuwają się rodzice. Młoda
para zostaje sama.
Wtedy wyjaśnia się sytuacya.
Elsley nie mógł się zobowiązywać
wobec Mety, dopóki szyb, w który
wpakował resztki kapitału, nie bu
chnie naftą. Wiedział o tern wszy
stkowiedzący Symcha, wiedział też,
że w szybie nafta się ukazała i prze
płacił inżyniera, aby ten milczał przed
rekonwalescentem — Elsleyem, dopóki
on, Symcha, nie ubije swego intere
su. Sprawa byłaby się udała, gdyby
nie Ludwik Weliński, który przypad

kowo dowiedział się o spisku i ma
pokusę nietylko zamilczeć, ale prze
płacić inżyniera, aby zagwoździł szyb.
Pokusa mija, Weliński sam zawiada
mia o wszystkiem Elśleya, który prze
konywa się naocznie o wybuchu na
fty i w sam czas przybywa do
Smolnej.
* Naturalnie do Anglii odjeżdżają
już tylko starzy Hamp tono wie.
’ '
* *
•
•»
Oto jest treść jednego z ostatnich
tomów’ Collection o f British Authors
Tauchnitza, którego autorką je st pani
Gerard (Madame Longard de Longgarde), szkotka rodem, osiadła od
dłuższego czasu na -wsi, w Galicyi
wschodniej.
Pani Gerard pisze z ogromną
werwą i humorystycznem zacięciem,
z wielkiem odczuciem poezyi polskie
go krajobrazu i z wyraźną sympatyą
dla naszego kraju i jego mieszkań
ców. Lecz sympatia to z silną- przy
mieszką krytycyzmu. Pani Gerard
zna głównie sfery arystokratycznego
obywatelstwa Wschodniej Galicyi. Po
lacy w „Nieprawdopodobnej idylli"
są to ludzie „dawnego autoramentu",
pełni staroszlacheckich cnót. A więc
rycerscy, szlachetni, gościnni, żyjący
sercem, nie mózgiem—trochę gardzą
cy pracą, a już szczególniej fizyczną,
niepunktualni (to się nietylko arysto
kratom zdarza) w sposób wprost dla
angielskiego mózgu niepojęty. Ludzie
ci marzą i deklamują o miłości oj
czyzny, ale na tern też poprzestają.
Zresztą maniery ich są bez zarzutu,
a uprzejmością czarują obcych przy
byszów.
V
Stąd, gdy zestawia swoich kolo
nistów, energicznych, oszczędnych, za
miłowanych w pracy, z ich polskimi
sąsiadami, mimo nić sympatyi są to
dwa światy, dwie społeczności, żyjące obok siebie, lecz przeniknąć się
nie mogące. Meta i .jej rodzeństwo
lubią pracę dla niej samej. Meta sa
ma bije masło, a jej bracia kopią
i nawożą grzędy w ogrodzie i spra
wia im to nadzwyczajną przyjemność.
Tej przyjemności nie mogą zrozumieć
hr. Ludwik i jego siostra. Czy ró
żnica upodobań i usposobień wypły
wa z odmienności rasy, jak to zdaje
się podkreślać autorka, czy tylko z ró
żnicy sfer towarzyskich? Czy Meta
równie lubiłaby pilnować obory i kur
nika, gdyby się była urodziła w pa
łacu i gdyby wieś polska nie była
dla niej tak zaciekawiającą nowością?

Wszakże ta sama Meta wzdryga się
na myśl pracowania w mieście i uważa
to za ciężkiozadośćuczynienie swej winy.
Ale mniejsza z tern. Tacy, jaki
mi są arystokratyczni Polacy powieści
p. Gerard, choć gardzą pracą fizyczną
i nie znają wartości czasu, choć liczyć
na nich nie można, bo rządzą się
sercem, nie mózgiem, nie pozbawieni
są wielu sympatycznych stron, które
autorka z widoczną przyjemnością
podkreśla.
Lecz nie oni— trochę konwencyonalni — stanowią o wartości utworu.
Istotnym bohaterem powieści, posta
cią wycieniowaną z największem sta 
raniem, to faktor tarnopolski, Symcha Seidenstein. Jest to typ brany
bezpośrednio z życia, świadczący o wy
sokiej zdolności obserwacyjnej autor
ki i stwierdzający, że p. Gerard mo
że dawać ludzi z krwi i kości, o ile
zechce stwarzać ludzi, a nie zdawko
we ogólniki (Ludwik Weliński i jego
siostra).
Symcha Seidenstein mógłby wyjść
z pod pióra Junoszy. Widzimy „pa
jąka" przy robocie. Osnuwa on spry
tnie sieci naokoło Smolnej. Mały,
pokorny, niezbędny, potrafi swą dyplomacyą faktorską zbadać zasobność
kasy angielskich kolonistów, a gdy
się przekonał, że nie jest ona zbyt
wielka, wtedy poluje „na upatrzone
go". Gdyby nie przypadek, Smolna
przeszłaby w jego ręce za połowę
wartości.
Widzimy Symchę przy robocie,
gdy zabiega koło swych interesów;

widzimy go w domu, wśród żony
i bachurków, obmyślającego plany
kampanii, niezapominającego o niej
nawet wśród niekosztownych uciech
w święto Hamana, a zawsze je st to
żyd faktor, o swoistym sposobie ro
zumowania i wyrażania się, bo nawet
typowo-żydowskie zwroty starała się
autorka swej barwnej angielszczyźnie
przyswoić.
Co uderza u p. Gerard, to nad
zwyczajnie dokładnie zachowany ko
loryt miejscowy. Zamiast konwencyonalnych opisów mamy migawkowe
zdjęcia, robione ręką artystki. Miaste
czko, dwór, sad mają niezaprzeczenie
polski charakter, cała ich typowość
jest wybornie pochwycona, a strona
malownicza doskonale odczuta.
Ta dokładność obserwacyi różni
p. Gerard od wielu innych cudzoziem
skich autorów, tworzących powieści
na tle polskim; ta dokładność również
pozwala przypuszczać, że w dalszych
utworach typ Polaka, dotąd trochę
szematyczny, uzupełni autorka bra
nymi z życia rysami i wytworzy całą
galęryę polskich postaci, tern cieka
wszych, że kreślonych przez inteli
gentne i nieuprzedzone pióro.
K. A.

Z literatury.
„Zakazane"—taki tytuł nosi zbiór no
wel Wiktora Gomulickiego, stanowiący
N° 4-ty wydawnictwa „Książnicy".
W ciągu długiego okresu twórczości
swojej autor dał się poznać społeczeń

