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KURSIE DZIENNYM

(obecnie około Mk. 71’— za Mk. 100’— nom.)

Listy te przynoszę przy kursie 71'— Mk. nietylko przeszło 5Ł/2^ netto w stosunku rocznym, lecz
ponadto dają premię wynoszącą 40?<? zaangażowanego kapitału w razie wylosowania. Losowanie
odbywa s)ę dwa razy do roku, przyczem listy wylosowane płatne są po Mk’— 100 za nom. Mk. 100'—
Listy Zastawne Tow. Kredytowego Ziemskiego są obecnie wskutek tego najtańszym hypotecznym
papierem lokacyjnym W Polsce, zabezpieczonym na Lym numerze hypotek ziemskich.

„CAP1LLIFER

Na sezon wiosenny
KRAWlEc'MĘZKI Fr. JANIAK,

T. L. GRABOWSKIEGO
środek wzmacniający
włosy, oraz przeciw
łupieżowi.
Warszawa,
AL Jerozolimskie 68-

Szkoła kinematograficzna

Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, teł. 225 84.
Zamówienia z własnych i powierzonych materjalów.
CENY PRZYSTĘPNE.

PrzyFiZXóergnoTow

SP. Z OGR. ODP.
Pod kierunkiem STANISŁAWY WYSOCKIEJ, dyr. Szkoły dramatycz
nej Państwowej, oraz artystów Teatrów Warszawskich: KAZIMIERZA
KAM1ŃSK1EGO, WIKTORA BIEGAŃSKIEGO, HENRYKA MAŁKOWSKIEGO,
EUóENJUSZA DZIEWULSKIEGO I innych.
Wykłady odbywają się w Sali Towarzystwa Hygjenicznego, Karo
wa 31, codziennie od 5 — 8 wiecz. Zapisy nowowstępujących w godzi
nach biurowych. Traugutta 6 m. 22, Tel.242-81.
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Związek Spółdz. Mleczarskich i Jajczarskich
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fińska wirówka do mleka,
na konkursie w Smilten
(Łotwie) otrzymała najWyźsze odznaczenie.

Warszawa, Krakowskie-Przedmieście 6.

MASC
PRZECIWKO OOZIĘBIENIOM

wyrabia Warszawskie Tow. Akc. „MOTOR"
Do nabyw mapłthaeh i Madach aptecinych.

ALFRED KONAR
•B
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Dwór w Jędrzejewicach
POWIEŚĆ
——— nakładem księgarni F. Hoesicka. =
Do nabycia wę wszystkich księgarniach.
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Firma, która się nie reklamuje to firma, która rezygnuje.

$

nowych działów i po skorygowaniu po
przedniego wydania, według najnowszych
zdobyczy nauki lat ostatnich.
Książka ta oddawna oczekiwana przez
koła zawodowe, niezbędnie potrzebna dla
każdego praktyka rolnika, zapełni nie
wątpliwie, dotkliwą lukę w polskiem piś
miennictwie rolniczem.
Dodać należy, że „Poradnik Wetery
*
naryjny
wydany jest dosyć starannie,
w oprawie kartonowej, zawiera 447 stron
tekstu 159 rysunków.
Książka została wydana pod redakcją
lek. wet. M. Kossowskiego, nakładem dru
karni „Rola® J. Buriana.

Jak Niemcy oszukują Amerykanów.
(Karykatura z amerykańskich germanofilskicb gazet).

Ten biedny mul obrabował: Francją, Belgje, Polską, Serbję, Rumunję, Ukrainę,
Rosję, Litwę, Łotwę, Estonję... zabrał wielkie łupy w Małej Azji... Teraz wylewa
gorzkie łzy wielofuntowej wagi i każę płakać nad sobą wszystkim obrabowanym.

ROZMÓWKI WARSZAWSKIE.
— Czy jest coś na święcie, mogące
zastąpić wierną kochankę?
— Owszem—kobieta bez przeszłości...
*
*
*
— Czy warto zdobywać kobietę bez
przeszłości?
— Tylko dla rozmaitości... '
*
*
*
Z aforyzmów teatromana:
Kobieta, która zabiła, w teatrze ma
większą przyszłość, niż kobieta bez prze
szłości...
*
*
*
— Podobno w teatrze „Polskim
*
ma
ją grać „Idealnego jnęża"...
— Jest to konsekwencja repertuaro
wa: ten, którego biją po twarzy, staje się
zwykle idealnym mężem...
*
*
*
U Lourse’a.
— Słyszał pan, jak strasznie wpadł
z dolarami bankier X.?
— Ten, co to niedawno wydał córkę
za hr. Z.?
— Właśnie ten sam...
— Teraz okaźe się, że hrabia ożenił
się z miłości...
*
»
*
*

W Skolimowie...
— Jjż nie boję się bandytów...
— Chyba masz armatę lub gazy tro
jące ? '
— Poprostu wywiesiłem napis na
willi: „Panowie bandyci zechcą nie tracić
naboi napróżno. Całą gotówkę mam w
banku, zaś dla W. P. bandytów przygoto
wałem czek".
Liń.

NOWE WYDAWNICTWA.
JAK OPŁACAĆ DANINĘ PAŃSTWOWĄ?
Można powiedzieć, że dla szerokiego
ogółu kwestja,
jak opłacać daninę
państwową, przedstawia wiele trudności.
Jest jednak rzeczą ciekawą, że w spfawie
tej niezawsze dobrze orjentują się i ludzie,
którzy z racji swoich urzędów powinni
rzecz znać do gruntu. Dobrze więc zrobił
dr. Władysław Natanson, że podarował
ogółowi polskiemu rzeczową, jasną bro
szurę, wyjaśniającą „Jak należy opłacać
daninę państwową®. Broszurę tę wydała
zasłużona firma wydawnicza „Perzyński,
Niklewicz i Ska
.
*
„PORADNIK WETERYNARYJNY”.
Pod egidą Polskiego Towarzystwa Le
karzy Weterynaryjnych, wydany został
„Poradnik Weterynaryjny
,
*
wydanie drugie,
uzupełnione znacznie przez wprowadzenie

URWIPOŁCIE.
Wspomnienia z lat dzieciństwa, z lat
szkolnych mają w sobie zawsze niewygasający czar. Młodość bowiem mówi o
swoich psich figlach, o beztrosce, o sza
leństwach. Przyjemnie więc czyta się na
wet cudze wspomnienia, gdyż są one
echem, jakgdyby własnych przeżyć. P. Ka
rol Troczewski sp sał swoje wspomnienia
z lat przedpięćdziesięciu i wydał je, „jako
„opowieść ze wspomnień szkolnych®. Uczę
szczał on do drugiego gimnazjum war
szawskiego. Gimnazjum to w szeregach
swoich pusiadało kilka niezwykłych sił
pedagogicznych. Na czele stał prof. Szmurło, człowiek żelaznej energji i dużej za
sługi. Pod jego wychowawczem ■ okiem
dojrzewały również przednie inteligencje
młodzieży.
Z sentymentem wspomina p. Troczew
ski nawet chłosty, środek wychowawczy,
stosowany wtedy często i bez zbytnich
ceregieli. Przykre te operacje dokony
wane na jego kolegach szkolnych w opo
wieści p. Troczewskiego są wesołe. Wogóle
cała książka pisana jest tonem zabawnej
gawędy. Jest ona ciekawa ze względu na tło
obyczajowe.
Szkolnictwo dzisiejsze, polskie Jest
bajką w stosunku do tych dawnych gim
nazjów. Czasy p. Troczewskiego jednak
nie były najgorsze. Dopiero bowiem szko
ła Apuchtina dała się wszystkim nam
gorzko we znaki.

ANT1NOUS W AKSAMITNYM BERECIE.
P. Jan Parandowski napisał portret
literacki Oskara Wilde'a i dał mu tytuł
„Antinous w aksamitnym berecie
.
*
Był
to odczyt, swojego czasu wygłoszony we
Lwowie, a później drukowany na łamach
„Gazety Lwowskiej". Sposób jednak trak
towania przedmiotu odbiega znacznie
od utartych szlaków, po jakich chadzają
zwykli prelegenci.
Jest to właściwie
barwny, zajmujący feljeton, wypowiedzia
ny z brawurą, lekkością i wdteiękiem,
a świadczący o tern, że p. Parandowski
twórczość Lorda Paradoxa, jak i jego
życie, zna znakomicie. Odczyt ten wy
szedł w odbitce książkowej. Jest on zapo
wiedzią monografji o Oskarze Wildzie.
P. Jan Parandowski pracę swoją obe
cną zamknął w rozdziałach: „Na dworze
Alkibiadesa®, „King ofLife”, „Trzy Orchideje®, „Ariel przed sądem Kalibana", „Na
ścieżce św. Franciszka z Asyżu
*
oraz
„Bajka Orfeusza". Odczyt ten wyróżnia
radość życia w postaci Oskara Wilde.
„Ścieżka św. Franciszka z Asyżu", na
którą Uszedł v więzieniu wydaje się
p. Parandowskiemu pomniejszeniem lotu
twórcy „Dorjana Grey‘a‘‘.
„Antinous w aksamitnym berecie"
czyta się lekko, zajmująco, jak dobra
książka beletrystyczna. W tern tkwi jej
siła atrakcyjna, poza tematem, który bę
dzie zawsze ciekawy, gdyż chodzi tu
przecież o Lorda Paradoxa.

Cena niniejszego numeru Mk. 180.

„PILLOVIS“
ŚRODEK PRZECIW ŁYSIENIU
wzmacniając cebulki włosowe, zapobiega
wypadaniu, usuwa łupież, nadaje włosom
naturalny połysk.
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Warsz. tabor Kosmetyczne
w. NOWACKI i S-ka

Rok XVII.
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Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

0 iłom dla lileialów i artyslów pottli w Rzymie.
/^Jdy przed czterema miesiącami
powróciłem z Rzymu, na umyśl
nie w tym celu zwołanych zebra
niach organizacji literackich i arty
stycznych w Warszawie, Krakowie
i Lwowie przedłożyłem plan uzy
skania od naszego rządu tak zwa
nego Mhospicjum polskiego“ w Rzy
mie i zamiany tegoż na dom dla
polskich uczonych, literatów i arty
stów, przybywających do Rzymu
na studja.

Składy fabr. Warszawa, Bielańska 23.

