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CAIiTI A T w dziale powieściowym drukować
□ W IM 1 będzie nową powieść Juljusza

Sll/TAT wprowadził na nowo rysunki najO VV IM I bardziej utalentowanych artystów,

Germana, szereg noweli najwybitniejszych pi
sarzy polskich, najgłośniejsze w dobie ostatniej
powieści cudzoziemskie.

które stanowić będą dla prenumeratorów war
tościowe premja.
, >?•

CU/IAT zapewnione ma współpraco wńict□ IV IM I wo najwytrawniejszych publicystów
i najbardziej cenionych literatów polskich.
F

ŚWIAT trzym°iSc się zdała od wszelkiej
□ VI IM I f polityki partyjnej, nie pomija żad
nego ważniejszego zagadnienia.

ŚWIAT Pos’ada na nowo we wszystkich
□ IV IM I większych stolicach Europy i w
Ameryce Północnej własnych korespondentów.

F

ŚWIAT da,e artystYczne portrety najznaO VV IM I komitszych Polaków; zbiór ich
złoży się na współczesny Panteon Polski.

CII7IAT w r. 1922 wprowadza ulepszenia
O W IM 1 natury technicznej, które przywrócą
pismu całkowicie jego zewnętrzną szatę przed
wojenną.
F

ŚWIAT w r* ^22 rozpocznie dawać ilu□ W IM I stracje barwneF

ŚWIAT lustruje wszystkie ważniejsze wy□ VV IM 1 padki z życia polskiego i zagra

ŚWIAT Poświęcać będzie zeszyty specjalne
O W IM 1 najważ. sprawom życia polskiego.

nicznego. Fotografowie „ŚWIATA", w ciągłych
rozjazdach, dostarczają do każdego zeszytu
zdjęć najbardziej aktualnych.

SWI AT znaidzic si? Jak ’ przedtem w każ□ W IM I jyrn domu polskim, pozostanie

F

najpopularniejszą ilustracją polską.
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Kie ubezpieczajcie się!

„Dobrą kuchnią

Żadne ubezpieczenie 1 ie może pokryć
strat, wynikłych z powodu pożaru, je
dynie tylko patentowane gaśnice ,Perkeo i Stankoe", gaszące pianą w ciągu
kilkunastu sekund nawet łatwopalne
przedmioty, jak naftę, benzynę, karbid,
proch, spirytus, terpentynę itd, ubez
pieczają nabywcę od strat.
DOM HANDLOWY

zdobędziecie serca“

przeto gotujcie, smażcie, pieczcie tylko na

Tłuszczu jadalnym CERES.
Zastępstwo: J. P1PER, Inżynier, Warszawa
Tel. 242-13 i 247-15.
Marszałkowska L. 120.
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Warszawa, Widok M 11. Telef 130-88.

OBRAZKI WARSZAWSKIE.
Nareszcie zdobył ojciec rodziny bądź
„trzynągjtą”, bądź „zapomogę świąteczną”,
bądź gratyfikację. Spieszy wprost do domu,
by kapłance ogniska domowego wręczyć
mamonę, potrzebną do urzeczywistnienia
preliminarzu świątecznego. Tyle tylko, źe
wpadł z kolegami do baru, wypił trzy
średnie, przekąsił lada czem „na stojąco*
dla pospiechu i zostawił piątą część fun
duszu reparacyjnego..
W domu poszło wszystko gładko.
— Masz nareszcie pieniądze?
— Mam! — odpar z dumą.
— Najwyższy czas! Dawaj!
— Ile?
— Jeszcze się pytasz? Dziesięć razy
o tern m^dliśmy... Przedstawiam szcze
gółowe rachunki...
— Duszko, ale to były tak fantasty
czne liczby... Myślałem, że się...
— Ze się zwiększą? Dobrze myślałeś.
Rzeczywiście,zapomniałam przedtem ©naj
ważniejszej prawie rzeczy. Dzieci muszą
wziąć conajmniej po pięć lekcji tańca.
— I to należy do świątecznych wy
datków?
— Naturalnie. Już w święta będą
zabawy, rozpoczyna się karnawał, więc
trzeba myśleć o przyszłości dzieci.
Wyjął i położył na stół dużą pokaźną
kupkę tysiączków. Przeliczyła szybko.
— Starczy na lekcje i na ciasto.
Potrzeba jeszcze na mięso i na ryby.
Wystarczy ze 25 tysięcy. Ma się rozumieć,
o napitki, jeżeli chcesz je mieć, sam się
postarasz.
— Skąd?! — zaleciał jęk bolesny.
— To moja rzecz? To ja jestem głową
rodziny? No, wychodzę, a ty myśl!
SiedziaJ długo, nic nie mógł wymyśleć.
Machnął ręką, sprawdził, czy ma w skrytej
kieszeni 5-tysięczny papierek, przezornie
schowany na wszelki przypadek, i poszedł
myśleć do baru.
* '

*

*

Co kilka domów słychać dźwięki mu
zyki, w oświetlonych oknach widać syl
wetki par, poruszających się w takt dzikich
melodji. To—lekcje najnowszych tańców.
Gdzie nie słychać muzyki, a gdzie
zgromadzi się kilka osób młodszych, tam
wrą rozprawy zawzięte:
— Na melodję każdego fokstrota moż
na tańczyć two-stepa!
—r Tak, ale nie na każdego two-stepa
można tańczyć fokstrota.
— Niema już żadnych figur, których
się uczyliśmy przed dwoma miesiącami.
Cała rzecz polega na chodzeniu w różne
strony, byle tancerz z tancerką obejmo
wali się, jak należy!
— Ale i tego trzeba się nauczyć!
To też podobno tancmistrze zarabiają
po 15 tysięcy za godzinę kompletu. »

— Widział pan wystawę „Ludpola”?
— Nie widziałem i widzieć nie chcę.
Wszystkie te skrócone nazw}, tytuły i firmy
do wściekłości mię doprowadzają. Niedość,
że wprowadzają nam bolszewickie obyczaje,
ale często brzmią nie tylko śmiesznie,
ale głupio lub wstrętnie. I wstyd, aby
instytucje poważne używały tych niedo
rzecznych skrótów. . .....
— Przesadza pan!
— Nie przesadzam. Na dowód—kilka
przykładów. Czy pan wie, kto to jest „Zaspaniec*? To członek związku artystów
scen polskich, Zasp’u.
— Czy mamy niema w domu? pyta
gość siedmioletniego Kazia.
— Nie, proszę pana, o tej porze ma
ma ma zajęcie w PUPP’ie (w państwo
wym urzędzie pośrednictwa pracy)...

Do redakcji dziennika przychodzi da
ma zapłakana, zrozpaczona.
— Zginął mi piesek ulubiony!
— Pani zechce pofatygować się do
administracji i dać ogłoszenie płatne.
— Owszem, dam. Ale czy panowie
nie byliby łaskawi dać wzmiankę w tek
ście? Proszę panów, to piesek stary, już
niedołężny i pomyśleć, że biedactwo tuła
się może, poniewiera bez dachu, na zim
nie i fladze, głodne, bezradne... To przecież
serce pęka z bólu!
— Praszę pani, tysiące rodaków na
szych wraca z Rosji obdartych, owiniętych
galganami, zgłodniałych, wynędzniałych,
często chorych i wielu z nich będzie się
uważało za szczęśliwych, jeżeli wieczór
wigilijny i święta spędzi pod dachem ba-

raków, nie na słocie lub mrozie. Czy
pani wie o tern?
— Słyszałam, owszem...
— I serce pani nie pęka?
— Gotowa jestem złożyć na ten cel
ofiarę, na jaką mię stać.
— Niechże pani zechce dać w admi
nistracji ogłoszenie o piesku i jedno
cześnie złożyć ofiarę na powracających
z Rosji rodaków.
«— Z przyjemnością. Toż to obowiązek.
I dama tkliwego serca płaci kilkaset
marek za ogłoszenie, w którem przyrzeka
2^.000 marek nagrody za wiadomość o sta
rym psie i składa na nieszczęśliwych
repatrjantów — sto marek.

Różni bywają repatrjanci.
— Nazwisko pańskie?
♦
— Nikałaj Jewstafiewicz Dołgowiazow.
— Wyznanie?
— Prawosławny.
— Gdzie się pan rodził?
— Kostromskiej gubernji, Warnamińskiego ujezdu, sieło Pawłowo.
— Pan Rosjanin?
— Do co pan? Skąd? Polak, panie!
— Jakto? Po polsku pan prawie nie
mówi, rodził się w gubernji Kostromskiej...
— T ak cóż? A, położmy, pies, jeżeli
urodzi się w koniuszni, to będzie łoszad'
nie pies?
rom.

Monografja flrtura Śliwińskiego

o 5tefanie Batorym,
>

Artur Śliwiński, znany działacz poli
tyczny i utalentowany historyk, napisał
interesującą monografję o Stefanie Bato
rym. W roku zeszłym dał on portret zna
komitego wojownika i myśliciela St. Żół
kiewskiego. Te dwie monografję świetnie ’
uzupełniają się, jako materjał politycznowychowawczy w kierunku zrozumienia
naszych tendencji co do Wschodu. P. Ar
tur Śliwiński postać wielkiego wodza i po
lityka, jakim był Stefan Batory, otoczył
nielada splendorem swojej pięknej prozy
polskiej. Jego monografję czyta się, jak
dobrą powieść.
„Śród wielkich statystów i wodzów,
co wpływ na losy narodu wywarli, Stefan
Batory należy do postaci przodowni
czych”—pisze autor. I tak jest bezwątpie
nia. Potęga i rozkwit Polski w końcu
XVI w. jest dziełem jego zasługi. Uśmie
rzenie zakusów Iwana Groźnego, trzy wy
prawy na Moskwę, wzrost wpływów Pol
ski w stosunkach z Europą, reformy we
wnętrzne, sprawa Zborowskich i wiele
innych spraw, nie mówiąc już o wielkich
projektach Batorego, których przedwcze
sny i niespodziany zgon wykonać mu nie
pozwolił — dają obraz tej wielkiej działal
ności króla, która miała doprowadzić pań
stwo do niebywałej dotychczas potęgi. • *
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TELEFON 189 97.
POLECA:
swoje wyroby, specjalność czekolada w ta
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Jadwiga, Foxtrot, Onestep, Gorzka, Wrzos,
Kalina, Kawowa.

Żądać wszędzie!

Przy fabryce sklep detaliczny.

Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze ,,ŚWIAT*.
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Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

STULECIE ROMANTYZMU.
ozpoczynający się rok 1922 jest nadto romantyzm — trzeba mu to
setną rocznicą wydarzenia w przyznać — stawiał Polskę na wy
dziedzinie kultury polskiej, któreżynach spółczesności. Wyprowadzał
w zupełności zasługuje na miano ją ze zwietrzałych tradycji wieku
epokowego. Przed stu laty z pod osiemnastego i wprowadzał ją w
tłoczni wileńskich ukazały się po dziewiętnasty. Był w zgodzie z ów
raz pierwszy poezje Adama Mickie czesną filozofją i historjozofją. Uczu
wicza. Od tej daty rozpoczyna się ciowe zabarwienie romantyzmu pol
epoka romantyzmu w poezji pol skiego zmieniało się z biegiem wy
skiej. Rzadko kiedy z tak zupełną darzeń, lecz treść — pozostawała
ścisłością daje się ustalić chrono- zawsze w pokrewieństwie z prądami
logja prądów umysłowych. Mickie duchowemi Zachodu. Walka, wyda
wicz bowiem znalazł następców na przez młodociany romantyzm
i naśladowców, ale nie miał po „obozowi klasyków*, była od same
przedników. „Romantyzm przed Mi go początku walką o dorównanie
ckiewiczem* jest fikcją specjalistów, współczesności, o otrząśnięcie się
doszukujących się w zapomnianych ze zwietrzałych już tradycji ubiegłe
i dla dalszego rozwoju literatury go wieku. Mickiewicz, pisząc w za
nieważkich utworach pewnych cech, raniu życia swe ballady, nie prze
czuwał zapewne, że stać się ma
zbliżających je do romantyzmu.
Pisał o romantyzmie Kazimierz duchowym wodzem narodu, nie śnił
Brodziński (rozprawa „O klasycz- „Ksiąg Pielgrzymstwa*, nie przy
ności i romantyczności*), lecz uwa puszczał, że poezja, której rozkwit
żał go za prąd całkowicie w Polsce rozpoczynał swojem dziełem, stanie
obcy, za przesadę zresztą w reakcji się dla narodu na długie lata uci
przeciwko klasycyzmowi, której uni sku aktem wiary i nadziei, psalmem
kać należy.
Mickiewicz dopiero rozpaczy w dniach klęski. Lecz to,
otwarcie wystąpił jako poeta roman co chciał wyrazić w swych pierw
tyczny, usiłując równocześnie sfor szych utworach, to — jeśli tak się
mułować i teoretyczne podstawy wyrazić można — wyznanie wiary
romantycznej —' było założeniem,
tego kierunku.
Dalszego, świetnego rozwoju poe z którego cały późniejszy rozwój
zji romantycznej w Polsce nikt ani romantyzmu wyprowadzićby można.
Romantyzm był uczuciowym wy
przeczuć ani przewidzieć nie potra
fił- Młody, zaledwie kiełkujący kie razem podstawowej myśli, na któ
runek znał swój punkt wyjścia, lecz rej wsparta jest filozofją pierwszej
przeczuciem nawet nie sięgał hory połowy XIX wieku. Jest on wyra
zontów, które objąć miał następnie. zem wiary w wyższy porządek świa
Istnieją jednak niewątpliwie cechy ta, w istnienie pierwiastka ducho
wspólne, które z całkowitą słusz wego, przeważającego nad materją.
nością pozwalają wspólnem mianem Można być skłóconym z ludźmi,
romantyzmu objąć półwiekowy okres z naturą, z życiem, z panującym
rozkwitu poezji, która szczytne swo dogmatem, miotać przekleństwa pod
je zadania w narodzie spełniła, jak niebiosy, a jednak czuć się czemś
żadna inna, bo była nietylko pie więcej, niż myślącą drobiną materji,
śnią, lecz i ewangelją polską. Po przeczuwać jakiś wyższy porządek
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przeznaczeń, w obliczu którego jest
wszystko usprawiedliwionem łub
przebaczonem. Dusza ludzka bowiem
jest z tego samego tworzywa, co
siła kierująca światem i — jakkolwiekbyśmy ją zwali — jest ona
w swych dążeniach, w swych celach
finalnych pokrewna temu, co serce
ludzkie za dobre i sprawiedliwe
uznaje. W odniesieniu do narodów,
do przyszłości ludzkości całej, ta
wiara w ostateczną sprawiedliwość
i tryumf dobra tężeje i staje się
kategoryczną. Istnieje ona w całym
romantyzmie — i tu jest punkt
starcia z racjonalizmem XVIII go
wieku. Romantyzm nie godził się
z tym indyferentyzmem, jaki wyni
kał, według niego, ze sceptycznoracjonalistycznego stosunku do ży
cia. Dołóżmy do tego istotną im
potencję naszych w Polsce epigo
nów wpływu francuskiego, ich bez
zębną starczość, rutynizm, upór
i ciasnotę, której wymownym do
wodem była walka klasyków z Mi
ckiewiczem — a zrozumiemy jeżeli
nie istotę sporu dwu pokoleń, to przy
najmniej konieczność takiego sporu.
Rewolucje umysłów i serc nie
powstają zazwyczaj nigdy podczas
burzy, lecz przeciwnie—w okresach
zacisza, spłaszczenia się życia, wy
równania powierzchni. Bunt roman
tyzmu powstawał w całej Europie
w dobie panowania świętego przy
mierza, u nas — w czasie istnienia
Królestwa Kongresowego, bezpo
średnio po latach zabawy Aleksandra
1-go w konstytucję. Był spręże
niem się ducha polskiego, chwyta
niem szerszego oddechu. Rozpo
czynał walkę o prawa indywidualno'
ści, o wyzwolenie się z pod po
wszechnego strychulca, o prawa ser
ca. Tych ostatnich był wymownym
rzecznikiem. Zanim stała się poezja
romantyczna księgą pielgrzymstwa—
była pełną wymowy księgą miłości.
Gustaw i Maryla, Kordjan i Laura,
mąż i żona z „Nieboskiej*—oto nie-

śmiertelne prototypy odmian miło
ści, które powtarzać się mają przez
pokolenia- Życie ma swoje prawa—
i historja miłości jest niemniej wa
żną, niż historjozofja. Młodość nie
przestaje istnieć i w czas klęski,
miłość jest nieśmiertelna. Gdy mó
wimy, że romantyzm był poezją mi
łości, nie wskazujemy bynajmniej
jego cechy podrzędnej.

Dlatego na chwilę pozwólmy
sobie zatrzymać się przy wspo
mnieniu, które z miłością i tylko
z miłością ma styczność. Ta ksią
żeczka, przed stu laty wydana, wszak
to była księga miłości, to była książka
dla Maryli i z myślą o Maryli pi
sana. W baladach, w „Dziadach*,
w całym wileńskim i kowieńskim
okresie twórczości Mickiewicza —
miłość była nietylko dominującą lecz
wręcz wyłączną nutą jego poezji. Ta
miłość, jeszcze tak żywo naszej pa
mięci przytomna, taka niemal jesz
cze dzisiejsza — oh! to było przed
stu laty! Jest to już dla nas „ro
mans prababki*. Uczcijmy chwilą
zadumy tych — co umieli tak ko
chać... Jakie to było piękne!
W ciągu tych stu lat romantyzm
nie zdołał się przeżyć. On jest
jeszcze w nas: istnieją jeszcze w du
szy współczesnej składniki, które
nazwać możemy romantycznemu
Ponowny rozkwit poezji przed laty
z górą dwudziestu — z dużą dozą
słuszności nazwano neo - romanty
zmem. Rzec by można, iż każdy
okres, w którym zaznacza się prze
waga uczucia i wyobraźni nad stro
ną praktyczną życia — jest okresem
romantyzmu w życiu polskiem. Mo
że było to skutkiem niezmiennych
warunków, zacieśnienia życia przez
niewolę, skutkiem czego każdy szer
szy poryw wieść musiał w krainę
marzenia... Jeżeli nam sądzonem
jest obecnie znów od romantyzmu
odbiedz — bo wszakże przemiana
jest zwykłą rzeczy koleją—to niech
że przynajmniej rachunek z prą
dem, który w naszej tradycji kultu
ralnej głębokie zostawił ślady, bę
dzie sumienny. Do tego jeszcze
daleko. My naszego romantyzmu
jeszcze nie znamy dokładnie. Jak
że niedawno„ odkryliśmy* Norwida,
Romanowskiego i Mochnackiego!
Kilka sumiennych monografji — to
jeszcze zbyt mało. My znamy już mo
że naszych największych poetów, ale
jakże mało zdajemy sobie sprawę
z fizjonomji czasu, który ich wydał,
z panujących w nim prądów, z ide
ologicznych założeń romantyzmu!
Monografje i przyczynki tak samo
nie mogą dać obrazu całości, jak
cegiełki nie stanowią gmachu.

