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Tadeusz Rychter.

„Zwózka siana

Rodzina w Polsce.
dwieczna prawda,
że społeczeństwo
stoi na rodziuie,
jako s p o c z y w a
dom nafundamenc i e , dotąd powszechnem c i e 
szy się uznaniem.
W poglądach na doniosłość życia
rodzinnego zgadzają się ze sobą
myśliciele i prawodawcy, morali
ści i politycy, mężowie stanu
i uczenb Władza duchowna i świec
ka otacza rodzinę troskliwą opie
ką, jako ostoję porządku i ładu,
uczelnię cnoty, dźwignię uobyczajenia. Społeczeństwa nowo
żytne, pośród przewrotów poli
tycznych i socyalnych, zazdrośnie
strzegą nietykalności rodziny,
która, niby twierdza niezdobyta,
dotąd zwycięsko odpiera gwałto
wne ataki żywiołów rozkładu.
Rasy zdrowe i silne zazwy
czaj posiadają spoisty ustrój ro
dziny. Starożytni germanie hart
ducba i zdrowie ciała zawdzię
czali czystości obyczajów rodzin
nych, która pomogła im do wie
lu zwycięstw i do ostatecznego
podboju rozwiązłego Rzymu. Do
tąd jeszcze niemcy i anglosasi
górują silnie rozwiniętym umy
słem rodzinnym nad ludami romańskiemi i przez to nie w jednym
kierunku osiągają nad niemi prze
wagę.
Ludy słowiańskie^ miękkie
i apatyczne, zwłaszcza bezwład
ne szczepy ruskie, nie zdobyły
się w swym pogańskim bycie na
uporządkowany ustrój rodzinny.
Dopiero przyjęcie chrześcijaństwa
dało początek rodzinie słowiań
skiej, dopiero kościół rozżarzył
i podtrzymywał wśród słowian
słabo tlejące ognisko domowe.
Na północy i wschodzie sło
wiańskim naprzód to ognisko za
płonęło w Polsce, skąd roztaczało
dobroczynne ciepło na późniejsze
dzielnice Rzeczypospolitej, na Ruś
i Litwę, na Żmudź i Prusy Kró
lewskie.
Powoli i smutnie formowała
się rodzina chrześcijańska w Pol
sce, wolniej jeszcze i oporniej
szło uobyczajenie szczepów litew
skich i ruskich. Ciekawy w tej
materyi przyczynek pióra J. T. Lu
bomirskiego, oparty na cytatach
źródłowych, jaskrawe rzuca św ia
tło na pierwotny ustrój Polski
Piastowskiej *).
*) Biblioteka W arszawska.
sień 1907.

Wrze

Głównym szkopułem, tam u 
jącym ustalenie stosunków ro
dzinnych nad Wisłą i Wartą,
już po zaprowadzeniu chrześci
jaństwa, było zakorzenione po
śród polan wielożeństwo. W praw
dzie
Piast, postać legendo
wa, miał według podania jednę tylko małżonkę, pracowitą
i cnotliwą Rzepichę, ale ojciec
Mieszka, napółhistoryczny Ziemomysł, hołdował poligamii i z sied
miu żonami „przez nałóg" żył,
jak powiada Gallus. W tych
mrocznych czasach żona uważa
ną była za nieodłączną właśność
męża, za jego rzecz, a co n aj
wyżej za służebnicę, którą po
śmierci małżonka i pana ścinano
i na stosie palono, aby towarzy
szyła cieniom męża w żywocie
pozgonnym.
Z takiemi wyobrażeniami wal
czyć musiało chrześcijaństwo,
a praca ta była tem trudniejsza
i mozol niej sza, że zł,v przykład
często szedł z góry. Że lud, żyjący w ciemnocie i w gusłach
pogańskich, porywał niewiasty
i trwał w poligamii, to zjawisko
dosyć naturalne, gorzej, że sami
książęta, ba, nawet dygnitarze
kościoła nie zawsze byli bez wi
ny. Znana jest krewkość, a nawet
rozwiozłość pierwszych piastowiców: Mieszka, Bolesława Chrobre
go, a zwłaszcza Bolesława Śmiałe
go, który sam związków ślubnych
nie szanował, ale po powrocie
z wyprawy kijowskiej okrutnie
żony niewierne k a ra ł. Wśród
kleru, nawet wyższego, zdarzały
się gorszące przykłady, jak świad
czy pismo papieża, Honoryusza
Iii-go, który gorzko wyrzuca bi
skupowi płockiemu, że „kanoni
ków dwużennych świadomie cier
pi w kościele katechalnym".
A działo się to już w wieku trzy 
nastym.
Aby uporządkować stosunki
rodzinne, władza duchowna sro
gie za nierząd naznaczała kary.
Śmierć lub okaleczenie groziło
tym wszystkim, którzy wbrew
zakazom kościoła, żyli w poli
gamii. Jednocześnie na synodach
prowincyonalnych pod grozą eks
komuniki i odmówienia chrześci
jańskiego pogrzebu nakazano, aby
śluby odbywały się koniecznie
w kościele i przy świadkach, aby
księża odmawiali ślubów osobom,
nie należącym do ich parafii,
a jeżeli nowożeńcy z różnych
stron pochodzą, aby ślub odby
wał się w parafii panny iidftdfiL

przy niezbędnej obecności świad
ków. Nadto' synod Włocławski
w roku 1248-ym postanowił, aby
każdy ślub poprzedzały trzykrot
ne zapowiedzi, wygłaszane przez
trzy z kolei poprzedzające nie
dziele, nadto przepisał formulę
przysięgi ślubnej i ponownie su
rowo potępił wciąż jeszcze pra
ktykowane przez mężczyzn pory
wanie dziewic lub niewiast, uzna
jąc zgodę porwanej za nieważną,
dopóki panna młoda uprzednio
władzy rodzicielskiej zwróconą
nie będzie.
Zarządzenia te były niezbęd
ne wczasach, kiedy ludność przez
pół chrześcijańska, na poły po
gańska, nie rozumiała całej do
niosłości małżeństwa, żeniła się
po lasach i na uroczyskach, n aj
częściej bez kapłana i świadków.
Ale biorąc w twarde kluby
ludność, dowolnych nawykłą zwią
zków, kościół, poparty przez wła
dzę świecką i przez prawo zwy
czajowe, otoczył opieką niewia
stę, upośledzoną u słowian, za
równo żonę i matkę, ja k dziewi
cę. W rodzinie rycerskiej, w ra
zie śmierci męża, małżonka jego
nie ginęła na stosie, jak dawniej,
lecz mogła żyć w stanie wdowim,
szanowana przez dzieci, albo za
wrzeć związki powtórne z zacho
waniem prawa do majątku oso
bistego lub dorobkowego. Jeżeli
umarł kmieć, nie mający syna,
wówczas pan zabierał całe jego
mienie, obowiązany był jednak ze
spadku zapewnić odpowiednie
utrzymanie wdowie.
Pod wpływem chrześcijań
stwa prawo zwyczajowe skutecz
nie broniło czci niewieściej. Za
zniewolenie córki rycerza lub
kmiecia „usilca" płacił grzywny
albo dawr-ł gardło. Później samo
porwanie dziewicy groziło spra
wą kryminalną.
Atoli dopiero statut Wiślicki,
wiekopomne dzieło Kazimierza
Wielkiego, wytworzył rodzinę
szlachecką i kmiecą. Zwłaszcza
w stosunku do upośledzonej rodzi
ny kmiecej statut doniosłej dokonał
reformy, gdyż zniósł tak zwaną
„umarszęzyznę11, na mocy której
po śmierci kmiecia ruchome mie
nie jego szło w połowie na ko
ściół, w połowie na pana. Odtąd
prawo spadku po rodzicach przy
sługiwało rodzinie kmiecej.
Kiedy Ruś i Litwa weszły
w skład Rzeczypospolitej, ustrój
rodziny tak był ustalony w Pol
sce, że. nowe dzielnice mogły się
na nim uwzorować.
Ruś polska od Sanu do Buga
prędko się uspołeczniła, gdyż oby
czaje tam panowały surowe, a wsty-

dliwość mężczyzn wobec matek stości familijnych, dla nazwania
i sióstr zawsze była wielka. Sta kobiety, żony, wesela lub ślubu
dła również były tam we zw ycza mowa litewska nie miała właści
ju. Polska Ruś przyjęła prawo wych wyrazów, tak że czerpać
polskie naprzód na drodze zwy je była zmuszona z języka pol
czajowej, a następnie urzędo- skiego i białoruskiego.
wnie. Zniesiono „umarszczyznę",
Zniesienie wielożeństwa i u sta 
zabezpieczono własność kmiecą. lenie związków rodzinnych za
Król Kazimierz przywilejem, na wdzięcza Litwa dopiero W łady
danym w Korczynie, potwierdził sławowi Jagielle. Wprawdzie po
zrównanie praw Rusi z prawami wiew z Polski dla nowych urzą
polskiemi, prziz co uchwalił dzeń grunt tam przygotował, ale
ostatecznie ustrój rodziny ruskiej. dopiero Jagiełło, dostąpiwszy tro
Ruś litewska od Buga do nu polskiego, przywilejem, w Wil
Dniepru dostała się pod rządy nie nadanym, urzędownie i osta
litewskie i dzieliła losy i ustrój tecznie zapewnił Litwie prawo
społeczny Litwy, dokąd sięgały własności i spadku, prawo swo
łagodzące wpływy polskie. Zresz bodnego zamążpójścia dla wdów
tą plemiona, nad Bugiem zamiesz i dziewic, oraz prawo wdowy do
kałe, nie były pozbawione zmy m ajątku po zmarłym mężu. Były
słu obyczajności i wstydliwości.
to urządzenia konieczne, gdyż
Natomiast szczepy, rozsiadłe bez nich, bez praw a własności
około Prypeci, żyły po zwierzę i spadku, niema właściwej ro
cemu, ja k bydlęta. Według wia- dziny,.
Żmudź, czwarta dzielnica Pol
rogodnych
świadectw,
wpółdzicy Drewlanie zabijali jedni ski, wyróżniała się korzystnie od
drugich, jedli pokarmy nieczyste, sąsiadów wschodnich i zachod
kryli się po lasach, schadzali się nich surową czystością obycza
tłumnie na igrzyska i pląsy, śpie jów. Posiadała Żmudź doskonały
wali pieśni „biesowskie", a w koń ustrój rodzinny, już w czasach
cu porywali niewiasty, z któremi pogańskich, oparty na kulcie re
się wprzódy zmówili.
Stadeł ligijnym, na czci przodków i na
u nich nie było, wobec ojców poszanowaniu władzy rodziciel
Drewlanie nie znali skromności, skiej. Żmudzini tworzyli lud oby
z siostrami zawierali związki czajny i pracowity. Ojciec za
karygodne, a zazwyczaj mieli jęty bywał rolą i barcią, matka
liczne nałożnice. O dziewczętach, gospodarstwem domowem, dzieci
oddawanych na „tołoku", czyli rodzicom pomagały w pracy.
na uczty lubieżne, kronikarze Rzecz zastanawiająca, że na Żmu
wspominają jeszcze w Xl-ym dzi nigdy nie było wielożeństwa,
dla tego karność w rodzinie pa
wieku.
Dziewczęta,
Uspołecznienie tych plemion nowała wzorowa.
postępowało bardzo opornie, a u- póki w panieńskim zostawały sta
strój rodziny po dziś dzień na nie, w ciągu dnia dzwonki przy
ziemi starożytnych Drewlan by sobie nosiły, niby jałowice, a no
najmniej do wzorowych nie na cą z domu wychodziły zawsze
leży. Liczne sekty religijne w Ro- z zapalonem łuczywem, aby ro
syi współczesnej znają „tołoku“, dzice o każdej porze wiedzieli,
czyli pląsy lubieżne, które drogą gdzie się ich córki znajdują. Na
smutnej tradycyi przechowały się nieprzystojne zaczepki młodzień
aż do naszych czasów.
ców żmudzinki nożem odpowia
Litwa pogańska nie miała dały.. Był przeto ustrój rodziny
również ustroju rodzinnego, opar na Żmudzi wzorowy i tak oby
tego na prawie, ja k nie znała czajny, że chrześcijaństwo nie
prawa własności prywatnej. Wiel wiele w nim miało do przekształ
ki książę był jedynym właścicie cenia. Nie dziw, że okoliczne
lem ziemi, wdowa i dzieci nic nie plemiona tę zapadłą krainę litew
dziedziczyły po ojcu, gdyż skarb ską zazwyczaj „świętą Żmudzią1'
książęcy wszystko po zmarłym bo nazywały.
jarze lub kmieciu prawem „oduNatomiastwPrusiech, wschod
marłszczyzny" zabierał. Na związ nich i zachodnich, panowało od
ki małżeńskie nakładano pobory, wieków wielożeństwo, niewola ko
zwane „swadebnyje", płatne w na biet i srogość obyczajów, które
turze lub w kunicach.
Żona dopiero pod wpływem chrześci
i dzieci, uważane, jako mienie, jańskim i polskim łagodniały
w razie występku lub niewypła i kształtowały się w ustrój ro
calności ojca, szły razem z nim dziny, oparty na prawie i oby
lub nawet bez niego w niewolę.
czajności.
Litwa pod względem pojęć
W ten sposób typ rodziny,
o rodzinie stała tak nizko, że dla jaki urobił się w Polsce, rozpo
oznaczenia związków lub uroczy wszechnił się na Rusi, Litwie,
3

Żmudzi i w Prusiech. W ciągu
pięciu wieków Rzeczpospolita
spełniała skutecznie a zaszczyt
nie kulturalne posłannictwo swo
je na wschodzie i północy. Sze
rzyła kult rodziny pośród ciem
nych plemion. Z biegiem lat,
w miarę rozwoju sił cywilizacyj
nych, powaga rodziny w Polsce
rosła, wpływ jej potężniał, ustrój
doskonalił się, aż urósł w tw ier
dzę narodową, która przetrw ała
upadek polityczny państwa. W cza
sie klęsk i doświadczeń, które tak
obficie zwaliły się na Polskę
w stuletnim okresie porozbiorowym, ostoją cnoty, symbolem
spójni i jedyną w utrapieniu
ucieczką stała się dla narodu pol
skiego—rodzina.
Stanisław Kozłowski.

Cenny obraz.

Mieszkaniec naszego miasta, p. Wi
ktor Floryanowicz, zamiłowany zbieracz
obrazów, posiada śród swych zbiorów
oryginał Rembrandta, wyobrażający mat
kę malarza. Portret ten został przyzna
ny przez muzea zagraniczne i rzeczo
znawców, jako autentyczny i oryginał,
podczas gdy znajdujący się podobny
u Martiusa w Kiel’u, dotąd uznawany
za oryginał, okazał się kopią. Panu
Floryanowiczowi ofiarowywano już za
niego 100000 franków, lecz miłośnik
piękna nie ma zamiaru rozstać się z tak
cennem dziełem. Obraz pochodzi podo
bno z galery! ongi królewskiej. Podajemy obok podobiznę tego dzieła, pozo
stawiając rzeczoznawcom istotną jego
ocenę.
i.

Złe miasto.
................. ....
„ś w ia te łk o tajemne
B łysło ... Już rośnie, dymi, płom ienieje,
Jak wąż błysz c z ą c y , po tkaninach bieży,
Liże posadzkę, ca łu je w rzeciona.
Aż w szystkie iskry zebraw szy do łona,
W szyby czerw oną pochodnią uderzy.
I jako ptaków płom ieniste stada,
W pow ietrzu iskier w ybuchła kaskada,
I bu chnął płom ień, słupem pod niebiosyl
A gmach czerw ony, olbrzym konający,
W girlandzie iskier, Jak w złotym obłoku,
S ta ł c a ły w ogniu, jak stos gorejący.
I kędy olbrzym w z n o s ił się ceglany,
Nagie, zcze rn ia łe s te rc z ą te ra z ściany,
Tylko dym szary z m rocznej g łę b i zionie
I spalenizny unoszą się wonie,
i śnieg, w o tw a rte przenikając łono,
S tos czarny b ia łą pokryw a oponą.
I w ia tr zimowy przez noc do św itania
W pyszne dzielnice zanosi z daleka
Skargi i jęki, przekleństw a i łk ania ?1

W przeciwstawieniu do chłodu,
co troskę niesie ubogim, a rozpacz
nędzarzom, ogień bywa dobrodzie
jem możnych. Niszczący żywioł pod
dał się tutaj ludzkim uczuciom,
zmarniał, grozę klęski w sobie za
tracił, stał się powolnem narzędziem,
środkiem, jak inne, dobywającym ze
śmierci, rozkładu, zniszczenia — moc,
życie i władzę.
Inaczej, a mniej ozdobnie, środek
ten podpaleniem zwie się, a w stop
niowaniu przestępstw, jako pozba
wiony wszelkich szlachetniejszych,
bohaterskich pierwiastków, stoi dale
ko za rabunkiem i zbrodnią, nawet
w oczach najpospolitszych opryszków.
Ale czyż tu chodzi o pustą ambicyę, kto lepszy, gdy celem—prze
mysł, wzrost fabryk w Królestwie,
zasługa...
Bierze się to jednak dość lekko,
a wypadek pożaru w Złem mieście
stanowi jakby towarzyską zabawę.

O d d z ia ł łó d z k ie j stra ży och otniczej.

(Wrażenia z Łodzi
specyalnego delegata
„Świata").

Gdy zabrzmią alarmowe sygnały,
panowie fabrykanci przebierają się
spiesznie w ochotniczej straży kostyumy, i —chwila, a dobre konie gna
ją już z niemi -— na tę maskaradę,
gdzie zawiązują się nowe handlowe
intrygi, rozstrzygają dawniejsze.
— Gdzie ogień?—ten i ów pyta.
— Meyer i Hoff.
— Powinien był się spalić już
w zeszłym tygodniu...
Z łoskotem zajeżdżają wozy
strażackie, sprawni, dzielni ochotni
cy już przy robocie, zaś
kolega-fabrykant bystrem
okiem tylko zmierzy
płonący budynek, —
już wie.
— Dobry in 
teres... Netto czter
dzieści.
Korci go je 
dnak niepewność,
do jednego z ro
botników się zwra
ca:
— A skąd wy
szedł ogień?
— Tak się widzi,
że fioki *) zapaliły się
w beczce—i zaraz na ma
gazyn padło...
— Aha...—i już spokojny spieszy
z pomocą, a ratuje z zapałem, życie
naraża; wobec groźnego żywiołu pe
łen szlachetnych porywów zapomi
na, że to płonie współzawodniczą fa
bryka.
Lecz źle go rozumie właściciel.
— Poczekaj, poczekaj... I ja do
ciebie przyjdę na ogień, nie dam ci
się spalić spokojnie.
Przed składem towarów łokcio
wych ciżba ludzi się zbiła. Z oży
wieniem coś prawią, zadumali się
inni, a ten i ów dom obchodzi wo
koło, jakby coś węszy.
— Na cóż tu panowie czekają?
— To nic... Tu się jeden miał
spalić.
I spalił się nazajutrz istolnie.
Bo wie się o tern w mieście
zazwyczaj, a w pewnych sferach
handlowych nie dziwi to nikogo, nie
razi; gdy się jednak zdarzy nieszczę
śliwy wypadek, co znaczy, że nie
zręczny był sprawca, w sześciu
miejscach dla pewności fabryczkę
podpalił, lub w nieodpowiedniem miej
scu znalazła się nafta czy pudełko
zapałek, zostawione w pośpiechu, wte
dy wielkie zgorszenie i żal... do
policyi.
*) Bawełniane odpadki, napojone tlustością smarów.
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I tak już w mieście składają
się pomyślnie przeznaczeń wyroki,
że niech tylko ktoś nową fabrykę
postawi, stara spali się wnet. A dzi
wnie wzgardliwie patrzy przechodzień,
gdy człek nieświadomy na wieść
o wypadku do niego się zwraca:
— Która fabryka?
— Pytanie!

Inne poczucia, odrębna moral
ność, obyczaje niezwykłe i ludzio
odmienni.
Dumni, wyniośli i pyszni. Z czego? Dlaczego? — któż to odgadnie,
boć przecie gdyby nawet zgromadziły
się tu wszystkie zasługi,
talenty, najdawniejsze
rody, społeczeństwa
sam kwiat, toć zdawna wiadomo, że
im więcej wart
człowiek, tem ci
skrom niejszy, a
szczery pan z ro
du, zazwyczaj ni
komu w uprzejmo
ści ubiedz się nie
da, bo nie ten kła
nia się pierwszy, kto
młodszy, podwładny,
u b o ż s z y , tylko ten,
kto grzeczniejszy.
Tu zaś takie wra
żenia, jak gdyby ludzie,
znając się dobrze, nie szanowali się
wcale, a rzadki ten szef biura, czy
właściciel fabryki, któryby na ukłon
urzędnika zdjął z głowy kapelusz,
a jednocześnie rzadki ten bogacz,
któryby wprost się nie płaszczył
przed władzą w mundurze.
Drobiazg to jest, ale dziwnie
wyodrębniający miejscowe stosunki,
a są one wogóle zgoła inne, jak
wszędzie, gdzie przy wspólnej pracy
kłębi się ludzkie mrowisko.
Przed laty osiedli tu polacy
i niemcy, jeden trud ich jednoczył,
dziś trudno by orzec, jaki tu żywioł
panuje poza tą mocą, co spętała
ludzi w sieci wspólnych interesów,
zacisnęła oka, i szamotać się każę
i dusić, z czem tutaj tak zwykli, że
dobrze im tylko w tej walce i roz
pętaniu złej, lecz niekiedy wprost ge
nialnej twórczości, natchnionej przez
Chciwość.
Lecz rosła powoli, aż nagle uro
sła masa, zwarta z cząstek spois
tych, a jak jednolita! — żydzi. Trze
źwi, nieulegli, chytrzy, jakim powi
nien być naród.
Tworzą powoli nowe życia wa
runki, a choć drwią z nich niemcy,
a my pokrzykujemy wesoło, że nie
zginęliśmy jeszcze (w czem coraz
słabsza pociecha), oni postępują
wciąż naprzód i prą już silni samo
rodnym rozumem, sprytem, rozwagą

