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iał w ręku ber
ło. świat i sza
blę nagą"... Był
bogiem wojny,
co.jakRodyjski
posąg świecz
nik trz y m a ,
i jedną nogę
wsparł na m ar
twych grobie, drugą na zamku
królów. Gdzie oczyma sięgnął,
tam wnet i rękę dostawał olbrzy
ma..?* „otoczon chmurą pułków,
tysiącem dział zbrojny, wpizągłszy w swój rydwan orły złote
obok srebrnych, od puszcz libij
skich latał do Alpów podnieb
nych, ciskając grom po gromie
w Piramidy, w Tabor, w Marengo, w Ulm, w Austerlitz. Zwy
cięstwo i zabór biegły przed nim
i za nim. Sława czynów tylu...
szła, hucząc ku północy, aż
u Niemna brzegów, odbiła się jak
od skał od Moskwy szeregów..?*
Bonaparte!... Sto lat upłynęło
od chwili, ja k sława hucząca tym
dźwiękiem rozświetliła się r agle najświetniejszą z błyskawic,
i w mgnieniu kilku zaledwie dni
zgniotła w proch potęgę,* wzrosłą
na krzywdzie, na grabieży, na
wiarołomstwie, a najnieszczęśliw
szemu z narodów przyniosła wieść
zbawczą ocalenia. Z drżeniem
serc, z łzami radosnych uniesień,
z modlitwą dziękczynną wym a
wiano w Polsce złowrogie dla
świata imię—imię z. okrzykiem
„nie zginęła!** już po wieki całe
złączone w nieśmiertelnym m ar
szu bohaterskich w nieszczęściu
i męstwie legionów. A już wąt
piono o powrocie tych legionów
z ziemi włoskiej do Polski, już
opłakano
rozbitków ginących
gdzieś za Oceanem, ju ż zwątpio
no w genialnego kondotjera re
wolucyjnej Francji, który cesar
ską ozdobiwszy, dumne czoło ko
roną, zdawało się, zapomniał już
i sprawy wolności i przyrzeczeń
czynionych obcym żołnierzom-tułaczom, pracownikom jego czaro
dziejskiej sławy bojowej... A jed
nak zapomniał,~ czy niw zapo
mniał—to przecież pomścił i jak
pomścił!
Sto lat minęło... Rozwiały
się w mgłę nadzieje radosnych
wzruszeń owoczesnych, zalewały
nas odtąd coraz to inne fale sza 
łów nadziei i przygnębień rozpa
czy, a w losach świata czyniły
się dokoła nas zmiany tak wiel

kie, tak zdumiewające, że myśl
mimowolnie staje dziś wobec py
tania, co przyniesie z sobą prze
sunięcie się nowego wieku naklepsydrze dziejów... Sto lat minęło
a przecież tam ta odległa prze
szłość je st nam tak bardzo blizka., jakby to w ubiegłym dopiero
roku rozlegał się nad W artą. W i
słą, Niemnem, Dnieprem i Dnie
strem, powtarzany z ust do ust
w szalonym porywie wezbranych
uczuć okrzyk Bartka Dobrzyń
skiego: „Jena! Jena! Zbito Prusa
ków na łeb na szyję! wygrana..?*
Na polach Jeny i Auerstadtu
prysła istotnie 14 października
1806 r. jakby klosz lichego szkła
pod ciężkiem uderzeniem kłody
żelaznej monarchja pruska; roz
biła się tak doszczętnie, że skle
jenie tej miazgi, nie wydawało się
już nigdy prawdopodobne. Po
grom przedstawiał się tern wspa
nialej, że z klęską-łączyła się
i sromota. Nie przed przewagą
liczebną łamały się strojne, spraw 
ne szeregi księcia Ludwika Fer
dynanda pod Saalfelden, księcia
Hohenlohego pod Isserstńdzkim
Lasem, i głównych sił księcia
Brunświckiego podHassenhausen.
Pierwszy z tych wodzów walczył
dziesięciotysięczną przednią stra
żą z sześcioma tysiącami francu
zów Lannesa, drugi czterdziesto
ma tysiącami nie umiał stawić
czoła siedemnastu tysiącom cesa
rza, trzeci wreszcie miał podwój
ną nad marszałkiem Davoust
przewagę.
Zaledwie dwa dni
przedtem Fryderyk Wilhelm III
czytał ze zdumionym wyrazem
twarzy szyderczy list „pana Bonaparte**, takiego wodza, „jakich
armia pruska ma bardzo wielu**—
teraz zrozumiał, jaka pewność
siebie była w tern pełnem pychy
oświadczeniu: „Zażądałeś odemnie,
W asza Królewska Mość, odpowie
dzi do dnia 8 października,—jako
dobry rycerz stawiam się, aby ci
ją sam przynieść.**
W popłochu i rozsypce ucie
kały tyle sławione w świecie,
wzorowo wyćwiczone; malowniczo
umundurowane wojska Fryderyka
Wielkiego, a pochód francuzów
przez zwyciężony otwarty kraj
był tylko tryumfalną paradą.
Obronne twierdze poddawały się
przednim strażom kawalerji ce
sarskiej bez próby oporu, bez
jednęgo nawet wystrzału; cesarz
zapowiadał szyderczo odesłanie
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nieużytecznej artylerji i próżnu
jących inżynierów z powrotem
do Francji. Błądzące bez ofice
rów gromady zbiegów wpadały
masami w ręce Soulta zapędzo
nego w gonitwie za uciekającym
obozem królewskim. Pod Prenzlau książę Hohenlohe, dognany
przez Murata, oddał się w niewo
lę. ja k tchórz, bez bitwy z 10,000
piechoty, 60 działami, i 1,800 jaz
dy. Jeden Bliicher rozpaczliwie
opędzał się w ucieczce nietyle
bronią ile krzywoprzysięstwem,
ale i on wreszcie złożył broń pod
R a tk a u z 8,000 niedobitków. Du
sza pruska okazała się tern, czem
była w istocie pód pozorami
krzyżackiej jeszcze pychy: mi
zerną, lękliwą, korną, zawsze go
tową do łaszeń się i odstępstwa,
duszą niewolników bez czci i bez.
wiary.
Korpus Davousta stanął 24-go
października.na południe od Berlina, a zwycięzca auerstadzki
otrzymał upoważnienie wejścia
do stolicy wprzód, nim wejdzie
w jej mury cesarz, który z Lannesem i dewizją Beaumonta za
trzym ał się w poblizkim Poczda
mie. Tu zjawił się z holdowniczemi deputacjami ludności, uwię
ziony w chwilę potem za szpie
gostwo, berliński gubernator cy
wilny,, hr. Hatzfeld, błagając ce
sarza o oszczędzanie zwyciężo
nych, obiecując posłuszeństwo
obywateli, dostawy .dla wojsk,
oddanie broni. Napoleonowi po
trzeba było czegoś więcej; niedość było mu zdeptania żywych,
chcial upokorzyć nawet trupy.
Otwarto więc na jego rozkaz ten
sam grobowiec .w poczdamskim
garnizonowym kościele, przy któ
rym rok tem u zaledwie, w nocy
4 listopada, monarchowie Rosji
i Prus, składając na zimnym ka
mieniu chłodne pocałunki, ślubo
wał i wobec łączącej ich nietylko
politycznie romansowej Luizy
wzajemną wieczną przyjaźń...
Szpadę, ryngraf, ordery Fryderyka
Wielkiego odebrał cesarz wzię
tym w niewolę szczątkom i ode
słał jako trofea do paryskiego pa
łacu Inwalidów... Aleksander Ma
cedoński nie z taką dumą stał
przy Achillesa grobie; ja k zwy
cięzca z pod Jeny nad popiołem
zwycięzcy z pod Rossbach... Pa
trząc na łupy wydarte trumnie
zawołał: „Wolę to, niż dwadzie
ścia miljonów**, — wywiezionych
przez uciekającego m inistra Stei
na. W tym samym dniu z ce
sarskiego obozu w Poczdamie
wyszła proklamacja cesarska do
wojsk, ogłaszająca, że „jedno
z pierwszych mocarstw Europy

uległo Zniszczeniu”, że wzięto
60.000 jeńców, zdobyto sześćdzie
siąt chorągwi, zabrano 600 sztok
dział, trzy twierdze (wkrótce po
tem już dwanaście) i dwudziestu
generałów —„a to pomimo, że po
łowa wojsk francuskich ubolewa
nad brakiem sposobności do dadania jednego choćby strzału”.
Ta sama proklamacja zapowia
dała wyjście na połowę drogi
wojskom rosyjskim i zgotowanie
im nowego Austerlitzu w Pru
sach...
O godzinie 3 popołudniu dn. 27
października odbył cesarz wśród
wojskowego przepychu, dźwięku,
dzwonów, grzmiącego głosu bęb
nów, uroczysty wjazd przez bran
denburską bramę, wzdłuż ulicy
Unter den Linden do królewskie
go pałacu w Berlinie. Ministrowie
którzy zbiedz nie zdążyli, naczel
nicy władz w galowych unifor
mach, magistrat z kluczami mia
sta witali pokornie ujarzmiciela
po za którym niesiono stosy zdo
bytych chorągwi i pędzono świet
ny jeszcze przed dwoma tygod
niami, dziś obdarty, wygłodzony
pułk żandarmów pruskich... N a
poleon wskazał ręką na główną
bramy brandenburskiej ozdobę,
na posąg zwycięstwa unoszonego
przez rumaki, dzieło Jana Gotfry
da Schadowa, ówczesnego dyrek
tora berlińskiej sztuk Akademji
i zdjąć kazał czwórzaprzęg
aby złączyć go z łupami wojny...
Wkrótce potem zajął cesarz po
koje starego pałacu z widokiem
na Lustgarten, dawne mieszkanie
Fryderyka Wilhelma Ii-go; z pru
skiej rodziny królewskiej w zam
ku pozostała tylko księżna Hessen Kasselska, odbywająca wła
śnie połóg, pozbawiona służby,
pomocy, nawet środków pienięż
nych, w które zaopatrzyła ją do
piero łaska cesarska...
Fryderyk Wilhelm tymcza
sem ze swoją nadobną Luizą ucie
kał w rozpaczliwym pośpiechu za
Wisłę, z gorączkowym zniecier
pliwieniem oczekiwał w Osterode
wieści od Lucchesiniego, który
już w Dessau przyplątał się do
kwatery cesarskiej z listem kró
lewskim, błagającym o zawiesze
nie broni, o pokój, o zapomnie
nie przeszłości. Nieszczere były
to prośby, bo oto już od 23 paź
dziernika cztery kolumny wojsk
rosyjskich, po 14.000 każda, prze
kraczały Niemen i przez ziemię
polską, przeohrzczoną na „NowoWschodnie Prusy" pocichu szły
ku przyszłym polom swoich klęsk.
Zbliżająca się pomoc rosyjska,
zmiejszona trudnościami nowego
pożaru wojny tureckiej, nie spę

dzała Wprawdzie trosk z czoła
Fryderyka Wilhelma, ale uśmie
rzała rozpacz królowej: tern
mniej słyszeć chciała w tej chwili
Luiza o zdaniu się na łaskę i nie
łaskę korsykańskiego perwenjusza. Tyle sobie obiecywała po tej
wojnie, tak pięknie wyglądała na
ulicach Berlina i potem w obozie w
Naumburgu w amazonce skrojonej
nakształt munduru dragońskiego
oficera, tak wierzyła w genjusz
wojenny księcia Karola i tak była
przejęta lekceważąeą opinją ge
nerała Riichela o strategicznych
zdolnościach pana Bonapartego..
A teraz...
Teraz pan Bonaparte w ce
sarskiej koronie, pan Berlina
i Niemiec, drwił - z tej wojowni
czej damy tworzącej kitem swoieji dźwięków czwartą przeciw
niemu koalicję. Już wtedy może
obiecywał sobie uczynić z niej
nałożnicę jednej lubieżnej nocy.
Wszakże w Paryżu jeszcze mó
wił do księcia Neufchatel, że. ja
ko prawdziwy francuz jedzie na
rendez-vous z piękną królową
pruską, a w pierwszym zaraz biu
letynie porównał ją z bohaterką
poematu Tassa czarowną Armidą,
która w przystępie szału podpa
liła własny pałac, i teraz pisze
„po dwadzieścia listów dziennie,
aby ogień rozszerzyć." Niebawem
nazwie ją trojańską Heleną, a je
żeli siebie za Achillesa uważał,
łatwy już domysł: kto wówczas
miał wobec tej Heleny rolę Me
nelausa, kto rolę Parysa odgry
wać... Rzecz przytem znamienna,
że nietylko biuletyny cesarskie
drwiły już z ubóstwianej do nie
dawna przez berlińczyków królo
wej; wychodzący w Berlinie „Telegraph", który na pięć lat przed
wynalazkiem Sómmeringa odczuł
już tytułem swoim znaczenie ele
ktryczności dla prasy, błyskawicz
nie także zmienił czołobitność
dla zwyciężonego dworu na kult
napoleoński i nie żałował szy
derstw zwróconych w stronę „lek
komyślnej uwodzicielki."
Umizg tej uwodzicielki miał
jednak niebawem usidlić i tego,
który dziś nad nią tak bezlitośnie
tryumfował. Pieszczota korono
wanej kurtyzany wyłudziła nie
bawem w Tylży zezwolenie, aby
imię Królestwa Prus nie zostało
wymazane z karty Europy —
a zbyt hojna za sprzedane wdzię
ki zaplata stała się pierwszym
powodem tragicznej ruiny owe
go gmachu sławy i potęgi lepio
nego krwią setek tysięcy, z zbu
rzonego tak nagle, jakby to był
tylko domek z kart, gotowy ru
nąć za pierwszym silniejszym

podmuchnięciem przeciwnego lo
su... Gmach to był budowany
istotnie bez podstaw, na jedynym
fundamencie dumy z pogardą
i lekceważeniem ideału, z ubó
stwieniem siły swojego „ja",
której ustępować miało wszystko
co jej stawało w drodze, choćby
to były nawet nieśmiertelne pra
wa rządzące światem...
**
W Berville pod Fontainebleau
w willi zajmowanej przez rodzinę
szwajcarskich emigrantów miesz
kał wtedy stary, cichy, złamany
życiem człowiek, który przeczu
wał w chwili owego blasku,
w dniach Jeny i Berlina, że gmach
cesarskiej świetności, wzniesiony
na ruinie marzeń o wolności lu
dów, zawali się lada rok ciężarem
własnej ideowej niemocy. W zru
szali ramionami, mówiąc o tym
dziwaku, świetni dyplomaci fran 
cuscy, jeszcze wówczas, gdy pier
wszy konsul raczył się intereso
wać sławą tego człowieka i. g d y .
zaszczycony w ten sposób śmiał
na to ze zmarszczonemi brwiami
odpowiedzieć, że on przecież „nie
interesuje się pierwszym konsu
lem." Talleyrand pisał o tym po
laku, że „jest pod każdym wzglę
dem zbyt ograniczony, aby mo
żna radzić się go w czemkolwiek"
A jednaki Napoleon potrzebował
teraz mieć obok siebie tego „ogra
niczonego polaka"...
W rozpoczynającej się woj
nie z Rosją, polacy zbyt ważnym
byli czynnikiem, a b y . można było
ich lekceważyć.. Napoleon był
ich wogóle dość pewny, ale czuł,
że traktatem lnnewiłskim w yrzą
dził im zbyt dotkliwą krzywdę,
zbyt dużo wzbudzić mógł nieuf
ności. Wiedział zresztą, że nie
lekceważyli ich już i jego wro
gowie. Może mu się obiły o uszy
świeże projekty księcia Antonie
go Radziwiłła o wskrzeszeniu ko
rony Polski i Litwy, z których
pierwszą włożyć miał na skronie
król pruski, drugą rosyjski cesarz;
może przeczuwał propozycje czy
nione wkrótce potem przez Ale
ksandra gener. Kniaziewiczowi
wTaurogach, i przypuszczał, że niciz erwane w Puławach mogą być
nawiązane na nowo; nie mógł
także nie domyślać się zabiegów
czynionych z Berlina, aby pozy
skać w Warszawie młodego księ
cia Poniatowskiego...
A problem był wcale nie ła
twy; trzeba było mięć polaków
po swojej stronie, a jednak nie
krępować się ich losem, — użyć
ich zręcznie jako wyborny materyał wojenny i jako wyśmieni
ty atut w grze dyplomatycznej
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ale nie czynić sobie z nich
niebezpiecznego i kłopotliwego
ciężaru. Liczył w tem na zapal
ność ich wyobraźni, na bezinte
resowność ioh poświęceń, na
ogrom krzywd, jakich doznali od
zaborców— i nie przeliczył się.
A,jednak w pierwszej chwili zda
wało się, że rachuba^ zawiedzie.
Oto najszlachetniejszy z polaków,
ten, którego imię było olbrzymią
pochodnią polskości, Tadeusz Ko
ściuszko, nie ufał mu, nie dawał
się olśnić jego gwieździę, dykto
wał warunki, domagał się rękoj
mi, nie chciał przykładać ręki do
ślepego rzucania się w otchłań
kaprysów cesarskiej dyplomacji.
Minister policji Pouchć, opuszcza
jąc willę w Berwille nie posiadał
się z gniewu na szaleńca, który
zapominał „gdzie i pod czyją
władzą przebywa”, aje trwożył
się tak bardzo o fatalne skutki
uporu Kościuszki, że na własną
rękę zabrał się do fabrykowania
fałszywej z jego nazwiskiem ode
zwy. Zanim wszakże wieść o tem
doszła cesarza, kości były rzuco
ne. Napoleon miał polaków już
w ręku; oddawali mu się bez za
strzeżeń, z wiarą bez granic, z za
pałem nieopisanym.

