ŚWIRT
Teatr Wyspiańskiego.
(„Z dyalogów o teatrze").
rem. Wogóle bardzo mało uwagi
zwracał na grę artystów. W czasie
prób zajmował się tylko dekoracyą
i kostyumami, a na zapytanie nasze
w niektórych wątpliwych kwesAktor. Przepraszam tyach dawał zazwyczaj bardzo ską
pana ja k najmocniej, pe i niewystarczające odpowiedzi.
Wiadomości o jego reżyserskich
ale trudno. Subordynacya. a pan zdolnościach puszczali zupełnie
to przecież uznaj e przedewszybezpodstawnie najmniej kom pe
stkiem!
dziennikarze. A gdyby tak
Autor. Oczywiście. Ale je  tentni
rzeczywiście
było, nie mógł tego
stem tak podniecony, że czemprzecież
lepiej
wykazać, jak przy
prędzej do pana przyleciałem, by
reżyserowaniu
swoich
sztuk. Tym
się z panem podzielić radosną
czasem,
w
rzeczywistości,
reżyse
wiadomością.'
rowali jego dram aty reżyserzy
Aktor. Cóż takiego?
Autor. Wie pan, kto je s t obec teatralni, co najwyżej,, informo
nie jednym z najciekawszych mo wani tylko na konferenćyach co
do sytuacyi niejasno w manu
że reżyserów w Europie?
Aktor- Nie wiem i będę b ar skrypcie określonych. A więc...
Autor. Ja to zupełnie rozu
dzo rad, jeżeli mi pan to powie.
Autor. Zna go pan osobiście? miem. Jest mnóstwo ludzi, któ
Aktor. Chyba nie ma pan rzy tracą wobec własnego dzieła
na myśli żadnego z naszych re swobodę na scenie i krytycyzm.
Podczas, gdy dram at obcy umie
żyserów?
liby
świetnie nawet reżyserować,
Autor. Mówię o rzeczach
zbyt poważnych, bym miał sobie wobec własnego utworu są skrę
na podobny żart pozwolić. Ja k  powani, brak im odpowiedniego
kolwiek jest kilku między nimi objektywizmu. Zdając sobie z te
ludzi wybitnie zdolnych, ale to go sprawę, usuwają się od prób.
inny typ reżysera, aniżeli ten, Przyczyniać się do tego też mo
że zdenerwowanie, w wypadku ta
o jaki mnie chodzi.
kim zupełnie zrozumiałe. Sądzić
Aktor. Istna zagadka.
Autor. ...Stanisław W yspiań jednak na tej podstawie, że W y
spiański nie jest reżyserem, by
ski!
łoby mętne. Tembardziej, że ma
Aktor. Pan nie żartuje?
Autor. Ani chwili! Nabra my w ręku dokument, stwierdza
łem tego przekonania przez dzi jący jasno, że posiada on wszel
siejszą noc i przez dzisiejsze rano. kie warunki, by być pierwszo
Aktor. Najciekawsze, skąd rzędnym reżyserem.
Aktor. Ciekawy jestem jak to
pan właśnie teraz, w dwa lata
przeszło po jego ostatniej pre pan uzasadni.
Autor. Przypomni pan sobie,
mierze, wpadl na ten pomysł.
że
zgodziliśmy
się już w czasie
Autor. Rzecz bardzo prosta.
jednej
dyskusyi
na tem at teatru,
Wyspiański napisał przeszłego że najwyższym celem
reżysera jest
roku studyum o Hamlecie, które utrzym anie całości utworu
w je 
go wtedy nie czytałem.
dnolitym
tonie,
ta
k
pod
wzglę
Aktor. A, tak. Teraz rozu
miem. Nie znam wprawdzie tej dem interpretacyi sztuki i stylu
książki, ale grałem w kilku sztu gry, ja k i harmonii dekoracyi,
kach W yspiańskiego i mogę pana kostyumów i światła. Aby to
zapewnić, że ani ja, ani nikt inny, osiągnąć, potrzebna je st twórcza
j akkolwiek często spotykaliśmy inteligencya reżysera, znajomość
się z Wyspiańskim, i rozmawiali historyi kultury, literatury i sztu
z nim o najrozmaitszych rzeczach, ki, znajomość gry aktorskiej, ma
nie odniósł nigdy wrażenia, jakoby larstwa i muzyki, a w końcu
W yspiański był wielkim reżyse
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utor. No, chwała Bogu.
Już z godzinę czekam
tu na pana w garde-

znajomość techniki teatru i sztucz
nych oświetleń. W każdym ra 
zie zdolności i pilności nie mało
potrzeba, by to wszystko posiąść.
I oczywiście, ludzie, którzy pod każ
dym z tych względów byliby
równie doskonałymi, prawdopo
dobnie niema. Jednakże W yspiań
ski, ja k się będę starał panu
wykazać, odpowiada większości
tych warunków w więcej, niż zadawalniający sposób. W ątpię na
wet, czy prócz Gordona Graig’a
je st w Europie człowiek, który
by mógł tyle dla teatru zdziałać,
co Wyspiański.
Aktor. Jestem bardzo ciekawy
pańskich argumentów. Słucham.
Autor. W yspiański przepro
wadza w swej książce o „Hamle
cie", którą, nawiasem mówiąc,
należy na głos czytać, nie tylko
dokładną analizę warunków, w j a 
kich „Hamlet" został przez Szek
spira napisany (np. prześwietna
konstrukcya teatru Szekspirow
skiego!), ale zarazem bardzo, ści
słą i pomysłową analizę budowy
samego dramatu, każdej z waż
niejszych sytuacyi i charakterów.
W yjaśnia więc np. stosunek Ha
mleta Szekspirowskiego, do Ha
mleta, granego przed Szekspirem;
na tem tle tlomaczy stanowisko
ducha Hamletowego ojca, rzuca
jąc w ten sposób bardzo ciekawe
perspektywy na budowę i cha
rakter utworu. Na innem miej
scu wykazuje w bardzo bystry
sposób dwie niekonsekwencye
w dramacie; główne jednak sta
ranie poświęca interpretacyi pra
wie wszystkich osób dramatu,
którą przeprowadza w niepospo
lity sposób. Np. Portinbras, ro
dzina Poloniusza, stają przed na
mi w zupełnie nowem świetle,
Laertesa nikt zapewne nie grał
tak jeszcze, ani nie rozumiał, ja k
Wyspiański. Lecz nie koniec na
tem. W yspiański wnika w szcze
góły i reżyseruje je w mistrzow
ski sposób. Mam książkę przy
sobie, więc panu udowodnię na
jednym przykładzie, zademonstru
ję- Pizypomina pan sobie ostat
nią scenę z „Hamleta", scenę po
jedynku między Hamletem, a Laertesem? W yspiański część tej
sceny streszcza.
„Podają rapiery.
Rapierów jest tylko dwa.

Dzierży je sługa, stojący za
Ozrykiem.
O zryk je s t sędzią bezstron
nym tego pojedynku i heroldem,
uważającym na wszystkie formal
ności, aby były dopilnowane.
W króla zaprzysiągł wierzyć
i prawdy króla sprawdzać nie
będzie. Rapiery bowiem wybrał
i doręczył Ozrykowi sam król!"
Ozryk podaj e rapiery wprzód
Laertesowi. Początek tej sceny
w tłomaczeniu Paszkowskiego
brzmi:
Laertes, Ten jest za ciężki
dla mnie, dajcie inny.
Hamlet. Ten mi do ręki. Są
li to florety równej długości?
Laertes. Równej, Mości Książe.
Jak wiadomo, Szekspir obja
śnień nie dawał żadnych i przeto
słów tych prawdziwe znaczenie
niejasne.
Scenę tę reżyseruje W yspiań
ski tak:
Ozryk. (zwraca się po za sie
bie, bierze obadwa rapiery z rąk
służącego i ujmuje je w jedną
swoją dłoń, oba chwytając poni
żej rękojęści, postępuje naprzód,
staje między Hamletem i Laertesem, wyciągając rękę z rapierami ku Laertesowi).
Hamlet, (patrzy, co Laertes
uczyni.)
Laertes (nie patrząc, chwyta za
rękojeść jednego z rapierów, i gdy
ma wyciągnąć rękę, by w powie
trzu spróbować cięć,—przesuwa
sobie ostrze i koniec rapiera tuż
przed oczyma powoli, by niepo
strzeżenie rapiera ostrze obejrzeć.
Machnąwszy w powietrzu dla po
zoru, natychmiast, nie zwracając
się, oddaj e rapir Ozrykowi, mó
wiąc:)
„Ten za ciężki dla mnie, daj
cie inny".
Hamlet (patrząc w Laertesa,
chwyta z rąk jego tenże sam
rapier.)
(mówi gło'no)

„Ten mi do ręki“.
(próbuje rapiera dla pozoru).
(W myśli:)

Ten drugi rapier, który po
został w rękach Ozryka i który
bierze w tej chwili Laertes, mój
przeciwnik, jest zatruty i to z wie
dzą Laertesa.
Laertes (wziął był drugi ra
pier z rąk Ozryka i stanął spo
kojnie, opuszczając ostrze ku
ziemi).
Hamlet (widzi ten manewr,
że Laertes, opuściwszy natych
miast ostrze ku ziemi, ostrze nie
jako ukrył przed Ozrykiem, zwra
ca się nagle do Ozryka).

(głośno:)

. „Są-li te ra p iery równej dłu
gości"?
(w myśli)

Zaraz dowiemy się: czyja to
sprawa?
Ozryk, (zadziwiony pytaniem,
patrząc na króla, który skinął
głową)
„Równej, Mości Książe11.
Hamlet, (patrząc w Ozryka,
zwraca się za spojrzeniem jego
w stronę króla)
(i patrzy w króla)
Interpretacya ta jest tak świet
ną, że, jak sądzę o opozycyi ani
mowy być nie może. Czyż teraz
jasne, że reżyser może być współ
twórcą autora?!
A to tylko jeden przykład.
A teraz przystępuję do ana
lizy dekoracyjnych zdolności W y
spiańskiego.
Aktor, Pod tym względem nie
ulega wątliwości, że niewielu mu
dorówna. Jego dekoracye i ko^
styumy do „Bolesława Śmiałego“ czy do „Dziadów" — to są
dzieła sztuki, tak samo, jak jego
obrazy, czy witraże.
Autor. Bardzo słusznie, Ale
z natury rzeczy są one czemś innem. I to jest w nich równie
wielkie.
Ich kompozycya potężna a pro
sta—zadziwia.
A teraz niech pan zważy
orgrom twórczej pracy pod wzglę
dem dekoracyjnym i kostyumowym do „Bolesława Śmiałego,,
i „Legendy". Tu nie wystarczało
wertowanie po historyach sztuki
i Racjnecie, ani nawet studyowa3

nie starych ewangieliarzy i pie
częci. Tu trzeba było tworzyć
tak samo, jak się tworzy poemat
na scenę.
Aktor. A czy mówi W yspiań
ski w swej książce o dekoracyach
do Hamleta?
Autor. Bardzo obszernie. I wie
pan jaki ma plan? Przekłada
akcyę „Hamleta" na Wawel. To
może być dziwnem na pierwszy
rzut oka, ale kiedy się głębiej
wniknie w naturę ludzką, każdy
się z nas przekona, że to nie jest
dziwoląg. Wyobrażać bowiem moż
na sobie tylko to, co się już raz
widziało, a im częściej się widzia
ło, tern łatwiej wyobrażenie się
nasunie. W ięc jeżeli mowa o zam 
ku Hamletów, „gdzie około baszt
nocą chodzi ów duch królewski,
gdy owa jasna gwiazda na zacho
dzie zabłyśnie— i zam kow y zegar
bije pierw szą...?" —czyż w K rako
wie będzie w tej chwili ktoś myślał
o innym zam ku, ja k wawelskim!?
Jakie to rzeczy wiście proste! Aprzecież szablon teatraln y zabił w nas
łatw e zrozum ienie tego i wydaje
się nam to „dziwolągiem ". Ten
jed en pom ysł w ystarczy, by wy
kazać, ja k cudownymi szlakami
płynie fantazya W yspiańskiego.
Oinnych zdolnościach reżyserskich
W. nie wiele będę już m iał do po
wiedzenia. W iem np., że sam nie
je s t m uzykiem , ale je s t pono nad
zwyczaj nie m uzykalny, awkażdym
razie jego wiadomości i poczucie
m uzyczne są tego rodzaju, że zu
pełnie w ystarczają do celów reży
serskich. T ak samo i z techniką
sceny. Doświadczenia oczywiście
wiele nie ma, ale p rz y w ystaw ia
niu sztuk swoich okazał . się tak
pojętnym , że je st praw ie pewność,
iż po bardzo naw et krótkiej, słabej
działalności n a scenie — i w tym
względzie byłby stanął na wyżynie
współczesnej techniki teatralnej.
A zresztą uważam za przesadne
i do spełnienia niemożliwe żąda
nie, by reżyser sam w szystko robił.
Chodzi o to, b y się n a w szystkiem
znał, by wszystko działo się pod j e 
go kierunkiem i w edług jego po
mysłów, co wcale je d n a k nie wy
klucza, że do rozm aitych czyn
ności będzie się posługiw ał róż
nym i pom ocnikam i, ja k np., że
będzie m iał do pomocy i m alarza
i dekoratora i elektrotechnika i sto
larza i krawców.
Aktor. W idzi pan, . jabym
je d n a k co do jednej rzeczy
m iał jeszcze bardzo poważne
wątpliwości. Reżyser m usi być
naw skroś
człowiekiem
p ra k 
tycznym i życiowo rozumnym,
bo m a głównie do czynienia z materyałęm ludzkim, a nie tylko

ko się da przeprowadzić, jakby nem i Bóg wie, czem! Dlatego
się chciało i należało. On to podnoszę i akcentuję tę „filisterwszystko wie i. umie się z tem li skość" Wyspiańskiego.
czyć! Np. zacytuję tu panu jedno
Aktor. Oczywiście. Każdy roz
zdanie z jego książki, które wy- sądny człowiek z tem się zgodzi.
każe, ja k on rozsądnie, prosto Ale, proszę pana, wróćmy jeszcze
i bez fałszywej egzaltacyi patrzy na chwilę do książki W yspiań
wogóle na rzeczy.
skiego o „Hamlecie". Czy ma ona
„Wygląd sceny bowiem jest praktyczną wartość dla reżysera
decydującym czynnikiem o kon- i aktora, przy wystawianiu „Ham
strukcyi i budowie dram atu sa leta"?
mego. Nie co innego, tylko wy
Autor. Nieocenioną! Na razie,
gląd sceny decydował o przebie w Polsce wogóle inaczej „Hamle
gu dramatów Szekspira".—A prze ta" grać nie można, ja k tylko we
cież tylu ludzi sądzi, że dram at dług interpretacyi W.
Chy
to je st jakaś odwieczna forma, ba, gdyby ktoś dał lepszą, albo
z warunkami sceny nic wspólne równie ciekawą. — A teraz niech
go nie mająca!. Dzisiejszym poe pan sobie wyobrazi każdą sztukę
tom częstokroć ubliża, gdy się od wychodzącą z teatru W yspiań
nich żąda; by się stosowali do skiego, napiętnowaną jego myślą
warunków sceny współczesnej, i jego prozą! Jestem przekonany,
a nie pisali dramatów na modłę że taki teatr byłby odrodzeniem
i wzór grecki, czy Szekspirowski, teatru polskiego.
bo dziś je st teatr czemś innem,
Aktor. W każdym razie był
aniżeli był wtedy. Albo powiedz by ciekawym eksperymentem.
pan niejednemu z naszych poe
tów, że dram at nie powinien
w teatrze trwać sześciu godzin,
Kraków.
Arnold Schiffman.
okrzyczy pana filistrem, profa

z fantazyą swoją. A W yspiański
jest przedewszystkiem poetą.
Autor. Wiem, że pan zapro
testuje, ale to znaczy właśnie, że
iest człowiekiem doskonalszym,
niż ludzie przeciętni. Utarło się
zdanie, że poeta „prawdziwy" musi
być życiowym niedołęgą — ale
jak fałszywem jest to zdanie, naj
lepiej o tem świadczy fakt, że ży
cie wielkich poetów było właśnie
pełne walk i znojów, częstokroć
znaczone piętnem wybitnego bo
haterstwa. Różnica tylko ta, że
wielcy artyści żyją bez kompro
misów, a fałsz nazywają fałszem,
obłudę—obłudą. Częstokroć im to
„szkodzi", ale czyż znaczy to, że
są życiowo niedołężni?! — A te
raz, wracając do Wyspiańskiego,
z wszystkiego, co mi o nim wia
domo, wynika, że jest człowie
kiem bardzo wyrozumiałym i pra
ktycznym, ale w najlepszem te
go słowa znaczeniu. Wie dosko
nale, że ludźmi nie można rzą
dzić, ja k maszynami, wie także,
że w teatrze, niestety, szczególnie
w naszych warunkach, nie wszyst

c

7W 7że)</ obronę...
Pod Przenajświętszą Twą obronę,
I pod troskliwą Twoją piecze.
Składam dziś serce swe zmęczone,
Z którego krew rubinem ciecze,
I cala duszę młodocianą
Składam Ci, jako swoje wiano.