stwu naszemu, jako wysoce utalentowa
ny poeta, jako powieściopisarz i nowe
lista. Do tej pory znaliśmy Gomulickie
go niezupełnie, bo był to czas, kiedy
nie wszystkie tematy wolno było poru
szać, kiedy były materye zakazane t. j.
takie, które mogły stanowić jedno przed
miot rozmyślań i marzeń, przynajmniej
tu u nas, w zaborze rosyjskim. Nadeszła
jednak upragniona dla pisarza polskie
go chwila, że może się wywnętrzyć z naj
serdeczniejszych myśli swoich, w tem
przekonaniu, że go zrozumieją, bogobę-'
dą mogli przeczytać.
Z pośród kilku nowel, naogół cieka
wych, pełnych szerszego uczucia, wspom
nień z czasów 63 roku, wyróżnia się
jedna naczelna, najdłuższa rozmiarami;
nosi tytuł „Sołdat". Zainteresować ona
może czytelnika głównie ze względu na
temat i doskonale pogłębioną psychologię
bohatera. Fiedor, chłop rosyjski, jest
żołnierzem i pełni służbę wojskową
w armii, której przeznaczeniem było
zgnieść i dobić naród walczący o niepod
ległość. On nie rozumie, jakiej to tragedji dziejowej jest aktorem; czuje się
głównie człowiekiem, zdolnym kochać
i żyć życiem zwykłem, powszedniem.
Rozmiłował się w Marcysi, młodej służą
cej państwa Zrzelskich i po swojemu
stara sobie ją zjednać. Dziewczyna śmie
je się z sołdata, wytykając mu jego pro
stactwo, lecz nie odpycha go, ponieważ
Fiedor stara się uporczywie, to w tem,
to w owem ją wyręczyć. Prawi jej
przytem ciągle o swej miłości i o tem,
że pragnąłby się z nią ożenić. Potrafił
się przypodobać dzieciom państwa Zrzel
skich, im samym wyświadczył nawet
przysługę, ocaliwszy od niechybnej śmier
ci znajomego ich, pana Władysława,
który walczy w szeregach powstańczych.
Kiedy jednak Zrzelski poczyna się z nim
wdawać w dyskusyę polityczną, sołdat
twardo obstaje przy tem: jako jeden jest
Bóg i jedna wola cesarska. On o niczem
wiedzieć nie chce, to nie jego rzecz.
Opowiada o swoim przyrodnim bracie,
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który służy w złotych huzarach i wiel
kie nadzieje na nim opiera—kocha go
jak syna. Sprowadza też tego Wasię
do Marcysi pod - nieobecność państwa
Zrzelskich. Huzar się dziewczynie odrazu
spodobał, choć nie swój i nie po naszemu
V. Szantaże.
mówi, bo nie był takim, jak Fiedor pro
stakiem. Pewnego razu Fiedor zauwa
Wszystkie konkurencyjne pomy
żył Wasię, przemykającego się z Mar- sły dzienników paryskich prześcignął,
cysią na jakieś miejsce ustronne. Za
kotłowało się w nim wszystko i marze założony w r. 1901 „Le Petit Bleu“.
nia prysły. Żmija—warknął zbolały— Wytężona kombinacya nie wyszła mu
zabrała mi brata. Ale swego Wasię nie wprawdzie na dobre, gdyż wkrótce
przestał uwielbiać, odsunął się tylko od przestał wychodzić; ale zuchwalstwem
Marcysi. Złote huzary wyruszyli na
swem
i
bandytyzmem
wniósł
jeszcze
powstańców. Fiedor drży o życie brata
i załamuje się w nim dusza, kiedy po większy zamęt w zdemoralizowaną
wracający z pola bitwy żołnierze powia prasę francuską: „Le Petit Bleu“ był
dają mu:- że Wasia zabity. Darował organem trustu amerykańskich prze
Marcysi uwiedzenie, jak myślał, Wasi,
ale nie darował Polakom, że mu to, co mysłowców, którzy usiłowali spopu
najbardziej kochał, owegoż Wasię, za laryzować we Francyi jakieś nieujaw
bili. Postanowił się zemścić—i zemścił nione jeszcze przedsięwzięcie. Dzien
się. W potyczce zabił pana Władysła nik zyskał odrazu niesłychanie ko
wa, jak przypuszczać należy z toku
opowiadania. I życie uznał za skończo sztowną, różnorodną i wyborową rene: nie pozostało mu na tym świecie dakcyę. Pragnąc poderwać konku
nic, coby z życiem godzić mogło—i uto rentów, agent finansowy pisma, pan
pił się.
Deutsch ogłosił, iż ofiarowuje darmo,
W opowiadaniu Gomulickiego soldat
budzi głęboką sympatyę, czytelnik od na przeciąg .trzech miesięcy 100,000
najduje w nim ten serdeczny ton duszy abonamentów, ćo oznacza wydatek
ludzkiej, który jest wszystkim ludziom pół miliona franków. Tajemnica tej
wspólny. Fiedor—to nie tylko żołdak, kolosalnej darowizny polegała, oczy
lecz przedewszystkiem człowiek, w któ
rym ono człowieczeństwo w całej jego wiście, na przewidywaniu, że czło
prostocie i naiwności uszanować należy. wiek, czytający przez kwartał dosko
Fiedor to istota żywa, to nie bohater pa nale redagowany dziennik, przyzwy
pierowy: dusza prosta, oddana w służbę czai się do niego i w dalszym ciągu
siły państwowej, która jakkolwiek po
tężna, nie zdolna jest jednak spaczyć będzie go kupował. Aby się rozwi
całkowicie charakteru ludzkiego. Po jać skutecznie, należało jeszcze zni
przeczytaniu noweli Gomulickiego, takim szczyć potęgę Poidatza.
Deutsch
przedziwnym realizmem w szczegółach wiedział o nieprzeliczonych szanta
przepojonej, odbiera się bolesne wraże
nie nieskończonej tragedji, w jaką się żach swych kolegów dziennikarskich,
wiedział, że każdy popularny w Pa
ułożył stosunek nasz do Rosyan.
ryżu człowiek (artysta, śpiewak,
Miecznik.

Zycie literackie we rrancyi

aktor, sportsman), jeżeli nie chce się
narazić na obmowę dzienników, opła
ca systematycznie haracz. Ale potęga

Poidatza nie płynęła z drobnych
wpływów szantażowych; wołał „aterytŁ poważne. Trzeba było odsłonić
publicznie tajemnicę tych nadużyć.
Gdy obce państwo zaciągało we
Francyi pożyczkę pieniężną, Poidatz
otrzymywał za dyskretne milczenie
lub głośną protekcyę bardzo znaczne
sumy, niekiedy po 150,000 franków.
Wiedzieli o tern wszyscy dziennika
rze. Gdy ambasador niemiecki, ksią
żę Radolin przybył do Paryża, Poi
datz wyłudził od niego w trzech ra
tach kolosalną kwotę za milczenie
o jakichś dawnych grzeszkach miłos
nych pana ambasadora. Nareszcie
przebrała się miara wyzysku: książę
Radolin, nie chcąc płacić więcej, udał
się do ministra spraw zagranicznych
po opiekę dyplomatyczną. 0 tym
skandalu dowiedział się Deutsch
i postanowił skorzystać ze sposobno
ści. Na czele Petit Pleu napisał
bardzo przejrzystą informacyę o całej
sprawie, nie wymieniając zresztą
żadnego nazwiska. Poidatz w wy
mownej odpowiedzi posłał do redakcyi „Petit Bleu“ przekaz na 50,000
franków, który rozczulił Deutscha od
razu: nazajutrz ogłosił, że „prawdo
podobnie został wprowadzony w błąd.“
Aby zaś usunąć wszelkie ślady po
dejrzenia, Matin także powtórzył na
swych szpaltach wiadomość o skan
dalu, jaki oczekuje „redaktora pew
nego pisma codziennego za chęć wy
łudzania znacznej sumy od ambasa
dora pewnej potęgi obcej?1
Jednocześnie p. Poidatz postano
wił sobie odbić na kim innym ponie
sioną poraź pierwszy tak dotkliwą
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stratę. W dzienniku „Le Journal4pomieszczano oddawna, co śrędy i so
boty, tak z^ane „drobne ogłoszenia44,
w których najważniejszą część sta
nowiły różne, zręcznie upozorowane
„doniesienia osobisto4*. Ogłoszenia
owe przynosiły Journal'otyi każdo
razowo po kilkadziesiąt tysięcy fran
ków. Były też zawsze solą w oku
Poidatza. Postanowiwszy odebrać im
kredyt, agent finansowy Matina po
lecił dwom świetnym reporterom,
p. Danielowi i pani Landre, aby obe
szli osobiście pewną ilość osób, ogła
szających sję w- Jcurnalu i spraw
dzili, co się kryje pod niewinnemi
ogłoszeniami o lekcyach języka fran
cuskiego, galeriach dzieł sztuki i t. p.
Reporterzy wykonali zlecenie znako
micie i;rezultaty swych , wizyt ogła
szać poczęli w „Lę Ęranęais4 pod
tytułem: „Drobne ogłoszenia44. Od
kryli niesłychane orgie obyczajowe,
o których, naturalnie, obszerniej pi
sać nie będę.
Pragnąc uniknąć
wszelkich nieporozumień, wymieniali
nazwiska i adresy wszystkich osób,
do których się zgłaszali. Agent
finansowy Journala zrozumiał nie
bezpieczeństwo i posłał natychmiast
Poidatzowi obfite „odszkodowanie44.
Nazajutrz „Le Franęais44 przerwał
swą ankietę a zastąpił ją takiem
oświadczeniem: „Dowiadujemy się,
że w sprawę drobnych ogłoszeń,
które pod pozorem ułatwiania pracy
pośredniczyły w zamaskowanej por
nografii, wdała się policya. Rolę swą
wobec tego uważamy w danym wy
padku za wyczerpaną.44
VI. Tygodniki i miesięczki Agencye
sławy. Wyzysk „młodych” .