t tą zgodną jednomyślnością, której kantor lub biuro. Za niemi sala,
uczy nieszczęście.
podzielona na klatki, dębowe prze
A w czasie ostatnich trzech lat, pierzenia, oszklone matowemi szyba
gdy miastu nie przybyło ani jedno mi, gdy przy biurkach—panowie pięk
wrzeciono, ani jedno krośno, gdy nie ubrani, o twarzach dziwnie po
współzawodniczą Moskwa o piątą część spolitych, bezmyślnych.
Cisza prawie kościel
zwiększyła w y
na, czasem tylko
twórczość, gdy
d ź w ię k n ie tetrwoga najmoż
ifon, zgrzyt
niejszych ogar
nie prasa ko
nia, zniechęca,
piowa,krótka
żydzi skupują
dy spozycya
place, fabry
z ust padnie.
ki, kapitały
W głębi
g ro m a d z ą ,
sanctuaryum
rosną w si
— kasa, a o
ły i władzę...
bok g a b in e t
Polacy zaś
właściciela fir
w myśl przysło
my.
wia o dwóch, co
Ten pracuje naj
się kłócą, prowadzą
ciężej. 0 szóstej już jest
wojnę z niemcami, wy
Przyszli władcy łódzkiego
na nogach, obiega wprowa
pominają im chleb pol
przemysłu.
dzone w ruch maszyny,
ski, pałace z krwawicy,
jak gdyby to ich było zasługą, że przed ósmą wypija naczynie kawy
przybysze ładem, zabiegliwością i trze- i schodzi do kantoru, gdzie liczy, pod
pisuje, przyjmuje interesantów, już do
ciemi sposobami zdobyli majątki.
Ale jak to dziwnie zmieniają się południa, bez chwili odetchnienia, bez
czasy i ludzie. Gdy dzisiejszy mi odpoczynku dla mózgu, po którym ko
lioner w dwa pieski podróżował łaczą się cyfry, mnożą, dzielą, doda
skromnie i przybył do małej osady, ją — niezmienne w swych prawach,
z panem rajcą i łykiem zamożnym nie znoszą kłamstwa, podstępu, po
Żył w zgodzie, a dziś, gdy ten i ów średniczą w nich tylko i brzmią cią
z polskości coś przejął, a nasz pan gle na ustach, kotłują w myślach,
brat od niemców się czegoś nauczył, sercu żywiej bić każą...
dziś — „plwają na siebie i żrą jedni
W prost pieści niemi się czło
wiek, wymawia z lubością, jak imię
drugich".
Tedy może byłoby lepiej, aby kochanej. Drży niepokojem, obawia
nikt od niemców polskiego języka, się zdrady, pożąda, zazdrości—i spala
polskich obyczajów nie żądał, nie go ta namiętność, nigdy nie syta,
nalegał na wyzbycie się z tego, pragnąca...
Płaczliwy, rozdzierający gwizd
co sam w sobie szanuje. Nie był
Pióra ustają
by może zmuszony po niemiecku zwiastuje południe.
w biegu na kartach ksiąg wielkich,
prosić.
Bo trudno i strasznie, zwłaszcza okutych, pałąkowate plecy rozprosto
polskim panom, którym pół wieku wują się, każdy z pracowników po
w białym dworku zbiegło, piąć się śpiesznie chwyta kapelusz, i w mi
po wysokich marmurowych schodach, nutę pustoszeje sala kantoru, w jed
na piętra niemieckich pałaców i pro nym tylko gabinecie właściciela roz
sić o pracę.
legają się głosy. Jakiś ajent przybyły
Lżejsi są młodzi.
z zachodu przekłada gospodarzowi
korzyści wejścia z nim w stosunki
handlowe. Mówi gwałtownie, z po
W południowej stronie długiej śpiechem, chwilami gubi wyrazy, jak
ulicy, wśród nizkich, skromnych domków, wznosi się gmach dwupiętrowy,
ze zwierciadła nemi szybami okien,
o drzwiach polerowanych, zdobnych
w lśniące antaby, przeładowany gipsaturą, karyatydami wspierającemi
balkony, pokryty włoskim dachem,
o balustradzie kutej misternie. Budy
nek, jakich tu coraz więcej, a w każ
dym z nich przemieszkuje właściciel
fabryki, wstydliwie kryjącej się za
frontowym pałacem.
Marmurowe, wydywanowane scho
dy wiodę z sieni na górę. Stoi tum
szwajcar w galonach lub stróż drze
mie w kożuchu. Drzwi z napisem
Windowanie kasy ogniotrwałej do kantoru
„Comptoir*, „kontora", lecz nigdy
na piętrze.
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gdyby język jego party siłą motoru,
miał przepisaną ilość obrotów na
minutę, bez względu na znaczenie
tych dźwięków, które wydaje, jako
że celem jest zgnębić, oszołomić słu
chacza, cierpliwego nie zawsze; Oczy
wiście o bawełnie jest mowa, więc:—
Taszkent, Brywaii, Buchara, Good
M idling, F ully M idling, prowizya,
tratta ultimo, a vista i franco, i lo
co, six penny.. — brzmią, warczą ury
wane wyrazy—i cisza na chwilę,
i znów, z jeszcze większym zapałem
i ogniem, jakby wyznania miłosne,
zwierzenia, chwiejna niepewność, roz
paczliwe westchnienia, i znów jako
fala...
Nareszcie jednak może odpocząć
i on — posiadacz milionowego ma
jątku.
I oto je st już w mieszkaniu,
gdzie kilka salonów, ozdobionych bo
gactwem sztukateryi i złoceń, tworzy
amfiladę, mogącą zaspokoić i książąt
udzielnych, o ile ich wymagania, po
trzeby, tapicer zadowolnić je st w stanie.
Oto pierwszy salon w stylu
„Empire". Meble z mahoniu, gęsto
bronzem zdobione, kryte jedwabną
materyą o barwach spłowiałych, szafeczki, serwantki i słupy, a na nich
bronzowe dęte odlewy, kolorowana
terrakota gdzieniegdzie, kandelabry
złociste, świeczniki na ścianach, a pod
niemi ramki laubzegą wycięte, i przy
gnębiające
nad kanapami „landszafty".
Szeroki otwór, niby drzwi, niby
framuga, prowadzi do drugiej sali—
balowej. Zimne, białe jej ściany,
zdobne gipsaturą „rococo", powleczo
ną całą siecią złotych linijek, punk
cików. Jaskrawe supraporty, sufit,
do którego płasko przywarła trój
ka opasłych amorów, w wieńcu łu 
dząco papierowych kwiatów i bla
szanych liści, a na siedmiobarwnej
posadzce—meble Ludwika, pokryte
złocistą zieloną brokatelą w kwieci
ste girlandy. Między oknami lustra
białe, rzeźbione, złocone rzęsiście,
takiż fortepian, a dywan, szafirowe,
w wielkie czerwone róże secesyi
portyery,—aż ściska się serce, zimny
dreszcz idzie po krzyżu.
Trzeci salon, to coś w rodzaju
niemieckiego „Wohnzimmer". Dębo
we ławy, haftowanemi poduszkami
kryte, na ścianach rogi jelenie, kor
delasy, jakaś stara kapiszonówka,
australijska tarcza, wypchana wie
wiórka, dzbany na półkach, kufle
z majoliki, a wyżej, w bogatych ra 
mach, do srogiego tygrysa pięknie
ubrany pan strzela.
I jeszcze kilka pokojów, ale
w nich wszystkie meble w pokrowce
spowite, żyrandole i lustra osłonione
gazą, dywany zwinięte zalegają pod
ścianą, a cały ten przepych odświęt-

ny, galowy, całunem pokryty, ma coś
w sobie ze śmierci.
Gdzież więc życie w tym domu,
w którym się tylko gnębiącą ciszę
kantoru odczuwa i grobowy smutek
paradnych salonów, gdzie pono ba
wią się ludzie?
A jakże, bo przecie bywają tu
bale, przyjęcia i leje się piwo i wina
kosztowne po wzorzystych materyach,
i brzmią pani domu rozkazy:
— Lokaj, lokaj, — niech lokaj
panu naleje jeszcze Pommera.
To jednak dla ludzi, bo niemiło
gospodarstwu w tych blaskach prze
pychu, źle im się chodzi po lśniącej
posadzce, nie w smak wino szumią
ce, przykro pani w gorsecie, a panu
we fraku, i jakże im błogo, gdy py
chę nasycą i są ju ż— u siebie, gdzie
pani, po indyku z truflami, po wy
myślnych potrawach, sorbetach—sma
kowity sos powidłowy do wieprzowi
ny przyrządza, lub napełnia knedle
śliwkami, i jeszcze chwila, a już
zdjęła z rączek markizy, w pianie
mydlanej zanurzyła ramiona...
— S o — o! Oh, dass łhut m ir
wohl!— odpoczywa przy praniu.
Bo całe życie rodzinne gdzieidziej się skupia. Gdzieś na uboczu,
w parterowym domku, jakby zgu
bionym wśród wyniosłych gmachów
fabrycznych, lub w oficynie pałacu,
gdzie małe pokoiki i kuchnia w zu
pełności wystarczają rodzinie.
Dwie szafki „na beic“, stół je 
sionowy owalny, kanapa, kryta cera
tą, nad nią krwawy zachód i bydło
srokate, obok „Mann aergere deine
F rau nicht*— „Frau aergere deinen
M ann nicM* .Tfl&n&a filozelą wyszy
te, a wszędzie ład i porządek, aż do
śmieszności.
Każdy przedmiot posiada tam
jakieś praktyczne dopełnienie. Każdy
klucz, nawet każdy gałgan ma swój
haczyk i często nadpis przeznaczenia.
Pełno serwet, serwetek, patarafek do
mowego wyrobu, kołpaki na lampach,
jak napoleońskie bermyce, cała masa

drobiazgów niewiadomego użytku, kę, przez jej moc niespożytą pra
które choć nie świadczą o wytwor gnie
jednak
przeniknąć
cienie
nym guście mieszkańców, wprowa spraw ludzkich, myśl rozpromienić,
dzają jednak prawie w roztkliwienie, jeśli nie ukochaniem, to choć zaję
bo jakże tu czysto i miło, tak jakoś ciem się, zastanowieniem nad książ
naiwnie poczciwie, że ani wątpić nie ką, obrazem czy sztuką na scenie.
można, że mieszkają tu dobrzy, zacni
Daremne wysiłki, bo nie kwitną
konwalie w czarnych czeluściach,
ludziska.
Tutaj na obiad właściciel firmy nie przyjmie się tu pieśń, a niech
się zjawia, krótki to jednak spoczy Venus z Milo się zjawi, to ją wezmą
nek, bo nim minie godzina, już w kan na gips.
torze jest pierwszy i znów
0 ile nie pozna się żyd.
I nawet nie trzeba
chwyta go interesów ko
ło zębate, którego try
się dziwić, bo tu pro
by—to przędza, ter
sty lud. Garść zbominy, gotówka, we
gaconych wyrobni
ksel, żyro, inkaso...
ków fabrycznych,
Zmrok idzie, a
z których pono
jeden nawet pi
z nim odgłos sy
reny dzienną p ra 
sać nie umie, przy
cą zamyka. Z fa
nich ludzie fa
bryki mrowie
chowi, nawet zdol
ludzkie się sy
ni w z a k r e s ie
pie, kantor oswych obowiązków,
próżnia, każdy
lecz poza tern—nic,
snuje jakieś pro
bo i czasu im brak,
jekty, rad biuro opuszcza,
i wreszcie tak im do
tylko nieszczęśliwy nie
brze, jak jest, zaś wielu
wolnik, szef, władca ty Idylla na krańcach W ólki adwokatom, doktorom, tym
lu setek ludzi, drżących
wszystkich, których suro
na każde jego ręki skinienie, idzie na wa wiedza domaga się wytworniej
wieczerzę pochylony, znużony, jede- szej kultury, tym czas zabierają albo
nastogodzinną pracą rozbity.
poboczne interesy handlowe, albo też
Przy kolacyi córeczka zwraca ducha potrzeby wypełnia niepokój
się do ojca nieśmiało.
fachowej zawiści.
— A może by ojciec dziś do
I rzadki tu człowiek, który coś
teatru? Nie byliśmy rok.
czuje, rozumie,a pospolity—ten drwią
Patrzy na nią wyblakłemi ocza cy z literatury i sztuki, drwiący
mi, ramionami porusza z niechęcią. z własnego nieuctwa, a wreszcie:
— Wam tylko w głowie głup
— Nie zawróć pan w głowie.
stwa, zbytki, teatry...—i wkłada pan Na jakieś tam ideały my nie mamy
tofle, skwapliwie podsunięte przez tu czasu ani ochoty, ani pieniędzy.
żonę.
I oto kończy się dzień, i zamie
Zdawało by się, że teatr—wido
ra myśl.
wisko ciekawe, często zrozumiało
dla wszystkich, zawsze przez szero
Nie dziw, że wolny twórczy po kie warstwy pojęte, będzie mógł się
ryw w Złem mieście trudno w dzieło tu ostać na długo-, boć przecie to
wykwita, otoczenie niszczy w zaraniu jasne, bo gdzież człowiek myśl ropodnioślejsze dążenia, mroczy ja ś  zerwie po pracy, jeśli wogóle miesz
niejszy promień, co przez S ztu  ka w nim myśl.

Po próbie w polskim tea trze.

Fot. „Piotrowski” w Łodzi,
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ny sztab pułków pruskich trwa wdzięczy do kantorzysty i ginie w ty
w zastanowieniu pod Paryżem, dalej rolskim lesie z ruchem śmiertelnie
mnich uśmiecha się do piwa, przy postrzelonej antylopy.
nim jakaś niemiecka życiowa prze
Za chwilę ukazuje się z tale
stroga i lustro ciemne, ponure.
rzykiem.
Brudne szmaty ze śladami daw
— Czy mogę prosić? Ob ich
nej wspaniałości kolorowego kretonu bitten dar/?—zwraca się do widzów.
wiszą u zabitych deskami okien,—
Ten i ów składa dziesiątki, in
jest ich rząd cały, pozbawionych ny zbywa tanim konceptem.
przeznaczenia, bo słońce nie zjawia
Na salę wybiega w podskokach
się tu nigdy.
druga artystka, brzęcząca, ubrana
Pułap zawisł tuż nad głowami z krakowska—hiszpańska, głowa do
siedzących.
góry, i ten szyk w ruchach, jaskra
Pełno krzeseł, stolików, wśró 1 wy, szumiący.
Marya Janowska.
Czesław Janowski,
dyr.teatru łódzkiego.
których błąka się echo rozbitego for
Rozlegają się szmerki podziwu,
tepianu. Mdły zapach piwa, wyzie wyrazy szczerego uznania, nie bez
Nie, nie, bo każdy za rubla wy płuc ludzkich i wilgoć ciepłą
westchnień i pożądania zdecydowanych
miał inne żądania: ten chciał się stęchlizną poją piersi. Duszno. Dym
wyrazów. Ktoś na ucztę zaprasza.
śmiać, ów płakać, a tamtemu uwi- w oczy gryzie. Pod zawisłym tuż
— Potem, potem... — po szpekdziało się tak, że teatr powinien go nad głowami pułapem tak zwani takl...
uczyć.
goście siedzą, piją, palą i krzyczą.
— Ach, pani polka.
Bardzo
— Bo przecie ja płacę...
W głębi izby podwyższenie, ustro przyjemnie, Nowakowski jestem...
Zaś gdy zmarły Wołowski ze jone kolorową falbaną, to—scena, na
— Nee...Ich bin ue Franzoesin.
brał zespół doskonałych artystów tle tyrolskiego krajobrazu, gdzie
— Kiedy tak, no to — vive la
i dumny był ze swego teatru, o nim wybitne miejsce zajmuje rajski ptak,
France— piwka... i usiłuje ją objąć
myślał i marzył, rzekł mu pewnego spoczywający na kępie kaktusów.
młodzieniec.
razu sztuk pięknych protektor:
Spodem na skalistej opoce pasą
— K am eel!— usuwa się obra
— Tak, panie... Ale—aktorki... się zające i krowy.
żona.
za drogie.
Obok sceny—fortepian, obok for
Przyjechała na „występy gościn
I tak wśród rozmaitych żalów, tepianu—pan w okularach, a na pul
ne1' prawie z zagranicy, — z Sosnow
uwag, głosów doradczych, wymówek, picie— nieodstępny kufel piwa.
ca, i za chwilę śpiewać będzie, tym
po roku, po dwóch teatr polski na
Pan wstrząsa rzadką, płową
polskiej ziemi, wśród dwustu tysięcy czupryną, a umieściwszy przed sobą czasem przechadza się po izbie, bada
nastrój, przygląda zebranym, do ozdopolaków, zamyka podwoje.
odpowiednie nuty, ieniwym ruchem bniejszych krawatów uśmiecha się,
Dlaczego?
opuszcza chude ręce na szczerbatą
— Bo źle prowadzony interes, klawiaturę. W tempie krótkiego ga krzywi na wytarte surduty. Wietrz
tyle razy upadał, ani razu się jesz lopu na scenę wypada artystka. ny jej ubiór rozprasza smugi dymu,
widać liczne towarzystwo, siedząco
cze nie spalił.
Pochyla się we wdzięcznym ogólnym
I może w tem słuszność, bo po dygu do publiczności i w osobno obok dwóch zastawionych stolików.
trzebny teatrowi majątek. Ludzie adresowanym do siedzącego tuż przy Sześciu rozpartych, o wyraźnych ce
tutejsi bardzo szanują pieniądze scenie skrofulicznego kantorzysty, chach teutońskiego pochodzenia, idyoi skoro tylko się zjawi dyrektor z po posyła zawrotne spojrzenie gdzieś tycznie wpatruje się w rzucane przez
sagiem, wnet publiczność się doń w przestrzeń, rozchyla tłusto czer jednego z nich kostki.
zwróci życzliwie, uszanuje w sztuce wono usta i—śpiewa:
W kompanii tej wybuchają co
kapitał.
chwila gromkie śmiechy i milkną,
Chłopczyku,kołeczku, nie mrugaj oczkami,
Nie jest na tej drodze obecny
gdy kubek do następnych rąk idzie.
Mruganie to twoje...
dyrektor, bo choć wartość podaży
Toczą się trzy kostki po kolo
Chłopczyk podchwytuje melodyę rowym obrusie, śledzą je oczy, naobniżył, nie podniósł się popyt.
Bywało jednak już gorzej o wiele i nuci, uśmiechając się z miną ła staje cisza, i znowu ryk śmiechu głu
i też nie pomogło, bo miastu niepo skawego, bo zwycięzkiego don Juana, szy fortepian i śpiewy.
zebrani goście wydzwaniają takt no
trzebny jest teatr...
Grający—z wyrazu twarzy i ra
Niepotrzebne mu nic, w czcm żami na szkle, biją pięściami po
żąco
prostego obejścia czynią wra
stole,
a
w
kącie
niepozorny
człowie
choćby ślad wyzwolenia myśli ze
spraw wzajemnego wyzysku, brzyd czek, blady, jakby zapluty, usiłuje żenie zwykłych robotników, są to
jednak sami panowie, możni obywa
kich spraw ludzkich w tej walce wszystkich przekrzyczeć:
tele łódzcy. Zna ich też każdy z na
o byt, stokroć okrutniejszej, niż wśród
„Pre*cz, precz smutek wszelkil“
zwiska i z czynów, zna ich całą
pożerających się zwierząt, bo ileż to
Artystka śpiewa swoje, a usi działalność, nawet jeszcze z tych
środków ma człowiek do gnębienia
łując podnieść wrażenie pospolitej czasów, kiedy przewodzili tłumom,
swego gatunku.
piosenki, podnosi przy każdej zwrot burzącym pierwsze parowe maszyny.
ce i tak już dostatecznie krótką Dziś silni, syci, złocą opasie brzuchy,
Jak mary dziwacznego kształtu, spódniczkę, ukazując z całem zaufa a kosztowne pierścienie już im w ręce
błąkające się przed oczami chorego niem i dobrą wiarą ubogie kończy wrosły. Niektórzy z nich mieszkają
w stylowych pałacach, wszyscy jed
na delirium człowieka, snują się kłęby ny dolne.
dymu, zalegając podłużną, źle oświe
Refrain ten, doprowadzony do nak radzi oddychają powietrzem za
tloną izbę. Ściany do połowy zaszłe najwyższego tonu,'kończy pieśń o chłop dymionej knajpy.
szaremi plamami wilgoci, wyraźnym czyku.
Tu im raźniej i swojsko, tu po
Tu i owdzie rozlega się rzadkie trudach dnia, po męce udawania
obrysem odcinają się od reszty żół
tego muru, ozdobionego gdzieniegdzie brawo, świadczy ono o gościnnem i pozy, dawna dusza odżywa, myśl
przyjęciu „numeru".
obrazami.
snuje wspomnienia o tym pierwszym
Śpiewaczka zjawia się na sce rublu wygranym, co się potem
Ze starej rozbitej ramy wdzię
czy się postać bachantki. Obok barw nie, przesyła garście pocałunków, w dziesiątki, setki tysięcy rozplenił,
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a potem z bawełny i ognia narodził
się milion.
Po za możnym stolikiem grzmią
wrzawą kółka
uboższych, mniej
znanych. Dalej zaś siedzą postacie
o twarzach zbójeckich i łapach nie
dźwiedzich, groźne, ponure figury
nocnych włóczęgów, co często—pozor
ni nędzarze, z łachmanów prują za
szyte pieniądze, przegrywają setki
z uśmiechem ludzi spokojnych o ju 
tro, bo wiedzą, że ze świeżą zbrod
nią świeży dochód przyniesie. Na
ustach mają jedności, równości idee.
I mienią się być potrzebni przy
tern wielkiem ognisku pracy i walki.
Bo dla każdego tutaj robota się znaj
dzie, jeżeli nie w ciężkim dziennym tru 
dzie bez słońca, to w cieniach nocy,
kiedy krzyk mordowanego człowieka
pusta ulica ponurem echem powtórzy
i zamrze znów w ciszy złowrogiej.
Ten krzyk rozpaczy, ostatni
krzyk życia, co dziś może jeszcze po
zaułku przeleci, poprzedza tu cicha,
szeptem prowadzona rozmowa:
— Ileż za taką robotę?
— Na śmierć?
Dreszcz kupującego przechodzi,
bo przecie może jutro o jego życie
targować się będą.
Pochyla się, szepcze doradczo:
— Toć przecie lepiej, żeby nie
wydał...
— Na śmierć?
— Ileż pan ceni?
• — Sto przed robotą, a potem...
— Także sto — dosyć?
-— Mało, bo czasem bardzo tw ar
de życie w człowieku.
Targ o straszliwe potem skocz
ny dźwięk polki pokrywa.
Z idącą nocą wzmaga się wrza
wa w podłużnej izbie. Zjawiają się
całe towarzystwa i giną gdzieś w dy
mu obłokach. Dziwne, tajemnicze
postacie, których w dzień nigdy nie
spotkasz. Bogactwo dokumentów ży
ciowych. Bogactwo i nędza, zbrodnia
i praca.
Tu człowiek w strzępach, zbłocony coś widelcem w złotym zegarku
majstruje, ajent przyjmuje dla firmy
zlecenia, a obok nieokreślonej barwy
dwaj jegomoście szkicują plan wiel
kiej fabryki. Niepozorny człowie
czek tłomaczy wypłowiałemu telegra
fiście znaczenie prasy polskiej na
świecie.
— Prasa—to prasa!.. Rozumiesz
naczelnik.
— Jeszcze by nie rozumieć.,.—
a dalej, przy stoliku, farbiarz-magnat
oburza się na usługującego:
— Kto tutaj mieszka, niemiecki
chleb je, ten powinien rozumieć ję 
zyk niemiecki.
— Co takiego?—podskakuje nie
pozorny człowieczek. — Coś pan po
wiedział?

— Ja powie
dział! Nic nie po
wiedział! — kur
czy się dusza krzy
żacka, często zu
chwała, zawsze
tchórzliwa.
Na s c e n ie
pełna, wapnistobiała dama z a r 
kuszem nut w rę
ku usiłuje zagłu
szyć smętną ele
gią rosnącą wrza
wę. Przy głów
nym stoliku ude
rza znów grom
śmiechu, pokry
wa gwar panują
cy, i kona w nim
nuta ostatnia rze
wnej pieśni nieModrzew owy kościół Św. Józefa, najstarszy w lodzi.
mieckiej.
Schodzi ze sceny liryczna, zbli ty, a potem ze wzgardą się uśmiecha,
ża się do stolika, gdzie pod opieką bo—to nie je st interes.
zwiędłej, suchej, lecz o płomiennych
Mieszka w pałacu, często urzą
oczach jejmości dyrektorowej, znaj dzonym wytwornie, bo i poczucie
duje się szkatułka — kasa wpływów miewa, i niekiedy smak, tam spędza
wieczornych. Mówi coś szeptem li siesty niedzielne — z książką telefo
ryczna, tłomaczy się, usprawiedliwia, nów w ręku, a odczytując firmy,
zabiera wreszcie talerzyk, po ofiary odświeża wspomnienia znakomitych
idzie, stara, zmęczona. Spotyka ją upadłości, nie szczęśliwych z ogniem
śmiech szyderczy, brutalne urąga wypadków, arcydzieł oszustwa i—kto
nia, — mieni się wtedy twarz zmięta, żebrak, kto ma rozum, kto głupi i kto
niezdolna już nawet i kłamać, zaci jest coulant, i kto, jak ten wiatr!..
śnięte usta syczą obelgi, w oczach
Jak człowiek spożywający ulu
łzy bezsilnej wściekłości migoczą.
bioną potrawę ze smakiem, zachwy
— Bitte, fra u le in R o sa ...— za ca się, lubuje szef firmy tern, co brzyd
prasza ją towarzyszka do stolika, kie, co brudne, co wprost sprawia odra
gdzie nowo-złota młódź Złego mia zę, ale gdzież prawda: co dobre, co
sta, synkowie bogaczy, potworki bez złe, zwłaszcza przy handlu, gdzie
mózgów i serc, w jedno złote wie niema spraw nieuczciwych, są tylko
rzący, raczą przyjezdną divę winem dobre lub złe interesy, jak mówi ktoś
szumiącem. Chwila, — koleżanki po w jakiejś komedyi.
rozumiewają się wzrokiem: — tu coś
można zarobić, i—już łączy się sce
niczna elegia z kantorową rapsodyą, — zbratały się dwie pieśni, fał
szowany szampan strzelił wiwatem:
— H ochl
— W e r łiebt kein W eib, kein
W ein, kein Gesang— i
— Urra—Urr-ra! — dzikie, nie
ludzkie...