Walczyłem z sobą bardzo długo,
Chcąc stłumić w sobie wszystkie skargi,
A łzy m i ciekły srebrną strugą,
A z bólu m i bielały wargi,
Lecz nie żaliłem się nikomu,
Bom wołał płakać pokryjomu.

Jam jeszcze młody, bardzo młody,
Jednak do walki brak m i siły,
Zm ogły mnie burze i zawody
I wieczne klęski mnie znużyły
I ciągle smutki, niepokoje
Przeżarty młode piersi moje.

P rzed ludźm i zawsze m iałem oczy,
Pełne spokoju i słodyczy—
I nikt nie widział, że mnie toczy
Czerwjrezygnacyi i goryczy
I nikt nie słyszał, jak wśród nocy
K u gwiazdom słałem głos sierocy.

Szedłem ciernistą życia drogą,
Pełen nadziei, pełen, wiary,
1 nie skrzywdziłem tu nikogo—
Może zaświadczyć bór mój stary,
Co m i nad głowa nieraz szum ial
On jeden, jeden mnie rozumiał.

Walczyłem długo-—cale lata
Znosiłem wszystko w niemej skrusze,
Lecz dziś mnie taki ból przygniata,
Ze ju ż doprawdy spocząć muszę,
Bo,—gdyby liście z drzew zerwane,
Padnę—i nigdy ju ż nie wstanę.

Kochałem ludzi i świat cały
Miłością szczerą, niekłamaną—
1 cóż m i w zam ian losy dały?...
Za miłość—serce m i oplwano,
Za dobroć— bito mnie rózgami,
Me ciało krwawa rana plami.

O, Matko, Święta i Jedyna,
Ja ju ż nie mogę walczyć dłużej!
P rzyj m pod opiekę twego syna,
Który tu z ziemskiej w ypił kruży
Wszystkie rozpacze, całą mękę—
O, Matko, podaj m i Swą rękę!
Z ygm unt Różycki.
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gronu nauczycieli, grupujących się
w Tow. pedagogicznem i w Tow. nau
czycieli szkół wyższych ostatnie zmia
ny, jakie się dokonały w szkolnictwie
w Królestwie Polskiem. Z właściwą
inicyatywą wystąpił radca szkolny
Za pół roku, w maju 1907, odda dr. Ludomir German i on też, sta
ne zostanie do publicznego użytku nąwszy na czele komisyi muzealnej,
utworzone we. Lwowie polskie mu- stał się najgorętszym orędowmikiem
zoum szkolne, pierwsza tego rodzaju całej akcyi. Według planu założy
instytucya na ziemiach naszych. Za cieli obejmie muzeum wszystko, co
granicą istnieją muzea szkolne w każ może przyczynić się do dania wyczer
dym niemal wyżej rozwiniętym kraju puj ącego i wszechstronnego poglądu na
i cieszą się wydatną pomocą i opieką całośc edukacyi naszej w przeszłości
zarówno rządów, jak społeczeństw, i w chwili bieżącej we wszystkich
które upatrują w nich słusznie zna dzielnicach Polski, będzie gromadziło
komity środek pomocniczy dla wie zarówno zabytki i materyały do dzie
czyście żywego zagadnie
jów oświaty i wychowania,
nia wychowywania mło
jak nowoczesne środki
dych pokoleń. Że insty
szkolne, więc podręczniki
tucya o tak doniosłem
szkolne od najdawniejszych
zn.aczeniu kulturalnem
czasów, dzieła, odnoszące
powstaje u nas dopiero
się do szkolnictwa polskie
dziś ze szkodą nietylką
go, sprawozdania i progra
my szkół, instrumenty na
naszą, ale i ogólnych in
ukowe, mapy, ryciny, ręko
teresów cywilizacyi, przy
pisy i dokumenty, plany
pisać to należy •jedynie
budynków szkolnych, obratwardym warunkom na
.zy, fotografie, przyrządy
szego bytu, które tak
do gier i zabaw młodzieży,
znaczną część sił narodo
przedmioty, tyczące się hywych skierowywać zmu
gieny szkolnej. Także ta
szają nas do walki o ele
kie gałęzie szkolnictwa na
mentarne dobra, będące
Dr. Ludomir German.
rodowego, jak organizacya
udziałem wszystkich nor
malnie rozwijających się
szkół polskich na obczyź
nie, w Ameryce północnej i południo
ludów.
A właśnie jeżeli jaki kraj na świę wej, będą uwzględnione. Przyświecała
cie, to przedewszystkiem Polska, któ również inicyatorom myśl zebrania jak
rej żywy organizm od stu lat podda najobfitszego materyału historycznego
wany je st najdzikszym eksperymen do walki o szkołę polską w Królestwie.
Tak pojęta instytucya stanie się
tom na polu wychowania, stosowanym
przez trzy różne systemy państwowe, ogniskiem dla wszystkich interesują
przedstawia niesłychanie ciekawy i po cych się sprawą wychowania, ważną
uczający teren dla badacza urządzeń pracownią naukową, a zarazem ożywi
szkolnych i ich wpływu na umysłowy i posiłkować będzie skutecznie prak
i moralny rozwój młodych pokoleń. tyczny ruch na polu pedagogicznem.
Każda z trzech dzielnic Polski prze Dwa lata trwała praca przygotowaw
żyła w ciągu ubiegłego wieku istną cza, kładzenie podwalin i zrębu pod
gehennę edukacyjną. Samo Króle budowę tego idealnego gmachu, ja 
stwo w czasie, obejmującym zaledwie kim ma być nowe muzeum. Dziś
cztery pokolenia, przeszło przez dwa zbiory, zinwentaryzowane i skatalo
razy tyle prawie systemów szkolnych, gowane, obejmują 5.700 pozycyj, a dal
niezwiązanych ze sobą żadną wspólną sze wciąż płyną. Kilka miesięcy jesz
nicią ewolucyjną: przez szkołę pru cze i staną się dostępne dla publiczności.
ską i szkołę Księstwa Warszawskiego,
szkołę Królestwa Kongresowego i ery
Paskiewiczowskiej, reformę Wielopol
skiego i system rusyfikacyjny aż do
ostatniej fazy, inaugurującej polskie
szkolnictwo prywatne. Wahania po
dobne przechodziła Litwa, Galicya,
Poznańskie. Te ciągłe przeskoki, idą
ce równolegle do raptownych zmian
politycznych, ta nieustanna wiwisekcya duchowa, rozbijająca wszelką
ciągłość umysłowego i psychicznego
rozwoju narodu, czynią z Polski grunt
Miłą niespodziankę zgotował wszyst
także z czysto naukowego stanowiska kim znawcom sztuki zarząd T. Za
pierwszorzędnie zajmujący i gdyby chęty, aranżując „współczesną grafi
wyłączyć nawet cały materyał daw kę angielską1*. Niemasz narodu tak
nego polskiego szkolnictwa z czasów rozmiłowanego w tym rodzaju sztuki,
niepodległości, materyał, obejmujący jak właśnie anglicy. Dziwni ci wy
fakta tak epokowe, jak reforma z koń spiarze sztukę wszelką niesłychanie
ca XVIII wieku, to już sam wiek dzie lubią, gromadzą, kolekcyonują, szpe
więtnasty mógłby zbiorom naszego rają po całym świecie—i co wynajdą
muzeum zapewnić powszechno-dziejo- najlepszego, zwożą do kraju. Niemasz
we znaczenie.
prawie znaczniejszej rodziny angiel
Impuls do założenia polskiego skiej, gdzieby jakiej kolekcyl, jakie
muzeum szkolnego we Lwowie dały goś zbioru,—rzadkości, biblioteki, ga-

Polskie
Muzem Szkolne.

Skromne niesłychanie je st dotych
czasowe uposażenie instytucyi, tak po
kaźnie przedstawiającej się już w sa
mych, zawiązkach, a posiadającej wszy
stkie dane, aby z czasem stać się
ważną dźwignią kultury narodowej-.
Udzielone dotąd zasiłki Sejmu i miriisteryum oświaty są tak znikomo
drobne, że można mówić o ich moralnem chyba tylko znaczeniu. To,- ćo
powiodłosię stworzyć szczęśliwie w cią
gu dwóch lat, stworzone zostało za
pałem inicyatorów i ofiarnością ogółu,
który pospieszył z darami i czynną
pomocą. Czynniki urzędowe wobec
nowej doniosłej instytucyi -nie okazały
wybitnej życzliwości. Zmieni się to'
niezawodnie. W pierwszym rzędzie
gmina miasta Lwowa.rozumie, że pow
stanie w jego murach dzieła tego po
kroju-i tej cywilizacyjnej i narodowej
doniosłości je st dla niego zaszczytem
i że fakt ten nakłada na gminę obo
wiązek przybycia muzeum szkolnemu
z wydatną pomocą, ód jąkiejby się
żadne kulturalne miasto na świecie
nie uchyliło. Wzróść muszą również
obecne skąpe subwencye: ministeryum i sejmu. Także miasta galicyj
skie, które do najcenniejszych swoich
przywilejów zaliczają samorząd szkol
ny, powinny zrozumieć, czem muzeum
stać się może dla ogólnego rozwoju
naszego szkolnictwa. Ale znaczenie
jego, tak samo, ja k program działa
nia, nie kończy się na galicyjskich,
czarno-żółtych słupach. Losami mu
zeum musi zainteresować się cała
Polska, muszą nimi zająć się wszyscy
polacy, gdziekolwiek żyć im wypadło,
w domu, czy na obczyźnie. Dary materyałów muzealnych, ofiary pieniężne
i informacye o istnieniu nieznanych
zabytków dawnego polskiego szkol
nictwa muszą zewsząd płynąć.
Tylko wówczas nowa ta, jedyna
na całą Polskę, instytucya zdoła speł
nić najwyższe zadanie, jakie się przed
nią otwiera: utrzymać idealną spójnię
rozdartego narodu w jednej z najważ
niejszych dziedzin jego duchowego
życiu.
Kraków.

Ch.

Sztuka graficzna Angielska na wystawie
T owarzystwa Zachęty.
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leryi odkryć nie było można. A że
akwarela, sztych lub litografia naj
łatwiej, najwygodniej daje się kolek?
cyonować, stąd powstały te nieprze
brane, wprost olbrzymie masy dziel
sztuki z tego właśnie zakresu. Z da
wien dawna utworzone „Kluby** zaj
mują się i opiekują szlachetną sztu
ką: akwaforty, sztychu czystego i bar
wnej litografii wraz z akw.atyntą.
Niemasz prawie głośniejszego obra
zu, któryby wnet anglicy nie przy
swoili sobie w jednej z wymienionych

Z Wystawy Warszawskiego Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.

Synge.^_Studyum.

J. Pannel.

Ch. H oldrjyd.

Ikar.

form artystycznej reprodukcyi. Taką
właśnie „select"’ kolekcyę oglądamy
w bocznych salonach Zachęty i cie
szymy się, cieszymy niepomiernie, że
tego rodzaju innowacye znajdują
miejsce. Co nas przedewszystkiem
uderza w tych świetnie drukowa
nych kartach, to zupełne, mistrzow
skie opanowanie przedmiotu, umiejęt
ne, subtelne użycie kreski i tonu. Ci zna
komici artyści zawsze umieją znaleźć
najodpowiedniejszą formę dla swych
m yśli artystycznych, nie można ina
czej wyobrazić sobie podobne moty
wy jak właśnie w tej formie. Ta
zupełna zgodność techniki z założe
niem, je st uderzającą w każdym szty
chu angielskim ,—żadnych prób, wa
hań, wszystko dojrzałe, śmiałe i pe

wne. Zdawałoby się: czasami od nie
chcenia rzucane na płytę, improwizo
wane, tyle w tern bezpośredniego
uczucia, tyle momentu malarskiego.
Rzeczy te sprawiają często wrażenie
koloru, choć są tylko jednobarwne,
je st to rezultat niezmiernie subtelne
go ustosunkowania różnic skali i na
tężeń świetlnych. Cóż za wspaniały
wypoczynek dla oczu po takich stra
szliwych torturach, na jakie nas ska
zują nasi skrajnie pogłębieni kolory
ści (?) w tych właśnie miejscach
niedawno goszczący.
„Ukrzyżowanie11, głośnego por
trecisty Huberta Herkommera jest
wspaniałą kreacyą w duchu artystów
z czasów wczesnego barocca pojętą.
Akwatynta przypominającą monotypje, rodzaj stworzony przez artystę,
również doskonałego malarza, jak bu
downiczego, rzeźbiarza, sztycharza
i autora prześwietnych arcydzieł z za
kresu sztuki stosowanej, w której, jak
wiadomo, anglicy ponad wszelkie
inne nacye się wynieśli. Jest w tern
pięknem dziele i nastrój oryginalny
5

Pllonomenl.

i sposób ujęcia tyle razy opracowane
go motywu nowy. W ieje z tej kar
ty smutek, powaga chwili, obraz prze
konywa, zmusza wierzyć, że tak było!
Fred. Slocombe daje ogromną
akwafortę „KSnilworth11, przedziwny
świetny portret głośnej miejscowości,
znanej ogólnie z romansów W alter
Scott’a. W śród bezlistnych drzew,
roztopów, smutnego nastrojowego,
choć niezmiernie prawdziwego real
nego krajobrazu, ukazuje się sławne
zamczysko, czar przeszłości. Styl wiel
ki idzie ku nam i bierze nas w nie
wolę prawdziwej sztuki... Byłoby bar
dzo pożądanem, aby podobne dzieła
mogły się stale znajdować w zbiorach
Towarzystwa, byłoby to wskazówką
dla wielu naszych malarzy, usiłują
cych tworzyć tak sioa/zy pejzaż bo
haterski, ku czemu jednakże zupeł
nie nie mają sił ani... umiejętności.
Sposobem, z którego powstał gło
śny rodzaj plakatowy, tworzy portre
ty sławnych contemporenów: Irwinga, Sary Bernhard, Cecil Rhodes’a,
Oskara Wyllis Wylda niezrównany

Fot. J. Golea.

Graficy angielscy na wystawie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych.

W. Nicholson.

p la m a m i, tworzy
pociągające swem
podobieństwem por
trety tych znanych
na świecie ludzi.
Nikt tak dobrze
nie umie posiłkować
się sta rą mistrzow
ską techniką drze
worytniczą, ja k ksy
lografowie angiel
scy. Bryden’a por
tre t Victora Hugo,
lub M oredifha w niczem nie u stęp u ją
arcydziełom w enec
kim lub niezrów na
nym kliszom Plautin’a.
Drzeworyt kolo
rowy Rhead’a daje
doskonałe dekoracye: Schyllocka i
Porcyi. Hubbard imi
tuj e w barw nej akw atyncie—-„Akwarele“. Mamy złu
dzenie
oryginału,
zdaje się, że wiązi
my muśnięcia mięk
kich włosów akw a
relowego pędzla.
Jestogrom ny hu
mor i w er wa.w „ Ryn
ku na konie “ Fitton’a, a Robertsona
„Portret dziewczyn
ki" interesuje swo
bodą i porostotą te
chniczną.
Slocombe. Ariadna.
Takie z życia
w prost w yrw ane,
życiem kipiące obrazy jak: Strutta.
„Lis i kury“ lub H ali’a „W iatr"

J. Hubbard.

rysownik sylwecista: W iliam Nicholsson. Niewielu, śmiało kładzionemi

Miss Bingham.
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Sara Bernhardł.

zastępują zupełnie naw et bardzo
dobre m alarstw o olejne, cóż mówić
dopiero o średniem lub nieudoinem!
W śród tych mnóstwa prac nie
ma złych, a średnich je s t bardzo nie
wiele, je s t to rzeczywiście równy, do
skonały zespól.
W ostatnich czasach i u nas co
kolwiek więcej zaczęto interesować
się tą arcyszlachetną sztuką, mamy
przecież doskonale w tym rodzaju
dzieła z przeszłości dawnej i bliższej.
Gdyby nie szalona, w prost oburzają
ca gnuśność społeczeństwa, z przera
żającą obojętnością odnoszącego się
do spraw sztuki, z tych sił, jakie ma
my, moglibyśmy w przyszłości choo
zapoczątkować, choć dać świadectwo,
że posiadaliśmy jednostki, których
kwalifikacye artystyczne stały na po
ziomie tego: co się w e współczesnej
europejskiej grafice produkuje.
W ładysław Wankie.

