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Idee Krzemienieckie.
istory a d awnych na
szych u r z ą d z e ń
■wychowawczych
nabiera dla nas w
obecnej chwili co
raz bardziej zna
czenia prawdzi
wej magistea vitae. Szkolnictwo
w największej dzielnicy naszej
ojczyzny znajduje się w okresie
przełomu. Wypuszczeni po czter
dziestu latach z pod wyłącznej
opieki dotychczasowych wycho
wawców możemy i powinniśmy
nie poprzestać na powierzchownem tylko spolszczeniu zakładów
szkolnych i na wyrugowaniu z nich
dawnego policyjnego ducha, lecz
dążyć nadto do stworzenia nowe
go, wzorowego ustroju szkoły.
Wnieść nową, cenną nutę do pe
dagogiki powszechnej, jest zada
niem równie zaszczytnem, ja k do
niosłem, nietylko ze ściśle narodo
wego, ale i ogólnie cywilizacyj
nego stanowiska.
Czy posiadamy potrzebne ku
temu warunki?
Pomyślnej dostarcza nam odpo
wiedzi owa „magistra vitae“, która
w tym kierunku, bardziej niż w ja
kimkolwiek innym, uprawnia nas
do uczucia słusznej dumy. W skaże nam ona na świetne pomysły
pedagogiczne pierwszych przed
stawicieli naszej reformy szkol
nej, wskaże na fakt, iż Polska
była pierwszym krajem w Euro
pie, który wychowanie uczynił
sprawą publiczną i jednym z głów
nych obowiązków państwa. W szak
że na szkolę polską stworzoną
równo przed wiekiem, a tak do
skonałą, że nawet w naszych cza
sach budzi ona podziw swą organizacyą, systemem nauczania i du
chem swych urządzeń. „Gimnazyum wołyńskie" w Krzemieńcu,
wielkie dzieło Kołłątaja i Czac
kiego, należy do tych dzieł, któremi cywilizacya polska będzie
miała prawo chlubić się po wszy
stkie czasy. O całą głowę prze
rasta ten twór pedagogii naszej
z początku XIX w. to, do czego
doprowadziły
w dwudziestym
wieku trzy państwa, które wraz
ze spadkiem terytoryalnym wzię
4 6 — 17 HKtzinnrln lo n fi »

nująco wręcz przedstawiała się
organizacya nauk matematycznoprzyrodniczych, które oparto na
szerokiej podstawie doświadczal
nej. Szkołę uposażono znakomi
cie we wszystkie środki pomo
cnicze, posiadała ona własny wiel
ki ogród botaniczny, cieplarnię,
laboratorium chemiczne, gabinet
dla fizyki, mineralogii i zoologii,
gabinet modeli dla mechaniki,
nawet obserwatorium astronomi
czne. Aby dać wyobrażenie o wy
sokiej wartości tych zbiorów,
warto przytoczyć kilka cyfr z urzę
dowej ich oceny w chwili zam
knięcia szkoły i przekazania ich
zasobów naukowych powstające
mu na gruzach Krzemieńca uni
wersytetowi kijowskiemu. I tak
gabinet fizyczny oceniony został
na 6000 rubli srebrnych, zoolo
giczny na 30,000. Ogród bota
niczny, którego przenieść nie mo
żna było, liczył 12.000 okazów.
Prócz przyrodniczych, były zbiory
literacko-artystyczne. Szkoła po
siadała bibliotekę, która pod ko
niec wzrosła do 100.000 tomów,
zbiory numizmatyczne i gabinet
sztuki, o którym Czacki pisał:
„mamy obrazy, które znalazłyby
miejsce celniejsze we wszystkich
galeryach. mamy rysunki wielu
pierwszych mistrzów". Olbrzy
mia część planu nauk oprzeć się
mogła w ten sposób na spostrze
ganiu i doświadczeniu.
„Czytając uwagi Kołłątaja
i Czackiego nad chemią, nad fi
zyką, nad naukami przyrodniczemi—pisze St. Szczepanowski *)—
zdumiewać się trzeba, że zdołali
oni w tym stopniu zrozumieć nie
słychaną doniosłość tych nauk
dla społeczeństwa nowożytnego
w czasie, kiedy chemia była jesz
cze w dzieciństwie, kiedy fizyka
i elektryczność nie wychodziły
po za zakres ciekawych spekulacyi
filozofów; o ileż większy nacisk
położyliby twórcy szkoły krzem ie
nieckiej na doniosłość laborato
riów fizyki i chemii obecnie,
w czasach tak olbrzymiego ich
rozpowszechnienia i zastosowania
praktycznego". Lecz znamienniejszym jeszcze rysem był na
cisk, położony na przygotowanie
młodzieży do przyszłego życia na

ły na siebie po rzeczypospolitej
spadek misyi pedagogicznej na
ziemiach polskich. Idee, jakie to
warzyszyły mu przy powstaniu,
wytrzymały stuletnią próbę. Nie
które zaledwie dziś zaczynają
zdobywać sobie prawo obywatel
stwa w państwowych systemach
edukacyjnych, inne nie zostały
jeszcze dotąd zrozumiane przez
tych, których ironia dziejów uczy
niła naszymi wychowawcami.
Niesłychana wyższość gimna
zjum krzemienieckiego nad dzisiejszemi szkołami podobnego ty 
pu występuje na całej linii. Pod
jakiemikolwiek względami chcielibyśmy je ze sobą zestawić. W y
starczy porównać plan godzin,
przepisanych przez Kołłątaja, z te
raźniejszymi planami gimnazyów
rosyjskich lub austryackich, aby
przekonać się, do jakiego stopnia
plan szkoły krzemienieckiej był
bardziej nowożytnym od tych
ostatnich. Jedyną może j ego stro
ną ujemną był nadmiar języków,
który zresztą już wówczas spo
tykał się z potępieniem Jana
Śniadeckiego, jako rektora uni
wersytetu wileńskiego, wykonywującego nadzór nad wszystkiemi szkołami w kraju; ale jakże
inaczej wyglądały te studya filo
logiczne, niż dziś. Nauka języka
oddzielona była ściśle od nauki
literatury. Dla poznania form
gramatycznych i nabycia biegło
ści w języku przeznaczone były
pierwsze lata nauki; w łatach
późniejszych chodziło już tylko
o zasoby cywilizacyjne danego
narodu. W ten sposób przecho
dził uczeń, prócz literatury oj
czystej, na której główny nacisk
spoczywał, kurs czterech literatur
obcych: łacińskiej, greckiej, fran
cuskiej i niemieckiej. Na kursie
wyższym zarysowywała się już
wyraźnie równowaga między nau
kami matematyczno - przyrodniczemi i historyczno-moralnemi.
Ostatnia ta grupa obejmowała ta 
kie przedmioty, jak naukę prawa,
ekonomii politycznej i naukę o sto
sunkach krajowych, które od razu
*) Szczepanowski: Myśli o odrodze
przyspasabiały młodzież do póź niu narodowem. Str. 103. Liceum Krze
niejszego czynnego życia. Impo mienieckie.
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arenie obywatelskiej. Ten cel
ostateczny mieli organizatorowie
szkoły nieustannie na oku, do te 
go celu wiodło uwzględnienie
w planie naukowym w szerokiej
mierze nauk społecznych. „Bez
znajomości prawa natury, prawa
politycznego i prawa narodów,
bez ekonomii politycznej, tudzież
ustawodawstwa krajowego — w y
znawał sto lat temu wychowaw
ca polski — nie może obejść się
żaden edukowany obywatel". Dziś
obchodzą się bez nich dziesiątki
tysięcy naszej młodzieży.
Przy całym tym rozległym
planie nauk daleką była młodzież
od przeciążenia pracą. Zajęcia
szkolne w Krzemieńcu trwały tyl
ko dwie godziny rano i dwie po
obiedzie, nadto dwa dni miały
wolne popołudnia, tak, iż liczbk
godzin obowiązkowych w tygo
dniu wynosiła dwadzieścia, —
o trzecią część mniej, niż w te
raźniejszych szkołach średnich.
Umiejętny system nauczania wy
nagradzał tę szczupłość godzin,
a młodzież tem chętniej garnęła
się do nauki. Czas wolny obra
cano na przedmioty nieobowiązujące, ja k śpiew i muzyka, i na
sporty, szczególnie fechtunek, j a 
zdę konną i pływanie, które za
chowały dobroczynną równowagę
między wysiłkiem umysłu i ciała.
Nie krępowała wreszcie szkoła
w wychowańcach swych wrodzo
nej żywości i ochoty do zabaw.
Niezależnie od rozlicznych festy
nów, urządzanych w zakładzie,
mogli uczniowie brać najszerszy
udział w życiu towarzyskiem, któ
re tkwiło w małyru Krzemieńcu,
niby w stolicy, gdyż wiele rodzin
obywatelskich stale tu przemiesz
kiwało, a nawet uczęszczać na
równi ze starszymi „na kasyno".
Swoboda ta, którą darzono mło
dzież, nie wykluczała czujnej
opieki1 nad nią po za murami
szkoły, opieki w najszlachetniejszem znaczeniu, wolnej od dro
biazgowej, ubliżającej kontroli.
Uczniowie, których rodziny prze
bywały po za Krzemieńcem, mie
szkali w t. w. konwiktach, któ
rych organizacyą zajął się sam
Czacki, przeciwnik wielkich burs
koszarowych, w czem okazał się
również wyższym nad urządzania
naszych czasów, umieszczał po
óśmiu do dziesięciu chłopców w do
mach prywatnych, używających
dobrej opinii, na całkowitem utrzy
maniu, wraz z opieką lekarską.
Kilkanaście miejsc bezpłatnych
utrzymywał rząd, kilkanaście oby
watele wołyńscy, a nadto zamoż
niejsi uczniowie utrzymywali
swoim kosztem dwudziestu uboż

szych kolegów. Pakt ostatni świad
czy, jakim duchem umiał Czacki
natchnąć wychowańcówswej szko
ły. Nad konwiktami wykonywała
szkoła czujną i nieustanną kon
trolę, za pośrednictwem umyślne
go urzędnika.
Atoli tem, co dzieło Czackie
go wynosi tak niesłychanie wy
soko po nad poziom przeciętny
szkolnictwa nietylko tamtych,
lecz i naszych czasów, była przedewszystkiem atmosfera moralna,
był nastrój, jaki panował w szko
le. Ucznia z nauczycielem wiąże tu nić zaufania i miłości. Postępownaie nauczyciela cechuje
wyrozumiałość przyjacielska, w zachownaiu się ucznia
przebija
głęboki dla kierowników swych
szacunek i subordynacya, nie wy
kluczająca
zupełnej
swobody
w obcowaniu. Tajemnica tego
stosunku leży w pierwszym rzę
dzie w doborze grona nauczyciel
skiego. Nietylko Czacki, ale i jego
następcy, są pod tyw względem
krańcowo wybredni. Nauczyciele
krzemienieccy, to prawdziwi lu
dzie nauki i prawdziwi wycho
wawcy z powołania. Nie przestają oni do końca życia dosko
nalić się sami, posiadają własną
organizacyę ku
wzajemnemu
kształceniu się, odbywają peryodyczne zebrania dla roztrząsania
różnych zagadnień pedagogicz
nych. Rozumieją, że zadaniem ich
nietylko nauczać, ale—w równym
stopiu—wyrabiać charaktery. Nie
zdrowa pokora, uniżoność, prze
biegłość, te cnoty, które szkoła
współczesna tak bujnie krzewi,
nie są znane w Krzemieńcu. Po
szanowanie godności osobistej
ucznia i rozwijanie w nim po
czucia szlachetnej dumy jest jednern z głównych przykazań wy
chowawcy
k r z e m ie 
nieckiego.
Założyciel
szkoły wy
raża z ca
łym nacis
kiem ży
czenie, aby
nauczycie
le: „ile mo
żności sta
rali sięużywać raczej
Michał Rolle.
kar wsty
dzących, martwiących, przynoszą
cych cierpienie umysłu, a powścią
gali sięod kar niewolniczych.“Chcąc
wyrobić u młodzieży zmysł samo
dzielności i poczucie honoru, nie
waha się Czacki zaprowadzić dla
wyższych klas sądów studenckich
o daleko sięgających prerogaty
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wach dla roztrzygania sporów
między młodzieżą. W arte pozna
nia są zasady tej jedynej w swo
im rodzaju instytucyi, które
w obszernem streszeczeniu przy
tacza sumienny historyk szko
ły krzemienieckiej M. Rolle *).
Trybunał złożony z „arbitrów",
wybranych przez ogólne głosowa
nie, rozpatruje sprawy, któ
rych przedmiot stanowi zanied
bywanie nauk, niesubordynacya,
wina przeciwko obyczajom, ude
rzenie w złości lub obelżywe wyra
zy, za przewinienia te wyznacza ka
ry od odebrania noszenia szpady
aż do „uznania niesposobnym
znajdowania się w społeczeństwie
uczniów". Kary, które w wypad
kach ważniejszych podlegają za
twierdzeniu dyrektora, ma wszak
że obowiązek dążyć wpierw za
wsze do polubownego załatwienia
sporu, w myśl przezornej maksy
my założyciela i patrona zakła
du, iż: wielość ugód będzie za
sługą sędziów, wielość spraw po
pieranych będzie zakałą służą
cego.
Dziś, w sto lat bez mała po
zgonie Czackiego, niby fantazye
jakiegoś marzyciela odczytuje się
paragrafy ustaw tej juryzdykcyi
młodzieńczej, która jednak istnia
ła, była czynną i kwitła przez
cały szereg pokoleń szkolnych.
Mądry pedagog ze schyłku XIX w.,
rosyanin prof. Budanow, przyto
czywszy jej szczegóły, sądzi, iż
czytelnikom naszych czasów: „nie
potrzeba udowadniać niepedagogiczności podobnych urządzeń,
które stanowiły część zasadniczą
metody szkolnej polskiej komisyi
edukacyjnej". I ma niewątpliwie
słuszność. Nie trzeba udowad
niać—gdyż nowoczesny system
kształcenia . uczynił nas niezdol
nymi już, nietylko do tworzenia,
ale nawet do odczucia śmiałych
koncepcyi pedagogicznych.
Był czas, iż idee Krzemieńca
przyświecały nie samemu tylko
polskiemu społeczeństwu. W ro
ku 1806 rosyjski m inister oświaty
Zawadowskij, pisał do Czackiego
takimi wyrazami: „Zaszczyciłeś
mię JW Pan przysłaniem donie
sienia, z ja k okazałą uroczysto
ścią rzuciłeś na ziemię wołyńską
nasiona przyszłych Aten. Czy
tając mowę jego przy tej uro
czystości mianą, napawałem się
słodyczą, równą tej, jaką się na
sycali starożytni grecy, dając
poklask Herodotowi... Wiodącym
między sobą spór, że natura,
zmordowana wydawaniem wiel*) Michał Rolle; „Ateny wołyńskie"
Lwów. Nakład Gubryuowicza i Schmidta.

kich geniuszów, spoczywa w na
szym wieku, wskażę na geniusz
Czackiego, k tó ry n a Parnasie
polskim wskrzesza muzy obu
marłe w Attyce...“ W dwa lata
potem cesarz A leksander I za
pewniał Czackiego: „Znakomite
zasługi WMPana w rozszerzeniu
narodowego oświecenia zjednały
mu względy i ufność moją, które
się nigdy nie Zachwieją..." Za

chwiało się atoli co innego: za
chwiał się system polityczny
w państwie.
W r. 1832 rząd rosyjski zbu
rzył gmach „Aten wołyńskich".
Miejsce idei
wychowawczych
wielkiego twórcy szkoły krzemie
nieckiej zajęły nowe „ideały" pe
dagogiczne, których wartość wy
próbowaliśmy na sobie dostatecz
nie, a w miarę krzewienia się

ich, urzędowa i nieurzędowa Kusya z rosnącą zajadłością obrzu
cała błotem dzieło Czackiego,
tworząc istną literaturę pamfletów, skierowaną przeciw niemu.
Tym głosom odpowiedzieć można
słowami rosyanina Szulgina: „Ob
winiać Czackich potrafimy, lepiej
byłoby jednak, gdybyśmy umieli
dorównać im w wielu wypadkach".
J a n K rzyw da.

A. Lange.

GDielki dzwon.
B yło miasto, gdzie spały wszystkie ludzkie duchy—
I j a k m a rtw e jłą d zily przez błoto uliczne,
Bowiem jakieś im Moce ślepe a magiczne
Pozostawiły życia pozorne odruchy,—
I ż zdały się jakyżyice. Nie odgadłbyś może—
Patrząc, że tu w omanach jesteś i w pozorze.

A serce jego w piasku powalone leży:
Słysząc zaś małych dzwonków tony, ludzkie duchy
Roiły, że to brzęczą pszczoły albo muchy.
I nie obudził duchów żaden dzwon maleńki.
Mają moc duchy czujne pośród czujnych duchów;
Słabną, gdy wokół wszystko śpi na łożu z puchów:
Dzwon, co wyszedł z omdlałej czatownika ręki,
Nie zabrzm i ogromnemi, co świat budzą ryki-------■
Dźwięczy tonem skrzydlatych owadów muzyki...

/ same owe duchy, w u łu d swych ułudzie,—
Wierzyły, że czuwają, że są silne, zdrowe—
I wiodły życie rojne, wrzaskli/ce, godowe—
I w nieustannym ruchu, w nieprzerwanym trudzie
K idi metal, len przędli, grom adzili złoto—
i gdzieś— dokądś—spieszyli przez uliczne błoto...

A był jeden pustelnik, któremu jak kierz,
Boży się palił w sercu ogień... Czuwał on,
Jako śpią duchy w mieście i ja k dzwonki dzwonią—
I wyższą jakąś siebie kołysał harmonią,
Bo poznał, że jeżeli ducha budzić chcesz,
Rzuciwszy m ałe dzwonki,—uderz w wielki dzwon.