Daty jubileuszowe są zazwyczaj ze
wnętrzną pobudką do zainteresowa
nia zjawiskami z czasów ubiegłych.
Tak jest wszędzie—tak jest i u nas.
Rok obecny nie powinien minąć bez
rezultatów. Umieliśmy się zdobyć na
obchód Dantego. Urodziło się parę
monografji o Dantem. Gdy chodzi
o rzeczy wielekroć nam bliższe,
spodziewać się wolno bardziej jesz
cze wydatnych rezultatów. Nie należy
tylko ograniczać zainteresowania do
samego tylko Mickiewicza. Poświęcić
raczej trzeba trochę uwagi tak inte
resującemu zjawisku, jak powstawa
nie w społeczeństwie nowego prądu,
bo nie zapominajmy, że Mickiewicz
zastał atmosferę przesiąkniętą ro
mantyzmem, że dał on hasło do zasa
dniczego sporu dwu pokoleń, a takie
raz na kilkadziesiąt lat powstające
spory, takie przełomy w psychice

zbiorowej — są zjawiskiem niezmier
nie ciekawem i pouczającem —
dla tych, którzy się chcą czegoś
nauczyć się od historji. Duch ro
mantyzmu jest już duchem nowo
czesnym. Narodziny tego ducha
nowoczesnego w Polsce, wykładnia
idei, które wiodły od tradycji wieku
osiemnastego w dziewiętnasty — to
temat prawie jeszcze niewyzyskany.
Nie mamy bowiem jeszcze historji
kultury w Polsce, nie nauczyliśmy
się zjawisk życia kulturalnego ujmo
wać jako całości. Synteza romanty
zmu, rozpoczynająca od jego mało
znanych początków — byłaby nie
zmiernie pożądanym owocem jubi
leuszu.
Jan Dąbrowski.

Na pamiątkę wielkiej wojny.

Francuzi na ziemiach swoich, gdzie wtargnęli Niemcy, ustawili przydrożne słupy z nap|<

sem:

„Tu złamano napór barbarzyńcó w“.

W ten sposób utrwalono na wieczną rzeczy

• pamiątkę granicę niemieckie] inwazji.

Odznaczenia noworoczne

Inż. Antoni Minkiewicz, odznaczony
orderem III klasy.

Z pośród kawalerów orderu .Polonia Restituta".

Prot. Jan Kochanowski, rektor uniwersytetu
warszawsk., znany historyk, kanclerz kapi
tuły, odzn. orderem I klasy.

Inż. Juljan Eberhardt, podsekretarz stanu
w min. kolei żel., odzn. ord. II klasy.

Gen. por. Franc. Ksaw. Latinik, odzn. orderem
tli klasy.

Dr. Walenty Miklaszewski,
odzn. ord. III klasy.

Stanisław Bukowiecki,
prezes prokuratorji ge
neralnej, odz. ord. II kl.

P. Stefan Żeromski,
odzn. ord. III klasy.
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BILANS I PRELIMINARZ.
(Na pograniczu nowego roku).
oto przeżyliśmy znów rok jeden
w odbudowanej Polsce.
Obowiązkiem szanującego się pi
sma był zawsze „artykuł noworo
czny*, w którym czytelnik znajdo
wał przegląd roku żegnanego i ho
roskop na rok witany. Czy pamiętasz,
czytelniku polski, jak z tego obo
wiązku musiał wywiązywać się polski
publicysta? Czy pamiętasz, jak trak
tował Cię potrójnym ekstraktem
z polityki światowej, którą musiał
układać pod kątem „swego" zaboru,
i jak oględnie prześlizgiwał się po
„polityce wewnętrznej", która noto
wała mniejszy lub większy ucisk
przez rok ubiegły, a zapowiadała
większy lub mniejszy gwałt na rok
następny? Czy pamiętasz te trwoż
liwe niedomówienia, te mgliste na
sze marzenia i te westchnienia bez
adresu, których adres Ty dobrze
znałeś? Artykuł taki mieścił wszy
stko to, czego w nim nie było. Był
jakby uściskiem ręki wśród rozmo
wy o rzeczach obojętnych. Uściskiem,
któremu towarzyszyło milczące spoj
rzenie: my się rozumiemy, my wie
my, czego sobie życzymy wszyscy!
Czas ten minął. Polska, która
żyła tylko w czwartym wymiarze
naszych dusz, zeszła w trzy wymia
ry rzeczywistości. Nie potrzebujemy
już być nastrojowymi kronikarzami,
ani wróżami nieziszczalnych napozór nadziei, ani wyczekującymi w sie
ni petentami historji. Możemy stać
się buchalterami. Zamiast westchnień
pro praeterito możemy dać bilans,
zamiast mglistego horoskopu—pre
liminarz. Jasny, suchy preliminarz
naszej przyszłej sytuacji państwowej,
tak jak suchym i jasnym jest bilans
za rok ubiegły. Nie potrzebujemy
wzdychać, ani wróżyć — możemy
liczyć, bo cyfry, o które idzie, ukła
da już nie obca, ale nasza własna
ręka. Możemy myśleć, nietylko czuć.
Co za ulga!
Niełatwo doprowadzić do jakiej
takiej równowagi ten bilans i ten
preliminarz, gdy się żyje w kraju
urodzonych pesymistów a zarazem
urodzonych lekkomyślników—w kra
ju, który równie jest skłonny do
rozpaczy nad tern, co było, jak do
cudownej pewności, że jakoś to bę
dzie. Preliminarz jaśnieje zawsze
w najpiękniejszym kolorze nadziei
—bilans kończy się zawsze olbrzy
mim minusem, bo jedno i drugie
odgrywa się w sferze wyobraźni
i nerwów. Rzeczywistość nie jest
ani tak promienna, gdy jej jeszcze
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niema, ani tak czarna, gdy stała
się przeszłością. Musimy uczyć się
sztuki bilansowania, a to ani łatwe,
ani przyjemne. A że o wiele przy
jemniej żyć uczuciem, niż rozumem,
więc cóż dziwnego, że tak często
obieramy przyjemniejsze?
Przejdźmy jednak od filozofii
bilansowania do jego techniki i po
stawmy na czele pozycję największe
go dochodu. Na Górnym Śląsku za
bliźniła się w roku ubiegłym nasza
granica—ta jedna cząsteczka ciągle
otwartej rany naszej państwowości.
Nie ponowił się na szczęście ani
zawód mazurski, ani zawód cieszyń
ski. W bilans wpisujemy pokaźną
sumę, chociaż daleką od tego, co
nam się należało. Dodajmy do tego
przychodu zacieśnione i polepszone
stosunki z Gdańskiem, sojusz z Ru
munią i prawie gotowy, chociaż nie
gotowy jeszcze sojusz z Francją,
a na conto dubioso postawmy umo
wę z Czechami, której treść jest
dotychczas tajemnicą, a której od
słonięte szczegóły mało odpowiada
ją naszym olbrzymim koncesjom dla
Czechów, bo niewiele znajdujemy
w nich realnych korzyści dla Pol
ski. W preliminarz znów musimy
wstawić Galicję wschodnią. Wsta
wiamy ją, naogół, optymistycznie,
z olbrzymią sumą przychodu, cho
ciaż lepiej byłoby liczyć się z możliwemi nam do narzucenia kompro
misami, co odnosi się również do
kwestji wileńskiej, gdyż nie jest ona
ani tak prostą, ani tak możliwą do
załatwienia we własnym zarządzie,
jak się to nieraz przedstawia. Zbyt
często miesza się u nas pojęcie
suwerenności i wszechmocy, zbyt
często zapomina się, że wszystkie,
nawet najsuwerenniejsze państwa
są nawzajem od siebie zawisłe —
cóż zaś mówić o państwie, które
wchodzi dopiero w system powersalskiej Europy, ma w nim wyrobić
sobie własne miejsce i własny głos,
musi prosić o niejedno, niejedno
tłomaczyć i z niejednego rezygno
wać, aby cośkolwiek uzyskać. Gdy
by ogół nasz częściej czytywał trak
tat wersalski, dzienniki miałyby
większy kłopot z przedstawianiem
bardzo po prostu kwestji wcale nie
prostych i z wywoływaniem przesi
leń gabinetowych za pomocą prostej
recepty, że każda nasza krzywda
jest spowodowana przez naszych mini
strów i że nie byłoby żadnej, gdy
by na miejscu faworyta jednej partji
siedział faworyt drugiej.
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Trzeba więc w trzeźwym preli
minarzu zapisać jako adnotację, że
nasze granice wschodnie są i zo
staną płynne dopóty, dopóki ich nie
ustali wola mocarstw zachodnich —
że wszystko, co zdobyliśmy na wscho
dzie krwią, musi być zatwierdzone
atramentem dyplomatycznym, który
w kałamarzach „mocarstw głównych'4
dziwnie zasechł i dalej czeka na
skonsolidowanie Rosji, którą Polska
zastępuje tymczasowo w trzymaniu
straży nad Niemcami. Czeka teraz
na jej skonsolidowanie, tak, jak czekał
do niedawna na jej odbudowę z gru
zów bolszewickich, których w Rosji
nie ma kto uprzątnąć, aby zrobić
miejsce pod jakiś prawdziwy gmach —
nie patiomkinowski, jakim jest Sowdepia. W dawnej Austrji było po
lityczne przysłowie, że nic nie ma
takiej trwałości, jak prowizorjum.
Jeżeli mocarstwa główne uważały
Lenina za prowizorjum, to teza
austrjacka okazuje się ważną także
dla Rosji, a Polska zostaje od wscho
du państwem bez uznanych granic.
Podkreślmy tę adnotację czerwonym
atramentem, aby wpadała nam zawsze
w oczy wśród kłótni partyjnych
o naszą politykę zagraniczną. Co
będzie można uczynić, aby granice
nasze przestały być prowizorycznemi
i by mocarstwa zachodnie uznały
traktat ryski, zamiast czekać dalej,
aż Rosja dostanie demokratycznego
prezydenta, czy demokratycznego
cara?
Bardziej pocieszająco wygląda
konsolidacja na wewnątrz. Tutaj bi
lans ma poważne pozycje dochodo
we, bo Sejm przypomniał sobie, że
jest konstytuantą, i konstytucję wresz
cie uchwalił. Wprawdzie dla równo
wagi niejako stara się, aby jaknajpóźniej weszła w życie i dlatego
przewleka nowe wybory w nieskoń
czoność. Miejmy jednak zrozumie
nie dla rzeczy tak ludzkich, jak chęć
utrzymania się przy mandacie i przy
djetach i krzepmy się nadzieją, że
po przezwyciężeniu tych poziomych
oporów wejdziemy nakoniec w nor
malne życie państwowe.
Inauguruje to życie druga pozy
cja dochodowa na wewnątrz: kom
pleks ustaw skarbowych z daniną na
czele. Zmuszenie Sejmu, aby je
uchwalił, było jednem z najważniej
szych wydarzeń od wskrzeszenia Pol
ski, a było niem nietylko ze względu
na poprawę stosunków walutowych
i na stabilizację marki polskiej, ale
i ze względu na psychologię po
lityczną. Jakkolwiek możnaby za
ciemniać przebieg zdarzeń i jakkol
wiek możnaby pochlebiać PP. Posłom
Sejmu Suwerennego, faktem pozo
stanie, iż w kwestji reformy skarbu

Podpisanie umowy Radiotelegraficznej między przedstawicielami Polski a towarzystwem amery
kańskiem .Radjocorporation*.

Od lewej ku prawej: Pp. Hipolit Gliwic Radca handl. przy poselstwie w

Waszyngtonie, adw. Shanuck radca prawny,

ks. Kaz. Lu

bomirski. poseł w Waszyngtonie, p. Stan. Orzeł, dyrektor Biura Zakupów w Stanach Zjednoczonych, inż. Eugeniusz Stalinger,
delegat Min. Poczt i Telegr. i p. E. J. Nally, Karol Gantor i Dawid Sarnoff z dyrekcji Radio Corp.

zarysowały się dwa obozy: żądające
reformy społeczeństwo i rząd po
jednej stronie — opierający się Sejm
po drugiej. I taksamo jest faktem,
że dzieła tego mógł dokonać tylko
rząd ponadpartyjny, którego powsta
nie i trwanie stanowi również ogro
mną pozycję dochodową w naszym
wewnętrznym bilansie. Przyszedł
on po rządach „parlamentarnych*,
które dorządziły państwo niemal do
przepaści, przyszedł witany przez
Sejm niechętnie i traktowany jako
efemeryda, przyszedł jako koniecz
ność i jedyne wyjście — i pozostał.
Okazało się, iż w tem rozbiciu partyjnem i w tej niemożności skleje
nia bloku rządowego, jaka cechuje
Sejm, rząd ponadpartyjny jest deską
ratunku i to deską silną, szeroką,
starczącą państwu za podstawę.
Schowano do szuflady klucz par
tyjny, który otwierał ciągle furtki na
uliczki bez wyjścia i oto powstał
pierwszy czyn pozytywny i podsta
wowy do uzdrowienia państwa. Po
stawiono program i przeprowadzono
go przez Sejm. Nawet niebardzo
przeszkadzano mu w przeszkadzaniu

i po kilku normalnych burdach ma
rzenie stało się rzeczywistością.
Nie zatrzymując się więc przy
drobniejszych, chociaż ważnych po
zycjach bilansu, zanotujmy jeszcze je
dną większą, nawet wielką: powszech
ny odruch społeczeństwa przeciw wal
kom partyjnym, a zwłaszcza przeciw
ich metodom. W zmaganiu się spo
łeczeństwa z Sejmem nie pobocz
nym epizodem jest to powszechne—
Idcfyons le mot — obrzydzenie, do
intryg kuluarowych i do bezpłodnych
walk, jakie wypełniają życie par
tyjne prawie po brzegi. Ogół za
czyna rozumieć, iż motor partyjny
biegnie często sam dla siebie i nie
łączy się żadnemi transmisjami
z warsztatem państwowym. Nawet
walką o władzę nie można często
nazwać tego uszczypnięć i tych
podstawień nogi, na których trawię
czas partje i partyjki, a które poza
kuluarami Sejmu dla mało kogo są
zrozumiałe, a z potrzebami państwa
niewiele mają wspólnego. Coraz
silniej szereguje się opinja niezawi
sła przeciw tej zabawie w politykę.
Nacisk społeczeństwa jest tak sil
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ny, że udaną walkę z partyjnością
zaczynają uprawiać same partje! Ma
skarada ta świadczy, że nastrój spo
łeczeństwa jest wyraźny.
Wybory, jakie mamy w prelimi
narzu, trudno wszakże oszacować
w tej chwili pod najważniejszym
względem, t. j. czy przyniosą taki
Sejm, który wytworzy silną większość
rządzącą? Od tego zaś zależy
wszystko. Konstytucja nasza oddała
państwo na łaskę stronnictw, które
są wszechwładne w Sejmie, więc
wszechwładne wogóle. Wśród stron
nictw tych znajdą się w większej
niż teraz liczbie przedstawiciele
mniejszości narodowych. Jak bę
dzie wyglądał przyszły Sejm? Czy
dalej będzie kulał od przesilenia do
przesilenia, czy też będzie umiał
piastować władzę, którą sobie nadał?
Życzymy jemu i sobie, aby tak
było. Będzie to najpiękniejsze ży
czenie noworoczne, jakiem możemy
zamknąć nasz pobieżny bilans i nie
pewny preliminarz.
Poznań.
Witold Noskowski.

Kontredans złotego cielca.
Na giełdzie w Berlinie i Nowym-Jorku.
Skończyły się piękne dni Aranżuezu. Urwał się galop dewiz i pa
pierów na giełdzie berlińskiej, a le
cąca w dół na łeb nd szyję marka
niemiecka zatrzymała się w rozpę
dzie i w ostatnich dniach zainicjo
wała nowy taniec, który w języku
baletmistrzów nazwać by można
„1’hesitante*. W dół czy w górę, dwa
kroki wstecz, trzy wprzód w gonit
wie powolnej, a raczej w kontredansie tańczonym z dolarem! Kto
zna Kiplinga taniec Bandarlogów,
małp, zhypnotyzowanych straszliwym
wzrokiem pythona Kaa, ten może
porównać z małpami wielkich i ma
łych spekulantów giełdowych, zapa
trzonych w hypnotyzującego ich do
lara i na jego komendę masą po
suwających się w tył lub naprzód.
Sytuacja niemiła. Wielcy speku
lanci, rabusie giełdowi nie tak bar
dzo biorą sobie tę niepewność do
serca i już pewnie przed owym fa
talnym „czarnym czwartkiem*, kie
dy dolar w Berlinie spadł w jednym
dniu prawie o sto punktów, wyco
fali swoje kapitały z ryzykownej lo
katy. Kto ich wie, czy nie oni się
nawet do tej paniki przyczynili, bo
spadek dolara jak dotychczas nie
oparty jest na faktach dokonanych, ale
na przypuszczeniach, nadziejach,
wiadomościach o podróży to Stinesa, to Rathenaua, powiedzeniach Loucheura lub Lloyda George’a. Więc
podejrzenia słuszne, że wielka finansiera albo sama puszcza część
tych pogłosek albo jest wcześniej
od ogółu o nich powiadomiona. Na
uka, że Rotszyldzi majątek zawdzię
czają specjalnym kurjerom, którzy
za Napoleona o dzień wcześniej
mądremu żydowi donosili o wyniku
walk i pozwalali spekulować na
pewniaka na giełdzie, jeszcze zaw
sze coś warta.
W każdym razie doświadczenie
dni ostatnich powinnoby odstraszyć
od giełdy owych laików, którzy ku
powali, co im w ręce wpadło, bo
„wszystko szło w górę* i „każdy
interes był złoty*. A ów nagły zwrot
pozbawił niejednego zysków ostat
nich miesięcy albo i więcej, a w sfe
rach drobnych giełdziarzy płacz
i zgrzytanie zębów. Wzięło w łeb
nowe urządzenie salonu, futro na
gwiazdkę, broszka brylantowa, po
dróż na wywczasy; nawet wyprasza
no gości z przyjęć i bankietów za
powiedzianych w złotej chwili spad-

ku marki. Teoretycznie cieszą się
niby wszyscy, bo smalec, który po
drożał z 11 marek na 36, teraz spadł
o 6 marek, tak samo margaryna.
Ale to jedyny objaw, bo wszystko
inne raczej drożeje, niż tanieje. Smu
cą się bardzo przedstawiciele dobrej

waluty, którym już wnet nie będzie
się opłacać podróż do Niemiec dla
napełniania kufrów wszelkiemi możliwemi towarami. Skończyła się
„wysprzedaż Niemiec* i jest nadzie
ja, że wnet nie będzie się słyszało
wszędzie refrenu „Ja, das Ausland
ueberzahlt alles*.
Spekulacja zwróciła uwagę ogółu
w stronę giełdy, tej świątyni złote
go cielca, o której właściwie oprócz
wtajemniczonych mało kto miał ja
kie takie pojęcie. Znaliśmy ją tro
chę z opisów Zoli w „l’Argent“,

Przed giełdą w Berlinie.