Z tryoletów.
W Listopadzie.
W mgłach rozpełzłe drzew kontury,—
Ni kształt żywy, ni ułuda;
Mętne, szare, senne chmury,
W mgłach rozpełzłe drzew kontury.
Wśród gałęzi mdłej gipiury
Ni to smutek, ni to nuda;—
W wgłach rozpełzłe drzew kontury,
Ni to prawda, ni ułuda.

Michał Maryan Poznański.

bboBI
SBCR?

— Cóż to! czy i on będzie
tańczył mazura?—spytał K.j śmie
jąc się ironicznie.
— Może...'— odparł Leszcz—
dla wzbudzenia entuzyazmu w ko
lonii nauczyli go skakać w am
basadzie. Nas zawsze można
wziąć na piękne słowa, pas mazu
rowe i konfederatkę nasadzoną
na ucho. Oni o tem w ambasa
dzie wiedzą.
Baron Parenzberg wmieszał
się do rozmowy.'
— Ale — gdyby tak znalazł
się ktoś odważny i wyrwał mu
książeczkę policyjną, którą taki
agent ma zawsze przy sobie
w kieszeni, byłoby to fatalne dla
niego. Musiałby miejsce stracić
i odsiedzieć więzienie za nieręczność.
— Phi!.. — odparł Leszcz —
przedewszystkiem do tego dojść
nie może, Taki pan ma zawsze
nabity rewolwer przy sobie i pier
wej zastrzeli, zanim pozwoli ko
muś wydrzeć sobie książeczkę.
To wielkie ryzyko... Ale patrzcie,
patrzcie, już zaczynają mazura...
I przechyliwszy się przez
baryerę, starzec z najwyższem
zajęciem śledził ów t a n i e c , ze
wszystkich tańców najwięcej ener
gii i szerokiej poezyi w sobie
mający.
W loży poważnych panów
zajęto się teraz zupełnie mazu
rem. K. zwrócił się tylko do Le
ona, który bardzo blady stał już
koło wyjścia, gotując się do zej
ścia na salę.
— A gdzież nasz młody ba
ron? czy nie tańczy?,..
— Nie widzę go — wyrzekł
Leszcz.
— O! on je s t za poważny do
tańca—dorzucił Parenzberg.
— Bardzo... bardzo miły czło
wiek... tyle taktu ma w ułoże
niu—chwalił K»
— Tylko nie wiem, z jakich
on Strońskich — odparł Leszcz —
to dobra rodzina i wiem, że ba
ronię mają, ale... chodzi mi o to,
kto jego m atka z domu.
Leon, mimo swego pomiesza
nia, zrozumiał, że to o Strońskim
była mowa. Więc ów pan socyalista międzynarodowy w razie

potrzeby ubierał się w tytuł „ba
rona".
Tak—ten miał... tak t i umiał
się obracać na świecie.
Na Leona nikt już
nie
zwracał uwagi — m azur rozwijał
się pięknie —koło formowało się—
skręcało, zwijało, rozwijało —
a Leszczowi rozjaśniała się tłusta
i prawie biała twarz starego ary
stokraty.
— Śliczny "taniec..; — szeptał
z westchnieniem.
Leon wyszedł z loży i wydo
stał się na salę.
Co miał teraz czynić? Czy
iść wprost do Montalemberta i wy
rzucić go z sali? Czy rozgłosić,
że ten pułkownik, który „brał
udział w powstaniu" i mówił tak
pięknie, je st agentem rosyjskiej
ambasady, płatnym szpiegiem na
korzyść Rosyi!
Lecz kto mu zaręczy, że wte
dy Montalembert głośno nie rzu
ci mu w twarz, iż on, Leon, tak
długo istnieje jedynie za pomocą
jego pieniędzy i że za te wrogie
rosyjskie, szpiegowskie pjenądze,
wychodzi „Hejnał"—organ socyalistyczno-narodowej partyi?
Och! tego nie chce Leon,
od tego choćby kosztem życia
pragnie się ocalić... On je st czy
sty, on wie o tem, a le , „Hejnał"
związać z takiemi pieniędzmi, to
już rzucić cień, to już plama bło
ta, choćby bezwiednie rzucona.
Leon błądząc, szuka Monta
lemberta. Musi go znaleść, chce
mu spojrzeć w oczy, chce mu ci
cho kazać wyjść, usunąć się
precz, powiedzieć mu, że on, Le
on, policzy się z nim jeszcze.
Lecz M ontalemberta' niema
już na sali. Znikł, może jest w bu
fecie.
Leon boi się jeszcze jednego
ciosu. Lęka się, czy K. i Leszcz
nie opowiedzeli Strońskiemu, kim
je st Montalembert. Jeżeli Stroński dowiedział się o jego szpie
gowskiej misyi, jakże zapatrywał
się na ową poufałość, z jaką Mon
talem bert chodził z Leonem po
sali. Leon nie lękał się, aby Stroński podejrzywał jego patryotyzm,
lecz bał się uchodzić za głupca.
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A głupcem czuł się w tej
chwili Leon, głupcem, który dał
się omamić całej masie czczych
frazesów, udanych łez i rozczuleń i tó do tego stopnia, że zwią
zał się ze szpiegiem tajem nicą
pieniężną. I nagle mróz przebiegł
jego ciało. Montalembert w ostat
nich czasach przesiadywał często
w drukarni, gdzie się „Hejnał"
drukował. Leon zajęty Wilhelminką, nie miał czasu przepisywać
nadsyłanych mu często i z kraju
m anuskryptów. Montale mbertm ógł
fotografować, kalkować...
Tak, tak nawet przypomina
sobie, ża raz znalazł na ziemi ka
wałek cieniuchnej kalki, pasek
wąziutki i instynktownie zdziwił
się, co ta kalka mogła w drukar
ni robić...
Śmiertelna trwoga ogarnęła
Leona. Iluż on ludzi mógł skazać
na zatratę... ilu ludzi!
Mazur rozwinął się z taką
werwą, iż zdawać się mogło, że
ani jeden obcas nie ostanie się
przed tą energią. Jabłońska lata
ła z rąk do rąk z obszarpanemi
fałdami u spódnicy, koleżanka Rosenduft miała rozplecioną kosę,
koleżanka Rozencwajg podrapany
łokieć, na koleżance Kosztupajtys pantofle cudem się trzym ały.
Inne doktorki filozofii i „przyrodniczki" skakały ja k wróble na
nitce. A nad wszystkimi hałasami
dominował rozkrzyczany okulista,
który bił teraz w tłum tańczą
cych głową, jak taranem i krzy
czał w niebogłosy:
— Dziś, dziś, dziś—jutro ju 
tro!
Nagle Leon uczuł się pociąg
nięty za łokieć.
Obok niego stała Mazia.
— Proszę pana! idź pan do
bufetu... Tam Chodzik je s t zupeł
nie pijany. Stroński i jego klika
z tego korzystają i naśmiewają
się. Ja sobie z nimi rady dać nie
mogę.
Leon wszedł do bufetu i od
razu całe zdenerwowanie i śm ier
telny niepokój, jaki miał w so
bie, skoncentrował się. w nim
z ogromną, wybuchową siłą. Nie
nawiść dla Strońskiego była tu
punktem, koło którego skupiła
się cała jego wewnętrzna męczar
nia. Widząc grupę ludzi w jednym
z kątów bufetu i słysząc ochrypły
głos Chodzika, rzucił się tam
z szaloną szybkością.
— Przepraszam! przepraszam
panów!... wycharczał, prawie usu
wając internacyonalistów, którzy
okrążyli stół, po za którym sie
dział zupełnie pijany Chodzik.
Gdy Leon znalazł się tuż ko
ło stołu, miał przed sobą Chodzi-

ka, a obok niego siedzącego Strońskiego, który zwrócony twarzą
do śpiewaka pieśni „ U jrz a łe m
r a z “, zdawał się wbrew swemu
zwyczajowi bawić wesoło. Jego
ponura, brzydka twarz była roz
jaśniona uśmiechem, wilcze zęby
błyskały wśród warg spieczonych.
Oczy połyskiwały i cała postawa
była drwiąca, rozbawiona, iro
niczna. Inni
internacyonaliści
widocznie wyzywali Chodzika,
wyciągali go na koncepta i po
pisy, czemu Chodzik podda
wał się chętnie z miną zadowo
lonego ze swej galeryi aktora.
W chwili, gdy Leon stanął
przy stole, Chodzik opowiadał,
ja k on zamierza pojawić się na
granicy Rosyi.
— Przyjadę... przyjadę na
granicę...—mówił, wodząc dokoła
zbielałemi oczami—i gdy mnie
żandarm o paszport zapyta, po
wiem mu, całuj psa w nos, kana
lio... a potem pokażę mu kuferek
i powiem znów „nieść! nieść!"...—
niech niesie pies jeden za mną
kuferek...
Rozparł się — ujął pod boki
dodał:
— Tak, przejadę granicę! po
wiem... nieść!
Lecz Leon przerwał mu i roz
kazująco zowołał:
— Wstańcie-no—chodźcie ze
mną za kulisy. Potrzebni mi je 
steście do robienia obrachunku.
Lecz Chodzik popatrzył na
Leona szklanym wzrokiem.
— Nie mogę odejść od pa
nów!—wyrzekł, obracając z tru 
dnością językiem—panowie mnie
grzecznie zaprosili, więc trudno
im niegrzecznością płacić... po
tem... ja muszę pilnować bufetu...
— Musicie iść tam, gdzie ja
wam każę!—zawołał Leon, czując
wzrok Strońskiego i jego towa
rzyszy zwrócony na siebie.
Postanowił więc pozostawić
Chodzika w spokoju i zwrócił się
ku Strońskiemu, który milcząc
i nie zmieniając postawy, wciąż
przy stole siedział.
— Nie wiem...—wyrzekł Le
on wyzywającym i urywanym
głosem—nie wiem, czy do hono
rowych i szlachetnych uczynków
zaliczyć należy, gdy kogoś, mają
cego słabą głowę, trzeźwi ludzie
dla zabawy poją, a potem wycią
gają na żarty i drwiny.
Stroński uśmiechnął się szy
derczo.
— Jeśli to do nas stosuje
cie—wyrzekł powoli i z nadzwy
czajnym chłodem—mylicie się...
Wasz towarzysz był już pijany,

gdy przyszliśmy do bufetu, a komedye, które wyprawia, nie są
przez nas wywołane, ale przez
jego wewnętrzne usposobienie
i stan jego inteligencyi. My te
mu nie jesteśm y winni, że pan
Chodzik je st takim, jakim jest...
Ton ten podciął Leona, ja k 
by uderzenie szpicruty. Oparł się
o stół zdeterminowany na wszy
stko.
. — A ja czynię was odpowie
dzialnymi za to, co się tu dzieje..
—: To źle—odparł Stroński—
ja was nie winię ani za postępki
Chodzika, ani za obecność... nie
których osób... Tak los widocznie
zrządza...
Oczy ich spotkały się teraz
przez chwilę. Leon czytał w źre
nicach Strońskiego aluzyę do
obecności Montalemberta.
— Ja odpowiadam za to, co
wywołuję!—zawołał dumnie—i was
czynię odpowiedzialnymi za wy
wołany skandal. Napróżno się wy
wijacie. Czy to w* waszych zasa
dach leży zrzucać ze siebie odpo
wiedzialność za spełnione po
stępki?
Stroński wstał i zapiął szczel
nie surdut.
— W naszych zasadach le
ży—wyrzekł wolno i dobitnie—
unikanie skandalów i burd na ba
lach i hulatykach. Wy, widzę, nie
napróżno nosicie miano „naro
dowców"... Nie możecie się wy
zbyć tego rodzaju przyjemnych
tradycyonalnych zwyczajów...
W Leonie krew zawrzała.
Zapominając o godności, rzucił
się naprzód. Chciał porwać Stroń
skiego za szyję, lecz ten usunął
się i z nieustającą zimną krwią
odezwał się.
— Chodźmy!... tu nie jeden
pan Chodzik jest niepoczytalny.
Leon uczuł, iż go ktoś bar
dzo silnie trzym a za rękę i nie
puszcza za odchodzącymi. Była
to Mazia, która nerwową siłą
przytrzymywała go na miejscu,
nie pozwalając mu na rozgłasza
nie skandalu.
— Jutro mu poślesz pan se
kundantów! — szepnęła do ucha
z przedziwnym taktem kobiety,
wiedzącej w jaki sposób uspoko
ić można rozszalałego ze złości
człowieka.
Leon.patrzył, ja k za odcho
dzącymi internacyonalistami zam
knęły się drzwi bufetu. Mały,
wąski pokój był teraz pusty—bo
wszyscy tłoczyli się we drzwiach
sali, przypatrując się tańczącym.
Przy stolć spał Chodzik z głową
opartą na rękach. Jakże go stra
sznie nienawidził w tej chwili
Leon, jak chętnie byłby go obił
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i sponiewierał za uczyniony wstyd
i skandal.
Przed nim stała Mazia, lecz
i ta wydała mu się natrętną
i zbyteczną w tej chwili. Ulgą
tylko była mu myśl pojedynku
ze Strońskim. Ulgą i jakąś dzi
wną radością.
Tak—bić się, bić za jakąkol
wiek cenę i to w śmiertelnych wa
runkach. W reszcie—mieć go bę
dzie przed sobą, tego znienawi
dzonego wroga, który wpędził go
w matnię Montalemberta, zmusza
jąc go do walki, w której Leon
mógł zginąć, nie mając żadnych
materyalnych środków.
Leon cofnął się do drzwi ku
chennych i wyszedł z bufetu,
pragnąc pozostać sam ze swemi
myślami. Przeszedł przez kuchnię
i udał się do teatralnych garde
rób.
Przez otwarte drzwi słychać
było mazurową muzykę, hałas,
tupanie nóg, szum sukien.
Z kuchni dolatywał brzęk
szkła i talerzy. A Leon stał wtu
lony w kąt garderoby i serce
w nim z niepokoju i rozpaczy
konało.
VIII. Dalszy ciąg rozdziału poprze
dzającego.— Pojedynek. — Sekundan
ci. — Odczepieństwo Farbacha. —
Władek.— M ontalem bert.

Nazajutrz późnym rankiem
zbudził się Leon i z ciężkością
otworzył powieki.
Na podłodze, obok siennika,
leżał rozciągnięty Chodzik i spał
w obrzydliwy sposób. Usta miał
szeroko rozwarte, cerę twarzy
zgniło-zieloną, odzienie poplamio
ne i zniszczone. Zwinęty jak wie
wiórka, na drugim sienniku, drze
mał Farbach, także odziany i od
wrócony twarzą do ściany.
Postanowił pójść do Wiihelminki, żądać od niej wyjaśnienia,
w razie potrzeby nawet przepro
sić, ale przedewszystkiem musiał
się udać do Passy — rozmówić
z Montalembertem, napiętnować
go, jak szpiega, a potem zająć
się sprawą ze Strońskim.
W stał nerwowo podniecony
i usiłował zimną wodą ochłodzić
pałającą twarz, bjapróżno... krew
biła mu do głowy całą falą. W re
szcie, oprzytomniał nieco i zbli
żył się do stołu. Zaraz zauważył,
iż papiery nie leżały tak, ja k je
ułożył poprzednio.