1\4 p D I I stylowych, wykwintnych
J 1
* i skromnych, olbrzymi
wybór salonów, sypialni, stołowych i ga
binetów, poleca najtaniej Magazyn Mebli
FRANCISZKA ARENSA, Plac TrzechKrzyży 13, róg Żórawiej. Telefon 110 83.

F^~
Do niniejszego zeszy

tu „Świata" dodajemy
podobizną Jego Świą

tobliwości Piusa XI po
koronacji w stroju pa
pieskim.

nego państwowego znaczenia roz
woju swej nauki, literatury i sztuki,
a pośród placówek tego rodzaju,
ufundowanych przez rządy tych
państw w Rzymie, królewskie wprost
miejsce zajęła spoglądająca na
„wieczne miasto" ze stoków Monte
Pincio francuska Willa Medici.

Dziś Polska, stanąwszy w szere
gu państw niezależnych, tak łatwo
i bez wszelkich ofiar materjalnych
może jedną uchwałą Sejmu stwo
Przeprowadzenia poruszonej my rzyć dzieło wiekopomne!
śli podjął się zawiązany w Warsza
Sejmie Rzeczypospolitej! Oddaj
wie komitet wykonawczy. Delegaci „dom polski
*
w Rzymie na cele
komitetu odwiedzili premjera Poni nauki, kultury, literatury i sztuki
kowskiego i spotkali się z jaknaj- polskiej!
życzliwszem przyjęciem. Na razie
Tak mało ludzi w kraju, tak ma
jednak skończyło się tylko na obie ło nawet zajmujących w rządzie
tnicach „ życzliwego rozważenia “ stanowiska dziś decydujące, zdaje
i sprawa stanęła na punkcie mar sobie sprawę z istnienia i historji
twym. Głucho o niej i cicho. Oby hospicjum polskiego w Rzymie.
nie poszła w zapomnienie!
Kilka tedy słów wyjaśnień:
Nie potrzebuję chyba wyjaśniaćHospicjum polskie (ogromny
całej doniosłości projektu naszego gmach trzypiętrowy, którego trzy fron
dla polskiej kultury i sztuki, na ty przypierają do ulic: via Botteghe
której — niestety — wojna poczyniła oscure, via dei Polacchi i vicolo
tyle szczerb i skaz! Rzym, to wiecz dei Polacchi — kilkadziesiąt kroków
nie bijące, przebogate źródło skar od Kapitolu) wraz z kościołem
bów kulturalnych i natchnień, jaką polskim św. Stanisława ze Szcze
właśnie dziś ożywczą mógłby stać panowa założył z funduszów, po
się krynicą dla ludzi uczonych i ta chodzących w znacznej części z da
lentów twórczych z Polski!
ru Anny Jagiellonki, kardynał HoDawno tę właśnie rolę Rzymu zjusz. Hospicjum przeznaczone było
uznały cywilizowane państwa Euro na pomieszczenie polskich pątni
py, zdające sobie sprawę z kolosal ków, a późniejszy zapis kanoni1

O dom dla literatów i artystów polskich w Rzymie.

Jan Pietrzycki, inicjator Domu dla lite
ratów i artystów polskich w Rzymie.

W kościele przy hospicjum polskiem w Rzy
mie ołtarz z obrazem Smuglewicza, przed

stawiającym wskrzeszenie Piotrowina.

ka krakowskiego, ks. Grodzickiego
utworzy! przy niem kilka alumnatów
dla kształcących się polskich księży.

Cała ta fundacja przestała jed
nak istnieć, gdy Napoleon, zająwszy
Rzym, sprzedał gmach żydowi, han
dlarzowi żelaza z Livorno. Dopiero
drogą składek, zebranych pośród
ludności w Polsce kongresowej,
gmach wraz z kościołem odkupio
no i stał się temsamem własnością
narodu polskiego.

poselstwa rosyjskiego p. Janiszew
skiego kazał sobie rządowi nasze
mu do gmachu dopłacać, twier
dząc, że czynsze nie wystarczają na W kościele przy hospicjum polskiem w Rzy
wypłatę jego pensji i utrzymanie mie kazalnica, wykonana przej artystę-rzeźbiarza A. Madejskiego.
kancelarji administracyjnej.
Tak tedy „dom polski
*
w Rzy
mie stał się instytucją bezużytecz
na, a dla rządu naszego — defi
cytową!

Domu tego nie potrzebują dziś
ani księża polscy, gdy alumni mają
tam już inny wspaniały gmach —
ani pątnicy, którzy o ile w czasach
przedwojennych przybywali do Rzy-

mu, znajdowali wygodne pomiesz
czenie w trzech zamożnych klaszto
rach polskich w Rzymie, t. j. Zmar
twychwstańców, Zmartwychwstanek
i Nazaretanek, nadto w kilku włos
kich klasztorach w pobliżu Waty
kanu.
Jedynymi
więc kandydatami
o gmach (a chyba godnymi popar
cia!) są polscy uczeni, literaci i ar
tyści.
Jeśli Sejm przychyli się do na
szych zabiegów, niech uwzględni
jedno nasze życzenie: Nie narzu
cajcie nam pochłaniającej tyle pie
niędzy, kosztownej administracji
rządowej. Fundacją potrafimy sami
zarządzać — oszczędnie, a przedewszystkiem z pożytkiem dla celów
jej naukowych, literackich i arty
stycznych, nie uchylając się natu
ralnie od najpełniejszego wglądu
w naszą gospodarkę, usktecznianego przez dwóch rezydujących
w Rzymie przedstawicieli rządu
polskiego.

Zaborczy rząd rosyjski, wszedł
szy w posiadanie tej fundacji, za
mienił gmach na dom czynszowy,
a gdy kilkakroć chciał go sprzedać,
sprzeciwił się temu rząd włoski, .
motywując, że tylko naród polski
jest prawym właścicielem domu.

Obecnie od lat trzech w posia
danie tej fundacji wszedł znów
rząd polski. Gmach jednak nadal
jest budynkiem czynszowym, jak
kolwiek powojenna włoska ochrona
lokatorów nie dotyczy budynków,
należących do państw obcych,
a ostatni administrator tegoż, pro
tegowany przez polskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych były urzędnik

Jan Pietrzycki.
Kraków.

2

Miejsce urodzin Piusa XI

Desio, mało miasteczko, oddalone o 20 kilometrów od Medjolanu, w którem przyszedł na świat Achilles Ratti,
dzisiejszy Pius XI.

Matka Piusa XI.

Dom w Desio, w którym dn. 30 maja
1857 r. urodził się Achilles Ratti, obe
cny Pius XI.

3

Ojciec Piusa XI.

„La

f u m a t a
*.

Tradycyjna pierwsza wiadomość o dokonanym przez konklawe wyborze Ojca św. Z wązkiego komina pałacu Watykańskiego
dobywa się wątła smuga białego dymu, z

Podczas konklawe.

Herb Piusa XI.

Na herbie tym zamieszczono napis „Raptum transit'
,
*
Kuchnie watykańskie przygotowują pożywienie dla zebranych kardynałów.

Servizio Fotografice Italiano per la Stampa Estera.

4

na znak szybkiego zdo

bycia naczelnego stanowiska w hierar

chii kościelnej kardynał
*

A. Rattiego.

Prace Franciszka Szwocha w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kirgizi po pracy.

Fragment z wesela góralskiego.

Borowskiego kilkanaście prac
posiada wspólny rys — liryzm.
Te obrazy nie wnoszą w malar
stwo niczego nowego jako malar
Pokrzywnicka daleko lepiej by stwo, ale dają świadectwo talentu
prezentowała swe ,,aquarelle“, wy autora. Wżycia się malarskiego
szyte na kanwowych poduszkach w epokę gobelinu.
czy ekranach, bo to, co widzimy
Aby gobelinowym tkaczom arna papierze, nie jest sztuką.
raskim ułatwić robotę, wielcy ry
Doskonały rysownik Kamiński sownicy owocześni upraszczali tech
Zygmunt daje projekty do illustra- nikę barwą do ostatnich granic
cji „Walgierza udałego“. Barokowo możliwości. Otóż ów styl — jak
pojęty olbrzym niesamowitym wiele innych stylów był przeno
wzrokiem mierzy w widza. Jest szony i w technikę pastelową
w tern bajka.
a nawet olejną.
Pruszkowskiego prace są dal
szym ciągiem tego, co już znamy,
Te spłowiałe tony bez tempe
te same przymioty i niedostatki.
ramentu „rasowego malarstwa"
Clou wystawy stanowi sangui- dają sentymentalne zestawienia,
na Karwackiego. Rysunek, przed zawsze mile wpadające w oko. tern
stawiający mężczyznę w szacie więcej w oko znużone niechlujną
o szerokich rękawach, daje nam bazgraniną nadwiślańskich kubi
kartę wizytową artysty bardzo już stów. Myślę, że piosenki z czasów
zaawansowanego. Takie ujęcie gło- naszych prababek, elegje i „Filowy i części ręki z rękawem może ny“ dałyby artyście kapitalny maprzynieść honor każdemu i najtęż terjal do opracowania tą właśnie
stylistyką.
szemu artyście. — Brawo.

Wystawa M i ptate Fnim talu.
C' rupa artystów zrzeszonych pod
- 1 nazwą „Rytm“ nie jest no
wością, — wszystkich bowiem zna
my od dawna. Tak samo malowali
bez rytmu — jak i teraz. Ale jest
to świeża kompanja, grupa — więc
należy im czasu trochę poświęcić.
Stryjeńska w pracach obecnie
wystawionych jest o wiele mniej
interesującą artystką, niż w tern, co
widzieliśmy niedawno w ,,Łowach
bogów“. Niema tam, prócz nie
smacznych karykatur, niczego wię
cej. Radzimy tej bądź co bądź
obserwatorce więcej uwagi zwra
cać na istotę przedmiotu. Ż takich
karykatur świat wierzeń nie skła
da się. •
Skoczylasa drzeworyty oma
wiałem wielokrotnie. Kramsztyka
prace tkwią w dawnych błędach
i niedostatkach. Pan Szuster w dal
szym ciągu je raki, od paru lat.

5

Z pośród posłów Sejmu wileńskiego.

Józef Małowieski, poseł z po
wiatu Oszmiańskiego, prezes
klubu Związku Rad Ludowych,
vice-marszałek Sejmu.