Wolna giełda w Nowym Jorku.
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Na giełdzie berlińskiej.

— W zaufaniu powiadam panu...

— Oddaję po tysiąc sto.

w ostatnich czasach z obrazków
giełdowych w kinie, ale o całej
technice tej instytucji, o rozgorącz
kowaniu i hałasie tam panującym,
o podnieceniu w ważnych chwilach
słabe mamy tylko pojęcie. Bardziej
znaną nam jest „czarna giełda",
owe tłumy postaci w czarnych cha
łatach, rozgorączkowanych, gesty
kulujących, gromadzących się w War
szawie na Placu Bankowym, we
Lwowie na Wałach, a w Wiedniu
na FranzJosephs Quai. Ale o tern,
że najważniejsza giełda na świecie
na Wallstreet w Nowym Jorku liczy
tylko 1100 członków, bo opłaty wy
noszące aż do 93 tysięcy dolarów
są przystępne tylko największym
firmom, że właściwa wolna giełda
odbywa się na ulicy, naprzeciwko
ogromnego banku Morgana, mało
kto z nas wie. Znakami i na migi
porozumiewają się urzędnicy jednej
giełdy z drugą, a każdy kurs elek
trycznie wyświetlany jest widoczny
dla wszystkich. Na Wallstreet roz
strzygają się dziś losy Europy i jej
finanse, gdyż tylko z Ameryki mo
że przyjść inicjatywa i ratunek dla
zrujnowanego starego świata.
Stanisława G.
Berlin.
Słynna Wall-Street w Nowym Jorku. Na lewo bank Morgana, na prawo — giełda.
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Na pamiątkę zwycięstwa pod Verdun.

Projekt bramy tryumfalnejjna drodze z Bar-le-Duc do Verdun.

BRAMA TRYUMFALNA NA „ŚWIĘTEJ DRODZE"
z Bar-le-Duc do Verdun.
Żaden z ludów świata nie spły
nął tak krwią w wielkiej wojnie, jak
francuski- Każdą piędź swojej zie
mi musiał krwią i życiem okupić.
Niemcy wytężali bowiem wszystkie
siły i zasoby, by złudnemu sno
wi o teutońskiej potędze zadość
uczynić. Przez cztery lata dudniły
bez wytchnienia działa, moździerze
i mitraliezy. Obok dwóch histo
rycznych bitw nad Marną pamięć
o Verdun pozostanie dla Francji
jednym z najbardziej szacownych
klejnotów męstwa, poświęcenia i idea
lizmu. Na przedpolach Verdunu
dokonał się bowiem również jeden
z cudów tej wielkiej wojny Niemcy
z godziny na godzinę oczekiwali,
że wejdą do tej twierdzy. Już mieli
w swoich rękach wpadowe reduty,
trąbili o zdobyciu fortu Vaux, słali
masami ludzi na stracenie, chcąc
za wszelką cenę przełamać opór.
Męstwo francuskie dokonało swego.
Prosty, szary żołnierz nie pozwolił
zgnieść swojej dumy: Verdun bo
wiem był i jest chlubą jego galickiej

fantazji i narodowej ambicji. Nie
słuchał on nawet rozkazów swoich
dowódców, żądających opuszczenia
tej lub innej linji ochronnej. Szary
żołnierz w świętem swojem zawzię
ciu pozostał na stanowisku, by dać
świadectwo przyszłości, iż ziemia
francuska jest jego własnością.
W trzy lata po wojnie wspomnie
nia z tych chwil żyją z całą inten
sywnością wśród społeczeństwa fran
cuskiego. Nie powinny one jednak
zblaknąć- Powinny zawsze być ży
we i stać przed oczyma, jak pou
czające przykazanie na przyszłość.
Hołd również należy złożyć pamięci
tych, których los skazał na ofiarę.
Na drodze więc tej, idącej z Barle-Duc do Verdun, postanowiono
wznieść bramę tryumfalną. Była to
przecież dla Francji święta droga.
Prowadziła do zwycięstwa. Niemcy
pchali się na nią setkami tysięcy pod
osłoną swego huraganowego ognia.
Francuska artylerja i bagnet fran
cuski położył tu skuteczną tamę.
Na tej więc „świętej drodze" stanie
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zaprojektowana przez architekta Ma
ksima Roisin i art. rzeźbiarza Pawła
Moreau-Vauthier olbrzymia budowla
w formie bramy tryumfalnej. Na
wysokość sięgać ona będzie 16 me
trów. Wykonana będzie z czerwo
nego granitu alzackiego. Na fasa
dzie zwróconej w stronę Bar-le-Duc
wypisane będą słowa: „droga cier
pienia, śmierci i zwycięstwa.— Żoł
nierzom walczącym o wolność całej
ludzkości". Na ścianach będą wy
pisane nazwy pułków i wszystkich
rodzajów broni, jakie krwawiły na
przedpolach Verdun.
Na fasadzie zwróconej w stronę
Verdun widnieć będzie płaskorzeźba
oracza wraz z tarczami herbowemi
wszystkich ludów i państw, które
stawiły czoło niemieckiej inwazji.
Projektodawcy p. Roisin i p. Mo
reau-Vauthier byli w szeregach wal
czących pod Verdun. Przeżyli oni
straszne dni i noce walk o tę twier
dzę. Ich projekt uczczenia tych
tragicznych chwil wybudowaniem
„Bramy tryumfalnej" spotkał się we
Francji z powszechnem uznaniem.
Brama ta powstanie z ofiarności
publicznej.
F.

nieznana ta Fi. Żmiiiki.

Z wystaw krakowskich.

(Nasza dodatkowa ilustracja).
W tych dniach wystawiony został w sa
lonie sztuki K. Wojciechowskiego w Kra
kowie nieznany wielki obraz Franciszka
Żmurki p. t. „Taniec bachantek". Obraz
ten, uratowany z pogromu bolszewickiego
podczas inwazji na Wołyniu, jest jedną
z najpiękniejszych kompozycji nieodżało
wanego mistrza, wykazująca wszystkie najcharakterystyczniejsze zalety
pendzla
twórcy „Gwiazdy betleemskiej". Przedsta
wia on bachiczną scenę uczty rzymskiej
na tle wspaniałej architektury pałacu Ne
rona w Rzymie. Układ i ugrupowanie fi
gury, karnacja ciał kobiecych i ich upozowanie, żywa kolorystyka obrazu każą za
liczać to wybitne dzieło do najcelniej
szych jego kompozycji. O nabycie tego
obrazu zabiega kilku zagranicznych handla
rzy. Byłoby ze wszech miar wskazanem,
aby obrazem tym zainteresowało się które
z krajowych muzeów i postarało się o je
go nabycie do swoich zbiorów, a to ze
względu że przeważna część dorobku
ś. p. Żmurki znajduje się w posiadaniu
zagranicy.

Kraków.

wp.
Wlastimil Hofman. Z cyklu: ,,Ojcze nasz“.

SEZON MUZYCZNY W WARSZAWIE.
(Impresje muzyczne).
2^ycie muzyczne Warszawy odczuło w se
zonie bieżącym fatalne skutki przesi
lenia finansowego, które odbito się na lo
sach wszystkich niemal instytucji arty
stycznych, a trwając do dnia dzisiejszego,
paraliżuje do pewnego stopnia wszelką
planową i celową akcję artystyczną.
Ze wszystkich imprez artystycznych
w Warszawie odczuła warunki chwili
obecnej w sposób najdotkliwszy Filharmonja Warszawska. Z jednej strony brak
jakiejkolwiek opieki finansowej ze strony
Rządu, który dotychczas nie udzielił tej
pierwszej i niemal że jedynej estradzie
symfonicznej polskiej najmniejszej sub
wencji, z drugiej strony wzrastające w spo
sób zastraszający koszta utrzymania apa
ratu orkiestrowego — wywołały znaczny
deficyt w budżecie Dyrekcji, która w oso
bie p. Romana Chojnackiego, nadal pozo
stającego na czele Filharmonji Warszaw
skiej, wykazała niezwykłą energję i wy
trwałość.

koncertów symfonicznych; z konieczności
też musiała w doborze solistów ograni
czyć się do artystów niemieckich, czes
kich i innych, płaconych w „taniej" wa
lucie... W chwili najbardziej krytycznej
szukała Dyrekcja Filharmonji ratunku
w koncertach ulubionego przez pewne od
łamy t. zw. szerokiej publiczności śpie
waka rosyjskiego Dymitra Smirnowa, któ
ry zarówno swym repertuarem, jak roz
miłowaniem w tanich efektach nie mógł
uczynić zadość wyższym upodobaniom
artystycznym.

Nie ulega wątpliwości, iż w akcji ar
tystycznej, prowadzonej w sezonie bieżą
cym przez p. Chojnackiego, dają się zau
ważyć pewne zmiany, będące skutkiem
ciężkich warunków doby obecnej. Z ko
nieczności musiała Dyrekcja wyrzec się
w sezonie bieżącym abonamentowych
9

Ale pomimo wszystkich trudności
okresu przejściowego dokładała Dyrekcja
Filharmonji wszystkich starań do utrzy
mania produkcji artystycznych na naj
wyższym poziomie. Na początku sezonu
zdołał p. Chojnacki przeprowadzić dwie
zasadnicze reformy, mające doniosłe zna
czenie w naszem życiu muzycznem: Po
większył znacznie skład orkiestry, która
zmieniła się także w znacznym stopniu
na lepsze pod względem jakościowym,
oraz przywrócił zaniechane w sezonie
ubiegłym koncerty symfoniczne, odbywa
jące się w środy, okupując w ten sposób,
do pewnego stopnia, zaniechanie koncer
tów abonamentowych.
Z szeregu wieczorów, zorganizowa
nych przez p. Chojnackiego w sezonie
bieżącym, wpisać należy niektóre do dzie
jów Filharmonji obok najświetniejszych
koncertów z czasów ś. p. Rajchmana.
Do koncertów takich zaliczyć należy
przedewszystkiem pierwsze dwa tegorocz
ne występy słynnego kapelmistrza nie
mieckiego Oskara Frieda, którego pozy
skała Dyrekcja Filharmonji na cały sze
reg występów gościnnych. Fried wystawił
po raz pierwszy w Warszawie potężne
dzieło Richarda Straussa „Symfonję Al
pejską" oraz czwa tą symfonję Mahlera
i raz jeszcze dowiódł, iż pośród interpreta
torów muzyki modernistycznej jest jednym
z pierwszych. Wrażenie to potwierdził
Fried a contrario, dyrygując na koncer
tach
następnych
symfonjami
Mo
zarta i Beethorena. Wykonanie ich, acz

kolwiek doskonałe pod względem tech
nicznym, świadczyło, że muzyka klasyczna,
wymagająca wielkiego umiaru artystycz
nego, bezpośredniości, prostoty i szczero
ści, nie jest żywiołem odpowiednim dla
talentu kapelmistrzowskiego tego wybit
nego artysty. Nie jest ta muzyka żywio
łem odpowiednim i dla talentu Grzego
rza Fitelberga, który przypomniał się na
jednym z koncertów symfonicznych pięk
nem wykonaniem „Zarathustry" Straussa
i „Petruszki* Strawińskiego, zaś na kon
cercie następnym interpretacja piątej
symfonji Beethovena do pewnego stop
nia zatarł dodatnie wrażenie, które pozo
stało po koncercie poprzednim. Na kon
certach symfonicznych, dyrygowanych ze
zwykłą swadą kapelmistrzowską i umia
rem artystycznym przez p. Młynarskiego,
najbardziej interesującym faktem było wy
konanie po raz pierwszy koncertu forte
pianowego Ludomira Różyckiego. Utwór ten
okazał się dziełem wielkiego talentu.
Również doniosłym faktem było wykona
nie na jednym z koncertów piątkowych
.Warjacji Symfonicznej" Juljusza Wertheima. Na żądanie kompozytora został
specjalnie na ten koncert zaproszony
p. W. Steffen, zastępca kapelmistrza miej
skiej opery w Chemnitz (Saksonja). Produ
kując utwory Wertheima, Brahmsa i Beethovena, p. Steffen wykazał wielki zapał
artystyczny przy zupełnej niedojrzałości
technicznej. O ile sądzić można z jedno
razowego wysłuchania „Warjacji” Wert
heima, jest to dzieło o znacznej wartości
artystycznej. Jeśli nie wywołało ono
większego wrażenia i nie odbiło się
echem donośnem w kronice muzycznej,
stanęły temu prawdopodobnie na prze
szkodzie jego cechy zasadnicze: brak wy
raźnie zaznaczonego pierwiastku indywi
dualnego oraz pewna rozwlekłość formy
przy monotonji instrumentacyjnej. Należy
dorzucić odegrany przez Szigeti'ego .Kon
cert skrzypcowy* Busoniego, dzieło bar
dzo interesujące, jak zresztą wszystkie
utwory tego wybitnego muzyka, oraz kilka
wzorów współczesnej muzyki francuskiej
(.Koncert skrzypcowy* Chausson, poemat
symfoniczny .Procession Nocturne* Rabaud, fragmenty z suity .Pelleas et Melissande* Faure oraz .Joyeuse Marche*
Chabrier, wykonanych na jednym z kon
certów piątkowych pod dyrekcją niżej pod
pisanego. Wyjątkowe warunki doby obec
nej odbiły się również na programach
koncertów symfonicznych (szczególniej
.wielkich*), które zawierały przeważnie
utwory dobrze znane, mające już raz na
zawsze ustaloną .siłę przyciągania* pu
bliczności.
W powodzi solistów, którzy w sezo
nie bieżącym zdążyli przewinąć się przed
publicznością warszawską, widnieją na
zwiska artystów pierwszorzędnych. W dzie
dzinie muzyki fortepianowej prawdziwą
ucztę artystyczną wydał Józef Śliwiński,
który z werwą młodzieńca i maestrją
wielkiego artysty wykonał koncert Szope

na e-moll oraz na recitalu własnym sze
reg kompozycji fortepianowych (Szuman,
Szopen, Liszt). Wielki dar intuicyjny
w stosunku do twórczości Szopena wy
kazała p. Zofja Poznańska Rabcewiczowa,
która odegrała z wielkiem powodzeniem
koncert f-moll Szopena. Znany już po
chlebnie Józef Turczyński wystąpił z kon
certem fortepianowym Różyckiego. Z ar
tystów zagranicznych występowali znani
już z sezonów poprzednich Ansorge, ar
tysta niewątpliwie wielki ale nie zawsze
porywający swą grą, Egon Petri, już do
skonale znany publiczności warszawskiej
jako pierwszorzędny odtwórca muzyki
klasycznej, oraz Leo Sirota, pianista o fe
nomenalnych zasobach technicznych, ale
o słabo rozwiniętej jaźni artystycznej.

Nieznanym dotychczas w Warszawie
artystą był skrzypek Józef Szigeti, mimo
młodego wieku zaliczany dziś do naj
większych wirtuozów światowych. Zdobył
on wstępnym bojem laury od publiczno
ści warszawskiej. Przyznać też należy, że
już bardzo dawno nie rozbrzmiewała na
sali filharmonicznej tak piękna kantyle
na, tak czyste w intonacji i subtelne
w brzmieniu biegniki, oktawy, decymy.
Interpretacją koncertu Brahmsa dowiódł
Szigeti, iż jest artystą wielkim, umiejącym
powstrzymać na wodzy gorący tempera
ment południowy i skupić się, przejąć się
głęboko klasycznem pięknem stylu brahm
sowskiego. Na koncercie muzyki francu
skiej wystąpiła w charakterze solistki Ire
na Dubicka z pięknym koncertem Chaussona; na jednym z koncertów popołudnio
wych grał młody a utalentowany skrzy
pek Kamiński; kilkakrotnie ukazał się też
na estradzie w charakterze solisty kon
certmistrz orkiestry filharmonicznej Mi
chał Fieber, którego gra posiada znaczne
zalety wirtuozowskie.