Medal na cześć Reja.
Krakowska Akademia Umiejętności,
podczas uroczystego obchodu czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Reja,

między innemi postanowiła za wyróż
nione i pierwszorzędnego znaczenia
prace z zakresu literatury i historyi

polskiej, nagradzać autorów medalami
zasługi w złóeie, w srebrze i bronzie,
z podobizną tego wielkiego poety z cza
sów złotego okresu literatury ojczystej.
Wykonanie odpowiedniej matrycy Aka
demia powierzyła artyście-rzeźbiarzowi
Janowi Raszce, profesorowi szkoły tech
nicznej w Krakowie, który zna
komicie wywiązał się z po
wierzonego mu zadania.
(S tro n a g łó w n a medalu
przedstawia przepysznie
wykonane popiersie po
ety, z napisem: „Mikołaj
Rej z Nagłowic 1505 —
1569“. Strona odwrotna:
siedzącą postać poety, któ
remu figura alegoryczna,
wyobrażająca Polskę, czy
ni podziękę; w środku orzeł
biały, u góry w półkolu napis:
„Akademia Umiejętności w Kra
kowie“, u dołu w odcinku: „Cześć Myśli
i Mowie Polskiej.“
S

Najlepsza obca książka o Polsce.
N apisał j ą rosyanin. Młody pu
blicysta, p. Hakkebusz, kołom naszej
publiczności mało znany, przez rosyjśw iat literacki ceniony i łubiany.
T ytuł tej książki „Z m artw ych po
w stający Łazarz**. J e st ona je d n ą go
rącą obroną spraw y polskiej. I książka
ta zyskała śród publiczności rosyj
skiej ty le uznania, że pierw sze je j
wydanie odrazu rozchwytano.
Drugie wydanie tej książki m ia
ło los szczególny. N akład cały był
ju ż gotów, kiedy w ybuchnęła w Mo
skw ie grudniow a rew olucya zbrojna.
W rzędzie fabryk, które zbombardo
wano arm atam i i spalono do szczętu,
były i wielkie zakłady Sytina, najbo
gatszego wydawcy rosyjskiego. Książ
ka o Polsce spłonęło całkowicie.
W parę miesięcy potem musiano
złożyć i odbić j ą na nowo. To było
trzecie wydanie. I w tej chwili, kiedy
piszę ten artykuł, niezawodnie przy
gotow uje się w ydanie czw arte.
O „Z m artw ych pow stającym Łaza
rzu" po raz pierw szy słyszałem od p.
Bohdana Kutyłowskiego, znanego p u 
blicysty, znającego doskonale stosunki
rosyjskie.
— J e s t to bezwarunkowo najlep
sza książka, ja k ą o Polsce napisano.
Tak zachęcony kupiłem to dzieło
natychm iast i zabrałem się do czy
tania.
Jakże to różne od tego, do czego
ju ż oczy przyw ykły, ilekroć spoczną
n a tych specyainych literach
al
fabetu rosyjskiego! Ja k to nic a nic
nie przypom ina nienaw istnej roboty
Nowego W remieni, które na ochotni
ka i za w łasne pieniądze pogłębiają

przeszłość, ja k ą historya uczyniła po
między polakami a rosyanami, i W ar
szaw skiego dnieionika, który robi to
samo za dobrą zapłatę i z urzędu!
Ani jednego okrzyku:
— Huzia!., huzia!..
Tyle spraw , tyle bolączek doty
kał p. Hekkebusz. I czynił to, przez
cały ciąg książki, z delikatnością ser
ca, doprawdy że kobiecą,—serca, dziw
nie ja k na rosyjskie uspułecznionego
i wysoce zachodniego.
Czytelnik polski, czytając dzieło
p. Hakkebusza, nietylko że nie je s t
ani w jed n e m
m iejscu zra
n io n y ,
do
tknięty, roz
drażniony, obrażony; nie
tylko że mu
je s t słodko i
mile odczyty
w ać w rosyj
skiej i dla rosyan przezna
czonej książ
ce to wszystko,
co się nagro
madziło w du
szy jego w forp. Hakkebusz.
mie żalu, obu
rzenia i protestu przeciwko niespra
wiedliwości; ale naw et czuje się za
żenowany niejednokrotnie tą wysoką
delikatnością autora i ma nieraz ocho
tę bąknąć:
— Były i z naszej strony nieja
kie winy... a przynajm niej pew ne błę
dy, omyłki...
Ale p. Hakkebusz nie nam pod
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ją ł się w ymierzyć sprawiedliwość,
lecz rodakom swoim. Nie m iał obo
w iązku więc mówienia nam praw d
gorzkich, bo nie dla nas przeznaczył
sw oją książkę. Temi gorzkiemi praw 
dami karmi on sw oje społeczeństwo,
które, bądź ja k bądź, je s t odpowie
dzialne za całe to zniszczenie, jakiego
biurokracya
dokonała na k u ltu rze
polskiej, za wyhodowanie tych w y
wrotowych żywiołów w k raju naszym,
które i rosyjski organizm zatruły.
1 » - Dla tych ludzi p. Hakkebusz je s t
bezlitośnym.
■. ' A może nim być, bo spraw ę na
szą poznał do g runtu. Baw ił śród nas.
Rozmawiał z mężami różnych partyi
i różnych stanów . Zaopatryw ał się
w dokumenty. Zbierał dane i cyfry.
Badał obie strony. Z tern, co mówili
polacy, szedł do rosyan tutejszych,
w ysłuchując ich replik, notując ich
ośw ietlenia.
Pam iętam pobyt p. Hakkebusza
w W arszawie.
Namawiałem jednego z przyjajació ł moich na ja k iś projekt spędze
nia razem wieczoru.
— Dziś nie mogę, — odrzekł mi,
umówiłem się z jednym rosyjskim li
teratem , który m a pisać książkę o Pol
sce, mam mu dać informacye.
Machnąłem na to ręką:
— P an m u pow iesz' żółte, a on
napisze zielone. Pam iętasz pan, jakeście informowali Amfiteatrowa i co
z tego wyszło?... A Engelhard?...
A inni!
—- Praw da, ale należy spełnić
obowiązek...
Ci ludzie, którzy pomagali p. Hakkebuszowi w zbieraniu m ateryałów,
w dokumentowaniu się, raz jeszcze
się zawiedli n a rosyjskim literacie.
Ale życie byłoby w strętn ą komedyą,
gdyby nie było w nim takich w łaśnie
zawodów, jakie p. Hakkebusz polakom
uczynił.
Nie powiedziałem wam nic je s z 
cze o artystycznej piękności tej książ
ki jego, a jed n ak poryw a ona i cza
ru je czytelnika. Autor je s t pierw szo
rzędnym publicystą i posiada na u słu 
gi sw oje wielki d ar poezyi: nie dla
tego to przyznaj ę mu, że napisał o nas
tak sym patyczną, ta k serdeczną książ
kę, za któ rą serce polskie winno m u
wdzięczność. Ale dlatego, że przy
czytaniu tej książki nie raz je d en m ia
łem uczucie, iż autor oto w przepięk
ny i najdokładniejszy sposób sform u
łował, formę dał, w yraz odnalazł dla
tego, co w polskiej duszy drgało jako
ból lub gniew sam ą tylko uczuciową
a więc niedość ja sn ą i przejrzystą
treścią.
Przyjechaw szy do P etersburga,
jako delegat „Św iata" do Dumy, je d 
n ą z moich przyjemności największych
było odnalezienie p. Hakkebusza i uściśnienie uczciwej jego dłoni
Odnalazłem w nim niemiernie
sympatycznego towarzysza, bardzo
wykształconego człowieka, znającego
całą Europę, w rażliwego na piękno, —
przytem, pomimo swego arystokra
tycznego pochodzenia, szczerego de
mokraty.

I, rzecz dziwna, de
m okratę nie na rosyski,
ale na zachodni sposób.
W łaśnie w tym cza
sie spraw a agrarna, niby
słoń depczący pole ryżo
we, wkroczyła do p arla
mentu, łamiąc wszystko.
To fatalne, — mówił
mi p. Hakkebusz — ale
aby) przeciw tem u w y
stąpić, trzeba narazić
sw o ją.'całą karyerę pu
blicystyczną. Ja jednak
to uczynię.
U ścisnąłem m u raz
jeszcze dłoń.
Informowałem się:
— Panie, jakie są
pańskie inne prace?
U śm iechnął się.
,— Żadne...
I począł mi tłomaczyć:
. — Zły los uczynił,ze mnie dobre
go' technika dziennikarskiego. Led
w ie się.przeto zbliżę do jakiego pi
sma, zaraz mnie zasadzają w samych
głębiach^ zaw alają rękopisami obcy
mi, .przysyłają m etrampaży, każą prze
glądać pakiety; układać numer. I popróstu pisać — niema możności.
■ Pan, który je ste ś tak stworzony
do pisania!..
To też będę m usiał się w yrwać
z tej niewoli. Tembardziej iż p isa n ie
naw et się lepiej m ateryalnie opłaca.
Ale jakże napisałeś pan swoją
książkę?
Miałem w łaśnie parę miesięcy
wolnych, ponieważ władze zamknęły
pismo, które układałem. Było to, nie
stety, moje w łasne pismo. W łożyłem
w nie moje oszczędności. Liczyłem,
iż da mi ono przyszłość, Jeden akt
samowoli biurokratycznej — zosta
łem zrujnow any i na bruku. W tedy
w łaśnie o autonomii polskiej wiele mó
wiono w Rosyi. Wydawca, Sit-in, za
proponował mi napisanie o tern książ
ki. O polakach miałem oddawna w y
robione przekonanie. Znałem ich jako
mieszkaniec południa, ■wychowany
w gimnazyum w Nieżynie, ocierałem
się o nich, jako o sąsiadów, żyłem
z nimi jako z kolegami.
Zgodziłem
się, pojechałem oo. W arszawy.
Obecnie p. Hakkebusz znowu nie
pisze. Jest-ciągle' w niewoli. W' „Birżewych Wiedomostiach".
Demil.

Związek panien w Łodzi.
P. Helena Rosicka. inicyatorka
i p re z e só w a
„Związku Pa
nien" w Łodzi,
który zalicza
się jako jedna
z sekcyi do
„komitetu obyw ate lśk ieg o ",
działa jednak zu
pełnie samoistnie
—
niesienia po

P. Helena Rosicka.

Grupa dzieci i opiekunów szkółki p. Rosickiej.

mocy biednym rodzinom robotników
i opieka nad ich dziećmi, tak materyalna, jak pedagogiczna, z kierunkiem wy
raźnie narodowym. Rozdawnictwo ubrań
i artykułów spożywczych, zakładanie
szkółek i bibliotek.
W lecie, staraniem panny Rosickiej,
50 dzieci pod jej opieką przebywało
w Niękłaniu.
Środki: Składki stałe po 1 rublu
miesięcznie i rauty, przedstawienia tea
tralne, koncerty, odczyty, którymi go
rąco zajmowała się prezesowa.
W bieżącym miesiącu, z ogromną
szkodą dla sprawy, panna Rosicką zrze
ka się prezesowstwa.
Łódź.
•
- • ■
(n).

Jan Orth.
(fircyksiąże Jan Salvator.)
W rodzinie Habsburgów rozegrał
się ju ż niejeden dramat. P rastare
tradycye walczą z duchem czasu, ety
kieta dworu hiszpańskiego staje się
to rtu rą dla dorastającej generacyi, a w
tej walce z zamierzchłą przeszłością
tkw i aż nadto m atery ałd o tragicznych
zawikłań. Jedna po drugiej latorośl sta
rożytnego rodu przełam uje więzy oto
czenia, rzuca tytu ły i-zachęty i m a
jątk i, ażeby raz przecież odetchnąć
pełną piersią, upoić się praw dziwą
miłością i być z ludźmi ‘człowiekiem.
Ale w nierównej walce ..często opada
j ą skrzydła, a chwilę wolności okupić
przychodzi złamaniem życia.
Historya Austryi to historya jej
dynastyi. Granice się zm ieniają, j e 
dne kraje odpadają, drugie przyby
w ają, punkt ciężkości -przesuw a się
od Południa na Północ- i od Zachodu
na: Wschód, ale dynastya pozóstaje
niewzruszoną,—około niej skupia się
państwo.
To też nic dziwnego
że sędziwy monarcha,: w którego
ręku od la t praw ie sześćdzięsięciu
spoczywa ste r państw a,, przedewszystkiem stoi na straży dynastyi;^zaj
ścia rodzinne spraw iają mu więcej
kłopotów aniżeli naw et odśrodkowe
dążenia ludów. K raje i państw a
były zawsze tylko poszczególnymi
10

klejnotam i w habsburskiej koronie,
jed en odpadł— drugi- przybyw ał, byle
tylko korona sama aie straciła blasku.
A nielada to troska utrzym ać
w karbach tradycyi rodzinę usposobie
nia .'tak miękkiego, a tak silnie
rw ąca się do życia. To też tragedye idą jed n a po drugiej: to ciche
i rzewne, których ję k ledwie że echem
odbija się w najbliższem otoczeniu,
to straszne i głośne przejm ujące
echem cały św iat cywilizowany —
rzadko tylko, bardzo rzadko tragedya
przemienia się w sielankę. Arcyksiąże Rudolf, nadzieja i duma Austryi,
skończył samobójstwem, około którego
urosła ju ż g ęsta sieć legend, arcyksiąże Leopold Salw ator (Leopold Wolfling) silną ręk ą zerw ał pęta, rzucił
ty tu ł i nazwisko i poślubiwszy' w y
b ran ą kobietę, błaga, by św iat o nim
zapomniał. Siostra jego, toskańska
Ludwika, od męża i dzieci odtrącona,
błąka się po świecie jak o żywy pom
nik i zem sty i pokuty; inny młody
areyksiąże napróżno dotąd walczy
o rękę ukochanej dziewczyny ze sta
nu mieszczańskiego, kiedy jeszcze
inny dał się ju ż poznać i w cichej
rezygnacyi pędzi samotne życie. Ale
ze wszystkich najdziwaczniejszym je st
los arcy księcia Jan a Salw atora, który
pod nazwiskiem Jan a Ortha stał się
iście legendarną postacią.
Leopold Salw ator, z toskańskiej
linii Habsburgów, urodził się w e Flo
rencji w roku 1852, liczy więc, lub
liczyłby obecnie lat, 54. Od młodości
łączyła się w nim pow aga reform ato
ra z krew kością rwącej się do życia
duszy; jako młody oficer służący
w Galicyi, zasłynął z niejednej
erotycznej aw antury, równocześnio
jed n ak odbywał poważne studya woj
skowe, których owoc złożył w głośnej
rozprawie p. t. „Drill oder Brziehung"
(tresura czy wychowanie) i w której
potępił .w czambuł cały system kształ
cenia żołnierzy.
Odtąd m ło d y
areyksiąże popadł z aw ansu
W niełaskę. Po
rzuciw szy służ
bę wojsko wą.osiadł w dziedzi
cznym zamku
O rth , k o ło
G m unden i
przezjakiś czas
nic o nim., sły
chać nie było.
N agle., w roku
1887 rozeszła
się wiadomość,
że 38 letni wów
czas arcyksiąże żeni się z
s y m p a ty c z n ą
s u b r e t ą w ie
deńską, panną
Areyksiąże Jan Salwator.
Milly Stuebel.
To m ałżeństwo
zerwało do reszty łączność pomiędzy
nim a dworem. Nie mogąc uzyskać
pozwolenia cesarskiego, zrzekł się
ty tu łu i nazwiska, przyjął imię i n a
zwisko Ja n Orth i poślubił ukochaną
kobietę. Złożywszy egzamin jako ka-