Tak żyją i bawią się niemcy,
lecz są tu jeszcze, jak wszędzie, ży
dzi i my. Pierwsi wrażliwsi, często
w duszach ich płonie, równie jednak
są chciwi, a więcej śmieszni, a choć
sprawy swoje życiowe zamykają przed
okiem ludzkiem starannie, jak Chassydzi religijne obrządki, zdradza ich
zwykle wrodzona próżność i pycha.
Zyd bogacz w brudnym szynku
nie trawi wieczorów, woli on teatr
czy koncert, w chwilach znudzenia
wydobywa notesik, oblicza, ile przed
stawienie przyniosło i jakie są kosz-

Budowa kościoła św. Stanisława-Kostki
W Łodzifo t. „Piotrowski” w Łodzi,

A my? Nic o nas, bo jesteśmy
przedewszystkiem ubodzy, od spraw
możnych zależni, ale kto z Bogiem,
Bóg z nim, — za ciężką krwawicę
budujemy kościoły...3
j
DN.

Z yg m . Bartkiewicz.

Z wystawy rzeźb E. Wittiga w Warsz. Tow . Zach. Sztuk Pięknych.

Portret.

M łodość.

Król Andrzej

POWIEŚĆ.
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- I pomyśl — podjął — po sza ze wszystkich! Co ja bym
myśl tylko, co z nim zrobić?! Ja zrobił bez ciebie?! A wiesz ty,
nie wiem właściwie, co z nim po co zrobiła ta bestya, ta piekielna
winienem kazać zrobić, a prze dziewka Metelka? Na koniu...
Ale dalsze słowa przerwała
cie to on zwycięztwami swemi
stworzył poprostu Południową mu piastunka małego Jerzego,
Słowiańszczyznę, on ocalił potem wsuwając nieśmiało przez drzwi
tron i umocnił naszą dynastyę... głowę.
Dla nas, dla mego domu, to jest
— Czego chcesz, Joaśka? —
najwięcej
zasłużony człowiek spytał król Andrzej, nie puszcza
w państwie; dla państwa to je  jąc zresztą Marysi.
— N ajjaśniejszy panie, ja 
den z jego twórców, jeżeli nie
ideowo, to faktycznie, a oficero śnie pan szambelan, baron Męcki,
wie, armia cała uwielbiają go, jest tutaj—rzekła piastunka.
— Czego chce?
w jego jednego wierzą, w nim
- Powiada, że się musi wi
tylko pokładają ufność w nadcho
dzącej wojnie... A znów — prze dzieć z waszą królewską mością.
— Zaraz wrócę — rzekł król
cie bezkarnie takie niesłychane
zuchwalstwo, takie wprost pode Andrzej do Marysi, wsuwając jej
ptanie woli królewskiej ujść mu w rękę swój złoty zegarek, jedy
nie może... I lud przecie będzie ny klejnot, jaki miał przy sobie,
chciał pomsty, ofiary... A znów— i wyszedł do Męckiego.
— Co? — zapytał.
kokietować masy, poświęcając
- Minister Woda się za
ofiarę dla jej zemsty... Karać
starca... A tu ci pomordowani... strzelił.
Król Andrzej stanął bez ruchu.
Boże! Boże!—jęczał król Andrzej,
— Cóż za noc! — szepnął po
obejmując głowę rękami.
— Sama bym nie wiedziała chwili. — Śmierć! Krew!
I zawróciwszy do pokoju Je
dobrze, co zrobić? — rzekła Ma
rysia, ale po chwili zaczęła: rzego, ukląkł przy jego łóżeczku,
Wiesz co, zrób tak: teraz Wodę oparł czoło o kołderkę i począł
ukarać trza, ja k się tam karze odpędzać ogromnie w strętną ma
takie osoby, to ja niewiem, ale rę ogromnej ulgi, jaką mu śmierć
jak przyjdzie wojna, to go puść jenerała Wody przemocą w du
na nią, a ja k czego dokaże, to szy budziła.
I długo tak klęczał przy łó
mu ludzie darują, jeszcze go na
rękach nosić będą. Bo to nie żeczku syna, aż na usta .jego
wybiegł literacki frazes: „Życie
wiem?!
Król Andrzej zerwał się z ka królewicza”...
napy, chwycił Marysię w objęcia
***
i zaczął ją całować, wołając przyStraszliwe wzburzenie z po
duszonym w uścisku głosem:
wodu strzałów pod zamkiem kró
- 0! ty. ty, ty! Najmądrzej lewskim, podczas którego zabito

i raniono siedmnastu żołnierzy,
a przeszło sto osób zpośród po
chodu, w arty bowiem, zamkowe
zwłaszcza,strzelały wprost w zwar
tą masę ludzi, uśmierzyła odezwa
Zaskalicza, manifest króla An
drzeja do narodu, poparty poży
czonym prywatnie na ogromny
procent od Gelberstocka milio
nem franków dla rannych i osie
roconych, śmierć jenerała Wody,
a przedewszystkiem wieść o czy-/
nie księżniczki Metelli Teresy.
Księżniczka, mimo swego urodze
nia, stała się bohaterką tłumów.
Na widok jej nawet socyaliści
rzucali czapki w górę i krzyczeli:
niech żyje! A ona uśmiechała
się z niewypowiedzianym wdzię
kiem i odkłaniała się z dumną
radością. Męcki twierdził, że nie
je s t paradoksem, że po katastro
fie dynastya króla Andrzeja dzię
ki niej jest właściwie popular
niejszą, niż była przedtem.
Ale była garść ludzi nieprze
jednanych, która rozumowała tak:
król nie był winien bezpośrednio,
ale był winien pośrednio, bo
gdyby go nie było, nie byłoby
to zaszło, co zaszło, a nadto nie
byłoby, bo by nie mogło być, ta 
kich ludzi, ja k m inister Woda.
Samo istnienie monarchii, choćby
nawet z dobrym człowiekiem, ja k
król Andrzej, na tronie, demora
lizuje ludzi. Ostatecznie wskutek
tego, że jest król, zginęło kilku
dziesięciu robotników i kilku żoł
nierzy, również z proletaryatu,
ja k robotnicy, a ludzie tej samej
warstwy i tych samych intere
sów ekonomiczno-społecznych sta
nęli naprzeciw siebie; wskutek
tego, że je st król, z tej samej
warstwy wydziera się garść lu
dzi, którzy m ają służyć niby
czysto do ewentualnego odparcia

zewnętrznych nieprzyjaciół, ale
służą daleko częściej do bronie
nia klas uprzywilejowanych, do
zmuszania ogółu ludności do wy
konywania ich woli, wreszcie
do przelewania krwi rodzonych
współbraci. Król, jakikolwiek jest,
je st czynnikiem demoralizującym
i niemoralnym w najwyższym
stopniu, jest personifikacyą wła
dzy, której być nie powinno, naj
wyższym wyrazem nierówności
stanów, uosobieniem niesprawie
dliwości dziedziczenia, symbolem
porządku, do przewrócenia któ
rego dąży cały świat prawdziwie
cywilizowany.
Szeroko i długo pisał o tern
literat Pfefeldmann w artykule,
podpisanym literą „q“, partya
zaś terrorystów odbywała narady,
na których bywał także Marko
Slavicz. I postanowiono złe wy
korzenić z gruntu, postanowiono
usunąć króla raz na zawsze.
Sposobność dawał pogrzeb
jenerała Wody, na którym miał
być obecny król Andrzej i cała
jego rodzina.
Postanowiono rzucić bombę.
Plan przedstawiał trudności
bardzo małe; król Andrzej, o ile
był otoczony agentami policyi,
to tylko o ile nie wiedział o tern,
kordon zaś wojskowy w ten spo
sób prowadzony, na jaki król
zezwalał, nie był żadną ochroną,
lecz zaledwie asystą.
Chodziło tylko o to, kto za
mach wykona.
Na gorączkowo w dwóch
dniach przedpogrzebowych odby
wane narady Marko Slavicz przy
chodził blady i z wypiekami na
twarzy, mówił na nich mało
i wszyscy byli przekonani, że
to katastrofa pod zamkiem tak
wstrząsnęła jego delikatnym or
ganizmem. W nocy jednak, kie
dy wszystko było już uplanowane i przygotowane i miano tylko
zpośród jedenastu spiskowych,
a byli to główni wodzowie partyi, wylosować trzech wykonaw
ców zamachu, ozwał się przyci
szonym głosem:
— Nie myślimy jednak o tern,
że zarazem zabijemy tę boha
terkę, która się narażała na kule
nasze i żołnierskie, byle donieść
zakaz strzałów do ludu. Bo ona
będzie na pogrzebie wraz z ca
łym dworem.
— To trudno—odparto mu —
gdzie drwa rąbią, tam trzaski
lecą. Zabijemy jeszcze wiele in
nych osób. Gdzie chodzi o tak
wielką rzecz, mniejsze poświęcić
trzeba.
— Możemy jej nawet posta

wić mały pomnik — rzeki spisko
wiec, rzeźbiarz z zawodu.
Marko Slavicz umilkł. Loso
wano, — los nie padł nań. Kolo
ry gorączkowe wystąpiły mu na
lica.
Pogrzeb jenerała Wody miał
być o trzeciej po południu; o dzie
wiątej rano szambelan Męcki
otrzymał list tej treści:

przed pogrzebem kazał rozprze
strzenić jak najszerzej wiado
mość, że na nim nie będzie, a to
dla tego, aby spiskowców nie
mogła wyśledzić policya. Wydało
mu się to o wiele więcej po gentelmańsku, niż ułaskawiać ich
głośno po schwytaniu, które mo
gło bądź co bądź nastąpić.
Na Marka Slavicza nie padło podejrzenie żadne, tylko lite
„Niech król i rodzina
rat Pfefeldmann ogłosił w piśmie
robotniczem allegoryę o suchem
królewska wstrzyma się od
drzewie, które odbierało światło
pójścia na pogrzeb. P rzy
słoneczne rosnącym w jego oto
gotowany zamach."
czeniu pożytecznym ziołom, a któ
Podpisano:
re miano ściąć, ale nie ścięto.
„IPróg i przyjaciel."
Nie podpisał się jednak przez
małe „q“, ani wogóle się nie pod
Marko Slavicz, który ten list pisał.
wysłał, przykładał sobie wiele
Marko Slavicz wił się poprorazy do czoła rewolwer, nim list stu moralnie. To, co zrobił, wy
napisał, wiele razy, nim go wy dawało mu się potwornem, jak
słał i wiele razy po wysłaniu. również potworną wydała mu się
Nie obawa śmierci wstrzymywała myśl o zabiciu księżniczki, tak
Marka Slavicza od pociągnięcia pięknej, tak młodej, tak boha
cyngla; stan, w jakim się znaj terskiej i tak niczemu nie win
dował, wykluczał wszelkie obawy; nej. Całą jej winą było to, że
dwie rzeczy inne to czyniły: chęć się urodziła krewną królewską...
widzenia jeszcze księżniczki i mi
Ale i inni byliby tam rów
łość sprawy, dla której tyle jesz nież niewinni: królowa, damy
cze mógł zrobić. Zdradzał, nie dworu, służba, żołnierze, zresztą
cnie i nikczemnie zdradzał... Ła i to mnóstwo osób z publiczności,
mał przysięgę, występował w o- które podczas wybuchu mogły
bronie tego, co poprzysiągł był paść ofiarą...
zwalczać zawsze i wszędzie —
I znów Marko Slavicz czuł
i poprzysiągł sam sobie, że zabi- się potworem, byłby bowiem
je króla Andrzeja i że zapłaci wszystkich poświęcił bez waha
tern krzywdę, jaką wyrządza te nia... Czuł się zdrajcą i czuł się
raz. Ale ona żyć będzie...
niecnym zdrajcą...
Nie jesteś więc wcale mężem
Obawy, że domyślą się, iż to
on ostrzegł, nie miał wcale; jego ze stali, za jakiego się sam mia
nikt nie posądzi. Ustawiczne łeś, Marku Slaviczu... Nie jesteś
i nawet niezbyt ostrożne schadz rycerzem o prawa proletaryatu
ki jedenastu znanych całej poli bez zmazy, nieugiętym, jak był
cyi przewrotowców mogło nasu królewicz Marko za wolność serb
nąć przypuszczenie, że się coś skiej ojczyzny...
Sam ty teraz, Marku Slaviknuje. Kto wie zresztą, mogli
być i podsłuchani. Z tych jede czu, nie możesz mieć wiary do
nastu ludzi, którzy się schodzili, siebie... gdyś raz względem spra
nikt absolutnie nie mógł popaść wy zgrzeszył, czyż możesz ręczyć,
że nie zgrzeszysz więcej?..
w podejrzenie.
I oszustem jesteś, Marku SlaKról Andrzej, dowiedziawszy
się o spisku na jego życie, pierw viczu, niecnym oszustem! Bo je
szym dotąd, przez parę godzin steś zawsze jeszcze bohaterem
nieruchomo siedział w fotelu roboczego ludu, ideałem stałości
i zdawało się, że się przez ten i męztwa w sprawie, wcieleniem
czas postarzał. Na pogrzeb nie nieubłaganej walki... Tchórzem
pozwolił pójść nikomu z rodziny, i podłym człekiem jesteś, Marku
sam jednak iść chciał i nie po Slaviczu, oszustem względem two
magały ani perswazye otoczenia, ich towarzyszy spiskowych, oszu
ani prośby żony, ani zaklęcia ni stem względem całego proletarya
czyje; dopiero kiedy mały Je- tu roboczego!.. Powinieneś wyjść
rzyk z płaczem zawiesił mu się na rynek i krzyczeć: otom jest
na szyi, król Andrzej cofnął swo zdrajca! Ale ty jesteś tchórz,
je postanowienie. I nie skłama zdolen do oszustwa i człowiek
no w wieczornych dziennikach, podły: na rynek nie wyjdziesz
że król zachorował, król Andrzej i krzyczeć tak nie będziesz...
Ale gdy Marko Slavicz przy
położył się bowiem z wyczerpa
nia i rozdrażnienia nerwowego kładał lufę rewoiweru do czoła,
do łóżka, ale na kilka godzin natenczas przybiegały doń rzesze
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obdartych, wynędzniałych, głod
nych, zrozpaczonych mężczyzn,
kobiet i dzieci i chwytały go za
ręce, za nogi, za suknie, całowa
ły mu dłonie i stopy i błagały:
nie opuszczaj nas! broń nas! nie
opuszczaj! Ty jeden! ty jeden
możesz nas zbawić!..
Ale gdy Marko Slavicz przy
kładał lufę rewolweru do czoła,
natenczas stawała przed nim
księżniczka w całej krasie, w ca
łym przepychu...
Nie kłam, Marku Slaviczu,
nie kłam! Nie dodawaj podłości
do podłości! Nie kłam! To ona,
to jej oczy, to jej włosy kręcone,
krótko obcięte, to jej usta szkar
łatne, wiśnią pachnące, na wzór
wiśni malowane, to ona zaćmie
wa cię... Nie kłam, Marku Slaviczu, nie kłam sam przed sobą,
nie dodawaj oszustwa do zdra
dy!..
I Marko Slavicz wił się, wił
nad własną podłością i padał
przed marą swej wyobraźni na
kolana i odziewał ją w płaszcz
biały W estalki, i czcił ją, i wiel
bił, i adorował, i modlił się do
niej, i nie śmiał przy niej tchnąć,
nie śmiał kraju płaszcza całować,
ja k bóstwu...
*
* *

Na wielkim Placu Wiecowym
za miastem zgromadzały się tłu
my ludzi rozmaitych warstw, ale
najwięcej szło chłopów. To tak
zwany „Związek patryotyczny11,
którego honorowym prezesem był
Zaskalicz, a na którego czele stał
słynny adwokat Jowanowic, urzą
dzał olbrzymią manifestacyę za
wojną. Ogromna liczba demokracyi miejskiej, bo związek miał
cechę z gruntu demokratyczną,
i mnóstwo wiejskiego ludu ścią
gnęło na „wiec wojenny". Aliści
od tabrycznej dzielnicy miasta
pojawił się kolosalny zastęp ro
botników tam tejszych z czerwonemi chorągwiami i Markiem
Slaviczem na czele. Tuż po za
nim kroczył literat Pfefeldmann
i literat Dreksten.
Na zawczasu przygotowaną
trybunę wstąpił adwokat Jowa
nowic. Był to człowiek lat około
czterdziestu sześciu, znakomity
prawnik, republikanin i patryota,
wódz patryotycznej demokracyi
i współpracownik jej organu, „Spalackiej zorzy", długoletni członek
lewicy parlam entarnej.
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Ilia Riepin w Krakowie.
Trzydziestopięciolecie twórczości szczerą sympatyą dla Polski, pozo
Riepina znalazło oddźwięk i w Kra stało, jako trwała pamiątka pierwsze
kowie. Tu, w głównem ognisku sztu go pobytu artysty rosyjskiego pod
ki polskiej, znają i cenią wielkiego Wawelem.
malarza rosyjskiego lepiej może, niż
Minęło kilka lat i Riepin znalazł
gdziekolwiek u nas. Stowarzyszenie się u nas znowu, tym razem na dłu
„Sztuka" przesłało mu w dniu jubi żej, na parę tygodni, jako gość
leuszu telegram z życzeniami i wyra w wiejskiej siedzibie pp. Napoleonów
żeniem hołdu.
Cybulskich, w Prochowni pod Krako
Riepina łączą z Krakowem od- wem. Wtedy silniej jeszcze zacisnął
dawna parokrotnie odnawiane węzły się węzeł krakowsko-polskich stosun
sympatyi. Tym, którzy do nawiąza ków artysty. W dworze prochowicnia się tego węzła dał pierwszy po kim toczyły się podczas tej gościny
wód, był Matejko. Pomiędzy twórcą nieraz długie rozmowy na temat tak
„Skargi" i „Iwana Groźnego" istniało zawsze żywotny i bolesny, na temat
pewne, powierzchowne zresztą tylko, stosunku dwóch narodów, zwycięskie
pokrewieństwo: było niem wspólne go i zwyciężonego. Riepin był tutaj
interesowanie się tematem historycz takim samym, jakim znają go w Pe
nym. Po za tem były różnice, wy tersburgu: człowiekiem bez przesą
pływające zarówno z odrębności ta dów narodowych,
wolnomyślnym,
lentów, jak z odrębności ducha dwóch przejętym ideą równej sprawiedliwo
różnych narodów, prawie dwóch ras. ści dla wszystkich. Uznawał bez
U artysty polskiego występowała wy zastrzeżeń prawo polaków do stano
raźnie myśl wyższa, wykraczająca wienia o sobie, do posiadania włas
po za ścisłą sferę malarstwa, owa nych instytucyj i rozwijania swej
dążność do syntezy dziejowej, która kultury bez żadnych przeszkód i ogra
tak wybitne piętno kładła na każdem niczeń, a uznawał tem goręcej, że
jego płótnie i wyciskała ślad na ma- uderzał go we wszystkiem wybitny
larskiem nawet pojmowaniu przedmio indywidualizm polski. Malarz — do
tu. Riepin i w „Iwanie", w „Odpo strzegł to także w typach, spotyka
wiedzi zaporożców" i w innych swo nych u nas. „Co u was za twarze—
ich historycznych dziełach, to realista mówił z poczuciem plastyka-artysty—
czystej krwi, ten sam, co w portre każda twarz tutaj inna, nie podobna
cie, pejzażu i płótnie rodzajowem. do drugiej"
Na wsi pod Krakowem nie próż
Lecz pokrewieństwo duchowe stwa
rzała sama potężna skala obu talen nowała też paleta Riepina, a zwłasz
tów, i ta nić wspólna natchnęła Rie cza notatnik. Malował dużo. Nie
pina przed laty do pragnienia osobi opuścił żadnego wschodu słońca w po
stego poznania naszego mistrza, któ godny dzień. Znana jego pracowitość,
rego siła wyrazu zajmowała go zaw przypominająca znowu żywo Matejkę,
sze żywo i budziła szczere uwiel zaznaczyła się i tutaj. A między
bienie.
studyami polskiej przyrody i polskie
W r. 1896 w przejeździe za gra go typu i przyjacielską gawędą—jedna
nicę postanowił Riepin zatrzymać się i druga wycieczka do Krakowa i zno
w Krakowie, by poznać Matejkę. wu, jak za pierwszej bytności, zwie
Przybył, niestety, za późno. Gdy dzanie zabytków, zachodzenie do mu
z hotelu wyszedł na miasto, ujrzał zeów, do starych gmachów, kościo
na murach karty żałobne, obwiesz łów, bóżnic, i odwiedzanie naszych
czające zgon mistrza. Mógł złożyć wystaw i pracowni, gdzie Fałat, Mal
mu już tylko pośmiertny hołd — czewski, Wyczółkowski wywoływali
u trumny.
wyrazy gorącej admiracyi'rosyjskiego
Przez kilka dni pozostał Riepin artysty.
w Krakowie. Z zajęciem zwiedzał
Pobyt Riepina utkwił żywo w pa
historyczne pomniki kultury polskiej mięci Krakowian, którzy mieli spo
i zaznajamiał się z rozkwitającą już sobność zetknięcia się z nim. I teraz,
wówczas nowoczesną sztuką naszą. gdy wielkiemu przedstawicielowi sztu
Wywiezione od nas wówczas wraże ki rosyjskiej złożono hołd na trzy
nia utrwalił wkrótce piórem. Wy dziestopięciolecie pełnej sławy twór
cieczka za granicę Rosyi posłużyła czości, także Kraków artystyczny dał
mu za temat do szeregu felietonów, wyraz uczuciom swym dla tej pod
które wyszły następnie, jako oddziel wójnie pięknej postaci: artysty —
na publikacya. Kilka kart jej, po i wyjątkowego rosyanina.
święconych Krakowowi i tchnących
Kraków.
_________ _
ClcirilS.
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Piosenka.
I.
Był sobie król raz jeden.
Choć dam miał w koło dość,
Choć damski mógł mieć eden,
Bez dam żył, im na złość.
Zwał damy stadem kwok,
Traktował je z wysoka:
Fałszywy był to krok,
Bo dama—to nie kwoka.
Bo kwokę wabi kur,
A damy kur nie wabi;
Bo kwoka strój ma z piór,
A dama —strój z jedwabi.
Król był z damami zwykł
Nie bawić się w romanse,
Aż dam wywołał krzyk,
Ąż dam wywołał ansę.
Więc się zawzięły damy
I uraiły wiec:
Już my królowi damy,
Że źle śmiał o nas rzec!
Kawaler szuka guza,
Serc damskich studząc war:
Co która chce—rekuzal
Mało nań kar, kar, kari
Śmie damy mieć w pogardzie:
Na to się burzy krew!
To nieludzko! to hardzie! ;
To... to naturze wbrew.
Z damą żyć—sens dopiero!
Mój królu, o tern wiedzl
Bez damy coś wart?—zerol
Tak damski raił wiec.