Kłócili się. kochali, śmiali się, płakali—---1 każdą chwilę życia chowali w pamięci,
Przecież od błękitowych sfer byli odcięci
Murem— kto wie? z eteru—ze szkła— czy ze stali...
Czasem ich dochodziła ja ka ś pieśń z tej sjery,
Ale ją zagłuszyły wrzawne życia szmery.

On, czalownik samotny—w głuchej swej pustelni—
Śród wielkiej tajemnicy długie, smutne lata
L a ł wielki dzwon i wszystkie ję k i tego świata
Miał m u w spiż,—jako czynić zwykli Nieśmiertelni.
I raz, gdy niebo nowem zajaśniało słońcem,
Uderzył nagle w dzwon swój ponad miastem śpiącem.

Ciężki P ył ów sen życia. A dym y fabryczne,
Wrzawa rynków, brzęk złota i świetlane sale,
Gdzie tryskał im zdrój uciech w aromatów szale—
Opętały ich istność. Zaś były nieliczne
Dusze:—napoły czujne—jakby na strażnicy
Stojący—zapatrzeni w niebo Czatownicy.

Zatrzęsło się powietrze, gdy rozkołysany
Zahuczał dookoła pełny ducha spiż,
Wołając: Zbudź się, zbudź się miasto, które śpisz!
Zosię w sercach zaszum iał wicher niespodziany, :
Bo czuli, że w nich bóstwo schodzi z Niebios dali
I pojęli, że dotąd nie żyli, lecz spali.

Ci mieli czasem wieści z niewidzialnej łąki
Niebios. I każdy mówił: zbudzę tych uśpionych—
Z niedosłyszanych znaków, z stów niedomówionych,
Snując swą myśl... I różne lać poczęli dzwonki
I dzwonili uśpionym... Lecz w powietrza fa li
B rzęczały jakieś nikłe szepty... Ludzie spali.

Przebudziło się miasto... A na szczytach wież
Zam ilkły m ałe dzwonki... W głębi ludzkich łon
D rgnęła krew—i szeroko oczy się rozwarły—
1 wstał rozradowany cały lud um arły,-----„
Bo poznał, że jeżeli ducha budzić chcesz,
Rzuciwszy m ałe dzwonki—uderz w wielki dzwon.

A stary dzwon ogromny, co tam był na wieży,
Oddawna pękł—i usnął jego duch mosiężny—
I oniemiał spiż jego gromki, niebosiężny.
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L. Wygrzywalski.

(Fot. J , Gołcz).

Kobieta w Sztuce naszej,
Salon Kulikowskiego.

Mizernie wygląda kobieta w Sztu
ce naszej. Raz dlatego, że mało kto
z naszych malarzy umie kobietę ma
lować,, a następnie, że niewielu arty
stów: „porusza ten przedmiot"!
Feministą w wielkim stylu, ma
larzem, znającym światła i cienie ko
biecej duszy, je st Jacek Malczewski.
Jego: kobiety—koty, kobiety—pawie,
kobiety-samice—matki, siostry, oby
watelki, kobiety-anioły—są... bardzo
prawdopodobne! Nikt lepiej z naszych
malarzy nie zna różnic psychologicz
nych, odcieni, kategoryi wad i przy
miotów, tej nie zawsze pięknej poło
wy rodu ludzkiego. Malczewski daje
nam całokształt rodzaju „mulier";
inni malarze nasi malują albo same
tylko anioły damskie, albo też wy
łącznie odaliski: z pola, salonu, lub
zwykłego „pomieszkania". Na wy
stawie roi się od tego rodzaju prób,
lecz wśród tej powodzi z rzadka
tylko widzimy Sztukę i kobietę, cza
sem spotykamy kobietę bez sztuki
(malarskiej oczywiście), a najczęściej
ani sztuki ani kobiety niema w tych
licznie rozwieszonych ramach.
Spółce artystycznej zawdzięcza
my doskonały obraz: „Tryton i Syre
na". Namalowali go dwaj krańcowo
różniący się naturą swych talentów:
Malczewski z Wyczółkowskim! Jeden
psycholog, stylista i nastrojowiec;
drugi kolorysta przedewszystkiem i na

de wszystko. Rezultat doskonały. Obraz
żyje formą i barwą. Na nadzwyczaj
nie żywo i z temperamentem oraz
wigorem rzuconych kształtach, siedzi
światło słoneczne, tak pewnie—jakby
Tryton wraz ze swą towarzyszką go
dzinami pozował—do portretu w ple
nerze. Rzecz interesującą ze wszechmiar. Jeśli jednak czego żałować
wypada, to chyba, że każden z tej
spółki, sam nie je st zdolny do podob
nych rezultatów.—Z licznych prac
2 murki najlepszą kobietą jest „Gło
wa do obrazu".—Axentowicza „Głów
ka" posiada sentyment osobisty, je st
gładką pracą bardzo zdolnego artystywirtuoza. — Ale prawdziwą rozkosz
artystyczną sprawiają szlace Okunia
i Wygrzywalskiego: w tych dwóch
aktach kobiecych zasypanych kwiata
mi jest sztuki dosyć, a kobiety bardzo
wiele.—W Pawliszaka Odalisce i A k
cie jest orientu kawał i „odeur de
femme," aż dusi. Te zwaliste kształ
ty silnych brunetek, te omdlałe spoj
rzenia, sączące się z pod rzęs jedwabnjch, te szyje umyślnie zadługie, zwane przez filistrów łabędziemi,
główki maluchne, a stopy prawie nie
istniejące, dają wrażenie tego—o czem
i Haflz piał przed wiekami i nad
czem współcześni lirycy 'szerokie wy
pisują lamenty.-—Bardzo dobremi,
z dawniejszej już epoki, obrazami są
Kozakiewicza: „Cztery pory roku",
gdzie zasłużony malarz dobrze uchwy
cił różnice życiowe kobiety: od na
dziei do zawodu, od radosnej wiosny,
świateł, kwiatów, woni, do ponurej
zimy—smutnej, samotnej, beznadziej
4

Pasterka egipska.

( Z salonu K ulikow skiego).

nej...—Szereg bardzo dobrze rysowa
nych obrazów Piotrowskiego niezawsze
odpowiada przedmiotem i malarską
treścią założeniu wystawy, ale jest
to sztuka interesująca. Artysta je st pe
łen siły i temperamentu, więc interesuj e
widza temi nawet etnograficznie bar
dzo ciekawemi scenami z życia
Wschodu i południowej słowiańszczyz
ny.—Wprost doskonały je st obraz
Czesława Tańskiego „Procesya w Łowickiem"-. Roi się tam od świetnych
typów ludowych z flnezyą barwy
i wytworną formą rzucanych na pa
pier; rzecz ta nawet, jako akwarela,
jako technika malarska wodnemi
farbami, zasługuje na wyjątkowe uzna
nie.—Wszystkie prace Wygrzywal
skiego z czasów ostatnich wskazują
na duże wyrobienie malarskie i ogrom
ny postęp ich autora.
„Pasterka
egipska", gdzie doskonale je st wyzy
skany kontrast ciemnej barwy dziew
czyny do tła jasnego otoczenia, zwia
stuje w Wygrzywalskim silny tem
perament malarza kolorysty, jak do
tej pory zapatrzonego w arcydzieła
otaczającej go sztuki nowo-włoskiej,
lecz umiejącego z tych skarbów ko
rzystać umiejętnie, z inteligencyą
i wyborem człowieka talentu.
Do obrazów, zasługujących jeszcze
na wyróżnienie, należą Kazimierza
Wasilkowskiego „Pokusy", Mordasewicza „Portret kobiecy" i Laskow
skiego „Bańki mydlane", gdzie strona
pejzażowa obrazu góruje nad posta
ciami siłą słonecznego efektu i wy
bornie uchwyconego typu naszego.
Jest to niby mapa wzorzysta dział-

Kobieta w Sztuce naszej.

Łubieński.

(Z salonu Kulikowskiego).

Modelka.

(Fot. J. Golus).

J. Malczewski i L. W yczółkowski.^Sielanka.

mm

Czesław Tański.

K. Wasilkowski.

Królowa Jadwiga.
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Portret p. N,

kami chłopskiemi pokrajanego krajo
brazu.—„Bajka, o smokn“, jak wszyst
kie obrazy Popowskiego, wyróżnia się
nastrojem i barwą nieba. Te skłę
bione, dobrze wyczute obłoki wiszą
w przestrzeni groźne, majestatyczne—
bajkowe rzeczywiście.—Pawł i Rosena
duży rysunek „Przytułek noclegowy",
to z życia, z jego mętów wielkomiej-

a
— I z pani oczów... —dokoń
czyła z nadzwyczaj uprzejmym
uśmiechem.
Jabłońska przyjmowała tę
zdawkową monetę z radością wi
doczną, promieniejąc, oddychając
znów zgniłem powietrzem kulis,
które stanowiły konieczną dla jej
płuc atmosferę.
— Tak się boję...—powtarza
ła prawie machinalnie, ściskając
w ręku kosztowny wachlarz, zło
żony z trzech olbrzymich piór
strusich, osadzonych w szyldkretowej rączce.
Po chwili podnio«la się kur
tyna i koncert rozpoczął się, da
jąc całą seryę produkcyi o roz
maitej wartości artystycznej.
„Znakomitość" odniosła wiel
ki sukces i słabem kiwnięciem
głowy raczyła odpłacić za gorące
przyjęcie. — Leon był szczerze
wdzięczny artyście za to. niespo
dziewane rozgrzanie sali i przy
gotowanie jej chętne do wysłu
chania następnych numerów. —
Lecz oto Chodzik o mało nie po
psuł wszystkiego niefortunnym
śpiewem. Fałszował, miał tremę i
ratował się krzykiem. Publiczność
jednak obdarzyła go oklaskiem.
Uwagę Leona pochłonął teraz
głosBraumcwajga,donośny, dźwię
czny, ja k dzwon—potężny, gdy
Braumcwajg głosił cudze słowa,
a zwykle przytłumiony i cichy
na tak zwany „swój własny uży
tek". •
Braumcwajg deklamował rzad
ko i kazał się długo prosić, za
nim wypowiedział cokolwiek—raz
jednak się zdecydowawszy, odda
wał się poezyi całą duszą, zapo-

skićh wydarta straszliwa karta. Te
przerażające postacie okropnej nędzy,
brudne, w lepkich, nigdy chyba nie
pranych łachmanach, pokurczone, nieforemne pariasy ludzkie, budzą lęk
jakiś straszny, przerażenie, oburzenie
i żal—żal wielki...

na... To, co poezya rozbudziła,
muzyka rozentuzyazmowała do
reszty.
Powodzenie koncertu było
wielkie i niezaprzeczone. Oklaski
zmieniały się w huragan. Teraz
powitano istną burzą braw poja
wienie się ponowne „znakomi
Władysław Wankie.
tości" skrzypcowej — i powtórne
wejście Jabłońskiej. Chodzik miał
wielką ochotę także powrócić na
estradę, lecz Leon mu na to nie
pozwolił. Pragnął, aby publiczność
odniosła prawdziwe i pełne arty
styczne wrażenie. — Sam—urado
wany, zgorączkowany, podnieco
ny muzyką, wysunął się wreszcie
ze swego ukrycia i gorąco dzię
kował Jabłońskiej, Braumcwajgowi, skrzypkowi-artyście za ich
współudział. Czuł, że tam na s a 
li wrażenie musi być doskona
łe—więc cieszył się tym tryum 
fem
i po raz pierwszy może od
(46)
przybycia do Paryża uczuł się
swobodny i lekki.
minając o swej szorstkiej, nie
Gotował się właśnie do wej
dźwiedziej naturze.
ścia na salę, gdy zastąpiła mu
Mówił, a ludziom płonęły oczy drogę Wilhelminka. Była nachmu
i czoła.
rzona i miała brwi groźnie ścią
Starzy mieli źrenice zaszłe gnięte. Czuć w niej było jakieś
łzą, u młodszych iskra chwilami nerwowe, silne podrażnienie.
błysnęła. A cisza była wielka,
— Przepraszam, że cięwstrzyświęta, kościelna, wśród tej ciszy muję—zapytała — ale co myślisz
dźwięczały ja k dzwony na trwo zrobić teraz z tą... panną?
gę przepotężne słowa.
— Jakto, co myślę zrobić.
Leon sam porwany, prawie Braumcwajg poda jej rękę i wpro
nieprzytomny, oparł się’o kulisę, wadzi do sali balowej...
wsłuchany, wzruszony.
— Co?
Obok źaszeleściałajedwabiem
W ilhelminka wyprostowała
suknia Wilhelminki. Wzdrygnął się dumnie.
się zniecierpliwiony. Coś nakształt
— Czy pan przypuszcza—za
wstrętu przebiegło mu koło ser pytała, mrużąc oczy — że panie
ca. Ten szelest kokieteryjnej su zgromadzone w sali będą bardzo
kni zdawał mu się profanacyą.
szczęśliwe, widząc tępanią wswem
— Nieznośna—pomyślał w du towarzystwie?
szy.
Leon spojrzał na nią zdzi
Braumcwajgcofnął się zakulisy. wiony.
Był blady, zmęczony.
— Dlaczego nie miałyby czuć
Na sali panowała
cisza. się szczęśliwe? Widziałaś przecież
Wszyscy czuli, iż wywoływać.te ja k ją przed chwilą przyjmo
go człowieka za wypowiedzenie wano.
„cudzych" słów może b y ć ' dla
— To na scenie płacono jej
niego tylko Obrazą. Przytem — w ten sposób za śpiew. Znajdo
o „brawach" jakoś nikt nie my- wać śię z nią jednak razem...- to
•ślał. Wszyscy mieli tyle tęskno zupełnie co innego...
ty i bólu' w sercu, że siedzieli do
— Ależ dlaczego?
miejsc swych ja k przykuci.
Ona chwilkę milczała i wre
Chodzik tryumfował.
szcie wycedziła, bawiąc się bukie
. . —Klapa!—szepnął do Leona— tem storczyków.
ja miałem przynajmniej brawa.
— Bo to musi być... osoba
Leęn usunął się i usiadł na złego prowadzenia. Dosyć spoj
stosie starych dekoracy.
rzeć na jej ubiór i całe zachowa
Pragnął być sam, każda roz nie się. Zresztą czyń pan, jak
mowa była mu nad wyraz chcesz.... Ja to wiem tylko, że
wstrętną.
skoro ona zejdzie do sali, ja bę
Po chwili razem z dźwięka dę musiąła odjechać do domu.
mi fortepianu zadzwoniło coś ja k
— Żartujesz?
skowronek. Jabłońska śpiewała—
— Nie, mówię zupełnie seryo.
a instynktem wiedziona, wybrała A teraz, wybieraj, czyń, co uwa
same utwory Moniuszki, Szope żasz za właściwe.
6