Wprzód jeszcze, zanim wieść o
bitwie pod Jeną doszła do uszu
Henryka Dąbrowskiego, i zanim
zgłuszyła • śmiertelne tęsknoty,
które żarły mu serce na służbie
toskańskiej—do „generała—dywi
zji wojsk królestwa Etrurji" do
tarł kurjer cesarski. Rozkaz, któ
ry przywiózł, szarpnął sercem sta
rego wodza. Przed cesarzem...
w Berlinie... z Wybickim. Wybic
kiego trzeba było szukać w Dre
źnie. Adjutant Dąbrowskiego od
nalazł go w chwili, gdy przebie
rał się już w drodze z saskiej
stolicy na śląską granicę, aby da
lej od pożarów wojennych. Cesarz
pamiętał dobrze tego pełnomoc
nego komisarza ostatniego rządu
polskiego, krzątającego się ruchli
wie,
energicznie,
zabiegliwie
około dzieła formacji „polskich
pomocniczych legjonów w Lombardji" i marzącego o ponownem
zwołaniu sejmu polskiego do Medjolanu, zanim ostatnich mu nie
odebrał nadziei cios lunewilski.
Zanotował sobie tego męża, jako
człowieka czynu i organizacji;
madeszła chwila, w której trzeba
było go zużyć. To też zaledwie
Wybicki po pośpiesznej podróży
stanął w Berlinie, wezwano go do
4

Szarża kawalerji.

pałacu. Cesarz naradzał się właśnie
z Dąbrowskim i Berthierem, cho
dząc szybkiemi krokami po po
koju. Wybickiemu w krótkich
urywanych zdaniach przedstawił,
o co chodzi. Wojsko potrzebuje
znaleźć wygody i żywność w zie
miach polskich, przez które ści
gać będzie wspólnych nieprzyja
ciół polaków i francuzów; polacy mają sposobność do otrzyma
nia organizacji politycznej. Idzie
o to, aby okazali, że „godni są
być narodem11. „Idę do Pozna
nia—tam pierwsze powezmę wy
obrażenie o wartości waszej"...
Nie znał wartości polaków!
Nie wiedział, ja k ich cenić, pomi
mo dzieł pod Cassano, Trebją,
Zurychem i Marengo! Nie wiedział,
że wodzom polskim wydawało się
krótkie rozkazy: „pójść, pobić
i wrócić" i że nie było wypadku,
aby ich spełnić nie umieli! Nie
wiedział o hołdach składanych
bohaterom Monterosi, Fallari, Maliano i Gaety przez dyrektor) at...
Zapomniał, że na jego łuku try 
umfalnym widnieje, ja k posępny
wyrzut sumienia, nazwisko zwy
cięzcy z pod Berghem, Borkheim i Hohenlinden! Jeszcze mu
może trawiło jego duszę posępne

wspomnienie o przyjacielu i to
warzyszu broni, który mu w yra
stał po nad głowę nietylko głę
bią umysłu, charakteru, uczucia,
ale i geniuszem wojennym, i któ
rego pchnął w pewną śmierć na
Kairskim piasku, bo za wielki
już i za groźny, planom jego py
chy zawadzać począł! On nie wie
dział, czy^naród, który takich lu 
dzi wydał—„godny jest być naro
dem"!
Ale umiał za to wybornie
drażnić ambicję tego narodu, wie
dział, ja k trzeba szarpać go za
struny serca. Odpowiedź W ybic
kiego była taka, jakiej spodzie
wał się wielki odgadywacz ludzi.
Nietylko wygody i żywność znaj
dzie cesarz, ale nową całą armję
pod broną, gotową z jego umie
rać na ustach imieniem. Niech
tylko wolno będzie starym oby
czajem wici rozesłać na pospolite
ruszenie, a dziesiątki tysięcy lu
dzi chwyci za oręż, aby wraz
z nowemi liśćmi do wieńca cesar
skiej sławy, wolny byt własnej
wywalczyć ojczyźnie. „Oto masz
krew naszą—mówił W ybicki—
postępuj naprzód, a bez trudności
wyswobodzisz żyzne pola, na któ
rych białe ze złotemi zwiążą się
orły"! I już nazajutrz, 3 listopa
da, pojawiła się odezwa wodza
legjonów i pełnomocnego komisa
rza polskiego rządu, powtarzają
ca polakom słowa Napoleona,
donosząca, że Tadeusz Kościuszko
spieszy już do W arszawy i że n a 
deszła wielka chwila wskrzesze
nia się z piętnastoletniego letar
gu. Davoust zbliżał się tymczasem
do Poznania, witany ja k zbawca;
stary wojewoda gnieźnieński Ra
dzimiński wydawał uniwersał na
pospolitą obronę, i kto żyw na
koń siadał,—infamisem głoszono
każdego, kto mógł, a nie szedł
w pole... W pięć dni po zjawie
niu się w Poznaniu, Dąbrowski
miał już cztery własne regimenta...
O godzinie dziewiątej zrana
dnia 19 listopada „przez salę
marszałków, w której grenadjery
gwardji cesarskiej 340 chorągwi
zdobytych na prusakach trzym a
li", książę Benewentu wprowa
dził do gabinetu cesarza dziewię
ciu przybyłych z Poznania przed
stawicieli polaków; Napoleon przy
jął ich w obecności Murata, mi
nistrów, czterech marszałków;
wysłuchał mowy Działyńskiego
i odpowiedział mową, w której
zapewnił, że Francja nie uznała
nigdy podziału Polski, i że podział
ten nie leżał w jej interesie.„Wasze
to niesnaski—mówił— sprowadzi
ły ruinę pamiętnego w dziejach
narodu. Niechże przeszłość służy

wam za naukę zjednoczenia. Niech miała fatalnie w ćwierć wieku
magnaci i wielka szlachta sta potem w ostrołęckim boju i na
ną na czele, niech szlachta, du wolskich okopach—cóż jest trwa
chowieństwo, mieszczanie połą łe?.. Dziś znowu szumią nam
czą się, a gdy zobaczę pod bro w uszach jakby szelesty nowych
nią 30 do 40,000 ludzi, ogłoszę przemian... Złóżmy hołd pełnym
w Warszawie waszą niezależność, blasku wspomnieniom!
K. E.
a gdy ja ją ogłoszę, trw ałą bę
dzie. Leży w interesie Europy,
w interesie Francji, aby Polska
istniała. Chcę widzieć opinję
wszystkich polaków. To jedyna
dla was chwila, aby stać się zno
wu narodem. Los wasz jest w wa 0 Wystawach
szych rękach. Wydałem rozkazy,
aby polacy, którzy są we W ło
Monachijskich.
szech i gdzieindziej połączyli się
z wami. Dziś lub jutro wojska
moje wejdą do Warszawy"...
Tegoroczna Wystawa Monachijska
Weszły dopiero za tydzień w Glaspalast nie należy do najświet
27 listopada w tym samym niejszych z powodu nieobecności wie
dniu, w którym Napoleon od lu pierwszorzędnych gwiazd. Całość
bywał wjazd tryum falny do Po jednak przedstawia się bardzo intere
znania, otoczony polską gwar- sująco.
Na wstępie zwraca uwagę piękna
dją narodową i tłumami z ra istotnie
kompozycja Artura Johnson’a,
dości nie posiadającego się lu „Pocałunek słońca". W słoneczny po
du. W arszawa i Poznań szala ranek, na skraju zielonego gaiku
ły w uniesieniach: „całowano nie śliczne, białą plamą ciała świecące
tylko strzelców konnych, ale na dziewczę z rozpłyniętą falą bujnych
wet ich konie; kobiety koszami włosów. W zieleni rozkoszy. Piękna,
—
wynosiły kwiaty i łakocie, wojo rozchylając usta, całuje i pieści—
wników przybyłych wyrywano promień słońca. W przymkniętych
dziewczyny; ekstaza, na ustach
sobie na kwatery, a widok trój oczach
pragnienie. Wokoło blaski, zieleń
kolorowej kokardy każdemu wy umajona
kwiatami, harmonia i piękno.
dawał się być jasną przed dniem Trudno oddać w słowach urok kom
pogodnym jutrzenką!...
pozycji, oraz tej namiętnej poezji
Odwróciła się wtedy karta na światła, ciepła i słońca na tle błęki
szych dziejów, a choć zmienić się tu i zieleni natury. Wrażenie obrazu
Z WYSTAW MONACHIJSKICH.

Filip Klein.
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Przed maskaradą.

j est tak silne, Że żadne z później wi
dzianych płócien zaćmić go nie może.
N astrojem do poprzedniego po
dobny, tylko inną, że tak powiem,
klasyczną, helleńską poezją owiany,
je s t obraz Edw arda Okunia: „Laus
V itae“. Na tle gór Albańskich, po
w ietrznych, błękitnych grupa kobiet,
o nader wdzięcznym układzie.—Drugi
obraz Ed. Okunia „Dziewczę i króli
ki" je s t pełen wdzięku i sty lu ,a p rz y tem harm onijny w swych złoto-zielonych barw ach.—Z innych naszych m a
larzy wspomnieć należy o subtelnem
studium kobiety Bolesław a Szańkowskiego, posiadającego cechy francu
skiej elegancji i dobrej szkoły.
O Józefie Brancie — cóż mówić
nam? To chyba, że jego „Zepsuty
wóz" i „Tabun" posiadają wszystkie
zalety znakomitego m istrza, a przytem świeżość, tę piękną cechę, niestarzejącego się nigdy tem peram entu.
Je st on zawsze świeżym i silnym,
ho był, je s t i będzie zawsze tylko
sobą.
Pełnym grozy je s t obraz „Nie
przyjaciele" A rtura Thiel’a. Na roz
hukanym wybrzeżu morśkim potężni,
silni, na wspaniałych rumakach, źli,
ja k szatany, „w stal zakuci rycerze"
stanęli naprzeciw siebie. Niebo po
kryte ciemnemi, nizko kłębiącemi się
chmurami. Za chwilę bryźnie tu
krew,
nieprzyjaciele
zew rą
się
w boju na śmierć i życie. I w łaśnie
w tym doskonale wyrażonym nastroju
leży siła i piękność kompozycji.
Ludzie, nie lubiący w Sztuce li
teratury, mistycyzmu, wszelkiej idei,
cierpienia lub „sagi" starogermańskiej, niech idą do sal, mieszczących
dzieła stowarzyszenia malarzy „Die
Scholle*. Przedewszystkiem je s t tu
wesoło, swobodnie, nie potrzeba my
śleć, cierpieć i zginać się pod brze
mieniem życia, wyciskającem sm utne
piętno na artyście i na jego kreacji.
Na czele tej swobodnej „Scholle" za
sługuje na uw agę Fritz E rler. Jego
„Ubermensch" ze szlakiem na sukni
w stylu zakopiańskim ma przedsta
wiać „Noego". Przed nim wielka
kadź pełna pięknych winogron, które
błogosławi z uśmiechem.—Obok trzy
aniołki. Rysunek zaniedbany, koloryt
surowy, ale barwny, wesoły, pełen
życia...
Pozatem posiada jeszcze GlasP alast mnóstwo portretów ludzi, któ
rzy widocznie dużo piw a w życiu
wypili, setki podobnych do siebie na
wzajem krajobrazów, a także mnó
stwo Bocklinów z drugiej, trzeciej
i czw artej ręki. Dużo wody upłynie
jeszcze w Izarze i Szprewie, zanim
w ym rą Bóckliniści.
Pomówmy trochę o „Secesji".
U derzają w niej pełne charakteru
życia i psychologji portrety Leo Sambergera, a wśród nich najsilniejszą
charakterystyką odznacza się portret
ojca artysty. Stuck dał nam wściekłą
orgię ciał w „Święcie Bachusa" i to
w gorącym blasku i szalonym ruchu.
To wszystko pod ciemno-szafirowem
sklepieniem cichej nocy letniej, któ
rej chłodne blaski ścielą się na to
rozpasane „rondo" ludzkie. Obraz
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Maks Schmidt.

Emilia.

ujęty je s t w dwie doryckie kolumny
o purpurowych podstawach.—Pozornie
je s t w tem rysunek zaniedbany, ale
tylko taki artysta, ja k Stuck, znający
na pamięć ludzką anatomię, może
sobie pozwolić na coś podobnego.
John Lavery, anglik, znany ze
swego subtelnego odczucia barw
i św iatła, dał piękny portret kobiecy.
Nazwał ją: „Polyhymnia". Je st to
ciemna- symfonia barw o trzech to
nach: ja sn e j—to tw arz kobiety, pąso
w ej—to pęk róż w je j ręku, białej—
to klawisze fortepianu, na którym
się wspiera.
Diez w lekko kolorowanym rysunku
pokazał nam „Demona strachu", peł

Gabryela Zapolska.

Zaszumi Las
(4<)

I majestatycznie zapiąwszy
czamarkę, wszedł do pokoje, za
mykając przed nosem drzwi Leo
nowi. Leon postał chwilę i wresz
cie zeszedł ze schodów.
Miał ochotę wejść, rozpędzić
tę całą bandę razem z Farbachem
i Chodzikiem, oczyścić swe mie
szkanie i pozostać sam jeden
z myślami swemi. Lecz coś go
krępowało, uczynić tego nic śmiał.
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nego grozy i fantazji zarazem. Jest
w tem coś z G ustawa Dore. — Riemerschmied na tle nastrojow ego pej
zażu, dał śliczny akt kobiecy.—Maks
Schmidt przysłał z Rzymu chromiczny
m arm ur. Głowa „Emilii" o czarnych
brwiach i rzęsach, czarnych oczach,
czarno lakierow anych włosach. W szyst
ko razem dość w strętne, a m yśli dobadać się trudno. — P rastary tem at
ra ju utraconogo został przez Georga
Roemer’a odmłodzony przez to, że
groźna głowa rajskiego stróża, przy
pomina rysami maskę pośm iertną Bethovena.
Wywołało to dyskusję
w krytyce.
A w rażenie ogólne „Secesji"? Że
je s t w gruncie bezcelowa. Zaledwie od
czasu do czasu spotkać się można z kom
pozycją prawdziwie oryginalną. Nie
wiadomo zupełnie, co m ają wyrażać
obrazy takie, ja k np. „Dama w różowej
sukni?" Fritz
Strobenz’a, „Dama
w białej sukni?" Hansa Boschardta,
„Amorki bawiące się z niedźwie
dziem?" Adolfa H englera, „Nowy ka
pelusz?" Rudolfa Nissl, „Czerwony
serw is" Franza
Skarbiny i wiele,
wiele innych im podobnych... Ani
treści, ani techniki, ani istotnej indy
widualności. J e st to „secesja" z ty
tułu przeważnie. Co za różnica, o ile
wyżej stoi w ystaw a paryskich „lndependants“1\ I tam je s t za dużo ner
wów, zbytek nieokiełznanej fantazji,
dziwolągów, w arjacji. Ale je s t siła,
tem peram ent, rozmach, artyzm. Z te
go wszystkiego w „Secesji" Mona
chijskiej je s t tylko cząstka. Zbyt
w iele szkoły, akademii, konwencjonalizmu, pomimo sztucznych pozorów
rozkiełznania i rozwierzgania.
Kaniowa-Krassewska.