Witold Łokuciejewski.

Ludwik Chomiński, prezes klu
bu i stronnictwa „OdrodzenieWyzwolenie".

Antoni Trobszo, stronnictwo
„Odrodzenie1'.

Zofja ŁokuciejeA-ska.
(Dzieci prezesa Sejmu wileńskiego).

Boję się jednak naśladowców
Borowskiego, osobliwie damskich...
Parę jeszcze nazwisk malar
skich — i paru rzeźbiarzy: Wittig,
Kuna i Kamińska oto: „Rytm".
*
*
**
Bieżąca wystawa obecnie w Za
chęcie goszcząca nie zasługuje na
zastanawianie się.
Natomiast pracom Franciszka
Szwocha poświęcamy trochę miej
sca.
Młody malarz, zaraz po ukoń
czeniu studjów u Wyczółkowskie
go, porwany wichurą wojenną,
znalazł się w Rosji, gdzie miał jak
wielu innych możność oglądania
wszelakich niemożliwości.
Czego nie przeszedł, czego nie
przecierpiał! Ale i świat, jaki zo
baczył, nie bylejaki był. Takich
dzikusów, jak te mordy kirgiskie,

Antoni Hałko, „Odr.-Wyzwolenie",
sekretarz Sejmu.

nie znaleźć gdzieindziej. Warczy
to na płótnie jak zły pies, zieje
nienawiścią z podełba, łyskając
ślepiami.
Interesujące etnograficznie bez
względnie.
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Jan Adamowicz, „Odrodzenie".

Benjamina Łokuciejewska, (żona
A. Łokuciejewskiego), wilnianka.

Malarz oczywiście poza tą salą
„kirgiskich typów" malował i inne
rzeczy. Widzimy fragment „wesela
góralskiego".
Obraz daje świadectwo, że w
malarzu tkwi poczucie typu. Tak
pojętego wesela nie powstydziłby
się i najlepszy realista.
Czeszą „drobnego", aż dudni
w chacie,—to jest dokument praw
dy niezawodny.
„Karczma w Mosarzu" jest je
dną z najlepszych prac kolekcji.
Toż samo „Pałac mosarski".
Oczywiście wystawa ta nie prze
sądza wszelkich dalszych możli
wości. Rozwój tego talentu bę
dziemy śledzić dalej, bo prace
obecnie wystawione są tylko eta
pem, tylko chwilą — reszta się
musi znaleźć niebawem.
Władysław Wankie.

MELPOMENA PO WOJNIE.
2)

Teatr Polski w Bydgoszczy.

Wobec powstania naraz kilku no
wych polskich teatrów pewną tru
dność musiało przedstawiać skom
pletowanie odpowiedniego persone
lu, zwłaszcza, jeśli się z góry,
jeszcze przed odkryciem Bydgoszczy
przez p. Ponikowskiego, wykreślało
scenie tutejszej jej misję narodowokulturalną, wymagającą przestrzega
nia pewnego minimalnego artysty
cznego poziomu. Zadanie to nie
zgorzej zostało rozwiązane.
W składzie zespołu, który objął
ogółem 35 osób, pozyskanych głó
wnie z Krakowa i Warszawy, znalazł
się obok kierowniczki, która sama
należy do gwiazd polskiego teatru,
znakomity tragik St. Knake-Zawadzki
(chwilowo z powodu wypadku cof
nął się ze sceny), oraz szereg sił
młodszych, wśród których nie brak
aspirujących coraz wybitniej i coraz
szczęśliwiej do uwagi całego pol
skiego świata teatralnego. Pod tą
kategorję podpada główny reżyser
i doskonały odtwórca ról charakte
rystycznych. Krakowianin p. Karbow
ski, talent, zbliżający się pospie
sznym marszem do pierwszych
szeregów aktorskich w Polsce.
Wybijają się pozatem w zespole
bydgoskim coraz korzystniej pp. Pietruszyński, Senowski, Jaworski, Morozowicz, Morozowiczowa, Elertowiczowa, Topolska, Zdańska, Sła
wińska. Charakterystyczny jest szcze
gół, że nieomal cały personel po
chodzi „z zewnątrz
,
*
z centrum
i z południa Polski, czyli z dzielnic,

Knake-Zawadzki.

posiadających dawną tradycję kultu
ry teatralnej. Wielkopolska jest
w składzie aktorskim niemal nie
obecna, a jeden i bodaj, czy nie
jedyny artysta „miejscowego
*
pocho
dzenia—co znowu charakterystyczne
— zaczynał karjerę artystyczną na
scenach jeszcze niemieckich. Oko
liczność, że skład aktorski przyszedł
do Bydgoszczy z głębi Polski, po
siada wcale nieobojętne znaczenie
kulturalno- narodowe. Kresy wiel
kopolskie, a zwłaszcza północny,
bydgoski ich odcinek, mają tę wła
ściwość, że w procesie organicznego
wessania ich przez Polskę musi być
na pierwszem miejscu położone za
danie przyswojenia tutejszej ludno
ści języka polskiego w jego najszla
chetniejszej, najpiękniejszej postaci.
Najszlachetniejszy materjal dźwięko
wy w różnorakiej mozaice polszczy
zny, materjał, z którego niegdyś
utworzył się język Kochanowskiego
i Skargi, a w czasach późniejszych
język Słowackiego i Norwida, Sien
kiewicza i Tarnowskiego, Weyssen
hoffa i Żeromskiego, jest rodem
z Warszawy i Krakowa, z nad gór
nej i średniej Wisły. Polacy, rdzenni
Bydgoszczanie, nie mówią lepiej od
Poznaniaków, których mowa naogół
nie brzmi tak szlachetnym dźwię
kiem, jak krakowska, czy mazowiec
ka. To, co w bydgoskiem stanowi
tło, czy głębszą warstwę dla pol
szczyzny literackiej, jestto swoista
gwara polska ze starym pomorskim
nalotem, który zalicza się do grupy
,
*
.krajniackiej
według prof. K. Nit
scha jednej z najbogatszych w na
rzecza. Polak bydgoski ma z natury
wysłowienie miłe dla ucha, brakuje
w niem tylko dobroczynnego i uszla
chetniającego wpływu literackiej pol
szczyzny, polszczyzny w szacie arty
stycznej, którą to lukę wypełniał
natomiast wpływ jednego z najor
dynarniejszych języków świata, niem
czyzny filtrowanej przez gardło pru
skie. I dlatego właśnie, dla ukształcenia i uszlachetnienia w tern mieście
dźwięku mowy polskiej, dobrze jest,
że ze sceny odzywa się przez usta
aktora polszczyzna w najlepszem
wydaniu, ta sama, co w Warszawie
i Krakowie reprodukuje brylantowy
i tęczowy wiersz Słowackiego. Szko
ła dramatyczna, powstała dzięki
p. Siemaszkowej, licząca wśród
uczniów już także aspirantów miej
scowych, zaszczepi niewątpliwie kult
dźwięku polskiego w dalszej gene
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racji aktorskiej, niekoniecznie już
ściąganej z zewnątrz.
Polska publiczność teatralna,
którą Bydgoszcz znała do niedawna
tylko z okazji mniej lub więcej
udatnych przedstawień amatorskich,
zaczyna się zwolna wyrabiać. Cho
ciaż przybysza z innych stron razi
niekiedy nieco gminny wygląd i ma
niery tej publiczności, zgoła niepo
dobnej do eleganckiej premierowej
publiczności warszawskiej, czy choć
by krakowskiej, jestto dobry materjał
na publiczność teatralną. Jest wra
żliwa i łatwo entuzjazmuje się. Są
to zadatki cenne, atoli należy je
dopiero rozwinąć przez konsekwentną
akcję wychowawczą, którą przepro
wadzić mogą i powinny w solidarnem
współdziałaniu głównie dwa czynni
ki: kierownictwo sceny, jako mogą
ce dobierać odpowiedni repertuar,
i prasa, jako pośredniczka między
publicznością i teatrem.
Przewodnią myślą repertuaru było
od chwili otwarcia teatru poznanie
publiczności bydgoskiej w skróconem tempie z dawniejszym i nowszym
repertuarem scen polskich w najwy
bitniejszych, reprezentatywnych jego
utworach. Szedł tedy kolejno Fredro
z .Ślubami
,
*
*
.Zemstą
4 i .Geldha,
*
bem
Słowacki z „Mazepą
*
i „Kor,
*
dyanem
Bałucki, przepleciony szcze
gólnie udatnemi farsami obcego
repertuaru, .Wesele
,
*
,
*
.Kościuszko
.Przekupka waszawska
,
*
.Krakowia
cy i Górale", .Zaczarowane koło
*,
„Madame sans gene
,
*
.Djabeł
i karczmarka
,
*
„Wicek i Wacek
*,
. Moralność Pani Dulskiej *, „ Aszantka" „Betlejem Polskie
,
*
.Grocho
wy wieniec
,
*
,
*
.Dziady
.Obrona
,
*
Częstochowy
.W. Fryderyk
,
*
kilka
rzeczy Szekspirowskich i t. d. Lu
dzie nauczyli się już słuchać ze
sceny polskiego wiersza i słuchają
go coraz wdzięczniej, jakkolwiek
jeszcze najżywiej reagują na momenty
widowiskowe i melodramatyczne, jak
każda publiczność o prymitywnej

Józef Karbowski, reżyser teatru Miejskiego
w Bydgoszczy.