W dziedzinie muzyki wokalnej fak
tem najdonioślejszym był występ słynnej
śpiewaczki włoskiej Marji Labji, której
zalety: piękny, czysty w intonacji i głębo
ki w ekspresji głos, oraz wielki kunszt
wokalny, znane już były Warszawie
z przedwojennych występów Labji w ope
rze. Występując następnie w „Rycersko
ści Wieśniaczej* i „Tosce* na scenie
operowej, dała Labja wzór gry scenicznej,
rzadko spotykanej w operze, pełnej kolo
salnego napięcia i szczerości wyrazu.
Niestety wrażenie tych wieczorów w zna
cznej mierze było osłabione (szczególniej
w .Rycerskości") niedbałą wystawą i bra
kiem opracowania technicznego zespołów
wokalnych i orkiestry.
Nie ulega wątpliwości, iż opera war
szawska też odczuła dotkliwie skutki
obecnego przesilenia finansowego. Jed
nak jeśli mimo doniosłych reform, doko
nanych przez dyrektora Młynarskiego,
któremu opera zawdzięcza pierwszorzędny
zespół wokalny i wielką na wzór euro
pejski skompletowaną orkiestrę, jeśli mi
mo wielomiljonowych subwencji i wcale

10

niezłej frekwencji, przynosi opera wielki
deficyt, obciążający w znacznym stopniu
budżet miasta,—to przyczynę zjawiska tego
szukać należy również w braku planowej
i celowej akcji sezonu tegorocznego. Przez
kilka miesięcy grzęźnie opera nasza w re
pertuarze starym, nie mogąc się zdobyć
na wystawienie dzieł nowych, nie dając
ani jednego wieczoru, któryby mógł do
równać pięknym „premjerom* sezonów
poprzednich (dość wspomnieć „Trista
na" i „Pana Twardowskiego” pod dyre
kcją Emila Młynarskiego). To też dziwić
się nie można, iż opera nie zyskała w se
zonie bieżącym gorętszych wyrazów uzna
nia ani w prasie stołecznej ani w szero
kiej publiczności. Nawet pogłoski o możliwem jej zamknięciu nie wywołały ta
kiego protestu, jakiego w innych warun
kach można się było spodziewać...
Należy mieć nadzieję, iż przesilenie
finansowe wejdzie niebawem w fazę
likwidacji i ze nasza sztuka muzyczna,
nieskrępowana trudnościami natury ma
terialnej, doczeka się pożądanego roz
kwitu.
Mateusz Gliński.

Wyjazd gen. Niessefa.

Znany kierownik misji wojskowe] francuskiej
w Polsce gen. Niessel opuścił swoje stano
wisko, przenosząc się na stałe z powrotem
do Francji. W uznaniu zasług dla armji na
szej Rząd Polski ofiarował gen. Niessel‘owi
order „Polonia Restituta“ I klasy. Gen.
Niessel Jest przytem kawalerem órderu
,,Virtuti Militari“.

ŁOMOT

W ŚLADY OJCÓW...

Mały Earl ot Macduff towarzyszy swojemu ojcu
księciu Arturowi of Connaught, gubernatorowi po
łudniowej Afryki, przy przeglądzie szeregów skautowskich na uroczystości, poświęconej pamięci
zawarcia pokoju.

Mały Maharadża Kumar przy swoim ojcu Maha
radży Bikaniru na uroczystości powitania księcia
Walji, angielskiego następcy tronu, w stolicy Indjl,
Bombaju.
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Józef Męcina Krzesz.
(Z powodu 40-lecia pracy artysty.)

W nielicznym szeregu polskich
malarzy, którzy w pełni uznania
snują nić tradycji najświetniejsze
go rozbłysku malarstwa polskiego
u schyłku minionego stulecia, Józef
Męcina Krzesz stoi na jednem
z pierwszych miejsc. Jeden z naj
wszechstronniejszych talentów ma
larskich, niosący w swym bujnym
plonie najlepsze refleksy szkoły Ma-

JózełŁMęcina Krzesz.

tejkowskiej, jest typem artysty, który
opanował myślowo i technicznie
cały szereg dziedzin malarskiej twór
czości i stoi dziś na przełomie no
wych pojęć, jako łącznik między
dawnemi a młodemi laty polskiej
sztuki malarskiej. Na uznanie u swo
ich czekać musiał Krzesz długo, za
nim brać po pędzlu i ogół koryfe
uszów malarstwa poznali się na głę
bokich wartościach jego sztuki.
Wcześniej znacznie uczynili to obcy.
Uchodził w ojczyźnie za obiecują
cego ucznia Matejki tak długo, do
póki nad modrym Dunajem nie na
zwano go mistrzem i nie porównano
z Bócklinem i Lenbachem, a nad
Newą .genialnym Polakiem*.
Urodzony w r. 1880 w Krakowie,
po ukończeniu szkoły realnej tamże,
wbrew woli rodziców oddal się
studjom malarskim w szkole Sztuk
Pięknych, a następnie majsterszuli
J. Matejki, który uważał go za jed
nego z najzdolniejszych swoich
uczniów i przez udzielenie mu ce
sarskiego stypendjum umożliwił dal
sze studja w Paryżu. Tam pod kie
runkiem takich mistrzów, jak Laurens,
Martin, Lefevre i Bonat talent Krzesza wznosi się do szczytnych wy
żyn. Zdobywa najpierw nagrodę
honorową na turnieju międzynaro

dowym podczas paryskiej wystawy
światowej w r. 1889, medal srebrny
na wystawie krajowej 1892 r., mały
medal złoty w Kiinstlerhauzie wie
deńskim w r. 1901, duży złoty me
dal państwowy za „Sen dzieciątka
Jezus* w Wiedniu 1905.
Po dłuższym okresie podróży,
w czasie których zwiedził Berlin,
Londyn, Monachium, Petersburg,
badając sztukę zagranicą, wraca do
Krakowa i tu tworzy kilka wielkich
płócien oraz główny cykl „Ojcze
nasz", które budzą niezwykłe za
interesowanie i zdobywają twórcy
jednomyślne uznanie krytyki.
Bogaty plon czterdziestoletniej
twórczości J. M. Krzesza obejmuje
szeroki zakres tematów i dzieł nie
powszedniej wartości artystycznej,
które wysokim poziomem swoim
zwracały uwagę za granicy na polskie
malarstwo w tym jałowym okresie,
jaki nastąpił po epoce Matejki, Sie
miradzkiego, Brandta, J. Kossaka,
Gierymskiego i Chełmońskiego.
Po próbach prac historycznych,
z których najcelniejszemi były
„Bitwa pod Orszą* i „Powrót Ko
zaków z Carogrodu", przechodzi
Krzesz do tematów rodzajowych
i ludowych. Tu należą „Alkoho
licy" w szpitalu św. Anny* „w Pa
ryżu", „Przekleństwo* „W górę pa
na młodego* „Opuszczona*, „Śmie
jący się Koń*, „Anioł litości*, „Wy
pędzeni".
Symbolizm, allegorje i tematy re
ligijne zajmują bardzo poważne
miejsce w plonie artystycznym Krze
sza. Rodzaj ten reprezentują obra
zy „Z dymem pożarów* „Sen dzie
ciątka Jezus", wreszcie cykl „Ojcze
nasz". Jako wielbiciel muzyki skła
da hołd jej geniuszom w obrazach
„Ostatnie akordy Chopina* i „Beethoven u trumny bohatera*.
Najwybitniej wypowiedział się
jednak talent Krzesza w portre
cie. Namalował ich kilkadziesiąt,
a wszystkie cechuje głęboka znajo
mość formy, znakomity rysunek, na
cisk na linię i silny modelunek.
Autoportret Krzesza, malowany dla
galerji hr. Milewskiego, a następnie
powtórzony w odmiennem upozowaniu, ma prawo być zaliczonym do
najlepszych portretów w polskiem
malarstwie.
Krzesz należy do pokolenia ma
larzy myślących i tworzących n ewątpliwie w natchnieniu. Poza pro
zą życia z obrazów jego bije poezja
i piękno. Dusza cierpiąca, znużona
walką z prozą i cynizmem dzisiej
szej doby, znajdzie w utworach
Krzesza ukojenie i pokrzepienie.
Sztuce jego kierunek nadaje myśl
szlachetna, która górnie i harmonij
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nie nastraja se ce, lubujące się
w prawdziwem pięknie przyrody,
żądne wrażeń idealnych i subtelnych.
Po trzydziestoletnim prawie po
bycie w Krakowie, gdzie w pięknej
alei nad Wisłą zbudował sobie pra
cowni, opuścił Krzesz gród pod
wawelski, przenosząc się na stały
pobyt do Poznania.
Powszechny „Związek artystów
polskich" w Krakowie zainicjował
z tej okazji skromny obwód jubile
uszowy, którego epilogiem było ze
branie towarzyskie z bankietem
w Krakowskim „Domu artystów*
oraz odznaczenie artysty jubilata
dyplomem
honorowego członka
„Związku".
Kraków.
W. Prokescfr.

Pałac hi. EbamDord fabryką perfnm...
Narzeka się u nas często na nieposzanowanie zabytków naszej sztuki, archi
tektury, kultury. Pamiętamy, jak bezce
remonialnie rozwalono pałac Karasia na
Krakowskiem Przedmieściu. Do dziś dnia
plac ten stoi pustkami, ogrodzony zale
dwie parkanem. Dałoby się to powiedzieć
i o innych tego rodzaju zabytkach, choć
państwo polskie stworzyło specjalne urzę
dy konserwatorskie,
W strapieniu jednak przynosi nam
pewne... uspokojenie wiadomość, że i gdzie
indziej, u narodów stojących na wyższym
poziomie kultury zdarzają się tego rodza
ju wypadki. Prasa paryska donosi, że ja
kiś fabrykant perfum zakupił były pałac
de Chambord i zaczął już instalować w nim
na dobre swoją fabrykę. Pałac ten był
czarującą siedzibą Franciszka I-go, Lud
wika XlV-go. Tu grano komedje Moliera
a między innemi „Mieszczanin Szlachci
cem." Cóżznaczą jednak te wspomnienia dla
bogacza powojennego? Zawezwał mula
rzy z drągami, by urządzono mu pałac
de Chambord odpowiednio do wymagań
fabrycznych. Oskard poszedł w ruch,
lecz... w porę przyszła jeszcze pomoc. Ko
misja zabytków nakazała zaprzestania tych
prac. Fabrykant odwołał się jednak do
sądu w myśl prawa że właściciel jest
uprawniony do wolnego rozporządzania
swoją własnością.
Cały Paryż oczekuje teraz na wyrok
w tej sprawie. Wyrok jednak jest z góry
wiadomy. Jakiż sąd bowiem może po
zwolić na zniszczenie skarbów narodowei
sztukil
y• j,

Francja składa wyrazy uznania swym przyjaciołom.

Uniwersytet paryski przyznał tytuły doktorów honorowych świetnemu powieściopisarzowi Ryardowi Kipplingowi, autorowi ,,Księgi
Puszczy“, i J. Frazerowi, znakomitemu uczonemu, antropologowi, profesorowi uniwersytetu w Liverpoolu. R. Kippling (w środku),
p. Frazer (z lewej strony), p. Appel (z prawej strony), rektor uniwersytetu paryskiego. Podczas wojny R. Kippling i I. Frazer byli
gorącymi rzecznikami Francji.

Teatry Warszawskie.
Teatr Mały: „Pragmatyści" Sta~
nisława I. Witkiewicza, staraniem
grupy „Elsynor".
Jest wielką zasługą dyr. Szyfma
na, że, rozumiejąc w obrębie istnie
jącego teatru potrzebę eksperymen
tu literackiego, umożliwił wprowa
dzenie na scenę teatru Małego
„Pragmatystów* Stanisława I. Wit
kiewicza.
Autor sztuki w rozlicznych essayach, krytykach i polemikach tak
doszczętnie przeteoretyzował wszyst
kie możliwe stanowiska wobec jego
estetycznych zasad i twórczości

dramatycznej, że krytyce pozostaje
conajwyżej zadanie stwierdzenia, czy
istnieje harmonja i zgodność mię
dzy teoretycznem założeniem autora
a rzeczywistością jego teatru.
Witkiewicz wychodzi z pojęcia
„czystej formy*, które, przeniesione
z dziedziny malarskiej i muzycznej
w sferę teatru, formułuje dosłownie
w następujący sposób: „Jest czysta
forma na scenie dla tych, którzy
rozumieją, że tak, jak znaczenie
pojęć w poezji, tak samo działania,
połączone z wypowiedzeniami na sce
nie, są takiemi samemi elementami
konstrukcji teatralnej, jak dźwięki
i barwy w muzyce i malarstwie
Otóż przyznać musimy, że tej
analogji między formalną konstrukcją
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dźwięków lub barw a formalną (?)
konstrukcją działań ludzkich nie
rozumiemy i prawdopodobnie nigdy
nie zrozumiemy. Zasadniczym mo
tywem działania jest jego treść
pojęciowa i tło życiowe, a działanie
od tych elementów oderwane,—for
malnie — jest odruchem, pozbawio
nym wszelkiej wartości teatralnej.
Nic na to nie pomoże teorja fantastyczności psychologicznej, albo bez
sensu, bo stanowi ona w istocie
tylko odstępstwo od czysto formal
nego stanowiska a więc przezwy
ciężenie zasadniczych założeń Wit
kiewicza.
„Pragmatyści* są też klasycznym
przykładem, jak bardzo odbiega
nawet pozornie umiejętne teorety

zowanie od praktyki teatralnej. For
malne ambicje autora uległy w ca
łości .czysto* pojęciowym i życio
wym zainteresowaniom, a pozorny
brak realistycznej treści wynikał
z nadmiaru fabuły i anegdoty, którą
ukryto troskliwie w filozoficznych
i symbolicznych uogólnieniach osób
działających. Autor wprowadził na
scenę pięć typów realistycznych,
z których każdy ma swoją bogatą
życiową i konkretną rzeczywistość
teatralną. Rozmaite dowolne zwiążki
między temi osobami miały wywo
ływać wzruszenia .metafizyczne*.
Wrażenie teatralne wywarły jednak
tylko te konflikty i djalogi, które
obracały się w ramach konwencjo
nalnego teatru naturalistycznego lub...
idealistycznego.
Witkiewicz uprawia, jak dotąd,
pomieszanie wszystkich form teatral
nych, a im zwyklejszy efekt teatral
ny (śpiew Mumji za sceną), tern
bardziej niezawodny i „objektywny*.
Oczywiście, poza całą symboliką
życia i filozofji, dużo w tej sztuce
dowolności, komizmu i celowego
bezsensu. Jest to raczej sztafaż
programowy, niż konieczność uzasa
dniona formalną logiką utworu. Graf
Franz von Telek, uosobienie brutal
ności i tężyzny życiowej, zwycięża
w walce z upiorami zaświatów i bezwolnemi manekinami życia. „Chińskość* Mumji i .chińskość* nie
wypowiedzianej przez nią tajemnicy
uwodzi tylko truposzów i oniemiałe
kobiety. Zdrowy człowiek, popada
jący w niewolę koszmarów, zacznie
napewno „nowe życie*; im prędzej,
tern lepiej. Graf Franz już zaczął
i... wszyscy odetchnęli.
Taki sens społeczno - moralny
można wyprowadzić z rewolucyjnej
sztuki Witkiewicza. Stwierdzić trze
ba stanowczo, że .Pragmatyści* to
typowa sztuka z tezą, napisana ma
nierą naturalistyczną; niedojrzałość
teatralna tego utworu wyrasta na
gruncie nieporozumień, związanych
z teorją .czystej formy*.
Natomiast reżyserska, aktorska,
inscenizacyjna i plastyczna strona
przedstawienia była charakterystycznem odchyleniem od panującego
szablonu teatralnego. Wystawienie
„Pragmatystów* zainteresowało mo
że tylko nieliczną grupę literatów
i aktorów, ale było napewno równie
zajmującym eksperymentem, jak naj
bardziej ryzykowne reprezentacje
Reduty. Reżyserja Borowskiego szła
w kierunku odwrotnym do scenicz
nego naturalizmu i aktorskiego prze
żywania. Stylizację każdej postaci
uzależniono od waloru psychicznego,
jaki reprezentuje; przemierzono całą
skalę od realizmu do „manekinizmu*.

Pan Kozłowski w roli Plasfodora
stworzył egzotyczną kukłę zblazo
wanego młodzieńca, p. Samborski
zaś był elegantem-szantażystą, jakich
się wielu przewija po salonach współ
czesnych konwersacyjnych komedji.
Pani Munclingrowa natomiast była
w roli Mumji, jak wizja z pięknych
opowieści Rabindranata-Tagore, a
p. Dunikowska — w roli kobiety nie
mej — starała się z teatralnego
absurdu wydobyć maximum wyrazu.

Jedyną postacią Witkiewiczowską
był Kobieton — pani Stępowskiej.
Wszystkie rozbieżne wartości aktorsko-estetyczne utrzymano na jednej
linji, wyzyskaniem ogólnej plastyki
scenicznej, świetnem rozmieszcze
niem sytuacyjnem, celową grą świa
tła i suggestywną fantastycznością
dekoracji. Z elementów nie — no
wych stworzono wyjątkową całość.
Emil Breiter.

NOWA GWIAZDA NA FIRMAMENCIE LITERATURY FRANCUSKIEJ
LUDWIK ARTUS.
Najciekawszy, najpotężniejszy z pi
sarzy współczesnych francuskich,
a zarazem jeden z najsilniejszych
i najgłębszych ludzi tej epoki, Lud
wik Artus, zaczyna być jednym z tych
pisarzy, znajomość których jest
obowiązkową dla każdego inteligenta.
Jako kierunek, neo katolik zdecydo-

Ludwik Artus.

wany, szczery, wierzący- Literatura
jego oddycha siłą i prawdą, ale
piękno jej budzi zachwyt w czytelni
ku. Pod piórem p. Artus zmartwychwstają dawne sylwetki średniowie
cza, porywające wiarą i potęgą, niby
prostolinijne, a przecież niezmiernie
skomplikowane, powstają typy współ
czesne bolesne, niespokojne, choro
bliwe niemal. I dopiero gdy wiara
wzięła dusze tych ludzi w twarde
napozór, a jednak niewysłowienie
miłościwe dłonie, zszedł na nie
spokój i ukojenie.
Ludwik Artus, niegdyś głośny
i modny autor sceniczny, sam poznał
tę cierniową drogę nawrócenia, a póź
niej w Rzymie i w starych klaszto
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rach o ascetycznej regule wnikał
w głąb ducha wiary. Jego nowela
„Bożyszcze* (Idole) w tomie .Dom
szaleńca* (La Maison du Fou), każę
myśleć niemal o rozpacznych pory
wach św. Teresy. Niepodobna jest
bardziej wgłębić się w ból czysto
duchowy. Tom następny „La Maison
du Sagę*, to jakby wspomnienie
słów apostoła o niemożności życia
szlachetnego bez wiary. Bohaterowi
powieści, znakomitemu uczonemu,
brak tylko wiary. Sądzi też bez
miłosierdzia grzech, ale sam ulega
podszeptom istnego złego ducha,
uosobionego w osobie doktora angiel
skiego, Ned’a Ryde. I mędrzec upada
bardzo nizko; bez miłosierdzia dla
siebie, bez miłosierdzia dla drugich
kończy w hańbie prawie życie, które
mogło być tak piękne.