Późno już było, nie mógł iść
do Wilhelminki, a nawet gdyby
mógł...
Serce ścisnęło mu się gwał
townie.
Był narzeczonym, to prawda,
lecz jakże mało upajające były
chwile jego narzeczeństwa. Gdy
byli sami, Wilhelminka pozwala
ła mu na pewną poufałość, chęt
nie podawała mu usta do poca
łunku, wyzywała niejako te po
całunki.
Lecz marzycielska i wrażliwa
natura Leona czuła, iż w tych
pieszczotach gra rolę jakaś nie
wyraźna i trochę przez grzecz
ność udawana zmysłowość, praw-
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dziwych porywów serca tam nie
było.
— Czy ona mnie kocha? —
/ powstało w jego umyśle niespoI kojne pytanie.
Zaręczyła się przecież ze
I mną.
— Tak, lecz zaręczyła się tak
że z Grzegorzewskim, a przecież
sama powiedziała, że go nie ko
chała.
I Leon tak chodząc nocą po
tej Glacierze, która teraz była
czarna od ciszy i snu ludzi, uczuł
się strasznie nieszczęśliwym, sa
motnym i zgnębionym.
A przecież miał na pozór
wszystko!
Był na czele „p artji"— pra
cował dla kraju; miał środki dzia
łania, wolność słowa, pióra, a wdodatku kobieta, którą tak bardzo
kochał, godziła się pozostać z nim
przez całe życie.
Więc o cóż mu szło i dlacze
go, serce w nim rwało się j a 
kąś bezbrzeżną, szaloną tęsknotą?
W powietrzu dawała się już czuć
jesień i wilgoć rozpościerała się
jakby płynąc od świeżych mogił,
które deszcz ulewny zrosił.
— To... nostalgia — szepnął
i ręką uczynił gest, jakby chciał
odepchnąć od siebie nieproszone
go gościa, który się doń przy
bliżał.
Lecz to było napróżno. No
stalgia za krajem rodzinnym, to
straszna choroba, na którą niema
lekarstwa! Przyjdzie ona nagle
wród powodzeń i tryumfów naj
większych— wśród radości i szczę
ścia. Przyniesie ją co bądź, po
wiew wiosennego wiatru, prze
ciągły jęk katarynki, grającej
gdzieś na dziesiątem podwórzu,
albo — trochę śniegu, zbliżająca
się Wigilia, zeschłe liście jesien
nej doby, lub dzień imienin,
w którym nikt nie poda kw iat
ka — nikt nie „powinszuje",.
I wtedy marzy, tęskni, wy
ciąga się ze skrytek pamięci
wspomnienia, choćby najsm ut
niejsze, i błąka się w ciszy obce
go miasta, ja k w tej chwili błą
dzi Leon po flizach Glaciery,
wlokąc za sobą, ja k welon żałob
ny — nostalgię za krajem!
VII. Jabłońska. — Zabawa.— Pijań
stwo Chcdzika.— Awantura na balu.

Gdy Leon dnia tego powró
cił wreszcie do domu, zastał Chodżika leżącego na sienniku z otwartemi oczami.
— Czekam na was! — wyrzekł tajemniczo i kiwnął palcem,
przywołując do siebie Leona.

— Cóż mi powiecie? — zapy
tał Leon niechętnie.
— Pst!,. cicho!;.. -Czy żydziak śpi?
Leon spojrzał na Farbacha,
który spał z otwartemi ustami,
chudy, blady — podobny do trupa,
— Farbach śpi! — i Lebn
zbliżył sję do siennika Chodzika.
Ten usiadł i zaczął coś z pód
palta, które mu służyło za po
duszkę, wyciągać.
— Macie! — wyrzekł wresz
cie podając mu trochę cbleba
i zgniecionego sera — schowałem
to dla was... a to, cala ta hoło
ta byłaby wszystko rozdrapała
i zjadła... Powiadam wam, był
tu sądny dzień. Herbatę goto
wali ze cztery godziny. Litr spi
rytusu wypalili... Słowo honoru!
Pociągnął ku sobie Leona za
rękaw.
— Same żydy były... jak Bo
ga kocham!... Czy to nie arogant
ten Farbach, żeby sobie u nas
urządzać żydowskie fiksy? Po
wąchajcie tylko, ja k tu nadymio
ne... A co oni gadali, żebym
chciał plotki robić... no!...
Widocznem było, że te „plot
ki" aż go dławią, lecz Leon prze
rwał mu rozkazującym gestem.
— Proszę was, nie pow tarzaj
cie mi nic, to źle z waszej stro
ny. Jeżeli ci ludzie mówili coś
przeciwnego waszym przekona
niom należało wstać i wyjść,„_. .
— A co to, to nie — zapro
testował Chodzik — ja nigdy nie
ustępowałem nikomu, tembardzięj
z własnego domu. Zresztą— ja k
chcecie, ale ja wam radzę pozbyć
się tego Farbacha za jak ą bądź
cenę... To leń, próżniak, a potem
chytrość mu aż z oczu patrzy!
Jabym go tu nie trzym ał.,
— Pozwólcie — odparł Le
on — to już moja rzecz, kogo ja
chcę mieć u siebie, a kogo nie.,
Chodzik widocznie uczuł się
tern dotknięty.
— N aturalnie., — odparł, ale
powinniście mieć trochę wzglę
dów i dla mnie. Widzicie prze
cież, iż mnie jest niemiło miesz
kać z żydem w jednym pokoju!
Leon nie mógł się powstrzy
mać od ironicznej uwagi:
— Ha., cóż chcecie — na an
tysemityzm mogą sobie pozwolić
ludzie bogaci — to zbytek. My
zaś musimy pozostać filosemitami.
Chodzik wydął wargi.
— Nikt nas do tego nie zmu
sza! — odparł układając się do snu.
—: Przekonania!
— Ech, to dobre na zewnątrz,
ale w domu, to się inaczej urzą
dza, według własnej woli i chęci,
7

— To się urządzajcie! Ja
wam nie przeszkadzam .,
Lecz odpowiedzi nie było.
Chodzik obrócony do ściany,
udawał, że nagle zasnął. W i
docznem jednak było po wyrazie
jego twarzy, iż ostatnie słowa
Leona zrozumiał i, pomimo zupeł
nego zaniku ambicyi, odczuł ich
znaczenie.
Następne dni zeszły Leonowi
na ciągłych naradach z „komi
tetem" nad urządzeniem balu.
Wilhelminka zajęła się głównie
urządzeniem przedstawienia i kon
certu. Biegała jeździła i całe
dnie nie była obecną na wykła
dach i w szpitalu. Musiano jed
nakże zaniechać grania jakiejkol
wiek sztuki dla braku „mężczyzn"
utalentowanych, gdyż dam, gra
jących komedję (od urodzenia)
nie braknie nigdy na świecie.
Skończyło się więc na koncercie
i żywych obrazach, według Grott
gera.
Leon musiał uciekać się znów
do pomocy pułkownika, gdyż wła
ściciel sali zażądał całej zapłaty
z góry, nie dowierzając widocz
nie tej „kolonii polskiej" w wy
tartych paltach i bez „cylindrów"
na głowach.
Z powodu Jabłońskiej, którą
Leon chciał zaprosić do wzięcia
udziału w koncercie, omało nie
przyszło do zerwania z Wilhelminką.
— Nie wiedziałam, że tak
bliskie stosunki wiążą pana z tą
panią., — rzekła
Wilhelminka
wracając z Leonem od Jabłońskiej.
Leon idąc, przymknął oczy
tak ja k ktoś, widzący przed sobą
cały rów pełen błota, w który
jednak wejść musi.
Ona nie czekała na jego od
powiedź.
— Gdybym wiedziła całą p ra
wdę., — mówiła dalej — nigdy
nie poszłabym do takiej kobiety.
Mogę mieć tylko żal do pana, iż
przymusiłeś mnie do podobnego
skompromitowania się!
Leon czuł iż musi mówić, po winien mówić, lecz ciężko mu
było nad wyraz.
— Ja ., ja panią zmusiłem? —
wyrzekł wpół senny.
— Tak., nie słowami, ale po
stępkiem swoim. Widząc, ja k
panu na tem zależy, aby być
u tej pani, musiałam dla ochro
nienia się przed śmiesznością
w oczach całej kolonii udać, iż
nietylko aprobuję tę panią w pro
gramie koncertu, ale nawet sama
ją o to proszę.. Przeczuwałam
bowiem, eo się święci.. Przeczu
wałam, że to jakaś dawna, dobra,
zakulisowa znajomość...

Leon nie poznawał Wilhelminki; ten ton, te słowa, ten brak
taktu były tak różne od grzecz
nych manier pięknej panny. Mil
czał teraz, nie znajdując słów
w odpowiedzi. Nie czuł się bo
wiem obrażonym, ale smutnym,
zgnębionym — podobnem postę
powaniem.
— Dlaczego pan nic nie mó
wisz? — krzyknęła prawie W il
helmina, rozdrażniona tern m il
czeniem do żywego.
Leon wzruszył ramionami.
— Cóż mam odpowiedzieć? —
zaczął powoli. — Zarzuty pani są
niesprawiedliwe. Znam pannę J a 
błońską dawno, to prawda; ale —
znam tak mało! Wyświadczyła
mi wielką przysługę. Potem wi
działem ją raz tylko, w dzień
śmierci Grzegorzewskiego... Także
i wtedy oddala mi przysługę...
— Jaką? jaką?
Leon wyprostował się dumnie.
— Daruje pani — wyrzekł —
ale to już moja tajemnica.
— I... tej panny?
— Być może. W każdym ra 
zie nie mam prawa jej zdradzać.
Wilhelminka zatrzymała się
naśrodku bulwaru. Nadeszli wła
śnie na róg placu Blanche. Przed
nimi zapaliły się w jednej chwili
olbrzymie skrzydła wiatraku, sta
nowiące perystyl Moulin Rouge’u.
Purpurowe światła zaczęły powoli
kręcić się w przestrzeni. Reszt
ki dziennego blasku walczyły
z tern jaskrawem oświetleniem.
Na jego tle stojąca Wilhelminka
wydała się Leonowi jakąś inną,
złą, nieznaną kobietą.
— Pan nie masz prawa po
wiedzieć mi prawdy?
zaczęła
syczącym głosem — to dziwne...
ale ja mam prawo zapytać pana
o nią.
Leon zapragnął za całą cenę
trochę spokoju. Wyciągnął rękę
ku studentce.
— Masz prawo pytać mnie
o moje prywatne sprawy — od
parł — ale o inne, partyjne, pytać
ci nie wolno...
Lecz ani jego ton, ani ujęcie
ręki, nie uspokoiły Wilhelminy.
— Więcpomiędzytobą.a... nią,
są sprawy partyjne? W ątpię —
co taka kobieta może mieć wspól
nego ze sprawą, albo z partją...
Takie p^nie zresztą są najczęś
ciej... szpiegami. Radzę się strzedz!
Leon nadzwyczaj silnie, pra
wie brutalnie, ścisnął rękę narze
czonej.
— Nie rzucaj pani potwarzy
na jedną z najlepszych kobiet,
jakie znałem w życiu! — zawołał
gorąco. — Panna Jabłońskaj est wy

Z WYSTAW MONACHIJSKICH.

F. Słuck.

jątkową istotą, szlachetną i pocz
ciwą...
Wilhelminka szarpnęła ręką
rozkazująco i podniosła hardo
głowę.
— Proszę mnie puścić! — za
wołała — Pan do podobnych ma
nier przywykł zapewne z pania
mi z teatru... Może właśnie ta
panna Jabłońska dlatego, że jest
taka poczciwa, nie jest uczciwa,
a z tego rodzaju kobietami ja nic
nie mogę mieć wspólnego!..
I szybko, ja k strzała, Wil
helminka pobiegła w stronę sto
jących koło bulwaru dorożek
i wskoczywszy do jednej z nich,
rzuciła woźnicy:
— A la Glacićre!...
Na bulwa-ze pozostał sam je 
den Leon i szedł teraz powoli
z opuszczonemi w ziemię oczami.
Cała ta scena nie zrobiła na
nim takiego wrażenia, jakie przy
puszczał. — Zdawało mu się, że
spotkało go coś, na co on jużdawno był przygotowany i czego
się spodziewał.
Uderzyła go tylko zmiana,
zaszła w urodzie Wilhelmiki.

Bachanalia'

Przed chwilą wydała mu się o wie
le starszą i brzydszą, niż dawniej.
— Czego on chce odemnie?—
wyrzekł prawie półgłosem i nie
znalazłszy na pytanie odpowie
dzi, szedł dalej, pogrążając się
w tęsknotę śmiertelną, w pustkę
wśród setek przechodniów, w cień
pomimo całych gierland gazowych
światełek.
Gdy znalazł się na Glacierze,
óprzytomniałnagle.—Przypomniał
sobie scenę z Wilhelminką, kon
cert,' Stroński ego—wszystko. I zda
wało mu się, że po bardzo dłu
giej podróży powraca do domu.
Na dole czekał na niego Władek.
— Panna Wilhelmina już dwa
razy przysyłała po pana! — wy
rzekł przyciszonym głosem—po
dobno wróciwszy ze spaceru, za
chorowała... tak mówiła... jej słu
ga...
Leon poruszył się niecierpli
wie.
— Zachorowała?

Co to? Dla czego tak nieruchoma?
Białością taką twarz świeci?.-.
Na niej łzy takie srebrne przejasne,
W błyszczącej dziwnych zórz sieci?..
Przypadli—liców dotknęli—zimne— •.
Pomocy wołają żywo,
Staruszka święta już była martwa,
Śmierć miała piękną, szczęśliwą.
Józef Jankowski.

Z literatury
polsko-amerykańskiej.

Pamiętny dzień
(5 Listopada 1905)
Śród murów miasta zdawien złożona
Niemocą leży staruszka:
Siedem krzyżyków dźwiga na karku,
Ju± nie podnosi się z łóżka.
Tylko stępionym słuchem raz po raz
Chwyla pogwary z ulicy*
Jakieś okrzyki..: i tentent koni...
Huk salwy... Boże! jak dzky!
Tylkó przygasłym wzrokiem z lic ludzkich.
Czyta niezwykłe wyrazy:
Co? wolność? widmo lepszej nadziei?...
Znów trwoga? znów ciężkie razy?
I dni mijały. Aż nadszedł piąty
Z kolei dzień Listopada.
Jakaż to cisza w mieście od rana,
Czy sen na ludzi upada?..
Lecz niel Tam w
Coś żyje, wstrząsa
Pieśń jakaś, zorza
Jak fale wielkiego

dali... Cicho—słuchajcie!
przestworza...
jakaś idąca,
morza...

Ta pieśń.. O, Boże! Sen to?... Hej, okna
Otwórzcie! Jezus Maryja!
Szaty mi prędzej... Toż to zbawienie
Z tą pieśnią skrzydła rozwija!
I na staruszkę wkładają szaty,
Prowadzą, gdzie duch ją wzywa,
Do balkonowej kraty przypadła,
Jak gołąb, cicha, szczęśliwa.
A tam w oddaii już bije w niebo
Pieśń, jak z pod młotów miliona:
Boże, coś Polskę!, lat tyle w piersi
Narodu krwawo więziona.^
Już idą, idą... Orły, chorągwie—
oc! Boże! maż tyle ludu
Warszawa, cały kraj, ziemia cała,
Ile tu w zorzach tych cudu?..
Jezu najsłodszyl Maż tyle serca
Świat cały, ile tu w pieśni?..