wrażliwości. Bydgoska poetka i dzia
łaczka społeczna p. Stefanja Tuchołkowa dorzuca teraz do rodzimego
repertuaru teatralnego oryginalny
utwór sceniczny p. t. „Bajka
*,
jakby
dla zaznaczenia, że i w tej dziedzinie
stać Bydgoszcz na wyższe aspiracje.
Mniej zachwycająco od kiero
wnictwa repertuaru współdziała nad
wychowaniem publiczności dla teatru
w Bydgoszczy drugi czynnik ważny,
prasa.
Teatr w mieście kulturalnie tak
inłodem, jak Bydgoszcz, teatr mi
mo wszystko właściwie tworzący się
dopiero, wymaga dla pomyślnego
rozwinięcia się atmosfery wielkiej
miłości, życzliwości, a choćby tego,
o co niegdyś wędrowna Melpomena
zwykła była apelować od rampy—po
błażania, jeśli go potrzeba. Dobrze
jest nie zapominać, że co innego
teatr bydgoski, a co innego Komedja Francuska. Tymczasem, jakie
kolwiek możnaby w tern mieście wy
szukiwać i konstatować objawy du
chowego wynarodowienia, na jed
nym punkcie sympatyczny gród nad
wodami Brdy jest polski ponad wszel
ką wątpliwość: domaga się od swo
jej sceny poziomu światowego. Pra
sa bydgoska nie ma w swym ze
spole ani jednego de Flersa ani
jednego Alfreda Ca pas, ale od nie
szczęsnego teatru żąda surowo, aby
stał na wyżynie, pozwalającej na
najgórniejsze zestawienia i porów
nania. Piszący te słowa przypomina
sobie z długoletniej praktyka słowo
w słowo te same wygórowane pre
tensje w stosunku publiczności, pra
sy i różnych czynników „miarodaj
*
nych
do teatrów we Lwowie i w Kra
kowie, do których różnoimienna opi
nia żywiła srogi żal, że nie zadowalniają w tym i owym kierunku
europejskich potrzeb wspomnianych
miast. Co jednak było w tamtych
wypadkach tylko niezdawaniem so
bie sprawy, że pretensje niewspół
mierne z naszemi istotnemi potrze
bami, a przedewszystkiem z możno
ścią pokrywania tych potrzeb nie
mają nic wspólnego z pożądaną
i zdrową krytyką, to w Bydgoszczy
staje się wręcz zabawne, nie mówiąc
o tern, że podcina wątłą płonkę sztu
ki polskiej w tern mieście. Zostań,
o Bydgoszczy, wprzód Atenami, a po
tem z całym spokojem domagaj się
idealnej doskonałości od tej garści
kochanków muz, którzy zadowolenia
ze spełnionego narodowego posłan
nictwa doszukać się na gruncie tu
tejszym jeszcze mogą, ale laurów
znacznie ciężej.
O więcej miłości i troskliwego
starania dla tej kresowej zachodniej
sceny niepodobna nie wołać, gdy się,
jak piszący te słowa, a pamiętający

Pod jasnem niebem Italji.

Dziewczę weneckie przy pracy.
Servizia Fot. Italiano per la Stampa Estera.

jeszcze żywo przedwojenną pruską
Bydgoszcz, z radością wita tutaj to
zapalone świeżo ognisko narodowej
kultury. Niechaj ta dzielna prasa pol
ska tutejsza, co tak niezmierne za
sługi położyła około obronienia i utrzy
mania tu samych elementów polsko
ści, nie ulegając niedorzecznej po
kusie udawania małego Paryża, mniej
ostrzy piór krytycznych, a więcej
widzi swoje zadanie w tern, aby nau
czyć publiczność kochać polską sce
nę i przysparzać jej jaknajwięcej lubowników. Niechaj czynniki komu
nalne pamiętają, że szczodrość na
rzecz polskiego teatru jest nietylko
ich obowiązkiem, ale powinna być
dowodem ich kultury i patrjotyzmu.
Rząd polski, którego szef miał świe
żo możność osobiście przekonać się,
jak niesłychanej wagi skarbem jest
ten niedawno wyzwolony szmat zie
8

mi wielkopolskiej i jak śmiertelny
a zarazem bohaterski bój o życie
był tutaj stoczony za dni pruskiej
niewoli, winien jest teatrowi w Byd
goszczy królewską subwencyę, któraby ściany jego głęboko i trwale
wmurowała. Niemiecka scena byd
goska cieszyła się specjalną opie
ką ostatniego pruskiego króla, Któ
ry poprzysiągłszy w niedalekim stąd
Toruniu zagładę „zuchwałej nacji
polskiej", czuwał osobiście nad tu
tejszą redutą pruską w postaci nie
mieckiego teatru. Czy może Rćeczpospoli a polska mniej dobrze ro
zumieć swój obowiązek opiekuńczy
nad instytucją kulturalną, która swój
byt na miejscu zburzonej placówki
wroga zawdzięcza głównie patrjotyzmowi polskich artystów?
Antoni Chołoniewski.
Bydgoszcz.

JAN LEMAŃSKI.

y WAL E.
POWIEŚĆ SENTYMENTALNA Z CZASÓW WOJENNYCH.

Raz była panna, co się zwie,
l te panieńskie cnoty dwie:
Młodość i piękność były w niej
Uosobione, posag — mniej.
I konkurentów miała dwu:
Jeden był zuch, podobny lwu
I jak lew goły, bo ten zwierz,
Prócz pustyń, nie ma nic, jak wiesz.
Drugi-miljarder, nouueau riche,
Aprowidował armję w ryż,
Podczas utarczek szedł na tył,
Gdzie dobrze jadł i pił i tył.
Zaś lew z odwagą bił się lwią
Za kraj (dostawcy z takich drwią).
Dziś ma liwerant domy, wsie,
A żołnierz — krzyż i łapę ssie.
Wzór męstwa i król złotych gór:
Ci dwaj o pannę wiedli spór.
Każdy zarzuca na nią sieć,
A ona nie wie, kogo chcieć.
Jak oblężony z dwu stron gród,
Nie wie, uchylić komu wrót.
Tam zysk i łup, tu lauru liść:
Z kim żyć? za kogo za mąż iść?
Tamten ma dom—sto okien front-.
Ten — jeden pokój, ciasny kąt.
Ów ma samochód firmy „Benz"-.
Ten ma tramwaju ledwie kęs.
Tamten ma futro, smoking, frak:
Temu na bal lakierków brak.
Tamten czaruje złotem plomb:
Ten ma zwyczajny biały ząb,
Z tamtym w Astorji zje się krem:
Z tym urzędowy obiad zjem.
Z tamtym w teatrze loża: ten
Zdobędzie wina stropontin.
Co robić? Już mi głowa sejmie:
Komu rzec „tak", a komu „nie"?
Jeden ma twarz—z łiolandji ser:
Drugi — jak seraf z nieba sfer.
Tamtemu czerep lśni jak kask:
A temu z czoła świeci blask.
Tamten wąsisków czerni spląt:
Ten ma puszysty wąsik blond.
Jeden pękaty, gruby-, zaś
Drugi wysmukły jest jak paź.
Tamten ma głos, jak dzban, gdy
pękł:
Ten—metaliczny, srebrny dźwięk.
W oczach ów ma jesienny męt:
Ten — majowego ranku smęt.
O myśli moja, serce, mów-.
Kto ci jest milszy? ten, czy ów?
Jednego straszy wiatru ciąg-.
Drugi by się z wichrami sprzągł.

Jeden ma dla mamony cześć:
A drugi mówi: pal ją sześć!
Tamten w poezji be ni me.
Ten nią porusza serce me.
Z tamtym mi ciemno w biały dzień:
Z tym nawet w mroku pełnia lśnień.
IV tamtym uczucie dosyt zżarł,
A tego miłość — jasny żar
Kogo mam wybrać? Tego z ziem,
Czy tego z niebios? Czy ja wiem.
Tam skarbów skarb: tu chluba
chlub.
Padź, mamo, z kim mam zawrzeć
$lub?
Tu mówi mama: — Córuś, zważ:
O, byt tu chodzi, nie o twarz.
Ślub z porucznikiem? QueUe
idee!
Mais royons donc, regardez...
Że młody i że dzielny chwat
I nie ma organizmu wad,
To pięknie, lecz wśród życia burz
To jest... to jest... pour la
bonne bouclie.
Ale podstawa życia — treść:
To jeść i, powiem, dobrze jeść.
Ula chere,nie możebyćdwu zdań:
Z bogatym na kobiercu stań,
Zetkniesz się z szczęściem bee
a bee.

—Ach, mamo!—tutaj panna w bek-.
Wiem, że najlepsza jesteś z mam,
Lecznic wiem, czy cię słuchać mam
I bez miłości męża brać!
Tatusiu, ty mi, ty mi radź.
Więc tatuś, zdrowy chłop, jak tur,
Do żony mówi: — Nie baj bzdur.
Toż i ja niegdyś, goły drąg,
Do pracy m nie miał nic prócz rąk.
A przecie pośród życia groź
Nie wypadł mi najgorszy los,
I jakoś dotąd Pan Bóg strzegł.
Szczęście to nie na miljard czek.
A co jest miłeść dwojga dusz.
Chłopiec ci rzeknie, bo i któż?
Przecie nie ten, kto już się spasł
I wnet na „kocham" powie „pas",
A zatem ślę po chłopca wlot
Ijuż... Młodzieńcze, bierzjąwsplot.
Dziś się zaręczaj, jutro żeń,
I dzielcie raj miłosnych drżeń.

Oto najlepsza z moich rad.
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Jakoż bez długich czasu strat
Ogłosił to z ambony ksiądz,
Że się małżeńskim węzłem sprząc
Nustępujący mają wnet.
Kawaler A i panna Zet.
Ktoby przeszkodę wiedział snąć,
Ten do parafji niech da znać.
To gdy usłyszał nababów,
Nie wiem co czuł, lecz westchnął:
— Uff!
Namarszczył farbowaną brew
I rzekł: — Przeszkoda jest, psia
krew!
Tu jakby stracił zdrowy sens,
Wautomobil siadł — w swój „Benz",
— Na Hipoteczną - krzyknął—
wio!
Rejenta za kark chwycił lwio
I, choć niepora była, wprzągł
Do pracy: do hi folio ksiąg
Niezwłocznie taki zapis wnieść,
Którego jest niniejsza treść:
„Dla nowożeńców młodych (tu
Nazwisko) dar miljonów stu
Wpisuje się"... Aż papier akt
Dziwował się na taki fakt,
Że panna goła, jako karp,
Nad pieniądz woli uczuć skarb,
I że miljarder dla jej łask
Do tego stopnia stracił mózg,
Że ogniskowi swemu wbrew,
Dorzuca do cudzego drew
I jeszcze taki gruby kusz!
Aż wzruszył się foljałów kurz.
Sam tylko rejent, zimny człek,
—Należy się za koszta—rzeki—
Tysięcy mi sto, minus — plus.
I już powieści koniec. Szlus.
Było wesele z mnóstwem win,
Wódek, likierów, chwm/pagnefine.
Stół się od tortów giął i bal.
I ja tam byłem jako gap,
Niszczący trunków pewną część
Toastem: „Młodej parze szczęść”!
I nabab z nami spił się wraz,
I cudzem szczęściem oczy pasł,
l mówił:—Ach, wierzyłem zbyt,
Że na bogactwie poległ byt,
Że celem jest kolekcja dóbr...
To mówiąc, spłakał się jak bóbr.
Koiliśmy te strugi łez
Likierem z kawą... no i bez.