głoska — i znajduje się w Japonii.
Żyjący w Paryżu publicysta hiszpań
ski, p. Eugenio Garzon, znalazł ślady
jego w Argentynie, w mieście Con
cordia i ogłasza list tamtejszego pre
fekta policyi, p. Josó Bojlut, który
potwierdza, że Jan Orth, przy wy
buchu wojny rosyjsko-japońskiej, wy
jechał z Argentyny do Japonii. Dal
sza pogłoska twierdzi, że Orth przez
cały czas wojny pracował w japoń
skim sztabie generalnym w Tokio.
Przeciwko'przypuszczeniu, że Jan
Orth żyje, przytaczają fakt, że miał
on na pokładzie 30 majtków dalmatyńskich, z których żaden odtąd zna
ku życia nie dał. Ale z drugiej stro
ny wiadomo, że Orth przez pół roku
bardzo starannie majtków dobierał,
że wszystko byli ludzie, którzy przed
tem już z nim podróże odbywali i że
ani jeden z nich nie był żonatym.
Jeszcze jedna ważna okoliczność zdaje się potwierdzać przypuszczenie, że
Orth żyje. Poważny literat wiedeń
Milly Słuebel.
ski i współpracownik „Zeit", Feliks
Salten, złączony ścisłą zażyłością
pitan „dalekiej jazdy" nabył kupiecki z arcyksięciem Leopoldem Salvatosiatek „Małgorzata" i został przedsię
rem (Wolflingiem)
biorcą okrętowym. Cały swój zacho
zapytywał go
przed dwoma
wany majątek ulokował w banku
w St. Gallen i nabrawszy ładunek
laty, co o lo
saletry przeznaczony do Valparaiso,
sie Ortha są
wraz z żoną puścił się w drogę. Na
dzą w rodzi
statku znajdowało się 30 majtków
nie cesarskiej?
osobiście przez Jana Ortha w DalNa co arcyksiąmacyi zwerbowanych. Ostatnia wia
że odpowiedział,
domość o nim doszła, list do matki,
że rodzina ma
Yacht S. Margarit.
wyszła z Eusenada, odtąd wszelki
przekonanie, że
ślad zaginął.
Orth żyje. — Bądź jak bądź, los tułacza
Kilkakrotnie dochodziły wieści z cesarskiego domu nie jedną jeszcze
że Jan Orth żyje i umyślnie kryje się wytworzy legendę, a w dalszej przy
przed światem, dotąd jednak żadna szłości natchnie niejednego poetę do
się nie sprawdziła. W roku 1899 wielkiego dzieła. W burgu cesar
otrzymał paryski „Temps" wiadomość skim na wspaniałej Ringstrasse Jan
z Algieru, że Jan Orth bawił tam Orth na zawsze pozostanie jako śmia
przez dłuższy czas i mieszkał na ruę łek, który nogami podeptał zwyczaje
de l’ótat major. Przechodząc ulicą i tradycyę, rzucił tytuł i nazwisko,
stanął w obronie damy atakowanej ażeby być z ludźmi człowiekiem.
przez policyanta, za co przez władze Wiedeń.
Sewer.
miejscowe wydalony, odjechał do
Marsylii. „Temps" zarządził ankietę,
która stwierdziła, że istothie przez
kilka miesięcy bawił w Algierze ta
jemniczy cudzoziemiec, który miał
zatarg z policyantem, w sądzie oświad
czył, że nazywa się Jan Orth i został
wydalonym, Dalsze poszukiwania speł
zły na niczem.
W kilka lat później rozeszła się
pogłoska, że Jan Orth żyje i mieszka
na wyspie Majorka u swego brata
Ludwika Salvatora, który od 30 lat
pędzi tam samotne życie. Z polece
nia „Frankfuter Ztg" udał się wtedy
na Majorkę znany pisarz niemiecki,
Roda — Roda który dał wprawdzie
nader piękny opis pustelniczego zam
ku, ale Jana Ortha nie odszukał.
Prawda, że nie zastał i samego go
spodarza, bo Ludwik Salvator od
4 prawie lat znajdywał się na pełnem morzu na własnym okręcie
„Nixe“. Zagadka pozostała przeto
niewyjaśnioną, bo na „Nixe“ mógł
się wraz z arcyksięciem Ludwikiem
znajdować także jego brat.
Teraz znów nowa wieść obiega
świat. Jan Orth żyje—opiewa po
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WALKA z GRUŹLICĄ.
Studenckie

uzdrowisko w Zakopanem.

Młodzież nasza nie wiele wytwo
rzyła instytucyi poza ściśle korporacyjnemi lub politycznemi stowarzy
szeniami. Wytworzyła jednak coś nie
Coś. 1 to właśnie należy podnieść
i pochwalić.
Jedną oto z takich instytu
cyi jest dom zdrowia dla suchotni
ków, powstały w ZSkopanem, pod
nazwą Pomoc Bratnia. Kieruje tern
uzdrowiskiem dr. Józef Żychoń. I po
wiadają ci, co bliżej na to kierowni
ctwo mają sposobność spoglądać,' iż
jest ono bardzo dzielne.
Jak nainstytucyę le
czniczą przy
stało, zacho
w uj e ona
n ajszerszą
tolerancyę,
nie zamąco
ną w naj
m n ie js z e j
mierze przez
echa walk
okrutnych,
które ro z
dzierają polską młodzież
na ob o zy ,
Dr. J. Żychoń,
w r o g-i e i
nienawistne sobie. Dom zdrowia zaj
muje się ściśle' leczeniem.
Wprawdzie skutkiem tego znosić
musi „napaści prasy partyjnej, która
gwałtem pragnie go w wir walki"
porwać.
Skarży się na to dr. Żychoń
w swem dzielnie napisanem sprawo
zdaniu.
— A przecież towarzystwo nasze
nie zwalcza ani klerykalizmu, ani socyalizmu, ani narodowej demokracyi,
lecz jedynie gruźlicę!—woła.
Przystęp do Bratniej Pomocy za
kopiańskiej ma każdy uczący się, od

Dom „Bratniej Pomocy" w Zakopanem

lat 15 do 30, o He jest dotknięty
gruźlicą. Każdy, a więc bez różnicy
przekonań: uczeń, student, kleryk,
studentka.
Zarząd tej instytucyi stara się
bardzo, aby odpowiadała ona celowi,
a więc aby była uzdrowiskiem dla
gruźlicznych, a nie prostym szpi
talem lub nawet prostym pensyonatem. A to osiągnąć, wobec pol
skiej niesystematyczności i mało jesz
cze rozwiniętego poczucia społecznomoralnego czy- też moralnie-społecznego, nie tak łatwo.
Oto posłuchajcie, jak to nieraz by
wa. Przyjęcie do’ Bratniej Pomocy
uwarunkowane jest najpierw uprzeddniem zgłoszeniem się i dopełnieniem
pewnych, informacyę na celu mają
cych formalności; potem specyalnem
świadectwem lekarskiem; wreszcie
opłatą miesięczną stu koron.
„I zdarza się, pomimo całej na
szej ścisłości, że przyjąć musimy—
mówi sprawozdanie — pacyenta, zu
pełnie do leczenia u nas się nie na
dającego a przybyłego bez świade
ctwa, bez poprzedniego wogóle zgło
szenia i bez... pieniędzy"...
Przyjmować chorą młodzież, do
tkniętą strasznem złem gruźlicy, zu
pełnie bezpłatnie, o ile nie może
ona płacić za leczenie—jest to ideał
Bratniej Pomocy. Ale od ideału tego
młoda ta, ciężko o byt swój walcząca,
instytucya jest daleko. W tym pierwszym'okresie istnienia i działalności
postanowiono wymagać opłaty od cho
rych: sto koron miesięcznie.
Otóż gdyby wszyscy chorzy mo
gli tę skromną sumę za leczenie pła
cić Dom zdrowia dziś już, dzięki
ofiarności różnych osób i instytucyi,
mógłby istnieć w granicach jakiegoś
z góry ułożonego budżetu, bez troski
ciągłej o to, co będzie jutro.
Tymczasem tego stanu właśnie
osiągnąć jeszcze, niestety, nie można.
Trudno obronić się przed przyjęciem
chorego, który niema stu koron, któ
ry zapukał dó wrót Bratniej Pomocy,
a w którym choroba porobiła spusto
szenia. Trudno wydalić również takiego
chorego, który pierwszy miesiąc pobytu
opłacił, a następnych nie może, kiedy
dłuższe przebywania w sanatorium
wróci go uniwersytetowi, rodzinie,
społeczeństwu—życiu.
P. Dyonizy Bek, członek rady
nadzorczej, w sprawozdaniu swoim
tak pisze o tej sprawie: „Ustanowio
no zasadę przyjmowania tylko tych,
którzy mogą sami, lub ktoś za nich,
opłacać 100 koron miesięcznie. Rozu
mowano, że korzystniej jest zapew
nić mniejszej ilości wszystkiego, cze
go potrzeba i jak należy, aniżeli więk
szą ilość narażać na niedokładności
i braki. Rozumowanie bardzo słusz
ne, 'zasada bardzo rozumna, ale dla
przeprowadzenia jej potrzeba tylko...
nie mieć serca..."
Obecnie Bratnia Pomoc rozporzą
dza już 29-eiu miejscami. Istnieje ona
od 1901/2 roku i rozwijała się powoli
ale systematycznie; w pierwszym roku
dała przytułek 26 chorym, w drugim
43/ w trzecim 40, w czwartym 59,
w piątym 65. Jest to jednak ledwie po

Kopalnia nafty w Rypnem.

łowa w stosunku do zgłoszeń. W ro
ku piątym, 1905/6, starało się o do
brodziejstwo leczenia się w Bratniej
Pomocy 116 chorych.
Co się tyczy rezultatów osiąg
niętych, to, w uzdrowisku zakopiańskiem mniej więcej połowa studen
tów osiąga poprawę (w roku sprawo
zdawczym 47,6o/°), a około 20% osiąga
wyraźne poleszenie, s możnością po
wrotu do pracy (w roku sprawozdaw
czym 21,6%).
Rezultaty są więc
względnie do złośliwości choroby su
chot bardzo dobre.
Jednak długi tej instytucyi wy
noszą juz 20 tysięcy koron.
Wprawdzie posiada ona i wierzy
telności. Ci, co nie mogą zapłacić za
leczenie się, wystawiają rewersy. Ale
inkasa tych sum jest odległa i, jak
świadczą analogiczne fakty w róż
nych stowarzyszeniach zaszłe, bardzo
problematyczna.
Sprawozdania wspominają często
nazwisko hr. Kazimierzowej Sobań
skiej jako bardzo oddanej opiekunki
i tego pięknego zakładu.
Marzeniem Bratniej Pomocy jest
dom własny. Byłoby to dla niej
ogromną pomocą. Dziś mieścić się
trzeba w domu wynajętym, a że jest
się lokatorem, który „płaci trudno",
nie można być wymagającym pod
względem reperacyi. A chorzy na
tern cierpią.
Może śród naszych czytelników
znajdą się tacy, którym te informacyę
nie będą obojętne...
Zakopane.
D.

Z przem ysłu g a lic y js k ie g o ?
Jeden z najpoważniejszych odłamów
przemysłu galicyjskiego, przemysł na
ftowy, opanowany został z biegiem lat
przez kapitał przeważnie obcy: niemiec
ki, belgijski i amerykański. Obecnie je
den z najlepszych terenów roponośnycb,
w Rypnem pow. dolińskiego w Karpa
tach, na którym pracowała do niedawna
kompania bełgijczyków, przeszedł na
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własność polskiej spółki naftowej „Rypne“, zawiązanej świeżo we Lwowie. Na
czele spółki stoi rada nadzorcza, której
prezydium tworzą: prof. Roman Załoziecki, dr. Stefan Bartoszewicz i dr. T.
Battaban. Dyrektorami są pp. inż. E.
Libański i dr. E. Lilien. W ubiegłym
tygodniu przystąpiono do wiercenia
pierwszego szybu.
S.
Lwów.

Piosenkarz warszawski.
Wicuś Rapacki.
Nie jest to wcale cudowne dziecko.
Mąż dorosły i jeden z iilarów operetki
naszej. Piszemy tylko zdrobniale jego
imię, aby odróżnić go od ojca, znakomi
tego pana Wincentego, który jest filarem,
dramatu polskiego i sam dramaturgiem.
W ten sposób zresztą odróżniają
Wicusia za kulisami.
Oryginalny to człowiek, oryginalny
talent, jedyny u nas w swoim rodzaju
i stanowczo, jak na wybitne swoje zdol
ności, za mało popularny.
Jest to muzyk—muzykalny, humory
sta pełen, humoru, śpiewak, który ma
głos i piosenkarz, który posiada talent.
Rzecz, niezwykła, prawda?
Mówił mi-kiedyś Wicuś:
— Już od dzieciństwa okazywałem
ogromny zapał do muzyki. Dla tego też
ojciec nie pozwolił mi wstąpić do konserwatoryum...
Wychowany w rodzinie artystycz
nej, która w drugiem pokoleniu dała
teatrowi paniąłłonoratę,a malarstwu p a
na Józefa, Wicuś nasiąkł artystyczną
kulturą, której w nim pełno.
Początki miał dość mozolne.
Ale obecnie lody są już stopione,,
przeszkody złamane, a publiczność pod
bita jutro witać będzie śpiewaka i pio
senkarza jako ulubieńca Warszawy.

Tu jest nieporównany.
Wyborny Parys w „Pięknej Helenie",
I nietylko dla tego, że]’bez konkucharakterystyczny Grincheux w „Dzwo
nach", pełen werwy „Sinobrody", w ostat rencyi.
Wincenty Rapacki jest wszechstron
niej kreacyi swojej operetko woj Pasternaka w „Smoku i królewnie1', dowiódł nie ale i rzeczywiście utalentowanym
Rapacki, żę posiada humor, udzielający człowiekiem. Jego piosenki są popularne.
Śpiewa je ulica. Gwiżdże ją i nuci War
się publiczności.
szawa. Chwyta je i za granicę wywozi
A tak rzadko dziś o dar humoru
śród tych, .którzy zawodowo podejmują
fonograf.
się nas bawić.
Popularną „Andzię“ słyszałem tego
Czytelnicy nasi zresztą wiedzą
lata wykonywaną na bulwarach
o tem,że Rapacki ma humor. „Świat"
paryskich.
stale drukuje wyborne jego frasz
„Kołysanka", „Zagniewana",
ki. Na konkursie na humoreskę
„Czarny kot",
„Odpowiedź
otrzymał zresztą nasz autor
Andzi"—to są perełki melodyi
pierwszą nagrodę za „Tygrysa
i poezyi zarazem.
bengalskiego".
Wystawił Rapacki i dwie
Humor też często tryska
operetki: libretto i muzyka
z piosnek Rapackiego, które są
własne- ■
— „Dama w czarnym
najtrwalszym jego tytułem do
szalu"; ,Pajacyki‘‘.
sławy.
Obie z powodzeniem.
Jest to u nas jedyny piosen Wincenty Rapacki Ale Rapackiemu należy się po
karz na wzór tych pieśniarzy fran
wodzenie kolosalne i nie wątpię,
cuskich współczesnych, którzy sami ro że je którego z bliskich-już dni osią
bią wszystko, co na piosenkę się składa:
gnie. Być może—trzecią swoją operetką...
wiersze^ muzykę, wykonanie.
Piw.