prości i możni dziś ręka w rękę,
Bóg lepiej serc nie zacieśni!
Na przedzie'stare bojó.w sztandary,
Tam starce... łez pełne'ocżyJ.
I wszystkie czucia, i wszystkie stany,
I lud nasż dzielny;roboczy.;
Tp wielkie, święto jedności, wielka
Przed samym Bogiem przysięga
Pracy dla rychłej doby wyzwoleń,
Co jak stal, duchy posprzęga.
-To' piei^wszy oćfdech piersi zwolnionej
Po latach gwałtów, ucisku,
Pierwsze ogrzanie duszy zmrożonej
Przy ludów wolnych ognisku!
Więc grzmią okrzyki, chylą się orły,
Wiwaty w gromach odzewu,
I nie masz końca tych fal pochodu,
Tych serc gorących wylewu.
U balkonowej kraty staruszka
Osuwa się na kolana,
Patrzy, a z oczu płyną dwie strugi:]
Przędza, u Boga czerpana...
Ach, ona wszystko, wszystko pamięta,
Tę pieśń, jak ongiś ją czcili...
O, jakże dobry Bóg miłosierny,
Że dał jej dożyć tej chwilil
Więc drżącą rękę z prostego serca
Dłoń wznosi i nad narodem
Krzyż kreśli z uczuć, co tu na ziemi
Anielskim będą przewodem:
„Błogosław, Boże mój, narodowi!
Niech idzie w blaskach na czole,
Wywalczać złotą zorzę wolności,
Siać posiew złoty na rolę.
Niech idziel Miejsca nie udziel, panie,
W narodzie Twym ducha zdrajcom!
Niechaj się Imię Twe święte święci —
I odpuść nam winowajcom!”
U balkonowej kraty staruszka
Wciąż patrzy—łez płynie smuga,
A ona klęczy, a dusza cała
Nieziemskich rajów już sługa.
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Istniejeż taka literatura? Ks. W.
Kruszka, autor wielotomowej historjl
naszego osadnictwa za oceanem, po
święca osobny rozdział „dziejom lite
ratury amerykańskó-polskiej “. Pakt
ten, zdawałoby się, powinien roz
proszyć wszelkie pod tym względem
wątpliwości. W miarę jednak, jak
zaczynamy rozczytywać się w owych
„dziejach1*, powraca do praw swoich po
przednia nieufność. To co autor zaoceanowy, sam zresztą, nawiasem mówiąc,
pisarz i stylista niepośledni, uważał za
stosowne uznać za literaturę, okazuje
się surogatem jej tylko i to wcale
nieosobliwej sorty. Książki religijne,
popularna historja, a przedewszystkiem sensacyjna, moralizująca po
wieść i takiż dramat, oto typowe pło
dy amerykańsko-polskiej literatury.
2e tak, a nie inaczej ten dorobek
umysłowy wygląda, nikt o to winić
nie będzie naszych amerykańskich ro
daków, Społeczeństwo młode, złożone
wyłącznie z żywiołów ludowych, oder
wane od ojczyzny, z której nietylko
kultury żadnej, ale często nawet sztu
ki czytania i pisania nie wyniosło,
poddane wpływowi amerykańskiemu,
tak mało sprzyjającemu wszelkiej
twórczości artystycznej, nie mogło
zdobyć się na nic lepszego. To, co
istnieje, odpowiada ściśle zapotrzebo
waniu, odpowiada poziomowi umysło
wemu czytelników. Delikatna rośli
na wyższej twórczości wymaga i grun
tu i atmosfery odpowiedniej. Jaskra
wość i sensacya, działanie na wrażli
wość najgrubszymi środkami i zami
łowanie w dziwaczności, smak gmin
ny i pogoń za gigantycznością, te
cechy ducha amerykańskiego, udzielać
się muszą i przybyszowi, zwłaszcza,
gdy przybysz ten, wylądowując na
gruncie nowego świata, przedstawia
się sam jako materyał pod względem
knlturalnym tak surowy, jak chłop
i robotnik polski.
Autorów: polaków nie brak po
tamtej stronie oceanu. Ks. Kruszka
przytacza ich w “dziejach" swoich
cały legion. Zpewnością nie zabrak
nie w ich gronie ludzi na swój spo
sób zdolnych, ale nic bardziej zawod
nego nad oczekiwanie od twórczości
ich czegoś, coby w skromnych bodaj

Jakkolwiek chcielibyśmy poziom emigrant ze „starego kraju", jak
rozmiarach dał się wcielić do sztuki
w rozumieniu naszem. Odliczymy tej szczególnej produkcji oceniać, nie dr. lłowiecki, wykwintny tłomacz Bajkilku, kilkunastu mniej lub więcej umniejsza to faktu, że należy się jej rona i Heinego, autor jednego z lep
dobrych pisarzy popularnych, a pozo pewna uwaga, jako wiernemu tłoma- szych uzupełneń niedokończonego dra
stanie lista cała autorów, którzy ra czowi stanu duchowego całego, dziś matu Słowackiego „Horsztyriski", me
już tak licznego odłamu narodu. Nie chanicznie zresztą tylko związany
zić nas bę
brak w produkcji tej zresztą zjawisk z miejscowymi warunkami.
dą dziwaczistotnie zajmujących. Do zjawisk ta
nością swej
Wyjątkiem w ścisłem znaczeniu
kich należy typ rzemieślnika-poety. słowa nazwać należy p. Stanisława
produkcyi,
nierzadko spotykany wśród polaków Łempickiego, młodego poetę polskodla których
amerykańskich. Pp. Modrzewski, Jax amerykańskiego, autora „Sonaty du
nie znaj dziei Zdziebłowski, o których ks. Kruszka chów" i świeżo wydanego poematu
my wcale aobszerniej wspomina, są gwiazdami dramatycznego „Surmy". Poemat po
nalogii u sie
bie w domu
na niebie tej samorodnej, interesują wstał pod bardzo widocznym wpły
i dla scharacej twórczości. Są to prawdziwi poeci wem Wyspiańskiego, wpływem, któ
k te ryzowa
z bożej łaski, prawdziwsi niezawod ry zaznaczył się i w idei i w formie
nia których
nie od tylu, innych wspomnianych utworu. Jak twórca „Wesela", młody
nie mamy
przez nas władców rymu. Niezupeł poeta usiłuje również wznieść sie na
le p s z e g o
ne owładnięcie zasadami gramatyki szczyt myśli narodu i wypowiedzieć
wyrazu nad
i pisowni polskiej nie przeszkadza im jego cierpienia, aspiracje i nadzieje.
oddawać się w chwilach wolnych od Utwór traci niewątpliwie przez to, iż
ten WymOWStanisław Łempicki.
ny.choć nie
pracy na chleb tworzeniu popular jest odblaskiem tylko ducha innego
określony termin: amerykańskość,
nych dramatów i komedyj, które cie artysty, lecz niepodobna zaprzeczyć
Dzieło ks. Kruszki wprowadza szą się olbrzymiem powodzeniem mu cech głębszego talentu. Forma tu
nas pod tym względem w istny kraj wśród ludu polsko-amerykańskiego, zwłaszcza więcej, niż poetycznie po
niespodzianek. Oto „niepospolita siła wzruszaję go i bawią tem lepiej, że prawna, i jeśli wyobraźnia autora,
dziennikarska w Ameryce," która wy- wprost z duszy jego płyną i często w tym wypadku przynajmniej, nie
daje ni stąd ni zowąd — podręcznik odprawiają istne tryumfalne pochody wykazała wielkiej siły, to słowo jego
wojskowy, oto „miłośnik astronomii po scenach amatorskich. A wśród tej posiada niezaprzeczenie śpiewność
i nauk ścisłych, a lekarz z powoła rzeszy piszącej, rzeszy prostaczej, lub i dźwięk prawdziwej poezji. Pierwsze
nia, który pisze nadzianą moralnemi niezdolnej mimo pokostu wyższaj kul to w każdym razie dzieło poetyckie
naukami „powieść obyczajową" pod tury wznieść się nad poziom umysło z zamorską pieczęcią, które może roś
sentymentalnym tytułem „Szkaplerz wy tłumu, zdarzy się rzadko tylko cić sobie pewne prawa do uwagi i nas,
matki", oto jakiś dramaturg, który jskiś zabłąkany czciciel piękna, du
ogłasza poemat „dydaktyczny", za sza prawdzie twórcza, ale będzie to
Stoslaia.
wierający... przepisy dla szkółek pol
skich w Ameryce. „Dzieci wisielca"
i „Narzędzia szatana", „Zbrodniarze"
i „Nihiliści", takie tytuły noszą po
czytne płody muzy polsko-amerykań
skiej. Najbardziej oddalone od sie
bie tematy jednoczą się pod wspólną
firmą autorską.' Pewien pisarz jest
za jednym zamachem autorem „Prze
B ył m om ent w h islo rji, g d y prolecach m ia sta , któ re trze b a było zdobywać
niesienia domku loretańskiego" i „So ta r ja t o trzy m ał w ym arzoną d y k tatu rę, je d n a po drugiej.
I w te d y to m ianow ano głównodowo
bieskiego pod Wiedniem",. „Antychry gdy p osiadał .w sw ych rę k a c h w ielkie
sta" i „Powstania z 63", inny wydaje m iasto, otoczone potężnym i fortam i, gdy dzącym je n e ra ła W róblewskiego, komen
„Kazania okolicznościowe", wsławia rozporządzał zorganizow aną i uzb ro jo n ą d a n ta lewego sk rz y d ła , arm ii:
100 ty sięc y żołnierzy.
B ył nim trzy- dni.
Się poematem „Wanda" i zdobywa a rm ią
Dwa m iesiące to trw ało.
Z am knął się w kw artale Gobelinów,
nagrodę konkursową za farsę, czy
D y k ta to r, m ógł b y ł czegoś dokazać.
a b y ra z jeszcze dowieść polskiej i fran
humoreskę „Redaktor w zalotach". Ja I niczego nie dokazął.
cuskiej w aleczności...
kiś liryk poświęca pióro swe przy
W tedy to Mara,'. tw ó rc a socjalizm u,
...W idywałem W róblew skiego w P a 
godnie roztrząsaniom nieomylności k tó ry pilnie i ze
ryżu. Bywał na
papieża. Nikogo to nie dziwi, ani roz w z r a s t a j ą c y m
obiadach w pol
sm
utkiem
śle

skiej re s ta u ra 
śmiesza. Wszystko jest wyrazem
dził
przebieg
cyjce p. Ko
miejscowych potrzeb zaspakajanych
ypadków
c h a n a ulicy
prymitywnie, lecz szybko, o ile nie w
kom uny p a 
M azarina, o
jest jeszcze obok tego spekulacją. ry
sk ie j, po
dziesięćkro
Zapotrzebowanie drukowanego słowa wiedz! ałsoków od A ka
polskiego, poza gazetą polityczną, bie i światu:
demii fran
jest znaczne, skoro nie brak księga
— ' N ie
cuskiej po
rzy, którzy doszli w zawodzie swoim tęd y droga...
łożonej.
W kom u
Starzec
do zamożności. W „literaturze", po
to już był,
dobnie, jak we wszystkich innych ga n ie p a ry sk iej
z siw ą głową,
łęziach życia, duchowieństwo jest b ra li udział i
W sze
k ró tk ą b r o d ą
czynnikiem, kroczącym w pierwszym polacy.
re g a c h było ich
'ocienioną, głową
szeregu. Połowa co najmniej auto sporo. Było ich kilku Medal wybity na cześć jen. Wróblewskiego. k u ziem i spuszczoną.
rów polsko-amerykańskich, to księża. i w kom endzie—i to n a j
Sam p rzychodził, sia
O poziomie ich literackim daje wy w yższej. Ja ro sła w D ąbrow ski w końcu dał osobno i ja d ł, obcy w szystkiem u, co się
obrażenie ks. dr. Bernard Skulik, naj kom uny m ianow any zo stał głównodowo wokół niego działo i mówiło. U brany
płodniejszy wśród całej rzeszy piszą- dzącym i p rz y cz y n ił się z pew nością do był dość ubogo i średnio schludnie.
Mówiono m i, że R ochefort dał mu
cych polaków, rodzaj luminarza miej opóźnienia o dni p a rę w kroczenia wojsk
ja k ie ś zajęcie w ekspedycji 2Z7nfr«siscowego, autor 46 dzieł, ogłoszonych w ersalskich do P a ry ż a .
K iedy te w o jsk a ju ż w kroczyły,— g eaufa, co jenerałow i kom uny przynosiło
w sześciu językach świata, nie wy
pięć franków dziennie.
dniu 21 m a ja 1871 ro k u —P a ry ż m ożna
łączając łacińskiego, którego twórczoćś w
było z a b ra ć odrazu. Ale n a cz eln ik rz ą 
rozm ow y b ył n iec h ętn y ! zbyw ał tych,
polska zaznaczyła się pracami: „Kielnia du, T hiers, obaw iał się zasadzek. W ydal coDo
go nag ab y w ali. Ile w nim zostało pols
masońska", „Luter i djabeł", „stolica rozkaz posuw ania się powoli, j a k w k r a  kiego serca? — tru d n o b yło się przekonać.
mądrości", o tytułach, które dostatecz ju n ieprzyjacielskim . Otóż w nocy s t a  N a p o lsk ic h u ro c zy sto ściac h n ie bywał,—
nie zdają się treść charakteryzować.
a n ie wiem, czy posyłano m u zaproszenia.
nęło tym czasem 582 b a ry k a d y n a u li
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Przechodząc raz przez bulwar St.
Gerinain spostrzegłem go, siedzącegc
nad kieliszkiem z jakimś towarzyszem,
siwym również, z twarzą ożywioną i wo
jowniczą, opasany na szyi jaskrawo
czerwonym szalikiem. Ani chybił—ko
lega z komuny, przyszło mi na myśl.
Istotniej był to komunard. I nawet mi
nister oświaty komuny.
Co oni mogli mówić ze sobą, ci dwaj
dygnitarze najwyżsi komuny: głównodo
wodzący i minister, spotkawszy się
w ludowej kawiarence, gdzie kieliszek
koniaku kosztuje dwa susy?
.— Błądziliśmy?...

Pewno—nie. Nie dość być główno
dowodzącym, nie dóść być ministrem,
aby mieć odwagę i siłę przyznać się do
źle użytego życia: potrzeba na to być
jeszcze—wyjątkowym człowiekiem.
Raczej więc pocieszali się oni wza
jemnie:
—Nasz dzień przyjdzie jeszcze, bo! bo!.,.
...Udział polaków w komunie był za
znaczony przez wszystkich historyków,
zauważony przez całe społeczeństwo
francuskie.
Od tego właśnie czasu poczyna się
szybki upadek sympatji francuskich dla
polaków.
D.

Polski uniwersytet warszawski.
3

Czy mamy nań dość sił.
(Ankieta „Świata”).
Wydział teologiczny.

Ks. Zygmunt Chełmicki.
Uniwersytet polski bez wydziału
teologicznego byłby niekompletny, to
się samo przez się rozumie.
Ks. Zygmunt Chełmicki, do któ
rego zwróciłem się po specjalną infor
mację, nie może być innego zdania.
: — Ma się rozumieć, że wydział
teologiczny je st konieczny. Ksiądz
potrzebuje dziś, jak potrzebował
zawsze, dużo nauki, całą jej nawet
sumę, wziętą w esencji, w ogólnym
wyciągu. Na samej tylko wiedzy
teologicznej, wykładanej w seminarjum
i -akademii, poprzestać nie może, je 
żeli cbce nawiązać związek z tern
bujnem życiem, jakie rozlewa się
wokoło niego, jeżeli cbce być działa
czem społecznym poważniejszej miary.
Potrzebna mu je st i przyrodnicza,
i historyczna i socjologiczna wiedzą—
i tę zaczerpnąć musi na innych wy
działach uniwersytetu, jednocześnie
kształcąc się na swoim wydziale
w tein, co mu ściślej jako księdzu
je s t potrzebne. Niemałą też rolę od
grywa tu zwykle zbliżenie się stu
dentów teologii do studentów innych
wydziałów, pewien udział ich w ży
ciu uniwersyteckim — obcowanie wza
jemne, które dla księdza będzie rów
noważne ze zbliżeniem się do społe
czeństwa już w epoce studjów. Ten
system, stosowany na uniwersytetach
niemieckich, wydał jak najlepsze re
zultaty. Ja sam jestem wychowańcem
niemieckiego uniwersytetu (w Monasterze mianowicie), wiem więc, jakie
to je st dobroczynne połączenie fakul
tetu teologicznego z innymi fakulte
tami. To właśnie służy podstawą
•dla wyrobienia tych świetnych spo

łecznych działaczów, jakimi są księ
ża niemieccy,
umiejący ruchowi
społecznemu nadać w Niemczech tyle
siły, ująć go tak mocno we właściwe
łożyska, napoić tak głęboko chrześcijanizmem, a zarazem w tak prak
tyczny a więc i płodny sposób kiero
wać nim. Byłoby bardzo pożądane,
aby u nas coś
podobnego da
ło się wytwo
rzyć, a właś
nie przez ot
worzenie fa
kultetu teolo
gicznego przy
polskim uni
wersytecie w
W a r sz a w ie
prowadzi do
tego, nie mo
gę o tern w ąt
pić, p r o s ta
Ks* Zygmunt Chełmicki.
droga.
— Akademia katolicka w Pe
tersburgu nie jest wystarczająca?
— Cóż, akademia.
Jest ona
daleko, naprzód. Potem ilość miejsc,
jakiemi ■rozporządza, jest ograni
czona. Nie może ona, przez swoje
geograficzno położenie samo, mieć
naokoło tej atmosfery społecznej,
w której to kształcićby się mógł
i dojrzeć student teologii.- Przytera
system naukowy zawsze był tam
takim, iż nie tworzył jakoś z wy Cho
wańców działaczów na szerszą mia
rę i, oprócz ks. Simona, nie wielu
znakomitymi ludźmi wykazaćby się
mogła ta akademia.
— Czy jednak znajdzie się u nas
dość poważnych sił naukowych, któremi z korzyścią możnaby obsadzić
katedry wydziału teologicznego?
U,