II.
Ale królewska mość
Odrzecze tak na złość:
Nad kwok... pardon!—dam eden
Ja wolę żyć sam jeden.
Bo do tych, które znam
Kwok... ach, przepraszam!—dam,
Niżeli miałbym płonąć,
To wolę już utonąć.
Jedna ma za obficie;
Drugiej potrzebneMtycie;
Trzecia—jak żurnal mód;
Czwarta ma brudny spód;

L

Piąta o dzieciach śni;
Szósta ich ani ni;
Zanadto zimna siódma;
Ósma miłosny głód ma;

Dziewiąta—obraz trusi,
Dziesiątą licho kusi;
Zbyt w jedenastej cnót;
Dwunastej cnota—fiut!
Nakoniec i trzynasta—
Fatalny omen... Bastal
Nie wezmę, do stu lich!
Żadnej a żadnej z nich!
Wziąć w łyko mnie nie władna
Małżeńskie żadna, żadna,
Nie władna wziąć mnie, gdyż
Z nią pański miałbym krzyż.
Podobna dama kwoce,
Wzlatuje nie wysoce,
Nie patrzy zgoła wwyż:
Z nią pański miałbym krzyż!

III.
Tu zawrzał wiecu gwar.
Król krzywdzi nas wysoce,
Król równa damę kwoce!
Na króla trzeba kar.
Co robić z tym wyrodkiem?
Czy piec go? czy go siec?
Czy innym karać środkiem?
Tak damski raił wiec.
Choć wszystkie damy gładkie,
Choć każda dama fest,
Przypina każdej łatkę!
Do lichal cóż to jest?
Śmie damy mieć w pogardzie,
Że nie fruwają wwyż;
To nie ludzko! to hardziel
Hej z nim na krzyżl na krzyżl
Że się do dam nie zbliża
I żyje sam i sam,
Przywiązać go do krzyża
Co najpiękniejszej z dam.
Hej przynieś, kacie, łyka
I króla z damą wiąż:
Niech wie, co jest podwika,
Niech wie król, co jest mąż.
Wnet łykiem ślubną parę
Związała dama-kat:
Należną ponieść karę
Król musiał rad-nie-rad.
Co dama i damula?
O, przyjacielu, wiedz,
By cię, jak tego króla
Dam nie ukarał wiecl
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w latach 1862 — 1864.
VIII.

W kilka lat po powstaniu am
basador Porty Kalij-bej, który w ro
ku 1863 zawiadywał poselstwem
w Petersburgu, opowiadał S. Koźmianowi o przygniatającem wrażeniu,
jakie noty mocarstw sprawiły nad
Newą. Ks. Gorczakow stał bezradny
wobec spełnionego faktu, gdy zjawił
się u niego przedstawiciel Anglii
i uspokoił go zapewnieniem, że nie
należy brać zbyt poważnie not mo
carstw, że krok ten ma charakter

raczej humanitarny, że Anglia przy
łączyła się do niego, aby uczynić
zadość życzeniu cesarza Napoleona
i opinii publicznej, że za notami nie
ma ani chęci, ani zamiaru działania,
że następstw praktycznych nie będą
one miały żadnych.
W kilkanaście lat później światły,
wysoko postawiony rosyanin zapew
niał również, że ks. Gorczakow z po
czątku nie okazał się wobec not mo
carstw tak pewnym siebie, jak póź
niej, że już przypuszczał kompromis
12

i przemyśliwał o środkach, łagodzą
cych spór, gdy odebrał z Londynu
raport ambasadora Brunnowa, w któ
rym na własną odpowiedzialność do
dawał on wicekanclerzowi odwagi,
zapewniając, że cokolwiek gabinet
petersburski odpowie mocarstwom,
nie pociągnie to za sobą wojny, ani
wogóle poważniejszych następstw,
gdyż zgoda mocarstw ogranicza się
do wysłania not i na tem się kończy.
Obie te wersye zgadzają się co
do istoty rzeczy i odpowiadają rze
czywistemu nastrojowi Anglii na
punkcie sprawy polskiej w r. 1863.
Dla polityki angielskiej istnienie
państwa polskiego nie przedstawiało
żadnych korzyści. Z poglądem tym
nie tajono się też nad Tamizą.
W r. 1862 lord Napier pisał do jed
nego z polaków: „Byłoby szaleństwem,
przeciwnem naszym interesom, wskrze
szać Polskę, a przez to osłabiać Rosyę“. W tymże roku lord Derby
w izbie panów mówił: „obowiązkiem
Anglii byłoby zmusić polaków dó
uległości Moskwie, gdyby się oni
starali uwolnić choćby własnemi si
łami. Nie jest to naszą rzeczą wskrze
szać Polskę w jej dawnych grani
cach, gdyż Polska w ręku rosyan
jest to osłabienie Prancyi w Europie.“
„Z drugiej strony—dodawał szlachet
ny lord z całą szczerością — częste
powstania Polski leżą w interesie
naszym, te konwulsye bowiem nie
szczęśliwego narodu, który ani umrzeć,
ani zmartwychwstać nie może, nie
pozwalają Rosyi stać się niebezpiecz
ną. Wygaśnięcie miłości ojczyzny
w sercach polskich byłoby klęską dla
nas i dla Austryi, gdyż Rosya uwol
niona od fermentu polskiego, stałaby
się zbyt silną i mogłaby się porozu
mieć z Prancyą." Z takiego punktu
widzenia można też przyjąć, że
szczeremi były słowa, które 13 lipca
1863 r. wypowiedział w parlamencie
lord Russel: „wierzę, że ten duch
narodowy w Polsce nie umrze, mam
przekonanie, że ten duch umrzeć nie
może...", a inny polityk angielski,
Palmerston, idąc krok dalej w roz
winięciu tych złotych myśli wielkobrytańskiej etyki publicznej, sformu
łował rzecz w słowach: „anglicy
mają prawo mieszać się do sprawy
polskiej, lecz nie mają obowiązku",
to znaczy, rezerwują sobie, możność
posługiwania się Polską, jako bronią,
gdy Rosya zbliża się do Prancyi,
i porzucenia jej, skoro tylko cel zo
stanie osiągnięty.
Tej formule została Anglia wier
ną przez cały czas trwania drama
tu r. 63.
Z wypadków polskich postano
wiła skorzystać, aby przeszkodzić
gotującemu się przymierzu francuskorosyjskiemu, a dopiąwszy teraz celu,
miała przed sobą już tylko jedno za-

danie: wycofać się z obłudnej gry,
zasłużyć się gabinetowi petersbur
skiemu odsłonięciem słabości koalicyi dyplomatycznej i, zwaliwszy cały
ciężar sprawy polskiej na Francyę,
okazać w całej jaskrawości jej nie
moc.
Nikt straszniej i nikt bezlitośniej
nie zaważył na szali naszych losów
w tych czasach przełomowych od
Anglii. Zbrodnia jej, popełniona na
narodzie polskim, była tern większą,
że przypadła w chwili, gdy po upad
ku Langiewicza podniesiono w samej
Polsce myśl ukończenia walki, a ukoń
czenie to mogło było jeszcze ocalić
wszystkie nabytki poprzedniego roku.
IX.
Teraz miał nastąpić fakt naj
bardziej złowrogi ze wszystkich: roz
kołysanie się fal szowinizmu rosyj
skiego, tych fal, które zatopić miały
całą politykę liberalną Aleksandra,
które spłukały z powierzchni ziemi
obóz europejski w Rosyi, a na czoło
życia rosyjskiego wyniosły Katkowa
i jego drużynę, fal, na których od
pół wieku do dziś płynie zwycięska
łódź reakcyi rosyjskiej.
Wmieszanie się Europy do we
wnętrznej polityki cesarstwa, groza
wojny, jaka z powodu powstania pol
skiego zawisła nad Rosyą, wyniosły,
ubliżający ton not dyplomatycznych,
dały ówczesnym „prawdziwie rosyj
skim" ludziom sposobność do rozpa
lenia instynktów nacyonalistycznych.
Zagrano na strunach obrażonej dumy
narodowej. Polacy, jako sprawcy
upokorzeń, których doznała Rosya,
mieli się stać doraźnym przedmiotem
zemsty i nienawiści sfanatyzowanych
tłumów, a nienawiść ta, ślepa nie
nawiść ciemnej i obałamuconej masy,
miała zmieść następnie z ziemi ro
syjskiej wszystko, co miało jakikol
wiek związek z ideałami „zgniłego
zachodu". Pierwszym sygnałem do
ponurej agitacyi, która prowadzona
przy pomocy kleru zatoczyła nieba
wem olbrzymie kręgi i do szczytu
doszła w historycznej demonstracyi
na Kremlu, było zebranie i adres
szlachty petersburskiej. Pala czar
nego patryotyzmu piętrzyła się szyb
ko. Poraź pierwszy mużyk rosyjski
dowiedział się o „buntujących się
polakach", a hasło „świętej wojny"
zabrzmiało po obszarach Rosyi.
Rząd skorzystał szybko z pierw
szych objawów tego nieznanego do
tąd nastroju, opanował go, podsyci!
i w pożar rozdmuchał. Demonstra
cyi mocarstw europejskich przeciw
stawić postanowił demonstracyę na
rodową.
Przekonano się wkrótce
o straszliwej skuteczności tego środ
ka. Ociężałe masy poruszyły się na
wezwanie z góry. Obojętne z po
czątku na wypadki w Polsce, w po

Park Bartosza Głowackiego we Lwowie,

Magistrat m. Lwowa uchwalił, by założony u rogatki łyczakowskiej park otrzymał nazwę
,,Bartosza Głowackiego".

szczególnych wypadkach zachowujące
się nawet życzliwie wobec skazań
ców i wygnańców naszych, podju
dzone i okłamane rzuciły się teraz
z zajadłością do dzieła zniszczenia,
dając rządowi mocną, granitową pod
stawę do całej następnej roboty
w Polsce i na Litwie. Jako symbol
nowej ery, dźwignęła się w Wilnie
postać demona w ciele ludzkiem,
który rozpętaniu ciemnych instynk
tów użyczyć miał na długo swej
krwawej opieki.
„Od interwencyi dyplomatycznej
1863 r., — mówi jeden z gorliwych
apologetów nieszczęsnego powstania—
datuje się obecna straszna era mę
czeństwa Polski.
Nigdy zabiegi
Europy dla uciemiężonego narodu nie
obróciły się w taki sposób na nie
szczęście tych, którym chciała ona
dopomódz; nigdy litość w następ
stwach swych nie była lak zgubną..."

Otrzymawszy od ks. Gorczakowa
wezwanie do przedstawienia podstaw,
na jakich układy w sprawie polskiej
mogłyby się ^rozwinąć, mocarstwa
interweniujące przystąpiły do okre
ślenia swoich żądań. Streściły je
w sześciu punktach, wysłanych 17
i 18 czerwca, w owych słynnych
sześciu punktach, które brzmiały:
1. Amnestya ogólna i zupełna-.
2. Reprezentacya narodowa z wła
dzą podobną do tej, jaką nadawała
ustawa konstytucyjna z 15 listopada
1815 r.
3. Mianowanie polaków na urzę
dy publiczne, tak, aby utworzyła się
odrębna administracya narodowa.
13

4. Całkowita wolność sumienia
i usunięcie ograniczeń wyznania ka
tolickiego.
5. Wyłączne używanie języka
polskiego, jako urzędowego, w administracyi, szkołach i sądach.
6. Prawidłowy system poboru
do wojska.
To był ten wielki dar, który
Polsce niosła Europa!
Żądania mocarstw dowodziły, jak
skandaliczną wprost była ich niezna
jomość istotnego stanu Polski. To,
czego domagały się one dla Króle
stwa, było lam już wprowadzone od
lat paru. Od chwili wstąpienia do
rządu margr. Wielopolskiego rozpo
częło się stanowcze i zupełne usu
wanie rosyan z urzędów publicznych
i w tej chwili niedobitki ich już tyl
ko zostawały w kraju. Całe ministeryum krajowe było polskiem,
wszyscy gubernatorowie byli polaka
mi. Język polski był językiem urzę
dowym administracyi, szkół i sądów.
Rada stanu korespondowała po pol
sku nawet z cesarzem. Także ko
ściół uzyskał szereg swobód. Amnestyę ogłosił cesarz już 12 kwietnia.
Nie istniało jeszcze tylko przedsta
wicielstwo narodowe, ale i to leżało
w programie Wielopolskiego i mogło
być z czasem uzyskane.
Propozycye mocarstw, nie czy
niąc zadość pragnieniom polskim,
dawały rządowi rosyjskiemu łatwą
podstawę do obrony przez wykazanie
interweniującym państwom, że to,
czego one domagają się, w trzech
czwartych co najmniej częściach Kró
lestwo już posiada.
Tymczasem jednak, zanim pań
stwa te otrzymały odpowiedź, Rosya

z niesłychanym pośpiechem stawiała
swą armię na stopie wojennej. Dzię
ki rozbudzonemu fanatyzmowi mas,
dzięki krociom tysięcy broszur, roz
rzucanych między ciemny lud, a wy
stawiającym polaków, jako okrutników i rabusiów, rekruci zaciągali się
w niezwykłej liczbie do szeregów,
tak, iż armia osiągnęła niebawem
milion żołnierzy, z których 300,000
zajęło Polskę i Litwę od Kalisza po
Dynaburg.
Masy te, podniecane
w swem wzburzeniu, domagały się
ukarania nie tylko „buntu polskiego",
ale i „heretyckiego zachodu" za jego
zuchwalstwo mieszania się do we
wnętrznych spraw rosyjskich.
Teraz rząd czuł się dość silnym
do odparcia interwencyi. Gdy nadto
Anglia zapewniła go poufnie, że in
terwencyi tej nie należy brać seryo,
gdy Bismark donosił raz po raz, że
między mocarstwami zaehodniemi nie
ma zgody co do dalszego postępowa
nia, gdy wreszcie z propozycyi ich
okazało się, że nie mają one naj
mniejszego pojęcia o tem, co się
dzieje w Polsce, przystąpiła Rosya
do dania odpowiedzi.
Dnia 13 lipca wystosował ks.
Gorczakow swą pamiętną notę.
Nie była to już owa lękli
wa, gładka i pojednawcza odpowiedź
z przed dwóch miesięcy. Wicekan
clerz rosyjski przybrał tym razem
ton szorstki i wyniosły, przemawiał
językiem nieznanym niemal dotąd
w dyplomacyi. Stwierdziwszy z od
powiednią dozą zjadliwości, że opie
kunowie Polski okazali elementarną
nieznajomość kwestyi, że żądane
przez nich ustępstwa są albo już
wprowadzone,
albo
postanowione
z własnej inicyatywy rządu rosyj
skiego, odmawiał państwom, podpi
sanym na traktacie wiedeńskim, kompetencyi do mieszania się w „we
wnętrzne sprawy rosyjskie", odrzucał
propozycye zawieszenia broni i oświad
czał, że rozlew krwi ustanie nie
prędzej, aż powstańcy ukorzą się
przed monarchą i, złożywszy broń,
powierzą się bez zastrzeżeń jego ła
sce. Zawiadamiał wreszcie, że Ro
sya porozumie się oddzielnie z P ru
sami i Austryą, jako państwami podziałowemi.
Odpowiedź Gorczakowa w Polsce
przyjęto w pierwszej chwil) z rado
ścią. Nikt nie mógł przypuścić, aby
trzy potężne mocarstwa zniosły tak
lekceważące, tak obrażające odparcie
poczynionych uwag i żądań. Spo
dziewano się wojny. Lecz wkrótce
i ta nadzieja miała się okazać ułud
ną. Nie wiedziano w Polsce o rze
czy wprost niesłychanej, że państwa
interweniujące, przystępując do akcyi
tak poważnej, nie porozumiały się
wcale co do praktycznych środków
działania, nie obmyśliły, co czynić na

wypadek odpornego stanowiska Rosyi.
Nie wiedziano, że interwencya Anglii
była nikczemną komedyą, zwróconą
w istocie rzeczy właśnie przeciw
interesom polskim. Odpowiedź Gor
czakowa wywołała też, z wyjątkiem
Prancyi, udane zdumienie zamiast
urazy. Lord Napier w depeszy z 16 lip
ca przyznawał się naiwnie, że wcale
się czegoś podobnego nie spodziewał.
Napoleon dotknięty do żywego
przedłożył Austryi i Anglii projekt
noty równobrzmiącej, która w zakoń
czeniu przybierała formę ultimatum.
Oba mocarstwa odrzuciły go, nie
chcąc wysnuwać jedynej logicznej
konsekwencyi ze stanowiska, zajętego
17 czerwca. Rozpoczęła się z tego
powodu długa i nużąca wymiana
zdań, która skończyła się ostatecznie
wysłaniem do Petersburga trzech
ogólnikowych, nic nie mówiących not,
zrzucających na Rosyę odpowiedzial
ność za przedłużanie się niepokojów
w Polsce. Była ta istotna abdykacya
w sprawie polskiej, był to akt bez
silności, ■— udanej ze strony Anglii
i Austryi, przymusowej ze strony
Francyi.
Ks. Gorczakow odpowiedział na
to 7 września, że cesarz chce słuchać
tylko Boga i swego sumienia w spra
wach, tyczących się własnego pań
stwa, i nie ma obowiązku zdawać
przed nikim rachunku z tego, jak
używa swych praw zwierzchniczych.
A Polska, wpatrzona w majak
obcej pomocy, krwią najlepszych sy
nów znaczyła granice wyśnionej wol
nej ojczyzny, która i tym razem
miała, niestety, pozostać tylko bolesnem marzeniem.
DN

Jan Krzywda.

Wrażenia z trzeciej Dumy.

Październikowcy.
Osią, około której obracają się
pierwsze kombinacye frakcyi parla
mentarnej 3-ej Dumy państwowej, są
październikowcy.
W liczbie zgoła nieznacznej re
prezentowane było to stronnictwo
w Izbie poprzedniej.
Dopiero nowa ordynacya wybor
cza, usuwając od wyborów szersze
warstwy ludności przez danie prze
wagi klasom posiadającym, sprawiła,
iż licznie się w tej obecnej Izbie
„październikowcy" stawili.
Wprawdzie, dowiedziawszy się
o akcie niespodziewanym ogłoszenia
nowej ordynacyi wyborczej bez a na
wet wbrew woli parlamentu, zrazu
wylewali z tego powodu październi
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kowcy łzy. Były to atoli łzy... kro
kodylowe.
Szybko zoryentowali się w sytuacyi. Teraz, albo nigdy! Wiedzieli,
że nie są popularni w najszerszych
warstwach ludności, zrozumieli, że
nowa ordynacya znaczną im przewa
gę w wyborach daje—i-—nie frondowali, jakby logicznie przypuszczać
należało, owszem, stawili się do urn
wyborczych i w licznym zastępie
hufców zrobili najazd na Dumę. Ba,
nietylko, jakby na rycerza przystało,
nie wzgardzili daną im wbrew ich
zasadom przewagą, lecz owszem, wy
pisali na sztandarze swoim zachowa
nie tej nowej, tej niekonstytucyjnej
ordynacyi wyborczej.
Wygodnie im z nią—i tyle! Nie
rycerskość, lecz interes partyjny snąc
decyduje w polityce.
I ten najazd przez wrota na
oścież otwarte czya^iąc na Dumę,
w pancerze wyraźne okowali wodzo
wie stronnictwa swoich rycerzy. Na
leżało im dać zawołania wyraźne,
hasła jasne, aby w tej bitwie nie
rozpraszali się zgoła, szukając się
wzajem, aby przy sztandarze, śród
barw rozlicznych, łatwo się odnaleźć
mogli.
I dlatego wódz październikowców w przededniu parlamentarnych
bojów program stronnictwa napisał,
obwieścił.
Więc szczytem sztandaru, jakby
kopułką chorągwi, jest manifest z dn.
30 października 1905 roku. Stąd już
wszystkie inne prawdy płyną, o któ
rych każdy październikowiec, pod
utratą zbawienia, wiedzieć i w nie
wierzyć powinien.
Więc rozwój konstytucyenalizmu
i utrwalenie władzy zwierzchniej za
razem.
Konstytucyonalizmu: więc
wolności prasy, sumienia i osobistej
wolności. Naturalnie! Tylko... w ra
zach potrzeby wolno jest swobody te
„zawieszać", wprawdzie „czasowo",
ale wiemy, co „czasowość" znaczy.
A zresztą, i swobody prawne nie
wszystkich dotyczą: nie można dawać
równouprawnienia żydom.
Chustą czerwoną, na którą z im
petem każdy październikowiec rzucać
się powinien, to wyraz: autonomia.
„Frakcya — czytamy w programie —
odrzuca wszystkie zakusy zaprowa
dzania autonomii miejscowych, które
władzę państwową decentralizują.
Wyjątek czyni się tylko dla W. Ks.
Finlandzkiego. W sferze potrzeb gospo
darczych i kulturalnych, frakcya zga
dza się na przyznanie innoplemiennym
okolicom praw samorządu lokalnego,
o ile prawa te nie będą sprzeczne
z zachowaniem jedności i niepodziel
ności państwa, i z warunkiem zupeł
nego zagwarantowania interesówjudności rosyjskiej".

Grupa „Październikowców" ze swym prezesem A. I. Guczkowem pośrodku.

Więc w „sferze potrzeb gospo
darczych i kulturalnych1*! Ani słowa
nawet o sferze potrzeb narodowych!
I samorząd tylko! A jaki? Ot taki,
aby na moc zagwarantował interesy
ludności rosyjskiej. Więc przywileje—
w tern równouprawnieniu?
Czy to sprzeczności tylko? A mo
że pozorne sprzeczności logiczne?
Nie. To nienawiść. W żółci mączał
pióro autor programu o równoupraw
nieniu ..
I stronnictwo „konstytucyjne",
któreby przez to miano raczej ku ka
detom grawitować powinno, zaciążyło,
po pewnych wahaniach zresztą,
w pierwszych krokach taktyki parla
mentarnej ku „prawicowcom". Za
wybór swego październikowca na god
ność prezesa, — wybór poparty przez
prawicę, — zapłacili oddaniem swych
głosów w rozstrzyganiu wyboru in
nych członków prezydyum Dumy za
„prawdziwych". Oto, dzięki ich po
parciu na pierwszego wice-prezesa
został obrany ks. Włodzimierz Wołkonskij, członek „związku prawdzi
wych rosyan", w skróceniu czarnosecieńcami zwanych, na sekretarza
wybrano p. Sozonowicza, również
członka tegoż zgromadzenia, byłego
profesora uniw. Warszawskiego, „diejatiela", który w Dumie poprzedniej
zażarcie przeciw Polakom występo
wał, do zniweczenia raz na zawsze
Dumy dążył-—i raz tylko, coprawda,
za niestosowne, prowokacyjne zacho
wanie się za drzwi z Dumy wypro
szonym został... Dziś podobno chee
p. Sozonowicz utrzymania Dumy.
Mówią też, że urząd sekretarza Dumy
ma być „etatowym", sowicie •wyna
gradzanym...
Ta „taktyka" październikowców
podobno nie jednemu z nich dziś już
się sprzykrzyła. Podobno nawet lea
derowi, p. Guczkowowi gorzkie z togo
powodu czynione są wymówki. Utru
dni to niezawodnie p. Guczkowowi

formowanie „Centrum", do którego
dąży. Zresztą, zapewne i głębsze
powody, — różnice interesów kasto
wych,—zupełnemu, trwałemu i ścisłe
mu porozumieniu się październikow
ców z prawicą staną na zawadzie.
Dziś jednak październikowcy,
licznymi będąc bardzo i nadto wcho
dząc w porozumienie ze skrzydłem
sąsiedniej prawicy, są niemal wład
cami Dumy. Czy na długo? Przy
szłość pokaże.

Kornel Makuszyński. POŁÓW GWIAZD.
Poezye. Lwów, 1908.
Nakładem księgarni H.'Altenberga.