TRZYNASTY TYGRYS.
(Z podróży do Indji Wschodnich i na Ceylon

znakomitej naszej artystki

dramatycznej).
Medyolan, 1922 r.
Szanowny Panie Redaktorze!
Prosił mnie Pan w Warszawie o jakieś wspomnienie dla „świata“
z mojej podróży na Wscbód. — Mój Boże! Nigdy nic nie pisałam do
druku, a w głowie mojej roją się wspomnienia tak dziwaczne, ode
rwane, żadnym sznureczkiem logicznym nie związane, że doprawdy
niecb pan sam ostro sądząc zdecyduje, czy nadają się dla szerszej
publiczności i czy podane w swej surowej nieliterackiej formie, mogą
ją zainteresować.
Nie mnie brać się do opisywania tajemniczych cudów Indji, lub
bogactwa natury Ceylonu. Napisano o tern już bardzo dużo i o wiele
lepiej, niż jabym to mogła zrobić, gdybym nawet cały mój talent
zdołała wtłoczyć w to pióro, które trzymam w ręku! Spróbuję panu
skreślić jedynie moje osobiste wypadeczki. Ot, ziarenka piasku.,.

Jadwiga Toeplitz Mrozowska.

Cłyszał pan z pewnością o wyspie Elephanta, leżącej w odle
głości paru mil morskich od
Bombay’u. My—Biali, odbywamy
tam zawsze pielgrzymkę, aby po
dziwiać świątynię wykutą w skale,
podobno lat temu 1170. Osobiście
przyznać muszę, że nie znalazłam
w niej nic tak wielce godnego po
dziwu i zachwytu! Interesował mnie
natomiast bardzo: „lingam",
*)
któ
ry miałam ujrzeć wystawiony na
widok i hołd publiczny — po raz
pierwszy w życiu! I ten zawiódł!
Jest tak monstrualny, że traci wszel
ką rację prawdopodobieństwa... Ma
wyobrażać atrybut Siwy. Dobrze!
Ale ponieważ ów bóg jest przed
stawiony wszędzie, jako mniej wię
cej normalny człowiek, muszę uwa
żać kamieniarza, który poważył się
wykuć coś podobnego, za naj
skrajniejszego megalomana. Tak!
Z pewnością Elephanta mnie zawio
dła. Ale powrót z Elephanty—nie.
W motor-boat, która przedzie
rała się przez szerokie fale oceanu,
było nas — dwie pary. Wieczór
chłodny, księżyc olbrzymi, czer
wony, wisiał nad nami w prze
strzeni, światełka dalekiego Bombay’u i okrętów w porcie migotały
we mgle. Kosz z herbatą, whisky
and soda i sandwich’ami, rysował
się dokładnie na dnie łódki, obok
nieruchomych dwóch czarnych
figur — służących. Zmęczenie go
rącem i wycieczką, oddalenie tak
znaczne od pieleszy domowych,
chłód wreszcie nocy tak dla nas
niespodziewany, wszystko to zbli
żało nas, dwie kobiety świeżo wylądowane na indyjskim brzegu, do
tych dwóch przemiłych angielskowłoskich kolonistów, którym by
łyśmy oddane w opiekę i którzy
w niespodziewanie prosty i ser
*) Wytłomaczenie
patrz w Encyklopedji.

słowa „lingam",

deczny sposób z tej opieki się
wywiązywali. Rzecz prosta, że flirt
stateczny nawiązał się dość prędko.
Proszę nas źle nie sądzić, czytel
niku. W tern dalekiem mrowisku
ludzi kolorowych, tych dwunogów,
zawsze tak nam, mimo wszelkie
przeszczepki naszej kultury —
obcych, tych fanatyków, którzy
dla nas w głębi swych mrocznych
oczu mają tylko nienawiść i po
gardę, a we wszystkich zwojach
mózgowych rozwinięte dążenie do
wyzyskania „Bladego Człowieka".
W tym kraju, gdzie na każdym
kroku czyha na ciebie: gad trąd,
woń kwiatu ach! cień drzewa
(„Strychnos" na Ceylonie), gdzie
straszliwa mutiny zerwać się mo
że z godzinę na godzinę, gdzie
tysiące istot ludzkich wiedzą o to
bie i śledzą każdy krok twój, a ty
ledwie znasz twoje najbliższe oto
czenie. W takim kraju, mój drogi
Czytelniku, każdy biały człowiek
jest ci bratem. Homo homini lupus
tam się między nami nie odczuwa,
(prócz konkurencji handlowej). Pod
wpływem grozy otoczenia, my
Biali tam nareszcie tworzymy jed
ną chrześciańską rodzinę, tam się
kochamy!
Towarzysz mój był zapalonym
myśliwym Przedreptał setki kilo
metrów kwadratowych dżungli,
piasków pustyni, mokradeł Bengala. Rozmowa więc szybko zeszła
na temat polowania, na które wy
bierał się właśnie nazajutrz, po
moim wyjeździe z Bombay’u.
Polowanie urządzone przez
political agent w wielkim stylu,
z setkami ludzi nagonki, słoniami
i obozami, wyruszało na pięć ty
godni w dżungle. Osaczać miano
głównie tygrysy. Wszystkim wia
domo, jak przesądni są myśliwi.
Towarzysz mój opowiadając o tych
przygotowaniach chmurzył się co
raz bardziej.
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— Co panu jest — pytam — cży
nie ma pan ochoty jechać na to
polowanie ?
— O nie! Mam i wielką, ale...
— Cóż takiego?
Przyznam się pani: zabiłem do
tąd 12 tygrysów. Obecnie wypadnie mi strzelić ’do trzynastego...
Myśl ta denerwuje mnie... lękam
się więc, czy mi ręka nie zadrży,
czy mię oko nie zdradzi...
Popatrzyłam na niego. Blada
długa twarz, przecięta prostą linią
czarnych podłużnych oczu i ciem
nych angielskich wąsów, miała
wyraz niemal tragiczny. Poczu
łam, że pod wpływem podobnego
uprzedzenia, może naprawdę chy
bić. A wiadomo mi już było, czem
grozi ranny zwierz. I nagle, jakiś
początek figlarnej myśli zamajaczył
mi w głowie. Coś z lat dziecinnych,
z szerokich niw ziemi kieleckiej,
wspomnienia z białego dworku,
grudniowych wypraw na zające,
staropolski obyczaj...
— Oh my dear boy! Niech się
pan nie lęka. Mogę tak zrobić, że
żaden tygrys, postrzelany nawet
jak sito i żywy, nie dostanie pana
na długość łapy. Talizman mój —
jest dość oryginalny, ale tak sym
patyczny, no i przyznać muszę,
ładny, że na pewno doda panu
odwagi więcej niż dziesięć skaplerzy indyjskich i zniszczy złe prze
czucia.
— Thank you! Czy ma go Pani
przy sobie?
— Mam. Ale pokażę dopiero
przed wyjazdem.
Minęło kilka dni. Wycieczki,
bale, burning ground (Hindu Golgotta, jak nas zapewniał czekola
dowy Hindus, układający stosy do
palenia trupów), przyjęcie w domku parsów. Wieże milczenia, pro
cesje potwornych i śmiesznych
bogów hinduskiego Olimpu i dzie
wic o piersiach, brzuchach i bioprach, o jakich się nikomu w Euro
pie nie śniło . Zaczynało się dla
nas jakieś nierealne życie... Co
dziennie wieczorem towarzysz mój
pytał o swój „talizman"
— Jeszcze nie czas—odpowia
dałam.
Nareszcie nadszedł dzień wy
jazdu.
Ostatni spacer nad szumiący
Ocean, ostatni obiad wydany dla
nas. W jasnych, dekoltowanych
toaletach, w jakichś złotem i sre
brem szytych gazach zamiast „pal
totów", na odkrytych ramionach,
w gronie licznych przyjaciół, upo
jeni trochę winem, trochę słowami,
i wonią kwiatów, jedziemy na sta
cję. Wagon mój w pociągu, który
ma mnie wieść do Madrasu, stoi

otwarty, wystrojony jak salon:
„Fortwo wbite temales“ głosi kar
ta przybita na ścianie wagonu.
Ostatnie pożegnania rzucone
z ust do ust. Ostatnie spojrzenia
ócz brylantowych w głębie oczu
mrocznych. Ostatnie shake hands.
Jakiś zielony turban pochyla się
przedemną na prawo, ciemne ręce
zarzucają mi na szyję girlandę
z jaśminu. Turban pomarańczowy
kłoni się na lewo, wąskie długie
ręce zarzucają mi na szyje girlan
dę z róż. Blada „Biała" twarz
jawi się przedemną: Good bye!
Stałam już jedną nogą na stopniu
wagonu, gdy wtem dobrotliwy
wietrzyk zawiał od strony oceanu.
Lekka suknia uniosła się w górę,
odsłaniając suche kolanko, obcią
gnięte liliową pończochą.
— Look here! oto porte bonneur staropolski!
Biała twarz blednie jeszcze bar
dziej, oczy z podłużnych, robią się
okrągłe. Usta już, już, dotykają
liliowego trykotu, ale sukienka
opada. Spokój w naturze wraca,
czar na myśliwego rzucony!
Jakieś białe dłonie wtulają mi
w ramiona pęki czerwonych kwia
tów...
Mam wrażenie, że jestem, jak
owa jałówka, którą ustrojoną w
kwiaty prowadzono niegdyś w Egi
pcie groźnemu bóstwu na ofiarę...
Hałas targanych dzwonków,
trzask zamykanych drzwi, ruszamy.

P. Georges

Vaxelaire

Honor.

Konsul Polski w Brukseli.

P. Georges Vaxelaire Honor. Konsul Polski
położył wybitne

zasługi

przy

organizacji

Izby handl. Belg.-Polskiej w Bruges.

Trzynasty tygrys!...