Ks. kanonik Chełmicki uczynił
twierdzący ruch głową:
— Otóż, to je st dziwne i nie
zwykłe, ale muszę panu na to pyta
nie odpowiedzieć: tak. Pomimo cięż
kich warunków, w jakich się ducho
wieństwo nasze znajdowało, potrzeba
św iatła naukowego, rozumienie wie
dzy głębszej było tak żywotne śród
niego, że, nie bacząc na trudności
i przeszkody, młodzi księża lub kan
dydaci na księży wyjeżdżali zagra
nicę, wstępowali na uniwersytety
obce, mające ustaloną sławę, kształ
cili się, pracowali i wracali z umy
słem pogłębionym a zamiłowaniami
wzmocnionemi, by w 'dalszym ciągu
w kraju prowadzić pracę poważną,
do której poza krajem się przyspo
sobili. .Zapewnie, nie wszystkie ka
tedry znajdą odrazu doskonałych pro
fesorów; parę przyszłoby się obsadzić
pracownikami średniej miary, posia
dającymi jednak zapał i sumienność;
ale większość katedr niezawodnie
znajdzie profesorów, stojących na tej.
wysokości, jaka wymagana je st od
profesora uniwersytetu wszędzie za
granicą. Mogę panu wymienić kilku
profesorów
seminarjów,
zupełnie
się kwalifikujących do objęcia uni
wersyteckich katedr: ks. I. Radzi
szewski—filozofia, ks. Szelągowski—
Pismo święte, ks. Szczęśniak—historja Kościoła, ks. Hrynicki,—wymowa,
ks. Nowowiejski— liturgika. A znaj
dzie się jeszcze i paru innych.
— Czy otworzenie wydziału teo
logicznego pociągnęłoby za sobą za
mknięcie lub może reformę semina
rjów naszych?
— Nie. Może jedno warszaw
skie seminarjum wobec wydziału teo
logicznego byłoby zbytecznem. Ale
wogóle nie je st rzeczą konieczną
u nas, w warunkach obecnych, ani
najbliższych, aby każdy ksiądz koń
czył fakultet teologiczny. To musi
być ideałem przyszłości. Fakultet
otwarty będzie dla tych kandydatów
do naukowych stopni, którzy wykażą
więcej zamiłowania do studjów i wię
cej zdolności. Seminarja, zwłaszcza
na prowincji, muszą zostać.
W ydział filologiczny

Prof. Ignacy Radliński.
Znany lingwista, historyk i antro
polog; badacz przeszłości oddalonej
i tak zamierzchłej, iż odgadywać ją
trzeba z drobnych i pozacieranych
śladów; jeden z dwóch czy trzech
ludzi u nas, do niedawna, zdaje się,
jedyny, który umie czytać hieroglify
egipskie i pismo klinowe)
■ Tylko co wrócił z Paryża, gdzie
spędza stale pewną część roku, pra
cując bezustanku. Z wielką uprzej
mością towarzyską, która staje się

niemal' słodyczą, okazał gotowość cław Chrzanowski. Z indoeuropejwzięcia udziału w ankiecie „Świata"
skich: starożytne, myślę, p. Romuald
i-d a ł nam wskazówki niewątpliwie
Szerenkowski, a nowożytne prof.
bardzo cenne.
Kryński. Potem w miarę rozwoju
I prof. Radliński jest zdania, że fakultetu katedra języków semickich
obecnie jesteśmy przygotowani „bez rozpadnie się na szereg katedr: ’ asyporównania lepiej" do stworzenia rjologii, egiptologii, hebrajszczyzny,
wszechnicy, aniżeli przed laty czter i t. d. na języki starożytne, na łacinę
dziestu
i grekę i dalej jeszcze na badania
— Zrobiło się coś przez ten lingwistyczne i studja nad literatura
czas u nas. Sama Szkoła Główna mi. Toż samo, języki nowożytne po
obudziła ruch i przygotowała ludzi,
dzielą się na: romańskie, germańskie,
których praca widoczna jest dziś słowiańskie, i znowu dalej na:
jeszcze w społeczeństwie. A i dwa francuski, angielski i t. d. Oczywi
polskie uniwersytety dały nam nie ście o kate
mało. W owym czasie—nic nie było.
drach języka
Mniej więcej tabula rasa. Krakow polskiego i li
ski uniwersytet ledwie że wyszedł teratury pol
z pod prasy germanizacyjnej; o lwow skiej, dawnej
skim ledwie że była mowa. W Kró i nowożytnej
lestwie istniało tylko parę gimna należy osobno
zjów. Dziś— co innego. Lepiej jest i odrazu po
bezwarunkowo.
myśleć.
Po chwili
W sprawie utworzenia wydziału
filologicznego prof. Radliński jest p r z e s ta n k u
zdania, iż należy go tworzyć syste prof. Radliń
matycznie i nie -martwiąc się tern, ski rzucił pa
że dopiero po pewnym czasie nabie- rę uwag ory
rze on kształtu jakiejś całości; a na ginalnych:
— O trzech
stępnie, iż należy uwzględnić tę orga
nizację naukową, do jakiej uniwer jeszcze katedrach chcę panu wspomnieć,
sytety zagraniczne doszły, nie krę które byłoby dobrze utworzyć, nie wiem
pując się wzorami rosyjskimi, które czy koniecznie przy wydziale filologicz
to' wzory zresztą nie są wyrazem nym, ale w każdym razie na uniwersytejakiegoś systemu, ale rezultatem przy ciewarszawskim. Jest to naprzód historja religii, która to katedra w coraz
padkowości’także.
— Komitet organizacyjny—mó większej liczbie uniwersytetów jest
wił mi prof. Radliński—mógłby przyjąć otwierana. Potem katedra geografii
pewien systematyczny sposób tworze ze szczególnem uwzględnieniem bu
objąćby
nia katedr, opartyna hierarchji,na filja- dowy ziemi. Tę katedrę
cji, starając się naprzód o wytworzenie mógł p. Nałkowski. Wreszcie nowa
katedr, ogólnych; i przechodząc do katedra, do której warszawski uni
szczegółowych. 0 ile mamy przygo wersytet mógłby dać . inicjatywę:
towanych specjalistów, należy im po nauki o człowieku w różnych okre
wierzyć oczywiście katedrę, do jakiej sach dziejów naszych; jak sobie
wykażą kwalifikację; jeżeli jednak przedstawiono jego pochodzenie, isto
pewne katedry nie zostaną obsadzone tę, i t. d.; jak z ogólnej wiedzy,
narazie, samo istnienie uniwersyte nauki, wyszczególniły się. nauki ma
tu, sam ruch naukowy przez niego jące za przedmiot istotę ludzką;
i wokoło niego wywołany stworzy synteza nauki o człowieku. Ta ka
z czasem uczonych, którzy poświęcać tedra, podobnie jak katedra ogólnego
się będą coraz to specyalniej zakre językoznawstwa, łączyłaby niejako
ślonym studjom i około każdej ka wydział przyrodniczy z historycznym,
tedry ogólnej wytworzy się szereg rozszerzając zarazem granice przy
katedr różnicujących ogólny przed rodniczej wiedzy i historycznej.
miot wykładowy.
—- A te ogólne katedry?
Kilka słów zakończenia.
— Przechodzę do nich właśnie. Za
czynam od katedry językoznawstwa
Ankieta nasza nie jest i nie mo
ogólnego. Ważna to katedra i kreacji
świeższej. Obejmuje ona dwa szere że być wyczerpującą. Urywamy też
gi badań nad mową: zjawiska ma- ją raczej, niż kończymy. Rozmiary
terjalno-głosowe, fizjologiczne i zja i charakter „Świata" pozwalają nam
wiska psychologiczno z niemi zwią tę ważną i tak bliską sercu sprawę
zane, pojęciowe i wyobrażeniowe. Na ledwie poruszyć.
tę katedrę mamy prof. Baudoin de
Czujemy się szczęśliwi jednak,
Courtenay’a i p. Appla, młodego bar że, poruszywszy tę sprawę, usłysze
dzo dzielnego, uczonego. Idą dalej, liśmy prawdziwy chór uczonych na
rodziny główne języków, a każdej szych jedną prawdę zgodnie nam mó
z nich trzeba dać osobne miejsce. wiących: polski uniwersytet dnia ju 
Języki semickie mógłby objąć p. W a trzejszego mieć będzie, na początku
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samym, lepsze siły, aniżeli posiadała
je szkoła główna."
Jest to świadectwo żeśmy się
nie zaniedbali przez ostatnie lat dzie
siątki, żeśmy, mimo iż wszystko było
przeciwko nam, postąpili naprzód.
Czy jednak możemy się spodzie
wać, że ten przyszły uniwersytet
odegra równie ważną, równie dobro
czynną rolę w życiu naszem, jak to
uczyniła Szkoła Główna? Czy mieć
będzie warunki, aby dać nam taką
masę świetnych mężów: jak nam ich
dała szkoła główna?
Tu wahania są zbyt usprawie
dliwione.
Jeżeli profesorowie jutrzejszej
wszechnicy warszawskiej są lepiej
do swych obowiązków przygotowani,
aniżeli byli nimi docenci Szkoły Głów
nej—to czyż można to samo powie
dzieć o młodzieży?
— Nie, niestety, nie—mówił mi
jeden z mężów, który wyszedł ze
Szkoły Głównej.— Z młodzieżą ma
się wprost odwrotnie, aniżeli z docenta
mi. Myśmy widzieli, czuli, rozumieli,
iż polityka nas gubi i że nauka nas
zbawia. Do wszechnicy chodziliśmy
niemal jak do kościoła. A jakim
szacunkiem otaczaliśmy profesorów
naszych, choć o niejednym z nich
wiedzieliśmy, iż do zadania swego
nie dorasta. Ale i ci, co ledwie mieli
cenzus dobrych nauczycieli gimna
zjalnych, z szacunkiem najgłębszym
odnosili się do nauki i za ten ich
szacunek myśmy im dawali nasz. Je
żeli Szkoła Główna takie błogosła
wione owoce dała krajowi, to dlate
go, że w niej studenci robili, co do
nich należy—uczyli się.
Ażali będzie tak w polskim uni
wersytecie w Warszawie?
Powinniśmy starać się, aby tak
było. Powinniśmy wpływać na mło
dzież, aby sobie wzięła za wzór ten
szczytny przykład, o jakim mowa.
Tak, niezawodnie, dziś inaczej, niż
przed 70-ym rokiem, młodzież na
sza właśnie w polityce a nie
w nauce widzi główną swoją rolę.
To błąd, za który naród cały płaci.
Należy pracować ze wszystkich sił,
aby młodzież przekonać, poprawić,
do ideału nauki ją zwrócić. Uniwer
sytet rosyjski w sercu polskiego kra
ju tego dokonać nie mógł. Sam był
dziełem złem i zło też tylko - siał
i budził. Sam był polityczną jedy
nie instytucją, więc też polityczne
pasje podniecał i drażnił. Polski uni
wersytet będzie miał za zadanie przy
wrócić śród młodego pokolenia —
cześć dla ideału nauki. Ufajmy iż
tego dokona!
7?.

rza dwadzieścia dwa centymy. Tylko
tyle, a nie więcej.
"Więc dobry to proceder byłby fał
szowanie brzęczącej monety, gdyby nie...
trudność puszczenia jej w obieg. Są
fałszerze artyści w swym fachu, tak,
prawdziwi artyści: dają sztuki wprost
bajecznie podobne do prawdziwych, po
trafią dochodzić do minimum różnicy
w wadze, ale có ż,. trzeba je umieć nie
tylko stworzyć, ale umieć się również
rozstać z nimi. Prędzej czy później taki
pieniądz trafi do kasy państwowej—i tu
następuje jego koniec, a zaczyna się
śledztwo. Ajenci szukają fałszerzy i prze
ważnie ich znajdują. Więc rezultatem
łatwej, ponętnej, a tyle niebezpiecznej
sztuki jest hańba i kryminał. Gdyby
więc było można równie łatwo puszczać
w kurs fałszywe pieniądze, jak robić je,
historja monety znalazłaby swój koniec
odrazu.
Prosperować, uprawiając proceder
fałszerstwa, i prosperować bezkarnie
mogą jedynie genialni paserzy; którzy
mają na swoje usługi utalentowanych
fałszerzy. Utalentowany zaś tylko paser
do spółki z lichym fałszerzem są to lu
dzie, na których przyjęcie więzienie
z pewnością czeka.
O ile sztuka robienia fałszywych mo
Nie byłoby na świecłe zyskowniej a to z tego względu, że jedynie tak net jest względnie rzeczą łatwą, o tyle
szego procederu, aniżeli robienie fałszy spreparowana moneta daje się srebrzyć fabrykacja fałszywych banknotów wy
wej monety, gdyby nie... Myślicie, czy lub złocić przy zastosowaniu stosów maga pewnych specjalnych uzdolnień.
Podrabiacz pieniędzy papierowych musi
telnicy, —gdyby nie zatarg z sumieniem, elektrycznych.
Są podrabiacze prawdziwi artyści, nietylko gruntownie znać się ńa sztuce
gdyby nie wrodzona człowiekowi uczci
a
rekrutują
się
przeważnie
z
pośród
pofotograficznej, ale ją posiąść całkowicie.
wość? Gdzie tam—daleki jestem od opty
mistycznego poglądu na naturę ludzką. złotników, jubilerów i cyzelatorów. Przez Doskonały fotograf, utalentowany retu
nich
podrobione
sztuki
monet
są
poprostu
szer, zdolny chemik winni się znaleźć
Wszakże doświadczenie codzienne pou
cza nas: jako aż się roi na Bożym świę łudząco podobne do prawdziwych. Trze w jednej osobie takiego fałszerza. Długa,
cie od osobników, którzy sobie z sumie ba znawcy, żeby je mógł napiętnować. powolna praca, prawdziwe studja doko
nia i uczciwości drwią, uważając je po Oczywiście, jeżeli fałszywy pieniądz po nywane z bajeczną przenikliwością zna
jedynczo i społem za przesąd i kpiny. łożymy na wadze, to natychmiast zdra mionują go zwykle. Tu już mamy do
Dla takich oto ludzi fabrykacja fałszy dzi swoje pochodzenie, ale przecież czynienia nie z pierwocinami-sztuki, jak
wych monet jest zajęciem równie do zwykły śmiertelnik nie jest, w stanie przy fałszerstwie monety, a z prawdziwą
posługiwać się ciągle wagą. Kto więc sztuką.
brem," jak wszelkie inne.
Czy zatem robie fałszywe pieniądze podejrzewa, że ma pieniądz podrobiony,
jest trudno? Bynajmniej—na to nie po może się przekonać w ten sposób. Niech
trzeba ani specjalnej nauki, ani znajo zwróci uwagę na miejsce przekroju: row
mości chemii, zasad fizyki wyższej, ani ki wyżłobione pilnikiem dają się zaraz
filozofii. Ot, zwyczajny spryt wystar poznać. Zresztą podrobioną monetę zło
cza... i trochę sztuki, smaku artystycz tą można z łatwością rysować szpilką:
wówczas też zpoza pozłotywystępujebiały
nego.
Największą trudność stanowi spo metal. Kasjerzy mają wagę, że tak po
rządzenie formy, która się składa z dwóch wiem, w ręku, oni to naprawdę odrazu
części, odpowiadających dwom stronom są w możności podrobiony pieniądz roz
monety. Na podstawie szklanej kładzie poznać.
Zdawałoby się, że, bądź jak bądź,
się monetę i zalewa się ją gipsem—oto
jedna część formy, podobnie otrzymuje taka fabrykacja pociąga za sobą znacz
się drugą. Cała sztuka teraz polega na ne koszta, tymczasem nie. Bo ileż wy
tem, żeby obie te części pasowały do nosi cena materjału, użytego do sfał
siebie; to zaś wymaga nadzwyczajnej szowania np. 266 franków? Bajecznie
dokładności w robocie. Przez otwór po mało—gdyż tylko wedle obliczeń bieg
zostawiony w formie leje się metal, ale łych 22 franki 85 centymów.
I tak:
najeży to czynić wprawnie, żeby monety
odjane nie miały rys. Oczywiście w tem lampa spirytusowa kosztuje 3 fr.
miejscu, gdzie jest otwór formy, do sztuki tygielek blaszany
60 cent,
sfabrykowanej musi przylegać nieco me pilniki, piłki i t. d.
5 fr.
talu, który się usuwa za pomocą pilnika kilo gipsu
25 cent,
lub piłki. Dawniej fałszerze używali stos elektryczny
6 fr.
do odlewania monet ołowiu. W Rosji kąpiel miedziana
3 fr.
i dziś się posługują tym materjałem, kąpiel srebrna
5 fr.
stąd rosyjskie fałszywe monety odzna
Razem 22 fr. 85 cent.
czają się do tego stopnia ordynarnym wy
glądem i nadmierną wagą, iż z łatwo
Za te pieniądze można sfabrykować
ścią poznać je w dotknięciu można.
133 monety po dwa franki każda, czyli
Za’granicą, we Francji, Niemczech
razem 266 fr.
lub Anglii, podrabiacze doszli
Każda więc
w swych wyrobach p r a - ____
moneta dwuwie do artyzmu. Używafrankowakoją zaś jako materjału nie
si-tuje fałsze
ołowiu, lecz cyny oraz an
tymonu. Odlana sztuka
musi być doskonale oczy
szczona i sprawdzona, zaczem idzie do kąpieli pozłotniczej, do której się
Ks. Władysław Bandurski, nowomianowany biskupsufragan lwowski.
używa roztworu miedzi,
Prasa do wybijania monet pięciofrankowych.