Od trzech lat mniej więcej uka
zują się w pismach lwowskich, naj
częściej zaś w „Słowie Polskiem",
poezye i krytyki teatralne, podpisane
nazwiskiem: Kornel Makuszyński.
A wszystko, co nosi ten podpis, jest
sztuką, bez względu na to, czy jest
to jakiś dziką dumą przesycony śpiew
o „Judaszu", czy sprawozdanie z pre
miery, czy odprawa polemiczna obra
żonemu grafomanowi. Makuszyński
jest w każdem słowie pisanem arty
stą i nawet w szranki dziennikarskie
wstępuje zawszo z arystokratycz
nym gestem wysokiej kultury i z świetnemi błyskawicami kunsztu lite
rackiego.
Lecz Makuszyński posiada wię
cej, niż rafinowanie techniki pisar
skiej i więcoj nawet, niż tarczę her
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bową kultury umysłowej. Posiada on
subtelną, wrażliwą, namiętną duszę
poety. W jego „Połowie gwiazd"
jest wprawdzie kilka takich świecideł, które wołałbym wyłączyć z tego
zbioru poezyi, bo gdzie rozsypano
deszcz klejnotów prawdziwych, tam
szklany, choćby najpiękniej szli
fowany brylant, będzie zawsze intru
zem. Ale skoro usuniemy z sieci
garść imitacyi i miału literackiego,
to z tego „połowu gwiazd" zostanie
na dnie jeszcze tyle blasków szcze
rego natchnienia, że można niemi
oczy nasycić i duszę ludzką roz
śpiewać.
Makuszyń
skiemu obce
jest zupełnie
rozczochranie
poezyi współ
czesnej. Obca
mu jest po
garda dla melodyi wiersza,
s z t u c z n ość
rytmiki, za
wrotny taniec
p o e t yc znego
s z a le ń s twa
K o rn e l M a k u s z y ń s k i.
lub niesmacz
na poza orygi
nalności w jakiemś mistycznem „ma
rę tenebrarum". Nie pisze on dla ma
gów, lecz pisze dla ludzi. I nie po
trzeba wcale być braciszkiem w zako
nie „kabały poetycznej", aby zrozumieć
tajemnicę, w piersiach jego zaklętą.
Czy sieć zarzuca na „połów
gwiazd złotych", czy śpiewa o mę
kach „pokuszenia", czy każę „czynić
wesele", czy płacze nad „tragedyami dziecięcemi", czy miłuje się w ja 
kiemś okropnem pandemonium trwo
gi i grozy, wołając „Bóg oślepł!"—
zawsze pieśń jego jest mową na
tchnienia, które idzie z duszy do
duszy, nie szukając braminowych
szalbierstw dla spotęgowania nastro-

ju i efektu. Jego poezya — to nie
sztuczne misteryum, lecz pieśń,—
czasem baidzo głęboka i silna, czę
ściej zamyślona i jakby smutkiem
w łasnym przerażona, a zawsze prawie
przepiękna w dyademie metafor orygi
nalnych i w sharmonizowanej z te
matem muzyce w iersza.
Jakież głębokie a proste są
„Listy sm utne"!
Jakim strachem
obłędnym drga „Dies illa “! Z jakim
uśmiechem tych, co wszystko rozumią
i o wszystkiem w ątpią, a łkanie roz
paczy trzym ają, ja k psa na łańcu
chu, mówi jego „Kłamstwo o śm ier
ci"! Piękną, bardzo piękną książkę
dał nam Kornel Makuszyński.
W ładysław Rabski.
Hajota. W POGONI. Powieść. Warszawa,
Nakład i druk Tow. S. Orgelbranda S-ów.
Jedna z najlepszych powieści
Hajoty. Bohaterem je j—powieściopisarz, naw et znakomity powieściopisarz,
goniący z jednakowym uporem za
sław ą i za miłością; pozatem, przy
całej swojej subtelności, natura mało
w gruncie rzeczy wykwintna; prze
kłada on nad piękną i wdzięku pełną
żonę swoję, Alę, aktorkę modernistycz
ną Rytę Szemko i w ten romans wi
kła się tak mocno a niezręcznie, że
doprowadza tern panią Alę do kata
strofy: biedna
kobieta,otrzy
m a w s z y do
wód z d r a d y
m ę ż a , znika
z powierzchni
ziemi bez śla
du. Powieścio
pisarz okazuje
się tu więcej
literatem , ani
żeli człowie
kiem, i usiłuje
dla s ł a w y
swojej wyzy
skać tę niepeh . Pajzderska H ajota
wność i ta je 
mniczość,jaką
dram at Ali je st do końca otoczony.
Hajota dała w tej interesującej
powieści dzieło talentu dojrzałego,
pogłębionego znajomością duszy ludz
kiej bardzo dokładną, choć na psycho
logię mężczyzny zawsze patrzy ona
pod pewnym, czysto kobiecym kątem
widzenia. O ten kąt można by się
z autorką tu i owdzie trochę posprze
czać; ale trudno zaprzeczyć, iż sam
stosunek Hajoty do swoich bohaterów
przyczynia się do uczynienia dzieła
tern żywszem i zajmującem. Interes
powieści podniesiony je s t zresztą
przez przerzucenie w danym momen
cie akcyi powieści pod jasn e niebo
włoskie i nad szafirowe wody morza
śródziemnego, co pozwoliło autorce
dać pełną dekoracyjności ram ę swo
jem u dziełu. Są zresztą w powieści
tej szczegóły w prost znakomite; po
stać m atki bohatera np. należy do
św ietnie pomyślanych i wykonanych
typów, o którym się nie zapomina.
Aktorka Ryta Szemko również z w iel

ką zręcznością traktow ana je s t przez
Hajotę, a było to zadanie dość trudne,
bo takie damy „modern" rzadko komu
się udają. Powieść czyta się od po
czątku aż do końcowej katastrofy
z nie słabnącą ciekawością.
A. P.
Antoni Miecznik. KSIĘŻNA SAFTA. Po
wieść. Nakładem Tow. S. Orgelbranda
synów.
Płodny autor często występuje
z nowościami: niedawno zdawaliśmy
sprawę z „Krwawej Szarotki", a oto mamy
już nowy tom p. t. „Księżna Safta". Pan
Miecznik lubi egzotyczne postaci i egzo
tyczne tematy. Czuje prawdopodobnie,
iż lepiej nad niemi panuje, aniżeli nad
przedmiotami, wymagającemi obserwacyi ściślejszej i pilniejszej. W „Księż
nej Safcie" wkroczył na południe, na
kresy polskie,
do Besarabii,
gdzie cywilizacyę naszą re
prezentują Or
mianie polaey
(z pośród któ
rych do Dumy
wybrano p. An
toniego Demianowicza). Nie
po raz pierwszy
a u t o r opisuje
owe stosunki,
które sam zna
dokładnie i do
brze robi bar
dzo,dającinam
A ntoni Miecznik.
ie poznać, boć
są nam nieobce,
a bardzo mało i źle znane. . „Księżna Saf
ta" stanowi rodzaj trylogii wraz z wydanemi wcześniej powieściami p. Miecznika:
„Owanes Ohana" i „Na stepowych odajach". Trzy te powieści związanesąjednak
tylko tłem ogólnem, no, i zaletami jednakowemi pióra, poprawnego i żywego.
„Księżna Safta" jest cyganką, ku
pioną przez starego obywatela besarabskiego, jako dziecko, wychowaną staran
nie, wykształconą i poślubioną. Oczy
wiście, małżeństwo bardzo jest niedobra
ne, naprzód ze względu na różnicę wie
ku, a potem i na cygańską duszę Safty,
której ani wychowanie, ani sfera, gdzie
żjje, nie przerobiły. ' Odpowiednim dla
niej byłby Jstwan, cygan bujny, jak ona,
artysta, trochę przetarty w świecie, ale
jak Safta, namiętny, bezwzględny i dziki.
I ostatecznie powieść ta przemienia się
w dramat: Safta, opuszczona przez sy
nowca swego męża, który był jej kochan
kiem, zabija go. Istwan zaś porywa ją
i uwozi; siłą ją po cygańsko bierze, ale
od sądu i odpowiedzialności ocala. Cho
dzą słuchy, że para ta, dobrana naresz
cie, żyje z koncertów w Wiedniu,
w Paryżu...
Nie należy tej krótkiej informacyi
uważać za treść powieści.
W treść jest ona znacznie bogatszą.
A mówiąc dokładniej, bogatszą jest
w akcyę, której żywość, barwność, ob
fitość epizodów i niezwykłość tych epi
zodów stanowi najcenniejszą zaletę dzieła.
A. P.
J. M. Bazewicz. ATLAS GEOGRAFICZNY
ILUSTR. KRÓLESTWA POLSKIEGO.

Znajomość kraju własnego—jest pod
stawą istotnego wykształcenia. Dla te
go szerzenie wiedzy geograficznej o Kró
lestwie Polskiem powinno być u nas b ar
dzo popierane. Jeżeli nadto autor tego
rodzaju książki umie łączyć utile ditlci,
to w znakomitym stopniu osiąga sztukę
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nauczania niejako drogą zabawy. Taką
rzecz stworzył p. J. M. Bazewicz, wyda
jąc swój Atla-s Geograficzny Illustrowany
Królestwa Polskiego. Jest to księga tnfolio, zawierająca barwne 84 powiaty
Królestwa P., oraz mapę ogólną kraju.
Na każdej poszczególnej 'mapie wyzna
czono miasta, osady, wsi kościelne igminiackie, drogi żelazne, stacye kolejowe,
drogi bite, trakty pocztowe i t. d.
Skala 7.120000, czyli w calu angielskim
10 wiorst. Ozdobą każdej mapy są obraz
ki, przedstawiające krajobrazy, budowle,
kościoły, ruiny zamków, cmentarze, fa
bryki, zakłady lecznice, pałace i t. d.
Mamy więc tu pałac w Wilanowie, rui
ny w Raciążku, tężnie w Ciechocinku,
pałac w Pułtusku, fabrykę Żyrardowską,
pomnik Szopena w Żelazowej Woli, cu
krownię „Konstancya", teatr w Kaliszu,
ruiny zamku w Łęczycy, w Kole, w Ko
ninie, klasztor cystersów w Sądzie, Oblęgorek, Chęciny, klasztor w Jędrzejowie,
Pieskową Skałę, Ojców, zakład kąpielo
wy w Busku, kośeioł w Pińczowie, Świą
tynię Sybilli w Puławach, ruiny zamku
w Kazimierzu, zamek Stefana Czarniec
kiego w Gardzienicach, widok Horodła,
kolegiata w Zamościu, widok Łomży,
Kolna, brzegi Narwi, grodzisko pod
Wnorami, kościół pijarów w Szczuczynie,
widok Łodzi, opactwo w Wąchocku, rui
ny zamku w Iłży, w Radzyniu, w Dowspudzie i t. d. — można liczyć kolo 200
obrazków. Między innemi wiele typów
ludowych. Pozatem mamy na 118 stro
nicach szczegółowy opis geograficzny
Królestwa Polskiego i każdego powiatu
po szczególe.
Mapy wykonane starannie i praco
wicie; szkoda, że pozbawione—siatki kar
tograficznej. Podobnież bez siatki i mapa
ogólna Królestwa.
Książka może hyć nader użyteczna
do nauki geografii; może też służyć, jako
przewodnik turystyczny dla pieszych
wędrówek, oraz nadaje się na dar gwiazd
kowy.
------------ Z. K.

Mieczysław hr. Piniński.
W szeregu zdolniejszych naszych
nowelistów ostatniej doby, zasilających
obficie felietony dzienników galicyjskich
i w arsza w 
s k ic h , zyskał
s o b i e dobre
imię hr. Mieczy
sław Pininski.
Autor lubuje
się w obserwacyach, przewa
żnie z życia
miejski ego i ma
łom iasteczko
wego, w czem
istotnie celuje.
O b s erwacyom
tym, n i e r a z
głębszym i traf
nie odczutym,
lubi nadawać
tlo pogodne i M ieczysław hr. Piniński.
s y m patyczne.
Opowiada z werwą, pisze ze swadą. Za
lety te znajdujemy już w dawnych je
go nowelkach, jak np. O ziemię, Stary,
Znakomitości i t. d. Występują one tern
silniej w niedawno wydanej dłuższej po
wieści p. t. Do widzenia. Jest to dobrze
pomyślany a zręcznie przeprowadzony
obraz z życia młodzieży galicyjskiej,
kończącej gimnazyum, zebranej po dwu
dziestu pięciu latach znowu u stołu bie
siadnego. Dosadna charakterystyka fi
gur wprowadzonych, żywość w opisach
i dyalogach, czynią powieść zajmującą
i interesującą.

Stanisław Wyspiański na łożu śmierci.

t

s.

H p.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI.
Po Słowackim, Szopenie, Grottge
rze, jeszcze jeden wielki talent twór
czy w Polsce, który umiera w najbuj
niejszym okresie życia, w chwili, gdy
coraz potężniej szemi uderzeniami
skrzydeł zbliżał się dopiero do zenitu.
Śmierć Wyspiańskiego—to data fatal
na dla poezyi, dla sztuki, dla kultury
polskiej. Trudno opędzić się przy
gnębieniu na myśl, ile straciliśmy
przez zgon tego człowieka, który, ja
ko młodzieniec prawie, potrafił wy
wrzeć tak olbrzymi wpływ na umysłowość całego narodu i zostawić, po
sobie tak rozległy, tak zdumiewająco
bogaty spadek duchowy.
Dziecko Krakowa, wychowany
w starym Długoszowym domu, w je
dnym z nąjpiękniejszych zakątków
miasta, skąd oko musiało się codzien
nie błąkać po majestatycznych liniach
Wawelu, syn artysty, ulubiony uczeń
Matejki, wchłonął w siebie Wyspiań
ski za wzorem mistrza wszystkie pier
wiastki królewskiej i bohaterskiej
przeszłości. Włochy północne, Francya, Niemcy dały mu pole do studyów
nad szczególnie umiłowaną sztuką
gotycką. Paryż owionął go nowoczes
nością, odsłonił przed nim typ i duszę
dzisiejszego człowieka. Lektura kla
syków heleńskich otwierała drogę
w głąb czasów zamierzchłych. Z aglo
meratu tych wpływów wyłoniło się
następnie własne oblicze twórcze poety-malarza, który ze świata klasycz
nego wyniósł na zawsze ton szlachet
nej prostoty, ze średniowiecza dążenie
do wielkości i mocy, do gigantyczności kształtów i uczuć, a oboje połą

czył z głębokiem rozumieniem duszy
współczesnej.
Gdy okiem rzucimy na całą przer
waną tak nagle twórczość Wyspiań
skiego, wydaje się, jakoby nie było
pola, na którem duch jego nie zosta
wiłby trwałych po sobie śladów.
Jest malarzem. Ileż różnych, nie
podobnych do siebie reprezentuje ro
dzajów. Posługując się ołówkiem, farbą

Ostatnia fotografia Stan. Wyspiańskiego.
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wodną, pastelem, maluje obrazki ze
świata ludzi bezdomnych, młodociane
typy miejskie, owe zwiędłe przed
wcześnie, biedne, tragiczne rośliny,
wyrosłe na bagnie ulicy, rozsypuje
dziesiątki i setki najpyszniejszych por
tretów, tworzy pejzaże, w których się
przyroda polska odbija ze swojej me
lancholijnej najczęściej strony, maluje
pełne niewypowiedzianego powabu,
ulubione swoje stylizowane kwiaty.
Daje kompozycye. Wizyjna wprost
fantazya prowadzi go w zaczarowane
kraje „skarbów Sezamu", „pałacu lo
dowego", „królewskiej baśni". Powta
rza się w licznych, najcudniejszych
waryacyach temat „macierzyństwa"
i łaskawej, dobrotliwej miłości („Ca
ritas"), którym nic równego, nic po
dobnego nawet niema w całem polskiem malarstwie. Nuta narodowa:
stwarza „Polonię", wielką rozmiarami
i siłą kompozycyę wraz z licznemi
studyami do niej. I dalej w tym ko
rowodzie królewskim idą witraże, te
dzieła natchnionej wyobraźni, któremi
najbogatsza mogłaby się pochlubić
sztuka. Wykonane: „Bóg-ojciec", „św.
Franciszek", św. „Salomea", „Koper
nik", trzy drogocenne klejnoty Kra
kowa. Czekają na wykonanie: kom
ponowane dla katedry na Wawelu,
złożone w zbiorach muzeum narodo
wego kartony „Kaźmierza Wielkiego",
„św. Stanisława", „Henryka Pobożne
go", pełne grozy tragicznej i nawskroś
oryginalnego pojęcia. Wkracza na
pole ornamentyki monumentalnej i da
je zachwycającą w wzniosłości swej
i prostocie polichromię kościoła Fran
ciszkanów, a zostawia prace do poli
chromii kościoła św. Krzyża. Stwarza
wnętrza, w których występuje, jako
genialny dekorator, i komponuje sam
wszystkie szczegóły, meble, tkaniny,
boazerye i malowidła ścian, świecz
niki. Powstaje tym sposobem „Dom
lekarski", niezapomniana „świetlica"
bolesławowska w pałacu sztuki, powstają urządzenia mieszkań prywat
nych. Równocześnie występuje, jako
reformator sztuki drukarskiej, kompo
nuje i układa sam całą typograficzną
stronę swych książek, kieruje przez
rok artystycznym działem „Życia",
w którym umieszcza cykl wykwin
tnych ornamentów, tworzy kilkanaście
winiet do dzieł innych pisarzy, pra
cuje nad wykonaniem wzorów nowe
go kroju czcionek polskich. Rzuca się
na pole ilustracyi i z pod ołówka jego
wychodzą rysunki do „Iliady". Także
rzeźba nie jest mu obcą. Jako doku
menty fenomenalnej wszechstronności,
zostają z tego przelotnie tylko upra
wianego działu: „Charitas", „Anioły
spadające", „Polonia". Jest nakoniec
dekoratorem teatralnym i reżyserem,
sam projektuje całą oprawę scenicz
ną „Bolesława śmiałego", tworzy sce
nę, akcesorya, sprzęty, kostyumy. Ma
larzem jest, gdy z myślą o plastyce
teatralnej rzuca na papier obrazy
„Legendy", „Warszawianki",„Wesela"
i „Wyzwolenia".
Cały obszar sztuki plastycznej
wyczerpany!
I ta sama znowu nieokiezłnana,
przedziwna bujność w poezyi i w pra-

cy pisarskiej. Młody, dwudziestoparoletni chłopiec porywa się na stworze
nie nowoczesnego dramatu starogreckiego i wykazuje od razu, od pier
wszego pociągnięcia piórem, zdumie
wającą zdolność wżycia się w świat
zamierzchłych mitów, które niezmier
nie oryginalnie przetwarza we włas
nej duszy. Powstają posągowe kształ
ty „Meleagra“, „Protesilaosa i Laodamii", do których w ostatnich czasach
przyłącza się „Powrót Odyssa“ i
„Achilleis". Równolegle z projektami
do witrażów wyrzuca z siebie dwa
wielkie rapsody polskie: „Bolesław
Śmiały" i „Kaźroierz Wielki" i ury
wek „Piasta". Wchodzi na scenę, by
jak słup ognisty zajaśnieć, w rozwo
ju narodowego dramatu. Wciela mit
narodowy w „Legendzie", powraca do
elementów tragiki greckiej w „Klą
twie", ze średniowieczapolskiego wy
snuwa motyw „Bolesława" i „Skał
ki", a wreszcie sięga do dziejów osta
tnich, porozbiorowych, i szuka syn
tezy współczesnej myśli narodu. Po
„Warszawiance", po „Lelewelu", po
„Legionie", powstaje w r. 1901 „We
sele", jedyny w swoim rodzaju dra
mat w literaturze świata, w którym
znajdują potężny wyraz uczucia i idee,
nurtujące społeczeństwo polskie. Na
stępują: „Wyzwolenie", „Akropolis",
„Noc listopadowa". Rok bieżący przy
nosi „Sędziów" i niedokończonego
„Zygmunta Augusta", Wśród tych
istnych wybuchów twórczych tłomaczy Wyspiański Corneille’a i Woltera,
wydaj e książkę o Hamlecie, pisze
studya z zakresu historyi sztuki,
o kościele św. Krzyża, o witrażach
z XVI wieku w kościele Dominikanów.
W tej głowie nieustannie czynnej
kłębi się formalnie od pomysłów, któ
re poeta rzuca na papier, szkicując
naprędce, w chwili pierwszego na
tchnienia, całe sceny, akty, rozdziały.
W tece pośmiertnej zostały we frag
mentach: „Zborowski", „Juliusz", „Ko
pernik", nowa „Balladyna", „Mickie
wicz w Konstantynopolu", „Ostatn
papież", akt „Ślubów Jana Kaźmie
rza", przekład „Zairy" Woltera, a za
pewne wiele innych urywków.
Ten suchy przegląd unaocznia, jak
tytanicznym był duch, który przezjeden tylko krótki, zaledwie młodzień
czy okres życia, wyrzucił z siebie tak
bezprzykładną, tak nieprawdopodobną
moc dzieł i pomysłów. Zdanie sobie
sprawy z wpływu Wyspiańskiego na
umysłową i artystyczną kulturę na
rodu nie jest możliwe. Wpływ ten
rozpoczął się dopiero. Przed oczyma
współczesnych wielkiemu artyście ry
sują się tylko główne linie jego ta
lentu, który w malarstwie i w lite
raturze stworzył nowe, niecodzienne
wartości, uwydatnia się kolosalny
kształt twórcy, który zdeptał w sobie
liryzm i osobiste uczucia i przeniknię
ty do najskrytszych głębin istoty
myślą o losach narodu, uderzał w te
najpotężniejsze struny, w których za
klęta drży dusza wieków i dusza ple
mienia. Działalność Wyspiańskiego,
nietylko artystyczna, ale i narodowa,
spotykała się i długo jeszcze spoty
kać się będzie ze sprzecznemi sąda

mi. Ale instynkt narodu, który wy
przedza ustalenie fsię historycznych
opinii, postawił go już za życia obok
największych ludzi, ' jakich Polska
wydała.

S ta n is ła w W yspiański.

Niobidy.

0 stanie zdrowia Wyspiańskiego
od dwóch lat dochodziły niepomyślne
wieści. Przed rokiem już zachodziła
obawa katastrofy. Ubiegłej wiosny
polepszyło się o tyle, że artysta mógł
powrócić częściowo do swych prac,
kontynuował „Zygmunta Augusta",
zajmował się wydaniem „Powrotu Odyssa“ i „Sędziów" i trochę malował.
Z datą 1907 pojawiła się niezbyt daw
no jeszcze na wystawie krakowskiej
jego prześliczna pastelowa głowa
chłopca. Ale był to ostatni odblask
żywotności dogasającego, strawionego
długiemi cierpieniami organizmu.
Przed miesiącem stan pogorszył
się do tego stopnia, że 10 listopada
musiano chorego przewieść z Węgrzec do jednego z sanatoryów kra
kowskich. Nakłonić go do tego nie
było łatwą rzeczą. Dopiero perspek
tywa odzyskania władzy w ręce od
niosła skutek. Wyspiański uważał się
zawsze przedewszystkiem za malarza:
niemożliwość malowania bolała go
najwięcej, toteż nadzieja uzdrowienia
ręki przemogła niechęć do opuszcze
nia domu. Zdecydowawszy się na to,
nakłoniony przez jednego z najbliż
szych i najserdeczniejszych przyjaciół,
Wilhelma Feldmana, opowiadał z oży
wieniem, jak gorąco pragnąłby módz
znowu malować, teraz, kiedy lepiej,
niż kiedykolwiek, wie, jak malować
trzeba. W zamkniętym powozie prze
wiózł go Feldman z Węgrzec. Chory
mdlał w drodze. Trzeba mu było
ustawicznie twarz winem nacierać.
W sanatoryum uczuł się Wy
spiański lepiej, choć cierpiał bardzo.
W pierwszym tygodniu snuł jeszcze
plany nowego dramatu, którego po
stacią główną miał być Orzechowski.
Wertował książki w związku z tym
przedmiotem, przyniesione z bibliote
ki Jagiellońskiej. Kazał sobie tak
że przynieść dramaty Wiktora Hugo
z rysunkami. Siły zanikały tymcza
sem, cierpienia wzmagały się. Zanik
nerek, który rozpoczął się przed ro
kiem jeszcze, doszedł do takiego stadyum, że analiza wykazywała cztery
procent białka: rzecz wręcz niezwy
kła w praktyce lekarskiej. Fenome
nalny organizm opierał się do ostatka
niszczącemu pochodowi choroby. Cho
ry stracił apetyt, wpadł w zobojęt
nienie, przez szereg dni nikt do nie
go nie miał przystępu prócz lekarzy
i długoletniego przyjaciela, d-ra Skąpskiego. Prof. Pareński po zbadaniu
orzekł, że stan jest groźny, ale może
się przewlec jeszcze tygodnie.
W przeddzień zgonu, 26 listopa
da, o piątej nad ranem chory omdlał.
Był to początek końca. Czuł dusz
ność, popadał w stan zamroczenia.
Parę razy zastrzyknięto mu kamforę.
Dokoła łoża gasnącego poety zebrali
się: ciotka, pani Joanna Śtankiewiczowa, najtroskliwsza opiekunka chore
go, która od dwóch lat podtrzymywa
ła ulatujące życie, której dyktował

St. Wyspiański.