W twórczości p. Artus jest bezwątpienia coś z ascetyzmu średnio
wiecznego. Sama twarz jego o czole
przeciętem dziwnie bolesną pionową
zmarszczką mówi o tych głębiach
smutku ascety, daremnie wzdycha
jącego do chwili, gdy „będzie jeden
pasterz i jedno stado*.
Ale ta potężna wiara nie uczy
niła wielkiego autora kontemplacyj
nym anochoretą. Lubi on czyn i akcję.
Dzięki jego inicjatywie zaczęto wy
dawać francuskie, lecz drukowane
w Wiedniu, serje książek autorów
współczesnych, po cenie 4 frs.
Paryi.

Dr. M. Kasterska.

Młody i modny poeta kroczy dumnie
przy boku wystrojonej damy.
Jeden z jego wielbicieli wskazuje go
swej masce i wzdycha:
— Gdybym miał jego pióro!...
— Obym ja miała jej pióro... — wtó
ruje mu towarzyszka.

— Jakto?
— Ten śnieżnobiały „reiher", który
ma we włosach.

Młody uczony:—Przecudna bajaderko!
W tobie odkryłem nowe cudo natury...,

Na warszawskiej reducie.
aki to już ludzki obyczaj: ostatnią noc
roku mijającego a pierwszą nadcho
dzącego przyjęto spędzać bezsennie przytem w wirze radości i upojenia (a raczej
Upicia...)
Tak już jest przyjęte...
To też każdy, nawet skądinąd powa
żny i dojrzały człowiek, oddaje frak do
uprasowania i kupuje biały krawat...
A fryzjerzy i krawcowe od kilku dni
już mają urwanie głowy z pudrowaniem
peruk i wykończaniem najdziwaczniej
szych kostjumów...
*

*

#

Na maskaradzie
Gwar, ścisk, pisk...
Źar, zaduch, tłok...
Hałas i rwetes zagłuszają nawet
dźwięki wrzaskliwego „foxtrotta".
Tłum się bawi...

Tak jest... — tłum!
Albowiem przeszły te czasy, gdy ma
skarada sylwestrowa była zebraniem to
warzyski em.
Dziś królują tu rycerze czarnej gieł
dy oraz służba domowa płci obojga. Wy
starczy spojrzeć na... ręce.
To też głęboką rację wypowiada mimowoli Moniuś Langnas (z firmy Langnas i Plattfus, co na Gęsiej), zalecając
się do notorycznej Marjanny w łowickim
stroju:
— O pani, jeśli by pani odrąbać obie
ręce, byłaby pani istną Wenus Milońską...
Słyszą to koledzy Morfiusia i pokpi
wają sobie:
— Dla mnie to ona ma prędzej po
dobieństwo do Monny Lizy...
— Dlaczego?
— Może mi być skradziona...
«
»
*

Powszechną uwagę zwracają piękne
plecy jednej z artystek kabaretowych, od
słonięte z przesadną cokolwiek szcze
rością.

Młody urzędnik państwowy, nasyci
wszy wzrok przyjemnym widokiem, wzdy
cha i zwierza się biurowemu koledze:
— Gdybym miał takie „plecy"!...
Awans pewny!
*
*
*

Muzyka gra.. „Salome", „Mon homme*.
Kfoś drze się na całe gardło:
— Rubinstein, Rubinstein!...
Zjawia się dość pokaźna liczba bru
netów, noszących snąć to lniano, i pyta
jąco spogląda na krzyczącego.
— Co się pan drze, jak stara skar
petka? — pyta wreszcie ze złością jeden
z Rubinsteinów.
— Panie kapelmajster! proszę grać
Rubinsteina — wrzeszczy niezbity z tropu
młodzieniec:
I po chwili rozlegają się skoczne
dźwięki ulubionego foxtrotta: „Mr. Ru
binstein"...
*
*
*
Lecz oto juz nowe życzenia.
Pan Jaromir Gryff - Laskowski (da
wniej Jankiel Stockgriff) w karmazyno
wym kontuszu i w konfederatce prowa
dzi do tańca mocno otyłą krakowiankę
i woła w stronę kapelmistrza:
— Panie dyrektor! Nasze staropol
skie „szymy‘1...
— Tak, tak—rozlegają się liczne gło
sy: — „Szymiego'!... Jazda!
I „spolszczonym* został
anglo-amerykański „shimmy"...
*

*

doraźnie

*

Znalazł się w tłumie inny polonizator nowych tańców, zdecydowany prze
ciwnik nazw obcych.
— Zamiast „one-step"—„jednokrok"*
zamiast „two-step" — „dwukrok", zamiast
„fox-trott" — „lisi-stęp“...
— Tedy „jednokroczny" — zgodziła
się towarzyszka...
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Bajaderka: — Doskonale! Ale uczeni
zazwyczaj dają swoje nazwisko odkry
ciom, które się im uda dokonać...

— Czarująca maseczko! Twoje włosy
są, jak z jedwabiu!...
‘

\

Ab

— Niestety, moje pończochy — nie...

*

*

*

Popularna diva teatrzykowa wzbudza
ogólny zachwyt. Ktoś woła:

— Pierwsza klasa!...
Diva uśmiecha się.
— Czy ze „sleepingiem"?
. I

•

\

Pierzchnęły zwiewne baśniowe cienie
uroczo zalotnych Kolombin, marzycielsko
smętnych Pierrotów, zwinno uwodziciel
skich Arlekinów...
Nie gonią się po iluminowanych ga
ikach wymuskane markizy o białych pe
rukach i wdzięcznych pieprzykach ze
smukłymi młodzieńcami w barwnych fra
kach i koronkowych żabotach...

Tajemne intryżki, namiętne zaloty,
miodopłynne zachwyty, melodyjny dźwięk
mandoliny, stłumione szepty, przelotne
uściski rąk, palący źar długiego poca
łunku ..
Inne czasy — inne zabawy!...

Liń.

„Pamiem Narodom byłaś i papugą"
— Słowacki...
Słowa powyższe naszego wiesz
cza zawierają niestety wiele prawdy
w sobie, a zwłaszcza, o ile chodzi
o popieranie naszych wyrobów kra
jowych i rozniecanie iskier wrodzo
nego nam genjuszu twórczego. Do
wodem... całe mnóstwo polskich sa
lonów, dworów i dworków, które
zamagnetyzowane magnetyczną re
klamą i modą, sprowadzają wyroby
obcych i zagraniczne.
Ale niesprawiedliwym byłby sę
dzia ten, ktoby winił wszystkich
miłośników pięknych stylowych za
granicznych rzeczy. Lwia część
winy spada na wrogów naszych,

którzy przez cały ciąg niewoli, gnę
bili nasze usiłowania i przemysłowi
polskiemu rozwijać się nie pozwa
lali. Dziś kiedy jesteśmy wolni po
winniśmy przedewszystkiem podjąć
tą pracę, to jest rozwijać przemysł
krajowy, o krajowe wytwory oparty,
rękoma polskiemi kierowany i stale
walczący z importem zagranicznym.
Ponieważ poczucie piękna wro
dzone jest Polakom, powinni nasi
przemysłowcy zaopiekować się sztu
ką stosowaną i wprządz ją do ry
dwanu Ojczyzny.
Pierwszym odruchem w tym kie
runku było założenie wytwórni pol

skich wyrobów artystycznych w To
runiu pod firmą „POLAMERYKA*.
„POLAMERYKA* założona została
1 kwietnia 1921 r. początkowo jako
dom handlowy, z zamiarem ekspor
towania wyrobów sztuki stosowanej
za granicę. Ponieważ atoli z jednej
strony brak wszelkiej organizacji
przemysłu artystycznego w Polsce,
a z drugiej obłęd spekulacyjny pojedyńczych wytwórców uniemożliwiał
wysoką ceną zakupywanie i ekspor
towanie wyrobów artystycznych, po
stanowiła „POLAMERYKA* prze
mienić się w wytwórnię. Dnia 1-go
czerwca 1921 r. stanął przy warsz

Poświęcenie nowej polskiej fabryki mebli i tartaku pod firmą ,,POLAMERYKA “ w Toruniu. Aktu poświęcenia dokonał ks. Józef
Wysiński, proboszcz parafji Panny Marji. Poświęcenie to odbyło się w dniu 17 grudnia 1921 r.
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tacie rzeźbiarskim pierwszy rzeźbiarz
Ignacy Żelek z Krakowa. W lipcu
przybył prof. Józef Laska z Za
kopanego, wraz z gronem rzeźbiarzy
i pierwsze kasetki przez nich wy
robione przechodziły jak dziecię
ukochane z rąk do rąk założycieli
firmy. Ponieważ urządzona przez
„POLAMERYKĘ* wystawa w No
wem Yorku dnia 10 maja 1921 r.
wykazała że Jankiesi zachwycją się
polską intarsją drzewną powołano
do życia drugi dział artystyczny
w „POLAMERYCE*, a mianowicie
drzewną mozaikę. Interes zaczął
pchać założycieli naprzód i pchał
z tak szaloną siłą, że już na Tar
gach Lwowskich zjednała sobie
„POLAMERYKA* (zaledwie w trze
cim miesiącu istnienia wytwórni)
poparcie i miljonowe zamówienia.
Ale kasetki, kałamarze, hafty
i zabawki nie wypełniają potrzeb
odbiorców. Trzeba było pomyśleć

o czemś większem i trwalszem...
Los sprzyja odważnym, bo oto na
fotografji widzimy chwilę poświęce
nia tartaku i mebli nabytych przez
.POLAMERYKĘ* od Niemców w
dniu 1 grudnia 1921 r.
Niedługo a stylowe meble, wy
rabiane przez .POLAMERYKĘ sta
ną na rynku polskim do konkurencji
zagranicą. Dziś zapewnić możemy,
że meble .POLAMERYKI* oparte
będą bezwzględnie, jedynie i wy
łącznie o nasz surowiec i o nasze
półfabrykaty. Znikną z polskich
mebli rozmaite pluszowe i jedwabne
szmatki zagraniczne, a miejsce ich
zajmie polski kilim. Być może, że
niejeden z żalem wzruszy ramiona
mi, nie czując pod ręką pulchnego
pluszu z nad Sekwany lub Sprewy,
ale... trudna rada. „POLAMERYKA* raczej, zrezygnuje z tego lub
owego odbiorcy, a obcym kieszeni
napełniać nie będzie.

Meble „POLAMERYKI* będą
czworakiej jakości, a mianowicie:
rzeźbione, mozaikowane, inkrusto
wane systemem przemysłowym i naj
droższe inkrustowane artystycznie.
Poraź pierwszy ujrzy je szeroki
świat odbiorców na Targach Poznań
skich dnia 19 marca 1922 roku.
Na czele Wytwórni meblowej
stanął p. Marjan Kiersnowski
długoletni właściciel i kierownik
fabryki mebli na Ukrainie. Na czele
wytwórni galanterji drzewnej i ozdób
wewnętrznych stanął inż. Kazimierz
Swidziński, artysta inkrustator.
„POLAMERYKA* jest spółką jawną,
ale z chwilą gdy zarządzenie p. Mi
nistra Skarbu, wstrzymujące konce
sje na Towarzystwa Akcyjne prze-,
stanie obowiązywać, przemieni się
w takież towarzystwo, gdyż mimo
wszystko kapitał szerokiego ogółu
będzie potrzebny tam, gdzie się koń
czy zwykłajludzka energja założycieli.

Handel obecny a pośrednictwo.
źródłach kraju i zagranicą, osiąga przy kupnie najniższe ceny,—
transportując wagonowo, sprowadza koszt do minimum, aż
wreszcie detalista, zaopatrując się u niego, może pozwolić so
bie na najbogatszy asortyment towarów, ponieważ nabywa każ
dego najmniejszą ilość.
Hurtownik, pośredniczy między fabryką a detalistą, zada
wala się minimalnym procentem, gdyż kalkulacje swe opiera
nie na jednorazowej tranzakcji, któraby mu pozwoliła zarobić
dużo, lecz na zyskaniu stałego zaufania swego klijenta, który,
zaopatrując się w towary jedynie u niego, pozwoli mu zarobić
na ilości tych tranzakcji, — przez to zaś samo stawia ceny naj
niższe na rynkach zbytu.
Będąc jedyną firmą w branży niciarskiej, która od lat
pięciu pośredniczy między fabrykami zagranicznemi i krajowemi z jednej strony, a kooperatywą, stowarzyszeniami i detalistami z drugiej strony, — ośmielamy się zwrócić uwagę W. P
kupców na naszą działalność oraz polecić firmę Ich łaskawym
względom.

Z trudem dźwiga się z wiekowych pieleszy nasz przemysł
rodzimy,—lecz zaiste podziwu godną jest rzeczą, jak stosunko
wo w tak krótkim czasie zdołaliśmy już tyle uczynić.
Uruchomiono cały szereg fabryk—praca wre—stosy goto
wych towarów czekają odbiorców, lecz, niestety, ci ostatni, nie
posiadając wielkich kapitałów, nie mogą zgłaszać się dla za
warcia bezpośrednich stosunków handlowych,—dźwignia handlu,
kredyt, — wobec anormalnych warunków walutowych zniknęła
z firmamentu świata, w jakiż więc sposób detalista ma zaopa
trzyć swe składy, jak je asortymentować, gdy jeden gatunek
danego towaru, nabyty w ilości najmniejszej, jaką sprzedaje fa
bryka, wynosi dziś setki tysięcy.
I oto jako potrzeba chwili, występuje na widownię nowy
osobnik — jest nim kupiec-hurtownik, który dzięki znajomo
ści swego fachu jest w stanie pośredniczyć między fabryką
a detalistą.
Pośrednictwo takie ma za sobą bardzo wiele stron do
datnich, a więc: kupiec-hurtownik, zaopatrując się w pewnych

Polska Centrala Handlu Nićmi St. Wegenko i S-ka, Warszawa, Krucza 24. Tel.: kantor 266-14, sklep 137-17.
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TERTR ŁÓDZKI.
zakopconej, zadymionej, zabłoconej,
¥ kominami najeżonej Łodzi, wśród tur
kotu i warczenia maszyn fabrycznych,
zgiełku i hałasu handlarzy i kupców —
obco i nieswojo czuje się Sztuka. Psuta
i pieszczona w stolicy, zwłaszcza Melpo
mena—tu szarym łachmanem Kopciuszka
zadowolnić się musi.
A jednak ma teatr łódzki już swą
tradycję przygotowywania sił aktorskich,
które następnie podbijają sobie szybko
wybrednych teatromanów stolicy.
Dość wskazać, że przed dziesięciu
laty w skład personelu teatru łódzkiego,
po mistrzowsku prowadzonego wówczas
przez dyr. Zelwerowicza, wchodzili artyści
tej miary, co Gryficz-Mielewska, JunoszaStępowsKi, Jaracz, ś. p. Bończa-Stępiński,
Grabowski, Siemaszko, Zieliński, Borowski,
K. Tatarkiewicz i t. p. — zespół nielada,
nieprawdaż?...
W roku ubiegłym prowadził teatr
łódzki ponownie dyr. Zelwerowicz, sta
wiając go niemal na poziomie teatrów
stołecznych. Niestety, z winy komisji te
atralnej magistratu widział się zniewolo
nym zrezygnować z dalszego kierowni
ctwa teatrem łódzkim.
Ciężkie to zadanie wziął na swe bar
ki p. Zygmunt Noskowski. Lecz zaraz po
rozpoczęciu sezonu nowe ciernie zasłały

P. Noskowski, dyr. teatru łódzkiego.

mu drogę. Na trzeci dzień po inauguracyjnem przedstawieniu .Bolesława Śmia
łego* — teatr spłonął doszczętnie. Wszel
kie daleko idące plany i zamiary jedna
chwila wniwecz obróciła. Dyr. Noskowski
nie ugiął się pod ciężarem olbrzymich
strat, poniesionych w dekoracjach i kostjumach, i niezwłocznie począł szukać
dla swego teatru schronienia. Odnalazł
je chwilowo w gmachu Y. M. C. A., na
stępnie zaś w dawnym teatrze przy ul.
Cegielnianej.
Tu wszelako nieznaczne rozmiary sce
ny nie pozwalają na urzeczywistnianie
pierwotnych zamierzeń. Repertuar z ko-

.Głuszec* St. Krzywoszewskiego w Łodzi.

Scena z aktu I-go pp. Noskowski, Oswald, Wrześniewska, Kwiatkowski, Jarkowska
i Wiśniewski.

nieczności ogranicza się do sztuk łatwiej
szych do wystawienia, stoi jednak, w gra
nicach możliwości, na dość wysokim po
ziomie.
Odegrano, między innemi: .Bagien
ko* Gorczyńskiego, .Na dnie* Gorkiego,
„Wilków w nocy* Rittnera, „Głuszca*
Krzywoszewskiego, „Burmistrza Stylmondu“ Maeterlincka, „Grę serc” Kiedrzyńskiego, „Dzieje salonu” Wroczyńskiego,
„Twarz i maskę* Chiarellego, „Śnieg"
Przybyszewskiego.
W
przygotowaniu
„Dzwon zatopiony* Hauptmanna, „Szał"
Krzywoszewskiego oraz — „Horsztyński”!
Zespół składa się z artystów prze
ważnie młodych, spostrzegamy jednak
i kilka sił rutynowanych. A więc, wśród
artystek przedewszystkiem p. StrońskąWąsowską, (pełna tragicznej mocy córka
„Burmistrza Stylmondu*), p. Larys-Pawińską (doskonała Irena w „Grze serc*,
przygotowująca główną rolę w „Szale*)
oraz p. Boźewską (interesująca bohater
ka „Twarzy i maski*).
Świetnie się zapowiadają i rokują
jaknajlepsze nadzieje młode artystki, pp.
Jarkowska, Krzywicka i Wernisówna. Sto
łeczni dyrektorowie bezwzględnie powinni
się niemi zainteresować.
Wymienimy wreszcie p. Świerczewską (role salonowe) i p. Rodowiczową
(role charakterystyczne) oraz panów dyr.
Noskowskiego i Żyteckiego, jako staran
nych reżyserów i utalentowanych ar
tystów. Pozatem wśród personelu męs
kiego zasługuje na specjalne wyróżnienie
p. Snay, urlopowany „Redutowiec*, który
kilkoma z głębokiem przejęciem i wybit
nym talentem wykonanemi rolami (zwła
szcza w „Wilkach w nocy* i „Twarzy
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i masce*) szybko został ulubieńcem te
atromanów łódzkich.
Z wystawionych sztuk największem
bezspornie powodzeniem
cieszył się
„Głuszec* Krzywoszewskiego, grywany
zresztą nadal wobec niesłabnącej fre
kwencji publiczności.
Zespół łódzki, przyznać należy, uczy
nił wszystko, co było w jego mocy, by
odegrać tę oryginalnie pomyślaną i świetnie
skonstruowaną krotochwilę jaknajlepiej.
Dyr. Noskowski sam sztukę reżyserował,
ozdobił gustownemi dekoracjami pędzla
p. Pronaszki (stałego dekoratora teatru
łódzkiego) i nader starannie odtworzył
doskonale zaobserwowaną postać doktora.