I z temi słowy Wilhelminka stojąc, należy chyba być wdzięcz odjechała zagniewana na niego.
cofnęła się znów w głąb kulis.
nym.
Co mu teraz wypadało zrobić?
Montalembert kłaniał się zna
Pojechać za nią, sprowadzić
W tej samej chwili Braumcwajg przeprowadził obok Leona jomym i nieznajomym. Widocz- prośbami i zaklęciami. Tak... ale
Jabłońską, która rozpromieniona, nem było, iż dążył do loży, w któ jakże tu zostawić cały bal na łas
uradowana odniesionym sukce rej siedział Zagórski z rodziną. ce Chodzików i Parbachów. Nale
sem, widocznie była rada, iż wpro Zagórska zwracała powszechną żało przedewszystkiem pilnować
wadzają ją do sali balowej. Przy uwagę, gdyż ustroiła się... w kon- honoru partyi i w razie czegoś
brała jak najpoważniejszą min tusz wiśniowy, aksamitny, obszy niestosownego interweniować.
Przypomniał sobie, że Jaskul
kę—mimo to oczy aż świeciły się, ty białym łabędzikiem. Była śmie
taka bila z nich radość i duma. szna w konfederatce na bakier, ska ostrzegła go, iż Chodzik „się
Leon usunął się i ze ściśnię- lecz twarz jej promieniała taką upija". Obowiązkiem jego było
tem sercem patrzył, ja k drzwicz dumą i radością, że nikt jej tego pilnować, ażeby nikt z p a r t y i
ki, prowadzące do sali, otworzy serdecznego wybryku za złe nie nie popełnił jakiejś śmieszności.
Powrócił więc do sali, drżąc z chło
ły się i aktopka znikła w nich, poczytywał.
— Oh, la belle polonaise!..— du i nerwowego rozdrażnienia.
pozostawiając po sobie jakby
Pobiegł do bufetu i wśród
smugę dość silnych perfum. Le zawołał Montalembert, lecz Leon
on odwrócił się, szukając Wilhel- ciągle uparcie tak lawirował, aby gwaru, dymu, hałasu, brzęku
minki, lecz tej nie było już po Montalembert nie mógł się spot szkła i porcelany, uczuł się ja k
kać z Zagórskim. Bał się, iż puł ogłuszony. Z trudnością odszukał
między kulisami.
Zły i niekontent Leon wszedł kownik odkryje tajemnicę - zasił Chodzika.
Śpiewał pieśń „Ujrzałem raz",
na salę i dostrzegł, że służba zdą ku, jaki udzielał dla „Hejnału".
żyła już usunąć ławki a przy Wiedział, że Zagórski nie potrafi stał przy bufecie i perorował
głośno, mając obok siebie Zagór
dźwiękach fortepianu kilkadzie utrzymać reszty w tajemnicy.
I oto natknął się na grupę skiego i Montalemberta. Ci dwaj
siąt par tańczyło walca z taką
skwapliwością, z jak ą zgłodniali „międzynarodowców", którzy ze zdawali się być w bardzo dobrem
rzucają się na jadło po kilku Śtiońskim na czele stali milcząc porozumieniu i popijali wódkę—
niedaleko sceny i nie brali żadne przyczem Zagórski miał twarz
dniach prawdziwego głodu.
Jabłońska tańczyła także, por go udziału ani w piciu, ani rozpromienioną i gęsto zamaszy
wana od razu przez jednego w tańcu. Na fch twarzach zagad stą, a Montalembert usiłował na
z malarzy i strojna jej postać bły kowych nic nie można było wy śladować swego świeżo poznane
szczała wężową sylwetką na tle czytać, ani ironii, ani zadowole go przyjaciela.
— Notre amitie...— doleciało
nia. Byli tak correct, że to aż trą
trochę ciemnawej sali.
uszu Leona.
W bufecie, gdzie gospodaro ciło impertynencyą.
Leon czuł to doskonale, a prze
Widocznie Montalembert, sko
wała odziana w czarną wełnę Mazia, dzwoniły kieliszki. Komiteto cież żadnego zarzutu przeciwko rzystawszy z nieobecności Leona,
wi nie mogli nastarczyć z poda ich postępowaniu nie mógł sformu-, zapoznał się z Zagórskim i ten,
waniem pączków i herbaty. Sło łować nawet przed samym sobą. obyczajem „starodawnym",zapro
Chwilę tylko... gdy wzrok ponował oblać owe poznanie w bu
wem, rezultat zapowiadał się świet
Strońskiego badawczy i przenikli fecie. Chodzik pełnił obowiązki
nie.
Nagle ktoś schwycił Leona za wy spoczął na postaci pułkowni „kelnera" i przy tej okazyi pił
rękę. Był to pułkownik Monta ka, Leon uczuł, że Stroński bada z każdym, kto do bufetu podcho
lembert, wystrojony, we fraku, i mierzy wzajemny stosunek Le dził i pił wódkę lub wermut. .
Chodzik miał twarz chmur
z dekoracyą, który zdawał się ona do Montalemberta. Zawrzało
jeszcze brzydszy przy śnieżnej w nim, lecz była to myśl, prze ną i bladą, usta nerwowo za
lotne wrażenie, do czego przycze ciśnięte, wyrzucał ze siebie cały
bieli balowej koszuli.
potok słów. Trzymał się jednak
—- Jeune homme!—zawołał po pić się nie mógł.
Nagle — ktoś go porwał za jeszcze bardzo dobrze — tylko
francusku—ta feta jest wzrusza
miał wygląd cokolwiek „ekscen
jąca, koncert był nadzwyczajny. łokieć.
Była to Jaskulska, która tryczny",
Jesteście nietylko narodem boha
Leon podszedł ku niemu i za
terów, ale i narodem artystów... w zbyt dużych pantoflach latała
W sunął swą rękę pod ramię ciągle po sali i w zbytniej gorli raz bez ogródki odciągnął go na
Leona i zdawał się być zupełnie wości roztrącana przez tańczące bok za bufet.
— Proszę was!—wyrzekł roz
zdecydowany nie opuścić go tak pary, miała już oberwane fałdy
prędko. Unosił sią nad urodą Ja  u sukni i kilka sińców na plecach. kazująco— proszę i żądam, ażeTeraz porwała Leona za rę byście pić zaprzestali. Pam iętaj
błońskiej, nad jej ramionami,
chwalił Braumzwajga, entuzyaz- kę i wyszeputała z przerażeniem: cie, że kompromitując siebie,
— Chodzik się upija, a pan kompromitujecie partyę. Ja nie
mował się nad dekoracyą sali. Le
chcę, ażeby przez was miano nam
on idąc bezwiednie, kierował się na Wilhelmina odjechała.
Leon porwał się, porzucił ra  cokolwiek do zarzucenia.
w stronę bufetu—i doznawał dzi
Chodzik zachmurzał się co
wnego uczucia, jakby się w sty mię Montalemberta i zaczął biedź
dził iść tak z pułkownikiem pod ku wyjściu. We fraku, z odkrytą raz więcej.
— Darujcie... — wyrzekł—ale
rękę. W szyscy jednak rozstępo- głową wybiegł przed bramę. Na
wali się przed nimi z szacunkiem. ulicy było czarno i pusto. Deszcz widzę, że ktoś zrobił na mnie
Widocznie było, iż Leon miał padał ciągle i trotuary lśniły się, plotkę. Powiedzcie kto, a na środ
ku sali strzelę go w mordę...
więcej uznania i władzy, niż sam ja k tafle czarnego marmuru.
— Nikt nie zrobił plotki, sto
Z daleka turkotała jakaś od
przypuszczał. Nawet „starzy “
ję tu i patrzę na was od kwa
przyglądali mu się z jakąś sym jeżdżająca dorożka.
Leon postał chwilę, nie zda dransa... widzę sam, co się dzieje.
patyczną ciekawością.
Nic dziwnego — dał im dziś jąc sobie dokładnie sprawy z po
dcn
tyle wrażeń, a i za to, nad mogiłą stępku Wilhelminy. Wiedział, że

-

Teodor Dydyński.
Dr. praw a Teodor Dydyński, za
służony profesor zw yczajny b. Szkoły
Głównej i W arszawskiego U niw ersy
Fryderyk Zoll.
tetu, b. członek komisyi em erytalnej
Dr. praw a Fryderyk Zoll, profe K rólestw a Polskiego, rzeczyw isty rad
sor zwyczajny, b . rektor Jagielloń ca stanu, rozpoczął jako uczeń zna
skiego uniw ersytetu, radca dworu, komitych niemieckich romanistów Vanczłonek izby Panów, wiceprezes Aka gerow a i Iheringa wykład historyi
demii um iejętności w Krakowie, obec praw a rzymskiego w Szkole Głównej
nie em eryt—złożył jako profesor n au  r. 1866, w tej uczelni, która w dzie
ce polskiej w darze szereg cennych jach nauki św ietnie imię swoje zapi
dzieł z dziedziny praw a rzymskiego, sała. N ajlepsze siły życia prof. D.
poświęcił w arszaw skiem u uniw ersy
jako serdeczny opiekun młodzieży
tetowi, gdzie
w y k s z t a łc ił
w ciężkich w a
tysiące praw 
runkach umiał
ników, którzy
sobie zjednać
z wdzięcznoś
szacunek ko
cią prawdzi
legów, a co
w ą wspomina
więcej — mi
j ą imię sw e
łości wdzięcz
go profesora.
ność młodzie
Pełen gorącej
ży, dla której
m ił o ś c i dla
był n a j l e p 
Krakowa,praszym przyja
c o w a ł niecielem, dorad
z mordowanie
cą i opieku
•szereg la t w
nem. Poświę
radzie i sej
cając się przez
mie, i jako
Fryderyk Zoll.
Teodor Dydyński.
la t 40 Wyłączdługoletni wi
. nie sw ej u lu 
ceprezes na
szej Akademii umiejętności i dyrek bionej specyalności, uczony profesor
to r je j wydziału historyczno-filozofi- w dziedzinie praw a rzymskiego zajął
Nowowzniesiony pomnik znakomitemu monograficznego położył wielkie zasługi.
wybitne stanowisko, w zbogacając n a
ście historycznemu ś. p. Dr. Antoniemu Józefowi
Rollemu, w katedrze Kamienieckiej
ukę
tegoż
praw
a
cennemi
pracami
W grudniu r. 1903 czcigodny
w języku polskim, ro sy jsk im i niemiec
prof. Zoll obchodził 40-letni jubileusz
pracy nauczycielskiej; obecnie opu kim—pracami, odznaczaj ącemi sięgrunszcza ze szczerym żalem całego spo townością i bogactwem treści.
łeczeństw a starą Almam Matrem, obda
Czcigodnemu Jubilatow i, zalicza pania kw estyi lub rozwiązania zada
rzony przez cesarza szlachectwem jącem u się jeszcze do składu profe nia. Ot, parę uw ag człowieka, który
nie p rzestał lubić dramatyczej sztuki
dziedzicznem.
sorów w arszaw skiego uniw ersytetu,
Sędziwy Jub ilat z zadowoleniem
życzymy zdrowia i sił do dalszej p ra francuskiej, i naw et, który nie prze
spoglądać może n a ’ owoce długiej
cy na polu naukowem dla dobra uczą sta ł je j uw ażać i dziś ez przodującą.
Będzie to, je że li chccie, gaw ęda o te
sw ej pracy.
cej się młodzieży polskiej.
K.
atrze „oryginała"...
T eatr francuski, w głównej swo
je j masie sztu k ' nowych, a przynaj
mniej w tej części tej masy, którą
uwieńczyło powodzenie, pozostał, ja k
daw niej—w salonie. Sztuki nowych
mistrzów dram atycznych francuskich
są to, ja k się mówiło wczorajszym j ę 
zykiem zakuliś warszawskich: komedye salonowe. To znaczy, że interesy
uczucia są w nich rozrabiane więcej,
aniżeli interesy społeczne; to znaczy,
że charakterystyka osób pozostała z ko
nieczności dyskretną i pióro autora
Luźne notatki.
ni. W ym ieniam kilku takich: Donnay, operować m usi śród odcieni i subtel
ności; to znaczy, iż gonić on musi za dow
P. Sliwicki reżyser naszej kome- (który ju tro będzie „de 1’Academie
cipem i stroić się we wdzięk, a nie polo
Franęaise"):
Abel
Hermant,
św
ietny
dji ogłosił repertuar zimowy, a na
liście tej, bardzo długiej i bogatej, i elegancki; Francis de Croisset, w dro wać na paradoks i składać dowody siły.
Otóż, jako osoba starej daty nie
znajdujem y dwie tylko sztuki francus dze do sławy; wreszcie spółka Caillakie: „W ichura" B ernsteina i „Piękna vet i de Flers, najdowcipniejsi z lu  tyle z w ieku ile z upodobań, przyznapani Heber" Hermenta. A i te na sa dzi. Kto z nas wie coś o nich, oprócz ję, że przepadam za dowcipem, że lu 
mym końcu listy, więc niejako na małej garstki najkulturalniej szych bię wdzięk, że rozkosznie się czuję
śród subtelności i odcieni i że mam
warszawiaków?
ostatnim planie.
W szystko to dowodzi, że panow a największy szacunek dla wysokiej cy
Ilość sztuk francuskich, jakie wy
stawiono u nas w paru ostatnich la  nie te atru francuskiego, którym sceny wilizowanej i cywilizującej instytucyi
tach, je s t też bardzo niewielka. Na nasze żyły tyle dziesiątków la t nie salonu. Dla tego dziś jeszcze, ja k la t
palcach jednej ręki można policzyć mal wyłącznie, dziś—skończone już. tem u dwadzieścia pięć, kiedy panował
na naszej scenie Augier, Dumas, i SarJak to się stało?
bodaj. Pow stają obecnie na bulw arze
dou, wolę te a tr francuski od niemiec
Dlaczego to się stało?
paryskim dzieła, zdobywające sobie
kiego, angielskiego i skandynawskiego.
św ietne powodzenie, których nikt nie
Spróbuję wam o tern cośkolwiek
Główny zarzut, jak i słyszałem,
spieszy u nas spróbować. Dochodzą do powiedzieć. Z resztą nie m ając n aj
uznania, sławy, powagi autorowie, na mniejszego zamiaru napisania stu- w ytaczany teatrow i francuskiemu jest:
— To takie płytkie...
szej publiczności ciągle wcale nie zna dyum, ani żadnej p reten sji do wyczer-

Dwaj jubilaci.

Teatr francuski w fazie obecnej.

Wydaj e mi się to stronne i nie
sprawiedliwe. W sztukach dzisiejsze
go repertuaru francuskiego pełno jest
obserwacyi życiowej, trafnej, ostrej,
pełno jest też satyry obyczajowej,
społecznej i politycznej. Mnie się zdaje, że sztuka, w której, pod artystycz
ną formą, odnaleźć można na każdym
kroku dwie takie qualitćs maitresses
jak trafna obserwacya i zjadliwa sa
tyra, nie jest bynajmniej sztuką niż
szego jakiegoś rzędu.
Obserwacya? Satyra?
Powiadają niektórzy, że pole tej
obserwacyi we francuskich sztukach
bardzo jest ograniczone i że pisarze
francuscy ciągle operują w granicach
trójkąta słynnego. Naprzód jednak,
kto jak nie francuzi właśnie wykro
czyli z granic trójkąta, przez wszyst
kie trzy jego kąty i wszystkie trzy
jego boki, na eksploatacyę nowych
tematów, na poszukiwanie nowych sytuacyi? I kto wie, czy poszukawszy
dobrze ojcem rodzaju, tak długo en
nogue zwanego observałion cruelle, nie
był poprostu autor „Podróży pana
Perrichona"? wesoły i lekkomyślny
Labiche? A przecież już Augier napi
sał sztukę o pieniądzach „La Question
d’argent“? I gdzież był świetniejszy
i znakomitszy rozrabiacz paradoksów
jak Dumas? I to nie wiadomo czy Rostand nie jest większym poetą od Hauptmana? a Brieus zręczniejszym socyologiem od Sudermana? a Courteline zabawniejszym jubilerem teatral
nym od Schnitzlera? a Becąue i Mirbeau
zjadliwszymi satyrykami od Puldy?
Dobrze rozważywszy wielkie bo
gactwo współczesnego teatru francus
kiego, pokaże się, że może wszyscy
głośni dramaturgowie europejscy są
uczniami i naśladowcami mistrzów
i majstrów paryskich; i że ci paryscy
artyści
sceniczni,
potworzywszy
wszystkie rodzaje dramatycznej sztu
ki modernistycznej, na stronie swoje
go specyalnie francuskiego życia lite
rackiego rozrabiają pewne właściwości,
jak eksploatacyę dramatyczną nie
śmiertelnego trójkąta i wyzyskiwanie
tego barwnego i błyskotliwego tła, ja
kie rzucają pod akcyę dramatyczną
w „komedyi salonowej!.."
W każdym razie „salon" się oparł
zwycięzko reformie Antoine‘a. Poka
zawszy ile to zwierzęcia mieści się
w salonowym człowieku, autorowie
francuscy zmuszeni byli wrócić do
punktu, z którego wyszli i pokazać, ile
to kostyumu człowieczego musi wziąć
na siebie zwierzę ludzkie, aby go wpu
szczono do salonu. Dzisiejsze życie
towarzyskie jest wytworem francus
kim. Nasze obyczaje salonowe nawet
przyjęliśmy wprost z Paryża, w koń
cu osiemnastego wieku, już to posy
łając tam naszą bogatą młodzież, już
to przyjmując u siebie naprzód fran
cuskich gości, potem francuskich emi
grantów, w końcu francuskich ofice
rów i jenerałów. My i wszyscy inni.
Otóż ten salon, francuskie dzieło, po
zagranicami kraju rodzinnego wyka
zujący dążność do skostniałości i ze
sztywnienia, w Paryżu podlega ciągłej
ewolucyi, udoskonalając formy poży
cia ludzi ze sobą w kierunku coraz

większej swobody, coraz wytworniej
szej delikatności i coraz większej przy
jemności, jaką może dać człowiek
człowiekowi. Dla tego to właśnie uwa
żam salon za instytucyę równie nie
zbędną we współczesnem społeczeń
stwie i równie szanowną jak uniwer
sytet. Jest to apretura, wykończalnia
kulturalna dzisiejszego ludzkiego materyału.
Współczesna komedya francuska
daje nam właśnie obraz tego salonu,
.jakim on jest w najnowszej i najwyż
szej fazie swego cywilizacyjnego roz
woju—obraz nie fotograficzny oczy
wiście, ale artystyczny, gdzie światła
są wzmocnione i kolory od ich real
nej szarości uwolnione, obraz oświe
tlony od jego odsłonięcia, aż do zarzu
cenia zasłony przez krzyżowy ogień
fajerwerków dowcipu.
Dowcip?!
Pozostał on dogmatem dla sce
nicznego pisarza francuskiego. Każdy
z tych pisarzy czuje, iż jest potom
kiem Beaumarchais‘a. I to zarówno
Bataille, z jego usposobieniem do dra
matyzowania życia, jak i Caillavet
i de Pierś z ich bulwarową i galicką
płochością. Skrzy to się wszystko od
dowcipu i Adolf Brisson, zdając spra
wę z najnowszej jednoaktowej sztucz
ki arcydowcipnej spółki, o której wspo
minam. bez żadnego samochwalstwa
mógł był napisać: „De l’esprit?! Nous
en anons a revendre“.
Ten francuski dowcip jest na po
sługach u satyry. Albowiem francus
ka komedya salonowa jest na wskroś
satyryczna. I to jest właśnie społecz
ną stroną tej komedyi. Tylko że ta sa
tyra jest wytworna, pełna miary i do
brego smaku, satyra salonowa; saty
ra człowieka, który ma ogromne do
świadczenie życiowe, a więc i sporo
wyrozumiałości; satyra narodu, k‘óry
przez sto lat zrobił trzy rewobi .,
jedną komunę i dziesięć razy z _.iił
formę rządu.
To też podskoczycie może z gnie
wu, gdy napiszę tu, iż obecny teatr
francuski, ta „salonowa komedya" pa5 ryska jest dla nas ni mniej ni więcej
; tylko—„muzyką przyszłości".
“i
Na podobieństwo bohatera mussetowskiego, Roili, przyśliśmy „trop
tard sur un monde trop vieux“. I zły
los trzymał nas jeszcze zbyt długo
w spodeńkach, z których wyrośliśmy
i które ledwie nam pod kolana sięga
ją. My chcemy sztuki społecznej, jak
każdy młody naród, sztuki niemal że
religijnej w narodowym i społecznym
kształcie. To też dramatyczni pisarze
krajów ostruganych już cywilizacyj
nie ale jeszcze cywilizacyjnie nie opolerowanych, jak Niemcy i Norwegia,
silniej do nas przemawiają, aniżeli
sztuka wykwintnej Prancyi.
I, ja myślę, nie byłoby źle zdać
sobie sprawę z tego stanu rzeczy.
Nie mam też pretensyi do p. Śliwickiego za to, że dwie sztuki fran
cuskie, włączone do projektu reper
tuarowego, pomieścił na szarym koń
cu listy, to jest tam, gdzie szanse
niewystawienia ich są większe, ani
żeli wystawienia. Publiczność jest tu
bowiem arbitrem. A że jest też i ty

ranem zarazem, więc trzeba jej słu
chać. I w instynkcie społecznym, któ
ry nazywa się gustem naszej publicz
ności jest, być bardzo może, ten nie
świadomy rozum, który nieraz obja
wia się u chorego w formie apetytu
na cóś, ćo właśnie odzyskaniu zdro
wia sprzyja wbrew łacińskim formu
łom lekarzy.
Sądzę tylko, że nie należy z te
go powodu lekceważyć i poniżać
współczesnej dramatycznej twórczości
francuskiej. Nie zawsze jest brzydkie,
to, co nam się nie podoba, a głupie to,
czego nie rozumiemy...
W. Kosiakiewi.cz.