Portret własny z przed
10-ciu lat.

ostatnie wykończone swe dzieło, prze
kład „Cyda1*, lekarz, dr. Nowotny,
przyjaciele: Wilhelm Feldman, Adam
Chmiel i ks. Pawelski. Ten ostatni
dysponował chorego na śmierć i
opatrzył ostatniemi sakramentami. Gdy
spowiedź skończyła się, ks. Pawelski
otworzył drzwi pokoju i zwrócił się
do Feldmana:
— P. Wyspiański chce pana wi
dzieć...
Poeta ujął Feldmana za rękę
i rzekł:
— Dziękuję panu... dziękuję za
wszystko...
Potem dziękował innym, żegna
jąc uściskiem ręki. Był przy
tomny i w pełni władz umysłowych.
Prosił, aby sprowadzono d-ra Skąpskiego, po którego zatelefonowano.
Zlecił mu interesy i opiekę nad ro
dziną. Do pp. Feldmana i Chmielą
zwrócił się ze słowami:
— Podajcie sobie przy mnie rę
ce... Zajmijcie się mojemi rękopisami...
Z „Zygmuntem Augustem" dacie so
bie radę. Wykończone są tylko frag
menty, zresztą są luźne kartki, ale
zoryentujecie się... Zaprzysiężenie
Unii.,, chciałbym, aby było scenizowane podług obrazu Matejki...
Zapytano, czy nie życzy sobie
sprowadzenia żony i dzieci.
Poruszył głową.
— Zonę i dzieci... mam tutaj...
Rękę położył przy tych słowach
na sercu, dźwigając ją z niewymow
nym trudem. Po chwili:
— A przecież... chciałbym dzieci
widzieć... Ale się boję.
Było to około południa. Na krót
ko zdawało się, że usnął. Obudził
się wśród straszliwych cierpień, ję 
czał z bólu, oddech stawał się coraz
trudniejszy. Dr. Rutkowski, kiero
wnik sanatoryum, zastosował wdychiwanie tlenu, ale chory nie mógł
go znosić. Potem ciche rzężenie i bo
lesne, urywane okrzyki:
— Niech się skończy!.. Już! już!..
Wrażenia wzrokowe zaczęły słab-

J. Rembowski. Portret Wyspiańskiego.

nąć. Krótko—przedśmiertna wizya
najmłodszego ukochanego dziecka.
„Widzę Stasia"!.. Zażądał, aby zapa
lono lampy. Zapalono. „Jeszcze wię
cej światła!.. Dużo, jaknaj więcej"!..
Oświetlono silnie pokój. Była godzi
na trzecia. Chory wpatrywał się
w blask, opierał się całym ciężarem
na ramieniu Feldmana, tulił się.
— Niech mnie pan trzyma... boję
się... boję się nocy...
Podano trochę czarnej kawy, któ
rą wypił. Począł lżej nieco oddychać.
Około */, 5, na pół godziny przed zgo
nem, ustąpiły cierpienia: usuwał je
stopniowy paraliż nerwów. Organizm
pogrążył się w spokoju. Zdawało
się, że sen przychodzi. Była to śmierć.

wają go rosnącą wciąż sławą. Niektóre
rozchodzą się w trzech i czterech wy
daniach. Czyta je i komentuje żywo cała
Polska. W r. 1898 teatr krakowski wy
stawia „Warszawiankę". Odtąd z imie
niem Wyspiańskiego splatają się na
zawsze dzieje polskiego teatru. „Wese
le" (1901) staje się zenitem sławy Wy
spiańskiego, osiąga w Krakowie siedem
dziesiąt wieczorów. Rozgłosowi poetyc
kiemu dorównywa w parze idący rozgłos
malarza. W r. 1900 Akademia Umiejęt
ności wieńczy wielką nagrodą projekt
Wyspiańskiego do witraża dla katedry
na Wawelu: „Kaźmierz Wielki", ogłasza
jąc go za najpotężniejszą kreacyę arty
styczną polską od czasów Matejki. W r.
1901 mianowany zostaje Wyspiański pro
fesorem malarstwa dekoracyjnego w Aka
demii sztuk pięknych w Krakowie. Do
uczniów' jego należą Rembowski, Sichul
ski. Pracuje z niesłychaną intensywno
ścią, nie wydalając się wcale z Krakowa.
Datami biograficznemi stają się jego
dzieła, które tworzy w szalonem wprost
tempie, przetwarzając niektóre po dwakroć. Od lat kilku trawiony cierpienia
mi, osiada, przed rokiem, w Węgrzcach.
Od roku stan pogarsza się, budzi
obawy, wreszcie w dniu 28 listopada
kończy się katastrofą w sanatoryum d-ra
Rutkowskiego w Krakowie. Wielki a r
tysta umiera, licząc dopiero 39.-ty rok
życia. Reprezentacya miasta Krakowa
uchwala pogrzeb urządzić własnym kosz
tem i przy udziale z całej Polski składa
zwłoki w grobie zasłużonych na Skałce.

„W esele" w Wilnie.

Ch.

Kraków.

Długo czekała scena polska w pań
stwie rosyjsklem na możność wy
stawienia tego najoryginalniejszego
z dzieł, jakie nasza poezya dramatycz
na wydała, tego wielkiego, stubarwnego dzieła, w którem są wszystkie
Polski bóle i cała jej nadzieja.
Od twórczości Wyspiańskiego od
dzielał nas kordon graniczny, cudów
jej strzegła złośliwa jędza: cenzura.
I oto stało się, że dramaty niezwykłe
Stan. Wyspiański. Z widoków krakowskich.
go twórcy zawitały do nas dopiero
razem prawie z żałobną wieścią o zgo
St. Wyspiański urodził się w Kra nie poety. Warszawa oczekuje na
„Bolesława Śmiałego". Wilno, szczę
kowie w 1869 r., był synem znanego
w swoim czasie artysty - rzeźbiarza. śliwsze od niej, przed dwoma tygo
W mieście rodzinnem ukończył gimnadniami ujrzało po raz pierwszy
zyum św. Anny, które wydało prócz nie „Wesele".
go kilku innych wybitnych ludzi współ
Od wystawienia „Dziadów" drugie
czesnego pokolenia, poczem zapisał się to święto uroczyste w młodym teatrze
do szkoły sztuk pięknych, gdzie był
umiłowanym uczniem Matejki, a równo wileńskim. Święto wspomnień, na
cześnie słuchał wykładów historyi i li dziei płomiennych, dum gorzkich i ża
teratury w Uniwersytecie Jagiellońskim. łosnych, co opadają widza, wdzierają
Zwiedził Niemcy, Szwajcaryę, Włochy się w myśl natrętnie, osiadają na dnie
i Francyę, trzy lata spędził w Paryżu, dusz.
gdzie „Legendą" rozpoczął pracę pisar
„Wesele"!... Ileż mówi ono, ile
ską. W Paryżu wyzwolił się z pod przy nie dopowiada! Jakie potężne dresz
gniatającego zrazu wpływu Matejki, po cze budzi, jakie zsyła widzenia pięk
którym przecież zostało mu na zawsze ne, słoneczne, to znowu ogromnie
płomienne ukochanie przeszłości. W roku
1897 wypuścił w świat pierwsze swe smutne. „Wesele" — ten dramat dziw
dzieło poetyokie: „Legendę". Odtąd ny, w którym jest dwóch tylko boha
w ciągu lat dziesięciu rzuca na pułki terów: Ojczyzna i lud. Dramat sła
księgarskie osiemnaście dzieł, które okry bości naszej i zarazem proroctwo od19
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rodzenia. Jak bardzo pragnęliśmy je (Czepiec)—rozmach i siłę, p. Osterwa
ujrzeć w czas rozterki, gdy się spla (pan młody) -— całą bujność i fantatało tyle pojęć i dróg.
zyę młodego, rwącego wszystkie tamy
Piękno rodzinne i przejrzysta na talentu... i inni, każdy bez wyjątku,
rodowa myśl — te dwa pierwiastki co komu dał los w darze, co podszepdramat ów po nad inne wynoszą, nęła najlepszego myśl.
i w nich jest tajemnica uroków, jakie
I złączyło się to wszystko w ze
idą z niego ku tysiącom serc. Uroków spół wspaniały. Były drobne usterki,
takich pragną najbardziej serca, bólu były niedociągnięcia, lecz ogólnego
pełnet zmęczone. Dlatego też w tea tonu nie sfałszowano ani razu. To spra
trze wileńskim „Wesele" znalazło au- wiło, że „Wesele" przyjęło Wilno z endytoryum szczególniej podatne.
tuzyazmem i że nie schodzi ono z na
To i owo z zawiłych alegoryi nie szej sceny. W ten wieczór smutny,
zostało może zrozumianem, chociaż kiedy nadbiegła wieść o śmierci wiel
prasa miejscowa starała się uprzy kiego twórcy, grano również jego naj
stępnić sztukę... ale rdzeń jej właści droższe narodowi dzieło. Skrzypki za
wy, jej cudny polski dech, owionął wodziły za sceną, jak zawsze, zawo
wszystkich, przejął, ogrzał.
dziły tym razem skargą żałosną, tkliwą.
Zapaliło się coś w ludziach, coś, Za sceną i na sali panował nastrój
co nie zaginie... A zapaliło się tern ciężki.
snadniej, że poemat ów cudny podano
Niema go, ale po nim zostały ge
nam w całym jego królewskim prze niuszu jego kwiaty królewskie, które
pychu, nie ujmując nic prawie, poda nam będą kwitły długo i upajać nas
no z zachowaniem jego właściwych będą, zachwycać.
kształtów i barw, od których skrzy się
„Nie przeniknie ciężki mróz, jeśli
w oczach.
kto ma zapach z róż"... Tak rzekł on
Trudnemu zadaniu najmłodsza w „Weselu". Rzekł słusznie...
scena polska podołała zupełnie; dowio
Wilno.
W. B.
dła, że panuje na niej czysta, nieska
lana Sztuka.
W dramat Wyspiańskiego wmyślono się, wczuto. Kierowniczka na
Felieton Warszawski.
szego teatru włożyła w wystawienie
„Wesela" całą swą artystyczną ambicyę, aktorzy—wszystkie swe ducho
... Biorę pióro do ręki, by kre
we siły.
ślić tygodniowe wiązanie wrażeń,
Stało się więc owo przedstawie
nie istotnym tryumfem artystów na a myśl odlata hen, za Warszawę,
szych, którym przypadła piękna rola i poprzez stłumione odgłosy wielko
budzenia dusz z drzemki długiej, rola miejskiego zgiełku słyszę dalekie, ża
pierwszych zwiastunów poczynającego łobne dzwony. W prastarej podwa
welskiej stolicy Polska grzebie dziś
się przedwiośnia.
Oddali oni „Weselu" wszystko, doczesne szczątki ukochanego poety,
co kto miał: więc p. Nuna Młodzie- tego, co „żył Nieskończonością, rostojowska—swą wytworność i czystość piony cały w duszy narodowej, która
rysunku, jako Rachel, p. Morska—pan go wchłonęła miłośnie i własnem
na młoda—przepyszną i bogatą grę,
mieniącą się od subtelnych efektów, tętnem żyć kazała", tego, co był „roz
p. Popławski (gospodarz)—cały zmysł paczliwym głosem narodowego sumie
reżyserski, cały spokój i sceniczną ro- nia." Na innem miejscu omawiamy
wagę myślącego aktora, p. Borawski obszernie niepowetowaną stratę, jaką
20
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poniosła społeczność polska; trzeba
przyznać, iż strata została w miarę
odczuta.
Dziś niepodobna przewidzieć, ja
kie miejsce w Panteonie duchowym
wyznaczy Wyspiańskiemu historya li
teratury i sztuki, -— ta, która sądzi
„mędrca szkiełkiem i okiem". Jaki
kolwiek wyrok wyda, z jednym fa
ktem będzie się musiała liczyć: z tym
bajecznym, fascynującym wpływem,
który poeta na najszlachetniejsze,
najgorętsze umysły i serca wywierał.
„Poezya jego była największym, naj
szlachetniejszym krzykiem, dobytym
z piersi współczesnego pokolenia. Do
było go nieszczęście: nieszczęście
osobiste, tak pełne grozy, że eschylesowa i dantejska okropność nie daje
jeszcze miary jego stopnia,— a przedewszystkiem nieszczęście publiczne,
dla których wysubtelniona kultem
piękna i dobra, roztęskniona za idea
łami życia, przesycona ukochaniem
polskości dusza poety była najczulszą,
najwrażliwszą derwidową harfą."
Społeczność polska oddała nale
żny hołd poecie; żałobnej powagi nie
zdołały zakłócić usiłowania przeku
pniów różnego autoramentu, pragną
cych u stóp nie zamkniętej jeszcze
trumny zawiesić przemyślne reklamy.
Czyż nie najlepszem jednak* uczcze
niem tego, co polskiej, narodowej
sztuce nowe wytykał drogi, byłoby
zaniechanie wobec tejże sztuki do
tychczasowej obojętności? Oto War
szawska Szkoła sztuk pięknych, w któ
rą garść dzielnych ludzi włożyło tyle
pracy, zapału i talentu, zagrożona
jest upadkiem z powodu braku po
parcia. Na zeszłotygodniowe ogólne
zebranie przybyło 8-u członków (z tych
pięciu reprezentowało komitet opie
kuńczy). Tegoż wieczora, na trze-

Pogrzeb St. Wyspiańskiego w Krakowie 2 grudnia b. r.

Kondukt po u ro czystych egzekw iach, odpraw ionych w kościele Maryackim, zdąża przez rynek ku ulicy G rodzkiej. Nad w ielotysięcznym
tłum em góruje trumna ze zw łokam i poety.

ciem przedstawieniu nowej operetki, podłogi, kopiując na prasie listy i zała
twiając posyłki na mieście. Czasem
teatr był wyprzedany...
Mimo najoszczędniejszej gospo zdarzało się, źe i w tych warunkach
darki Warszawska Szkoła sztuk pięk chłopiec wyrastał na dzielnego przed
nych nie będzie w stanie utrzymać siębiorcę i dorabiał się majątku: były
się, jeżeli ogół nie okaże jej popar nawet ciasne i naiwne umysły, które
cia. Tymczasem istnienie i rozwój tę metodę wychowawczą zalecały.
tej szkoły jest jedną z najżywotniej Lecz stosunki się zmieniły i dziś
szych potrzeb kulturalnych naszego każdy już rozumie, że tęgi kupiec
społeczeństwa. Kierownicy jej zwra musi być gruntownie wykształconym
cają szczególną uwagę na sztukę sto człowiekiem.
Kierownicy Wyższych Kursów
sowaną do przemysłu, która leży
u nas odłogiem. Należy mieć nadzie Handlowych w Warszawie zdają sobie
ję, iż zabiegi dyr. Stabrowskiego nie sprawę, jaką zwłaszcza wagę dla no
zostaną bezowocnemi, że komitet opie woczesnego handlowca posiadają na
kuńczy Szkoły, do którego grona wcho uki ekonomiczno-społeczne i wielki
dzą: Maurycy hr. Zamojski, Józef hr. na nie kładą nacisk. Uczelnia ta
Potocki, Adam hr. Krasiński oraz pp. powinna doznać życzliwego poparcia
Jakób Glass i Szymon Sonnenberg, nie ze strony naszych sfer handlowych:
będą działały w szlachetnie i mądrze
dopuszczą do jej upadku.
zrozumianym interesie krajowego han
Nie mniej energicznych starań do dlu, więc także w interesie własnym,
kładają założyciele wyższych kursów jeśli podtrzymają instytucyę, która
handlowych, z p. Augustem Zielińskim podniesie kulturalny poziom umysłów
na czele, by temu zawiązkowi przy przyszłych pokoleń kupieckich.
szłej Akademii Handlowej w Warsza
... Z postępem czasu pragną iść
wie zapewnić byt trwały i pewny. dwa specyalne wydawnictwa warszaw
W ich gronie przeważają wychowań- skie, które choć istnieją od czterdzie
cy b. szkoły handlowej im. Kronen- stu kilku lat, nie straciły wcale sił
berga, która tak piękną rolę w dzie młodzieńczych i zdolności do życia.
jach naszego szkolnictwa odegrała.
„Przyjaciel dzieci11, ulubiony organ
Minęły bezpowrotnie te czasy, dziatwy i młodzieży polskiej, wprowa
kiedy kupiec zaczynał i kończył swe dza nowość dotąd u nas niepraktykowykształcenie drogą „praktyki11: po waną: ilustracye kolorowe. Barwne
ukończeniu paru klas wstępował do obrazki w tekście pisma wywierają
kantoru lub sklepu i przez długie nie nader miłe wrażenie i przemówią
raz lata „uczył się“ handlu, zamiatając niechybnie silniej do młodocianych
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wyobraźni. Prócz tego „Przyjaciel
Dzieci1* zapowiada dwanaście książek,
jako bezpłatne premium, książek rów
nież ilustrowanych, w których spisie
znajduje się sześć tomów, poświęco
nych historyi porozbiorowej Polski,
opracowanej przystępnie przez takich
pisarzy, jak Gomulicki, Król, Gębarski i innych.
Drugie wydawnictwo, „Tygodnik
Mód i Powieści11, nie zatracając do
tychczasowego literackiego charakteru,
zamierza rozwinąć i udoskonalić w wy
sokim stopniu swą część fachową.
Nasze czasopisma „modne11 miały za
zwyczaj tę słabą stronę, że deptały
powolnie śladami analogicznych wy
dawnictw zagranicznych. Lecz jak po
wolnie! Zdarzało się, że „naj
świeższe11 wzory okryć futrzanych po
jawiały się w kwietniu, suknie balo
w e— w poście, a letnie okrycia — we
Wrześniu. „Tygodnik Mód i Powie
ści11 reorganizuje się w ten sposób,
że odtąd będzie umieszczał istotnie
„ostatnie mody"—równocześnie z najlepszemi paryskiemi pismami. By
uwzględnić całokształt potrzeb kobie
ty polskiej, wprowadza nowe działy,
poświęcone gospodarstwu domowemu,
urządzeniom mieszkań, nie zaniedbu
jąc oczywiście żadnych objawów ży
cia kobiecego w Polsce i zagranicą.
Można tylko życzyć obu wydawnic
twom powodzenia.

Redivivus.

Farman przed wyruszeniem.

Farman na swej maszynie w pełnym locie.

kołysane, uspakaja się i cichnie. Wi
dzowie, wpatrzeni w pędzącą maszy
nę, z zapartym oddechem oczekują
W bliskości Paryża, pod fortyfi- „chwili“. Sternik robi nieznaczny ruch
kacyami, w miejscowości, zwanej Issy sterem. Dwa kółka przednie, na któ
les Moulineaux, je st plac obszerny, rych. toczy się maszyna, odrywają się
który od roku przeszło władza woj od ziemi. Jeszcze jedno naciśnięcie
skowa oddała do użytku żeglarzów steru i kółka tylne oderwały się rów
nież. Maszyna wzbija się majesta
powietrznych.
Plac ten, zarośnięty murawą, tycznie w powietrze, pędzi równo,
a otoczony parkanem, do którego spokojnie, prosto przed siebie, trzy
przycisnęło się kilkanaście obszernych mając się na wysokości kilku me
szop drewnianych, cichy zwykle, oży trów nad murawą. Po upływie pół
wia się w dni pogodne, a zwłaszcza minuty sternik zatrzymuje motor,
bezwietrzne.
Osada aeronautyczna śruby warczą coraz ciszej, maszyna
w Issy, martwa dotąd napozór, zaczy opuszcza się lekko na ziemię. Wzlot
na kipieć życiem. Gromadki robotni skończony pomyślnie. Setki rąk biją
ków wchodzą i wychodzą z szop, frenetycznie oklaski, z setek piersi
w których rozlega się stukanie młot wydzierają się okrzyki zadowolenia.
ków, zgrzyt pilników i łoskot pusz Znajomi otaczają szczęśliwego żegla
czonych w ruch motorów. Na plac rza powietrznego kołem, ściskają mu
wjeżdżają samochody, powozy i do ręce, winszują powodzenia...
rożki, z których wysiadają członko
Tak wyglądał plac w Issy les
wie różnych Aero-klubów paryskich, Moulineaux w d. 2 listopada r. b.
dalej członkowie różnych towarzystw w godzinach rannych, podczas wzlotu
sportowych, ludzie, znani całemu Pa Henryka Farmana na aeroplanie, wy
ryżowi z bogactwa, nauki lub ekscen- obrażonym na rysunku; tak mniej
tryczności, sprawozdawcy
więcej wyglądała łącz
czasopism miejscowych i
ka Bagatelle pod Pary
żem w listopadzie r. z.,
zagranicznych, a wreszcie
całe zastępy zwykłych ga
podczas wzlotu rekor
piów, mających dużo cza
dowego (220 metr, w cią
su wolnego, a żądnych
gu 20 sek.) Santos-Dumonta na aeroplanie
wrażeń, jakie daje każde
widowisko, tern bardziej
skrzynkowym własnej
tak niezwykłe, jak widok
konstrukcyi.
człowieka-ptaka.
Farman nie zado
Tłumy te zbierają się
wolił się w tym dniu
jednym wzlotem. Za
przy szopie z otwartemi na
oścież wierzejami, z któ
chęcony powodzeniem,
rych niebawem wytacza
spróbował jeszcze przed
południem wzlecieć po
się olbrzymi kadłub ma
wtórnie— dalej i wyżej,
szyny dziwnego kształtu,
a po południu, w obe
zbudowanej z płacht płó
cności komisyi awiacyjciennych, prętów drewnia
nej (delegowanej przez
nych i stalowych. Jakaś
Aero-klub paryski dla
bestya apokaliptyczna, coś
Henryk Farman.
asystowania przy wzlo
w rodzaju potwornego pta
ka, czy nietoperza, osadzonego na 4 tach, o ile żeglarz powietrzny ubiega
się o którą z licznych nagród, wyzna
kółkach zamiast łap.
Sternik zajmuje miejsce na ma czonych przez klub lub osoby prywat
szynie, puszcza w ruch motor, skrzy ne) przeleciał 771 metrów (przeszło ’/«
dła śrub warczą, płótna trzepoczą. wiorsty) w kierunku prostym, na wyso
Tłumy rozsuwają się, aby dać miej kości 6 metrów nad ziemią. Pobił więc
sce maszynie, rozpędzającej się do rekord Santos-Dumonta i zdobył przywzlotu po gładkiej murawie.
tem nagrodę Aero-klubu, wynoszącą
Morze ludzkie, gwarne dotąd i roz 600 rb. za wynalezienie maszyny latają
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cej, która przeleci więcej, niż 300
metr., nie dotykając ziemi.
Wobec opisanego doświadczenia
Farmana nasuwa się pytanie, zupełnie
naturalne zresztą, czy człowiek stał
się już rzeczywiście panem oceanu
powietrznego, czy tylowiekowe ma
rzenie ludzkości, wyrażone tak poe
tycznie w mycie o skrzydłach Ikaro
wych, stało się faktem dokonanym.
Aeronauci eztropejscy twierdzą,
że jeszcze nie. Maszyny latające, lżej
sze od powietrza, mianowicie balony
kierowane francuskie i mniej lub wię
cej udane naśladownictwa ich, an
gielskie i niemieckie, nie wyłączając
aluminiowego okrętu powietrznego
Zeppelina, ani wzloty rekordowe San
tos-Dumonta i Farmana na maszynach
cięższych od powietrza, nie rozwiąza
ły jeszcze sprawy. Balony kierowa
ne latają w kierunku dowolnym tyl
ko przy słabym wietrze. Nie będą one
nigdy w stanie stawić czoła silniej
szym prądom powietrznym, panującym
stale na wysokościach, w których
przeznaczono im żeglować, przez to
samo, że są one lżejsze od powietrza
otaczającego, a powtóre, przez swój
ogrom, przedstawiający zbyt wielką
płaszczyznę oporu. Maszyny zaś, cięż
sze od powietrza, typu aeroplanowego, jedyne, które uniosły dotąd siebie
i człowieka, zdobyły się zaledwie na
lot (jeżeli to lotem nazwać można)
w kierunku prostym przy prawie zu
pełnej ciszy w powietrzu. Czy dokażą więcej, zobaczymy...
Aeronauci amerykańscy, a za ni
mi i angielscy, twierdzą, że zagadnie
nie swobodnego lotu ludzkiego zostało
już przed dwoma laty rozwiązane
w Ameryce przez braci Orvilla i Wilbura W right’ów.
Gdyby Ameryka nie była krajem
humbugu i ojczyzną różnych kaczek
z bibuły, to dowody, przedstawiane
przez samych wynalazców, a za nimi
przez prasę aoronautyczną amerykań
ską, możnaby uznać za dostatecznie
przekonywające, a tajemniczość, jaką
otoczyli się wynalazcy, za usprawie
dliwioną... Tak, czy owak, sprawa
je st o tyle ciekawa, że warto jej się
przyjrzeć bliżej.
O tem, że bracia Wright, byli
właściciele fabryki welocypedów, pra-