Z wystaw polskich. Kraków: „Salon” 1906.
Starzy, młodzi i najm łodsi spo
tkali się z sobą w znakomitym dobo
rze w tegorocznym „salonie" krakow 
skiego Tow arzystw a sztuk pięknych.
Tak ożywionego reiides-vous trzech
pokoleń artystycznych nie pam iętamy
oddawna. Z w iększą też, niż kiedy
kolwiek w yrazistością, w ystęp u je rys,
różniący „daw ne i nowe lata" pol
skiego, a w szczególności krakow
skiego m alarstw a: u ludzi, należących
wiekiem do kończącej się epoki, sku
pienie spostrzegawczości m alarskiej
przedew szystkiem na postaci ludzkiej
i wykończenie roboty dokładne, czę
sto drobiazgowe, u młodszych—pęd
do przyrody, do słońca i zmroku, ła 

nów zbóż i śnieżnych przestrzeni,
sm ug leśnych i nieskończonych tonacyj nieba, a obok tego malowanie
plamami, kładzionemi obok siebie
ż pozorną niedbałością i brutalnością.
W śród jednych i drugich skala
w artości w aha się od tchnienia w iel
kiego ta len tu do przeciętnej szarzy
zny, która pozwala widzowi patrzeć
i iść dalej. W ytw orny i wolny od
wszelkich niedomówień W ojciech Kos
sak, który w ystępuje z w ielkiem m a
lowidłem dzieci na tle parku; subtel
ny i nazbyt elegancki Stachiewicz,
m istrz w rysow aniu głów ek damskich
o liniach słodkich i pełnych salono
wego wdzięku, . dający szereg w y

jątkow o pięknych aktów męskich; rzad
ko w Krakowie widyw any Styka, tr a 
ktujący sztukę z koturnu, który prze
bija się tak dobrze w portrecie, ja k
w kaw ałku jego „Golgoty"; rów nie
rzadko w ystępujący w szranki Benedyktowicz, nieubłagany w róg nowinek
i nowiniarzy m alarskich, którego rude
od zachodzącego słońca i rachityczne
drzew a zaliczać się mogą do lepszych
dzieł swego twórcy; zadum any u pod
nóży W aw elu Pabijariski, pow racają
cy zawsze do swego umiłowanego
królewskiego motywu; samotny Mal
czewski, rzucający w tłum niedziel
nej publiczności po raz setny i pierw 
szy swoje dwa miedziano-floletowe
autoportrety w tow arzystw ie koników
polnych, k tó re tym razem zresztą
u leg ły metempsychozie, wszyscy oni,
tak niepodobni do siebie, często różni
skalą talentu, posiadają niezaprze
czone prawo do uw agi, niekiedy do
szczerego respektu.
Praw dziw y ta len t pozostanie za
w sze żywotnymi choćby się dokoła
niego Bóg w ie ja k groźnie spiętrzyła
fola now atorstw a. Potw ierdzenie tej
praw dy przynosi większa część dzieł
starszych m alarzy, zgromadzonych
w tegorocznym „Salonie". Któż zechce nie uznać lwiego pazura w try 
ptyku Wodzinowskiego, tęgo w ierne
go m alarza ziemi krakowskiej? T ry
ptyk zajm uje na w ystaw ie m iejsce
honorowe i w artością artystyczną
i rozmiarami. T rzy w ielkie obrazy,
wzorowo nam alowane, zaw ierają dzie
je krwaw ego dram atu wiejskiego, k tó
ry dał artyście sposobność do rozwi
nięcia niepospolitego m istrzow stw a
w rysunku ciał i w yrazach tw arzy.
Z Włodż. Tetm ajerem jeszcze bardziej
przechodzimy do prostoty i wielkości
rzeczy pierwotnych. W jeg o „Żniwie"
złoci się najw spanialszy poem at pol
skiej przyrody. Dojrzały, ścielący się

Wystawa w krakowskim „Salonie” 1906.
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Z tegorocznego „Salonu" Krakowskiego.

Włodzimierz Tetmajer. * „Żniwo” .

dzaju p rz y n o s i
plon obecnej wy
stawy, należy Ja
rockiego „Pastu
szek" na szarem
smutnem tle koń
czącej się jesieni.
Wielka, pierwszo
planowa p o sta ć
chłopca, przedsta
wiająca się w oś
w ie tle n iu osta
tnich b ły s k ó w
słońca jako ciem
na. konturami tyl
ko zaznaczona pla
ma, nie przytłacza
Br. Rychter-Janowska. „W nętrze” .
wcale dalekiej per
spektywy pej zażu,
pod sierpy żniwiarek łan pszeniczny, lecz wrasta weń, staje się jego uzupeł
który w dali gdzieś zamyka ciemno- nieniem. Interesują również pejzaże
fioletowa smuga lasu, goreje żarem jesienne Karpińskiego, widoki z oko
letniego południa, a na tle tern ży- lic Tyńca S. Podgórskiego, typ wieś
wemi plamami kładzie się czerwień niaczki krakowskiej Krasno wolskiego,
i biel stroju krakowskich wieśniaczek. wyborne studya wieczorne Uziębły,
Przyroda i człowiek stapiają się tu doskonałe krajobrazy St. Janowskie
w jedno, splatają się w nierozdzielną go. Wzbija się wysoko ponad prze
całość, należą do siebie, jak tony jed ciętną poprawność St. Filipkiewicz,
nej pieśni.
twórca kilku świetnych fragmentów
-■N atura i człowiek, żyjący w nie zimy tatrzańskiej. W długim szere
rozerwalnej z nią wspólności, te dwa gu autolitografli wystąpił z cyklem
wiekuiście nowe tematy zapełniają pejzażów Dąbrowa. Niezwykle pięk
niemal całą twórczość tych młodych ne studya nocnego oświetlenia dali:
malarzy, którzy się składają na współ J. Piotrowski w'motywie z plantacyi
czesne wystawy polskich salonów. krakowskich i M. Trzciński w frag
W Krakowie, którego okolice dostar mencie ogrodu publicznego. Długą
czają niewyczerpanych wrażeń malar musiałaby być lista samych tylko
skich, ten rys charakterystyczny wy najlepszych prac, z jakiemi młodzi
stępuje z szczególną dobitnością. Do malarze nasi widnieją w salonie te
najlepszych rzeczy, jakie w tym ro gorocznym. Należą tu przepyszne
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kwiaty . St. Czajkowskiego, widoczki
z osady rybackiej Kuczborskiego, modlący się żydzi Markowicza, akware
lowe, kredkowe i olejne szkice wiel
komiejskie Bujki, należące do najcie
kawszych rzeczy,, jakie się spotyka
na wystawie.
Z dużym, jak zawsze, i cennym
plonem wystąpiła p. Rychter-Janow
ska. Oprócz interesującego wnętrza
w słonecznem oświetleniu dała jede
naście szkiców pejzażowych, prze
ważnie hardzo pięknych, wykazują
cych ciągły rozwój tego niepospolite
go talentu, a obok nich wspaniałe
makaty, jedna z aplikowanym z wy
cinanek sukiennych pejzażem, druga
z przepysznem stadem wron, skomponówanem przez p. Tadeusza Ry.chterą. Zajmującą nowością na wysta
wie są kolorowe drzeworyty p. Krasnodębskiego. Sensacyę niezupełnie
dodatnią wzbudza p. Vlastimil Hof
man kolosalnym tryptykiem, przed
stawiającym w szeregu równie ta
jemniczych, ja k nagich symbolów,
historyę kobiety. W dziale rzeźby,
reprezentowanej, jak zawsze, dość
ubogo, wybijają się prace Lewandow
skiego, a wśród nich jeszcze jedna
Salome, oryginalniejsza od wszystkich:
naga, szalonem rozpasaniem powalo
na ńa ziemię, wgryzająca się ohyd
nym pocałunkiem w zastygłe usta
głowy św. Jana. Całą wreszcie wy
stawę dekorują rozrzucone po wszyst
kich salach majoliki Szczepkowskie
go, w jednakowym stopniu piękne,
jak—drogie.

Kraków.

...

Stoslaw.

Diva operetkowa.

Panna Van Loo.

Młoda śpiewaczka francuska, która
stała się ulubienicą publiczności war
szawskiej. Przybywa do Warszawy parę
razy do roku, występuje w Nowościach
w operetce polskiej, a gra i śpiewa z ta
kim wdziękiem i z taką umiejętnością,
że to dziwne zestawienie — primadonny
francuskiej z zespołem polskim — prze
stało razić. P. Von Loo gości- często
i na poważniejszej estradzie Filharmonii
warszawskiej,

„Ich troski".
Pogodna, słoneczna niedziela. - Na
Krakowskiem Przedmieściu i Nowym
Swiecie tłumy, przecisnąć się niepodo
bna. Trzeba iść krok za krokiem, po
suwając się wolno, prawie że opierając
nos na jakimś karku (dobrze, jeśli to
„karczek11) i czując wzajem na włas
nym ciepły oddech jakichś ust (dobrze
jeśli „usteczek11).
Tradycyjny „przegląd11... Praw
dziwy warszawiak, z krwi i kości warszawiak, dla którego świat się
kończy w Konstancinie, nie mógłby sobie wyobrazić niedzieli bez tego
„przeglądu11. Wystawa żywych rzeźb, które się tak rozkosznie ruszają
i tak zalotnie śmieją.
Patrzy-na nie człowiek i zachwyca się: Jakie ładne, jakie zgrabne,
ile w nich wdzięku, czaru; Przez myśl mu nie przejdzie, jak to uwa
żać trzeba, żeby się ładnie wydać.
Sam wdzięk wrodzony nie wystarcza, a przynajmniej nie wystarcza
dla bliźnich, spojrzenia trzeba umieć przyciągnąć. Co to jest zachodu
z włożeniem kapelusza! W „feralny11 dzień (trafiają się takie) z kwadrans
trzeba stać przed lustrem, nim się z uśmiechem zadowolenia zawyro
kuje wreszcie: „dobrze11.
Jedna szpilka zawadza o włosy, poprawia się ją: wtedy wycho
dzi na jaw, że druga zawadza o grzebień—a przez ten czas woalka
się zsunie albo rozluźni... Można się zniecierpliwić.
' Dobrze, jeśli te drobne niedokładności spostrzeże się w do
mu, gorzej, jeśli w towarzystwie lub na ulicy. Wtedy
trzeba je usunąć jednym niedostrzegalnym ruchem. Dro
bne kobiece dłonie w tern celują. Raz, dwa i ani śladu,
że się coś rozpruło, że się gdzieś haftka oderwała... Męż
Mężczyźni na tern się nie zna
czyzna w podobnej sytuacyi palceby sobie tylko do krwi
ją. Ale bo też kobiety nigdy nie
kłuł. Bo to przecież jedna ze specyalnych cnót nadobnej
ubierają się dla mężczyzn. Wszystkie
łowy.rodzaju ludzkiego: mistrzowskie władanie szpileczkami.
Ostatni rzut oka przed lustrem na błyszczące buciki, ha- te starania to dla przenikliwych oczu
leczki, które niedyskretnie wysuwają się z pod podniesionej sióstr bliźnich.
Mężczyzna mniej jest wymagający,
sukni,- pełne dumy że to do nich raczej, a nie do sukni męż
czyźni „sypią oko11 i można—wyjść. Ale niedość jest ubrać a przynajmniej mniej dba o pozory.
się i wyjść na ulicę. Trzeba umieć po niej chodzić... żeby się Jeśli kobietę kocha, to może być źle
nie popsuła piękna linia sukni, żeby ją w miarę unieść, nie ubrana, nieubrana—wszystko jedno...
obrażając przyzwoitości, ale i innym pozwalając coś zobaczyć.
w/>.
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Strajk w gazowni przy ulicy Ludnej.

Warta przy drugiej bramie gazowni.

Kuźnia i warsztaty ślusarskie. Garść pozostałych robotników prowadzi rozmowy na temat strajku i objęcia
fabryki przez saperów.

Zarząd gazowni przy ulicy Ludnej*

Wojsko w Gazowni.

Wypróżnianie retort z koksu; nabija się na nowo

Straż zbrojna przy bramie głównej

Jarak wojskowy przy gazowni.
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Strajk w gazowni przy ulicy Ludnej.

Gaszenie koksu po wydobyciu z retort.

Alberti, dyrektor gazowni.

rozkaz socyalistycznej policyi—ale
wrażenia już nie
robią. Społeczeństo nauczyło się
żyć w środowisku
ciągłych perturbaImprowizowana umywalnia w gazowni.
cyii ci,którzy uwa
żali, że czynienie
ustawicznego niepokoju utrzymuje
w narodzie ferment rewolucyjny, osią
gnęli niespodziewanie wprost przeci
Gdyby szło o ułożenie biuletynu wny rezultat: zobojętnienie ludzi na
stanu społecznego zdrowia naszej niepokoje, uodpornienie się na nie,
Warszawy, żredagowaeby go nale przyjmowanie ich jak coś naturalnego,
co uwagi nie zwraca.
żało mniej więcej w takiej formie:
Obywatel warszawski powiada so
„Puls dosyć regularny.
„Od czasu do czasu zaobserwo- bie bez cienia rozdrażnienia:
— Krawcy strajkują. Ha! prze
„wać się daje gorączka, lekka
„wszakże, 37.i do 37.2. Zakłóce chodzę jeszcze rok w starem palcie!
A żona głaszcze go po brodzie:
n i a w krążeniu krwi bywają
■— Będzie oszczędność...
„jeszcze, ale są krótkotrwałe i lo
Obywatelka znowu powiada so
ja ln e g o charakteru. Apetyt wca„le niezły Wogóle najwidocz bie bez jakiegokolwiek podniecenia:
— Masarnie zamknięte. Kupię
n ie jsz y stan rekonwalescencyi."
W chwili obecnej- np. mamy tyl cielęciny funt więcej, będzie na koko dwa strajki: masarski i krawiecki. lacyę na zimno...
A mąż je st z tego zadowolony
Są one oba pełne epizodów i pery— Ta wędlina to się i sprzy
petyi—trw ają przy brzęku szyb, tłu
czonych i wystrzeliwanych przez bo krzyła nawet...
jowników za „wolność" w sklepach,
Zresztą „walka klas" perfekcyoktóre nie są zamknięte na pierwszy nuje się u nas. Zorganizowanie się

Felieton Warszawski.
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klasy roboczej pociągnęło za sobą,
jako konieczne następstwo, zorganizo
wanie się klasy przymysłowców. So
lidarność proletaryatu wywołała so
lidarność pracującego w przemyśle
kapitału. Naprzeciwko silnych socyalistycznych partyi stają coraz to po
tężniejsze związki fabrykantów.
Rok temu rozlegało się jedno
tylko hasło walki klasowej:
— Strajk!
Był to okrzyk wojenny idących
do ataku.
Obecnie słychać i drugie hasło
tej nieubłaganej i zaciętej walki:
— Lokaut!
A je st to hasło tych, co się bro
nią, co dają odpór.
A ja k we wszystkich nieubłaga
nych i zawziętych wojnach, tak i u nas:
zwycięzców niema,—z obu stron są
tylko zwyciężeni.
Dó czego jednak społeczeństwo
nie przywyknie nigdy, przeciw czemu
musi protestować coraz głośniej i co
raz energiczniej — to przeciw zabój
stwom i mordom partyjnym. Krwa
we plamy zaś raz po raz, dzień po
dniu, padają na karty naszego życia.
Zabójstwo inżeniera Welkego, dyrek
tora gazowni, było jedną z większych
plam krwawych. Istotnie, przeraża
jąca to je st rzecz pomyśleć: za co na
tym "człowieku dokonano morderstwa.
Dawniej piec gazowy obsługiwany
był zawsze przez siedmiu robotników;
po wielkim strajku, wobec rozmaitych
uszkodzeń, sprawionych przez obsłu
gę niewprawnych saperów, dodano
czasowo ósmego robotnika; Welke
chciał powrotu do dawnej normy;—
oto cała .jego zbrodnia.
Władze poszukują energicznie za
bójców. W związku z temi poszuki
waniami poczyniono kilka aresztowań.
Oprócz tego, w obawie strajku, w obu
gazowniach pomieszczono wojsko. Otóż
to doprowadziło do' różnicy zdań
w grupach robotników: jedne grupy
postanowiły porzucić pracę w tych
warunkach, inne oparły się idei straj
ku i postanowiły pracować normalnie.
Mimo te wszystkie, zakłócające
życie społeczne objawy, miasto ma
normalny wygląd. Bardzo normalny
nawet, bo rozgrzebane je s t całe, po
mimo pory spóźnionej, — prawda, że
bardzo łagodnej—i tym razem na uli
cach najgłówniejszych, jak Krakow
skie Przedmieście i Marszałkowska.
Wzamian ze te rujnacye obiecu
ją nam jednak tramwaje elektryczne.
Czas na nie istotnie przyszedł
w Warszawie, ponieważ wszędzie już
w wielkich miastach poczynają elek
tryczne tramwaje uważać za przeży
tek, wyrazem postępu w wielkomiej
skiej komunikacyi zaś stał się tram
waj-automobil.
Ale cóż,—u nas tak zawsze.,.
Inaczej może będzie na przysz
łość, skory pozyskamy samorząd. Po
dobno zanosi się na to. Przez dwa
tygodnie grono działaczów polskich
prowadziło rozmowy i rozprawy z wyż
szymi urzędnikami ministeryum spraw
wewnętrznych a trudno przypuścić
aby to miało być na próżno. Nasi mę-