Sonet.
Śniłem pałac kryształowy
Zdobny w kwietne arabeski,
Opalowe śniłem freski,
Które pieści zachód płowy.
Śniłem wielkie, dumne sale,
Niby gwiezdne niebios stropy —
Śniłem twoje kwiaty-stopy
Na złocistym piedestale...
Dziś — śnię złotą kantylenę —
Miłość — (za zgodzoną cenę),
Szarych domów przepych syty,
Perły, mleczne stalaktyty
U twych ramion, żądz rozkwity,
Wina stare I — w grze wenęl

Remy.

Pogromy żydowskie
w Państwie Rosyjskiem.
Petersburski komitet niesienia po
mocy żydom ogłosił zestawienie, przed
stawiające w cyfrach ponury obraz po
gromów, które były dokonane w Państwie
Rosyjskiem w ciągu ostatniego roku. Krót
ka statystyka wskazuje, że ogółem po
gromy miały miejsce w .638 miejscowo
ściach. Ponieważ zestawienie sięga tyl
ko do 1 Września, przeto tragedya sie
dlecka nie jest niem objętą. Pogromy
dotknęły 37,075 rodzin żydowskich, skła
dających się ze 158,101 osób. Ogólna
strata materyalna ocenioną została na
51,094,703 rubli. Liczba zabitych i zmar
łych na skutek odniesionych ran wynosi
937, ciężko rannych — 1190. Bez opieki
i środków do życia zostało 351 wdów, 181
zupełnych sierot i 1278 półsierot (jedno
z rodziców zostało przy życiu). Jakże się
przedstawia wobec tego ogromu nieszczę
ścia i nędzy pomoc, okazana ofiarom?
Składki wyniosły 5,846,035 rb.; charakte
rystyczne światło na solidarność semicką
rzuca fakt, że z tej sumy zebrano 4.093,364
rb. za granicą, a 1,752,671 w Państwie
Rosyjskiem. Składki napływają w dal
szym ciągu.

A. Dębicki.

Męczeństwo polskich dzieci.

Strajk szkolny
w zaborze pruskim.
Chcąc ogarnąć całą kw estyę
szkolną pod zaborem pruskim, je j za
sadnicze znaczenie i stan, w jakim
się obecnie znajduje, trzeba najpierw ,
choćby w jak najkrótszych słowach,
cofnąć się trochę wstecz.
Na wstępie zauważyć trzeba, że
zasadnicza różnica pomiędzy stra j
kiem szkolnym u nas a w Królestwie
Polskiem je s t ta, że w Prusiech
istnieje t. z w. p rzy m u s szkolny, u was
całkiem nieznany. Zresztą nie posia
dają P rusy w tej mierze dość w yraź
nej ustaw y szkolnej, na której mógł
by się rząd legalnie oprzeć i posłu
giwać się nią w razie powstania róż
nych kw estyi spornych a zawiłych.
Głównem zatem prawem obowiązującem u nas je s t to, że rodzice m u 
szą posyłać dzieci do szkoły. W razie
przeciwnym płacą kary—tak długo,
dopóki nie zjawi się policyant i gw ał
tem dziecka do szkoły nie zawiedzie.
Prawo to rozciąga się zarówno do
szkół płatnych, t. j. średnich i gimnazyalnych, ja k i do elem entarnych t. j,
bezpłatnych po wsiach i miasteczkach.
Język polski i nauka religii po
niemiecku, a także wpływ ducho
w ieństw a na szkołę były od dawna,
praw ie od rozbiorów, przedmiotem
różnych zabiegów rządowych w kie.
runku system atycznej, a coraz silniej
ujaw niającej się dążności ku germanizacyi. W ostrą fazę w stąpił ten
system przed trzydziestu kilku laty,
na początku t. zw. „K ulturkam pfu",
a więc zaraz po wojnie francuskiej.
Wówczas ju ż usunięto zupełnie du>
chowieństwo od bezpośredniego w pły
w u na szkołę, a zarazem wyrugować
chciano język polski, nietylko jako
przedmiot naukowy, ale naw et z re
ligii. Za opór przeciw tem u rozpo

rządzeniu ks. kardynał Ledóchowski,
naówczas arcybiskup gnieźnieńskopoznański, przesiedział długi czas
w w ięzieniu w Ostrowie. Podczas
rządów następcy Bismarcka, kanclerza
Capriviego, uw ażanych za opokę „ugo
dową", ucisk zw olniał nieco. Spraw a
przechodziła następnie przez różne
fazy, aż nareszcie przed kilku laty
wydano znów obostrzone reskrypty.
Ju ż wtedy, opór ks. arcybiskupa Slablewskiego nie poskutkował. Jednym
z epizodów w alki ówczesnej była
głośna a sm utna spraw a wrzesiriska.
Od tej' pory upłynęło znów la t
kilka.
I oto na wiosnę r. b. gruchnęła
wieść, że w rozmaitych szkołach in
spektorowie lub nauczyciele zaprowa
dzają w ykład religii po niemiecku,
naw et w najniższych klasach. Z po
czątku wprowadzano tę inowacyę pocichu, ostrożnie. Z całą siłą w ystę
p uje kw estya dopiero od sierpnia, po
w akacyach letnich. W ówczas jednak
dzieci i rodzice oparli, się jaw nie
i wspólnemi siłami barbarzyńskiem u
bezprawiu.
I tym sposobem w ybuchnął głoś
ny strajk szkolny, trw ający dotychczas.
Z początku ograniczył się on
tylko do oporu dzieci, nie chcących
żadnym sposobem odmawiać pacierza
po niemiecku, ani uczyć się po nie
miecku religii.
Niebawem jednak
w alka zaw rzała na całej linii i ze
szkółek elem entarnych szła coraz da
lej, coraz szerzej,
aż dziś ogarnęła
całe społeczeń
stwo.
Tymczasem h ar
ce pomiędzy „opornemi" dziećmi
a nauczycielami
t r w a j ą nadal.
Niema dnia, że
by nie dochodzi
ły w ieści o bo
haterskich m al
cach, którzy, po
mimo przymusu,
naw et bolesnych
plag, nie dają się
przełam ać, ani
zmusić do tego,
by się modlili ina
czej, ja k w’ję zy 
Leonard Grandke z Miło
ku o j c z y s t y m .
sławia, który od pięciu lat
N iejaki Grandke,
nie odpowiada po niemiec
ku na lekcyi religii i tygo
12-letni chłopiec,
dniowo odsiaduje po kilka
ju ż od la t sześ
godzin aresztu.
ciu nie odpowia
da na zapytania z religii, staw iane po
niemiecku, pomimo licznych aresztów,
przeplatanych gęsto k arą cielesną.
Gdzieindziej znów ośmioletni chłopiec,
którem u nauczyciel
pięć m in u t
do nam ysłu, położył się odrazu na
ław ę, oświadczając, że żadne plagi
skłonić go nie zdołają do „obciążania
sum ienia i zguby duszy". W Gnieź
nie synek praczki, otrzym awszy cię
gi, w ystąpił przed katedrę i oświad
czył głośno nauczycielowi, że: choćby
go zabito, on po niemiecku modlić się,
ani religii uczyć nie będzie.—Przykła
dów podobnych naliczyć można set
kami.
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A jednak takie bohaterstw o dzie
ci ma także i odwrotną stronę. Trudno
bowiem nie przyznać, że malec, na
kłaniany przez w łasnych rodziców do
oporu przeciw nauczycielowi, demo
ralizuje się, choćby opór jeg o pocho
dził z ja k najsłuszniejszych powodów.
Z drugiej j e 
dnak strony
ta demoralizacya, czer
piąca sw e źró
dło stamtąd,
skąd wyszło
hasło barba
rzyńskiego ucisku, zaraża
w większym
jeszcze stop
niu i pedago
Stefan Ratajczak, 11-letni uczeń gów pruskich.
klasy 4-ej w szkole św. Marci
na w Poznaniu, bity niemiło N auczyciele,
siernie przez nauczyciela Dam. w k t ó r y c h
scha za nieodpowiadanie po nie
miecku przy nauce religii i nie szkole nie by
posiadanie podręczników szkol ło „nieporząd
nych, które mu szkoła odebrała,
a ubodzy rodzice sprawić nie są ków", ani ow stanie.
poru, otrzy
m ują pochwa
ły i nagrody pieniężne od rządu. Aby
je uzyskać, w ym yśla zatem pedagog
różne sposoby i ucieka się do różnych
sztuczek. Tak np. w pew nej miejsco
wości, niedaleko Gniezna, żona nauczy
ciela stanęła, po skończonej lekcyi, pod
szkołą i dzieciom polskim, które pod
czas nanki religii odpowiadały po nie
miecku, daw ała w nagrodę — gruszki.
Tak to barbarzyńskie rozporzą
dzenie w ytw arza stosunki w prost po
tw orne, karykaturalne.
Zapytać teraz należy: kto je st
w łaściw ym inicyatorem tej wznowio
nej hecy? Jak się zdaje, p. von W aldow, od la t kilku naczelny prezes
regencyi poznańskiej. I nie ulega
w ątpliwości, że p. von W aldow w swej
zbytniej gorliwości źle się tym razem
przysłużył rządowi, który dałby w iele
za to, aby z niefortunnej imprezy
mógł się wycofać. W ładza uw aża
jednak, że uczyniw szy ju ż krok n a
przód, cofnięcie się byłoby dla niej
kompromitacyą, „ustępstw em przed
dziećmi polskiemi". Nie poraź te
pierw szy p. von W aldow, zresztą
skończony typ „oprusitiela", który
do niedaw na jeszcze mógłby był
u w as św ietną zrobić karyerę, idzie
za daleko w swej biurokratyczno-germanizatorskiej żarliwości. Ju ż przed
kilku laty, kiedy sta ł jeszcze na czele
regencyi w Kwidzyniu, w Prusach
Zachodnich, posunął się w tej w łaśnie
gorliwości tak daleko, że w darł się
do plebanii jednego z księży tam tej
szych, czyniąc m u w ordynaryjny
sposób ostre wymówki za niestosowa
nie się do jakichś przepisów rządo
wych. Ale energiczny ksiądz, uw a
żając słusznie plebanię za sw e miesz
kanie pryw atne, w yprosił go po pro
stu za drzwi i to tak stanowczo, że
p. von W aldow aż—zapomniał kape
lusza... Bo jednym z głównych atry 
butów, będących konieczną i nieod
łączną cechą zawodowych germanizatorów, je s t przysłowiowa arogancya,
przy nieznajomości zwykłych form
towarzyskich.

W przykrem i kłopotliwem poło stąpić. Dowodem tego, pomiędzy in
żeniu znalazło się w tych warunkach nymi, usunięcie z planu szkolnego
przedewszystkiem duchowieństwo pol nauki religii, co miało miejsce w Po
skie. Znany z taktu i wstrzemięźli znaniu samym i w kilku innych miej
wości ks. arcybiskup Stablewski, za scowościach. Mówiono wówczas, że
skoczony postępowaniem władz szkol rząd ustąpi.
nych, próbował z początku układów, Obawiać się
żywiąc nadzieję, że sprawę będzie trzeba,że na
można załatwić pokojowo. Była na dzieja ta jest
wet chwila, gdzie mu z tej racyi złudzeniem.
czyniono zarzuty. Do jakiego stopnia Od chw ili,
były one niesłuszne, dowodzi ostatni kiedy p. von
list pasterski arcybiskupa, ogłoszony Waldow po
po konferencyi wrócił z Ber
ż p. von Wal- lina, gdzie
dow, który w konferował
zwykły sobie a z władzą cen
brutalnysposób, tralną, ton
chciał go do ule różnych półgłości nakłonić. u rzędowych
List pasterski, lub inspiroKs. Pra^at Antoni Stychel.
choć trzymany Wtinych orw umia rkowa- ganów znów
nej formie, koń się zaostrzył. Zapewniają one, że:
czy się stanow- rząd „ze spokojem lecz stanowczo®
czem orzecze pójdzie dalej po raz wytkniętej dro
niem, że: odtąd dze, nie dopuszczając i karząc surowo
wykształcenie wszelki opór. Wiemy z doświadcze
relig ijn e dla nia, co znaczy ten stanowczy spokój,
von Waldow, prezes
dzieci polskich postawiony jako program rządowy.
rejencyi poznańskiej,
ograniczyć się
Tymczasem walka przybiera coraz
musi tylko do domu / kościoła.
większe rozmiary, rozszerzając się już
Gorącem i energicznem wystą na Prusy Zachodnie, nawet na Śląsk,
pieniem zaznaczyli się, również z po a liczba opornych dzieci wzrosła do
śród duchowieństwa: ks. prałat Antoni kilkudziesięciu tysięcy.
Stychel z Poznania, poseł do parla
Stoimy więc wobec smutnej
mentu, ks. dr. Surzyński z Kościana, i ciemnej perspektywy. To, co się
oraz wielu innych. Zwoływano też przed kilku laty ograniczyło do samej
liczne wiece w sprawie szkolnej, Wrześni, może obecnie przybrać
które jednak władza, choć bezpraw kształty zbiorowej sprawy wrzesińnie, zamykała i rozpędzała. Prasa skiej, rozciągającej się na wszystkie
polska, jak to jest jej obowiązkiem, dzieci polskie z całego zaboru pru
popiera silnie sprawę. Ze swej stro skiego.—Nie daj Boże!...
ny rząd czyńi co może, aby walczą
Poswtt/z.
Belina.
cych zgnębić. Poza rozwiązywaniem
wieców, używa się do tego celu zwy
kłych środków, przedewszystkiem
w kształcie licznych procesów o: „ka
rygodne podburzanie do oporu przeciw
rozporządzeniom rządowym®. Niektóre
z nich mają się odbyć w najbliższym
czasie. Udowodnienie winy nie bę
dzie łatwem, sprawa bowiem nie wy
szła dotąd pra 5
Szopen w dramacie.
wnie poza ramy:
opornych dzieci
z woli rodziców. *
Artysta sceny krakowskiej p. Le
P o str o n n y c h on Stępowski i znana autęrka p. Ewa
„podżegaczy®, Łuskina żywią szczególny, wyjątko
których władza wy kult dla muzyki Szopena. Gorąco
koniecznie wy- pragną utorować jej drogę w najszer
kryćby chciała, szy świat, marzą, aby pod pomnikiem
niema dotych Szopena zgromadził się kiedyś cały
czas. I trudno Vnaród, jak pod pomnikiem Mickiewiich będzie wy 7 cza i by Polska uznała w nim czwar
naleźć, opór bo tego wieszcza naszej wielkiej emigra
wiem płynie z cyjnej tęsknicy, jakiego w nim widzi
pobudek natu słusznie St. Tarnowski. Wyrazem tych
ralnych, a jest pragnień jest wspólnie napisany' dra
Ks. dr. Józef Surzyński,
koniecznem na mat, w którym Szopenowi przypadła
proboszcz kościański.
stępstwem dzi rola bohatera,*) pojęta w sposób nie
kiego i barbarzyńskiego rozporządze zmiernie oryginalny.
Wielki pieśniarz występuje tu
nia, urągającego prawom Boskim
wprawdzie jako żywy, realny czło
i ludzkim.
Zdawać się nawet mogło, że był wiek, wśród realnych, rzeczywistych
moment, gdzie władza, zaskoczona
nieprzewidzianym do tego stopnia
*) Ewa Łuskina i Leon Stępowski:
oporem, znajdowała się w widocznym Szopen. Sztuka popularna w 5 aktach
kłopocie, nie wiedząc jak sobie po- z dziejów naszej pieśni. Kraków 1906.
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warunków, lecz cała jego organizacya
psychiczna zarysowana została nie na
materyale biograficznym, lecz wysnuta
z tonów jego pieśni. Niema to być
ów sentymentalny romansowy piesz
czoch salonów i ulubieniec kobiet,
lecz Szopen, jako duch swej muzyki,
plastyczna interpretacya zaklętych
w niej tęsknot, marzeń i wzlotów,
instrument, przez który płynęła od
wieczna melodya duszy zbiorowej, du
szy całego narodu. Jestto przetopienie
muzyki Szopenowskiej w żywą postać
ludzką. Czyni to utwór pp. Stępowskiego i Łuskiny raczej poematem
scenicznym, niż dramatem w ścislejszem znaczeniu, pozbawiając go dra
matycznego napięcia i żywości mimo
nagromadzenia legionu całego osób,
które postać bohatera otaczają, a od
słonom poszczególnym nadaje chara
kter obrazów raczej i akordów pieśni,
niż aktów dramatu.
W pierwszej odsłonie spotykamy
Szopena w Lipsku, podczas przejścia
wojsk polskich po r. 1831, przyjmo
wanego z zapałem przez miejscowy
świat artystyczny w „Związku Dawi
da®. Tu w poetycznej scenie poznaje
się z długoletnią swą potem przyja
ciółką Aurorą Dudevant (George Sand).
Akt drugi—w Paryżu, w otoczeniu
najbliższychinajserdeczniejszych osób:
majora Molin, siostry Ludwiki i Alfre
da Musseta. Szopen po koncercie u Lu
dwika Filipa z ogromnym przepychem
słowa opowiada swoje wrażenia twór
cze. Uderza w klawisze! Jakby ton
hejnału porannego płynie w mgle lek
kiej i wiewnej. Mgła wznosi się do
góry, otwiera się krajobraz prosty,
sielski—mazowieckie pola... zdała wi
dne białe oczy chat i strugi wodne,
w których świt się odbija. Widzi przę
dzę babiego lata, czepiającą się krzy
ża na rozdrożu, widzi oracza ciągną
cego pług po czarnej skibie—na no
wy chleb, na nowe lato... Gdzieś z koń
ca wsi, z karczmy na rozstaju, gra
nie słychać... takie samo, jak niegdyś
w Żelazowej Woli. Dudnią basy, basetla huczy jak bąk nad wodą, skrzyp
ki rzępolą, rubaszne glosy dochodzą
z wnętrza... To widział, słyszał i tchnął
w tony koncertu, a gdy skończył mgła
znowu padła mu na oczy—potem do
szedł jakiś szum, jak morza... Stał na
jego brzegu, na skraju estrady.
I tak zawsze. Ilekroć położy ręce
na klawiszach, aby tworzyć, plączą
mu się uparcie w pamięci proste melodye owczarka Wojtka, towarzysza
lat dziecinnych, którego granie na li
ga wce było jego pierwszą muzyką
i czasem zdaje mu się, że biedny ow
czarek jest duchem tych jego pieśni,
które tak porywają ludzi.
W przededniu wiosny ludów roz
grywa się akt trzeci. Na teatrze zda
rzeń przesuwa się Szopen jako bez
silny, targany wrażeniami widz, w pełnem poczuciu swej niemocy, czuły
jak mimoza, drżący jak harfa, zawie
szony między pędzącą lawiną wypad
ków, w których ogniu widzi rodaków
tułaczów, a dramatem własnego ży
cia, niknącego pod tchnieniem niszczą
cej choroby. W egzotycznym klima
cie Majorki przeżywa jeszcze ostatni

sen miłości w ramionach Aurory, aby
po bolesnem przebudzeniu z upojeń
znaleść się raz jeszcze w ko
le Mickiewiczowskiego legionu i ostat
kiem ulatujących sił zanucić orlą pieśń:
polonez tryumfalny. I po tym ostat
nim wysiłku twórczego ducha gaśnie
bez nadziei, jak lampa, która się szyb

ko dopala. Jeszcze się widzenia piętrzą
w gorączkowej wyobraźni, jeszcze
echa potężne, co w tony polonezu się
zaklęły, skrzydłami łopocą... Duch od
chodzi.
I spada zasłona—lecz „pieśń pły
nie dalej “...