Jak się robią fałszywe pieniądze.

Nowy biskup.
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W Warszawskim gmachu poczty.

Wielki podwórzec w gmachu poczty .przy placu Wareckim, zmienił w ostatnich czasach swój wygląd. Miast
sennych pocztylionów, wyczekujących przybycia lub odjazdu „Kurjerki" grójeckiej, koło bramy kupią się ko
zacy świeżo sprowadzonego do Warszawy pułku uraJskiego i w bojowem pogotowiu przypatrują się z ciekawo
ścią niezbyt ujmującą przechodniom. Inni gromadzą się tuż za bramą i wymieniają wzajemnie wrażenia z po
bytu w stolicy Królestwa.

W głębi podwórzec poczty przedstawia się jak małe obozowi
sko w czasie pochodu wojennego. Konie osiodłane, jeźdźcy
gętówi Wkażdej chwjli .do wyruszenia przeciw nieprzyjacielowi.
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Lecz ów nieprzyjaciel wciąż „świeci nieobecnością". Napróżno przybysze ze Wschodu mierzą podejrzliwym wzro
kiem przechodzącą publiczność.' Warszawa nie doątarcza
im pola do rycerskich czynów.

W W arszawskim gmachu poczty.

Jednym z głównych obowiązków obozujących ną poczcie kozaków jest eskortowanie wozów pocztowych z prze
syłkami wartościowemi. Fotografia nasza przedstawia właśnie wyjazd takiego konwoju.

Bohaterskie dzieci.
R ozm ow a z Józefem K ościelsk im .

Zasłużony działacz społeczny, zna
komity parlamentarzysta, wielkopol
ski poeta, Józef Kościelski, bawił
w tych dniach w Warszawie. W stą
pił łaskawie do redakcji,, Świata".
Zasypaliśmy go natychmiast zapyta
niami.
— Wytoczono panu znowu pro
ces?
Uśmiechnął się, swoim szczerym
i rozlewnym uśmiechem:
— A tak. I „moi" widzą mnie już
w kajdanach... Ale damy sobie radę.
■— A sprawa szkolna jak stoi?
—■Bardzo dobrze.
Powiedział to głośno i mocno,
z przekonaniem, które wszystkie oba
wy nasze zamieniło prawie na radość.
— Dawno ju ż nie mieliśmy tak
doskonałej pozycji wobec rządu prus
kiego— ciągnął.— Sprawa nasza je st
czysta, jak kryształ i musi przemówić
do wszystkich, nawet mniej ideali
stycznie usposobionych żywiołów ca
łego cywilizowanego świata. Obecnie
kiedy Rosja nawet wyrzekła się bar
barzyństwa czynienia z religii narzę
dzia politycznego, Prusy, jeżeli będą
trw ały w uporze, mogą się postawić
pod pręgierz poprostu w opinii naro
dów.
— Czy zaryzykują?
— Należy wątpić.
— A czy mają one dość sił, dość
środków, aby przełamać strajk szkolny.

— Właśnie, że nie mają. Nasyła
ją na te gminy, gdzie dzieci posta
wiły opór, dodatkowych nauczycieli,
t. zw. Straflehrer’ów. Do Miłosławia
przysłano ich trzech. Ale rzecz w tern,
że oni’ takich' zapasowych nauczycie
li nie mają wielu do rozporządzenia.
To „uderzenie po kieszeni" je st więc
tylko pustym postrachem. Na źle płatną
a uciążliwą posadę nauczyciela ludo
wego prusacy niechętnie idą. Na za
chodzie niemieckim brak nawet wogóle nauczycieli. Zresztą ten sposób tra
ktowania- spraw szkolnych dobrej sła
wy niemcom nie przysporzy. Ja się
pytałem władz szkolnych: „Przysła
liście do Miłosławia trzech nauczycie
li, choć w sąsiedniej Rudce niema
ani jednego. Czy, jeżeli dzieci wyrzekną się
oporu, to co
fniecie tych
n au czy cie
li" ? Odpow ie d z ia n o
mi: „cofnie
my zaraz".
Bardzo się
tą odpowie
dzią ucieszy
łem. Skon
statowała ona bowiem,
że w Pru
sach uważa
ją szkołę nie
za instytucję pedagogiczną, ale za
karną.
Po chwili milczenia,
rzekł:
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Kościelski

— Ale trzeba oddać przedewszystkim sprawiedliwość dzieciom
wielkopolskim. To bohaterowie. Bez
żadnej przesady. Jak oni to robią!
Naprzód w doskonałej harmonii,
zgodzie i karności rodzinnej, . tak
iż ten strajk nietylko że nie roz
luźni węzłów, łączących dzieci z ro
dzinami, ale je jeszcze wzmocni.
I wszystko idzie bez krzyków ani
krzykactwa, bez żadnych zbytków i na
dużyć, z męzką powagą i spokojem.
Cześć, cześć tym dzieciom doprawdy!
Zagrożone biciem—dzieci same się kła
dą na ławę. U nas był taki wypadek.
Jeden z chłopców nie chće odpowiadać
na niemieckie pytanie. Nauczyciel gro
zi mu: „Daję ci pięć minut czasu do
namysłu. Jeżeli się nie cofniesz—dosta
niesz w skórę". Chłopiec odpowiada:
„Ja nie potrzebuję się namyślać. Niech
pan bije. Skóra boli dziesięć minut,
a sumienie cale życie".
— Jakże to się może skończyć?
— Rząd wpakował się. w matnię.
Cofnąć się wprost—nie może. Ale-by
dużo dał za to, żeby ktoś wynalazł
jakiś sposób wyprowadzenia go z po
zycji złej, bez narażenia się na kom
promitację powagi.
Tymczasem po stronie bohater
skich dzieci poznańskich stanęła już
prasa francuska, angielska i włoska,
sam kardynał biskup Kopp i centrum
niemieckie na Śląsku...
Mimowoli pcha się na usta okrzyk:
— Cześć dzieciom wielkopolskim!
Światowy.

ŚWIĘTO UMARŁYCH.
RUDOLF BAUMBACH.

Dzień zaduszny.
W cmentarne wchodzimy wrota:
Tysiące świateł migota:
Na wietrze W Zaduszny Dzień...
Pod samym murem, na stronie,
Dzieweczka w czarnym Welonie
Uklękła — nikła, jako cień.
Nie klęczy przy żadnym grobie...
Za Czyją-ż duszę, w żałobie,
Sie modły w pamięci znak?
Nikłe światełko zapala...
Z jej oczu tryska łez fala...
Cyt! Żegna się i mówi tak:
„Serce przez tego mam chore.
Co jeszcze słonko mu gore..,
W iara to próżny dlań dźwięk!
Inna mu jest poślubioną...
Dla mnie już go w grób złożono—
O jego duszę czuję lęk.
Światło to za niego palę,
Co mi serce strawiło w szale
I do rozpaczy mnie wiódł...
Niech mu tego nie pamięta
Bóg!—niech łaska -jego święta t
Wiedzie go do zbawienia wrót".
przełożył z niemieckiego.

Władysław Nawrocki.

„P IE K ŁO ”.
Fantazja.

;

■— Nie grzeszcię „tąm“, bo my
.tu pfzez was clerpim — wołają
I umarli. . <

Ciężkie groby bogatych — granity
burżuażji. ;

Lekkie groby nędzarzy — brzozowe
krzyże, zielona trawa.
Cmentarz stolicy. Miejsce życia
umarłych. Umarli żyją!
Wielkie słońce rozpala, niszczy na
wet granity,
Zielona trawa ogrzana słońcem, po
deszczu, rośnie, pięknieje...
Stolica. Cierpienie zgarbione, czar
ne, niewyczerpane, nigdy niewyczerpane,
pracuje:
— Dobre dzieło czynię — podły, kto
mnie nie poznał,
I idzie w nędzne . uliczki. I idzie
W piękne bulwary-^-aleje.
Wciska się w małe okna suteryn
i wchodzi w piękne z marmuru pałace.
A wszędzie okiem stalowo-srebrnem, zapładnia..,
— Cierpienie! Dlaczego tak najbar
dziej kochasz małe okna suteryn?
Żywioły nie rozumują, nie czują.
— Dość dzisiaj pracy na ziemi. Niech
się teraz kąpią w alkoholu!
Więc pod ziemię, w groby!
Tam robota lekką będzie. Nienasy
cone.
— Pod ziemią chyba odpoczynek.
Tam żniwo.
Lato ciężkie. Natura cierpi, natura
więdnie.
Cierpienie dumnieje i szponami rąk
swoich rozwala ziemię.
Jęczy, poddaje się—ona ziemia.
— Cierpienie ziemskie do nas!?.
I zaczyna się śmiech.
Śmiech zmurszałych warg, śmiech
pokurczonych z bólu szczęk.
Trumny pękają pod ciśnieniem mąk,
Młody trup:

— Przekleństwo! Moi „tam“ zaczęli
walkę na śmierć. Pieniądze każdy chce
brać. Moja śmierć, to ich moralna śmierć.
— Dzieci moje! Ja chcę, ja im po
wiem. Moce, puśćcie mnie.
Stój, nie wolno!
Cierpienie, patrz!
A inny woła.
— I ty, dziecię moje, ostatni mój
płód; córko jasnowłosa, piersi młode,
białe. Zginiesz, uciekaj od niego.
Hej!
To znowu ich głos:
— Nie wolno!
I rozpada się Stary trup matki
dziewczęcia.
Cierpienie, patrz!
I wszędzie, i wzdłuż i wszerz, szkie
lety trupów gną się, trzaskają! Katusze
rozkład czynią.
Staje on—wielki na piszczelach nóg,
a w oczodołach palą mu się czerwone
ognie i lecą w ciemności świata.
— Towarzysze, zgubiliście idei cel!
— Przekleństwo wam!
— Matko, nie czyń tak!
— Bracia!
... r r Przyjacielu!
— Bez serc, -bez serc...
— Nie wolno! j
Zaczyna się wycia krzyk i rośnie
krzyk, potężnieje.
— Gromowładne moce! wzywam was!
I leci z góry wichr i wtłacza prote
stów wołania... Jeden wielki ryk pioru
nowy i cichną buntu głosy...
— Nie wolno, nie wolno! Męki wa
sze idą od grzechów ich.
Sieroty tu nie cierpią...'
Leonard Zgliński.

Z pośród nowych pomników i świeżych mogił na Cmentarzu Powązkowskim.

Grób Ludwika Grabowskiego, pomysł malarza F . Jabłczyńskiego.

Groby siedemnastu poległych w Warszawie podczas strzałów w dzielnicy
grzybowskiej dnia 29 stycznia 1605 r.
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Z pośród nowych pomników i świeżych mogił na Cmentarzu Powązkowskim.

Grobowiec rodziny Langnerów.

Grób Adolfa Dygasińskiego, (rzeźba Makowskiego).

Grób Heleny Szawłowskiej, (rzeźba p. Otto).

Grób Wacława Szymanowskiego, (przez jego syna Wacława).

Sztuka na Powązkach.
Cmentarz powązkowski, ów roz
legły labirynt, ujęty w 400 kwater
(każda liczy około 120 grobów od
dzielnych), dźwiga na swojej po
wierzchni, lekko licząc około 5000 na
grobków.
Z pomiędzy ostatnich, pozwólmy
sobie na przesadę, z wielką biedą zda
łoby się wybrać... kilka wybitniej
szych dzieł Sztuki, oraz kilkanaście
pomników, których autorowie wyka
zali, jeżeli nie wybitny talent arty
styczny, to przynajmniej dużą dozę
smaku. Czytelnik zapyta: Czy to jest
możliwe? Wszak powiadaliśmy i po
wiadamy: wielu artystów rzeźbiarzy,
którzy ukończyli akademie zagranicz
ne i zasłynęli na wystawach sztuki?
Tak jest rzeczywiście, co jednak
nie przeszkadza, iż „Powązki" pod
względem artystyczności nagrobków
należą do rzędu najuboższych bodaj

cmentarzy wielkomiejskich na świę
cie. Nie należy zapominać, iż artysta,
u którego zamówiono nagrobek, zbyt
często podlega wpływom estetycznym
swojej klienteli. Ta klientela żąda
przedewszystkiem, „ażeby było tanio
i ładnie".'..
Owszem, chwała Bogu, mieliśmy
i mamy długi szereg rzeźbiarzy, któ
rych nazwiska zasłynęły na kartach
dziejów rozwoju sztuki rodzimej.
Działalność ich zaznaczyła się i na
Powązkach, acz nie w stopniu zada
walającym.
Wśród nagrobków spostrzega
my dzieła mistrzów już nieżyjących,
jak: Jakób Tatarkiewicz, P. Mu
larski,; Antoni Kurzawa, A. Kryński,
P. Ceńgler,"J. Norblin, Oleszczyński,
A. Prószyński, B. ^Syrąwiński i in.
Z pomiędzy żyjących dostarczyli
Powązkbin nagrobków: Pius Waloń
ski, Wacław Szymanowski, Jan Woydyga, Wasilkowski, St. Ostrowski,
Otto, Makowski, Jeziorański, Ludwik
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Mauzoleum rodziny Kamieńskich i Rogóyskich.

Pyrowicz, Godecki,' Skonieczny, Nie
dzielski i wielu innych.
Nadto można tu znaleźć wielce
udatne pomysły malarzy, że wymie
nię nagrobek dla własnej małżonki
wykonany przez Henryka Piątkowskie
go lub P. Jabłczyńskiego na mogile
znanego hodowcy koni Ludwika Gra
bowskiego.
P q za szczupłą grupą utworów
rzeźbiarskich, na cmentarzu panoszy
się po największej części nieudolna,
o smaku prymitywnym kamieniarszczyzna. Spotyka się tu niewinne
a często kosztowne jakieś figury bez
myślne, z palcem wskazującym zwró
conym w górę, co ma oznaczać „wznie
sienie ducha", lub utkwionym ku
ziemi.
Kamieniarze dzisiejsi nie silą się
na pomysły oryginalne. Żadne z dzieł
wykutych w piaskowcu nie wytrzy-