Z niełatwej roli Stasi p. Jarkowska
zrobiła małe arcydzieło, zachwycając wiośnianym wdziękiem młodości, urodą i tem
peramentem. Następnie rolę Stasi dublo
wała z powodzeniem p. Sokolska. Amelję
odegrała dyskretnie i z umiarem p. Świerczewska. Wdzięczny epizodzik dała p. Ła
pińska.
Naogół wszakże frekwencja teatru
łódzkiego jest raczej nieznaczną, to też
przynosi magistratowi wielomiljonowe
straty co miesiąc.
Łódź.

Henryk Liński.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.

O rozwój hodowli w Anglji.

SEJM I RZĄD.

Na obchodzie trzeciej rocznicy wy
zwolenia Wielkopolski wypowiedział Na
czelnik Państwa piękną mowę, zaznacza
jąc. że ta wiosna odrodzenia była jedną
z najcudniejszych przemian, jakie prze
żyła Polska.
Wiceminister wojny gen. HennigMicbaelis ustąpił ze stanowiska na wła
sne żądanie.
W rozkazie noworocznym do armji
podkreślił minister Sosnkowski, że obe
cnie rozpoczyna się pokojowa praca, po
święcona organizacji i rozbudowie sił
zbrojnych Polski, czemu trzeba poświęcić
nie mniej trudu i starania, niż walce
zbrojnej.
Ministrowie, którzy na krótki odpo
czynek świąteczny wyjechali, powrócili
do stolicy i gabinet pracuje już w kom
plecie.
Przeciw zawleczeniu tyfusu plami
stego do Polski przedsięwziął rząd ener
giczną akcję. Kontrola sanitarna nad repatrjantami będzie rozszerzona i zao
strzona.
Wydania pos. Łańcuckiego zażądały
od Sejmu władze sądowe, które ścigają
komunistycznego posła za nawoływanie
do obalenia obecnego ustroju państwo
wego.
SPRAWYiPOLSKIE.

Rokowania polsko-niemieckie na Gór
nym Śląsku toczą się energicznie z udzia
łem p. Olszowskiego. Pó stronie polskiej
istnieje nadzieja pomyślnego wyniku.
Sejm gdański ratyfikował ostatecznie
układ gospodarczy z Polską mimo intryg
hakatystów, tworzących silną opozycję.
Do portu gdańskiego nie chcieli
Niemcy tamtejsi wpuścić okrętu „Gania”
z ładunkiem materjałów wybuchowych dla
Polski. Gdy interwenjowała Rada portowa,
robotnicy zastrajkowali. I to się nazywa
swobodny dostęp do morza.
Akcja przedwyborcza na Wileńszczy
źnie w pełnym toku. Żywioły antypolskie
także rozwijają zdolną agitację i knowa
nia. Szanse list jeszcze nie wyjaśnione.
POLITYKA ZAGRANICZNA.

Konferencja gospodarcza w Paryżu
powzięła decyzję co do organizacji towa
rzystwa międzynarodowego, które będzie
miało na celu przysporzenie kredytów na
odbudowę Europy. Polska wejdzie także
w orbitę działań.
Program konferencji w Cannes, zbie
rającej się w dn. 6 b. m„ obejmuje spra
wę odszkodowań oraz zwołania konferen
cji międzynarodowej.
Cztery raty reparacyjne po 125 miIjonów mk. w zlocie mają Niemcy zapła
cić w r. b., a oprócz tego przeprowadzić
sanację swych finansów. Francja nie go
dzi się na żadne ustępstwa.
Francja odrzuciła stanowczo propo
zycję waszyngtońską zredukowania tonnażu łodzi podwodnych, a godzi się jedynie
ograniczyć liczbę wielkich okrętów. Słuszna
obawa przed Niemcami.
W Niemczech z powodu strajku sta
nęły wszystkie koleje. Sytuacja staje się
krytyczna, bo robotnicy przemysłowi chcą

Król angielski na wystawie bydła — ogląda odznaczone sztuki ze swoich
własnych obór.

poprzeć strajk, a krążą też pogłoski o za
mierzonej interwencji ententy.
Między Wiochami a Jugoslawją wy
buchł ostry konflikt na tle zajścia uliczne
go w Sebenico. Rząd Jugosławji odmawia
zadośćuczynienia, jakiego żądają Włochy.
Kongres Sowiecki w Moskwie wyra
ził niezłomną wolę współżycia pokojowe
go z wszystkimi narodami i zgodził się
na redukcję siły zbrojnej.
Na granicy Finlandji koncentrują
bolszewicy wojska, z obawy zatargu o Karelję. Ale w Moskwie mówi się o pokoju.
O losie Karelji rozstrzygać będzie Ra
da Ligi Narodów na styczniowem posie
dzeniu. Czyżby sowietv chciały ją postawić
wobec dokonanego faktu?
Stan przemysłu i rolnictwa w Rosji
jest wprost beznadziejny, jak twierdzili
fachowcy na moskiewskim kongresie.
Układ włosko-rosyjski został podpi
sany w Rzymie. Słychać też, że i Amery
ka zastanawia się nad wznowieniem sto
sunków z Rosją. Plany niemieckie odbu
dowy Rosji nie dają spokoju współzawo
dnikom.
Porozumienie japońsko-sowieckie do
szło do skutku. Wojska japońskie będą
w ciągu stycznia wycofane z t erytorjum
rosyjskiego. Waszyngton niezbyt przy
chylnie patrzy na te układy.
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RÓŻNE.

Włodzimierz Korolenko, słynny pisarz
rosyjski, zmarł w Połtawie, gdzie przez
czas rewolucji rozwijał pożyteczną spo
łeczno-humanitarną działalność.
Wybory do Kasy Chorych m. War
szawy zostały unieważnione przez mini
sterstwo pracy i opieki społecznej wobec
stwierdzenia licznych nieformalności.

Doktorat na uniwersytecie
londyńskim.

Pan Ryszard Pruszkowski otrzymał świeżo
na Uniwersytecie Londyńskim doktorat chemji
za pracę nad barwnikami anilinowemi.

Nowy film polski.

Śmierć znanego dramaturga.

Stanisław Kozłowski rozgłośnego imienia
dramaturg, twórca całej girlandy sztuk, które cieszyły się wybitnem powodzeniem teatralnem, zmarł w Nałęczowie.

L-: „Strzał" w Kino-Palace, dramat filmowy Leo Belmonta i Adama Zagórskiego, wyko
nany przez wytwórnię „Sfinks". Fotografja przedstawia dwoje bohaterów dramatu,
p. Smosarską i J. Węgrzyna.

NOWE KSIĄŻKI.
TĘSKNOTA KU NIEMU.
„Tęsknotą ku Niemu* nazwano książe
czkę, będącą antologią wyjątków modli
tewnych z różnych autorów, ras i religji.
Książeczka ta jest wydawnictwem poznań
skiego „Zdroju". Ma służyć ludziom „od
czuwającym potrzebę modlitwy, szukają
cym wyższego jej wzniesienia na miarę
modłów największych duchów ludzkości.*
Jest to przytem książeczka religijna, lecz
nie wyznaniowa. I dlatego znaleźć w niej
można modlitwy i wyjątki zaczerpnięte ze
starych ksiąg indyjskich, z mistyki arab

—
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skiej, z psalmów Dawida, z ksiąg mądrości
Salomona, z Ewangelji, z pism Marka Aureljusza, Słowackiego, Tołstoja oraz pisa
rzy współczesnych, jak Miciński, Hulewicz,
Rabindranath Tagore.
Książeczka ta może zainteresowaći z li
terackiego punktu widzenia, jako zbiór afo
ryzmów, myśli, nastrojonych na wysoki
djapazon moralny.
CHRZCICIEL.
P. Jadwiga Marcinowska, znana poetka,
napisała nową powieść pt. „Chrzciciel*.
Jest to w formie beletrystycznej opowie
dziana historja życia Jana Chrzciciela.
Temat ten nieraz był opracowywany w be-

letrystyce. P. Marcinowska w postaci Świę
tego Jana, znanej w Ewangelji—nie krzesi
jakichś nowych pierwiastków psychologi
cznych. Postać to przebłękitniona ideali
zmem. Ma poczucie nadchodzącej rzeczy
wistości i nie odchyla się w niczem od tej
powziętej myśli. Tło żydowskie, jak i rzym
skie p. Marcinowska namalowała soczyście.
Są to jednak epizody, które spina w całaść,
istniejąca psychologicznie w pamięci każ
dego chrześcijanina, postać Świętego Jana.
P. Marcinowska nie dała zorganizowanej
beletrystycznie całości, tym niemniej po
wieść ta czyta się z zaciekawieniem.
Pociąga tu koloryt miejscowości i postacie
żydowskie, choć nie urastają one do potęg
żywiołowych. Transpozycja Ewangielicznej
opowieści w opracowaniu p. J. Marcino
wskiej pełna jest umiaru i cichej zadumy.
Nowa książka p. Marcinowskiej w kołach,
rozmiłowanych w kontemplacji znajdzie
napewno życzliwe przyjęcie. Język styli
zowany, urozmaicony hebraiszczyzną jest
przystępny, jasny i łatwy do czytania.
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Dok \ns iPowiEjć
Warszawa, dnia 7 stycznia 1922 roku.

Rok XIV.

Juljusz German.

Powieść.

„ TWARZ ZZA KURTYNY.
I.
UŚMIECHy W PRZESTRZEŃ...

— Więc, panie doktorze?
Zapinała bluzkę na piersiach.
Na wysmukłych palcach o prze
pysznie pielęgnowanych paznokciach
migotały pierścionki. Wśród nich
wielki rubin, ocierając się o koron
ki koszuli, błyszczał, jak duża plama
krwi.
— Jakiż wyrok? Niechże wiem—
dodała z lekkim rumieńcem na bla
doróżowej twarzy, oświeconej go
rącym błękitem oczu o spojrzeniu
słodkiem zarazem i zuchwałem,
spojrzeniu śmiałego życia.
Gibka, choć osadzona mocno
w pełnych biodrach, stała przed
nim uśmiechnięta, w smudze fioł
kowych perfum i jasnego zapachu
blondynki, oparłszy się lekko ręką
pod bok.
— Chciałbym postawić pani jed
no pytanie... Mam przyjemność wi
dzieć panią u siebie jako pacjentkę
poraź pierwszy. Zresztą wiem... na
turalnie. Któż w Warszawie nie zna
i nie podziwia Liii Dowgird? Czy
pani nie ma zamiaru porzucić
sceny?
~ Nigdy! — zawołała ze szczerem oburzeniem, podnosząc ręce
do ufryzowanych po chłopięcemu
złoto- popielatych włosów. — Próbo
wałam przed dwoma laty. Byłam
u rodziny — skrzywiła się — na wsi.
Wysiedziałam się tam siedem czy
osiem miesięcy. Myślałam, że umrę.
Wtedy byłam naprawdę chora...
i bardzo brzydka. .
— Nigdy, nigdy... — powtórzyła
z niezłomnym uporem.
— No tak, już wiem, co doktór
chce powiedzieć — uśmiechnęła się
żałośliwie, jak dziewczynka skrzy
czana za psotę.—Żyję okropnie niehygienicznie, ponad wszelkie po
jęcie. Wiem... wiem. Nie pić, nie
palić... bardzo mało palę, prawie
„ŚWIAT* Rok XVII

nic... nie grać... otóż to... i co jesz
cze? Może i kochać już nie? O dzie
wiątej do łóżeczka, posilny buljonik, lekka lekturka, trochę sportów
ale z umiarkowaniem, najlepiej wy
jechać z Warszawy. Ojoj! Już wiem!
Najdroższy panie doktorze, nie mo
gę, nie mogę!
— A jednak sprawa jest poważ
na, bardziej poważna, niż pani my
śli—rzekł powoli.
— Och, co za uroczysty ton!
Aż mnie gęsia skórka obleciała...
Doktór Szreniawa pogładził z mi
mowolnym uśmiechem krótko przy
strzyżone czarne wąsy i przyciętą
w klin brodę.
— Zwróciła się pani do mnie
z całem zaufaniem. To mnie obo
wiązuje do bezwzględnej szczerości.
Położył rękę na jej dłoni.
— Czemu pani tak strasznie
spieszy się z życiem?
Odrzuciła dumnie głowę do gó
ry. W oczach jej zagasł śmiech
słodyczy, rozbłękitniły się hartow
nym blaskiem śmiałym.
— Bo nienawidzę tej fali co
dziennej, płynącej leniwo, leniwo...
w której roztapia się marnie wszyst
ko, co jest uśmiechem młodości...
która pozostawia w sercach osad
żrący ciągłego czekania, pokornego
i tchórzliwego czekania na chwilę
jaśniejszą... Może to śmiesznie po
wiedziałam... No cóż, jestem taka
i taką już pozostanę. A teraz dokto
rze złoty, co mi pan powie naresz
cie na te moje zawroty głowy i te
dwa dziwaczne omdlenia, których
dawniej nigdy nie miałam?
Patrzył na nią życzliwie, trochę
zakłopotany, nie wypuszczając jej
dłoni z uścisku.
— Droga pani, organizm ludzki
jest pełen niespodzianek dla nas
lekarzy. I siła, która tą cudowną—
dla mnie przynajmniej—maszynerją
powoduje, kryje . w sobie różne
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tajemnice. Więc cieszyłbym się bar
dzo, gdyby ten bujny pęd, którym
pani kwitnie, zadał kłam mojej djagnozie.
— Słodzi tę pigułkę, słodzi...
Nałożył szybko binokle, popra
wił je krótkim ruchem.
Narazie muszę skonstatować,
że jest pani dość ciężko... tak, do
syć ciężko chora na serce. Zapiszę
pani lekarstwo, ale jako rzecz naj
ważniejszą zalecam usilnie i sta
nowczo, w warunkach, w których
pani żyje, pod każdym względem
ostrożność jak największą... pod
każdym względem.
Białoróżowa twarz kobiety za
snuła się na chwilę jakimś przelotnym
bladym obłokiem, który zaostrzył
na moment miękkie rysy, a światło
błękitne śmiało patrzących oczu
podkreślił wyraźniej i rozjarzył głę
bią pełną tak dziwnej jasności, że
lekarz bezwolnie od tego spojrzenia
wzrok odwrócił. Żachnął się zaraz,
sam na siebie rozgniewany, i znów
poszukał oczu aktorki. Lecz ta ostra,
przejmująca nagłym błyskiem jas
ność rozwiała się już w słodycz
ciepłą i zuchwale drwiącą z ponu
rych zamyśleń.
— Chora na serce, ciężko cho
ra — powtórzyła głosem, w którego
dźwięcznych, altowych brzmieniach
taiło się ironiczne a łagodne we
zwanie do nieznanej pieszczoty. —
Ładna historja! To znaczy, pisz te
stament, Liii, i kupuj bilet na tam
ten świat! Więc tak już bez miło
sierdzia skazuje mnie pan, bez ape
lacji?
Oparła się łokciami o biurko,
ujęła twarz w dłonie, zmniejszając
ją i czyniąc podobną do lic zadu
manej dziewczyny. Usta jej lekko
zadrżały.
— Skazuję, nie skazuję — rzekł
Szreniawa, rozkładając ręce, nieco
zafrasowany pachnącą jej blizkością- — Pacjenci, szczególnie panie,
myślą o nas czasem, jak dzieci, że
jesteśmy rodzajem czarnoksiężni
ków, ferujących wyroki życia i śmier
ci. Tym czarnoksiężnikiem jest na
tura, a my patrzymy na jej zagadkę
przez zadymione szkła doświadcze

nia i nauki. Więc śmiesznem by by
ło, żeby którykolwiek z nas miał
pretensję do nieomylności. A ska
zani, to wszyscy jesteśmy, tylko, że
przeważnie nigdy o tern nie myślimy.
— Bo to jest niesprawiedliwe
i dlatego wcale nas nie obchodzi.
A grać będę, będę, żeby pan wie
dział!
— Ale szanować się, pani Liii,
szanować się! Proszę i radzę naj
bardziej serjo. Organizm pani jest
silny, zbadałem panią dokładnie.
Dziwi mnie nawet, przyznaję otwar
cie, że choroba, którą niestety stwier
dziłem, nie odbija się zupełnie na
pani zewnętrznym wyglądzie. To
rzadki wypadek. Toteż może być
dobrze, niech pani tylko mnie słu
cha, zażywa grzecznie te krople,
które zapisuję, pokaże mi się za
jakieś dwa tygodnie, no i — dokoń
czył wstając—jeżeli już inaczej nie
można, będzie zawsze tym uśmie
chem wdzięku, który ludziom oczy
rozjaśnia, gdy widzą panią na scenie.
— Oczy rozjaśnia...— powtórzy
ła. — A dlaczego ludzie patrzą cza
sem na siebie z przerażeniem? —
spytała nagle.
— Jakto? — Otworzył szeroko
oczy, podniósł do góry ramiona.
— Naprzykład nieznajomi, gdy
spotkają się na ulicy. Tak, patrzą
na siebie z nagłym strachem i jak
by się o coś nieufnie pytali. Albo
nawet znajomi. Pan na mnie tak
spojrzał przed chwilą.
Rozbłysło mu sekundowe przy
pomnienie. Owionęła je nadzieja
nieokreślona, mglista, z czarnej otchłani śmiejąca się śmiechem dzie
cka. A równocześnie odcięło się
silniej w jego świadomości nie
uchwytne prawie wrażenie, że za
strach mimowolny gniewał się sam
na siebie... na kogoś drugiego
w sobie.
Otrząsnął się, pogładził niecier
pliwie brodę.
— Mogła pani wistocie wyczy
tać w mojem spojrzeniu szczerą
troskę wielbiciela pani talentu i praw
dziwie życzliwego lekarza, któremu
na pani wyzdrowieniu bardzo zależy.
— Pokręciła główką.
— O nie, to było inaczej. Do
widzenia, panie doktorze i bardzo
dziękuję.
— Będzie pani ostrożna i po
wolna moim radom? — spytał ser
decznie.
— Będę—odpowiedziała poważ
nie.—To znaczy, postaram się- No,
o ile będę mogła.
Uśmiechnęła się do niego całą
twarzą uroczą, schylając lekko gło
wę. W głębi tego uśmiechu kryła
się pamięć różowa, że widział od