Obrazy takich obyczajów łatwo
mnożyć do nieskończoności. Ale wróć
my do naszego młodego literata i zo
baczmy, w jaki sposób wypłynąć
może na powierzchnię przez pośre
dnictwo podobnej prasy.
Dzienniki mniej więcej uczci
we—protestancki i zawsze urzędowy
„Le Temps”, liberalny „Journal des
Debats”, dzienniki partyjne i wolnomyślne — mają swych stałych, regu
larnych współpracowników; dostęp
dla nowieyusza jest tu niełatwy.
Dzienniki bulwarowe mają kontrakty
z nowelistami, powieściopisarzami
i kronikarzami na dostawę pewnej
ilości opowiadań lub artykułów rocz
nie. I tu więc wejście zamknięte.
Opłaca się jedynie reportera t przez
co czasem (chociaż bardzo rzadko)
dojść można do znaczenia.
Pozostają „młode” przeglądy
periodyczne, których ilość w Paryżu
jest zawsze olbrzymia. Za wiersze
lub prozę nie., płacą w nich ani cen-

tima. Wstępując do takiego pisma,
nowieyusz zapisuje się jednocześnie
do grupy „młodych”, którzy przez
samą nazwę są już wyrazem prote
stu i odrywają się na zawsze od
piśmiennictwa starszych, od piśmien
nictwa, zdemoralizowanego
przez
dziennikarstwo. Ścisły związek z gru
pą „młodych” zamyka w niej współ
pracownika na długo, niekiedy na
bardzo długo. Gdy się nawet wybije
siłą lub naturą swego talentu, trakto
wać go będą nieufnie wszędzie, gdzie
się zgłosi: u znaczniejszego wydaw
cy, w redakcyi miesięcznika lub
dziennika. Znanego poetę Henryka
de Regnier, pomimo iż ma już dzi
siaj szanse przyjęcia do Akademii,
poczytują niektórzy za „estetę bawarnianego”, dla tego, że niegdyś,
przed laty, uczęszczał na zebrania
młodej grupy, która się zbierała,
zwyczajem paryskim, w kawiarni
Paweł Adam, dopiero od chwili, gdy się
stał kronikarzem Journal' a. przestał
być uważany za niesfornego symbolistę.
Istnieje w Paryżu pięć lub sześć
większych miesięczników lub dwuty
godników, redegowanych przez ludzi
uczciwych. Pracując usilnie, posia
dając talent, może młody literat, po
wielu wielu latach, zyskać przez te
pisma publiczność i wyrobić sobie
jakie takie imię. Dojdzie wtedy do
10.000 franków dochodu rocznego, co
dla człowieka z rodziną stanowi w Pa
ryżu dosyć skromne utrzymanie. Je
żeli szczęśliwy zbieg okoliczności wy
promuje go na współpracownika pi
sma codziennego, zyska tam od dwu
stu do pięciuset franków za artykuł
lub kronikę, dojdzie nawet może do
Akademii, ale straci całkowicie swą
niezależność: musi się trzymać tonudziennika, schlebiać czytelnikowi. Wy
raził to barwnie jeden z redaktorów:
„Istnieje — pouczał — monarchiczny
sposób opisu' wypadku przejechania
psa na ulicy”.' Jeżeli pisarz jest bar
dzo sławny, wolno mu pisać nawet
zupełne głupstwa, byleby tylko u dołu
pomieścił swe nazwisko.
Skoro pisarz wchodzi na dobrą
drogę do sławy, czyhają na niego
różni, przemyślni wyzyskiwacze. Zna
ny poeta, Viele-Griffin ogłosił nie
dawno drukiem taką wiadomość: „Pe
wnego razu, jna wiosnę 1899'roku,
otrzymałem wizytę pana X: przedsta
wił się jako agent biura lansowania
przez reklamę i przemówił do mnie
tak:—Ankieta handlowa pozwoliła nam
stwierdzić, że ma pan środki, aby
opłacić koszta lansowania drugiej
klasy. Jak panu wiadomo, polega ona
na pewnej ilości .artykułów, kronik
i wzmianek w dziennikach (tu nastą
piła lista 17 dzienników i przeglą
dów). Zauważył pan, że pominąłem
pismo (tu był tutuł wielkiego mie

sięcznika). Niech pan nie przypusz
cza, że żywimy wobec tego pisma
obojętność lub pogardę. Reklama je
go w danym wypadku byłaby znako
mitą, ale nie włączamy jej do na
szego rachunku, gdyż możemy ją
mieć zadarmo”.—Gdy wyraziłem (do
daj e Griffin) swe zdziwienie, agent
tłomaczył dalej: — Posiadając sześć
pierwszorzędnych pism codziennych,
zmusimy i ten miesięcznik do działa
nia: zacznie pisać o panu, jeżeli nie
zechce pozostać w tyle. Kosztuje ta
sprawa 40.000 franków, świetnie
procentujących. Jeżeli lansowanie
dotyczy romansu, wówczas publicz
ność zwraca dwie trzecie włożo
nej sumy i przy trzecim romansie
ma pan 25°/0 zysku. Zresztą, je
żeli pana przeraża druga klasa, po
zwolę sobie zaproponować trzecią:
jest dyskretna, a bardzo skuteczna.
Najlepsi nasi powieściopisarze (tu wy
liczono trzy nazwiska) używają jej
stale i bardzo sobie chwalą... Nie
mam obawy—wrócisz pan do nas!—
zawołał agent, którego wyprosiłem
za drzwi. Jeżeli zresztą nie zdecy
duje się pan w porę, rozpoczną się
,.niesprawiedliwości''.
Możnaby, doprawdy, przypuścić,
że to kartka z Marka Twaina. A prze
cież podobnych form wyzysku pełno
w Paryżu. Zręczny przesiębiorca wydaje np. autologię „trzystu młodych
poetów”; drukuje ją „na ozdobnym
papierze”, więc... od każdego autora
poezyjki lub Sonetu pobiera „na
koszta” dwadzieścia franków. W ten
sposób, nie wydawszy ani grosza, za
rabia na czysto kilka tysięcy:
Bardzo pospolitą formą okrada
nia młodych „literatów” są obiady
towarzyskie. Żądny zawiązania sto
sunków ze starszymi kolegami no
wieyusz, otrzymuje zaproszenie na
obiad literacki, odbywany zazwyczaj
w restauracyi. Za obiad taki płaci
6 fr. 50 contimów, za co, prócz
skromnych potraw, ma możność gawędki z ludźmi, również jak on „szu
kającymi stosunków”. Organizator
obiadów (urzędzonycli co tydzień lub
co dwa) zawarł uprzednie potajemną
umowę z restauratorem i płaci mu
od osoby po 3 lub 4 franki’ Znałem
jednego z takich dobroczynnych po
średników, który zarabiał w ten spo
sób czterysta franków miesięcznie,
nie licząc zjedzonych bezpłatnie obia
dów...
a
Lorentowics.

Niedole starości.

Barak dla chorych starców na Pradze.

Starość jest niemal zawsze przykrą,
Gdy jej towarzyszy choroba i ubóstwo;
staje się nieprzerwanem pasmem okrut
nych mąk i rozpaczy. Mała książeczka,
którą wydał dr. I Tchórznicki pod tytu
łem „Niedolo starości* daje ponury obraz
tego dna nędzy ludzkiej. Autor, znany
działacz społeczny, jest kierownikiem od
działu chorób wewnętrznych w barakach
szpitalnych na Pradze, które dzięki inicyatywie dr. Kryżego stały się schronie
niem dla chorych na choroby przewlekle.
Dla jakich chorych? Prawie wyłącznie
dla starców obojga pici,—dla tych któ
rzy nie mąją już nadziei wyzdrowienia.
Jeśli wogóle szpital — mówi dr. Tchórz
nicki—można przyrównać do „czyścca",
oddział dla chorych na choroby chro
niczne należałoby nazwać piekłem, na
którego drzwiach krwawi się straszny
napis: Lasciate ogni speranza... Ci nę
dzarze o zrujnowanym beznadziejnie or
ganizmie są ciężarem dla rodziny, dla
szpitala, dla społeczeństwa. Oni sami
modlą się do Boga i do lekarzy o przy
spieszenie śmierci. Czyż jednak zasady
chrześcijanizmu nie nakazują tym naj
nieszczęśliwszym spieszyć z pomocą,
nieść ulgę ich cierpieniom? Barak na
Pradze może dać gościnę tylko 120 bie
dakom...
Z licznych tablic graficznych i dat sta
tystycznych, zebranych przez dra Tchórznickicgo uderza fakt, że z pośród smut
nych lokatorów baraku 42% miało mniej
niż 60 lat. A jednak już to byli starcy
schorzali, niezdolni do pracy! Fatalne
potwierdzenie słów Bolesława Prusa,
który w jednym z odczytów swych gło
sił: „dzięki małej opiece nad dziećmi,
niedostatecznym pokarmom, bezładnemu
trybowi życia i pracy, dzięki ciemnocie,
niechlujstwa i nędzy, przeciętny polak
żyje około 33 lat, podczas gdy dzięki
przestrzeganiu obowiązków względem
hygieny, długość życia przeciętnego an
glika wynosi 53 lat. A ponieważ czło
wiek zarabia mniej więcej od 18 roku
życia, a zaczyna oszczędzać około 29-go,
przeciętny więc anglik w ciągu życia
zarabia przez 35 lat, a oszczędza przez
24 lata, gdy przeciętny polak zarabia
w ciągu życia przez 15 lat, a oszczędza
przez cztery lata...
Broszura dr. Tchórznickiego przeko
nywa, iż oddział dla chroników w szpi
talu na Pradze, w tym stanie i w tych
warunkach, w jakich działa obecnie, jest
dla sprawy szpitalnictwa nader pożytecz
nym. Spis jednodniowy chorych, znaj
dujących się w szpitalach warszawskich,
a dokonany w r. 1900, wykazał, iż 56%
chorych— te nieuleczalni. Tern się tłomaczy przepełnienie w szpitalach stolicy.
Przytułki, przeznaczone specyalnie dla
nieuleczalnych wszystkich wyznań, za
wierają ogółem w Warszawie 1889 łóżek.
Potrzebom nie mogą zaradzić, tern bar
dziej że prowineya posiada szpitali na
der mało i mnóstwo chorych ciągnie do
Warszawy w nadziei, że tu znajdą gdzieś
ciepły kąt i strawę.
Któż nie pamięta strasznego obrazu
cierpień ludzkich, który kreśli Sieroszewksi, opisując życie trędowatych w dale
kich tundrach syberyjskich! W Warsza
wie — w mieście milionowem, leżącem
w środku Europy — rozgrywają się na
każdym kroku tragedye, nie mniej
wstrząsające...
s.