muje przyrównania
Z cmentarza powązkowskiego.
z pełnym prostoty i
szczerego sentymen
tu nagrobku dłuta
A. Święckiego, wznie
sionym na mogile
pieśniarza „Kaliny"
Ignacego Komorow
skiego. (Kwat. 13).
Przytem proszę
zauważyć. Od czasu
gdy niezapomniany
twórca „Chrystusa"
przed kościołem ś-go
Krzyża, ś. p.Andrzej
Pruszyński wprowa
dził granity polero
wane, Powązki zy
skały nowy żywioł...
monotonności. Liczba
c z e sk ic h granitów
mnoży się z ujmą dla
sztuki rzeźbiarskiej
czystej.
W pierwszej po
łowie wieku ubiegłe
go, brak rzeźb łago
dzono przynajmniej
Nagrobek rodziny Karasiewićzów, dłuta Jeziorańskiego.
W katakumbach.
stawianiem pomni
ków i mauzoleów od
znaczających się pomysłami, że wy kolo budowy. Nie łatwo to szło, gdyż na gruncie prawa i w imię swobód
parafia, składająca się przeważnie z jed ludzkich i obywatelskich swych współ
mienimy wzniesione na mogiłach: b.
nostek niezamożnych, — z urzędników, ziomków..." (Aleks. Kraushar w „Kurprezydenta m. Warszawy Aleksandra
robotników i żołnierzy,
Graybnera (kwatera, 8), Antoniego Re rzemieślników,
nie jest w stanie złożyć znaczniejszych jerze Warszawskim")
migiusza Mianowskiego (kw. 10), ge funduszów. Mimo to udało się wybudo
...„Był umysłem jednym z naj
nerałów Potockich i hr. Walewskiej
wać plebanię i kościół. Braknie jeszcze świetniejszych i najgłębszych z po
(kw. 25) i in.
wieży i zakrystji, braknie organów i nie między tych, które przodowały w ru
W ciągu ostatnich lat paru przy których sprzętów kościelnych.
chu ideowym polskim ostatnich dzie
Prócz tego rodacy nasi z Chabarow- sięcioleci. Zmarł uczony wybitny i do
było na cmentarzu kilka nagrobków
już wkraczających w dziedzinę sztu ska pragną założyć przy plebanii czytel bry obywatel kraju—to przyznają tak
nię i szkółkę polską. Jedna i druga że ci, którzy widzieli w nim polityka,
ki zupełnej. Należą do nich pomniki:
stanowią naglące potrzeby. Nie staje
Dla literata, poety, i redaktora
na to środków. Więc oto polacy z Cha- usiłującego błędnemi poprowadzić na
„Kurjera Warszawskiego" Wacława
barowska zwracają się do ogółu pol ród drogami" („Przegląd poranny")
Szymanowskiego (kw. 42) dłuta jego
..ZPisząc o Spasowiczu, trzeba
skiego z prośbą o pomoc, tak w ofiarach
syna, znanego malarza i rzeźbiarza
dać kartkę naszych dziejów własnych
pieniężnych, jak również i w darach
Wacława; olbrzymi obelisk secesyjny
książkowych oraz w materjałach szkol w ostatniej popowstaniowej dobie,
nych. Ofiary należy przesyłać na ręce trzeba ująć - tę postać w ścisłym
na grobie rodziny Langnerów (kwat.
syndyka, p. Stanisława Wiśniewskiego, związku i z życiem społeczeństwa,
12); dla „L. Raciborowskiej" (kwat.
dyrektora Rusko-Chińskiego Banku w Cha- i z historją państwa, z którem nas
3) przez R. Barcaglia z Medjolanu;
obelisk granitowy dla kupca i filantro barowsku.
losy związały" („Gazeta Polska".)
pa Edwarda Czabana (kwat. 21) przez
Tak przemawiają o Spasowiczu
Bartmańskiego i Norblina, pomnik dla
organy najodmienniejszych kierunków
twórcy mostu na Wiśle pod W arsza
politycznych. Nad otwartą trumną
wą St. Kierbedzia (kwat. M). dla He
Włodzimierz Spasowicz. zamilkły różnice przekonań i progra
leny Szarołowskiej przez Otto (kwat.
mów. Jedno uczucie żalu przepełnia
wszystkie serca. Społeczeństwo polskie
197) i kilka innych.
t.
... „Przestało bić serce, pełne mi
łości płomiennej dla narodu, i dla
ludzkości, i dla wielkich jej ideałów:
dobra, prawdy, sprawiedliwości... 0 je 
dnego bojownika postępu mniej wśród
Głos rodaków z dalekiego nas" (Ludwik Straszewicz w „Kurj.
Polskim")
Wschodu.
...„Historyczna—w istotnem tego
pojęcia znaczeniu—osobistość ustąpiła
Z Chabarowska, centralnego punktu
w dniu wczorajszym ze sceny działal
administracyjnego azjatyckich posiadło
ności społecznej... Dziś, gdy nad tru
ści Rosji na Dalekim Wschodzie, docho
mną myśliciela i zacnego człowieka
dzi nas odezwa z wołaniem o pomoc.
odzywają się wyrazy żalu, iż jedna
Spora garść polaków zamieszkuje Chaz przodowniczych w dziedzinie umybarowsk; jednych ściągnęła tu pogoń ża
słowości naszej osobistości byt doczesny
dobrobytem, inni trafili przymusowo,
jako wojskowi i żołnierze.
zakończyła, staje przed nami piękna
Członkowie kolonii polskiej oczywi
karjera męża, który ideałom swoim
ście rozumieli, że aby podtrzymać łącz
przez życie całe był wierny, który
ność z krajem rodzinnym, aby wpoić
nietylko jako uczony w zaciszu swej
ideały narodowe w dorastającą młodzież,
pracowni tworzył piękne, głębokością
aby zogniskować życie narodowe w od
myśli i erudycją niepospolitą nace
ległej azjatyckiej mieścinie, — przedechowane prace, lecz jako szermierz
wszystkiem trzeba wznieść świątynię
społeczny przez życie całe walczył
katolicką. Zakrzątnięto się energicznie
Ś. p. Włodzimierz Spasowicz.
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poniosło stratę niepowetowaną. „Zmar
twiał umysł potężny, który przez dłu
gi szereg lat rzucał dookoła snopy
światła jasnego".
O działalności politycznej Spaso
wicza nie pora dziś wydawać sądów.
Miała ona swoich gorących stronni
ków, była również przedmiotem sil
nych wzburzeń i namiętnych prote
stów. Lecz nawet ci, co w rozkiełznaniu partyjnem nie waha
ją się — dla zohydzenia idei
walczyć potwarzą i oszczerstwem
przeciw jednostkom, które te
iaee wyznają — nawet, tym wo
bec Spasowicza wypadała zwy
kle broń z ręki. Spasowicza nikt
posądzać nie mógł o liche i niz- ■
kie motywy.- Charakter jego
był bez skazy. „Obcą mu była
zawiść i płytkie ambicje miło
ści własnej “. Ci, co uważali za
konieczne zwalczać jego dąże
nia, przyznawali, „że niepodobna
było w nich nie uszanować góru
jącej, zacnej, obywatelskiej pobud
ki pierwotnej".
Tragicznem było, iż ten niestru
dzony bojownik wolności, który życie
swe poświęcił walce z potęgą niewo
li i ciemnoty—doczekał się jutrzenki
lepszej doli w wieku zbyt podeszłym,
by w procesie odrodzenia wziąć czyn
ny udział; Pamiętam, niespełna rok
temu, po ogłoszeniu konstytucji, mó
wił mi z uśmiechem, który pokrywał
nieukojony żal.
— Widzi pan ten papier?.. Oby
watele z Podola proszą mię, bym kan
dydował do Dumy. Całe życie marzy
łem o tej chwili, która dziś nastąpi
ła... I patrz pan, dla mnie zapóźno.
Zdrowia nie mam, siły sterane... Ot
gdyby tak przed trzydziestu, przed
dwudziestu laty!;.
Ale pomimo, że organizm fizycz
ny Spasowicza był wyczerpany, umysł
do ostatniej chwili pozostał jasny. Na
tydzień niemal przed śmiercią przyj
mował u siebie zwykłych środowych
gośoi, brał udział w naukowych roz
prawach. Do ostatniej chwili intere
sował się żywo wszystkiemi objawa

Włodzimierz Spasowicz w swym gabinecie.

mi życia politycznego, społecznego,
literackiego, artystycznego. Każdy nowopojawiający się talent polski bu
dził w nim szczerą radość. Ten znę-

Medal na cześć Spasowicza, wykonany ppzez Piusa
Walońskiego.

kany fizycznie starzec, o chorem ser
cu i chorych płucach, miał w sobie
więcej zapału i ochoty do pracy, niż
wielu młodych. Otoczony czasopisma
mi i książkami ze wszystkich dziedzin
twórczości, nie zasklepiał się w nich
przecie zgoła, utrzymywał ciągły kon
takt z życiem, śledził pilnie wszyst
kie jego objawy.
Ś. p. Włodzimierz Spasowicz uro
dził się w r. 1820 na Litwie. Po
ukończeniu studjów prawnych w uni
wersytecie petersburskim, objął w tym
samym uniwersytecie katedrę prawa
kryminalnego. Wykłady jego, owia
ne humanitarnym poglądem i dąże
niem do reform liberalnych, zjednały
mu powszechne uznanie. Usunięty od
katedry, Spasowicz poświęcił się adwo
katurze. Obrony Spasowicza, zwłasz
cza w procesach politycznych, należą
do klasycznych pod względem boga
ctwa treści, potężnej logiki i wykwint
nej formy. W obronach tych odzwierciadlał się cały szlachetny umysł
i wielkie serce męża, który stał zaw
sze na wyżynach idei, prawdy, do
bra, piękna, który „nigdy stopami nie
dotknął błota w nizinach ziemskich."
I jak ten człowiek umiał praco
wać! Ogromna praktyka nie prze
szkadzała mu w działalności naukowej
obywatelskiej i publicystycznej. Ucze
stniczył w podjętym przez Ohryzkę
wydaniu zbioru praw polskich „ Wolu
mina, legum“ i w przygotowaniu kry
tycznej edycji „Statutu litewskiego."
Wspólnie z Pypinem wydał „Prze
gląd historji literatur słowiańskich".
W „Wiestniku Jewropy", wydawa
nym do spółki z Kostomarowym, za
znajamiał czytelników rosyjskich
z dziejami literatury polskiej i obcej.
W założonem przez się „Ateneum"
(1876) drukował cały szereg rozpraw
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literackich i naukowych. Do swoich
prac krytycznych Spasowicz wnosił
znajomość życia społecznego i jego
potrzeb, praw i kierunków współczes
nych, sąd podmiotowy a trzeźwy, na
cisk na ideową stronę dzieła. Jego
Dzieje literatury polskiej", przełożo
ne na język polski przez I. Czarnow
skiego i A. G. Bema, przedstawiają
wartość, która może jeszcze nie
dostatecznie została ocenioną. Co
za ogrom pracy! Jaki wspaniały
dorobek! Wszystko, co wyszło
z pod jego pióra, nosiło zawsze
piętno głębokiej myśli i szcze
rości przekonań. Bo Spaso
wicz,—czy pisał czy działał,—
był zawsze konsekwentny —
zawsze pogodny i spokojny.
Postać z jednej ulana bryły.
Potężny duch, śpiżowy charak
ter. — Spasowicz zasnął na
Wieki po pełnym trudów i zasług
żywocie. Pamięć po nim nie za
ginie. Jak słusznie stwierdza
„Czas" krakowski — „pozostanie
po nim w literaturze, w historji po
litycznej myśli i działalności, w na
uce prawa wreszcie dorobek, które
zdolny jest wydać siła twórcza i ja 
sny umysł, gdy się skojarzą z nie
złomnym '•charakterem i z nieza
chwianą wiernością dla swoich prze
konań".
S K.

Nowy pomnik Fryd. Szopena
w Paryżu.

Wkrótce w pięknym paryskim parku Monceau odsło
nięty zostanie nowy pomnik Szopena, dzieło znane
go rzeźbiarza From ent-Meurice. Jest to już drugi
pomnik naszego muzyka w Paryżu, pierwszy bowiem
dłuta rz e ź b ia rz a D u b o is , p rze d s z e ś c iu la t y został
wzniesiony w Ogrodzie luksemburskim.

Ustąpienie hr. Gołuchowskiego.
Ofiarą walki, toczącej bezustan
nie system dualistyczny monarchii
Habsburgów, padł Agenor hr. Gołucbowski. Wszechwładny na Węgrzech
Kossuth zażądał jego dymisji i sędzi
wy Franciszek Józef, przedewszystkiem dbały o spokój własny, po
święcił po krótkiem wahaniu tego,
którego uważał za jednego ze swych
najwierniejszych doradców. Hr. Gołuchowski ustąpił ze stanowiska mini
stra spraw zagranicznych, które zaj
mował przez 11, lat nie w skutek
jakichkolwiek błędów lub niepowo
dzeń swej polityki. Ustąpił, bo tak
się podobało węgrom, a raczej wę
gierskiemu stronnictwu niezależności.
Hr. Gołuchowski miał wielu nie
chętnych. Nie lubili g o , węgrzy, po
nieważ podejrzywali go zawsze, iż
był obrońcą jedności państwowej.—
ponieważ na niego spadała odpowie
dzialność za czyny, postępki cesarza

Agenor hr. Gołuchowski.

i rodziny cesarskiej. Niemcy nie mogli
mu darować, iż był polakiem. Polacy
mieli mu niekiedy za złe, że stojąc
u steru zewnętrznej polityki mo
narchii, kierował się wyłącznia wzglę
dami interesów ogólno-państwowych.
Zarzuty te nie były słuszne. Hr. Gouchowski nie przestał nigdy być do
brym polakiem, lecz jako austryjacki
minister spraw zagranicznych musiał
stać tylko na stanowisku interesów
monarchii. Sam fakt jednak, że tak
wysoka i odpowiedzialna placówka
powierzona została polakowi, przyno
sił chlubę imieniowi polskiemu. Do
wodził, że do polaka można mieć za
ufanie, że tam, gdzie prawa narodo
wości polskiej zostały uszanowane,
polak staje się rzetelnym obywate
lem państwa, dbałym o jego dobro
i pomyślność.
Nie wiele więcej warte są za
rzuty, czynione polityce hr. Gołucho
wskiego. Przyszły dziejopis oceni
dostatecznie trudności, z któremi wal
czyć musiał minister spraw zagranicz
nych państwa, targańego bez wytchnie
nia wewnętrznymi zatargami i nie
snaskami.
W takim państwie nie
może być mowy o jakiejś śmiałej
i celowej inicjatywie. Hr. Gołuchow

ski rozumiał, że dla Austrji potrzeb
ny je st pokój, że państwa, szarpane
go przez zjadliwe spory narodowo
ściowe, niepodobna narażać na zawo
dne ryzyko polityki awanturniczej.
Mimo to stał pilnie na straży godno
ści monarchii i jej prestige w kon
cercie europejskim niewątpliwie pod
niósł.
Hr. Gołuchowski żonaty był z ks.
Murat. Dzieci wychowuje po polsku.
W obejściu zachował maniery pol
skiego magnata.
Gord.

Z teatru.
Teatr Rozmaitości wystawił nową
trzyaktową sztukę Bolesława Gorczyń
skiego p. t. „Karuzel". W tych „sce
nach z życia", tkwi doskonały materjał na komedję satyryczną. Utalento
wany autor „Nocy lipcowej" i „Ba
gienka", tym razem niedostatecznie
ów materjał wyzyskał. Stworzył tło
barwne i pełne życia i na tern poprze
stał. „Karuzel" je st trzyaktową nader
zręczną ekspozycją sztuki, która nie
została napisaną. Widzimy w niej
dowcipnie scharakteryzowane środo
wisko mieszczańskie; panienki stroją
ce się w secesyjne suknie i w żądzę
wspólnej pracy z przystojnymi studen
tami. Pojedyricze sceny bawią i rozwe
selają. Sos je st smaczny, w miarę ko
rzenny i pieprzny, atoli pieczeń zosta
ła w kuchni. Talent autora sprawił,
że mimo tych poważnych braków „Ka
ruzel" zjednał sobie powodzenie u pu
bliczności, Gorczyńskiego stać jednak
na to, by powodzenie drożej okupił.
Trzeba tedy mieć nadzieję, iż w przy
szłej sztuce da nie tylko zajmujące
tło do obrazu rodzajowego, lecz cał
kowity, wykończony, piękny obraz.
„Karuzel" wystawiony był staran
nie i grany bardzo dobrze. Jest to
zasługa artystów, ale również i au
tora, który tworzy „role" nader pla
stycznie.
Zastępca.

Feljeton Warszawski.
W promiennem świetle, które roz
toczyło wokół nas słońce konstytucyi,
życie nabrało nowych powabów. Ogni
sko domowe straciło dawną jednostajność; odwiedziny bandytów w dzień
a policji w nocy urozmaiciły szarą,
monotonję. Cóż mogło cię spotkać
dawniej, obywatelu, gdyś wyszedł na
zwykłą przechadzkę? Paru znajomych
z których jeden opowiedział ci nie
przyzwoitą anegdotę, a drugi wta
jemniczył cię w swe nieszczęśliwe
przygody wińtowe. Dziś przechodząc
z jednej ulicy na drugą, możesz być
parę razy zrewidowanym, .kilka razy
postrzelonym (nieubłagane praw a na
tury pozwalają ci być zabitym raz
tylko), możesz przekonać się wresz
cie, jakiej twardości drzewo najle
piej nadaje się do fabrykacyi kolb od
karabinów. Jeśli mieszkasz na wsi,
uczeczywistniłeś młodzieńcze marze
nia, które rozpalały- w twej głowie
romantyczne powieści Coopera. Mo
żesz do syta walczyć z rozbójnikami,
możesz parę razy na tydzień narazić
swe życie w obronie rodzinnej zagro
dy. Warunki naszego konstytucyjne
go bytowania posiadają urok dziw
ny i gdzieindziej nieznany.
Jeśli bowiem wzbogacił się ogrom
nie repertuar rozrywek nadprogramo
wych, to jednocześnie codzienna pra
ca,—ta praca, którą uważasz, obywa
telu, za obowiązek względem kraju
i rodziny, — stała się nierównie wię
cej urozmaiconą. Sądzisz naprzykład,
że wydawanie „Świata" je st jednym
ciągiem nieprzerwanych rozkoszy?
Zapytaj się w redakcji, ile wzruszeń
i bólów kosztuje puszczenie w świat
każdej cząstki „Świata". Oczywiście
nie z powodów redakcyjnych. Zwar
ty zastęp genjuszów, którzy stanowią
sztab redakcyjny, ma zawsze co
najmniej 150 razy więcej wspania
ły idei, pomysłów i arcydzieł, niż
je st w stanie pomieścić ich zeszyt

Z hum orystyki rosyjskiej.