W. Wright na swym przyrządzie

cują z powodzeniem na polu żeglugi
powietrznej, której po zamknięciu fa
bryki poświęcili się całkowicie, wie
dzieli wszyscy, których sprawy aeronautyczne bliżej obchodzą.
Doprowadzili ani mianowicie do
takiej doskonałości budowę przyrządu
do lotu ślizgowego (vol glissó), że
przebywali zupełnie bezpiecznie na
swej maszynie przestrzenie wiorstowe i dłuższe, opisując przytem koła,
latali więc z wiatrem, pod wiatr,
a’co najważniejsza, mając wiatr z boku.
Wzloty te miały licznych świadków,
a przyrząd (przedstawiony na rysun
ku) był wielokrotnie fotografowany.
W listopadzie roku zeszłego te
legraf rozniósł po całym świecie cy
wilizowanym wiadomość o wzlocie
Santos-Dumonta, któremu z tego ty
tułu przypadło zaszczytne miano pier
wszego człowieka latającego, ojczyznę
zaś jego, pierwotną — Brazylię i przy
braną—Prancyę, ozdobiło nowym liś
ciem wawrzynu. Pakt ten zniewolił
W righfów do uchylenia rąbka zasło
ny tajemniczej, którą się dotąd do
browolnie otaczali. Zazdrośni o sła
wę swej ojczyzny yankesi — po dwu
latach zupełnego zerwania stosunków
ze światem i milczenia — przemówili.
W dziennikach amerykańskich
ogłosili oni krótkie sprawozdania ze
swych doświadczeń, z których wyni
kło, że nie Santos-Dumont, lecz oni,
są, i to od lat dwu, prawdziwymi
ludźmi latającymi i że przez to samo
nie Brazylii, ani Prancyi, lecz Sta
nom Zjednoczonym przypada zasz
czyt podboju oceanu powietrznego.
Aero-klub nowojorski, jedna z naj
poważniej szy ch insty tucy i aeronautycznych na świecie, wysłał natychmiast

na miejsce swego dele
gata dla sprawdzenia
podanych w pismach
wiadomości. Br. W right
przyjęli go uprzejmie,
lecz maszyny swej, obecnie już poruszanej
siłą motyryczną, ani w
szopie, ani w powietrzu
nie pokazali, tłomacząc
się tern, iż je st ona, po
pierwsze, rozebrana, a
po drugie, stanowi ich
sekret i jedyne źródło
majątku, które, jako ta
kie, mają zamiar spie
niężyć. Powołali się na
tomiast na szereg osób
wiarogodnych, które w
razie żądania Auro-klubu mogą poświadczyć
piśmiennie, co widzieli.
Oto w dosłownem tłomaczeniu jedno z ta
kich świadectw, otrzy
manych przez Aero-klub
nowojorski, datowany z
Dayton, st. Ohio, 7 gru
dnia 1906. „Odpowiada
jąc na zapytanie Panów
z d. 21 listopada, z przy
jemnością donoszę o
spostrzeżeniach, uczy
nionych przezemnie pod
czas wzlotu aero-planu
powietrznym.
Braci Wrighfów.
W początkach października 1905
r. byłem świadkiem udanego wzlotu,
dokonanego przez p. Wilbura W right’a
aeroplanem ich wspólnego pomysłu.
Gdym przybył na miejsce umówione,
statek powietrzny był już w górze
i leciał na wysokości, jak mi się zda
wało, 50 stóp nad ziemią w kierunku
prostokątnym, najpierw ku północy,
potem na zachód, później na połud
nie, nareszcie na wschód, przyczem
sternik kierował i panował nad ma
szyną w zupełności. Przestrzeń 24
mil (ang.=42 wiorst) była w ten spo
sób przebyta w ciągu około 38 minut,
przyczem miałem wrażenie, że panu
W righfowi je st tak łatwo kierować
maszyną, jak wprawnemu cykliście
jeździć na rowerze... Jestem zdania,
że bracia W right swym aeroplanem
rozwiązali zagadnienie żeglugi po
wietrznej “.
K W. £7Zzs
rewizor miejski.
Przed paru miesiącami wyszła
w Londynie, nakładem Aero-klubu no
wojorskiego, książka, p. t. „Navigating the Air“ (Żegluga powietrzna).
Sprawa wynalazku braci W righfów
je st na jej stronicach kilkakrotnie po
ruszana i to w słowach, nie pozosta
wiających najmniejszej wątpliwości
w wiarogodność wiadomości, poda
nych przez W righfów, i świadectw,
przez klub zebranych.
Wszystkie te fakty zdają się po
twierdzać prawdziwość informacyi
amerykańskich. Dla czego jednak, je 
śli maszyna braci W righfów jest tak
doskonała, jak o tern mówią świadec
twa „osób wiarogodnych", ani rząd
amerykański, ani rządy państw euro
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pejskich, z któremi wynalazcy traktu
ją już od dwu lat prawie, nie nabędą
jej, lecz budują wciąż nowe balony
kierowane, drogie, a niedoskonałe?
Coś w tern być musi...
To „coś“ sprawia, że ci, co utrzy
mują dzisiaj, że sprawa podboju at
mosfery nie jest jeszcze rozwiązana
ostatecznie, mają może słuszność.
Czy będą mieli słuszność jutro? Nie
wiadomo. Postęp w dziedzinie że
glugi powietrznej dąży tak szybkim
krokiem, że zawładnięcie oceanem
powietrznym, które zdawało się jesz
cze kilka lat temu mrzonką, jutro
może stać się faktem dokonanym.
łfZ. Kocent-Zieliński.

W ojenny balon francuski, P atrie, chluba Francyi, który pom knął w prze stw o ry, w yrw aw szy
się z rąk 200 żo łn ie rzy, i o p a d ł po kilku
dniach w Irlandyi.

Protest przeciw gwałtom pruskim.
(

'j

Prezes parla
mentu austryackiego, p.
W eissk irch ner, członek
partyi chrześciańskiej, po
zwolił, wbrew
reg u lam in o 
wi, na wspa
niałą manifestacyę prote
stacyjną antipruską, któ
Dr. W eisskirchn er.
rą zainicyowat dr. Kramarz. Przyłączyli się do niej
wszyscy, oprócz wszechniemców, którzy
bronili prusackiej polityki, i rusinów, któ
rzy opuścili salę obrad. Poseł niemiecki
Tschirsky poleciał w te pędy do p. Aehrenthala, ministra spraw zagranicznych „ro
bić gwałt!..." fficaZt zresztą staje sięjuż
w ogóle synonimem duszy pruskiej.

Żywy kalendarz.

— Człowieku! Ależ ty wyglądasz, jak...
kalendarz w grudniu.
— Jakto?

— No, taki oberwany.

kwaliflkacyena króla ope dyr. Rezniczka, p. Helena Oleska, Tadeusz
retki współczesnej, sądząc Lowczyński, skrzypaczka, p. Eliza Playz jego utworu „Smok i kró fair, oraz pianista Liebling i wiele in
nych. I program, i cel koncertu, gdyż
lewna".
ochrona przygarnia dzieci najuboższych
Rzecz wyjątkowo uda dzielnic Powiśla, zasługują niewątpliwie
na. Bo czegóż tam nie na poparcie jak najszersze. (Bilety n a
ma? Jest melodyjność, po bywać można w Redakcyi „Jeźdźca i My
mysłowość, dowcip, dobry śliwego", Chmielna,44, codziennie do godz.
smak, wreszcie wartość 3-ej po południu).
muzyczna—w harmonizacyi, w formie, w całej te
W styczniu odbędzie się benefisowe
przedstawienie na rzecz ulubionego a rty 
chnice kompozytorskiej.
Obecnie — druga ope sty teatru Rozmaitości, p. Edwarda Wol
retka Oskara Straussa, skiego. Odegraną zostanie głośna koDonnay’a „Gdukacya księcia",
„Czar Walca", robi furorę modya
świeżo wznowioną została z wielw Wiedniu. P. Śliwiński, która
kiem powodzeniem w Paryżu.
czujny i zręczny reżyser
Teatru Nowości, nie dał
długo na siebie czekać.
Historyczny pałac.
Nowość wiedeńską wy
stawił w Warszawie—po
swojemu, to znaczy z ca
łym aparatem jaskrawych
barw, świetnych kostyumów i dekoracyi, lokal
nego humoru, w tempie
tryskającem i w pysznem
wykonaniu takich pierw
szorzędnych sił, jak: Morozowicz, Redo i Kawecka.
Meyendorff
Dzięki temu operetka
będzie robiła kasę. Rzecz najważniej
sza osiągnięta: publiczność bawi się
doskonale. Jednak, muzycznie biorąc,
„Czar Walca" stoi niżej od „Smoka
Pałac Strozzfch we Florencyi.
i Królewny". Więcej banalnej, choć
zręcznej faktury, mniej zaś — szcze
Opinia Włoch żywo zainteresowaną
rego natchnienia.
J. R.
jest, jak i los spotka jeden z najpiękniej

Prezydyum trzeciej Dumy.

Sazonowicz.

Chomiakow.

Zamysłowski.

Z powodu zajścia zeszłotygodniowego
w Pałacu Taurydzkim.

TEATR MAŁY (Filharm onia) w ysta

Prezes m inistrów,
Stołypin.

kadetów ,
Rodiczew.

Z teatrów warszawskich.
TEATR LETNI. „Rozkosze Ojcostwa",
farsa w 3-ch aktach Al. Bissona.

Autor „Niespodzianek Rozwodowych"
nie należy do kategoryi farsopisarzy
ostatniej doby. W ystarcza mu na trzy
akty jedno nieporozumienie i na tem
nieporozumieniu buduje dość logicznie
całą akcyę. Nie szuka przytem efektów
nadto pieprznych i sytuacyi zbyt „wy
dekoltowanych". Mimo to wcale przedni
humor ożywia jego krotochwilę, z po
czątku nieco powolnie, później w coraz
żywszem tempie. Zespół p. Śliwińskiego
z rzetelną werwą zagrał tę wesołą sztukę.
TEATR NOWOŚCI. „Czar Walca” , ope
retka w trzech aktach Oskara Straussa.

Strauss!
Nazwisko to posiada
szczęście wyjątkowe w literaturze
muzycznej ostatnich stu lat: dwóch Ja
nów, z których jeden—królem walców
zwany, Józef, Edward, rozgłośny
i modny dzisiaj Ryszard, król moder
nistów, wreszcie — Oskar, o którym
powiedzieć można, że posiada pewne

wił w zeszłym tygodniu 3-aktową komedyę oryginalną p. t. „Igraszka fal",
napisaną przez p. Michała Mutermiłcha.
Jest to pierwsza próba dram atyczna ze
strony autora, uprawiającego dotąd pole
iowelistyczne nie bez powodzenia. 0 dramatycznem nie można tego powiedzieć.
„Igraszka fal" czyni wrażenie młodzień
czej zupełnie naiwności. Zazdrosny mąż;
żona kokietka; poeta; jak ieś towarzystwo,
niewiadomo z jakiej sfery i z jakiego
św iata, wiadomo tylko, że bardzo ordy
narne; uczta w knajpie; policzek dany
przez męża poecie; wyzwanie na pojedy
nek; tyrada przeciw pojedynkom; uscenizowany sen z „czarnem widmem"; mę
ża zabitego przynoszą przyjaciele do do
mu (i zaraz uciekają); żona rozpacza,
dostaje obłąkania i na zakończenie ta ń 
czy przy trupie kankana...
W tych strasznych historyach nie
ma ani jednego człowieka, ani jedne
go rysu w prost z życia. Nic, tylko ja 
kieś figury, czyniące wrażenie, że są ja k 
by wypchane n a to, aby służyć do ro
bienia dziwnie nieprawdopodobnych sy
tuacyi teatralnych. Końcowa zaś scena
budzi tylko wstręt...
Nie tak dawno jeszcze rzeczy takie,
pod firmą „nastrojów ", zastępować miały,
zdaniem różnych snobów w świecie
pisarskim, życie, prawdę, naw et natchnie
nie, piękno i poezyę,—słowem, wszystko.
Kaprys i snobizm minęły. Pozostały je 
szcze tu i owdzie od czasu do czasu
nie udane w tym kierunku próby w ro
dzaju „Igraszki fal"...
6r.
Dnia 11 grudnia na rzecz Ochrony
w X-ej dzielnicy przy Tow. Op. nad
Dziećmi będzie w Filharm onii wieczór
muzyki instrum entalnej i wokalnej,
w którym przyjm ą udział; orkiestra pod
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szych pomników budownictwa renesan
sowego, pałac Strozzfch we Florencyi.
Ks. Piotr Strozzi, umierając, zapisał go
rządowi włoskiemu pod warunkiem, że
spłaci ciążący n a nim dług byłej swej
małżonce, lir. Branickiej z Białocerkwi.
Dług ten wynosi dwa miliony lirów, więc
niezbyt zasobny rząd włoski waha się,
czy przyjąć w tych w arunkach spadek.
Ks. Piotr Strozzi w ostatnich latach rozszedł się z żoną.

P ół wieku
kapłaństwa.
W dniu 29 z.
m. Ojciec Fe
liks, kapucyn,
gwardyan kla
sztoru w Nowem
Mieście, obcho
dzi! pięćdzie
sięcioletni ju 
bileusz kapłań
stwa.

Z życia towarzyskiego.

W ubiegłym tygodniu o d b ył się w W arszaw ie
ślub p- S tefana Bruna, inżyniera, syna znane
go w szerokich kołach w arszaw skich przemy
sło w c a i kupca, z panną A lic y ą Bormanówną

Z dziedziny sportowej.

Od Mdministracyi.

New-York — Paryż.

Upraszamy o wczesne nadsyłanie przedpłaty za rok 1908, ce
lem uniknięcia przerwy w wysyłaniu pisma. Wpłacanie prenu
meraty w ostatniej chwili przed Nowym Rokiem utrudnia
ekspedycyi naszej, wobec wielkiego nawału pracy, akuratne
wysyłanie pierwszych numerów pisma i naraża nas na reklamacye ze strony odbiorców.
Z powodu licznego napływu nowych prenumeratorów, nu
mery październikowe „Świata" (Nr. 41, 42, 43 i 44) są zu
pełnie wyczerpane. Zgłaszający się obecnie prenumeratorzy
abonować mogą „Świat" od d. 1 listopada r. b. i otrzymają
bezpłatnie odbitkę początku powieści Kaz. Tetmajera p. t.
„Król Andrzej".

Humor i satyra.
Listopad.
O czem tu pisać na warszawskim bruku,
Na jaką pieśni swe nastrajać nutę?
Trudno z humorem śmiać się do rozpuku,
Gdy niebo mgłami ciężkiemi zasnute,
Gdy z wszystkich kątów legion trosk wyziera,
Bezmyślność w górze, a nędza na dole,
Gdy tutaj ospa stoi, tam cholera,
Jak dwa do salwy gotowe patrole;
Gdy spleen przygniata skołataną głowę
W posępne, szare dni listopadowe.
O czem tu pisać? Zabrzdąkam na lirze,
Niech miękkie, ciche z niej popłyną dźwięki,
Nie będę cugli popuszczał satyrze,
Bo, zda się, nie mam zbyt szczęśliwej ręki...
A przytem wciążby chwytała mnie trema,
Że mogę zgubić dozwoloną miarę:
Satyra, wiecie, zwolenników niema,
A „Ś w ia t“ niedawno przecież płacił karę,
Ja też zbierałem już sińce i guzy...
A więc: Ostrożnie marsz! Prowadźcie, Muzyl
Jak w dawnej srogich praw cenzury erze,
I dziś— najpewniej pisać o teatrze,
Lecz cóż, gdy w naszej teatralnej sferze
„Ewenementy** wielkie coraz rzadsze.
„Szkoła** pochlebne uzyskała zdanie,
Lecz nas nie wznosi wysoko nad ziemię,
A poetyczne „Pieśni zmartwychwstanie**
Dow iodło jasno, że pieśń mocno drzemie,
A zaś „Igraszka fal**, co w Małym** gości,
Igraszką wprawdzie jest, lecz... z publiczności.
Rajchman, co znowu przyw iózł Izadorę,
Dla której jeszcze nie czujem przesytu,
Z dunkanistkami miał kłopoty spore,
Kiedy po tańcach wpadły w szał zachwytu.
M łode pod lo tk i-w p ro s t nie chce się wierzyć—
Miały tak strasznej histeryi napady,
Że ich ni woźni nie mogli uśmierzyć,
Ani sam Rajchman nie m ógł też dać rady,
Kiedy, nie widząc nic za końcem noska,
Krzyczały w szale: „boska!., boska!., boska!..
W teatrach gwarno więc. Zaś w polityce
Języki ję ły spoczywać po pracy,
Próżno pachołek obnosił na tyce
Odezwy szumne z tytułem.- „Rodacyl**
Pan pra-wyborca ze swoim cenzusem
(Obywatelem zwany przez ironię)
Do urn wyborczych nie myślał biedź kłusem:
Jak zasnął w czerwcu, dotąd w drzemce tonie
I obliczając zyski wiwws w sumie,
Już nawet dzisiaj nie duma o Dumie.
Pom knęli tedy nasi nominaci,
Żegnani czule wytwornym obiadem,
(S ta re j tra d y c y i u nas dań się płaci
I dobry polak musi iść tym śladem.)

Na twarzach posłów były dobre chęci,
Gdy po obiedzie mknęli do kolei;
Dziś siedzą w Dumie, w dwóch trzecich obcięci,
Z niewielkim, zda się, zapasem nadziei,
Zgubiwszy w drodze (jak twierdzą świadomi)
Tekę z z napisem: „A k ta autonomii**.
Ha! teka ciężka, a droga daleka...
Lada kęs połknie ten, kto długo pości...
Może się zresztą odnajdzie ta teka,
Gdy dopomoże poseł od mniejszości —
Pan Aleksiejew, figura wesoła,
Dotąd nieznany, a dzisiaj wsławiony,
Który o sobie rzec nie może zgoła:
„Ja jestem milion, walczę za miliony**,
Albowiem mimo starania gorące
Reprezentuje tylko trzy tysiące.
Czy będzie Duma grunt uprawiać żyznie?
Kto wie, czy raczej niezechce się płaszczyć?
Zawsze, gdy zajdzie mowaoChełmszczyznie,
Znajdą się tacy, co krzykną:,,wywłaszczyć!'*
Ten sam dziś okrzyk rozbrzmiewa nad Sprewą,
W kraju urningów grzmią strachy na Lachy,
A chociaż gnije już hakaty drzewo
I wstrętne w koło rozsiewa zapachy,
Na hakatyzmu glebie chcą być czynni
Nad Wisłą, Newą i ruscy „istinni**.
Bakterye takie ku narodów szkodzie
Na rozszumionych wyrastają falach,
Więcej ich w każdym znajdzie się narodzie,
Niźli m ikrobów w warszawskich szpitalach,
Które (szpitale, znaczy,— nie m ikroby)
Pod Magistratu władzę przeszły wreszcie;
Odtąd on będzie stosował sposoby,
Aby zdrowotność podnieść w naszem mieście,
Wziąwszy szpitale pod opiekę grodu
Z resztkami chorych, konających... z głodu.
Za to istotną był dla nas pociechą
Zjazd delegatów z Kół Szkolnej Macierzy,
Co w suterenach i pod wiejską strzechą
Oczy otwiera, światło w głowach szerzy.
Więc się ruszamy! Macierzy mozoły
Niechaj otacza nasza cześć i sława,
Niech rośnie, kwitnie i rozmnaża szkoły!
I tylko jedno smutkiem nas napawa,
To to, że członków u Macierzy łona
Jest sto tysięcy dotąd— miast miliona.
To był blask słońca, co przedarł ciemnicę,
Pokrywającą wszystkie kraju kąty,
W miesiącu, w którym dwie smutne rocznice:
Dwudziesty szósty, dwudziesty dziewiąty.
Śmierć zgarnia u nas wciąż obfite plony,
Nowe zabory do państw swoich wciela,
I oto znowu pogrzebowe dzwony
Z Krakowa głoszą zgon twórcy „Wesela?*
Wyspiański!.. Myślą w dal posępną gonim:
Lutnia została, — kto ją weźmie po nim?

Kro^ulec.