Widok zewnętrzny baraku.

Sala kobiet podczas odwiedzin lekarza.

Grupa chorych i ich opiekunów.
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W środku Dr. Tchórznicki, z lewej strony na dole Dr. Łagowski,
z prawej — intendent p. Łapiński.

Z ostatniej niedzieli w Warszawie.

Masowe aresztowania. Przeprowadzanie uwię
zionych do cyrkułu.

Felieton Warszawski

Ruch, który panował od rana na placu św. Aleksandra.

Aleje Ujazdowskie były także bardzo ożywione.
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...— Ile razy pana rewidowano?—
Mnie jedenaście.—Mnie tylko siedem.—
Szczęśliwy. Gdy starem u radcy za
glądano pod kapelusz, łysina jego bły
snęła tak silnie, iż żołnierz wziął ją
za nowy gatunek bomby i odskoczył
przerażony! Inny nie chciał wierzyć
iż pancerz o stalowych prętach, któ
ry nosi pani X., je s t tylko gorse
tem... — W ogóle ostatnie dni pou
czyły waleczną arm ię o wielu szczegó
łach damskiej imęzkiej toalety. Inne re
zultaty były wątpliwe...—Czyż mogła
być mowa o innych rezultatach? Skoro
miasto zamienia sięw j eden obóz marude
rów, ci, co obawiają się bliższego ze
tknięcia z przedstawicielami władzy,
znikają w tajemniczych kryjówkach
N aw et zwykli bandyci oddają się słod
kiemu wywczasowi. Na ulicach zostaje publiczność nie mająca na su
mieniu żadnych rewolucyjnych prze
winień. Dla niej specyalnie zdaje
się być przeznaczoną ta intryga o cha
rakterze nieco maskarodowym. Tylko
przybory są dobrze zastosowane do
chwili. Dziś ‘ niema wrażeń bez tententu podków po bruku, bez chrzęstu
karabinów.
W ciągu ‘paru dni ubiegłego ty
godnia dokonano rewizyi na wielu
dziesiątkach tysięcy osób. Nie prze
baczono naw et wykwintnym paniom
karetowym. Żołnierze wprawili się
i wywiązywali się z zadania nader
zręcznie. Trzeba przyznać, że w ol
brzymiej większości wypadków ciekowość ich w obmacywaniu przechod-

Z ostatniej niedzieli w Warszawie.

Z lewej strony partya aresztowanych obywateli oczekuje, aż zbierze

niów miała w sobie dużo 'względno
ści i dobrego humoru. Jedynie w rzad
kich wypadkach próbowali mocy swych
pięści i wytrzymałości kolb od kara
binów na członkach obywateli kon
stytucyjnego państwa. Kaz tylko za
chmurzył się nieco widnokrąg. Za
szła obawa, czy ten nowy proceder
tłumienia rewolucyi nie wywoła mię
dzynarodowego konfliktu. Przedsta
wiciel interesów warszawskich króla
Alfonsa hiszpańskiego został równie nie
delikatnie, jak bez powodu, potłuczo
ny przez bardziej krewkiego rycerza.
Bystrzejsi politycy przewidywali
już pojawienie się nowej wielkiej
Armady pod Saską Kępą. Czy młoda
królowa Ena użyła swych wpływów?
Nie wiadomo. Faktem je st jednak,
że Hiszpania o wojnie nie myśli i na
dowód swego pokojowego usposobie
nia przysłała nawet do Aleksandryny
piękną andaluzyjską śpiewaczkę.
Pewien współobywatel, wycho
wany zagranicą, a więc w odmien
nych pojęciach o godności ludzkiej
i o- prawach człowieka, mówił mi:
— Gdy mię rewidowano po raz
pierwszy, uczucie wstydu i upokorze
nia cisnęło mi ogień do skroni. Prze
mogłem się, rozumiejąc, że wszelki
protest w tych warunkach byłby tyl
ko śmiesznym.
Nie mogę zaprzeczyć wszakże, że
w głębi duszy powiększyła się znacz
nie doza goryczy. I jeśli położyć na
jedną szalę—liczbę znalezionych brauningów podczas owych masowych rewizyi, a na drugą — rozgoryczenie
i niemy gniew spokojnej ludności,—
z pewnością druga szala będzie nie
równie cięższą. Jeśli o ten cel cho
dziło, osiągnięty został w zupełności.
Nie podobna atoli powiedzieć,
aby równocześnie wzmagało się uczu
cie wdzięczności szerokich warstw
społeczeństwa do tych żywiołów re
wolucyjnych, które działalnością swą
sprowadziły na W arszawę i na kraj

się „kom plet" do cyrkułu.

(Zdjęcia objekiywcm „Fos".)

Na prawo odbywa się rewizya

i sprawdzanie dokumentów.

Oczekiwanie wszakże nie trwa długo, bo wciąż przybywają nowi kandydaci de przymusowej przechadzki.

Na rogu alei Jerozolimskich I Nowego Świata.
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Oficer sprawdza dokumenty przechodniów.

cały klęski w następstwach nieobli<
czalne. Przeciwnie. Nawet niedawni
platoniczni „sympatycy" zmieniają
zdanie. Z za wszystkich węgłów
wygląda mina, nędza i głód. Zbliża
się czas płacenia rachunków. Jeśli
lato było smutne, zima może być
jeszcze mniej wesołą. Zapasy sił są
na wyczerpaniu. W dwa ognie wzię
te społeczeństwo omdlewa z wycień
czenia. Wszelka praca staje się nie
możliwą. Gdy mgliste opary wie
czorne zawisną nad obumarłem mia
stem, żółtawe światełka latarni zdają
się kreślić na nich jeden ponury wy
raz bankructwo.
<' ? '
'

Z życia Warszawy w ostatnich dniach.

Redivivus.

Ofiary złożone w Redakcyi
bla biednych dzieci
Podróżni z Charbina do Moskwy
rb. 10.
Dla dzieci więźniów
Paszkowska Marya z Rybnicy rb. 3.

W Odesie.

r .

W Odesie.

Mimo grozy stanu wojennego, niejednokrotnie na ulicach kupią się gromadki ludzi, rozprawiających
o wydarzeniach politycznych.

Nowobudująoy się kościół katolicki w stanie obecnym.

• w

•

« ® aa

W Odesie.

J. E. ks. biskup Symon wychodzi z kościoła po celebrowanej przez
Niego Mszy św., w dniu 25 z. m.

1

T yły nowobudującego się kościoła
katolickiego.

W Peterhofie. Zamach na jen. Mina. Na dworcu kolejowym młoda dziewozyni, Konoplannikówna,
kilkoma strzałami z rewolweru położyła trupem jenerała, który prowadził żonę pod rękę.
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Zamach na prezesa ministrów Stołypina.

z
/

r

Żołnierze wyprowadzają niedyskretnego fotografa,
który chciał robić ,,interesujące” zdjęcia z miejsca
katastrofy.

W Petersburgu.
Wybuch bomb, widziany z zewnątrz.