zień był bajecznie słodki,
łagodny dzień wczesnej
jesieni, jeszcze tonącej
w blaskach słońca, ale
już ziemia usłana była
liśćmi o całej gamie żółtawych i rdza
wych kolorów, a w powietrzu unosił
się ów charakterystyczny, mdły za
pach rozpoczynającej się zgnilizny.
W Łazienkach cicho było i pu
sto. Senne łabędzie białopióre snuły
się jak cienie po tafli wód, jakby
zmąconych i gęstszych, mniej przej
rzystych. Kiedy niekiedy zaledwie
czyjeś kroki szybkie zmąciły ciszę
i przerwały nastrój. Siedziałem dłu
go na ławce i przyglądałem się
drzewom, które się ogołacały z liści
za najlżejszym wiatru powiewem
i przysłuchiwałem się szmerom w na
turze smętnej, w barwy jesieni przy
branej.
A potem ujrzałem Ją, jak z p za drzew się wysunęła i stanęła
przede mną zmieniona do niepoznania.
Dopierom ją widział w szczęściu,
w jaśnieniu nadziei, w blaskach roz
koszy i w żarze upojenia—a oto ru
mieniec krasny znikł z jej twarzy,
wyzbyła się świeżości, zmieniła strój
świetny na zwiędłą szatę miejscami
błotem zwalaną, wieje od niej chło
dem przenikliwym, z jej oczu patrzy
rozpacznie beznadziejność.
— Tyżeś— to, pani?—wyszepta
łem wzruszony.
Pokiwała smutnie głową.
— Na co mi zeszło, co?—wes
tchnęła.—Minęły złote chwile szczę
ścia. Byłam miłością i rozradowa
niem, wraz z każdym kwiatem roz
kwitałam do słońca, z każdem żyjącem stworzeniem budziłam się co ra
no do rozkoszy życia, jako bogacz
byłam, nieprzebrane mający skarby
do rozporządzenia, siałam po ziemi
blaski słoneczne, lecz jakkolwiek roz
proszone wszystkie były we mnie,
pachniałam cała jak kochanka won
nościami namaszczona i rwałam się
wzwyż, do niego, do źródła mojej
istności, do przyczyny mego rozkwitu.

— Nazywałaś'się wtedy Latem...
— A teraz nazywam się Jesienią. Chcesz, opowiem ci tragedję
mego życia. Widziałam cię tyle razy
wpatrzonego we mnie z zachwytem.
Wiem, ufam ci. Biorę cię sobie za
przyjaciela i powiernikiem cię czynię
mojego niezmierzonego bólu. Historja
moja—to historja zawiedzionej miło
ści...
— Odwieczna historja, a jednak
zawsze nowa!
-■— Tak. Wiecznie nowa i zawsze
tragiczna.
— Wiem. Komu się przytrafi,
temu łamie serce na dwoje...
Spojrzała na mnie lekko zdu
miona.
— Masz rację, ale skąd wiesz
o tem?
Zmieszałem się nieco.
— Powiedział mi to Heine.
— Heine? zdaje mi się, że to
nazwisko nie jest mi obce, ale mniej
sza o to. Otóż przyszedł do mnie
z sąsiedniej krainy, nazwanej Wios
ną, i odrazu urokiem swej młodzień
czości, zapału i rycerskości ujął mię
niewypowiedzianie. Nazywał się Febus. Byliśmy tak szczęśliwi, żem
żyła, jak zaczarowana królewna,
dnia ani godziny niepomna, bo każ
da była rówpie silnem upojeniem.
Wszystko cokolwiekbądź on czynił
wydało mi się doskonałem, wszystko
cokolwiek ode mnie wychodziło, on
przyjmował z uniesieniem. Zdawało
nam się, żeśmy tak do siebie dopa
sowani, iż jedno bez drugiego istnieć
nie będzie w stanie...
— On se lasse de tout, meme
de jolies filles...—szepnąłem mimowoli.
— Mój drogi przyjacielu, skoro
wiesz wszystko, pocóż ja ci to opo
wiadam?
— Proszę się nie gniewać! Bła
gam panią, mów dalej.
Trwało to tak trzy, nieskończe
nie długie i jednocześnie jak mgnie
nie oka krótkie trzy miesiące. A po
tem coraz krócej go widywałam, co

Stoslanu.

12

raz chłodniejsze były jego uściski,
coraz więcej stawał się kapryśnym,
gderliwym, ziewającym. Jemu się
ant moja krasa, ani moje szatki nie
podobały, ani to, com robiła, ani to,
czegom pragnęła, ani to, do czegom
dążyła.
Wciąż mi zarzucał, że
wpierw byłam inna, żem inaczej pa
trzała, inaczej mówiła, innemi spra
wami była zajęta i inne miałam
usposobienie. Zarzucał mi często
kłamstwo, aż przestaliśmy się rozu
mieć zupełnie. A ja tymczasem
miałam bardzo mocne przeczucie,
żem się wewnętrznie nic nie zmieni
ła i że to, co mnie od niego spotyka,
dzieje się z moją krzywdą. Do winy
nie poczuwałam się żadnej.
— Bez winy... winna!—rzekłem
melancholijnie.
Spojrzała na mnie niespokojnie.
Powiedziałem:
-— O trzy miesiące stałaś się
starszą i odmieniłaś się zewnętrznie.
Zamyśliła się głęboko, a ja już
żałowałem swego niedelikatnego ode
zwania się, wreszcie spytała:
— Czy sądzisz, że jego czas
ominął bezkarnie?
Nie umiałem na to odpowiedzieć,
ale po chwili rzekłem:
— Mówi się nieraz o kobietach,
jakoby draśniętych zębem czasu.
O mężczyźnie to nie decyduje podob
no. Zresztą twój Febus, pani, zawsze
jest w chwale swojej jednaki.
— Byłabym wiecznie młodą,
gdyby się nie był odwrócił ode mnie.
Wierzaj mi, byłabym wiecznie świeżą
i kwitnącą w promieniach jego ser
ca, gdyby się nie było odmieniło dla
mnie.
Byłabym się mu codzień
w nową szatę stroiła z zieleni
i kwiecia różnobarwnego utkaną, by
łabym mu jak skrzętna gospodyni
z każdego źdźbła roślinki każdej ra
chunek zdała, byłabym mu je wszyst
kie w zdrowiu hodowała, byłabym
mu, jak poeta, twórcza i rozmaita,
codzień inna, to wesoła nad miarę,
jaK młody potok górski, to tkliwa
i melancholijna, jak cichy wieczór
letni, kiedy się żegna ze słońcem, to
niespokojna i groźna, jak zrywająca
się burza w noc ciemną, to tajemni
cza i majestatyczna, jak niebosiężne
góry w godową szatę śnieżną odzia
ne. Byłabym mu zapachem róży,
śpiewem słowika, zdrowiem chleba
i mocą królewskiego orła. Byłabym
się opamiętała, porachowała z uczu
ciem swojem i gdyby to szczęście
moje było, jak te łąki bezkreśne,
w dal niezmierzoną biegnące równo,
że nie widać końca, byłabym się
w niem codzień odradzała, codzień
mocniejsza i rosnąca w siłę—dla
niego. Ale serce jego odwróciło się
ode mnie i — zwiędłam. Już nawet
pamięć o jego słodkich uściśnieniach
zamiera we mnie i snem mi się wy-

daje. Już nie mi nie pozostało z cza
ru, który otaczał mię niby specyalna
atmosfera stokroć żywotniejsza i plen
niejsza od powietrza życiodajnego.
A kiedy wspomnę na te złote chwi
le, płyną mi z oczu łzy niemocy,
i chciałabym wołać...
Przerwałem jej mimowoli:
— Ach! nic tak nie boli, jak
chwile szczęścia wspominać w nie
doli...
Zapłakała cicho i rjzekła:
— Z ust mi to wyjąłeś.
— Nie ja —- szepnąłem — to
Dante...
— Ach! Dante, wiem, znaliśmy
się bardzo dobrze —mówiła, ale wzbie
rał w niej płacz tak namiętny, że
się ściskało śerce moje współczuciem
i jednocześnie pejen byłem podziwu
dla tej rozpłakanej, dla tej rozżalo
nej, której żadna skarga na usta nie
wybiegła, żadne słowo wyrzutu, żaddne złorzeczenie. Pełna była jedy
nie tęsknoty, żałości i zrezygnowanej
niedoli. ’
Na święcie zrobiło się smutno
nad. wyraz. Jeszcze niebo zaciągało
się szarością, wszystko przystosowało
się do nastroju umartwionej Jesieni.
Chcąc ją pocieszyć, rzekłem w końcu:
■
— Nie płacz, wszak za rok się
odrodzisz.
Spojrzała na mnie jeszcze przez
łzy, ale z litością bezmierną i w oczach moich przez chwilę odmieniła
się zupełnie i sta ta się nagle bar
dziej wyniosłą i bardziej niepojętą,
niż to wypowiedzieć zdołam. Kimś
więcej, niż się być zdoła, niż Jesienią. Ale trwało to jedno mgnienie

oka i usłyszałem,
jak przemówiła da
wnym swym mięk
kim głosem:
-— Nie wra
ca nigdy to, co
przeminęło. Za rok
nie ja będę — in
na będzie Jesień.
Chciałem się
domagać wyjaś
nienia, alejuż ode
szła i już nie chciała mówić więcej
ze mną, tyłkom ją
jeszcze w id z ia ł
snującą się po
między drzewami
parku, z których
zw olna za jej
zbliżeniem się le
ciały liście jak Ulica Botaniczna w Wilnie.
łzy na ziemię, ^Opodal w jednopiętrowym,
tyłkom s ły s z a ł
szelest jej sukni z chrzęstem wloką
cej się po ziemi, miejscami błotnej
od przed chwilą spadłego deszczu,
tyłkom jej oddech wilgotny, przesiąkły
łzami czuł wkoło siebie, a potem
przysłoniły mi ją całą opary mgły
przedwieczornej. I znowu na świecie
było cicho i słodko, niebo się prze
tarło i wypłowiałym błękitem ja ś 
niało, przesiane od tamtej strony
promieniami zachodzącego słońca,
a ja myślałem już tylko o tern, że
człowiek tyle z Naturą ma wspólne
go, a przecie tak rzadko się z nią
spotyka...

Al. Suszczyńska.

Dla ludu na Litwie i Rusi.
Rok już mija, gdy, wraz z pierwszymi brzaskami wolności, podjęto
w Wilnie sprawę wielkiej doniosło
ści—stworzenie pisma polskiego dla
ludu na Litwie i Rusi.
W żadnej dzielnicy lud wiejski
nie był tak strasznie prześladowany,
jak właśnie w ciągu 40-lecia ostat
niego na Litwie. Odbierano mu tam
kościoły, prześladowano za polskie
elementarze i nawet za polskie książ
ki do nabożeństwa. Żaden promyk
oświaty czystej, nieurzędowej, nie
mógł się dostać do wsi litewskiej
lub białoruskiej.
Tymczasem lud wiejski i małomieszczariski na Litwie i Białej Rusi
składa się bynajmniej nie z litwinów
tylko lub białorusinów, lecz w bardzo
znacznej części z rdzennie pólskiej
szlachty zagonowej i z licznych daw
nych osadników z Królestwa. Sami
zaś białorusini, o ile zwłaszcza wy
znają religię katolicką, uważają ję-

zyk polski za swój język macierzysty
i całem sercem lgną ku polskości.
Jest to, bez żadnych gwałtów lub
zamachów szowinistycznych, lud na
prawdę pol
ski, bo do sta
ro d a w n e g o
polskiego oby
czaju, do pol
skiej kultury
gospodarczej,
do p o lsk ic h
pieśni i pol
skich pacie
rzy g o r ą c o
przywiązany.
Ideę otwo
rzenia w Wil
nie pisma pol
skiego dla lu
du podjął p.
M aurycy Houwalt, redaktor
„ Z o rz y W ileńskie j” .
•Seweryn Houwalt, członek
wykształcony, energiczny, ży wemi uczu
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Dorn gdzie mieści się red. , , Zorzy W ileńskiej” .
starym domku zmart Wł. Syrokomla (Kondratowicz).

ciami obywatelskiemi ożywiony. Z po
chodzenia ziemianin litewski, z zawodu
architekt, wychowaniec petersburskiej
Akademii sztuk pięknych, twórca kilku
pięknych świątyń katolickich na Litwie
i w Rosyi, potrafił się tak szybko
zoryentować w interesach wydawni
czych, że stworzoną przez siebie
w grudniu roku zeszłego „Zorzę Wi
leńską" zdołał odrazu postawić na
najwyższym dla tego rodzaju wydaw
nictw szczeblu.' „Zorza Wileńska"
zaledwie w ciągu paru tygodni pozy
skała 5,000 prenumeratorów, co świad
czy najwymowniej, jak bardzo takie
pismo je s t na Litwie potrzebne i jak
liczny je st zastęp ludu, czytającego
tam po polsku.
„Zorza Wileńska" jednak pobiera
.zbyt nizką cenę prenumeracyjną
(2 rb. rocznie), ażeby się mogła opła
cać. Dając co tydzień 16 stronic
druku i okładkę, dając ryciny i dru
kując na dobrym papierze, „Zorza
Wileńska" przynosi dotąd straty, które
pokrywać muszą współwłaściciele tego
ogromnie pożytecznego pisma.
Zasługi p. Seweryna Houwalta,
który nietylko prowadzi redakcyę,
ale i administracyę wydawnictwa, po
święcając mu cały swój zapał iście
młodzieńczy,—są, zaprawdę, bardzo
wielkie. Uświadamiany dodatnio lud
nasz na Litwie i Rusi stanie się tam
niebawem potężną ostoją naszych za
dań kulturalnych i potrafi się oprzeć
zarówno zakusom rusyfikacyjnym, jak
i wywrotowym.
Dziwnym zbiegiem okoliczności,
redakeya „Zorzy Wileńskiej" mieści
się w Wilnie w najbliższem sąsiedz
twie domu, w którym przed 42-ma laty
skonał Wł. Syrokomla, największy
piewca niedoli ludu litewsko-białoru
skiego.
W -w .

M. Starśa.

Wielka hala telefonów. Współpracownik „Świata” , pomiędzy dyrektorem telefonów a naczelniczką stacyi centralnej, zbiera informacye.f^

Nasze telefony.
Dziennikarska wizyta na
stacyi centralnej.

Towarzystwo szwedzkie, które
eksploatuje sieć warszawskich tele
fonów, zasługuje istotnie, aby je po
chwalić. Schowało ono tę sieć całą
pod ziemię, dzięki czemu miasto
nie wygląda już jak odrutowane. Postawiło, na stacyę’^
centralną, gmach okaza
ły, ozdobny i pełen konfortu najnowszego. Bie
rze za swoje usługi
cenę, wprawdzie wy
noszącą jeszcze 69
rubli rocznie, ale
będącą już znacznem obniżeniem da
wnej taryfy. Co je
dnak najważniejsze:
mechanizm telefoni
czny udoskonaliło tak
wysoce, iż połączenie klijenlów może być otrzymane
i nawet zwykle otrzymuje się
■10

jest jedną z ciekawości miasta.
— Czy rozwiną się u nas telefony?
— Do jakiego stopnia powiedzą
panu cyfry. Proszę niech pan zapi
suje. W roku 1901, ku końcowi, bo
w listopadzie towarzystwo Bella zo
stawiło nam 1854 abonentów.

Stacya centralna.

kilka sekund.