Ostatni okrzyk: Good bye!!
Rzucam się na łóżko. Róże
i jaśminy zalewają mi usta, duszą
zapachem, w głowie zamęt, palce
błądzą w listkach różanych, jakby
we włosach jedwabistych upojenie.
Ktoś ciągnie mnie za nogę;
— Zdejmuj suknie — słyszysz!
Już cała zgnieciona... kto będzie
prasował?
— Kto? Czego? Odwracam się
do okna. Pociąg rwie z hukiem
w ciemną podzwrotnikową noc...
Jestem jak owe jałowice, które

prowadzą groźnemu bogu — na
ofiarę...
KONIEC.
P. S. W pięć miesięcy potem,
w cichym naszym domku pod Medyolanem, pojawił się mój przyja
ciel — myśliwy z Bombay’u, dźwi
gając pod pachą skórę trzynastego
tygrysa, którą z wdzięcznością zło
żył u moich stóp!
Jadwiga Toeplitz Mrozowska.
Medyolan.

Z TYGODNIA.
I17szystkie troski poszły w zapomnienie. Sprawa wileńska, Ga
licja Wschodnia, deficyt skarbowy,
repatrjanci... Niech się kłopoczą
starzy nudziarze, z trudnością po
włóczący nogami! Warszawa nie chce
słyszeć o smutnych rzeczach, War
szawa chce tańczyć, chce szaleć
w rytm zmysłowych tonów fox-trotta
lub jeszcze bardziej krew rozpło
mieniających dźwięków — tanga.
Gdzie tylko inkwizycja mieszkanio
wa zostawiła wolny szmat gładkiej
posadzki, wieczorem zapalają się
światła, gromadzą wydekoltowane
panie i mniej więcej ufraczeni pa
nowie- Zbierają się pod różnem
wezwaniem. Raz zaprasza pułk jazdy
lub piechoty, to zwie sam Sztab
Generalny; studenci — i dziennika
rze, Gruzini i repatrjanci, urzędnicy
i aktorzy. Tańczy dygnitarz o d'imnem spojrzeniu, i paskarz o brzu
li

chu jak kabaszon, — puścił się
w pląsy rozochocony proletarjusz
i zbiedzony umysłowiec. Znalazły
się nagle pieniądze, utajone przed
sieciami p. Michalskiego. Na kolacyjnych stołach pojawiły się przed
wojenne majonezy i indyki „z kom
,
*
potami
— legominy o misternych
kształtach. W wystawowych oknach
zacnych kupców kolonjalnych nęcą
oko liczne butelki szampana. Lich
szych wprawdzie gatunków, ale po
20 tys. marek, za bezcen! Baw się,
Warszawo! Któżby myślal, co będzie
jutro! Kto będzie oszczędzał znie
sławione marki polskie! Już brzmią
pieściwe tony Salome, już wiążą
się pary w drażniące uściski, które
się teraz tańcem nazywają. Po ośmiu
latach wojny, niepokojów, nędzy,
kłopotów — młodość żąda swej
cząstki wesela i radości, powstrzy
mywana długo chęć zabawy i uży

cia wybucha nieposkromionym pło
mieniem.
Jest tak podobno wszędzie, —
w Paryżu, Wiedniu, Berlinie-.- Dla
czegóż miałoby być inaczej w War
szawie?
ale, w których odbywały się daw
niej bale publiczne, okazały się
zbyt szczupłe. Więc ochota taneczna
wciska się do gmachów, które zgoła
innym służą przeznaczeniom Bal
Sztabu Generalnego, najświetniej
może zorganizowany, gromadzi sie
dem tysięcy osób w Szkole Pod
chorążych. Aule i komnaty wykła
dowe Politechniki zamieniają s ę na
jeden wieczór w sale balowe- Pre
zydent ministrów udziela swego pa
łacu dziennikarzom.. Każda reduta
wypełnia ogromne przestrzenie Tea
tru Wielkiego. W sobotę zwłaszcza,
przed północą, stolicę chwyta go
rączka. Samochody, dorożki i nocne
tramwaje nie są w stanie przewieźć
tłumów, dążących do sal balowychPer pedes apostolorum! Z pod ciem
nych płaszczów wyzierają jasne
suknie wieczorowe. Wiatr odwinie
futro i w świetle latarni błyśnie biel
frakowej koszuli. Ta i owa panienka
piastuje troskliwie w lęku tekturowe
pudełko. Przybory kotylionowe? Prze
kąska, przezornie obmyślona? Nie,
pantofelki taneczne, które w westy
bulu balowym zastąpią uliczne bu
ciki. Tak dziewczęta wiejskie, idąc
na odpust, nowe trzewiki niosą
oszczędnie w ręku i dopiero pod
murem kościoła przystrajają nogi
w świąteczne obuwie.
Panienka warszawska coraz częś
ciej przywyka iść na bal w towarzy
stwie koleżanek i kolegów. Mamę
i papę zostawia w domu. Po co
mają się nudzić i męczyć? Powrót
z balu odbywa się najczęściej ja
snym rankiem...
Zmienił się widok sali balowej.
Demokratyzacja. Obok kosztownych
toalet — suknie skromniejsze, ręką
domowej szwaczki skrojone; obok
nieskazitelnego kroju fraków — smo
kingi i żakiety. Dużo mundurów
wojskowych. Ale mundury wojenne,
szarych barw, — bardziej wygodne,
niż kształtne, — niebłyskotliwe.
Do przeszłości należą owe wspa
niałe bale „ratuszowe" lub „resur
*,
sowe
które gromadziły arystokra
cję i finansjerę stołeczną. Arysto
kracja rozpłynęła się gdzieś, stara
plutokracja — zubożała. Cóż zna
czą jej solidnie ulokowane fortuny
w obec latających miljonów „nuwo*?
riszów
Powiedzmy otwarcie, nie
ma się czego wstydzić: sala balowa
warszawska schamiała cokolwiek —

Zatarg teatralny.

jak schamiało wszystko dokoła. Nie
zmieniła się tylko uroda i swoisty
wdzięk warszawianek.
al się kończy, wielkie sale pu
stoszeją, jednak nie wszyscy
uczestnicy nasyceni. Szepty, namo
wy, układy... Kilkanaście dorożek
pędzi ku pierwszorzędnym restaura
cjom. Zaspani kelnerzy otwierają
gabinety, błyska światło, — już od
zywają się powabne dźwięki pianina.
Przez okna wdziera się blady świt.
Nic to! Zabawa taneczna zaczyna
się na nowo, w mniejszem kole,
tern więcej ożywiona. Zdarza się
podobno, iż trwa dwadzieścia cztery
godzin bez przerwy. Pomawiają nas,
Polaków, o brak wytrwałości. Jakże
niesłusznie! Bo to po nocy nie
przespanej i w dzień niejedną damę
czy kawalera czeka dodatkowa praca.
Nowe tańce wymagają głębszych
studjów. Wrodzony talent nie wy
starcza. Trzeba nauki. Więc profe
sorowie tańca oblężeni. W nabożnem
skupieniu odbywają się te seminarja
taneczne. Żądza wiedzy przemaga
znużenie. Dokładna znajomość „shimi“ jest nieodzowna. I two-step,
pozornie łatwy, ma przecież swoje
tajemnice. Parę takich karnawałów,
wysiłek na dłuższą metę, a Polska
dorówna — przynajmniej w dziedzi
nie tańca — Zachodowi.

B

S

owe tańce, nowe obyczaje. Z sali
balowej dygocącej żarem zmy
słowej muzyki i podniecających
uścisków, dwóch „dżentelmenów"
unosi na pół przytomną hrabinę
w jakieś tajemnicze ustronie. Orgja
kończy się nazajutrz samobójstwem
młodej nieszczęśliwej kobiety. W
pierwszorzędnej restauracji podpity
panicz o starem, historycznem na
zwisku zbliża się do pani, siedzącej
samotnie przy stoliku, i czyni zu
chwałe propozycje. Zjawia się mąż,
dowiaduje się o obeldze, odprowadza
żonę do dorożki, wraca, odszukuje
aroganckiego młodzieńca. I ciężką
ręką wielokrotnie policzkuje hrabicza, kelnerzy ledwie mogą wydrzeć
niefortunnego Don Juana karzącym
dłoniom. W parę dni—pojedynek. Paniczyk lepiej strzela. Rani śmiertelnie
przeciwnika, który po kilku dniach
umiera... Nawet cichy dotąd Bazar
poznański staje się widownią burdy
i strzelaniny, która kończy się tra
gicznie. Duszne opary wojennego
zdziczenia, czy objawy powojennego
chamstwa? Łańcuch skandalicznych
wypadków codzień nieomal wzbo
gaca się w nowe ogniwa.

N

Fot. St. Brzozowski.

P. Marja Majdrowiczówna, jedna
z najbardziej utalentowanych młodszych
artystek warszawskich, wystąpiła z Te
atrów Stołecznych, do których zaanga
żowaną została przez dyr. Ordyńskiego. P. Ryszard Ordyński, jak wiadomo,
ustąpił z dyrekcji Teatrów Stołecznych
i wyjechał za granicę. W organizacji
tych teatrów nastąpiły dość znaczne
zmiany, zaniechano narazie wykończe
nia wielkiej sceny, która miała być przy
bytkiem dramatu i poważnej sztuki, na
tomiast uruchomiony został teatr „Komedja“ o lżejszym repertuarze. Te
zmiany skłoniły p. Majdrowiczównę do
wystąpienia z zespołu. Dyrekcja Te
atrów Stoh cznych domaga się wszakże
od uroczej artystKi bardzo znacznego
odszkodowania za rzekome zerwanie
kontraktu. Sprawą zajął się Związek
Artystów Scen Polskich. Nie należy
wątpić, że uda mu się załatwić kon
flikt polubownie. Wobec niesłychanego
braku talentów aktorskich, wobec po
rzucenia sceny w ostatnich czasach
przez kilka najwybitniejszych artystek,—
usunięcie się z teatru p. Majdrowiczówny byłoby stratą niepowetowaną.
Ogólny interes teatralny musi stać po
wyżej interesów poszczególnej sceny.

skrz.
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Ze świata artystów poi kich w Paryżu.

Fr. Black.

Przebudzenie (marmur).

Fr. Black.

Pani Pieńkowska (kamień).

Fr. Black.

Z. L. Zaleski (gips).

Ze świata artystów polskich w Paryża.
Franciszek Black.

Fr. Black.