Krwawa seria nie ma się ku końcowi.
Zamachy nie ustają. Są nawet częstsze.
I coraz wyżej mierzą. I z większą premedytacyą, z większą śmiałością z większą determinacyą są wykonywane zamachy.Jesz
cze nie ucichły echa straszliwej katastro
fy na wyspie Aptekarskiej, już z Interlaken
przychodzą wieści o nowemterrorystycznem przedsięwzięciu. W pierwszym razie
mierzono w obecnego ministra spraw we
wnętrznych Stołypina: w drugim—w daw
nego ministra spraw wewnętrznych, Durnowo. Los ocalił jednego i drugiego.
A ofiarami padli ludzie, przypadkowo
postawieni na drodze strzałów i bomb.
W katastrofie na wyspie Aptekar
skiej ilość tych ofiar jest przerażająco
wielka. Śród nich znajdują się dzieci
ministra: córka kilkunastoletnia i svn
kilkuletni, straszliwie okaleczeni, których
sztuka lekarska ma nadzieję utrzymać
przy życiu. Zabitych jednak jest sporo.
Rewolucyoniści wdarli się do letniej wil
li ministra, przebrani za oficerów żandarmskich, w dniu audiencyi tygodnio
wej. Jak prawie zawsze w tych razach
bomba, w zgorączkowanych dłoniach
niesiona, wybuchła przed naznaczonym
terminem. Rozwaliła więc front willi
i zasypała gruzami tych, co przyszli
prosić ministra o jakąś łaskę, ulgę,
a tył domu, w którym minister rozmamawiał w tej chwili z jednym z przy
wódców kadeckich, ocalał.
Wyspa Aptekarska, położona jest na
uboczu, nad Newą i stanowi jakby je
den park zieleni. To jej odsobnienie utru
dniło bardzo ratunek. Straż ogniowa
stanęła dopiero w pół godziny na miej
scu katastrofy, pomoc chirurgiczna w całą
godzinę. I jedna i drilga miały wiele
roboty, bo młode życie panny Stołypinówny zostało ocalone tylko dzięki temu,
że jeden z żołnierzy, zajętych ratunkiem,
usłyszał pod gruzami slaby jęk. Jeszcze
parę minut i ten jęk sygnalizujący pewnoby umilkł.
Straże, jak zwykle, dały i tym ra
zem więcej dowodów gorliwości, aniżeli
roztropności, bardzo energicznie bowiem
otoczono miejsce wypadku — po wypad9

Akcya ratunkowa bezpośrednio po wybuchu.

Wynoszenie z willi zabitych i ranionych ofiar.

in

ku i pochwycono nie bez oznak tryumfu
fotografa zagranicznego, który dążył na
Aptekarską wyspę w parę godzin po wy
padku z aparatem, z całą widocznością
niesionym na statywie.
Śród ofiar, między trupami, są jeszcze
nie rozpoznane. Wraz z tymi ludźmi być
może umarła nie jedna straszna tajemni
ca. Któż powie teraz, wobec tych poszar
panych i na zawsze umilkłych szcząt
ków człowieczych: czy między nimi są
tylko ofiary cichego a krwawego przy
padku, czy też także i ofiary w szalony
sposób pojętego obowiązku?
W.
Petersburg.

Zamach na prezesa ministrów Stołypina.

Zwłoki zabitych

*

Poświęcenie Szkoły Macierzy w Mokotowie.
Koło Macierzy Szkolnej w Mokotowie wzięło się energicznie do rzeczy. Oto już zdo
łało powołać do życia szkołę, która pomieści 300 dzieci, — chłopców i dziewcząt.
Na razie otwarto cztery oddziały na 240 dzieci. Zarząd koła mokotowskiego tworzą
pp. Kazimierz Olszowski, Edward Rudowski, Jan Chojnacki, Tadeusz Dutkiewicz,
Br. Popławski i G. Kajzer. Przy szkole mają powstać bezpłatne kursa dla analfabetów.

Ks. kan. Kaczyński zawiesza krzyż na budynku szkoły przy ulicy Rakowieckiej w Mokotowie.

Mowa ks. kan. Kaczyńskiego po uroezystem poświęceniu.

w ogrodzie, otaczającym willę.

Nowe pismo.
Mam przyjaciela literata, z któ
rym spotykam się w różnych kawiar
niach i spędzam długie godziny na
pouczającej rozmowie. Ponieważ cie
szę się jego zaufaniem, więc chętnie
zwierza mi się ze swoich planów i po
mysłów literackich. Słucham go z cie
kawością, ale więcej jeszcze zacieka
wia mnie kwestya kiedy ten czło
wiek wszystko to napisze. Chyba, że
rozpoczętą w tern życiu działalność,
skończy w przyszłem, posługując się
„pismem duchów".
Jak dotąd dorobek literacki mego
przyjaciela, składa się: z recenzyi te
atralnej z ogródka, którą pisał, zastę
pując chorego recenzenta, dwóch fe
lietoników. wiersza w humorystycznem piśmie i „garści aforyzmów"
w pewnej jedniodniówce. Mimo to,
talent jego nie je st jeszcze w społe
czeństwie uznany, ale temu się nie
dziwię, gdyż, jak mi wytłomaczył,
prawdziwy talent nigdy nie bywa
uznany za życia, a bardzo rzadko po
śmierci. Swoją drogą ma żal do spo
łeczeństwa i zastanawia się czasem
nad tern, czyby wszystkich następnych
dzieł nie tworzyć po francusku lub
po angielsku, które to języki, jak mnie
zapewniał, posiadłby, „gdyby chciał",
w bardzo krótkim czasie.
Ja odwodzę go, jak mogę, od te
go zamiaru, bo jakżeż ma Polska ta
ką siłę stracić. Ale jest rozgoryczony.
Zawsze powtarza, że nigdzie na świę
cie niema tak podłych stosunków li
terackich, jak w Warszawie; że tu
wszyscy ludzie piszący są „durnie
i analfabeci".
— Nic dziwnego—dodaje—ojcem
talentu je st honoraryum, a matką za
liczka.
To jego ulubiony aforyzm. I, na
poparcie cytuje mi normy honoraryów
„od wiersza" we wszystkich pismach,
jakie wychodzą na kuli ziemskiej, do
dając, ile w którem piśmie wiersz po
siada liter. Umiał to na pamięć.
Rozmowy nasze zaczynają się
zwykle jednakowo. Siadamy. Ja mó
wię: „Napijecie się czego"? On z wy
razem znudzenia i niesmaku kiwa po
takująco głową. Po chwili twarz mu
się rozjaśnia.
— Za tydzień będą pieniądze—
mówi zacierając ręce...—Robię kokoso
wy interes.

— No?
— Tss... Na razie tajemnica...
Wam tylko o tern mówię. Pewna afe
ra literacka... Ale się urżniemy... Za
tydzień to już ja będę wam stawiał,..
I kreśli tak ponętne obrazy przy
szłości, że żałuję doprawdy, że rok
ma tylko piędziesiąt dwa tygodnie.
*
■ ' **
Zdarzyło się, żem nie widział
mego przyjaciela przez tydzień. Za
cząłem się niepokoić. A nuż go zaare
sztowali?.. Odwiedziłem go raz i dru
gi, ale nie zastałem w domu. Stróż
mnie objaśnił, że nawet nie nocował.
Po tygodniu zjawił się w kawiar
ni, w której spotykaliśmy się zwykle.
Był rozpromieniony.
— Cóż, udało się?—zapytałem.
— Udało—odparł z tryumfalnym
uśmiechem.
— To, o czem wspominaliście.
— Ach nie... Tamto zrobiło kla
pę. Ale—wyobraźcie sobie przyjechał,
jeden mój kolega szkolny, szlagon ze
wsi... Okropnie bogaty, No i hula
liśmy... Słowo wam daje, że przez
ten cały tydzień ani jednej nocy nie
przespałem naprawdę.
Rzeczywiście znać było na nim
zmęczenie. Opowiadał mi długo i szcze
gółowo, jak się ze swoim szlagonem
bawił, w jakich restauracyach bywa
li, co gdzie jedli i pili, i wyznał mi
w końcu, że ten wystawny tryb ży
cia bardzo mu się podoba i że nadal
sam również takie już tylko życie bę
dzie prowadził.^" — Bo trzeba wam wiedzieć—do
dał poważniej—że jestem teraz na
prawdę na drodze do zrobienia pie
niędzy.
— Winszuję.
— Tak, i to nawet dużych pie
niędzy. Zakładam pismo.
— Pismo — zawołałem ucieszony.
—- Tak. Otóż to cała historya. Ja
kem hulał z tym moim szlagonem, za
cząłem go namawiać, żeby się prze
niósł do Warszawy i tu założył wiel
ki dziennik. Cóż, majątek ziemski te
raz nie interes—za rok, dwa mogą wy
właszczać... Ale—on człowiek bez inicyatywy—-jak prawie cała nasza szla
chta, nie chciał się zgodzić. Tłomaczyłem, przekładałem — wszystko na nic.
— A cóż mówiliście, że się udało.
— Czekajcie. Na założenie pisma
nie chciał się zgodzić, ale mi poży
czył sto rubli. Z tego na drobne wy
datki rozeszło mi się pięćdziesiąt, ale
pięćdziesiąt jeszcze mam nienaruszone.
— I z tern macie zamiar zakła
dać pismo?
— Cóż myślicie... Tak — dodał
ironicznie, widząc, że nie podzielam
jego entuzyazmu.—-U nas zawsze naj
pierw się czeka na miliony, a dopiero
potem myśli o przedsiębiorstwie. Dla
tego nic niema i bieda w kraju.
Pięćdziesiąt rubli to jest pięć funtów
szterlingów. Do czego toby się an
glik nie wziął, mając taki kapitał.
I po paru latach zrobiłby miliardy,
nie miliony, tylko mi-liar-dy... Rozu
miecie?
\
■
Mówił tak przekonywująco, że
po pewnym czasie i mnie się udzielił

Na Sybir.