żowie walczyli o język polski i ziem- Bomba w katedrze św-Piotra
stwo centralne.
w Rzymie.
Pierwszy jest stanowczo już zdo
byty, ponieważ warszawski jenerał
gubernator zgodził się w końcu na
Barbarzyństwo anarchistów nie ma
niego. Polski język więc będzie ję 
granic.
Zdaje się nawet, iż idzie tym nie
zykiem urzędowym naszych samo
bezpiecznym szaleńcom właśnie o to, aby
rządnych instytucyi.
Natomiast sprawa ziemstwa cen przekroczyć wszelkie możliwe granice
tralnego znajduje się w zawieszeniu. moralności i cywilizacyi. Wybuch bom
Takich ziemstw niema w Rosyi, a mi- by w katedrze św. Piotra w Rzymie, tem
nisteryum nie chce się pogodzić z my miejscu uświęconem przez chrześciaństwo,
ślą, aby polacy mieli jakiekolwiek a pietyzmem najwyższym otoezonem
ulepszone bardziej instytucye od tyhc, przez wszystkich tych, którzy zdolni są
z jakich rosyanie korzystają. Choć mieć cześć dla Sztuki, a szacunek dla
w tym razie nie idzie o żaden po kultury, stanowi nowy dowód, jak strasz
stęp w instytucyach samorządu a tyl
ko o prostą konieczność otworzenia nie opętać może szal zniszczenia umysły
gospodarczej jednostki, któraby zaj podniecone, a nieuksztalcone.
Na szczęście bomba miała więcej
mowała się sprawami, przez samo ży
cie, a nawet przez praktykę urzędni duszy, aniżeli ta dzika ręka, któ ra ją
czą scentralizowanemi: jak sprawa rzuciła. Uszkodzeniu uległo tyiko jedno
ubezpieczeń, kwestya regulacyi Wi z rusztowań. Pomnik Klemensa XIII,
sły i t. p.
dzieło Canowy, o które na razie się oba
Momentem kulminacyjnym tygo wiano, wyszło bez szwanku. Inne arcy
dnia jest wielki zjazd ziemian z kra dzieła, pod kopulą Bramanta zebrane, są
ju i dzielnic sąsiednich, na który za nietknięte. A lista sama tych arcydzieł,
proszenia podpisali: ks. Wł. Czetwertyński, p. Józef Ostrowski, bar. L. Kro- które mogły uledz zniszczeniu, jest wiel
ką i na czele jej znajdują się dwa nie
nenberg i hr. Wł. Potocki.
śmiertelne posągi Michała Anioła „MojVivus.
żesz“ i „Myśl".
Katedra świętego Piotra, choć nie
została wykonana według planów pier
wotnych, w których kompozycyi brali

W katedrze podczas wybuchu.
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udział Bramante i Michał Anioł, choć je j
jedność pierwotna została rozerwana,
przez fronton, posiadający charakter ba
rokowy i raczej pałacowy—uważaną jest,
za jedno z arcydzieł architektury; a opi
nię tę ustala szczególniej kolumnada,
we wspaniałym renesansowym stylu,
wzniesiona i obejmująca plac przed b a
zyliką niby dwoma potężnemii surowemi
ramionami.
Tysiące pielgrzymów polskich przy
bywa tu corocznie odświeżyć serce u gro
bu tego, który stał się kamieniem wę
gielnym chrzęściaństwa i oczy swe na
poić widokiem nieprzebranych bogactw
sztuki Watykanu.

Związek młodzieży muzycznej
W dzisiejszych czasach społecznego
i moralnego rozprzężenia, kiedy potrzeby
oświaty i kultury więcej niż kiedykol
wiek pozostają niezaspokojone, z praw
dziwą radością musimy powitać każdy
objaw wspólnej i samoistnej inicyatywy,
dążący do krzewienia wiedzy, do wszcze
piania poczuć dobra i piękna.
Tem serdeczniejszą i żywszą sympatyę budzą w nas także objawy, skoro
spotykamy je wśród zapalnej a ukocha
nej młodzieży naszej, w którą pokładamy
nadzieje bezpośredniej przyszłości na
rodu.
Jednym z do
wodów, że mło
dzież tanie od
nosi się obojęt
nie do ideałów
społecznych i
czynem popie
rać je potrafi,
jest nowozalożony „Związek
polskiej mło
dzieży muzy
cznej “, które
go ustawa obejmuje bar
dzo szeroki i
wszechstronny
„ali-roc / M a ł a ]
prezes związku
zaares
nziaiai w - Brzostowski,
młodzieży muzycznej.
ności.
Do działów jej najważniejszych na
leży .organizacya wykładów całego sze
regu nauk nietylko z dziedziny muzyki,
lecz raczej jako dopełnienie specyalnego
wykształcenia muzycznego, pobieranego,
w konserwatoryum i innych uczelniach
tego rodzaj u.
Drugiem zadaniem doniosłego zna
czenia je st— demokratyzowanie muzyki
w sferach robotniczych i wogóle w sze
rokich masach ludności, przez urządzanie
koncertów po cenach minimalnych, two
rzenie amatorskich chórów i orkiestry,
wygłaszanie odczytów, zbieranie i wyda
wanie pieśni ludowych.
Pozatem związek będzie wydawał
pismo przeważnie poświęcone rozwojowi
muzyki polskiej, zamierza tłomaczyć cel
niejsze utwory pisarzy obcych, organi
zując w tym celu osobny komitet, za
kłada bibliotekę publiczną i t. p.
Zarząd stanowi: prezez—Wieńczysław
Brzostowski; sekretarz — Eugeniusz Nowomiejski, skarbnik — Karolina Nawroczyńska; zastępcy ich: Smoliński, Du-brawski, Sieciński.
Sądzimy, że sprawie tak pożytecznej
społeczeństwo nie odmówi szczerego po
parcia!
________
J. R-g.

Pałac arcybiskupi w Poznaniu.

Wielka strata.
Ś. p. arcybiskup FI. Stabiewski.
Najstarsza w Polsce archikatedra
gnieźnieńsko - poznańska przywdziała
żałobę, tern cięższą, że trwać ona bę
dzie prawdopodobnie długie lata.
Spadkobierca prymasów, następca
Krasickich, Duninów, Przyłuskich, Ledóchowskich, śp. ks. arcybiskup Floryan Stabiewski osierocił swą dyęcez y ę w chwili ciężkiej i smutnej, tak
dla kościoła jak dla uciśnionej twar
dą i wrogą dłonią pruską narodowo
ści polskiej. Podwójną zatem stratę
poniosło społeczeństwo polskie przez
śmierć swego arcypasterza. Raz dla
tego, ponieważ ubył mąż zacny i pra
wy a mądry zarazem, pełen mężne
go poświęcenia z jednej, a wstrze
mięźliwej roztropności i poważnego
statku z drugiej strony—powtóre dla
tego, bo warunkach, w jakich się
znajduje ta najnieszczęśliwsza obec
nie dzielnica dawnej Polski, trudno
się łudzić, aby wybór następcy na
stolicę arcybiskupią, jeśli ma być go
dnym poprzednika, a zarazem zadowolnić słuszne żądania dyecezyan,
nie natrafił na zacięty opór ze stro
ny rządu pruskiego. Przewidzieć mo
żna długi spór pomiędzy rządem

a Stolicą apostolską. Osierocona archidyecezya może pozostać przez dłuższy
czas bez pasterza. Zresztą opłakane te
stosunki trwają już od trzydziestu kilku
lat, od rozpoczęcia t. zw. „walki kulturnej“, choć miano to jest prawdziwem
urągowiskiem kultury, albowiem ze
strony rządu walka prowadzi się
z bezwzględnością, graniczącą z bar
barzyństwem. W epoce tej dwukrot
nie już archidyecezya gnieźnieńskopoznańska ujrzała się w położeniu
analogicznem do dzisiejszego. Pierw
szy raz było to po uwięzieniu (1874),
a następnie wydaleniu z granic pań
stwa ks. arcybiskupa Ledóchowskiego, późniejszego kardynała.
Przez lat 12 wakował wówczas
tron arcybiskupi t. j. aż do
wstąpienia nań ks. Dindera
(1886), pierwszego niemca na
tern stanowisku. Dru
gi raz powtórzyło się
to po śmierci tegoż,
a trwało przez trzy
lata, tj. aż do mia
nowania arcybisku
pem (1891) zmarłe
go obecnie ks. Flóryana Stablewskiego. Dziś bardziej
niż kiedykolwiek nastawać będzie rząd
pruski, aby na tro
nie arcybiskupim w Po- ś. p. arcybiskup
znaniu nie zasiadł polak.
Watykan zaś, doskonale poinformo
wany o stosunkach miejscowych, zechce niewątpliwie opierać się kan
dydaturze niemca, wiedząc, jak bo
leśnie dotknąłby i obraził uczucia
polskich dyecezyan, równie silnie
przywiązanych do Kościoła i wiary,
jak do swych odwiecznych tradycyi
narodowych—a przywiązanych do te
go stopnia, że ustępstwo Watykanu
pod tym względem mogłoby mieć
nieobliczone skutki.
Od czasu, kiedy zmarły dostoj
nik Kościoła polskiego objął ważne
i trudne stanowisko, położenie kato
lików i polaków pod rządem pruskim
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Pracownia.

jeszcze się pogorszyło. Mianowanie
jego nastąpiło w chwili, kiedy poli
tyka hr. Caprivi’ego, następcy Bismarka, skłaniać się zdawała chwilo
wo ku umiarkowaniu. Chwila ta jed
nak była tylko przejściową. Nieba
wem zaczął się tern większy ucisk.
Wśród ciągłej walki i nieustan *
nego oporu, jaki stawiał zmarły ar
cybiskup uchwałom rządu, podziwiać
w nim należało przedewszystkiem
spokój i godność. I rzecz dziwna,
a smutna zarazem: ta właśnie cno
ta, ten umiarkowany ton i niezachwia
na powaga, jakie zmarły dostojnik Ko
ścioła, zachować umiał, zjednały mu
przeciwników nietylko wśród
tych, z którymi walczył, ale
i we własnem społeczeństwie.
I swoi nie szczędzili mu
równie bolesnych jak
niespraw iedliw ych
wyrzutów, nazywa
jąc umiarkowanie i
spokój uległością,
takt i miarę słabo
ścią, a ujawniają
cą się zawsze i tak
słusznie chęć do
załatwienia sprawy
na drodze pokojo
wej, ustępstwem wo
bec rządu. Nie zanie
dbano tej taktyki nafi. stabiewski.
wet w ostatniej sprawie
szkolnej, wywołanej przez
rząd, który ludzkim i boskim prawom
urągając, dzieciom polskim w ich
własnym języku rodzinnym modlić
się zakazał.
Nic więc dziwnego, że w warun
kach tak ciężkich i przykrych, zdro
wie człowieka, z natury bardzo wra
żliwego i czułego, przedwcześnie na
szwank narażone zostało. Po kilku
latach równie zaszczytnego jak
męczącego sprawowania władzy, zapadł ks. arcybiskup na dotkliwą a nieu
leczalną chorobę serca. Fizyczne cier
pienia, zespolone z moralnemi, któ-

Pałac arcybiskupi w Poznaniu.
Kąt wielkiej sali
przyjęć z portretem arcybiskupa Stablewskiego.

Z gehenny poznańskiej.

Grupa dzieci wielkopolskich z Siomianic, katowanych
za nioodpowiadanie po niemiecku, podczas nauki
roligil.

Pałac arcybiskupi w Poznaniu.

rych mu ze wszystkich stron nie
szczędzono, trwały długo, bo aż siedem
lat. I bez przesady rzec można, że
każdy nowy cios, każdy świeży po
mysł dzikich hakatystów przeciw
Kościołowi i polskości był gwoździem
do trumny dla gorliwego kapłana
i dla głęboko czującego patryoty. Aż
się dopełniła miara trucizny w tym
kielichu goryczy, z którego pił pra
wie bezustannie i obficie w ciągu
kłopotliwego a znojnego żywota.
Zmarł, prawie nagle, w cnwili,
kiedy obecnym zdawało się, że nastą
piło w jego zdrowiu niejakie polep
szenie, dnia 24 listopada, t. j. w ze
szłą sobotę o 3/4 na 9-tą wieczo
rem, w swym pałacu arcybiskupim,
przyozdobionym przezeń dziełami sztu
ki, tuż obok archikatedry, którą według
własnego planu odnowić i upiększyć
kazał. Bo wśród kłopotów swego
urzędu, niestrudzony ten człowiek
znajdował jeszcze dość czasu na do
skonałe administrowanie i dyecezyą
i majątkiem arcybiskupim, który po
większył i utrwalił, na zakładanie seminaryów i szkół, na popieranie sztu
ki, na której się znał, umiejąc zużyt
kować to znawstwo w celach restau
rowania starych, a wznoszenia nowych
świątyń.
O sobie- pamiętał tylko na jed 
nym punkcie. Czując śmierć nieda
leką, odnowić kazał jedną z dawnych
kaplic katedry poznańskiej i tam
miejsce na swój grobowiec wyznaczył.
W grobowcu tym spocznie czło
wiek dużej miary, mąż pełen zasług,
arcypasterz i kapłan, który życie swe
całe poświęcił dobru Kościoła i ojczyz
ny. I dopiero, kiedy go nie stanie,
kiedy obawa wzrastać będzie coraz
bardziej, czy ze świata nie zeszedł
ostatni arcybiskup polski na prastarej
stolicy św. Wojciecha, na dawnym
tronie prymasów naszych,—wtedy oce
nią się należycie jego zasługi i postać

Wielka sala przyjęć.

jego urośnie do tej miary, jaka się
jej naprawdę należy.
Nakoniec jeden charakterystyczny
a piękny szczegół. Na tydzień przed
śmiercią odbywała się w pałacu arcy
biskupim narada w smutnej a cięż
kiej sprawie szkolnej. Rząd napierał
brutalnie na arcybiskupa i ducho
wieństwo, żądając ustępstwa i uleg
łości woli oflcyalnej. Mówiąc o tern,
rzekł arcypasterz do obecnych:
— „Wiem, że mi życia już nie wie
le. Lecz jeśli potrzeba tego będzie,
nie zawaham się ani na chwilę, aby
tę krótką jego resztę, za dzieci nasze
w więzieniu przepędzić..."
Słowa te wyrzekł umierający
człowiek, któremu na kilka tygodni
przed śmiercią zarzucano w tej samej
sprawie słabość i zbytnią uległość
względem rządu.

dziele „Dwaj Kanclerze", — o karyerze
jego politycznej i dyplomatycznej, — in
ne kompetentniejsze pióro wyczerpu
jąco w „Świecie" napisze.
My w chwili pierwszego żalu wspo
minamy tylko, że Klaczko był całą du
szą polakiem, że w epoce przedpowstaniowej brał ezynny udział w życiu politycznem polskiem, usiłując powstrzy
mywać i przeciwdziałać nierozumnym
zapałom Mierosławskiego, że zmagał się
ostro ze szkodliwą jego robotą, chłoszcząe go biczem satyry w „katechizmie
nierycerskim".

A. Br.

Julian Klaczko.
W podeszłym już wieku, tak życia
jak sławy, obsypany zaszczytami,członek
Krakowskiej Akademii wielki Komandor
legii honorowej francuzkiej, umarł Julian
Klaczko w Krakowie, gdzie na stare la 
ta się przeniósł. Urodzony w Wilnie, 1825
roku, w rodzinie żydowskiej i na rabina
przeznaczony, wydostawszy się za granicę
na studya uniwersyteckie, poświęcił się
pracom literackim publicystycznym. Pręd
ko też zasłynął jako mąż wielkiej wie
dzy i dużego talentu.
O niezwykłej jego karyerze. o tryum
fach literackich, odnoszononych w Niem
czech, Prancyi, Polsce—jednakowo pięk
nie, jednakowo klasycznie pisał trzema
językami,—o proroezem prawdziwie jego
20

Julian Klaczko.

Jedną z najpiękniejszych k art życia
tego człowieka była mowa, wypowie dzia
na w parlamancie wiedeńskim w obronie
deptanej przezNiemcy w roku 1870 Pran
cyi, mowa przez którą świadomie zła
mał sobie świetną karyerę. Klaczko był
wtedy radcą ministeryum spraw zagra
nicznych w gabinecie Beusta.
Nie tylko świetna to była postać,
ale jeszcze i — jasna.
w.

Zuchwały napad odważnie odparty.

W ed łu g oryginalnych szkiców

rysował W ł. Dietrich.