Warszawiacy nie doceniają tej
doskonałości. Ale piszący te słowa
miał sposobność niedawno korzystać
z usług telefonów paryskich. I mó
wię wam: była to męka.
Rozwój telefonów.

Dyrektor telefonów warszawskich
młody technik szwedzki p. Torsten
Kingguist pokazał mi pewnego dnia
stacyę centralną warszawską, która

Istotnie rozwój jest bardzo po
ważny.
— Pod chodnikami ulic warszaw
skich tyle jest przewodników telefo
nicznych (są to kable w ołowianej
powłoce ułożone w rurach betono
wych), że gdyby je połączyć w je
dną linję, otrzymalibyśmy drut długo
ści półtora rasy opasujący kulę ziemską.

W stołowym pokoju.

W r.. 1902 na 1 styczniamieliśmy 1938
1903
2174
1904
3077
1905
4911
1906
6346
a w roku 1906 jeszcz.eprzybyło nam
1443 tak że obecnie mamy:
7 7 8 9 abonentów
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Mieści się w gmachu przy
"Zielnej ulicy. Na pierwszem piętrze są biura.
Inne piętra zajmują
maszyny, dostarcza
jące elektryczności.
Najwyższe piętro
oddane jest telefo
nistkom.
Pierwsze wrażenie,
jakie tu się dostaw
szy na górę, w to
miejsce, które służy
do umożliwienia roz
mowy całemu miastu,
jest wrażeniem ciszy.
Panuje tu — milczenie...
Zdziwienie .jest wielkie, gdy się
pomyśli o przeznaczeniu telefonów.
Większe jeszcze, gdy się widzi ze
branych do stu młodych kobiet...
Praca telefonistki jest zdaleka po
dobną do jakiej gry na fortepianie
z niemą klawiaturę. Spogląda ona
przed siebie, niby w nuty, na tablice
pełną malutkich, okrągłych szkiełek
mlecznych, z których każde odpowia
da jednemu numerowi aparatu.
Gdy klijent u siebie w domu
podniesie tubę aparatu z widełek—je-

go szkiełko błyszczy jak zapalona wszyscy abonenci lecą w tedy do .te
lampka.
lefonów, aby zaspokoić swoją cieka
Telefonistka w otwór pod tym wość lub uciszyć niepokój. W takich
szkiełkiem wsadza sztyft metalowy razach ten i ów musi trochę czekać
z przewodnikiem, a drugi koniec tego na połączenie, które normalnie otrzy
przewodnika łączy z innym stołem, muje natychmiast.
z numerem zażądanym. Wtedy na
— Kiedy telefony są raczej mniejsze?
innym stole zapala się odpowiednia
- — To nam dokładnie mówi colampka i druga telefonistka wsadza
tam sztyft przewodnika; w ten spo dzień diugram, linia okólna otrzy
sób połączone są dwa stoły telefonów, mywania mechanicznie przez apa.
a przez nie i dwa aparaty.
W opis dokładniejszy nie mo
gę się tu wdawać.
Ale widok tej pracy, tak
prostej, i łatwej i dokład
nej, jaką wykonywa to
urządzenie wydaje się
czemś c z a ro d z ie jskiem i cudownem.
W paru tylko
słowach powiem
wam, że przyjęty
przez szwedzkie to
warzystwo system
nazywa się „syste
mem bateryi central
nej “ i polega na tem,
że energia elektryczna
koncentruje się w aku
mulatorach na stacyi central
nej, skąd rozchodzi się do wszyst
kich przewodników i aparatów, zasi
lając je potrzebnym prądem. Daw
ne, łatwo psujące się elementy, przy Gabinet tualetowy telefonistek, pełen komfortu i luster
każdym aparacie ustawiono, można
więc było wyrzucić na śmiecie. A to rat automatycznie działający. Po
gwarantuje czystsze brzmienie głosu. między 10 a szóstą praca jest
największa. Okoła jedenastej bywa
punkt kulminacyjny. Po szóstej pra
Praca telefonów.
ca bardzo słabnie odrazu i trwa to
Zapytałem dyrektora:
całą noc do rana.
— Ile połączeń czynią telefony
Język telefonów.
dziennie?
Dyrektor mi mówi:
— W warunkach normalnych roz
— Językiem telefonów jest język
mów odbywasię około sto pięćdziesiąt
tysięcy dziennie. W razie wypadku polski,
— A język rosyjski?.
w mieście, co teraz nie jest rzadkie,
— W użyciu jest dla połączeń
jak eksplozya, bomba, strzelanina
zwiększa się znacznie. Mniej więcej rządowych instytucyi. Te instytucyo
oznaczone są na naszych tablicach
w osobny sposób: szkiełka są nie

mleczne lecz czerwone. Instytucye rzą
dowe centralne i policyjne są nawet
zebrane w osobną tablicę i posiadają,
specyalną obsługę.
Więc naprzyklad w języku nie
mieckim albo żargonie telefonować
z obsługą nie można.
Jeżeli się nie mówi przez aparat
instytucyi rządowej porozumieć się
z naszemi pracowniami można tylkopo polsku.
Telefonistki.

Jest ich 171. Pracują po sie
dem godzin dziennie. Plan
ich zajęć taki: trzy go
dziny pracy, trzy wy
poczynku, cztery pra
cy. Reszta wolna.
Dla wygody tych
pań uczyniono tu
nie mało. Mająszatnię z 100 szaf
kami do .wyłączne
go użytku. Mają
wspaniały pokój tu
aletowy z mnóstwem
luster. Salon z forte
pianem. Mają salę ja 
dalną — i ta jedynie nie
służy do ich wyłącznego użyt
ku, bo tu i urzędnicy posiadają,
wstęp; za cenę kosztu mogą mieć
tu gorące śniadania.
Urzędników i urzędniczek w biu
rach towarzystwa jest 32 i posiadają
oni kasę przezorności, do której płacą
5% od pensyi a towarzystwo również
5% wkłada.
A telefonistki?
Te, które opuszczają służbę po
pracy nieskazitelnej, otrzymują gratyfikacyę: 2 ruble za składanemi pro
centami za każdy miesięc pracy. Tyl
ko pierwszy rok nie wchodzi tu w ra
chubę. Więc po latach 11 pracyotrzymuje telefonistka mniej więcej,
trzysta rubli.
Co myślą telefonistki o abonentach?’

Zapytuję jednej pani, która zajmujew telefonach wyższe jakieś stanowisko::

Salon telefonistek, do którego pleć brzydka, pracująca w telefonach, wstęp ma zamknięty...
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— Czy dużo telefonistki cierpią
od niewyrozumiałości abonentów?..
— Nie, na ogół warszawska pu
bliczność jest dość grzeczna i cier
pliwa a wyjątki, ludzie zdenerwowa
ni, którzy swoje zdenerwowanie po
wierzają aparatowi telefonicznemu są
wyjątkami. Ale o tej publiczności
należy powiedzieć iż nie umie się
ona jeszcze dostatecznie dokładnie
posługiwać telefonem. Nasz system
jest bardzo wysoce udoskonalony.
Daje on abonentowi w moment i po
łączenie żądane, i możność (skontrolo
wania tej telefonistki, która go w da
nym momencie obsługuje— A to w jaki Sposób?
— Kiedy abonent przykłada apa
rat do ucha, słyszy zawsze pewien
numer. Otóż to jest numer porządko
wy telefonistki. To kontrola. Wrazie ' reklamacyi odrazu może wnieść
do biura zażaleń skargę na daną te
lefonistkę." Otóż o tern większość
znaczna naszych abonentów nie wie.
— Powiemy to im w „Świecie".
— Abonent powinien odrazu po
wiedzieć numer połączenia, jakiego
żąda. Tymczasem i ta często czas
traci na zgoła zbyteczne zapytania,
omówienia, jąkania się, pochądzące
stąd, że dopiero wziąwszy aparat do
ręki abonent namyśla się i zastana
wia czego to on właściwie chce.
Umiejętnie używający telefonu klijent obsłużony jest natychmiast.
Przypomniała sobie jeszcze:
—' Mamy też kłopot z naszymi
abonentami z nalewkowskiej. dzielnicy.
Nieraz mówią oni taką polszczyzną,
że zupełnie telefonistka nie może so
bie dać rady.
Ale tacy są najgorzej z koniecz
ności obsługiwani. I żeby korzystać
z telefonu muszą oni douczyć się ję 
zyka polskiego. W ten sposób ii ‘ytucya telefonów jest w pewnem
czeniu szkołą języka polskiego..
ljemil.

Nowe czasopisma.

Pamięci
AdryanaBaranieckiego.
IX’ zjazd lekarzy i przyrodników
polskich, pragnąć uczcić pamięć dra
Adryana Baranieckiego, znakomitego le
karza i obywatela, twórcy wyższych
kursów naukowych dla kobiet w Krako
wie, postanowił wmurować biust jego
w projektowanym wówczas, a dziś już

istniejącym od ląt paru krakowskim
Domu Lekarskim. Obecnie prof. Laszczka wykończył biust w glinie (podobiznę
jego zamieszczamy obok), a wmurowanie
odbędzie się w niedalekiej przyszłości
pó odlaniu popiersia w bróńzie w jednej
z fabryk warszawskich.

Z ruchu ulicznego Warszawy.

P a rtya aresztowanych cywilnych w drodze do cyr
kułu.

Żołnierz aresztowany prowadzony pod eskortą do
więzienia.

1a

Ostatnimi czasy powstało kilka nowych
czasopism w Warszawie;, są to tygodniki,
dwutygodnikiijedna dekada, tj. pismo wy
chodzące raz na dziesięć dni. Rzecz to
całkiem nowa na naszym rynku wyda
wniczym. Wszystkie te czasopisma ra
zem i zosobna wzięte są ciekawe z tego
względu, że reprezentują różne kierunki
myśli i różne tendencje społeczne będą
ce obecnie w obiegu wśród różnicujące
go się coraz bardziej naszego społeczeń
stwa.
niepodległa, czasopismo puszcza
ne w świat dekadami przez Andrzeja Niemojewskiego, wybitnego poetę o akcen
tach silnych, autora rozgłośnych „Le
gend" i publicystę o tendencjach wyraźnie
radykalnych. Zarówno w układzie pisma,
jak w jego treśei występuje wyraźnie
indywidualność i radykalizm jego wy
dawcy i redaktora. Artykuły „Myśli nie
podległej" poddają krytyce iustrój społecz
ny, i dążenia partji narodowej, i sztukę,
i fllozofję i religję wreszcie.
Sztandar, tygodnik, którego wydawcą
i redaktorem jest p, Kazimierz Rakowski,
stoi na wręcz przeciwnem stanowisku.
W N» 2 artykułu wstępnego p. t. „Z cha
osu społecznego" p. Rakowski tak mówi:
„Hasiem całego okresu, w który wkracza
my, powinno być przeciwdziałanie socjal
nemu fermentowi za pomocą rozległej
akcji społecznej, mającej na celu pod
niesienie bytu klas majątkowo upośledzo
nych".
Naród a państwo, dwutygodnik reda
gowany i wydawany przez p. Władysła
wa Studnickiego, publicystę polityczne
go z kierunkiem wyraźnie narodowym.
W nr. I mamy doskonalę napisany ar
tykuł, raczej referat p. t. „Pierwsza se
sja Dumy Państwowej i działalność na
szych posłów". Rzecz aktualna i ciekawa.
Nadto artykuł z serji „Analogij historycz
nych: Rewolucja francuska, a przesile
nie obecne w Rosji" pióra prof. Szymo
na Askenazego. Te dwie rzeczy wyczer
pują niemal całkowicie pierwszy numer
tego pożytecznego dla zajmujących się
sprawą stosunku narodu naszego do pań
stwa rosyjskiego, tygodnika.
Zniez, dwutygodnik dla młodzieży,
którego redaktorem i wydawcą jest p.
Władysław Salinger, a kierownikiem li
terackim p. Wiktor Ambroziewicz. Kieru
nek Znicza wybitnie narodowy i demo
kratyczny. W NN. 11 i 12 jest obszerny
rozmiarami artykuł rozumowany p. Bog
dana Nawroczyńsklego p. t. „Podróż czło
wieka wyzwolonego po zakątkach Arkadjl polskiej". Końcowy wykrzyknik arty
kułu syntetyzuje poniekąd dążności zwo
lenników Zniczu: „Od idealizmu zatem—
do szerokiego, pełnego sił żywotnych re
alizmu!!"
Społem, tygodnik poświęcony spra
wom kooperacji, wydawany i redagowa
ny przez Dr. R. Radziwiłłowicza z kie
runkiem literackim p. Stanisława Wojcie
chowskiego. Organ ten jest wyrazem
dążności, zmierzających do uregulowa
nia stosunków ekonomicznych w naszem
społeczeństwie. Daje treść bezpośredni
związek z praktyką życiową mającą, treść
pozytywną nie fikcyjną. W n-rze 2-gim
pomienionego tygodnika mamy np, takie
artykuły, jak: „Towarzystwo kooperatystów", „W sprawie spółek hodowlanych",
„Pierwsze kroki stowarzyszenia spożyw
czego". Uwzględniony w tym tygodniku
jest ruch kooperatywny w kraju, który
go potrzebuje i za granicą, gdzie osiągnął
wysoki stopień rozwoju.

M

Bohater narodowy.

Rakoczy, którego zwłoki obecnie na skutek przy*
Zwolenia Cesarza Franciszka Józefa sprowadzo
no i pogrzebano uroczyście w Buda-Peszcie.

Nowy balon ze sterem.

Statek powietrzny, wybudowany przez p. Lebaudy w Paryżu i nabyty przez rząd francuski dla celów
wojennych.

Samopomoc kobiet w Warszawie.

Wojciech Kętrzyński.
Pracownicy zakładu narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie uczcili skromnym-jubileuszem zasługi swego dyrekto
ra d-ra Wojciecha Kętrzyńskiego, z po
wodu przypadającego w r. b. trzydzies
tolecia kierownictwa jego tą wybitną i tak
świetnie w dziejach kultury polskiej za
pisaną insty tucyą. Do jubilata przemówił,
składając hołd jego zasługom, sędziwy

własnej” .
Grupa założycielek i zarządu warszawskie! kasy dla kobiet pracujących „Po
moc własna” . Zakres użytecznej tej instytucyi jest współdzielczy; ma na
celu zbieranie oszczędności, wydawanie pożyczek, pośredniczy pomiędzy
podażą a popytem pracy etc.

Felieton Warszawski.

Dr. Wojciech Kętrzyński.

zastępca kuratora Antoni Małecki, po
czerń stypendyści zakładu wręczyli mu
adres na pergaminie. Cichym był ten
jubileusz, jak cichą, choć pełną zasług
była zawsze działalność naukowa znako
mitego historyka i nestora bibliotekarzy
polskich.

Czy można sobie przedstawić
obraz bardziej piekielnej męki: dziec
ko, wijące się z głodu, wyciąga ręce
do ojca i matki i woła błagalnie:—Daj
cie mi jeść. A rodzice patrzą na cier
pienie dziecka, patrzą, jak w ich oczach
kona z głodu—i ńie mają dlań kawałka
chleba! Dziecko umiera w bólaoh
okropnych, oni stają nad nim bezradni,
pomocy udzielić nie mogą!
Straszny obraz! Na szczęście zda
rza się nie często. Ale je st inny,' po
dobny, który spotykamy dziś u nas
na każdym kroku.
Oto mniejszy—czy większy—chło
piec łaknie nauki, Z całej duszy chce
się uczyć. W małej główce pali się
nieposkromiona chęć wiedzy, snują
się najpiękniejsze marzenia.
— Skończę szkoły, może i uni

wersytet, stanę się użytecznym oby
watelem kraju,- podporą starości ro
dziców...—Dalej z posad bryło świa
ta! Nowymi cię pchniemy tory!..
Dziecko odczuwa głód nauki, głód,
który nie powoduje śmierci, ale któ
ry i dla niego i dla rodziców je st
równą męczarnią, jak i głód fizyczny.
Dziecko cierpi okrutnie, bo w zaraniu
młodości już musi pożegnać się z ma
rzeniami wielkich czynów, z pragnie
niami szlachetnych ambicyi. Cóż zro
bi w życiu, nieuzbrojone w ten ryn
sztunek, jakie daje wykształcenie?
Stanie do walki życiowej równie bez
bronne, ja k tłum, usiłujący gołemi
rękami bronić barykady przed naporem regularnego wojska, zaopatrzone
go w karabiny i armaty. A ból rodzi
ców, którzy są świadkami rozpaczy
dziecka—widzą jego głód nauki i po
mocy dać mu nie mogą!
Zaczyna się rek szkolny;-Chłopiec
został zapisany. Poczyna uczęszczać

n a w ykłady. Ju ż odrazu trzeb a w ydać
n a książki, na u b ran ie. N a opłatę w p i
su braknie. Ojciec, czasem j e s t tylko
m atka— w dowa, pociesza się m y ślą,
że może zbierze potrzebn y fundusz.
A le w pis je s t ta k wysoki! T ydzień
m ija za tygodniem , chłopca w szkole
coraz częściej z a p y tu ją, k iedy rodzi
ce opłacą wpis? Ojciec, czasem ty l
ko m atka—w dow a, zaczyn ają biegać
po krew nych, po znajom ych... N ie
w sty d zą się prosić obcych! Ludzie,
którym dotąd w yraz pro śb y przez
k rta ń p rz e jść nie chciał, gotow i żebrać
łaski. N ie dziw cie się! J e ś li m acie
dzieci, nie będziecie się dziw ili. D ziec
ko cierpi głód!
P rzem in ął p ierw szy kw artał. Chłopczyna czuje w iszące nad nim n ieb ez
pieczeństw o. Uczy się lepiej niż kie
dykolw iek. S ta je się nieśm iałym , za
m yślonym . Rozumie, że lad a dzień
przyjdzie te n straszn y , okropny mo
m ent: pow iedzą m u, by p rz e s ta ł cho
dzić do szkoły, a je ś li w rozpaczy nie
u słu ch a nakazu, szw ajcar nie w p u ści
go do bram y. Głodne dziecko zostanie
odepchnięte- od suto zastaw ionego
stołu. W róci zapłakane do domu, i ro
dzice p a trz e ć będą na je g o łzy i sa 
m i płakać z nim będą; nie b ęd ą mo
g li poradzić nic...
Ja k że w te j chw ili boleję, czytel
nicy, że p ió ra nie m ogę um aczać
w ty ch łzach, że nie um iem przem ó
w ić do w as ta k mocno, by się w asze
serca otw orzyły, byście tę m ęczarnię
odczuli w całej głębi... I gdybym po
tra fił w as w zruszyć, dum niejszym
byłbym z tego feljeto n u , niż z n a j
piękniejszego poem atu, niż z n a jb a r
dziej w strząsająceg o dram atu . Bo sam
m am sy n a w szkole, i w idzę, ilu j e 
go kolegom w te j sam ej k lasie grozi
w ydalenie z pow odu nieopłaconych
w pisów . I przychodzą do m nie rodzi
ce tych chłopców i b ła g a ją o pomoc...
Posiedliśm y kosztem niesłychanym ,
kosztem ty sięcy zrujn o w an y ch egzystencyi, p ry w a tn ą szkołę polską. I ta
szkoła polska, zdobyta ofiarą tych