Jeden z najciekawszych artystów
polskich w Paryżu. Pracownia jego
odwiedzana jest licznie nietylko
przez Polaków, ale o wiele więcej
jeszcze przez cudzoziemców, zwła
szcza przez Amerykanów.
„Madonna” Black’a święciła pra
wdziwy tryumf. Jest to dzieło
oryginalne w pomyśle i wykonaniu.
„Madonna" przypomina zarazem
dzieła hinduskie i dzieła średnio
wieczne dziwną powagą zamyślenia,
a jednocześnie wielką pogodą.
W całej postaci jest hieratyczna
sztywność średnich wieków.
Portrety p. Black’a przypomina
ją czasy, gdy biusty były podobne
do biustów, a nie do rozpaczliwie
wykręconych arabesek z marmuru.
Dość spojrzeć na biust znanego
krytyka literackiego p. Zygmunta
Lubicz - Zaleskiego i portret pani
Pieńkowskiej, aby się przekonać, że,
mimo bardzo indywidualnego poję
cia i wykonania, zachowane jest
podobieństwo, stylizowane bezwątpienia, lecz niezmiernie wyraziste.
„ Wiosna *,
to cudna postać
dziewczęca, pochylona nieco na
przód, ręce przy skroniach. Czyni
wrażenie wiosennego, słonecznego
poranku.
W „Przebudzeniu
*
zwraca uwa
gę nieco zagadkowa, subtelna twarz
kobieca; „Śmiech
,
*
to miniaturowy
akt kobiety, zanoszącej się od
śmiechu.

Madonna (drzewo).
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Duże wrażenie robi wielka, na
turalnych rozmiarów postać „Ewy
*
z jabłkiem i wężem. Jest coś nie
wypowiedzianie kobiecego w wyra
zie jej twarzy i zarazem coś prze
kornego w ruchu, którym ujmuje
biblijne jabłko .. wahanie, czy chęć
drażnienia węża?...
Taż sama „Ewa
*
w bronzie wydaje się bardziej wiotką i samotną.
Należy jeszcze wspomnieć o in
teresującej „Myśli
*,
o pięknym biu
ście Paderewskiego i o pełnej
wdzięku „Bachantce
.
*
Black nie jest zwolennikiem kubizmu, dadaizmu i wielu innych
*.
„izmów
Od artystów domaga się
długich i poważnych studjów, żąda
ukształcenia talentu i umysłu. Su
rowy dla siebie, jest nim i dla
innych.
Cieszy się powszechnym sza
cunkiem.
Paryż.

Dr. M. Kasterska.

„Horsztynski“ na stenie krakowskiej.
Teatr miejski im. Juljusza Słowackie
go w Krakowie wystawił w ostatnich dniach
.Horsztyńskiego" z niezwykłym pietyzmem
dla dzieła wielkiego poety, oraz wysiłkiem
prawdziwie artystycznym całego teatru,
zarówno dyrekcji, reżyserii, artystów i per
sonelu technicznego. Wystawienie „Hor-

Iwo Gall.

sztyńskiego" co do nakładu pracy i ko
sztów przewyższyło znacznie „Orlątko
*
Rostanda, do tej pory największy wysiłek
materjalny sceny krakowskiej. Stylową
oprawą dramatu Słowackiego były prze
śliczne dekoracje pomysłu utalentowanego
krakowskiego artysfy-malarza Iwona Galla.
Artysta przeprowadził doskonale kontrast
wnętrz zamczyska, jakby posępnego widma
duszy hetmana, a skromnej siedziby szla
checkiej, opromienionej światłem trady
cyjnej pogody. Ten moment otrzymał
szczególniejsze
uplastycznienie
dzięki
kontrastowi wyniosłych fragmentów zamku
(jakich — jeśli idzie o wysokość — na sce
nie krakowskiej dotąd nie było) z prostym,
niziutkim dworkiem Horsztyńskiego. De
koracje Galla są w calem tego słowa zna
czeniu plastycznym symbolem akcji i na
stroju dramatu.

Teatry Warszawskie.
Teatr Rozmaitości. Gustawa
Beylina „Kobieta bez przeszłości",
komedja w trzeci) aktacf).

Kobieta szczęśliwa—nie ma prze
szłości, żyje dla dzisiejszego ko
chanka, aby jutro, znalazłszy inne
,
*
„szczęście
stać się „dziewicą
*
w oczach drugiego.
Tej sofistycznej filozof ji uczucio
wego impresjonizmu, w której łatWO
odnaleźć wszystkie hasła „wolnej
miłości", „wyzwolonej kobiety
,
*
„pra
wa do szczerości uczucia
,
*
starał
się p. Beylin nadać w swej sztuce
charakter objektywny. Użył więc —
obok zręcznej faktury komedjowej,—całego szeregu sytuacyj, scen,
djalogów i postaci, z jakiemi spo
tykamy się od lat kilkudziesięciu
w dobrej bulwarowej komedji.
Ale z tych fragmentów całości
nie stworzył. Bo wtórna obserwacja —
poprzez czytane lub widziane sztu
ki,—raczej zamyka niż otwiera dro
gę twórczości dramatycznej. Naj
wytworniejsza nawet kompilacja ko
mediowych sytuacyj nie wyjdzie ni
gdy poza ramy szanownego i salo
nowego dyletantyzmu, jeżeli między
autorem a jego dziełem nie istnie
je niezawodny i nieomylny związek,
oparty na bezpośredniem przeżyciu
i doświadczeniu artystycznem.
W komedji p. Beylina związek
ten jest niedostrzegalny. Autor wziął
na serjo, niemal horoicznie, swych
bohaterów i rtworzył sobie drama
tyczną sytuację bez wyjścia. Pani
Ala, — kobieta bez przeszłości, —
byłaby może świetnym typem cy
nicznej kurtyzany, zazdrosny o „pra
wo pierwszego uczucia
*
narzeczony
byłby zajmującym w roli głupca lub
donkiszota, a stary, zwyciężający
przyjaciel Piotr, mógłby rozbrajać
jako ...wyrafinowany i przebiegły
rozpustnik.
Niestety, autor wołał być senty
mentalnym. Satyrę komedji umie
ścił w niezawsze rewelacyjnych pa
radoksach, a osobom komedji na
rzucił patos liryczny i płaczliwy.
Każda z postaci „rozpinała namiot
swojego smutku
*
na pustyni zagad
nień, które w wytwornych salonach
mogą być conajwyżej przedmiotem
zabawy towarzyskiej i ironji.

P.
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Mężczyzna, poślubiający piękną
wdówkę, musi mieć dużo dobrej wo
li i wyobraźni, aby uwierzyć w jej
dziewictwo uczuciowe. Ta wiara stoi
w prostym stosunku do męskiej nai
wności. Któż z dzisiejszych dżen
telmenów (pełnej i pół krwi) wyznaje w życiu zasady małomieszczańskiej moralności. Tam, gdzie ko
biety są „wyzwolone
*,
mężczyźni napewno pozbawieni są przesądów.
Dlatego salon p. Beylina — po
mimo nienagannych pozorów, świet
nych fraków i batikowych abażu
rów, — jest mocno podejrzany. Jakgdyby niski parter podniesiono gwał
tem na wyżyny mezzaninu. Jego mie
szkańcy zaczynają już nawet szer
mować językiem podsłyszanych pa
radoksów, ale z trudnością jeszcze
utrzymują się w pozycji „wytworni*.
siów
Paradoks przybiera co chwi
la formę niedwuznacznego dowcipu,
na który wysilają się wszyscy, aby
pokryć wewnętrzne zakłopotanie.
Wogóle paradoksy nie należą do
najsilniejszych stron tej komedji.
Autor istotę paradoksu doprowadził
do absurdu i zmechan'zowania. Wy
powiadany nie we właściwym mo
mencie i nie przez odpowiednich
ludzi, paradoks wywołuje wrażenie
piorunująco — odwrotne; staje się
komunałem, paradoksem paradoksu,
Bo wartość dramatyczna paradoksu
leży nie w narzucającym się kon
traście utartych pojęć, ale w ich
świeżości i celowem zastosowaniu
odwróconej definicji.
Komedjowo interesującym w po
myśle jest stosunek drugiego aktu
do trzeciego, interesującym jako
próba przestawienia sytuacji i ról.
Ale wykonanie tego pomysłu było
prymitywne. Ktoś komuś mówił cią
gle ty zamiast pan, ktośchciał się
*
„dotykać
a nie mógł i t d. Wstrzą
sające sceny raziły nikłością treści
djalektycznej.
Nie wszyscy aktorzy grali salo
nowo. P. Pichor z wielką rutyną
i talentem czyniła wszystko, aby
uwierzono prawdzie jej przeżyć; je
żeli nie przekonała nikogo, nie jej
w tern wina. P. Chmieliński cierpli
wie i z godnością dźwigał na sobie
ciężar roli spóźnionego amanta. Na
prawdę pięknie i — komedjowo—bez
zarzutu wyglądały pp. Belina i Kościeszanka.
Emil Breiter.

Pierwszy romantyczny poemat.
„Marja” Antoniego Malczewskiego.