Wysyłka więźniów politycznych do wyznaczonych im miejsc na Syberyi. Jedna ze skazanych nie
straciła, mimo tragicznej chwili, dobrego humoru i pokazuje fotografowi język.

jego zapał. Uwierzyłem rzeczywiście,
że ten człowiek może z niczego stwo
rzyć coś. Co za spryt, co za bajecz
ne wydawnicze pomysły. No i odrazu zaczęliśmy nowy dziennik „oble
wać". Koszty tej uczty, która prze
ciągnęła się do późna w noc, ja po
niosłem, bo mój przyjaciel nie mógł
już swoich pięćdziesięciu rubli naru
szyć. Ale za to przyrzekł mi protekcyę i nawet znaczniejszą pomoc pie
niężną, ile bym tylko razy potrzebował.
*
**
*
Po tygodniu ukazał się wreszcie
pierwszy numer nowego pisma. Z cie
kawością wziąłem go do ręki. I spo
tkał mię przykry zawód:' w tern nowem piśmie nie było nic nowego,
same przedruki z innych gazet i parę
bez sensu skleconych artykułów, a to
wszystko w dodatku na marnym pa
pierze i tak niewyraźnie odbite, że
połowy nie można, było przeczytać.
Wieczorem jak zwykle spotkałem
się z moim przyjacielem w kawiarni.
Ale zaraz mnie z niej wyciągnął.
— Chodźcie, — rzekł — pójdziemy
do jednej nowej knajpy. Teraz, jak
jestem redaktorem, to mam kredyt.
Zrewanżuję się wam za wasze przyj ęcia.
Poszliśmy. Po drodze pragnąłem
w delikatny sposób zwrócić przyja
cielowi .uwagę na braki w-jego piśmie.
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— Dlaczegoście sami nic do pierw
szego numeru nie napisali?
Spojrzał na mnie z góry i wzru
szył ramionami.
— Ja? Także... Cóż wy myśli
cie, że będę swój talent po codzien
nych pismach rozpraszał?
— Wasze pióro ożywiłoby numer.
Mój przyjaciel roześmiał się we
soło.
< .' '
— Jak to znać, żeś pan profan
i że się pan nic na dziennikarstwie
nie znasz!—zawołał.—(Czasami byli
śmy na wy, czasami na panie, zazwy
czaj w ten sposób dawał mi delikat
nie odczuć, że palnąłem głupstwo).
Niechżeż mi pan powie: na co się
wydaj e pismo?
Zastanowiłem się przez chwilę
nad odpowiedzią.
;
— Otóż na to, żeby módz od czasu
do czasu puścić na miasto nadzwy
czajny dodatek—wyręczył mnie.—Te
raz pan rozumie.
Nie chciałem się już przyznawać,
że niezupełnie, więc zmieniłem temat
rozmowy, a zresztą wchodziliśmy do
baru, protegowanego przez mego
przyjaciela.
Nazajutrz rano obudził mię ze
snu przeraźliwy krzyk na ulicy:
— Nadzwyczajny dodatek, oblę
żenie stanu wojennego w Warszawie!
— Okropne oblężenie Warszawy!

Darli się chłopcy w niebogłosy.
I kto żyw kupował dodatek. Ja sam,
również wiedziony gorączkową cieka
wością, szybko ubrałem się i pobie
głem na dół.
I zimno mi się zrobiło, kiedym
przeczytał. Była to -zapowiedź rzeczy
tak okropnych, że po przeczytaniu
tego dodatku, najrozsądniej byłoby
może odrazu się powiesić, byle tylko
nie doczekać tego, co się stać miało.
Wylękniony, zdenerwowany, zacząłem
szukać po mieście mego przyjaciela,
żeby się coś więcej jeszcze od niego
dowiedzieć.
Ale los mi nie sprzyjał.. Dopiero
na drugi dzień w południe udało mi
się go spotkać. Stał pochylony nad
bufetem w barze, nie mogąc się wi
docznie zdecydować na wybór zakąski.
Kiedy mnie spostrzegł, roześmiał
się wesoło.
— Doskonale, żeście przyszli, . .
urządzimy sobie śniadanko.
Ten jego spokój i dobry humor
w tak krytycznym dla społeczeństwa
momencie zdziwił mnie nieco.
—- Cóż to będzie? — zapytałem.
— Z czem?
— No, z tern, co pisał wasz wczo
rajszy dodatek... Przez całą noc oka
zmrużyć nie mogłem.
Redaktor się uśmiechnął.
— Co ma być, już jest — odparł
protekcyonalnie i uderzył się ręką po
kieszeni.—Trzydzieści rubli na czysto.
A potem nachylając się ku mnie,
dodał ciszej:
— Dobrze, żeście przyszli, pogada
my. Wiem, że macie paru zamożnych
znajomych. Otóż, czy który z nich nie
kupiłby odemnie pisma...
Zapropo
nujcie...
•— Chcecie sprzedać?
— Zawiele mi czasu zajmuje... nie
mogę zaniedbywać literatury. Niedro
go oddam, za kilkaset rubli. A pismo
puszczone w ruch—złoty interes. Po
wiadam wam złoty interes, do końca
życia można mieć spokojne utrzyma
nie. Wytłomaczcie to im, dobrze?
Przyrzekłem.
1 zaczęliśmy „oblewać" sprzedaż.
Perzyński.

Sobieski pod Wiedniem
W ostatnich latach pojawiła się for
malna powodź publikacyj niemieckich,
których celem jest obniżenie zasługi So-

Wiedeń.

.

A. I»

Z. teatru.

Sala ratuszowa w Passawie.

bieskiego przy oswobodzeniu Wiednia.
Kiedy przed rokiem nasi Zmartwych
wstańcy nabyli kośc-iolek pamiątkowy
na Kahlenburgu, protestom niemieckim,
nie było końca, a nawet w Radzie miej
skiej domagano się od burmistrza, by nie
oddawał w ręce Polaków pamiątki, która
posłuży im do „fałszowania historyi".
Rozpoczęła się ta naganka jeszcze w ro
ku 1886, kiedy Wiedeń, ażeby uczcić pa
mięć odsieczy, pod naciskiem szowi
nistów, zamiast Sobieskiemu, uchwalił
postawić pomnik Lienbenbergowi, ów
czesnemu burmistrzowi miasta, później
przez cesarza Leopolda „za tchórzostwo
i kradzież" wypędzonemu.
Bawiąc przypadkowo w starożytnem
mieście Passawie (Passau) natrafiłem
w sali ratuszowej na obraz, który dowo
dzi, jak na zasługę Sobieskiego zapatru
ją się Niemcy nie porażeni duchem hakatyzmu.
Obraz, pendzla Wagnera, bardzo wiel
kich rozmiarów, wpuszczony w główną

Zaręczyny poety.

Panna Jadwiga Szulcówna, narzeczona Kazimierza
Przerwy-Tetmajera.

ścianę, przedstawia zaślubiny cesarza
Leopolda I z księżniczką Eleonorą. Nad
głównym obrazem w półkole umieszczo
na allegorya, która wyobraża zwycięstwo
krzyża nad półksiężycem. Na pierwszym
planie tej alegoryi widnieje postać So
bieskiego, z wieńcem na głowie, na bia
łym koniu, u kopyt końskich pochyleni
jeńcy tureccy. Naprzeciw bieguna ko
bieta unosi wysoko potężny krzyż. Tak
rolę Sobieskiego pojął malarz niemiecki.