W dniu 20 listopada na właściciela majątku Węglewice. (w łęczyckiem), p. Zygmunta Otto, powracającego wieczorem z żoną
i synkiem od rodziców żony z sąsiednich Konar, dokonano zuchwałego napadu. Brało w nim udział czterech bandytów. Je
den zatrzymał konie. Trzej rzucili się do powozu. Zagrzmiały strzały. P. Otto, choć ranny, wydobył rewolwer, dwóch ban
dytów ciężko ranił, a za drugimi rzucił się w pogoń. Ci uciekli jednak. Pokazało się, że ranni bandyci byli przywódcami
niedawnych strajków rolnych P. Otto leczy się w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Rany jego są dolegliwe, Jęcz nie
przedstawiają niebezpieczeństwa. Od strzałów odnieśli również lekkie rany żona p. Otto i jego sześcioletni synek.
podobno równocześnie z Gor
kim — dał teatrowi „Dzieci
Waniuszyna".
Gorkij jednak głębiej się
ga do dusz ludzkich i rozdźwjęk między rodzicami i
dziećmi stawia na szerszych
podstawach społecznych, uwy
datniając te ewolucye myślo
we i uczuciowe które dokonały
się w mózgach i sercach młod
szego pokolenia rosyjskiego.
Nejdenow rzuca realistyczny
obraz życia jednej rodziny.
Obraztenma być zresztą ścisłą
Zygmunt Otto z małżonką, p. Anną z Chełchowskich.
fotografią środowiska, w któremwychował się autor i z te
go powodu nawet wystawienie jego
sztuki spotkało się w jednem z miast
rysyjskich z głośnemi przeszkodami.
Ta fotograficzna ścisłość czyni dla
(Teatr Mały. „Dzieci Waniuszyna", sztuka
nas dramat Nejdenowa szczególnie
w 4 aktach i. Nejdenowa).
interesującym, choć z punktu widze
Rozłam duchowy między dwoma nia prawdziwej sztuki możnahy jej
pokoleniami, przepaść, dzieląca rodzi czynić poważne zarzuty. Autor rzad
ców od dzieci, nęciły oddawna pisa- ko rozprasza się w zewnętrznych
rzów rosyjskich. Turgenjew stwo rysach małomieszczańskiego życia ro
rzył na tern tle piękną powieść; Gor- syjskiego. zbyt mało dbając o synte
kij napisał jeden z najlepszych swych tyczne jogo ujęcie. Ale środowisko,
dramatów, „Mieszczan". Nejdenow— w które nas wprowadza, je st dla nas

Z teatru.
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tak nieznanem i tak charakterystycznem, że budzi wielkie zajęcie. Tern
więcej, że Nejdenow posiada nieza
przeczony talent malarza rodzajowe
go, że je st młodzieńczo szczerym,
a nawet w szczerości swej—brutalnym.
Obraz, który wychodzi z pod je 
go pendzla, je st ponury. Stary Waniuszyn, pochłonięty interesami ku
pieckimi, nie ma czasu wglądać
w wychowanie dzieci. Matka, poczci
wa, głupia i zahukana, nie je st w sta
nie podołać zadaniu. Dom Waniuszynów je st gniazdem zepsucia i zgni
lizny. Najmłodszy syn, którego wy
dalają z gimnazyum za rozpustę,—
który matce kradnie pieniądze,—je st
jeszcze perłą tej rodziny, ponieważ
odczuwa przynajmniej swe winy. Ca
ły dramat właściwie po'ega na w ra
żeniu, jakiego doznaje stary Waniuszyn, kiedy odsłania się przed nim
w całej nagości nędza moralna jego
dzieci. Ten dramat trw a krótko, ale
je st wstrząsający.
Z przyjemnością stwierdzić nale
ży, iż Teatr Mały wystawił sztukę
Najdenowa bardzo dobrze. Widocznem jest, że Gawalewicz pracuje
gorliwie nad swą młodą drużyną, że

w drużynie tej nie brak szczerego zapału i umiłowania
Sztuki. Mimo trudnych warunków technicznych, „Dzieci
Waniuszyna" znalazły na deskach Teatru Małego i staran
ną oprawę dekoracyjną, i reżyseryę bardzo sumienną,
i siły aktorskie odpowiednie. Całość szła składnie i po
winszować je j można dyrekcyi.
K.

„Pamiątkowa" fotografia bandycka.

Z Filharmonii.

Panna Marchesi.

Jedna ze śpiewaczek pierwszo
rzędnych gościć będzie niezadługo
w Filharmonii Warszawskiej. Jest
nią pani Marchesi, dziedziczka dynastyi „gwiazd śpiewających”. Po
babce i matce które w dziejach
pierwszego i drugiego Cesarstwa
jaśniały blaskiem talentu, przyszła
kolej na wnuczkę. Rozgłos zdobyła
ona nie w rzeczypospolitej fran
cuskiej, lecz—amerykańskiej. Mia
sta Stanów Zjednoczonych, a po
tem—Anglii były pełne jej tryum
fu. Trudny w udzielaniu tytułów
dwór windsorski mianował Mar
chesi „śpiewaczką Jej królewskiej
Mości”. Świetna koloratura sopra
nu i wdzięk interpretacyi cechują
ten wybitny talent o wielkiem nawisku.
r.

„Praca młodzieży".
„Związek studentów architektury" we Lwowie urządził w je
dnej z sal politechniki wystawę domowych prac swoich człon
ków. Mała ta wystawa, ciekawa, jako obrazidywidualnych zdol
ności i zamiłowania młodzieży, kształcącej się w lwowskiej szko
le politechnicznej, objęła dział architektury, rzeźby, malarstwa
i fotografii artystycznej. Rzecz charakterystyczna, że najsil
niej było'reprezentowane malarstwo, którego nauka nie istnieje
wcale w politechnice lwowskiej. W projektach architektoni
cznych przeważa tradycyjny i nieodzowny renesans, chociaż
nie brak już i polskich motywów ludowych. Młodzi „wystaw
cy" są uczniami profesorów Talowskiego i Kovatsa i oczywiście
pozostają pod silnym ich wpływem. Wystawa zdaje się zapo
wiadać kilkanaście, niewątpliwych talentów twórczych.
Lieóic.
Sam.

Władysław Szyszkowski, (siedzący), przyjaciel jego Józef
Szyszko, (stojący), w żargonie bandyckim noszący mia
no: „Zagraniczny", obok kochanka tego ostatniego. Trójkę
bandytów ujęto niedawno podczas aresztowania organizacyi
t. zw. „Zmowy robotniczej". Wśród materyału dowodowego
znaleziono i tę jedyną w swym rodzaju fotografię, dokonaną
umyślnie i „na pamiątkę" w jednynfz zakładów warszawskich-

Życie sportowe w Warszawie.

„Karuzel” w ujeżdżalni p. Konopnickiego.
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Kobieta-dorożkarz.

W teatrze „Nowym".

Scena z „Pana Paska” .

Nowy teatr popularny
w 'Warszawie.
Wystawić „Paka Paska" w transkrypoyi scenicznej, według pomysłu Ada
ma Bełcikowskiego, jest przedsięwzię
ciem ryzykownem nietylko dla ama
torów. I tre ć , i faktura, i styl, i dyalog, są do głębi archaieznemi. Zasłużony literat, kry
tyk, e s e i s t a ,
poeta i drama
turg obrał za
treść do komedyi epizod, na
leżący już do
późniejszej epo
ki życia znako
mitego pamiętnikarza. T łem
jest zatarg Pa
ska z m argra
bią M y szk ow 
skim. Wyrzuco
ny s i ł ą przez
d w o rz a n mar
grabiego z dzier
żawy w swej uKarol Hofman.
lnbionej Olszów
ce, udał się najpierw Pasek do braci
szlachty o pomoc, a gdy ona zawiodła,
do króla Jana III. Sąd senatorski,
zwołany z woli króla w tej sprawie,
wymierza poszkodowanemu tylko część
sprawiedliwości tj. zwrot strat. Przytem margrabia, uczuwa się obrażonym
wyrzeczonemi o nim w obecności kró
la słowami Paska, i wyzywa go na rę 
kę. Miejsce spotkania: lasek pod Ol
szówką.—Traf jednak zdarza, że pomię
dzy zabranemi podczas zajazdu na Paska
przedmiotami znajdował się i jego p a
miętnik, który znów przypadkiem wpadł
do ręki margrabiemu. W dalszym więc
ciągu autor komedyi kieruje tak akcyą,
że margrabia, przeczytawsey książkę,
nabiera takiego afektu do p. Paska, iż
czuje się gotów nietylko do restylucyi
wszelakich krzywd, ale przy pojedynku,
po pierwszych kilku złożeniach, chowa
szablę do pochwy i oświadcza głośno,
że żałuje tego, co względem Paska za
winił, tern bardziej, że popchnęły go do
tego czynu fałszywe informacye niesu-

miennego administratora. Wszystko za
tem kończy się pięknie, zgodnie, a n a
wet czule.—O grze artystów, czyli ama
torów, powiedzieć to jedynie możemy, że
była nad wyraz staranną, tak dalece,
że pomimo poważnych trudności, jakie
rzecz nastręcza,- było kilka momentów
ciekawych i dość składnych. Pozwolimy sobie tylko na jedną uwagę. Wśród
grających znajduje się pewna liczba ar
tystów
wymawiających źle
literę
£. Stąd przykre kakofonie jak: Z7askawy i miłościwy
wwadco!.. albo,
n a jw w a ś c iw szymtwomaczem
moich smów —
albo: szlachec
kie sitowo i t. d.
Jest to wprost
nieznośne, na
wet w interpretacyi amator skiej. Cóż do
piero jeżeli coś
podobnego trafi
się i na praw
dziwej sc e n ie ,
w ś ró d facho
wych arty stów...
p. Kamiński.

(V -

Odpowiedzi Redakcyi.
Panu E. W. Żałujemy, że wyjaś
nienie w sprawie strajku aptekarskiego
otrzymaliśmy tak późno. Bylibyśmy zeń
nader chętnie skorzystali. Obecnie zapóźno.
BołiceZZemu. Mimo silnego napięcia—
do zwrotu.
P . „Que sais-je". Z pism zagranicz
nych poświęconych malarstwu polecić
możemy „Die Kunst" i „Studio".
P. Iks—dom. Dziękujemy Szan. Panu
za nadesłanie nam wiersza „Vater unser";
skorzystać jednak nie możemy.
P. Szczęsnemu. Myśl piękna, ale
forma wiele pozostawia do żyezenia.

23

Kobieta rozszerza nieustannie sferę
swego zarobkowania, Obecnie w Pa
ryżu przedstawicielka pici pięknej
(jeżeli tak można się wyrazić) zdała
egzamin na woźnicę dorożkarskiego
i powozi „tasimetrem “.

P . A. Sari. „Kwiaty życia" nie dla
„Świata".
JP. W. O. Nastrój jest, ale forma
słaba.
Hassanouii. Nie wydrukujemy.

Doktorat honorowy.
W uniwersytecie Jagiellońskim od
był się w tych dniach akt uroczystego
wręczenia dyplomu doktora „honoris
causa" profesorowi jednej z krakowskich
szkół średnich, p. Władysławowi Kul
czyńskiemu, członkowi Akademii umie
jętności iznak o m i te m u ,
choć mało sze
rokiemu ogó
łowi znanemu
pracownik o w’i
na polu nauk
p rz y ro d n iczych. Jako
specyalną ga
łąź p. Kulczyń
ski wybrał so
bie b a d a n ie
ustroju i ży
cia pająków
(arachnologia)
i poświęcając
pracy tej wszy
stek czas, WOl'D r . Władysław Kulczyński'
ny od obowią
zków zawodowych, zdobył sobie w świę
cie naukowym opinię pierwszego w tym
kierunku badacza w Europie. Z prac Kul
czyńskiego, ogłaszanych w publikacyaeh
krakowskiej, wiedeńskiej i petersburskiej
Akademii umiejętności, korzystali wie
lokrotnie znakomici uczeni obcy. Za
szczyt, który p. Kulczyckiego spotkał ze
strony wszechnicy Jagiellońskiej, jest
zasłużoną nagrodą za długoletnią i tak
chlubną dla nauki polskiej pracę.
Kraków.

Clar.

Używam tu łatwego wyrażenia
„cały świat niemal" bynajmniej nie
dla ozdobności stylu, fakt ten bowiem
je st księgami handlowemi udokumento
— A na dłuższą?
wany. Że wyroby Pulsa idą do czterech
— Istnieje inny—i jedyny: dawać części świata i jedynie Australia się nie
produkt wzorowy, iść z postępem te mi nie posługuje. — Zwiedziłem w tych
dniach fabrykę Pulsa, w samem środ
chniki krok w krok...
Oto metoda, którą musiała przy ku miasta, na Daniłowiczowskiej uli
jąć od początku istnienia krajowa fa cy położoną, dziś je st postawiona na ta
bryka mydeł i perfum Fryderyka Pul kiej stopie, że pracuje w niej 120 ro
sa. Zakroiła ona sobie powodzenie botników, 25 osób personelu admini
na dużą metę, bo założona przez Pul stracyjnego i sztab specyalistów che
sa w roku 1852, przekształcona przez mików, którzy czuwają nad czystoś
nową właścicielkę, panią Klementynę cią materyi pierwszych, używanych
Neprosową, około r. 1902 na towarzyst do fabrykacyi i poszukują wrażeń
wo akcyjne, śmiało i zwycięzko walczy, w perfumeryi nieznanych, aby z nich
osiągając coraz to więcej terenu, z wy uczynić elementy nowych produktów.
— Technika perfumeryjna bar
robami francuskiemi i moskiewskiemu
Czytelnicy nasi wiedzą, że są dzo dziś je st ulepszona,—objaśniali
dwa produkty pulsowskie, którym mnie tu specyaliści—ponieważ cały
śmiało w piśmie można zrobić rekla szeregzapachów, które dawniej były ta
mę, ponieważ one zgoła reklamy — jemnicą kwiatów, dziś chemik umie wy
nie potrzebują: to słynne na cały nie tworzyć w retorcie, jak np. heliotro
mal świat mydło glicerynowe i zdo pinę, wanilinę...
— Więc kwiaty wychodzą z uży
bywająca sobie równe uznanie jzwocia w perfumeryi?—zapytałem
da kolońśka.
— 0! bynajmniej! Nie wszystkie
one wydały swe sekreta. Używamy
ich mnóstwo...
— Czy i polskich kwiatów?
— Tych mało. Nasz klimat nie
bardzo się do hodowli kwiatów ma
sowej nadaje. Na to potrzeba wię
cej słońca. Jednak fabryka nasza
używa polskiej mięty, którą w lubelskiem już od pewnego czasu na wiel
ką skalę-plantują i destylują. Zapa
chy inne trzeba sprowadzać zdaleka.
— Zkądże?
— Olejki różane z Bułgaryi, fijołkowe i pomarańczowe z południo
wej Francyi, cytrynowe i bergamotowe z Włoch, goździkowy, cedrowy
olej z Anglii, via Lipsk, gdzie pod
dają je procedurze odczyszczania.
Chemia nie prędko więc wyru
guje kwiaty z fabryki perfum. A to
tern bardziej że, jak mi w fabryco
Pulsa powiedziano, sztuka perfumiarska polega na kombinacyi różnych
elementów i o powodzeniu nowej
perfumy stanowi szczęśliwie wyna
leziona kompozycya. Nauka i sztuka
podać tu muszą sobie ręce.
Introligatornia.

Dział informacyjno-ekonomiczny.
2 przemysłu polskiego.
Wizyta dziennikarska w fabryce
Fryderyka Pulsa.

— Na czem polega sekret stałe
go powodzenia w przemyśle?
Pewien kupiec mówił mi kiedyś, iż
takich sekretów je st aż kilka. I że
jednym z nich je st wielka zręczność
i ruchliwość kupiecka w rozpowszech
nianiu produktu, zręczność, która mo
że zastąpić niejedną zaletę, jakiej
produktowi—brak...
Nie bardzo mi to trafiło do prze
konania.
— Ale czy to może być przyczy
ną stałego powodzenia? Powodzenia
trwającego naprzykład pół wieku?..
Mój kupiec spasował:
— Aż tyle? No, nie, nie. Ten se
kret obliczony je st na krótszą metę.

Sala motorów: parowego i elektrycznego.

Warzelnia mydła.
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