Pierwszeństwo w prasie francu
skiej pod względem urządzania sobie
reklamy na wielką skalę należy się
bezsprzecznie redakcyi paryskiego
dziennika „Matin".
Z jego inicyatywy powstała myśl
głośnego raidu: Pekin—Paryż. Ale
to już przeszłość. Na dorocznej wy
stawie automobilów, w olbrzymiej
halli GrandPalais, śród połyskliwego
mrowia maszyn, stoi na wzniesieniu,
uwieńczony kwiatami, samochód księ
cia Borghese.
Spoczywa na laurach.
„Matin" postanowił iść dalej. Po
mysłowi redaktorzy dziennika umieją
zawsze poruszyć tę strunę uczucio
wości francuskiej, która jest w da
nym momencie najczulsza. Więc, jak
dziś, struna automobilowa. Paryż jest
pod wrażeniem wystawy. Urządzono
ją z przepychem niebywałym. Kil
kanaście tysięcy lampionów elektrycz
nych dekoruje pałac wystawowy,
przyległe pola Elizejskie i olbrzymi
plac Zgody. O zmierzchu, gdy wszyst
kie światła zapłoną, tworzy to obraz
czarodziejski, przypominający zaklęte
miasta z bajek. Smugi reflektorów
rozsiewają tęczowy pył po powietrzu,
a księżyc, patrząc na lampy zawie
szone u szczytu Eiffla, taki jest mały
i biedny, jakgdyby się wstydził złu
dzeń, w których żył przez wieki. Na
wiasem mówiąc, godzina owej iluminacyi kosztuje prawie 5,000 fran
ków. Daje to miarę bogactwa
miasta, które może sobie na takie
święto codzienne pozwolić.
Ale automobil tryumfuje.
I chcąc go nową chwałą okryć,
a sobie reklamy przysporzyć (jako
podkład uczuciowy jest to zresztą
bardzo również współczesne), „Matin"
ogłasza nowy raid:
- Z Paryża do Nowego-Yorku.
Poprzedni jest więc wobec niego
niewinną przejażdżką. Obecnie bę
dzie to już podróż naokoło świata na
samochodzie. Przez Syberyę, po lo
dach przez cieśninę Behringa, Alaskę,
a następnie dzikie pustynie Ameryki
Północnej. Dość okiem sięgnąć na ma
pę, aby mieć wyobrażenie o trudach
i niebezpieczeństwach tej wyprawy.
Ale paru kandydatów już się
znalazło. Do współzawodnictwa za
mierzają też przystąpić i sportsmani
amerykańscy, wśród których pomysł
paryskiego dziennika obudził entuzyastyczne zaciekawienie. A ponieważ
wśród ciągłej ewolucyi prawd ludzkichjedna tylko pozostaje niezmienna,
ta, że odważnym szczęście sprzyja,
z góry należy mieć nadzieję, że i tym
razem ludzie o nerwach również „sta
lowych", jak konstrukcye ich maszyn,
wyjdą zwycięzko z walki z siłami
przyrody.
Ostatecznie—nie widziałem jeszcze
tej góry, którą wiara przeniosła, mo
że danem mi będzie wzamian zoba
czyć, jak dwa odległe krańce świata
zbliży pragnienie reklamy.
P.
Paryż.
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Zmarły w W adowicach przeor tam 
tejszych Karmelitów bosych, 0. Rafał
Kalinowski, przeżył życie bogate i pięk
ne. Ś. p. Kalinowski urodził się w Wil
nie r. 1835. Nierychło przyo
blekł s u k n ię
zakonną. Sta
ło się to w doj
rzałym dopie
ro okresie dłu
giego ż y c i a ,
którego najcen
niejsze lata po
święcił ofiarom
i cierp ien io m
zaojczyznę. J a 
ko młodzieniec,
oddał się studyom inżynier
skim w Akade
mii wojskowej
w Petersburgu, poczem wzięty do wojska,
dosłużył się stopnia kapitana przy sztabie
generalnym. W roku 1863 wziął dymisyę
i Przyjhł udział w powstaniu, wchodząc
przez pewien czas w skład rządu narodo
wego. Aresztowany, uległ zesłaniu n a Sy
bir. Po jedenastu latach w ygnania,odzy
skał wolność z równoczesnem jednak wy
daleniem z granic państwa. Osiadł w P a
ryżu, jako nauczyciel domowy u ks. W ła
dysława Czartoryskiego.
W r. 1878
w stąpił do zakonu Karmelitów bosych,
w którym zasłyną] cnotami i wysoką
erudyeyą i kilkakrotnie w ybierany był
prowincyałem zakonu. Zmarł, jak o sta 
rzec 72-letni, na stanowisku przeora
klasztoru w Wadowicach, opiekując się
ze szczególną miłością do końca ubogą
młodzieżą szkolną, kochany i czczony
przez wszystkich.

crjOm.

F o t o g r a f ia .
T e le fo n

N°

16-81.

The Royal Oynephon

N a js ta rs z a w kra ju
FABRYKA
a rty k u łó w
podróżn.
i w y k w in tn y ch w y 
robów sk ó rzan y ch

B ^ N E U M flN

najpiękniejszy Teatr w Warszawie.
1S zpitaln a1 ró g Chm iejnej i Z g o d a l-s z e p.
N a jn o * szc zdjęcia. N ajn o w szy aparat nie d rg a 
ją c y . Specyalność o b razy śpiewające, m ów ią
ce i tańczące. Wiele obrazów w n a tu ra ln y c h
kolorach. W yborowy te rcet. C en y od 30 kop.
Zm iana programu dw a razy tygodniowo.
S p rz e d a ż a p a ra tó w i z d ję ć . P rzyjm u je się
u rz ę d z a n ie k o m p le tn y c h te a tr ó w kin e m a 
to g ra fic z n y c h .

w Kijowie.

W. Cybulski i S*?
W ARSZAW A,
Nowo-Senatorska 7, tel. 60.29.

Wyroby siodlarskorymarskie i sportowe.

L E C Z N IC A
D -ra M. H e j m a n a
U S ZN A
W a rs z a w a , Z ie ln a 31. T e le fo n 118.20.
P O R A D A KOP. 35.

SZW A JC A R S

i

„ff'arisiana“

(t^ C Z E K O L A

114 M a rs z a łk o w s k a 114

NA M LE K U

Co tydzień nowe Paryskie obrazy
Przedstawienia co godzina od4’/2—
wiecz.
C en y od 30 k-, d z ie c i i u c z n io w ie k. 20.

TEATR „Q AZA“ .

pijcic piwo „Walflszleschen“

W IE R Z B O W A 9, lo k a l p o S tę p k o w s k im .
P lac te a tra ln y .
O p e ry , O p e re tk i, B a le t, S c e n y ro d z a jo w o k o m ic z n e , Ś p ie w y n a jz n a k o m its z y c h a r ty 
s tó w ś w ia ta , W y b o ro w y k w a r te t p o d dyr.
p. M. M u tzm a na . L o k a l w s p a n ia le u rz ą d z o 
ny. C e n y od 30 ko p .

Zadać wszędzie.
N A R Z Ę D Z IA L E K A R S K IE , b a n d a ż e o r to 
p e d y c z n e , ś ro d k i o c h ro n n e , w y ro b y nożow n ic z e n a jta n ie j
B r o n js ła w K ru g
W a rs z a w a , B ra c k a 18.

w ™
1041

Skład 8ukna I kortów J a .I l

T e le fo n 35.47.

695.

H aberbusch i S chiele
poleca

Nowo-Senatorska 10.

Największy wybór towarów świeżych,
Krajowych i zagranicznych.

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

o

O

Bł. p. M ichał A b le r.
Przez zgon Michała Ablera zniknęła
Lwowa jed n a z charakte
rystycznych i popularnych jego postaci.
Długoletni współpracownik pism lwow
skich, cięty kronikarz, był Abler czło
wiekiem niezwykle dowcipnym, może
więcej jeszcze w życiu, w tej niepisanej
okolicznościowej twórczości „od ręki“,
niż w swoich
licznych i wy
bornych z r e 
s z t ą zawsze
d ro b ia z g a c h ,
którebezimiennielubpodpseudon i m a m i
ogłaszał. Żarty
Ablera dosa
dne, lecz wolne
odkłującejzjadliwości, mi
mo że często
osobiste, k rą
ż y ł y zwykle
długo z u st do
u st w tern n a j
mniej wesołem i najmniej własnego hu
moru posiadającem mieście polskiem, j a 
kiem je st Lwów. Słynne i rozchwyty
wane były też swego czasu groteskowe
obrazki z potocznego życia żydów, które
Abler ogłaszał stale w „Śmigusie". Przed
laty wydawał nieboszczyk we Lwowie
tygodnik „Nasza sztuka". Uczynny i lco-

te l. 14-10.

HOTEL CONTINENTAL

(889)
D - r D. B A L S Z Y N
b. Lek. Klin. Uniw. Szp. S-go Ł azarza. W ener.
sk ó rn e i moczopłciowe
S z k o ln a 5. ( M n r
s z a lk 140). do 11 r. i od 4—7 w. P anie 3 —4.

ta tr

B IE L A Ń S K A 8

róg DANIŁOWICZOWSKIEJ

o\ bujs,

B r.

Buch

-------- = = = = =
i T.

WlkHłk

p o le c a ją

W YROBY

ill

P L fS T L B O W Ą N L

1
■

i ^ R Ł B f^ Ń E .

MAGAZYNY .

w Wa r s z a w i ł
KR AK. PRZE.DMIŁŚCIŁ N!Ó7.
M ARSZAŁKOW SKA
127.
leżeński, był pożądanym zawsze tow a
rzyszem i zgon jego wywołał żal serde
czny wśród licznych znajomych i ko
legów po piórze.
Do d z is ie js z e g o num eru d o łą c z a s ię p ro s p e k t
A tla s u g e o g ra fic z n e g o J. M. B a z e w ic z a .

O d p o w ie d z i od Redakcyi.
Pć/fm&oioi, 7Vr z?5. Z Opisu piel
grzymki do Ziemi Sw. nie skorzystamy:
za długi dla „Św iata“.
Treść

49 „Świata”

R o d z in a w P o ls c e . Stanisław K ozłow ski.
C enny o b ra z . (Z l ilu str.)
Z łe m ia s to . (.Z 10 ilu str.) Z . Bartkiew icz.
K ró l A n d rz e j. Powieść. K a z. Tetm ajer.
Ilia R ie p in w K ra k o w ie . C/arws.
P io se n ka . J a n Lem ański.

u/ Ł O D Z I
u l . P IO T R K O W S K A

dom Wn7LhSCrtEjBL£RÓW.

D y p lo m a c y a e u ro p e js k a w o b e c P o ls k i.
K rzy w d a .
W ra ż e n ia z tr z e c ie j Dumy. (Z 1 ilu str.) H . R.
Z lite r a tu r y . (Z 3 ilu str.) W i. R abski, A .P ., Z .K .
M ie c z y s ła w hr. P in iń s k i. (Z l ilu str.) / .
S ta n is ła w W y s p ia ń s k i. (Z 6 ilu str.) CA.
„ W e s e le ” w W iln ie . (Z i ilu str.) W7. B.
F e lie to n W a rs z a w s k i. R edivivus.
P o d b ó j a tm o s fe ry . (Z 5 ilu str.) W i. Zieliński.
P r o te s t p rz e c iw g w a łto m p ruskim . (Z 1 ilu str.)
Z te a tr ó w w a rs z a w s k ic h . / .
ó r.
H is to ry c z n y p a ła c . (Z i ilu str.)
L is to p a d . K rogulec.
Z d z ie d z in y s p o rto w e j. P .
N e k ro lo g ia . (Z 2 ilu str.)
O D D Z IE L N E IL U S T R A C Y E .
Z w ó z k a s ia n a . T adeusz R ych ler.
M ło d o ś ć i P o r tr e t. £ . W ittig.
P a rk B a r to s z a G ło w a c k ie g o w e L w o w ie .
P o g rz e b Ś t. W y s p ia ń s k ie g o w K ra k o w ie 2 g ru 
d nia b. r.
P re z y d y u m tr z e c ie j Dumy.
Z p o w o d u z a jś c ia z e s z ło ty g o d n io w e g o w P a 
ła c u T a u ry d z k im . (2 ilu str).
P ó ł w ie ku k a p ła ń s tw a .
Z ż y c ia to w a r z y s k ie g o . (2 ilu str).

Redaktor: Stefan Krzywoszewski.

R e d a k to r o d p o w ie d z ia ln y na G a lic y e : A n to n i C h o ło n ie w s k i, K ra k ó w , u lic a Zyblikiew icza Nfi 1.

(Aluzye do ostatniego krachu amerykańskiego).

LABORATORYUM DOKTORA

K A R W A C K IE G O

ŻĄDAĆ WSZĘDZIE.

HENRYK JUWILER

Krakowskle-Przedmleście 45. Warszawa

Sprzedaje Biżuterję i srebra okazyjnie
Eontentuję się małym zyskiem bo

S. BRODZKI

CHORÓB

KOBIECYCH

d - r a Ig n a c e g o M u c h y
przy u l. B r a c k ie j
3, telef. 65-72.
Codziennie przyjęcie chorych w lecz
nicy od 9-ej do 11-ej z rana Cena po
rady 50 kop.
W m ieszk an iu p rz y ję c ie c h o ry c h
o d 5-ej do 6’/2 p o p o łu d n iu co d zien n ie
z w y jątk iem n ie d z ie l i św ią t.

Udoskonalone pia
nina dla znawców
p oleca.

T. Barszczewski.
ul.

w mieszkaniu, telef. 55.28.

zy e r

L E C Z N IC A

Warszawa, Nowo-Jasna 6.
Wyrób kwaśnego mleka bułgarskiego, wyrób zaczynów suchych
i płynnych. Skład główny zaczynów: Apteka K. WENDY

N o w y -S w ia t 59. l*aze p iętro fro n t

fry

JU B IL E R 8: JA K O W IA K
M a r s z a łk o w s k a As 100, te l. 197-63

P rospekty i lite ra tu ra w ysyła się na żądanie.

Trębacka 2
‘ el

1 9 7 -1 6 .

MarszćUkowskk
w W a rsza w ie

pod zarządem znanego specyalisty Adolfa Brodzkiego. Salony damski i męski,
Pierwszorzędni współpracownicy. Wielki wybór postiches i wyrobów z włosów,
modele paryskie. Perfumerya. Kosmetyki. Przybory tualetowe. Ceny fabryczne.
27

. . . . . ^..aszycn st-,sunk_..'maszyny ao pisania
„Hammond” — na jednej maszynie można pisać wszystkiemi językam i.739

w przekładzie A n n y K ra tz e r z 48 wyd. frane.
Tom I.—Rok pierwszy, dla dzieci od 7 do 10 lat, 50 kop. Tom II.—Rok dru
gi, dla dzieci od 10 do 12 lat 65 k. Tom III.—Rok trzeci, dla dzieci od 12
do 15 lat 1 r. 15 k.
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

złoto, srebro i kwity lombardowe

ista 4.

KUPUJĘ BRYLANTY

Z n a k o m ity podręcznik P . B e r t ’a
„KURS ELEM. NAUK PRZYRODNICZYCH"

Warszawa, Nowy-Swiat 36,
telefon 68-23.

Kupuję Brylanty

Marszałkowska Ns 92.

f

Cena od 45 kop. — 1.20.
SKŁAD GŁÓWNY:

Kazimierza Bretsznajdra

» x

nowy, przyjemny, orzeźwiający,
przeciwgnilny i nieszkodliwy śro
dek. Dozwolony przez Radę Le
karską N° 39-65.

poleca:

Papierosy i Tytonie.

Na G w ia z d k ę .
B fliu te r j ę w w ielkim w yborze po
cenach niskich, poleca: Pracow nia
i magazyn w yrobów złotych, z b ry 
lantam i i sre b rn y c h .
1682

I

w Warszawie,

1)

B. M e v e ‘go,

Tabaczna

„N O B LESSE”

tylko

FORMADOL

ODDZIELNE ILUSTRACYE.
Pejzaż krakow ski. St. Wyspiański.
„K ra s a w ic a “ . St. Wyspiański.
W itraż. St. Wyspiański,
P o rtre t. T. Axentowicz.
O bchód w W iedniu 50-letnieJ ro czn icy zgonu
feld m arsza łka R adetzkiego. (2 ilustr).
M iniste r w ojny T a fft.
N ieszczęśliw e polow anie R oosevelta na
tru sty.

f » V /

wzmacnia

50 „Świata”

Do naszych ozytelników .
B olesław Ś m iały w dram acie polskim. Jan
Lorentowicz.
S zkoła S ta nisław skie go. (Z 4 ilustr.) Stosław.
Epitaphium na grób S t. W yspiańskiego*
Leon Rygier.
W yspiański, szko ła i życie. K. Rakowski.
W yspiański—tw ó rca . M. Olszewski.
Król Andrzej. Powieść. Kaz. Tetmajer.
Nowe w ykopaliska. (Z 2 ilustr.) Clarus.
D yplom acya europejska w obec Polski. Jan
Krzywda.
Z łe miasto. t.z 16 ilustr.) Z. Bartkiewicz.
K ról Oskar ll-gi. IZ 5 ilustr.) j .
S p o rt a u to m o b ilo w y . (Z 2 ilu str.) SZ. Okęcki.
Nasz konkurs. (Z i ilustr.)
Felieton W arszaw ski. Redivivus.
Zjazd ze sp o łó w ś piew a czych. (Z 2 ilustr.) R-g.
A rtu r N ikisch. (Z l ilustr.) R—g.
Z te a tró w w a rsza w skich, a.
T e a tr polski w W ilnie. (Z 1 ilustr.)
D ykta to r portugalski. (Z 1 ilustr.)
Zamach na gen.-gub. m oskiew skiego. (Z i il.)
P ierw sza studentka-chinka w B erlinie. (Z i i l )
Prusacy a H ote n to ci. Z. K.
O pow ieści Sherloka Holmesa. Z. R.
N ekrologia. (Z 4 ilustr.)
D odatek ilustrow any. (Z 6 ilustr). Antony.

i i ! -

n

i

Treść

L

konserwuje

F a b ry k a

■

Zęby i dziąsła

•

,

urodzony w^Łowiczu 1844 r., w
r. 1862 w stąpił do
nowicyatu 0 0 . Pi
jarów w Opolu, a
po kasacyi k la
sztorów — do sem inaryum
w ar
szawskiego, gdzie
otrzym ał święce
nia kapłańskie w
1869 r. Od 1890 do
1904 r. był probo
szczem parafii w
Nowym Dworze, a
od la t kilku, sko •
łatan y pracą, za
mieszkał, jako em eryt w Warszawie.

dyakonisa szpitala ewangelickiego zm arła
w W arszawie d. 1 grudnia r. b. w wieku
la t 78. Była
pierwszą i naj- __
starszą w dyaJSĄ i
konacie, wpro- Si' i,
wadzonym do
kraju przez za
służonego pas
tora - obywate
la, ś. p. L. Ot
to, a
przez
12 la t była star
szą siostrą i za
rządzającą za
kładu dla nie
u le c z a ln y c h i
s ta r c ó w w ars z a w s k ie g o
zboru ewange
lickiego. Liczny pogrzeb ś. p. siostry
Szmidt odbył się 4 b. m. na cmentarzu
M. Sz.
ewangelicko-augsburskim.

długoletni wła
ściciel restauracyi, prowa
dzonej pierwo
tnie pod firm ą
„J.Norkowski",
a następnie Lijewskiego.Przed
dwu laty wespół
z żoną swą, zna
n ą autorką dzieł
k u c h a r s k ic h ,
założył „Wyż
szą szkołę gos
podarstw a do
mowego" na ul.
Brackiej.Zmarł
w 47 roku życia.

i-TYCZN Y

literat i dziennikarz, po ukończeniu gimnazyum uczęszczał na wydział prawny
uniwersytetu warszawskiego. Otrzymał
nagrodę na konkursie felietonów, ogło
szonym ongi przez „Gaz. Polską". Praco
w ał w „W ieku", w „Dz.Powsz.", jako dzien
nikarz, poświę
cając się także
poezyi i piosenkarstwu lek
kiemu, w którem
celował.
W
drobnost
kach tych było
wiele werwy,
humoru i szcze
rego uczucia.
Ciężkie w arun
ki pracy zarob
kowej nie po
zwoliły ś. p.
Jungiewiczowi
rozwinąć w pe
łni zdolności
literackich. Zmarł w 30 roku życia.

Ś. p. Antonina Szmidt,
Ś. p. ks. Jan Jaroczyński,

Ś. p. Józef Norkowski,

Ś. p. Roman Jungiewicz,

Nieszczęśliwe polowanie Roosevelta
na trusty.

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH

Wino,

Firma egzystuje od r. 1895

Comasz Zaniewicki

EKSTRAKT I KARMELKI

Cognac,

L E U W A

Likiery,
Rumy,

Warszawa Senatorska 19, Telefon 1389

Hurtowy Skład Win

w Warszawie, ul. Zielna Ne 21, Tel. 59-54.
SPRZEDAŻ W SKŁADACH APTECZNYCH I APTEKACH.

Porter—
— Angielski.

Cenniki wysyła się na żądanie franco i gratis.

TouJarzysfulo Budouły MłynóuJ

Stanisław Krause i S-l<a

A. ERLANGER i Sł£

dawniej T . L. Breymeyer

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

w M o s k w ie

Kompletne urządzenia młynów parowych i wodnych
K ijó w , K r e s z c z a t ik N ° 12.

rj

Warszawa, Królewska łfs 1

Patentow any we wszystkich krajach.

Aparat

ssący

do odkurzania

SW-

„ A TO M ”

róg Krakowskiego-Przedmieśoia.

Jedyna w kraju fabryka Kufrów trzcinowych.

"W

po ch łan iający p y ł i p ro ch , ro z w ią z a ł w znakom ity spo
sób problem ścisłego przestrzegania czystości i hygieny
,,A T 0 M“ jest niezbędnym sprzętem w każdym lokalu
T eieg r.

Wyłączna sprzedaż na Królestwo,

W arszaw a.

L ltW ?-

W

□ E N TIP Y R IN

Telefon

W’W. >Po(iole

DOMU

HANDLOWYM

-o C. G ś e ra łto w s k ie g o P ro w . F a rm .

Iwasiewicz i S -ha

Znakomity środek do czyszczenia zębów i płukania ust, odpowiadający wymaganiom Hygieny nadający białość zębom i zabezpieczający
je od psucia z b a d a n y przez D r. med. Nenckiego i D r. med. J. Brunera.

Warszawa, Jerozolimska 74.
Prospekty

en

Zakład dla c li. r e r w o w y c h

Pr

D-ra Michała Kapłana

- F?.®Star. Ordyn. K liniki Uniwer. ch. nerw.
Leczenie fizykalne. Psychoterapja.
N o w o g r o d z k a 3 9 , t e l . 1 1 3 -1 0 .

25

rubli tygodniowo i wię
cej łatwo może zaro
bić każdy.—

O ferty do Biura Ogłoszeń Ungra
W arszaw a, W ierzbow a 8, dla
B. S.
1587

iltustrowane

gratis

i

franco.

Dziennik polityczny społeczny, literacki

H! Wielka nauka HI
dla każdego: „ŚMIERĆ CIAŁA nie je st
ś m ie rc ią d u sz y , czy li U M A R LI Ż Y JĄ ” .
Z a w ie ra o d k ry c ie ta jem n icy śm ie rci,
d o w o d y ży c ia z a g ro b o w eg o , o p in ię
prof. D -ra LO M B R O SO i t. d.
C ena 50 k o p . Do n ab y c ia w zn a czn ie j
szy ch k s ię g a rn ia c h .
1648

„ShOWO”.

W ydawnictwa Tow. Akc.
S. ORGELBRANDA S-ów

Pianina najnowszej
konstrukcyi znane

Dc nabycia we wszysikich księgarniach

L. Banasikowski

7 RAZY Nfl TYDZIEŃ
DWIE POWIEŚCI

S. DIcksteln Początkowa nauka

geometryi w zadaniach, wyd. IV—.90

R o w y Ś w ia t 12 w W a r s z a w ie .
w W arszaw ie:

Zakład Wodoleczniczy

N a P ro w ln cyl:

Kw artalnie
P ółrocznie

. . . 2.25 K w artalnie
. . . 4.50 Półrocznie

. . . 3.. . . 6.-

R oczn ie

. . . 9.— | R o czn ie .

. .

.

. 12.-

Kramsztyk Doświadczenie fi
zyczne bez przyrządów, ze 100
rys. wyd. II
—.75
D. Karejew Podręcznik Historyi
Nowożytnej z mapami historycznemi, łom. Wł. Bukowiń
skiego
1.50
P o dręczn y

Warszawa, ul. Kopernika (W róbla) 11

EUGENJI HENNEL

BiuTo
pozwoleniem umieszczenia w Rosyi

ul. Mazowiecka 11, teł. 434.

!

POLECA:

< D li. < w e l> e iF IL JE : Ł ódź, Z ielo n a 5.

Najnowsze i największe dzieło

„STEPHAN"

BERTRAND.

I

CHAUSSURES

C zęsto ch o w a, II A leja 34.

M AGAZYNY w W A R S Z A W IE : C h ło d n a N® 18. N iec ała Ns 9. D zika Ns 7.
L eszno N° 4. N o w y -Ś w iat Ni 49. S ie n n a Ni 2a. P r a g a B ru k o w a Ni 32. D łu g a Ni 19

j

Nagrodzone medalami w Paryżu, Londynie i Petersburgu
męzkie i damskie

C h e m i c z n a.

i D EZY N FEK CY A w G R O C H Ó W IE

aparaty, chemikalja, i wszelkie przybory fotograficzne.

Złota róg Zgoda.

G eo graficzn y,

FARBIARNIA P A R O W A

P r a ln ia

^ W a r s z a w s k i S k ła d p r z y b o r ó w ]
j - r _ f o t o g r a f i c z n y c h . ~~
>

A tlas
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