słonięte jej piersi. Zarumieniona
wyszła na ulicę.
Ogarnął ją szeroki wiew prze
strzeni, ciepły od popołudniowego
słońca, które malowało czerwonem
złotem jesienne liście na drzewach
Alei.
Przystanęła, wsłuchując się w
gwar wielkomiejski, szumiący tysią
cem splątanych odgłosów, w któ
rych drżały echa pozdrowień i obiet
nic dalekich. Uczuła się nagle od
dzieloną od tego- całego barwnego
rojowiska, pokornie samą. I zara
zem wydało się jej, że cała jej
istota jest przepełniona po brzegi
tęsknotą za wszystkiem, czego chciała, a co się nie spełniło, że żyje
w niej tej tęsknoty moc, nigdy nieprzeczuwana.
Rozchyliła usta uśmiechem wy
słanym w przejrzystą toń napełnio
ną słońcem i odblaskami jesieni,
uśmiechem, który z rozbrajającym
wdziękiem pytał groźną jakąś, nie
znaną potęgę: dlaczego chcesz mi
uczynić coś złego? Drgnęła i bez
wiednie podała się w tył.
Przylepiony do muru kamienicy,
o dwa, trzy kroki obok, patrzył na
nią człowiek licho i brudno odzia
ny, krępy i barczysty, z twarzą sza
rą i grubo ciosaną. Z pod sporto
wej, obdartej czapki, nasuniętej na
oczy, wdarło się w nią, jak wilcze
kły, spojrzenie złowrogie i żebracze,
zajadłym błyskiem zdzierające suk
nie z niej, strojnej i białej. W tym
błysku zjarzyła się nienawiść, pod
stępna, wściekła i bezsilna, jak
zwierz na łańcuchu. Zjarzyła się
tak gwałtownie, że Liii krzyknęła
cicho z przestrachem i obronnym
ruchem uniosła ręce ku twarzy.
W tej chwili stanął przy niej
młody, wysmukły oficer z odznaka
mi majora, zasalutował prężąc się
służbiście, jak przed najwyższym
przełożonym, i nie odejmując pal
ców od daszku czapki, rzeki szybko:
— Widzę, że pani się przestra
szyła... Jeśli moje usługi mogą się
na coś przydać... — Dźwięczny głos
zmatował się nieśmiałem wruszeniem.
Człowiek w sportowej czapce,
uderzony groźnym wzrokiem oficera,
jak biczem, skulił się, ziewnął,
spojrzał z podełba pogardliwie i, wło
żywszy ręce w kieszenie, odszedł
pogwizdując.
Liii rozglądała się szeroko rozwartemi oczami.
— Dziękuję panu. Tak jest, rze
czywiście przestraszyłam się. Zda
wało mi się, że ten obdartus chce
się na mnie rzucić. Nikt jeszcze
tak źle na mnie nie spojrzał? Ale
jestem dziecinna. Cóż mi się mogło
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stać w jasny dzień, w Alejach? Ty
le ludzi wokoło... Dziękuję panu.
Kiwnęła mu noskiem i oczami
i zaczęła iść w stronę placu Trzech
Krzyży, z półsennym, trochę zmę
czonym uśmiechem na drobnych,
wilgotnych ustach.
Twarz tego oficera, szczupła,
smagła, z melancholijnemi oczami
tęsknej panny, wydała się jej mile
znajomą.
Nie zdziwiła się wcale, że na
gle wyrósł koło niej z ulicznego
tłumu.
— Ach, przecież to on — pomyślałaTen sam, który w ostatnich ty
godniach prawie codziennie nasu
wał się jej przed oczy w teatrze.
Grając, widziała go ze sceny zawsze
na tern samem miejscu, w pierwszym
rzędzie krzeseł, na lewym rogu.
Uparcie, nieśmiało wciąż patrzył.
Ptzyzwyczaiła się do tych oczu...
I dzisiaj... Przypomniała sobie... Gdy
szła do doktora i w bramie ocią
gała sie z wejściem niechętnie,
przeszedł koło niej szybko ze spusz
czoną głową, w błysku sekundy pa
trząc na nią jakby lękliwie.
Wzruszyła ramionami.
— Znowu taki śmieszny wielbi
ciel z oddalenia...
Usłyszała tuż przy sobie słowa,
w zakłopotaniu spiesznie, niepew. nie rzucone:
— Pani raczy nie pogniewać
się, jeśli ośmielę się jeszcze...
I głos zjaśniał zaraz stanowczym
dźwiękiem:
— Nie znajdę już drugiej takiej
sposobności... Pani mówiła do mnie...
— Ale z nieznajomymi na ulicy
nie rozmawiam.
Słodkie i zuchwałe oczy zalśniły
z pańska, krótkim ruchem zwróciła
w bok głowę, wyższa, bardziej gib
ka na chwilę.
— Ale ja już jestem znajomy—
rzekł z nieśmiałą przekorą.—Zresz
tą rozumie się... pani pozwoli...
Major Olszański... Powinienem był
odrazu .. Ale naprawdę nie wiem,
co ze mną... Sposobność, tę uprag
nioną, mam nareszcie w rękach
i chce zaraz odlecieć...
Spojrzała pobłażliwie w jego
oczy, rozpaczliwe, bezradne, a lśnią
ce aksamitnie.
— Niechże już pan odejmie raz
tę rękę od czapki. Ludzie gotowi
pomyśleć, że ze mnie jakiś jenerał
przebrany.
— Pani nie gniewa się — zawo
łał z ulgą.
Dalszy ciąg nastąpi.

Józef Relidzyński.

Nowela.

„ Tajemnica przystanku tramwajowego.
Dziś właśnie była rocznica...
Datę tę pamiętał dokładnie, pod
kreślił ją bowiem czerwonym ołów
kiem w swoim pamiętniku miłosnym,
który z pasją prowadził. Właściwie,
byłoby może bardziej wskazane pod
kreślić ją czarno — tak smutno
skończyła się ta wesoła historja, jed
na z wielu, jakie zdobiły jego pa
miętnik.
Być może, iż kierowało nim już
wtedy przeczucie, że ten bukiet jaś
minów młodego i bujnego uczucia,
który los dlań łaskawy rzucił mu po
dówczas pod nogi, zanim liście
z drzew opadną, zrosi krew...
Dość, że podkreślił datę czer
wono i nie zapomniał jej, jak tylu
innych. Może zresztą i zapomniał,
ale róża ponsowa, w brylantowych
kropelkach rosy, jak z piersi wy
rwane serce, na które spadły łzy rzę
siste — róża ponsowa w koszyku
przechodzącej kwiaciarki ulicznej —
przypomniała mu dzisiejszą ro
cznicę...
Dość, że nagle przystanął...
Na lewo od niego, z za krat
parku Ujazdowskiego, bieliły się
i różowiły rozkwitające wśród piesz
czot poranka majowego, wonne, zro
szone bzy. Na prawo, niby różno
barwna łąka, lśniły w słońcu kra
waty mężczyzn i kapelusze kobiet,
roześmianych i skupionych na' przy
stanku tramwajowym...
Zarłocznem, sępiem spojrzeniem,
ponad głowami mężczyzn, prześliz
gnął się po biodrach kobiecych
w dół, zwyczajem swoim zaczynając
obserwację od nóg, które były dlań
kardynalnym warunkiem urody ko
biecej...
Gdy wtem spojrzenie jego jakby
zmętniało, znieruchomiało i jakby
wgłąb się cofnęło. Twarz jego jak
by zszarzała, posypana popiołem.
Maleńka zmarszczka poprzeczna ko
ło kwitnących ust, nadająca pięknym
rysom jego to wyraz smutku i znu
żenia, to znów wyrafinowanego okru
cieństwa, pogłębiła się. Z przygry
zionych kurczowo warg wyszedł szept
zdławiony:
— To ten przystanek... ten
sam... dziś właśnie rok...
Stał chwilę, jakby wrośnięty,
z głową pochyloną, jakby przytło
czoną ciężarem wspomnienia. Szyb
ko jednak przemógł się. Zagwizdał
jakąś kabaretową melodję, machnął
modną laseczką i poszedł dalej.
Twarz miał już spokojną i obojętną,

tylko wzrok jakby zgaszony, chód
nieco ociężały, i ta zmarszczka jakgdyby pogłębiła się jeszcze...
Poczuł się nagle znużony. Nic
dziwnego — mało spał tej nocy...
Usiadł na ławce...
I nagle przed oczyma jego, niby
w kinematografie, poczęła się prze
suwać cała ta historja, którą w pa
miętniku swoim ochrzcił mianem
„historji przystanka tramwajowego".

Zaczęła się ona w taki sam rozelśniony i rozdrgany poranek ma
jowy — rok temu... akurat rok...
W nocy grał w klubie. Zgrał
się. Przegrana była poważna, na
wet w stosunku do jego wielkiego,
dziedzicznego majątku, który bez
trosko, z dnia na dzień przeżywał.
Przyjechał do domu nad ranem, z bó
lem głowy, która ciążyła mu, jak
kamień. Położył się spać, ale napróżno starał się zasnąć. Zdrowy
jego, wyhodowany na wsi organizm,
zatruty dużą ilością wypalonych cy
gar oraz wypitego szampana i czar
nej kawy, po kilkunastogodzinnem
siedzeniu na jednem miejscu wśród
szarpiących nerwy wrażeń wysokiej
gry, dopominał się o ruch, o po
wietrze. Wziął gorącą wannę, ubrał
się i wyszedł na miasto.
Poranek majowy objął go całe
go, niby ciepłą, wonną, złocistą ką
pielą. W kąpieli tej, w blaskach
słońca, rywalizujących z blaskami
oczu kobiet, młodych, uroczych,
pachnących, lekko i przejrzyście
ubranych, które, jak barwne motyle,
rojnic wyległy na ulice—tajemnicze
i obiecujące — rychło zapomniał
o przegranej. Miał zresztą przesąd,
że los, który go stale pieścił—każdą
nową przegraną musi mu wynagro
dzić nowym uśmiechem kobiecym,
tern ponętniejszym, im większa
była przegrana. Przeczucie to nieraz
go już nie omyliło. Nie omyliło go
i tym razem...
Szedł właśnie Alejami Ujazdowskiemi.
Młody, piękny, zdrów i silny,
doskonale zbudowany i ubrany, wio
nący tym nieokreślonym czarem,
jaki zarówno mężczyźnie, jak i kobie
cie, daje przynależność do dobrej,
starej rasy, szedł w blaskach majo
wego słońca, pod pieszczotą oczu
kobiecych, z uczuciem młodego,
beztroskiego myśliwca, który wyszedł
na łowy. Kochał te łowy, przekładał
3

je nad wszystkie inne! Może dlatego
też tak mu się wiodły...
Tu i owdzie uśmiechnęła się
doń śliczna twarzyczka. Rzucał okiem
na nogi jej właścicielki i nie oglądał
się. To znów obejrzał się za jakąś
śliczną parą nóżek, lecz, zawiódłszy
się na reszcie, czemprędzej odwra
cał głowę i szedł dalej. Szukał, jak
zawsze, doskonałej całości, dosko
nałość zaś, jak wiadomo, jest niby
kwiat paproci: kwitnie pono, rzadko
jednak, kto go ogląda!
Ogarniało go już zniechęcenie.
Ból głowy, który mu chwilowo prze
szedł, znów powracał, wlokąc za
sobą znużenie po nieprzespanej i prze
granej nocy. Chciał już skinąć na
dorożkę i wracać do domu. Gdy
wtem...
Przechodził właśnie obok Parku
Ujazdowskiego. Przed sobą miał
przystanek tramwajowy, przy którym
stała grupka osób, czekających na
tramwaj. Z grupki ktoś mu się nisko
ukłonił...
Poznał „pana Mięcia", współ
pracownika znanej firmy fryzjer
skiej, * * * który go stale golił,
znosił mu najświeższe ploteczki,
wzamian za nie otrzymując od swego
klijenta w sezonie wyścigowym „ty
py" końskie, wyścigi bowiem były
namiętnością—jedyną, jak się zdaje,
sympatycznego, świetnego artysty
brzytwy. Uprzejmie mu się odkłonił,
machinalnie rzucając okiem na ko
bietę, którą „pan Miecio" trzymał
pod rękę, rozpromieniony i odświę
tnie wystrojony...
Uderzyła go para przecudnych,
niby dwa zroszone fijołki, oczu,
wydłużonych, jak u kobiet Wschodu,
w oprawie długich, ciemnych rzęs,
co zwieszały się, niby wierzby płaczące nad błękitem stawu; czoło,
antycznie sklepione, z którego, niby
ze szczytu śnieżnego, wiatr zwiewał
miedziano-złocistą mgłę niesfornych
loków, Tycjanowskiego pędzla god
nych; wreszcie usta o przedziwnym
wykroju, które, jak rozcięty owoc
granatu na białym obrusie, krwawiły
się na tle bladej, subtelnej twarzy
czki, przybierającej pod słońce od
cień liljowy...
Śliczności te były tak fascynu
jące, że czemprędzej, swoim zwy
czajem, skierował wzrok na nogi
dziewczyny. Tu czekała go nowa
niespodzianka...
Nóżki były prześliczne. Wpraw
dzie obuwie i pończochy pozostawiały
wiele do życzenia, — to jednak, co
dała natura, było wprost dziełem
sztuki...
Sunął wzrokiem dalej...
Linja bioder wspaniała, zarys
piersi cudowny, ramiona wprost

królewskie, szyja godna łabędzia!
Nawet ręce... zbyt mało może wy
pieszczone, ale poprostu — no,
rasowe...
Tylko ta suknia, ten kapelusz...
wprost niemożliwe! Ale dziewczyna,
jak cukierek...
Skąd ten bałwan „pan Miecio"
wytrzasnął takie cudo?...
Zdecydowany był już podejść do
niego pod pretekstem jakiegoś inte
resu, gdy wtem tramwaj nadjechał
i parka zginęła mu z oczu w tłumie
osób, tłoczących się na stopniach...
Dzwonek... i tramwaj ruszył. Na
wskoczenie do natłoczonego wozu
(tramwajem nigdy jeszcze nie jechał)
nie mógł się, mimo wszystko, zde
cydować i stał bezradnie, patrząc
na sunącego potwora, który, niby
smok z bajki, porywał mu zaklętą
królewnę...
W oknie tramwaju mignęła mu
nagle słodka twarzyczka — jei twa
rzyczka... Uśmiechnął się do niej
i odruchowo uchylił kapelusza. Z za
szyby rozkwitł mu uśmiech — naj
rozkoszniejszy chyba, jaki widział
w życiu; na ukłon odpowiedziało
wdzięczne skinięcie ślicznej główki...
i tramwaj był już daleko...
Ruszył, zamyślony...
Po chwili na ustach jego siniał
jakiś dziwny, blady, okrutny uśmiech...
Skinął na dorożkę i pojechał do
domu...

— O, do narzeczonych ten prze
sąd nie stosuje się! Jesteśmy zre
sztą najlepszym tego dowodem.
— Ach, tak... Istotnie... Winszuję
panu!
— Dziękuję serdecznie panu
hrabiemu... Janie! kolońską wodę...
Ale ja będę miał prośbę do pana
hrabiego, aby pan hrabia zechciał
łaskawie dać mi do ślubu swoją
karetę, bo to dziś ogromny wydatek,
a lepiej pieniądze te użyć na gospo
darstwo.
— Zapewne... Będziesz pan miał
karetę.
— Dziękuję serdecznie panu
hrabiemu... Przedziałek, jak zawsze?...
Sługa uniżony pana hrabiego!