Z życia

p ośw ięceń i .tru d ó w , nie może dać
m iejsca w szystkim , co je j łak n ą. N ie
może, bo szkoła p ry w a tn a u trzy m u je
się z w pisów w ysokich. W chw ili za
p a łu pow iedzieliśm y sobie: rz ą d nie
chce nic dać n a szkołę polską, choć
m y przecież rządow i płacim y n a szko
łę podatki. M niejsza o to. Opłacim y
jeszcze raz pod atek szkolny—podatek
n a p ry w a tn ą szkolę polską. Z niesiem y
krzy w d ę do czasu, aż u s te r u rz ąd u
s ta n ą m ężow ie sp raw ied liw i i bardziej
ludzcy. T eraz rzesze m łodzieży s ta ją
u szkolnych podwoi. Gdzież te n poda
tek? Zaliż nie dotrzym am y obietnicy?
Zaliż pozwolimy, by setk i i ty siące
rodziców załam y w ały rozpacznie ręce,
p atrząc n a m ęczarnie sw ych dzieci?
csw a rte dzieci, u częszczają
cych do szkół p ry w atn y ch w W a rsz a 
w ie, nie opłaciło dotąd w pisów . Szko
łom grozi bankructw o. D ziatw ie—poz
baw ien ie nauki. Ma p o w stać T ow a
rzy stw o pomocy N aukow ej. Zanim
pow stanie, zanim się zo rg an izu je, tr z e 
b a spieszyć z pomocą do raźn ą. S k ła 
dajcie choćby n ajm n iejsze ofiary! N ie
■wstydźcie się . choćby n ajm n iejszy ch
składek! Pom nijcie, że p rzy szło ść n a 
szej ojczyzny zależy od sum y w iedzy,
ja k ą posiadać b ęd ą m łode pokolenia,
że każdy d atek j e s t ofiarą n a o łtarzu
ojczyzny, że każdy d atek p rzy czy n ia
się do złagodzenia ty ch straszn y ch
cierpień, ja k ie w y w o łu je g łó d nauki!
Jłedzoź«j(s.

Ofiary złożone w Redąkęyi.
Na wpisy dla niezamożnych uczniów
złożono w naszej Redakeyi: p. J. Skiwski
Rs. 3, p. St. Krzywoszewski Rs. 5, p. Ad.
Breza Rs, 2, p. A. Miecznik Rs. 2, p. W.
Kosiakiewicz Rs. 2, p. A. Konar Rs. 2, p.
W. Perzyński Rs. 2, p. Podwiński Rs. 2,
p. Ryszard Okniński Rs. 2, p. Dr. Harajewicz z Wiednia Rs. 2.

Jubileusz rzemieślnika.
Monter w arsztatów tramwajowych
p. Wojciech Grabowski, obchodził 4. b. m.
251ecie swej p racy w przedsiębiorstwie
kolei konnej w Warszawie. W stąpił
do: warsztatów tramwajowych w r. 1881,
jako delegat fabryki Lilpopa Raua i Loewensteina, do puszczenia na. m iasto pier
wszego wagonu kolei konnej. Obecnie za
rząd tramwajów miejskich, w uznaniu dliigoletniej a uczciwej pracy
p. G., wespół
z jego towarzy
szami zgoto
wał mu uroczy
stość, w której
wziął u d z ia ł
cały skład osobisty zarzą
du i w arszta
tów tram w ajo
wych, z preze
sem, Mieczy
sławem ks.Woronieckim i dy
rektorem, p. M.
S p o k o rn y m ,
Wojciech Grabowski
na czele.
6'.

Sprostowanie.
W artykule o polskim uniw ersytecie
warszawskim, kandydatam i n a katedry
w ydziału teologicznego są: ks. Rakowski,
(prawo kanoniczne), ks. Szlagowski (pi
smo święte), kś. Krynicki (wymowa), ks.
Matulewicz (teologia dogmatyczna), ks.
Czajkowski (patrologia); z ty ch nazwisk
jedne zostały wydrukowane z omyłkami,
inne opuszczone.
W N-rze43 „Świata", w szeregu por
tretów bandytów pomyłkowo podaliśmy fotografięAnt. Zycha; który n ie je st ani ban
dytą, ani „czerwonym mówcą" ja k nas
osoby wiarogodne zapewniły; podpis obja
śniający podanym został, również przez
tę sam ą omyłkę, pod fotografią Łukasika,
istotnie będącego „wywłaszczycielem" i
używającego pseudonimu „Artysta".,

prowincyi.

Pierwszy zjazd delegatów chrześcijańskich Związku Robotniczego, odbyty w Częstochowie w ostatnich dniach Października .

Zarząd progimnazyum pułtuskiego, otwartego staraniem Polskiej
Macierzy Szkolnej, w raz z ciałem nauczycielskiem.

(Od lewej do prawej) w pierwszym rzędzie siedzą: pp. Wiesiołek, Tański, Modzelew
ski, ks. Paimowski, Stan. Sulej, prezes Macierzy w Pułtusku—adw. Gałczyński, Sommer; w drugim rzędzie stoją: pp. Mackiewicz, Damian Gniazdowski, Olkowski, ks.
Bloch, Gniewosz, i Lewandowski, Baranowski, dyrektor progimnazyum, Pietru
siński, sędzia Gogolewski.

Okrutny dramat.

Z teatru.

W dniu 6 b. m. do majątku Bisku
pice pp. Naiepińskich zjechał komisarz
sądowy z Warszawy, Stanisław Krasuski
w celu wyeksmitowania pp. N. z majątku.

(Teatr Rozmaitości. „Kobieta bez znacze
nia” , Oskara Wiide’a; Teatr Mały. „Ścież
ki cnoty" pp. Caillavet i de Flers’a).

S. p. St. Krasuski.

p. Nalepińska.

Pp. N. mając w domu ciężko chorą czter
nastoletnią córkę — błagali komornika,
ażeby odroczył spełnienie wyroku do
czasu jej wyzdrowienia. P. N. ująwszy
Krasuskiego za rękę, wprowawadził go
do pokoju córki, w nadziei, że widok
cierpienia wzruszy serce urzędnika; gdy
ten wszakże trwał w zamiarze spełnie
nia swego obowiązku, chora dziewczynka
podniosła się i uklęknąwszy na łóżku,
wyciągnęła ku komornikowi rękę, woła
jąc: —- „Zniszczyliście rodziców moich
i z domu nas wyrzucacie,—Bóg was za
to ciężko skarzei". Wersya mówi że wtej
samej chwili Krasuski, który przed laty
utracił jedyną córkę, zbladł, zachwiał się
i padł trupem na ziemię.—Ale ta wersya
okazała się plotką. Krasuski umarł nagle
ale w domu... Jednak plotką tą poruszone
było całe miasto przez 24 godziny.

matka. Uwodziciel odchodzi pognębio
ny. Numa wyjdzie za Pompiliusza. Wy
mogom najniższego smaku szerokiej
publiczności stało się zadość.
Trywialność
intrygi graniczy
z bezbrzeżną ironią i pogardą. I widocznem jest, że poecie melodramatyczna historya nie przychodziła z łat
wością. W pierwszych dwóch aktach
stara się jakby umyślnie opóźnić za
wiązek akcyi, strzela fajerwerkami
najświetniejszego dowcipu, odurza
i upaja narkotykiem błyskotliwych
paradoksów, smakuje i rozkoszuje się
w pointach przewrotnych, nicuje po
jedyncze wartości prawdy, cnoty, ho
noru, „a poza temi piruetami akrobaty i grymasami gładysza ucharakteryzowanego na lucyferycznego cherubina,
ukrywa się chorobliwie przedraźńióny
etyk, wojujący z rozmachanymi skrzy
dłami wiatraków egoizmu bestyi ludz
kiej". (Nowaczyński).
Artyści teatru Rozmaitości, nie
stety, lepiej umieli odczuć—bajką melodramatyczną, niż wytworny, niezrówanany persyflaż poety.
„Ścieżki cnoty" pp. d e P le rsa id e
Caillavet’a należą do rodzaju bardzo
wykwintnego i bardzo niemoralnego.
Autorzy persyflują cnotę kobiety za
mężnej, usiłując dowieść, żejest ona
zbędną i brzydką. Czynią to w spo
sób nietyle głęboki, ile dowcipny. Pro
wadzą swoją bohaterkę krok za kro
kiem do wiarołomstwa i wybuchają
śmiechem pogodnym i radosnym, gdy
nareszcie spełniły się ich życzenia.
Brak wszelkiego poczucia etycznego
w tego rodzaju sztukach musi osła
niać urok niezrównanej elegancyi
zewnętrznej. W interpretacyi arty
stów Teatru Małego, z nielicznemi
wyjątkami, wytworny salon paryski
czynił wrażenie jour-fix’u u pani
aptekarzowej z powiatowego mia
steczka.
AT.

...W życie wkładał swój geniusz,
w to co pisał — tylko swój talent.
Czasem, jak twierdzi Nowaczyriski
w swem pięknem studyum o twórcy
Salome, — rozmieniał talent na naj
drobniejszą monetę obiegową i zdra
dzał gotowość do
ustępstw, degra
Budka dróżnika schroniskiem literatury rewolucyjnej.
dującą leadera estet.yzmu angiel
skiego i kaznodzie
ję „sztuki dla sztu
ki “ na nieboże, pro
dukujące sztukę
dla pieniędzy. „Ko
bietę bez znacze
nia" Wilde napisał
dla pieniędzy. A
że dusza wykwint
nego dandysaisubte ln e g o p o e ty
w z d r y g a ła się
przed tern poniże
niem, w y m y ś lił
bajkę najbardziej
banalną i szablo
nową. Dziewczy
na, uwiedziona i
p o rz u c o n a przez
bogatego lo rd a.
Syn, stojący w obronie ukochanej
oko w oko przeciw W nocy z dnia .8 na 9 b m., w budce kolei wiedeńskiej przy
możnemu panu.— rogatce Jerozolimskiej, ajenci ochrony wraz z wojskiem doko
Nie zabij esz go! To nali ścisłej rewizyi. W podwójnej ścianie, którą rozrąbano,
twój ojciec!, woła znaleziono wiele wydawnictw nielegalnych, kwitaryuszów etc
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Z księgi prześladowań religijnych.
Ankieta specyalnego delegata „Świata". Fotografie zdjęte
na m iejscu p rze z naszego artystę-fotografa.

Kościół katolicki w Opolu.

Walka o kościół w Opolu.
Jak pojmowanym bywa ukaz tolerancyjny.

We wsi Opolu (pow. Włodawski
gub. siedlecka) istnieje kościół kato
licki, wzniesiony przed 200 laty. Ist
nieje także cerkiew. Albowiem wieś
była od niepamiętnych czasów zalu
dniona w połowie przez katolików,
w połowie przez unitów. Gdy w 1875 r.
Unja w Królestwie została skasowana,
wielu unitów pragnęło przejść na
wiarę katolicką. Nie pozwolono im
na to. Ażeby ich uchronić od poku
sy, w 1885 r, władze postanowiły
zamknąć zupełnie kościół katolicki.
W taki sposób usiłowano „utwierdzić
byłych unitów w wierze katolickiej".
Katolicy opolscy utracili nabożeństwa
we własnym kościele, zaś najbliższa
świątynia katolicka była oddalona
o 11 wiorst. Kiedy pojawił się w r, z.
ukaz tolerancyjny, katolicy opolscy
wnet podjęli gorliwe starania o od
zyskanie kościoła. Lecz wszelkie za
biegi i prośby nie odnosiły skutku.
Przeciwnie nawet, niedawno we wsi
rozeszła się pogłoska, iż duchowień
stwo prawosławne zamierza kościół
przerobić na cerkiew. Korzystając
z przypadkowego pozostawienia ko
ścioła otworem, katolicy opolscy za
jęli w dn. 20 września r. b. świąty
nię, zwożąc do niej chorągwie, obra
zy i inne sprzęty kościelne. Modlo
no się i śpiewano po całych dniach,
a w niedzielę ciągnęły do Opola
kilkotysięczne procesye. W dn. 3 li
stopada wtargnęła do Opola siła zbroj
na, rozproszyła włościan i opanowała
zabudowania kościelne. Nietylko na
nieszczęśliwej ziemi unickiej, lecz
i w całym kraju owo zajściebolesnem
ozwało się echem. Celem wyświetle
nia tej sprawy, wysłaliśmy do Opola
specyalnych delegatów. Oto ilustro
wane sprawozdanie z ich podróży.
U księdza dziekana.

Była godz. 6-sta rano, gdy sta
nęliśmy we Włodawie. W dwie go
dziny późriiej ruszamy do miasteczka.
W skazują nam plebanię. Znajduje

się w pięknym budynku po b. klasz
torze popaulińskim, dziś przez rząd
skonfiskowanym.
Zaraz na wstępie malutkie nie
porozumienie. Parafianie biorą nas
ni mniej ni więcej tylko za... bandy
tów. Kilku gromadzi się w przyle
głym pokoju. Uka
zuje się ks. dzie
kan Jo łk o w sk i,
młody, energiczny
kapłan. Tłomaczymy mu cel przy
bycia.
— Bardzo chęt
nie powiem pa
nom, co wiem. Ale
na miejscu szcze
góły będą praw
dziwsze. Wiado
mości tego rodza
ju rosną na odle
głość.
— Czy poprze
dziło co lub zapo
wiadało zatarg?
— P rzed ewszystkiem nie
nawiść między od
łamami ludu, która po ukazie toleran
cyjnym wzmogła się. Nienawiść to
fundament zatargu, rusztowanie wznio
sły władze administracyjne.
— Czy ks. dziekan otrzymał od
nośne instrukcye od biskupa?
— A właśnie. Otrzymałem z konsystorza lubelskiego zawiadomienie,
że administracya odmawia prośbie
parafian, prosi duchowieństwo kato
lickie o uspokojenie ludności, w razie
zaś oporu, uprzedza, że jeżeli do
1 (14) listopada ludność z. kościoła
nie ustąpi—użyta będzie siła zbrojna.
— Jaka ludność przeważa obec
nie w Opolu?
— Bezwarunkowo katolicka. Pra
wosławna ma cerkiew,- która jej
w zupełności wystarcza. Ludność
katolicka zmuszona je st wędrować do
kościoła albo do Włodawy, odległej
od Opola o wiorst 28, lub Sosnowicy—
o wiorst 11-cie.
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Ruiny rozebranej plebanii.

-— Jeszcze słówko. Ile osób
przeszło u was na katolicyzm?
— Zapisało się ogółem 4,200.
Pomimo to duchowieństwo prawosław
ne nie zaprzestaje agitacyi, graniczą
cej z groźbą, Z ambon np. głosiło,
iż ten, kto przejdzie na katolicyzm,
pozbawiony będzie przez rząd ziemi.
To ich nie odstraszało, bo chłop tu
tejszy, panie, to bohater!
W końcu dodaj e:
— Jedzcie z Bogiem. Może wa
sze pisanie nie pójdzie na marne!
Ks. dziekan żegna się z nami
serdecznie. Schodzimy na dół. We
wrotach zastępuje nam drogę orszak
ślubny. P. Okniński robi zdjęcia fo
tograficzne. Młodzi nowożeńcy nas
odprowadzają.
Na dobrą wróżbę!
W Opolu.

Dwadzieścia osiem wiorst końmi!
Ranek jesienny, zimny. Mijamy bru
natne pola, smętne jak ta ziemia.
Las płacze, płaczą krzyże... Jedna
wioska, druga... A przed każdą chatą
krzyż. Krzyż „katolicki", krzyż „pra
wosławny"... Walka krzyżów...
Dwór opolski. Wita nas admini
strator, p. Rakowiecki. Od niego do
wiadujemy się szczegółów zupełnie
nowych.
Zaszło tu jedynie smutne nie
porozumienie. Duchowieństwo pra
wosławne zarządzało plebanią i ko
ściołem ód lat 15-stu. Przed ukazem
tolerancyjnym kościół i plebania stały
zamknięte, duchowny prawosławny
nie interesował się opuszczoną bu
dowlą. Dopiero od niedawna zaczął
się o nią troszczyć, uważał za po
trzebne rozebrać plebanię. Gruchnęła
o tern wieść po wsi. Zrozumiano, iż
rozbiórce ma uledz i kościół. Chłopi
postanowili nie dopuścić, otoczyli sta
rą świątynię. Pewien zły, a może
lekkomyślny parafianin zatelegrafował
z Wisznic do gubernatora, iż może
dojść do rozlewu krwi. Z Włodawy
przybył naczelnik powiatu ze szwa-,
dronem, ale widząc spokój, cofnął się.
Duchowny uczuł się tern obrażony—
zniósł się z władzami i. przysłano
15-stu żołnierzy dla „ochrany". Ci
pobili chłopów — przeważnie kijami

Walka o kościół w Opolu.