Kazimierz Przerwa-Telmajer.
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Dziesięcioletni Staś był na „Obro*
nie Częstochowy" i sztuka zachwyciła
go. Ale gdy w ubiegłą niedzielę przy
glądał się z okna rewizyom ulicznym
i harcom kozaków na trotuarach, rzekł:—
Ja to jednak wolę niż teatr. Czy star
si podzielają upodobania małego Stasia?
Niestety! nie mogą być tylko widzami.
Siłą rzeczy zamieniają się często w akto
rów, zgrywających się z musu w ro
lach równocześnie bardzo smutnych
i bardzo śmiesznych. Ta okoliczność
osłabia zapewne ich chęć do widowisk
ulicznych. Wobec tego wszakże, co
się wokół nas dzieje, wobec tej po
tężnej tragedyi, która niekiedy zamie
nia się w płaską farsę, — zaintereso
wanie się sztucznem życiem na des
kach teatralnych słabnie.
Nikłemi
wydają się zagadnienia psychologiczne,
jakiemi próbuje usidlić naszą uwagę
Kistemackers, w wystawionym świeżo
w Filharmonii „Instynkcie". Czy w zdra
dzonym mężu weźmie przewagę chęć
zemsty nad szczęśliwym kochankiem,
czy też litość dla umierającego człowie
ka? Francuski pisarz wyprowadza na
scenę szereg maryonetek i piętrzy bar
dzo niezwykle powikłania, by powie
dzieć w końcu:—Instynkt istot wyższych
każę pójść lekarzowi za głosem obo
wiązku. Bohaterowie Kistemackersa nie
budzą sympatyi. W najbardziej dra
matycznych chwilach deklamują zimne
frazesy. Mąż, dowiadujący się o wiarołomstwie żony, dyskutuje z nią ozdo
bnie. Kobieta, której ukochany leży
w agonii, powtarza komunały, zaczer
pnięte z feministycznych romansów.
Literatura papierowa—nie życie!
I jakie dziwne przedstawienie! W sa
li Filharmonii (było to w poniedziałek)
gubi się szczupła garstka publicznoś
ci, nie lękającej się spotkania z patrolem.Chłodnej pustce przygląda się ze
ścian salonu doktóra Bernou niebo
szczyk Wessel, którego reżyserya wi
docznie na świadka powołać chciała,
z jak trudnemi musi walczyć stosunka
mi. Spojrzyj, wspaniałomyślny ofia
rodawco, co się dzieje. Tymczasem
spadkobiercy twoi nie pozwalają nam
uszanować twej ostatnięj woli i sko
rzystać z zapisanych testamentem kroci.
Przedstawienie trwa zaledwie
półtory godziny.
Dziewiąta wybi
ła, —- kurtyna spada po ostatnim ak
cie. Tern nie mniej jednak trzeba pod
nieść staranną wystawę sztuki i zaj
mującą grę p. Duninówny w głównej roli.
_

Posiedzenie sądowe IV-go departamentu warsz. izby sądowej.

Prokurator.

Sędziowie koronni.
Świadek^ podpułkownik Arcybaszew.

Prezes departamentu.

Sędziowie gminni

Wójt gminy.

Sekretarz.

Następuje moment odczyta
nia aktu oskarżenia; przewodni
czący ogłasza, że od tej chwili
sprawa rozważaną będzie aż
do chwili ogłoszenia wyroku przy
drzwiach zamkniętych.
Sprawa Maracewicza.
Mec. Papieski melduje obec
Wchodzę do pięknej sali posie
ność żony i dwóch sióstr oskar
dzeń IV dep. warsz. izby sądowej,
żonego i prosi o pozostawienie
który specyalnie sądzi sprawy poli
ich na sali. Prośbie obrońcy
tyczne. Zastaję artystę redakcyi na
staje się zadość, poczem wszys
szej p. Zarzyckiego już na stanowi
cy, z wyjątkiem przedstawicie
sku. Korzysta on z przerwy posie
li palestry — opuszczamy salę
ię 1
dzenia i szkicuje pilnie różne „frag
posiedzeń,
w
zamiarze
jednak
1
•fM
•X
i
i
j
X
menty". Ogólny widok sali już go
£
powrotu po ukończeniu śledz
sIł
f|tj
tów, brak tylko sędziów i prokurato
twa sądowego. Trwa ono ze
ra. Tych „chwyci" artysta w ciągu
względu na wielką ilość świadkilku minut, kiedy będzie mógł być
ków (z tych kilkunastu powoobecny na sali aż do chwili odczyty
■
łanych przez obronę) przeszło
wania aktu oskarżenia.
jgi® cztery godziny.
Sala szczelnie zapełniona publicz
Wreszcie doczekaliśmy się
nością i świadkami, powołanymi do
ponownego otwarcia drzwi; sąd
spraw, ogłoszonych na dzisiejszej
P. Maracewicz na lawie oskarżonych
po zbadaniu świadków i wysłuchaniu
wokandzie. Wchodzi jeden z głów
przemówień prokuratora i obrońcy —
nych świadków oskarżenia w spra prokurator izby p. Popowskij. Siedzą udał się na radę.
wie Maracewicza podpułkownik żan- cy tuż obok mnie jeden z licznych
darmeryi Arcybaszew; po kilku minu przedstawicieli palestry, przysłu
tach zaglądam do notatnika artysty— chujących się rozprawom, informuje
mię, że w takim komplecie sądzone
sylwetka już go
są w izbie wszystkie sprawy poli
towa, podobieńtyczne, z których grozi oskarżonym
stwo uchwycone
kara, połączona z utratą, lub ograni
znakomicie.
czeniem praw stanu. Przewodniczący
Dzwonek,—
daje rozkaz wprowadzenia do sali
wychodzi kom
oskarżonego. Pod eskortą dwóch sze
plet sądowy z
regowców i podoficera żandormeryi
p rzew o d n iczą
kroczy poważnie głośny działacz ko
cym lV-go depar
lejowy, cieszący się wielkim mirem
tamentu izby p.
wśród kolegów, p. Maracewicz, chara
Koczubiejem na
czele. Z jednej
A kterystyczny typ wielkorosyanina, o
strony prezesa
bardzo rozumnym wyrazie twarzy,
i zajmuje miejsce na ławie oskarżo
zasiadają trzej
nych. Tuż przed nim na ławie obroń
członkowie izby
— sędziowie ko
ców siada obrońca jego, mec. Papieski.
ze świadków oskarże
Kilka minut trwają formalności
ronni, — z dru Jeden
nia, podpulk. żandarmeryi
giej przedstawi
Arcybaszew.
przedwstępne, jak sprawdzenie obec
ciele społeczeń
ności świadków i t. p.; korzysta
stwa: dwaj sędziowie gminni i je z tego artysta nasz, szkicując pięk
den wójt gminy. Zajmują swoje miej ną twarz oskarżonego, sędziów, pro
Obrońca Maracewicza, mec. Papieski, podczas
sce i oskarżyciel publiczny — pod- kuratora i obrońcy,
przemówienia.

Procesy polityczne.
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Wracam do sali w chwili ser
decznych powinszowań obrony, skła
danych mec. Papieskiemu przez jego
kolegów.
Korzystam tedy z dłuższej przer
wy, aby zasięgnąć informacyi o spra
wie u jednego z pp. adwokatów, a pan
Zarzycki, aby uzupełnić sylwetkę
oskarżonego, który, mówiąc nawiasem,
włada znakomicie językiem polskim,
co miałem możność sprawdzić podczas
rozmowy jego z obrońcą.
— Czy Maracewicz oskarżony
je st o organizacyę politycznego straj
ku kolejowego, jako delegat kolejowy
na zjazd petersburski delegatów ko
lejowych z różnych stron państwa?—
pytam mego informatora.
—- Nie, panie—brzmi odpowiedź—
prawo karzące za urządzania straj
ków politycznych, wydanem zostało
znacznie później, po ogólnym strajku
kolejowym w państwie i po areszto
waniu Maracewieża. Oskarżony jest
on o to, że na dozwolonym przez
władzę zwierzchnią publicznym zjeździe pracowników kolej owych wDęblinie
w dniu 9 grudnia r.z. wygłosił mowę do
obecnych tam łącznie z inną „przy
padkową" publicznością, kilkunastu
żołnierzy, — mowę, wrzekomo podbu
rzającą ich do buntu i zachwalającą
bunty kronsztadeki i sewastópolski,
a nadto, że wyrażał się w sposób
obelżywy o panującym Monarsze.
Sprawę tę wytoczyła żandarmerya
kolejowa i Maracewicz siedzi już
10 miesięcy w więzieniu, oczekując
wyroku.
— Jaka kara grozi oskarżonemu
za inkryminowane mu przestępstwo?
. — Zesłanie na osiedlenie lub pa
roletnie zamknięcie w twierdzy z ogra
niczeniem praw.
.
— Sądzi pan mecenas, że będzie
on skazany?
.
—Przeciwnie, nie spodziewamy się
innego wyroku, jak uniewinniającego.
Śledztwo sądowe nie dało żadnych
danych obciążających oskarżonego.
Trochę bałamutnych zeznań świadków,
oskarżenia w rodzaju np. złośliwej
plotki, że Maracewicz, człowiek nie
skazitelnej uczciwości, przekupiony
został przez polaków, popierając
w przemówieniach swoich nasze żą
dania autonomiczne i... nic więcej.
Jakoż nadzieja mego rozmówcy
sprawdziła się, bo oto wychodzi sąd
i przez usta prezydującego ogłasza
wyrok uniewinniający Marace wieża.
Świadek.