W miesiąc po tej rozmowie
śliczna panna Kazia, narzeczona
„pana Mięcia*,- w prześlicznych
jedwabnych pończoszkach i najmod
niejszych pantofelkach, które dopiero
uwydatniły rzadką urodę jej nóżek,
w sukience—poemaciku, cudzie—ka
pelusiku i cacanej bielizence, w obło
ku paryskich perfum, przestąpiła
po raz pierwszy, drżąc i naprzemian
płoniąc się to blednąc, próg wykwint
nej garsonjery hrabiego Opolskiego...
Polowanie tym razem trwało
znacznie dłużej, niż zazwyczaj, bo
też sarna okazała się niezwykle
dziką, czujną i nieprzystępną. Osta
tecznie jednak i ona podeszła pod
strzał, jak tyle innych, zwabiona
władnem spojrzeniem jego magneNazajutrz, obojętnie, jakby od tyzujących oczu węża i niezawodną,
niechcenia, zagadnął golącego go rozkoszną trucizną wyrafinowanej
„pana Mięcia", który tego dnia był pieszczoty...
wyjątkowo rozpromieniony i nie
Przez ten miesiąc żyli, jak stu
mówił o wyścigach:
dent z pensjonarką. Całowali się
— Któż to była ta śliczna dziew po jakichś parkach, spotykali się na
czyna, z którą pana wczoraj spot jakichś schodach, tulili się do siebie
w jakichś bramach. Miało to dla
kałem?
— Moja narzeczona. Wczoraj niego pewien specyficzny urok rzeczy
właśnie zaręczyliśmy się—skwapliwie • dotąd nieprzeżywanych, czar dziwnie
odpowiedział „pan Miecio*, błysną świeży i wiośniany. Ostatecznie
wszy jakimś pierścioneczkiem na jednak znudziło mu się to. Owoc
zresztą dojrzał i wystarczyło potrzą
„serdecznym* palcu.
snąć drzewem, aby' spadł mu pod
— Ach, tak... Prześliczna!
nogi...
— Prawda, panie hrabio? A co
Pewnego wieczoru, siedząc z Kato za złote serce! A jaka dzielna zią poetycznie pod latarnią pyzatego
dziewczyna! Z pracy rąk utrzymuje księżyca i słuchając wydzierających
matkę chorą i brata w szkołach.
się, jak podstarzałe prymadonny,
— Bagatela! A kiedyż ślub?
spóźnionych słowików w Parku Ska
— W czerwcu. Wzięlibyśmy go ryszewskim, postawił jej ultimatum:
choćby jutro, bo nas nie stać na jutro zerwie z „panem Mieciem*,
długie ceregiele narzeczeńskie, ale ubierze się w to wszystko, co jej
majowe małżeństwa są podobno przyśle ponownie (raz już zostało
nieszczęśliwe.
Tak przynajmniej mu odesłane) i przyjdzie zwiedzić
twierdzi jej matka, która sama brała jego miesakanie, w którem pokaże
ślub w maju i nie zaznała szczęścia jej ładne książki i obrazki... W prze
z nieboszczykiem.
ciwnym razie nie zobaczą się więcej...
— Tak?... No, a majowe narzePo bezsennej i przepłakanej nocy
ultimatum zostało przez dziewczynę
czeństwa?
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przyjęte i stało się wszystko tak,
jak sobie życzył...
„Pan Miecio" zerwanie z Kazią
odczuł bardzo boleśnie. Jak bohater
dawnego romansu, rozchorował się
na zapalenie mózgu i leżał w szpi
talu...
Opolski tymczasem, nie chcąc,
aby wiadomość o tej romantycznej
chorobie doszła do uszu jego kochan
ki i zbudziła w jej dobrej, wrażliwej
duszyczce żal czy wyrzuty sumienia,
któreby mu psuły radość jej posia
dania (i tak już rozmaite, śmieszne
jej skrupuły dosyć nudziły go i draż
niły), wywiózł ją za granicę, gdzie
przeżyli drugi, jeszcze czarowniejszy
okres ich stosunku...
Kochała go szalenie, z wybuchem
pierwszego uczucia, z żarem niezwy
kłego temperamentu; tak, jak kobieta
kocha raz tylko w życiu—pierwszego
swego kochanka. Niczem dla niej
były jego pieniądze, stroje i klejnoty,
któremi ją zasypywał. Kochała go
dla niego samego, kochałaby go tak
samo, gdyby nie był hrabią Opolskim,
lecz, dajmy na to... „panem Mieciem*.
Miała go poprostu „za skórą*, jak
mówią Francuzi...
Gwałtowność jej uczucia prze
rażała go czasem, miał jednak wra
żenie, że ją kocha. Oczywiście, było
to tylko złudzenie, należał on bowiem
do typu ludzi przerafinowanych,
którzy kochają nie przedmiot miłości,
lecz samą miłość, uprawiając ją dla
niej samej, jak sport dla sportu.
Jego wyrafinowanie i zepsucie raziła
zresztą jej prostolinijność, jej głęboka
uczuciowość i uczciwość, jej „zasa
dy*, z któremi, mimo całego kom
promisu, na jaki poszła, nie chciała
czy też nie umiała się rozstać.
Po powrocie do Warszawy urzą
dził jej śliczne mieszkanko, istne
gniazdko z różowego i błękitnego
atłasu- Sprawiało mu rozkoszną przy
jemność patrzeć, jak dziewczyna pod
wpływem oszałamiającego zbytku,
pobytu za granicą i jego towarzystwa
z szarej poczwarki przekształca się
zwolna w złocistego, wspaniałego
motyla...
Zaczęto już o niej mówić w mieś
cie, interesowano się nią w Klubie,
zaczęto mu jej zazdrościć. Łechtało
to jego próżność, zaczynał się do
niej przywiązywać. Zdawało mu się,
że kocha ją, jak żadną kobietę do
tychczas. Nie wątpił, że urobi ją
na swoją modłę, że uczyni z niej
z czasem „grandę amoureuse", zabije w niej te głupie „zasady*...
Dalszy ciąg nastąpi.

NOWE KSIĄŻKI.
SAM NA SAM Z BOGIEM.
Znany literat p. Janusz Korczak,
autor słynnych książek, poświęconych
dzieciom, wydał obecnie zbiorek modlitw
pt. „Sam na sam z Bogiem". Zbiorek ten
odsłania uczuciowość i wrażliwość religijną
j pieśniarza „Jośków, Mosków i Sruli". Nie
jest to jednak zwykły jakiś modlitewnik.
Autor zgóry zastrzega się przeciw temu,
dodaje bowiem podtytuł: „Modlitwy tych,
którzy się nie modlą".
Interesujący jest wstęp do tych mo„ dlitw J. Korczaka, a w którym mówi on:
„Wiem, że każdy twór musi z sobą po
przez Boga i z Bogiem przez siebie' ży• ciem świat ogromny splatać. Wiem, pe
wien jestem — tak mi Boże dopomóż".
Mimo tego wstępu w książeczce tej znaj
duje się kilka modlitw zgoła oryginal
nych. Do takich należą „Modlitwa małe
go dziecka" i „Modlitwa kobiety lekko
myślnej".
’ Korczak ma wierne koło swoich czy
telników. Wieść o nowej jeno książce
napewno ich uraduje. Z każdej bowiem
pracy Korczaka wyziera szukająca dusza
człowiecza, złakniona piękną i dobra.
PRZEŁOM.
W polskim przekładzie ukazała się
słynna powieść Bernarda Kellermanna
pt. „Przełom". Powieść ta jest dramaty
czną wizją Berlina, staczającego się w
przepaść ruiny, wyczerpania', przegrania
wojny. Autor „Tunelu" pragnął przeciw
stawić się urzędowemu kłamstwu nie
mieckiego optymizmu i pokazał wnętrze
zmory trawiącej psychikę państwowości
pruskiej, wyrosłej na bagnetach.
W cichej zadumie sięgnął on nawet
w marzenia. Ukazał jasną postać studen
ta Ackermana. śniącego o Europie Chry
stusowej, zbożnie pracującej dla dobra
i piękna.
Przekładu tej powieści dokonał p. Mie
czysław Kozar Słobódzki. Nie zawsze
jednak udało mu się stanąć na wyżynie
ekspresji oryginału. Polszczyzna też niezawsze wolna jest od zarzutu.
Potężny nurt opowieści Kellermanna
pochwytuje uwagę jednak tak przemo
żnie, iż przekład ten czyta się z zapar
tym oddechem. O powieści tej swojego cza
su pisał na łamach „Świata" p. W. Rzy
mowski w artykule pt. „Niemcy przed
sądem poety".

POLSKA ODRODZONA.
Historję wielkiej wojny i powstanie
na tle jej wydarzeń państwa polskiego
pamiętamy wszyscy. I to właśnie jest głó
wnym szkopułem, że jeszcze teraz nie
można objektywnie odtworzyć faktów, ja
kie wtedy miały miejsce. Nieszczęsne or
ientacje przesłaniają horyzont prawdy.
Miast ścisłego konturu otrzymuje się za
barwione usprawiedliwienie lub cogorzej
jeszcze sztuczne racje stanu.
Prof. Stanisław Kutrzeba, znany uczo
ny, autor licznych prac z zakresu usrrojowości. napisał teraz książkę pt. „Pol-,
aka Odradzona". Jest to historja poli
tyczna naszego życia zbiorowego w
. 1914—1921. Nie jest ona kompletna,
rale też autorowi nie chodziło o drobia
zgowe odtworzenie wydarzeń, lecz o wv-.
kazanie głównych zarysów. Na korzyść
jej bezwzględnie zapisać należy, że nie
wdaje się w polemiki, dyskusje, lecz usi
łuje odnaleźć właściwą linję tej lub in
nej postawy politycznej. Prof. St. Kutrze
ba zdobył się również na objektywizm

w stosunku do Naczelnika Państwa. Prze
oczył tylko jeden niezwykle ważny mo
ment z jego działalności. Po wejściu
wojsk niemieckich do Warszawy Józef
Piłsudski rzucił hasło antiwerbunkowe.
Jego postawa polityczna streszczała się
w twierdzenie: Po zajęciu Polski przez
państwa centralne właściwym przeciwni
kiem naszym stały-się Niemcy. To było
głównym powodem, że Niemcy zażądali
wyjazdu Piłsudskiego z Warszawy, gdy
ukazał się on po raz pierwszy po wyjściu
Moskali.
Prof. St. Kutrzeba za mało akcentuje
postawę filorosyjską narodowej-demokracji z tego pierwszego okresu wojny.
Stronnictwo to podporządkowało się w zu
pełności odezwie Wielkiego Księcia, a na
wet poczęło tworzyć legjony. Twierdzenie,
jakoby postawa ta była równoznaczna
z orjentacją proaljancką, nie jest ścisłe,
gdyż wtedy Francja i Anglja uważały
sprawę polską za kwe*stję wewnętrzną
rosyjską.
Prof. Kutrzeba wysuwa na czoło enun
cjacji politycznych odezwę Wielkiego
Księcia. Podstawa jednak tej odezwy tkwi
w czynie legjonów Piłsudskiego. Był to
manewr rosyjski przeciw ideologji nie
podległościowej.
M iernv w zarysach jest przebieg
wypadków po rozbiciu Niemców. I tu je
dnak prof. Kutrzeba robi pewne konce
sje na rzecz ideologji, która wtedy mie
niła się w pozory jasnowidztwa politycz
nego, a w gruncie rzeczy dyskontowała
zwycięstwo Entente’y na swoją bezwzglę
dną korzyść.
Książka prof. St. Kutrzeby jest je
dnak pracą, w której widać dobrą wolę.
Jest to bardzo wiele. U nas przecież prze
ważnie czyta się książki polityczne z ten
dencją nawskroś dorywczą: pisarz o sym
patiach lewicowych dowodzi, że właściwie
oni wszystko wiedzieli, przewidzieli,
a z drugiej znów strony wykazuje się,
że wszystko z góry ułożyło stronnictwo
narodowo-demokratyczne.
WYKŁADY EWANGELJI SEDIR’A.
W przekładzie Józefa Jankowskiego,
ukazał się tom pierwszy Wykładów Ewangelji Sedira. zawierający Lata dziecięce
Chrystusa. Głośny ten pisarz i działacz
współczesnej Francji w duchu ewangelicz
nym znany już jest ogółowi polskiemu
w przekładach licznych dzieł jego, jak:
Wtajemniczenia, Siły mistyczne i sprawowanie życiowe, , Pieśń nad pieśniami. Siedem
ogrodów mistycznych i inne. Wykłady
Ewangelji są niejako koroną natchnioną
całej jego gorącej, wielkiem umiłowaniem
Chrystusa wy promieniowanej twórczości.
Poprzez egzegezy i ezoteryziny prowadzą
one ku prostocie prawdy ewangelicznej,
budząc uczucie chrześcijańskie, przypra
wiając skrzydła do lotu w sfery absolutu,
poruszając ukryte w człowieku ziarna
boskiego zasiewu Dobra i Piękna. Są one
zwłaszcza drogowskazem nakierowującym
dla tych wszystkich, którzy, nierozumiejąc istoty chrześcijaństwa, grzęzną i upa
jają się ezoteryzmami starych religii, opóź
niając i uwsteczniając tern dzieło jedynej
trzeźwej i słonecznej Rzeczywistości, jedy
nej „Drogi i Życia". Książkę poprzedza
bardzo piękny list autora do tłomacza,
gdzie autor, między innemi, oddąje taki
hołd Polsce, której, jak powiada.- „aniołprzewodnik jast aniołem bratnim Francji":
„Polska jest' ojczyzną wszelkiego rodzaju
męztwa: męztwo wojskowe i męztwo cy
wilne, męztwo ciała i męztwo serca, męztwo
charakteru i męztwo umysłu; jaśnieją one
wszystkie na czołach licznych waszych
bohaterów. Europa cała zna waszych
wielkich wojowników. Wszyscy myśliciele
znają waszycłi myślicieli i waszych poe
tów. Ale nie wszyscy chrześcijanie znają
waszych wielkich chrześcijan, bowiem

chwały ludzkie pokrywają zawsze jasności
te boskie, jedyne godne miana chwał".
Książka wywrze niewątpliwie wrażenie
i wpływ głębszy.
UZDROWIENIE WALUTY.
Dr. St łlóffmokl były radca Prokuratorji Skarbu i adwokat we Lwowie, znany
w Małopolsce jako jeden z najtęższych pra
wników, podaje w pracy powyższej komple-.
tne, w artykuły ujęte, trzy projekty ustaw
z motywami, zawierające całokształt .kro
ków, koniecznych zdaniem autora do uzdro
wienia naszych stosunków gospodarczych
i walutowych. Jest stanowczym zwolenni
kiem zapatrywania, że dla uzdrowienia
stosunków walutowych koniecznem jest—
przy zaprowadzeniu oszczędności i pod
wyższeniu podatków—równoczesne wpro
wadzenie nowej, o złoto opartej waluty,
założenie Banku emisyjnego i wycofanie
marek. Dowodzi, że może się to stać bez
zaciągania przez Państwo pożyczki zagra
nicznej, że zapas złota już przez nas po
siadany, jak i ten, którym będziemy dy
sponować na podstawie różnych aktów
międzynarodowych, łącznie ze złotem, które
złoży zagranica i własne społeczeństwo na
założenie Banku emisyjnego wzamian za
akcje tegoż, — wystarczy w zupełności na
50% fundację, potrzebną dla wycofania
marek ilości złotych polsk. Podaje obok
innych, oryginalnie pomyślanych, projekt
zużycia skarbów przyrodzonych Polski na
powiększenie funduszu kruszcowego bez
zaprzedawania ich i wzbogacania niemi
zagranicznych spekulantów.

REWDLUCJA.
P. Juljusz Wirski wydał nowy swój
poemat z cyklu „Poematy o życiu" p. t.
„Rewolucja". Nowy ten utwór posiada-za
lety wszystkich jego prac poprzednich.
Trzeba przytem dodać, że p Wirski nie
należy do żadnej z grup poetyckich, któ
rych mamy teraz kilka w Polsce. Ta jego
be z partyjność sprawia, ia poemat p. t.
„Rewolucja" będzie mniej znany, niż na
to zasługuje.

NOWE KSIĄŻKI
Nakładem Tow. Wydawniczego „Ignis"
ukazało się w wielkim formacie Abecadło,
rysunku znanego karykaturzysty Kazimie
rza Grusa. 32 plansze kolorowe, przedsta
wiające zwierzęta egzotyczne, w nieskom
plikowanych, pełnych rozmachu i niepo
spolitej plastyki linjach. Grus wydobywa
z dzikich zwierząt wiele humoru, unikając
szczęśliwie wszelkiej brzydoty i okropnoś
ci. Rysunki jego przykuwają uwagę dzieci
i wywołują rozległą skalę refleksji. Każde
z plansz zaopatrzona jest w niewyszuka
ny, dowcipny dwuwiersz, którego pierwsza
litery składają pełny alfabet. Książka
wydana została w wielobarwnym kartonie
dla dzieci, oraz w wielobarwnej teczce
dla dorosłych.
Abecadło Grusa, wykonane przez
polskiego artystę i polskie zakłady gra
ficzne W. Główczewskiego wprowadzanym
dopiero u nas najnowszym sposobem off
setowym (foto-roto-calco), jest pierwszą
u nas książką, która ma na celu wyru
gowanie licznych książek dziecinnych
wydawanych w Niemczech
polskim
tekstem. Stwierdzić trzeba, że polskie to
wydawnictwo stoi o wiele wyżej, niż równa
kalkomanja zagraniczna.
„Pamiętniki psau, markiza de Cherville, powieść dla młodzieży z ilustracja
mi. Ignis.
„Białe różeu, Heleny Zakrzewskiej,
powieść dla młodzieży z czasów inwazji
bolszewickiej. Ignis.

IB. TARG POZNAŃSKI
odbędzie się przy Wieży G.-Śląskiej
i placu Liwonjusza (5 minut drogi)
ŁjdZUy

Stowarzyszeń i Korporacji
uprasza się zgłaszać wczas

MIEJSKI URZĄD TARGU POZNAŃSKIEGO
Od 19 go do 27-go marca 1922 r.

POKAZ WZOROM PUfflffl KRAJOM

Tel. 2071 POZNAŃ 62, Plac Sapieżyński 9-10 a. Tel. 2071
Biuro w WARSZAWIE Złota 5
Adres telegr.: „Targ Poznański ‘ — Konto P. K. 0. 201345
Listy zgłoszeń zamyka się I lutego 1922 r.

i zagranicznego, reprezentowanego przez
obywateli Rzeczypospolitej Polsk. łącznie
z Ziemią Wileńską, G. Śląskiemji Gdańskiem
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modeiesze po cenach zniżonych poleca

Przyjmuje się także obstalunki z własnych i powierzonych
materjałów.

MAGAZYN KONFEKCJI DAMSKIE.!

F I T fi R NT I
H Lr JN U r*

N i EDOSTRZEGALŃIE

Elektoralna 11,
telefon 404 91.

MAŚĆ

T0.WALE • USUWA • 81WIZNEZ

PRZECIWKO ODZIĘBIENIOM

wyrabia Warszawskie Tow. Akc.MOTOR*
Do nabycia a opiłkach i składach aptecznych.

Fabryka żarówek elektrycznych

NADAJE-WŁOSOM CUDNY-NATURALNY
KOLOR • P0ŁY5K-i-TAI EKKOÓĆ-JEST-BEZ
WAttUNKOWO-NIESZKODLIWYNIE-PLA
MPANI-3KÓOY-ANI BIELIZNY- l-JEST"
NADZWYCZAJ- PROSTY-W- UŻYCIU ZZ

wszystkie gatunki i woltaźe

5PRZ E DAŻ-W Ł E PÓZ- ÓK tAO- P EP FI- APT ECZ

4WRFUMEPIEDOftlENT YATJSOYtE

Kupuj tylko najlepszą najtańszą fińską wirówkę do mleka ♦

LACTA albo MILKAj
w Związku Spółdz. Mleczarskich i Jajczarskich

♦

Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 6.
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