Nowe rozporządzenia administracyjne w karykaturze i ochrona wagonów pocztowych i tramwajowych.
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Burzliw e sceny na warszawskim torze wyścigowym.

W ubiegły wtorek plac wyścigów konnych na polach Mokotowskich przedstawiał niezwykły widok. Publiczność zaprotes
towała przeciw rezultatowi biegu trzeciego, oskarżając czterech dżokejów o fałszywą jazdę, obrzucając ich obelgami a na
wet razami. Dyrekcja bieg unieważniła.
„św iata", Lecz wydrukować i zbroszurować numer, wydać go na świa
tło dzienne w tej wykwintnej for
mie, która budzi podziw obu półkuli
z przyległościami! Boże, policz nam
te męki, a ogień czyścowy ominie nas
z pewnością! Strajki nie schodzą na
chwilę z porządku dziennego. Źyjemy
przecież w okresie zdobywania coraz
większych wolności. Zdobyliśmy już
wiele, ale na zawadzie stoją jeszcze
przedsiębiorstwa, fabryki.
Dopiero
gdy zńiszczymy te warsztaty pracy,
zyskamy wreszcie wolność... umierania
z głodu.
Albowiem mniej więcej tak samo
dzieje się we wszystkich fabrykach.
Wytwórczość krajowa na całej linii
robi bokami; przemysłowcy niemieccy
zacierają ręce. Cło od towarów, spro
wadzonych tylko w tym roku z pań
stwa bojaźni Bożej, wynosi podobno
o parę dziesiątków milionów rubli
więcej, niż w roku zeszłym, Ekspor
terzy niemieccy robią świetno interesa. Powiadają z radością, że w Ber
linie dość się schylić, by na bruku
znaleźć złoto... polskie. W Łodzi
przędza miejscowa kalkuluje się dro
żej, niż angielska. Pod kotłami fa
brycznymi coraz częściej gaśnie ogień,
albo fabryki przechodzą na własność
cudzoziemskich kompanij.

Ale to wszystko nic nie obchodzi wyrządzeniem olbrzymiej, niepoweto
entuzjastycznych bojowników wolno wanej straty krajowi. Korzyść z niej
ści, którzy pchają ogół robotniczy odniesie tylko wróg, czyhający na
w odmęt anarchii i nędzy. Niech ży- nasze osłabienie. Robotnik polski
je solidarność! precz z burżujami! So musi zrozumieć, że fałszywi pasterze,
lidarność, która skierowana je st do łowiący w zamęcie dusze dla stron
zrujnowania kraju! Precz z burżu niczych ambicji,- prowadzą i 'jego,
jami, by na ich miejsce przyszli kapi i kraj cały na krawędź przepaści.
taliści pruscy! Ci nie będą mieli
di vivus.
skrupułów, żeby w porozumieniu
z żandarmerją rosyjską stworzyć no
we podstawy wolności dla hołoty
polskiego.
Robotnik polski je st in Zmiana w prezydjum Muzeum Przemysłu
teligentny i zdolny. Stano
i Handlu w Warszawie.
wi siłę, która zaważy na
lo;ach naszej przyszłości.
Był niejednokrotnie wyzy
skiwany przez niesumien
nych pracodawców. Su
mienniejsi nawet mało tro
szczyli się o jego warunki
bytowania. Dla tego niesprawiedliwem jest, gdy ci
pracodawcy oskarżają go o
niewdzięczność. Ale robot
nik polski musi zrozu
mieć, że je st obywatelem
kraju i że wobec swej oj
czyzny ma o b o w ią z k i.
Anarchia, która zapano
wała w naszych ognis Pan Stanisław Rotwand, który Pan Władysław Kiślański, nowy
ustąpił ze stanowiska prezesa
prezes Muzeum,
kach wytwórczych, grozi
z powodu nawału zajęć.
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Połączenie kolei Kaliskiej z kolejami pruskiemi.

Pogranicze W. Księstwa Poznańskiego widziane od strony Królestwa Polskiego (szosa stanowi granicę państwową).

Gmach, mieszczący biura starej komory celnej w Szczypiornie.

Widok ogólny zabudowań nowej komory celnej w Szczypiornie.

Kalisz-Skalmierzyce.
W dniu 28 października r. b., jedno
cześnie z wprowadzeniem nowego zimo
wego rozkładu pociągów, kolej Warszawsko-Wiedeńska połączona została
w Kaliszu, za pośrednictwem stacji Skal
mierzyce, z pruską linią Ostrowo—Skal
mierzyce.
Połączenie doszło do skutku w spo
sób następujący: przedłużono jeden tor
szerokości Warszawsko-Kaliskiej linii
w obszar pruskiej stacji Skalmierzyce
i jeden tor szerokości drogi rządowej
pruskiej w obszar stacji Kalisz. Wy
właszczenie gruntów obrachowano na
urządzenie w przyszłości w razie potrze
by i drugich torów.

Magazyn komory celnej w Szczypiornie.

Dla czynności celnych, przełauunkowych i t. d., stanowiących przywóz
do Rosji, zbudowano w pobliżu granicy
przy miasteczku Szcżypiorno (1,75 kim.
od granicy) specjalną stację „Szczy
piorno", zaopatrzoną we wszystkie po
trzebne urządzenia.
Pograniczny ruch osobowy odbywa
się jak następuje: pociągi osobowe kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej będą dochodzić
po szerokim torze do pruskiej stacji
Skalmierzyce; pociągi zaś osobowe pru
skiej kolei rządowej z Niemiec będą do
chodzić na niemieckim torze do stacji
Kalisz.
Ruch towarowy pomiędzy sąsiedniemi Państwami odbywać się będzie na
mocy następujących zasad: dla towarów,
przywożonych do Rosji, zdanie, przeładu

nek i formalności celne odbywają się
na stacji Szczypiorno; dla towarów do
Niemiec, takież czynności odbywają się
na stacji Skalmierzyce. Dla formalno
ści celnych i przeładunku towarów wy
syłanych do stacji Państwa sąsiedniego,
pociągi towarowe pruskiej kolei rządo
wej będą dochodzić linią pruską nor
malnej szerokości toru do stacji Szczy
piorno; pociągi towarowe kolei Warszaw
sko-Wiedeńskiej linią szerokotorową do
stacji Skalmierzyce.
Rozkłady ruchu pociągów pomiędzy
stacjami dróg żelaznych sąsiednich uło
żono za wspólnem porozumieniem się
Zarządów dróg wspomnianych. Ułożono
się również co do taryf.
Słoń...

Straszny orkan (typhon) w Hongkong.

W takiej pozycji znalazł się statek „Phoenix” ciśnięty przez orkan na brzeg.

Co pozostało z francuskiego torpedowca „Frondę” zburzonego przez orkan.
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Nieprawdopodobna historja fałszywego „Kapitana z Koepenick".
W dn. 16 Z. m. stał się w Kópenick
pod Berlinem fakt, który poruszył świat
cały, a dla słynnego militaryzmn pru
skiego był ośmieszającym. Jakiś zręcz
ny oszust, nabywszy w berlińskim skle
pie tandety znoszony mundur kapitana
gwardji, udał się do warty wojskowej
w Plótzen-See pod Berlinem, rozkazał
8 żołnierzom, wsiąść do wagonu, prze
wiózł icli o kilka stacji do miasteczka
Kópenick, gdzie wysiadłszy, pomaszero
wał na czele
żołnierzy na
ratusz i pod
pozorem wy
pełnienia roz
kazu „gabi
netowego",uw ię z ił bur
mistrza pana
L a n g e rhansa, oraz ka
sjera magis tra c k ie g o ,
kazał sobie
wydać kasę
miejską,w su
mie 4002 ma
rek, burmi
strza i kasje
ra kazał po
wozami od
stawić pod eSzewc Voigt, fałszywy ,kapitan
s k ó r t ą na
z Koepenick” .
główny ódwaćh w, Ber
linie, a pokwitowawszy z odbioru sumy,
wsiadł do wagonu —i przepadł. Kiedy się
oszustwo wydało, zatrąbiono na wielki
alarm. Rozpoczęło się poszukiwanie spraw
cy. A tymczasem prasa i publiczność bawi
ła się znakomicie. Po 10 dniach-dopiero
znaleziono sprawcę w Berlinie na Langgasse, pijącego ranną kawą. Jest to za
wodowy rzezimieszek, rodem z Tylży,
który z 57 lat życia przesiedział 27
w różnych więzieniach za kradzieże i ra 
bunki. Nazywa się Voigt, a z zawodu
jest szewcem. Odkryto go dzięki foto
grafii, którą przesłał „przez wdzięcz
ność" swemu pryncypałowi, właścicielo
wi składu obuwia w Wismarze w Me
klemburgii.
(ó).
1. Fałszywy kapitan podpisują pokwitowania z odebranej sumy. 2. Aresztowanie burmistrza w Koepenick.

Z życia Warszawy.
(Fot. amał. p. J. R.J

Epizod uliczny. Patrol zatrzymuje dorożkę celem
dokonania rewizji na pasażerze.

Opiekunowie i nauczyciele nowo otwartej uczelni im. Staszyca.

(Polskiej M acierzy Szkolnej).

Podręcznik zaleca się praktycznością układu i doborem m ateryału.
X Przeor Paulinów, dram at histo
ryczny z XVII wieku. N apisał Juljan
Mors z Poradowa. W ydanie nowe. We
Lwowie 1906. Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta str. 147.
Utwór ten znany je s t szerokiej publicz
ności z różnych scen polskich. Podniosłością treści w nim zawartej wywierał
zawsze n a słuchaczach w strząsające w ra
żenie, budząc w duszach gorącą miłość
ideałów narodowych.
X Jak chłopi sycylijscy wałczyli o swe
prawa i lepsza dolę. Rok 1906. Nakładem
spółki nakładowej „Książka". Str. 66.
X Sprawozdanie z działalności Towa
rzystwa szkoły ludowej te Krakowie za rok
1903. Kraków 1906, Nakładem Towa
rzystw a szkoły ludowej.
Doskonale zebrany i zgrupowany materjał statystyczny.

N a d e s ła n e .
N ie z w y k ły w y b ó r p r z e ś lic z n y c h g rzeb ien i
o z d o b n y c h , p o c e n a d iU u Pac7knu/cki
b ez k o n k u r e n c j i otrzymał
■ flo tM in o R i
705
Marszałkowska 109.

do zbiorów i galeryj. "Wystawa
do godz. 8-ej. Salon St. Kuli*
k o w s k ie g o , Marszałkowska 129.
l-sze piętro. Telefon Ne 2525.(866)

KANTOR

Z. ŁA S K IE G O

przeniesiony C hm ielna As 49.

' (690)

Książki nadesłane.
X „Idea w ruchu rewolucyjnym" n a
pisał S. A. M. Nakładem drukarni n aro 
dowej,—Kraków 1906 str. 77.
Autor podnosi w broszurce swej te
m at doniosły wogóle, a w czasach obec
nych w szczególności. Wypowiada zda
nie znamienne, że w dziejach ludzkich
zasadą siły była zawsze idea zwycięzka.
Była tą zasadąniegdyś „Ojczyzna" ma być
nią w przyszłości „D yktatura proletaryatu “. Rozrywani między przeszłością i przy
szłością bodaj że wcale teraźniejszości
nie mamy: bodaj że nie rychło dobędziemy z dusz własnych, z treści czasów
i z głębokich źródeł naszej kultury tej
idei przemożnej, której ani od przodków,
ani od cudzoziemców wypożyczyć na
walkę nie podobna". Z dziełka wydziera
się pesymizm na stan obecny społeczeń
stwa naszego.
X Wypisy angielskie dla zakładów
naukowych kom ercyjnych i technicznych
oraz do użytku domowego. Nap. Hugo
Berger. W arszawa 1906. Skład główny
u Gebethnera i Wolffa.

Polacy-dyplomaci.
Hr. Tadeusz
Koziebrodzki,
a u s tro -w ę gierski poseł
i upełnomoc
niony minis
ter w Kairze,
o którego rychłem powo
łan iu 'd o Bu
karesztu do
noszą dzien
niki wiedeń
skie.
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Treść Na 44 „ŚW IATA” z dnia 3 Listopada.
„K arta a lb u m o w a " , „Przy pracy“ A Kędzierski.
„G od n i b y ć n a ro d em ” . K E.
„O W y s ta w a c h M o n a c h ijs k ic h ” . (Z 3 ilustr.)
Kaniouia-Kraszewska.
„ Z a szu m i la s ” . Powieść Gabryeli Zapolskiej.
„ P a m ię tn y d z ie ń ”. (Z 1 ilustr ) J. Jankowski.
„Z lit e r a tu r y p o ls k o -a m e r y k a ń sk ie j”. (Z 1
ilustr.). Stosław.
,,P a m ią tk a z k o m u n y ” . (Z 2 ilustr.). D.
..P o ls k i u n iw e r s y te t w a r s z a w s k i” . (Z 2 ilustr.)
R.
„ J a k s ię r o b ią f a łs z y w e p ie n ią d z e ” . (Z 2
ilustr ) atn.
,,B o h a te r sk ie d zieci*’. (Z l ilustr.) Światowy.
„ D z ie ń z a d u s z n y ” . Władysław Nawrocki.
„ P ie k ło ” . Leonard Zgliński.
„ S z tu k a n a P o w ą z k a c h ”. (Z 9 ilustr.) f .
„ G łos r o d a k ó w z d a le k ie g o W sch o d u ”.
„ W ło d z im ie r z S pa s o w i c i ” . (Z 3 ilustr.).
S. K.
„ U stą p ie n ie G o łu c h o w s k ie g o .’. <Z 1 ilustr)
„Z te a tr u ” . Zastępca.
„ F e lje to n W a rsza w sk i" . Redivivus.
„ K a lis z -S k a lm ie r z y c e ” . (Z 4_ ilustr). Słoń...
„N ie p r a w d o p o d o b n a h lsto r ja fa łs z y w e g o
K a p ita n a z K o e p e n ic k ” (Z 3 ilstr).(ó
O D D Z IE L N E ILU STR A C JE:

Szarża kawalerji Sege'a. Nowy biskup. W War
szawskim gmachu poczty (4 ilastr.) Nowy
pom nik S zopena w P ary żu . Z humorystyki rosyjskiej. Burzliwe sceny na warszaw
skim torz© w yścigow ym Zm iana w prezydjum Muzeum Przmysłu i Handlu w War
szawie (2 ilustr.> Straszny orkan (typhon)
w Hongkong (2 ilustr.) Zżycia Warszawy
(2 ilustr.) Polacy-dyplomaci.

p . W itkow ski
wł. Z. SZCZERBIŃSKI

Skutkiem zepsucia się kliszy
przy odbijaniu na maszynie, kar
ta albumowa na pierwszej stro
nicy dzisiejszego numeru nie mo
gła zostać prawidłowo odbitą.

Wyłączna sprzedaż na K raków i Za
chodnią Galicyę. słynnego obuwia
amery kańskiego z fabryki

Florsheim&Company
~

W CHICAGO

CZYSTA 8

poleca

w wielkim wyborze
n a sezon b ie ż ą c y
oryg. angielskie na kostjumy, W e ł n y gładkie na suknie
wizytowe, J e d w a b i e na bluzki i suknie wizytowe, W e l w e t y
gł. C h i f f o n na bluzki, F l a n e l e krajowf 1 zagraniczne, L a i n e
d e p y r e n ć e s na szlafroki, P l u s z e angielskie i krajowe na
okrycia
W e łn y

POLECA

Zdzisław Zdanowicz

ł VI nowo-vprovadzonym dziale
PODŁUG OSTATNICH PARYSKICH MODELI]
S z l a f r o k i gotowe z L a i n e
M a tin k i
„
.
H a lk i
„
. p
S p ó d n i c z k i gotowe

Magazyn galanteiyjny, skiad kapeluszy, bielizny męskiej i przyborów do podróży

de Pyrenćes
o

ul. S ław k ow sk a As 3, II, KRAKÓW. Hotel S ask i.

rb. 6.00

Na żądanie wysyłka prób gratis i franco.

Ceny) p r z e s t ę p n e .

707

656

Tel. 316.

Stanisław Krause i S-ka
dawnie] T. L. Breymeyer

Fabryka i Magazyn
wszelkich przyborów do
podróży, Konnej jazdy
i Polowania.

F a b ry k a T a b a c zn a

„N O B L E S S E ”
w Warszawie,
poleca:

Warszawa, Królewska Jfs 1

Papierosy i Tytonie.
W ydaw cy: T o w . A kc. S. O rgelbranda

róg Krakowskiego-Przedmieioia.

S-ów.
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