Rozmowa naszego delegata z katolikami opolskimi.

Dwór w Opolu.

i dali dwa strzały. Dziś chłopi żału
ją, wystąpienia. Nie chodziło im ani
trochę o plebanię, nakazu zaś osta
tecznego z Petersburga co do otwar
cia lub zamknięcia kościoła do dziś
nie otrzymano.
— Czy mógłbym porozmawiać
z najbardziej poszkodowanymi?
— I owszem. Przed kościołem
stoją włościanie. Zaraz poślę po kilku.
Za chwilę do pokoju wchodzą go
spodarze opolscy: Stepan Saczko, Ma
ksym Matejek, Antoni Stupa, Stepan
Odnous, Daniel Naumiuk i inni. Ci
podobno znają całą sprawę. Dużo
przeszli, dużo przecierpieli...
Rozmowa z włościanami.

— Niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus.
—. Na wieki wieków. Przyje
chaliśmy z Warszawy, aby dowiedzieć
się od was, gospodarze, o co tu po
szło. 0 krzywdy wasze rozpytać!
Na twarzach ogorzałych niepew
ność, trwoga. Może nowy „donos",
nowa kara, nowy „sztraf".
— Nie obawiajcie się, gospoda
rze; to, co usłyszę od was, wydruko
wane będzie w gazecie. Żeby cały
świat dowiedział się o waszej krzyw
dzie...
Zakołysały się głowy, szmer po
wiał:
— O naszej krzywdzie...
I popłynęły słowa
— nie słowa: jedna
wielka skarga; nie —
niejedna: tysiąc skarg,
tysiąc łez.
Mówią jeden przez
drugiego — nic nie ro
zumiem—widzę tylko
drżące ręce, w oczach
łzy, ogień.
Opowieść ich zga
dza się z opowieścią p.
Rakowieckiego.
Antoni Stupa do
daj e:
— Jak my się do
wiedzieli, że to tylko

chodzi o plebanię, chcieli ustąpić.
Wtedy widzieli sołdaty, kto katolik,
a kto nie... Dopadł do mnie sołd at... kiedy szedłem do sklepiku
przy kościele. Coś powiedział naczelnikoowi. Ten mnie kułakiem przez
nos i woła i trzęsie mną: „Ty palak,
ty palak!" Stałem jak durny. A po
tem zaprowadzili do haresztu i sie
działem, sam nie wiem za co, trzy
godziny. Przysięgą to mogę potwier
dzić.
Z kąta pokoju ozwał się głos su
chy, zmęczony.
— Cicho! Danił Naumiuk gada.
— Wy tu po prawdę przyjecha
li—powiada Naumiuk—ot, ja tu praw
da—uderzył się ręką w piersi.—Ja
ja... Ojciec mój na osiedlenie poszedł.
W gub. Chersońskiej umarł. Ja sy
na miałem. Za granicę ja poszedł,
tam ja go ochrzcił nieboraka. Tu ta
ki chrzest nie był ważny. Przyszedł
wójt. Płać za nieochrzczenie. Za
płaciłem. Co miesiąc płaciłem. Lata
płaciłem, ot kwity. Zbrakło pienię
dzy, wołu otaksowali... A ja nie
ochrzciłem.
Tu podniósł glos, ramiona szero
ko otworzył:

- My tego kościoła nie damy!
— Nie damy!
— Ja otumaniony całe życie ży
łem—mówił dalej Naumiuk,—ja chcę,
żeby dzieci moje inaczej żyły. Ko

Cerkiew prawosławna w Opolu.
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ściół swój mieli. My ten kościół
utrzymamy.
Inny przerwał:
— Niech w gazecie o tern napiszą. My do Petersburgu nie jedną
siali delegacyę. Tysiąc rubli już wy
dali i więcej damy. Co nam za los?
Nasze dzieci, że teraz chrzczone, uwa
żają za poboczne. Jedynaków do
wojska ciągną—ot co! A przecie
o tern ukaz był.
I dalej i jeszcze dalej płynęły
skargi, jak wielka łzawa pieśń.
A kiedyśmy odchodzili, u nóg się
nieledwie nam czepiali i mówili:
— Panowie! niech nam ten ko
ściół powrócą! My kościoła tego nie
oddamy!!
I w tych słowach była moc
wielka...
Kościół.

W kościele opolskim śpiewają...
Naznosili sobie obrazów, świec,
chorągwi. Nie mają księdza. Nic to:
sami sobie kapłanią.
Co będzie dalej?
Miecs. Guranmioski.

& & * £ £ * £ * £ £ £ £
Nasza karta albumowa.
„Piast" Włodzimierza Tetmajera. Kompozycya w niczem niepodobna do wszyst
kich tradycyjnych Piastów, jakich znamy
oddawna. Aniołowie, zwiastujący Piasto
wi jego wielką przyszłość, zamiast szat
powiewnych— mają sukmany, zamiast
skrzydeł—słomkowe kapelusze chłopskie.
A sam bohater, porzuciwszy główne swe
zajęcie,przez bajkopisów opowiadane, t. j.
legendową kołodziejkę, poszedł właśnie za
sad swój i za chałupę, aby łączkę kosić.
Przytem z flzyonomii, ruchu, charakte
ru jest tylko—chłopem. Zwiastunowie tak
samo.
W ten sposób pojął Piasta nasz arcyludowy artysta. Tradycyę bajki nieco
przez to zagubił. Kto wie nawet, czy, bez
podpisu, domyślilibyśmy się, że to pro
toplasta królów naszych. Ale, jeśli stra
ciła na tern baśń, fantastyezność, mglistość, anielstwo — to zyskała prawda
i prostota.
b.

Obrabowanie wagonu pocztowego w Rogowie
Zdjęcia dokonane na miejscu przez umyślnego
wysłańca redakcyi „Świata".

Tak wyglądał peron stacji rankiem po napadzie.
zów, dużo wojska, dużo ciekawych.

Wagon pocztowy, który został obrabowany. Gęste ślady
kul stwierdzają, jak silnem było strzelanie.

Dużo gru

Wczesnym rankiem przybył umyślny pociąg z wojskiem. Wyłado
wywanie koni dragońskich z wagonu.

Dragoni opuszczają stacyę Rogów, udając się w pościg
za napastnikami.

Z procesów politycz
nych w Warszawie.
A

S

Na stacyi pozostaje tylko jeden wagon całkowicie zniszczony przez wy
buch bomby i drugi mocno uszkodzony.
22

m

Podpor. Friauf, (w stroju więzien
nym) skazany na 10 lat osiedlenia
na Syberyi
za należenie do
wojskowej organizacyi rewolu
cyjnej, w tych dniach ma zostać
wywieziony na miejsce wygnania.

Napad na wagon pocztowy w Rogowie. <

W ubiegły czwartek d. 8 b. m. na stacyi Dr. Żel. W. W. Rogów, dokonany został niesłychanie śmiały napad na pociąg po
cztowy. Przy pomocy bomb, rewolwerów i karabinów rozbito wagon, przyległy do pocztowego; dostano się do wnętrza
tego ostatniego i pochwycono znaczniejszą, bo wynoszącą około 60 tysięcy rubli sumę. Żandarm stacyjny został zabity,,
urzędnicy i żołnierze eskortujący pocztę, poranieni. Według informacyi krakowskiego „Naprzodu" napad zorganizowany zo
stał przez drużynę bojową Polskiej Partyi Socyalistycznej.

Ś. p. Karol książę Radziwiłł.

Z kroniki żałobnej.

syn F e rd y nandaks. Ra
dziwiłła, or
dynata na 0łyce i Przyg o d z ic a c h ,
dziedziczne
go członka
pruskiej izby
panów, ur. w
r. 1874, zmarł
w d. 26 b.m.
w Berlinie.
S.p. Kaz.Jagodziński
docent politechniki
warszawskiej, młody
uczony, znany ze
swych p o w a ż n y c h
prac z zakresu che
mii, ur. w r. 1871 zm.
d. 7 b.m. wWarszawie.

S. p. Adolf Welke.
inżynier, dyrektor za
kładów gazowych na
Czystem, padł Ofiarą
zamachu zbrodnicze
go, zmarł dnia 9 b.
m., przeżywszy 1. 57.

Odpowiedzi Redakcyi.
Wielebnemu ks. M. Rutk. w Grodnie.
Dziękujemy za łaskawe sprostowanie.
Zwróciliśmy się do właściwego korespon

S. p. Ks. kanonik An
toni Marciński.
b. vice-rektor akade
mii duchownej war
szawskiej jeden z naj
starszych kapłanów
archidyecezyi, ur. w
r. 1821, zm. d.4 b.m.

Ś. p. Dr. Sustaw
Lohrer.

Nadesłane.

zmarł w Łodzi dn.
23 października b.
roku, przeżywszy
lat 37.

Na popełnienie i pojędrnienie biustu „Laitt
d Apy. (zewnętrzne) i znane już pigułki wschodnie,
(po zniżonej cenie) poleca yu P a c jlr n u u e lr i
705
Marszałkowska 109
■ d&ZKU W o lil.

denta z żądaniem wyjaśnienia nieścisłe
go podpisu.
P. A - mol w Sosn. „Burza" nie nadaje się do druku w „Swiecie", o taleleneie autora niepodobna z tej próby
sądzić.

„KOBIETA
KANTOR

W SZTUCE“ , wystawa
w Salonie St. Kulikowskie
go, Nowy Świat, róg Ś-w.Krzyskiej.
36S
OSTATM TV1>ZIEN.

Z. ŁA S K IE G O

przeniesiony C hm ielna JM 49.

(690)

Jeszcze w sprawie
kwaśnego mleka.
W uzupełnieniu artykułu naszego
o „Kwaśnem mleku", jako środku zdro
wotnym i odmładzającym, otrzymujemy
od p. Józefa Nesterowicza, następujące
wyjaśnienia:
1) Autor artykułu, twierdząc, że
tabliczki (pastylki) iaktobakcyłinowe nie
są dozwolone przez departament me
dyczny, nie jest ścisłym; sprzedaż ta
bliczek odbywa się jawnie, a główna reprezentaeya na Imperyum znajduje się
w Petersburgu.
2) Cena porcyi laktobakcyiiny nie
wynosi już obecnie 75 kop., jak czytamy
w artykule. Reprezentacya firmy „Le
Ferment" sprzedaje w swoim specyalDym
zakładzie w Petersburgu porcyę mleka
kuracyjnego po 30 kop.; pudełko z trzech
flakonów, czyli na 3 porcye—80 kop.

Przyrządzając zaś to mleko w domu,
można z jednej porcyi, kosztującej
26'/3 kóp., przyrządzić cztery, a więc
cena wypadnie jeszcze niższa.
Wreszcie mniema nasz informator,
że francuska nazwa „Lactobaccilline"
po polsku brzmieć powinna: „Laktobakcylina", nie „Laktobakcylin". Ostatnia
forma jest przyjątą w rosyjskim języku.
Po polsku używać należy formy pierw
szej, podobnie jak np. wakcyna, tuberkulina, pepsyna, chinina, gliceryna it. p.
Treść
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„Karta album ow a”. „Piast“ JVł. 7etmajtra.
„Idee K rzem ienieckie”. (Z 1ilustr.) J.Krzywda.
„W ielki d zw on”. A. Lange.
„K obieta w Sztuce naszej”. (Z 5 ilustr.) Wł.
lVankie.
„Zaszumi la s”. Powieść Gabryeli Zapolskiej.
„Dwaj jub ilaci” . (Z 2 ilustr.) K.
„Teatr fran cu sk i w fazie obecnej”. W.
Kosiakiewtcz.
„Sonet” . Remy.

„Pogrom y żyd ow skie w P ań stw ie Rosyjskiem .
„Strajk szk oln y w zaborze pruskim ”. (Z 6
iiusir). Belina.
„Szopen w dram acie”. Stosław.
„Jesień ” . Al Suszczyńska.
„Dla ludu na L itw ie i R u si” .. (Z 2 ilustr.)
IV. Siarka.
„N asze telefon y”. (Z 4 ilustr). Demil.
„P am ięci A . B aranieckiego”. (Z 1 ilustr.)
„N ow e czasopism a” . M.
„W ojciech K ętrzyń sk i” . (Z 1 ilustr).
„F eljeton W arszaw sk i”. Redivivus.
„Ju b ileu sz rzem ieśln ik a” . (Z 1 ilustr.)
„O krutny dram at”.
„Z teatru”. (Z 1 ilustr.) K.
„W alka o k ościół w Opolu”. (Z 6 ilustr.)
Miecz. Guranowski.
„O bjaśnienie do k arty album ow ej” .
„Z kroniki żałobnej”. (Z &ilustr.)
„Jeszcze w sp raw ie k w aśn ego m lek a”.
ODDZIELNE ILUSTRACJE:
Pomnik ś. p. Antoniego Rolle. Z ruchu ulicznego
Warszawy (2 ilustr.) Bohater narodowy.
Nowy balon ze sterem. Samopomoc kobiet
w Warszawie (2 ilustr.) Z życia prowincyi. Zarząd gimnazyum pułtuskiego. Bud
ka dróżnika schroniskiem literatury rewo
lucyjnej. Obrabowanie wagonu pocztowego
w Rogowie (6 ilustr.) Z procesów polity
cznych w Warszawie.

F a b ry k a T a b a c z n a

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

Papierosy i Tytonie.

Stanisław Krause i S-ka
dawniej T.

Zdzisław Zdanowicz
f POLECA W WIELKIM WYBORZE
7(6
K apelusze, Cylindry, Klaki —Hab.iga,. Plessa, Scotta, Chrystysa, Borsaliny,
Pichlera, Huckla i z innych ces. i król nadw. fabryk.
“ .i?

Handel w in

„PO D

BA C H U SEM ”

Warszawa, Królewska Ws I
róg Krakowskiego-Przedmieścia.

•§

M A D AManucure
M E pedicure
C O diplómee
R N E G L IA

Wina firmy MAURYCY SEYDEL i S-ka
n

S

.2
£

W arszawa — M arszałkow ska róg W idok
Telefon JV® 100.
W iniarnia „ERMITAŻ”
A
Delikatesy— Śniadania
—Kolacje.
424

5

L. Breymeyer

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

®S

Elćve de PInstitut de Beautć de Paris.

695

Soins speciaux des mains et du yisage, rue NOWOGRODZKA 7-au 1-er.

La cabinet ouvert pour les dames et pcnr lcs messiears de 10 heures &6 heures

Skład Maszyn i Narzędzi Rolniczych i Warsztaty mechaniczne a Warszawskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

Tow. Akc. „WŁ A. D oliński”
w K IJO W IE

Motory naftowe ,Perkun“, Pługi parowe i Młocarnie, oraz wszel
kie maszyny i narzędzia w zakres rolnictwa wchodzące.

Kupców i Przemysłowców

W arszaw a, W ierzbow a 11.
Załatwia wszelkie operacje bankierskie. Przyjmuje na oprocentowanie kapi
tały od 50 rubli, płaci do 6',#.
(531)

PIERWSZORZĘDNY

Hotel „Japina”

SPECYALNY ZAKŁAD

U rz ą d z e ń E le k try c z n y c h

w Lublinie, w środkowym punkcie miasta,
Wykonywa instalaeye oświetlenia, siły i wentylacyi elektrycznej, przyłączo
POLECA:
nej do sieci miejskiej i również z wlasnemi centralami. W arsztaty własne: Wykwintnie i gustownie urządzone pokoje ze wszystkiem i nowoczesnemi wy
Przerabianie lamp gazowych, naftowych na elektryczne. Reparacye dynamo- godami. Oświetlenie elektryczne. Wzorowo urządzony zakład kąpielowy na
maszyn, elektromotorów, akumulatorów, aparatów doktorskich etc. Konsermiejsca. Kuchnia zdiowa i smaczna- Ceny umiarkowane.
687
wacya wszelkich urządzeń elektrycznych.
NAJWIĘKSZY * WARSZAWIE = = = = = = =
Powołując się na znajomość fachu i sumienność, pozostajemy do usług chętnie = = = = =
gotowi
St. Skrocki i S-ka.
603
Warszawa, ul. Krucza Nr. 12. Telefon 3594.

N ie z a w o d n e ś r o d k i

Magazyn W yrobów Gumowych, A rtykułów Po

Na zmarszczki: Maski m łodości („Dermophile"). Przepaski na czoło i na
zbytni podbródek. „lod h yrin e” przeciw otyłości. ,.Seve Snurciliere” na
porost brwi i rzęs. Na piękny rc-zwój biustu: Vegćtale Lait d’A py” (ze
wnętrznie stosowany) i znane jut pigułki „Wschodnie** tpo zniżanej cenie).
„M os-B alsani” na porost włosow. ,,L’anti-Bolbos” na węgry. „Epilatoirc des Sultanes** na usunięcie włosów. „Lustr-ite” idealny błyszcz do
paznogci i naparstki do zwężania takowych Wanny parowe z kloszami: szklan
nym l jedwabnym (podróżny). P rz y rz ą d y do samo masażu twarzy. Ręka
w iczk i k osm etyczne. „Baume de la Ferte*\na popękanie warg. W ody
na w ło sy na kolor złoty i mahoniowy. N ow ości perfum. Flanela w 3 za
pachach, oraz doży wybór pięknych, stylowych Grzebieni ozdobnych

POLECA:

W.

PASZKOW SKI

MARSZAŁKOWSKA 109 (przy Chmielnei) tel. 75-68. Wyszła pocztą.

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

dróżnych i Sportowych, Kaloszy, Cerat i L i

(bez żadnej blagi) J

noleum

f . Wierzbicki i 5 -

§| ró■g

W ie r z b o w e j ■ T r ę b a c k i e j , =

............ =-gm ach dochodowy Teatrów.
Redaktor: Stefan Krzywoszewskl.

R edaktor odpow iedzialny na G alicyę: Antoni C hołoniew ski, Kraków, ulica Zyblikiew icza Jw i.