Nadesłane.

OBRAZY

do zbiorów i galeryj. W ystawa
do godz. 8-ej. Salon St. K uli
k o w sk ieg o , Marszałkowska 129.
l-sze piętro. Telefon Ne 2525.(366)

Wydawcy:

Tajemniczy dramat.
P. Zofia Świerczewska, zaledwie 20 lat
licząca, przyjechała w dniu 28 z. m. ra
zem ze swym narzeczonym Janem Gitlerem do rodziców tego ostatniego,
mieszkających
w Sokołowi o
na stacyi kole
jowej. Tego sa
mego dnia obo
je młodzi od
byli dłuższą
przechadzkę,
poczem narzeczonyodjechał
do Warszawy,
a narzeczona
p o z o s ta ła u
sw ych przy
szłych teściów.
Nazajutrz 29 z.
m. wszystkich
śpiących w do
mu obudził odgłos wystrzału rewolwero
wego, zwiastującego jakieś straszne nie
szczęście. Jakoż nieszczęścię, dramat,
tragedya jakaś tajemnicza istotnie miała
miejsce: młoda narzeczona pozbawiła się
życia... Przyczyny tego tajemniczego sa
mobójstwa do tej pory są nieznane.

Nowe czasopisma.
Zbudziła się w społeczeństwie naszem
chwalebna dążność nie tylko do odro
dzenia moralnego i politycznego narodu,
lecz również do sanacji i spotęgowania
jego sił fizycznych. Dążność ta znalazła
swój wyraz w całym szeregu projektów,
mniej lub więcej udatnych, organizacji
społecznych i instytucji, mających przy
szłość przed sobą. Powstały również
pisma, których zadaniem jest szerzenie
ruchu w tym kierunku.
Już drugi rok wydawany jest w Kra
kowie miesięcznik p. t.: „Jta/szfość",
wraz z dodatkiem, którego nazwa brzmi:
„Życie bez tytuniu11. Miesięcznik poświę
cony jest sprawom zupełnej wstrzemię
źliwości od napojów alkoholowych i zwal
czania umiarkowanego alkoholizmu, do
datek zaś walce z paleniem tytuniu.
Pismo przedstawia się nader zajmująco;
czytane też może być z pożytkiem przez
tych, którzy abstynencję uznali za zasa
dę w swem życiu.
Warszawa także nie powstała pod
tym względem w tyle. Mamy przed so
bą dwutygodnik p. t.: „Ruch", poświęco
ny sprawom wychowania fizycznego
i wogóle normalnego rozwoju ciała.
Czasopismo wyróżnia się dodatnio z po
śród innych tego rodzaju doborem arty
kułów i informacji praktycznych. „Gim
nastyka. w lecie", „Football", „Narady
olimpijskie"—oto tytuły artykułów za
warte w ostatnim numerze „Ruchu".
W tym także numerze znajdujemy
wiadomość o zamierzonym otwarciu
szkoły gimnastycznej przez p. Helenę
Prawdzie-Kuczalską. Szkoła taka ma,
wobec rozbudzonego ruchu sokolskiego
w społeczeństwie naszem, nader donios
łe znaczenie, albowiem zadaniem jej
będzie przygotować krajowi corocznie
pewną ibość wykwalifikowanych nauczyczeli gimnastyki zdrowotnej, leczniczej
i masażu. Program szkoły bardzo ob
szerny, uwzględnia wszystkie gałęzie na

Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.

uk związek z gimnastyką mających. Na
czele zakładu stoi doświadczony peda
gog Dr. St. Bartoszewicz, który z pewno
ścią instytucyę rzeczoną doskonale po
prowadzi.
Od 1 sierpnia rozpoczęto u nas wy
dawnictwo pod nazwą’ „Sokół". Jest to
również dwutygodnik, będący zarazem
organem polskich gimnastycznych towa
rzystw sokolskich w naszym kraju. We
wstępnym artykule „Sokolstwo i jego
zadania" p. Stanisław Popowski zasta
nawia się nad poważnymi zadaniami,
jakie mają do urzeczywistnienia t. zw.
gniazda sokolskie. Usunąć charłactwo
naszej młodzieży, wychować nowe poko
lenia ludzi zdrowych fizycznie, zapobiedz
masowemu zwyrodnieniu społeczeństwa
polskiego—oto są hasła „Sokoła". Cza
sopismo zawiera również illustracye ćwi
czeń sokolskich. Ze względu na ideę
doniosłą, którą reprezentują sokoły na
sze, mamy nadzieję, że społeczeństwo
poprze w sposób należyty „Sokola" i da
mu możność rozwinąć szeroko skrzydła
do lotu.

Odpowiedzi Redakcyi
P. Web. Bardzo słaby wierszyk.
P. Antoniemu L. Wiersz „Sierota"
nie nadaje się do druku.
P. „Zawiszy Białemu11. I-o Warszaw
skie seminarjum. 2-o Nie. 3-o Wyma
gane jest świadectwo z sześciu klas gi
mnazjalnych.
Warszawiance. Nie możemy służyć
ścisłą informacją.
P. Kiełcz. Wiersz zakwalifikowali
śmy do zwrotu.
Swierszczotoi. Myśl piękna, ale forma
słaba. Nie wydrukujemy.
P. Zyy. J. z Kijowa. Wiersz nie do '
druku.
P. Tael. K. z Krakowa. „Zapalanie
się światełka" nie nadaje się dla „Świata".
Znajomej. Zwróciliśmy rękopis wraz
z pocztówkami pod wskazanym adresem.

Treść Ne 36 „ŚWIATA” z d. 8 Września
„ K a r ta a lb u m o w a ” . „Kossuth-nota”.
Komarowy Kacs-Endre.
„ E m ilia P la te r ó w n a ”. (Z 3 ilustr J PF. GomwftaW.
„ P a m ię c i p o e ty ”. (Z 1 ilustr.) IV. Nawrocki.
„ P o d r ó ż e i p o d r ó ż n i”.
„ P o m n ik o m o c a lo n y m z p o to p u o jc z y z n y ” .
(Z 2 ilustr.) Jatt
„ B x e g l m o n u m en tu m a ere p e r e n n iu s” .
„ P r z y ja c ió łk a c e s a r z a ” . (Z 1 ilustr.) Kruk.
„ Z a szu m i la s ”. Powieść Gabryeli Zapolskiej.
„ O p eretk a w ie d e ń s k a ” . (Z 7 illustr). /. r.
„ P o ls k a w p o w ie ś c i a n g ie ls k ie j” . AT. /i.
„Z lit e r a t u r y ” .
Miecznik.
„ Ż y cie lite r a c k ie w e P r a n c y i” . J. Lorentowicz.
„ N ie d o le s t a r o ś c i” . (Z 3 ilustr.) s.
„ F e lie to n W a r sz a w s k i” . ZtMnwHs.
„W P e te r sb u r g u ” . (Z 5 ilustr ) IV.
„ N o w e p ism o ” . lVł. Perzyński.
„ S o b ie s k i pod W ie d n ie m ” . (Z t ilustr.) A. I.
te a tr u ” . K.
„ P r o c e sy p o lity c z n e ” . (Z 4 ilustr.) Świadek.
„ T a je m n ic z y d ra m a t” . (Z 1 ilustr.)
„ N o w e c z a so p ism a ” .
N a d esła n e.
O d p o w ied zi r e d a k c y i.

O D D Z IB L N B JIL U S T R A C Y B :
„Improwizacya Schuberta” Klimta. „Zima” Jaroc
kiego. Nęka Gurk pod EinOde. Warszawa
w lecie (4 ilustr.') Z ostatniej niedzieli
w W arszawie (7 ilustr.) W Odesie (3 ilustr )
Zamach na jen. Mina. Poświęcenie szkoły
Macierzy w Mokotowie (2 ilustr.) Na Sy
bir. Zaręczyny poety (2 ilustr.)

Redaktor: Stefan

R edaktor odpow iedzialny na G alicyę : A ntoni C hołoniew ski, Kraków, ulica Zyblikiew icza

24

I.

Krzywoszewskl.