*,„Marja
pierwszy romantyczny,
przedmickiewiczowski poemat, inte
resuje dziś i wywiera swój czaro
dziejski urok, jakgdyby w ten spo
sób los chciał wynagrodzić poecie
niezrozumienie i poniechanie w dni
ciężkiego mozołu za życia- Pierw
sze wydanie tego poematu długo
czekało na nabywców. Cenę zniżo
no do 1 złotego i paru groszy, a i wte
dy również nie znalazło się w Pol
sce dosyć kulturalnych jednostek,
któreby nabyły to arcydzieło naszej
poezji romantycznej. Malczewski za
życia nie doczekał się uznania, sła
wy a choćby nawet zrozumienia je
go artystycznego wysiłku i zamiaru.
Jest on właściwie autorem jed
nej książeczki. Jest nią jego poemat
*
„Marja
i ten poemat właśnie sta
wia go wśród naszych pierwszorzęd
nych poetów. „Marja
*
znana jest
każdemu przeciętnemu Polakowi.
Uczy się jej w szkole, umie z niej
wyjątki na pamięć, widzi często re
produkcje z illustracji Andriollego.
A jednak mimo to wszystko nie
wiele się wie o samym poecie. Zy
cie jego dotychczas było spowite
w mgły domysłów, fakty wiąrały się
z przypuszczeniami, a wyświetlenie
źródeł i filjacji jego pomysłów
i poglądu na świat pozostawiało
również wiele do życzenia. Posta
cią A. Malczewskiego interesowało
się kilku poważniejszych monografistów, krytyków—ale właściwie do
piero teraz prof. Józef Ujejski ogło
sił godną twórcy „Marji
*,
wyczer
pującą, krytyczną rozprawę. Nosi
ona tytuł „Antoni Malczewski. Po
eta i poemat
.
*
Prof. Ujejski zadał sobie trud
nielada. Krytycznie sprawdził wszy
stkie biograficzne wiadomości. Jest
ich niewiele. Udało się jednak
skonstruować biografię, pewną co
do źródeł. Malczewski był oficerem.
Wyróżniał się urodą, wdziękiem to
warzyskim i szczęściem do kobiet. Je
go życie całe jest napełnione kobie
tami. Z początku jest on, jak che
rubin kochany, podziwiany. Zazdrość
powszechna towarzyszy jego szczę
ściu. Uczucia jego rozwijają się, rosną,
płoną nawet w chwile skądinąd dzi
wne, gdy kraj cały piersią staje wobec
inwazji rosyjskiej. Wspomnienia prze
chowały w pamięci jego romans
z p. Chodkiewiczową, ks. Lubomirską, wreszcie z p. Rucińską. Trzy
te pieśni jego życia są etapami
w jego rozwoju duchowym. Swa
wolący młodzian przekształca się

w mężczyznę i staje się mesmerystą, melancholikiem. Róże młodo
ści w wieku dojrzałym ukazały kol
ce bolesne, smutne. Ulubieniec sa
lonów, gdy ukaże się w Warszawie
z p. Rucińską — jest zupełnie za
pomniany. Fortuna odwróci się od
niego. Nie zaciekawi nawet poemat,
ogłoszony przez niego drukiem,
a pełen świeżości i piękna. Nędza
dokucza Malczewskiemu. Kiedyś
dotrzymywał placu pod względem to
warzyskim księżnie Lubomirskiej,
co do której krążyły wieści, że mia-

Profesor Józef Ujejski.

ła go poślubić. Teraz w niedostat
ku ledwie stać go na suchy kawa
łek chleba.
Dzięki wyjazdowi za księżną
Lubomirską do Szwajcarji, Antoni
Malczewski zrobił na swój czas nie
zwykle śmiałą wycieczką na MontBlanc. Wycieczkę tę opisał i wyszła
ona w „Bibliotheque Universelle
.
*
We Florencji poznał się z Bayronem.
Czasy szkolne, epoka pobytu w
liceum Krzemienieckiem nic specjal
nie wyróżniającego pod względem
intelektualnym nie wróżą. Kochają
go tu wszyscy, gdyż potrafił zawsze
wdziękiem swoim zjednywać sobie
ludzi. Wiadomości te były już znane
z pracy Mazanowskiego. Prof. Ujejski
przynosi niewiele nowego. Wszy
stko jednak, co dał on i co dali
jego poprzednicy, sprawdził. W ten
sposób dał książkę, która ustala
raz nazawsze fakty.
Interesujący jest prof. Ujejski
w swoich analizach. Pragnął on
dotrzeć do jaźni twórczej Malczew
skiego i oświetlić właściwie jego
sposób uzewnętrzniania przez wiersz
i słownictwo. W poglądzie na świat
prof. Ujejski wskazuje na Byrona,
Schopenhauera i Leopardiego, od
których mógł czerpać Malczewski
zabarwień intelektualnych. Co do
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fabuły przypomina on znane wyda
rzenie z Gertrudą Komorowską, któ
re musieło niewątpliwie oddziałać
na jego inwencję poetycką. Analiza
poszczególnych postaci poematu, jak
później wersyfikacji słownictwa wy
czerpuje do gruntu monografję
o „poecie i poemacie
.
*
Po analizie wszystkich tych wła
ściwości prof. Ujejski przychodzi
do konkluzji, że „Malczewski z na
tury swego talentu był w dużej mie
rze także epikiem". Jest to ton
inny, niż u Byrona, który całkowicie
niemal w pomysłach swoich był
tragikiem.
Prcf. Ujejski uważa, iż fakt ten
sprawił, że Malczewski „szedł dla
tego właśnie i szlakiem Walter Scot
ta". Zapewne można zrobić z tego
uogólnienie. Można je nawet po
przeć dowodami, jak to czyni prof.
Ujejski. Są to jednak przeważne
dowody, które zawsze ukazują się
post factum. Kwestja filjacji twór
czych jest bowiem zawsze drażliwą.
Rzadko kiedy daje się ustalić, że
artysta świadomie korzystał ze wzo
rów lub chciał osiągnąć podobień
stwo w tonie czy akcji. Późniejsze
konfrontowanie dzieła z innemi po
dobnymi utworami daje dopiero ma
terjał, ale nie jest to przecież rzecz
decydująca.
Prof. Ujejski podkreśla w Mal
czewskim „w przeciwieństwie do
zwykłej u Byrona niedbałości kom
*
pozycji
dobrą konstrukcję poematu.
Pisze on: Malczewski już Mochna
ckiego zachwycał mistrzowskiem pro
wadzeniem rzeczy, które ten subtel
ny krytyk ze sztuką doskonałego
mechanika porównywał, męcząc się
nad wielkością układu, nakoniec nad
umiejętną, szykowną zręcznością
prawdziwie artystowskiej ekspozycji
.
*
Krytyka nie odrazu poznała się
na wartości „Marji
*.
Właściwie
dopiero Mochnacki oddał jej należną
cześć. Do dziś jednak w różny
sposób traktują usterki językowe.
St. Tarnowski jeszcze widział w nich
dowód, iż „człowiek, który przez
większą część życia mówił tylko po
francusku, co znać bardzo na jego
poemacie, w którym często i bardzo
widocznie łamie się z trudnościami
nie zupełnie owładniętego języka
*.
Prof. Ujejski twierdzenie to zaopa
truje znakiem zapytania- Przypusz
czano bowiem, że Malczewski wy
chowywał się wogóle we francuzczyźnie, co zostało obalone. Jako
wychowanek liceum, Malczewski
uczył się po polsku. To, co się
zwie usterkami, często ma swoje
źródło w prowincjonalizmie lub gwa
rze potocznej. Prof. Ujejski widzi
w „Marji
*
pierwszą powieść naro

dową. Uważa również, że „Ukraiń
ska krynica pierwiastku narodowego
w naszej poezji romantycznej nie
przez Zaleskiego, ale prawdopodo
bnie była odkryta przez Malczew
skiego".
Monografja twórcy „Marji", ufun
dowana przez prof. Ujejskiego, jest
żywym dowodem zainteresowania,
jakie budzi ten poemat w sto lat od
chwili swojego powstania. Wartoby
tylko w kilku miejscach zastosować
baczną korektę stylu. Długie, za
wiłe zdania dadzą się łatwo zmienić
na krótkie, jasne, a również ścisłe.

ś. p. Bonifacy Rutkowski.
W dniu 17 lutego 1922 r. zmarł w War
szawie ś. p. Bonifacy Rutkowski Urzędnik
Wydziału Finansowego Polskich kolei
Państwowych.

Eustachy Czekalski.

ś. p. Marjan Strzemiński.
Dnia 19 b.m. zmarł w Warszawie w 79
roku życia ś. p. Marjan Strzemiński, urzę-

ś. p. Bonifacy Rutkowski.

Zmarły łagodnością charakteru, łat
wością obejścia i dobrocią serca umiał
zjednać sobie szerokie koła przyjaciół,
czego dowodem był liczny zastęp publi
czności odprowadzającej trumnę ś. p. Bo
nifacego Rutkowskiego na cmentarz Po
wązkowski do grobu rodzinnego. Cześć
jego pamięci.
Kaz. M.

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
SEJM I RZĄD.

ś. p. Marjan Strzemiński.

dnik kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, b. oby
watel ziemi podolskiej w pow. Jampolskim.
Jako student uniwersytetu kijowskiego
w r. 1863 chwycił za broń. Był za to
zesłany na Syberję, a majątek rodzinny
rząd rosyjski skonfiskował. W r. 1869
wskutek manifestu ś. p. Marjan Strzemiń
ski odzyskał wolność.
Powróciwszy do Warszawy, rozpoczął
pracę na kolei Warszawsko-Wiedeńskiej,
gdzie zyskał sobie uznanie i powszechny
szacunek. Należał on do stowarzyszenia
weteranów 1863 roku. Śmierć ś. p. Marjana
Strzemińskiego wywołała w szerokich
kołach znajomych i przyjaciół zmarłego
żal serdeczny. Cześć jego pamięci!

W sprawie terminu wyborózo do Sejmu
i planu prac zebranie przedstawicieli klu
bów ustaliło większością zdań, że załat
wienie najniezbędniejszych ustaw wymaga
obrad do wakacji letnich. Innemi słowy:
obecny Sejm może zakończyć prace do
piero w końcu czerwca. Rząd podziela to
przekonanie.
Odrzuconą ustaicę o państwowej pomocy
na odbudowę przedstawił rząd Sejmowi
w nowej formie. Tym razem do pierwszem
czytaniu odesłano projekt do komisji.
Dzięki temu incydent z min. Narutowiczem
będzie zapewne ostatecznie załagodzony.
Ustaicę o pragmatyce urzędniczej uchwa
lił Sejm nareszcie po szeregu miesięcy.
W ostatniej chwili wprowadzono nie
korzystne dla urzędników zmiany co do
t. zw. automatycznych awansów.
Dostosować pobory urzędnicze do wska
źniku drożyźnianego polecił Sejm rządowi
w uchwalonej ostatnio rezolucji. Wobec
rosnącej drożyzny uchwała bardzo na
czasie.

Ministerstwo sztuki i kultury zostało
ostatecznie zlikwidowane uchwałą Sejmu.
Agendy przekazano osobnemu departa
mentowi ministerstwa oświaty. Dla nie
których ludzi w Polsce pojęcie kultury
zamyka się w umiejętności czytania
i pisania.
Szkolnictico powszechne zv Polsce zdoby
wa możność energicznego rozwoju w obec
uchwalenia przez Sejm ustawy o zakła
daniu i utrzymywaniu szkół i ustawy
o budowie szkół.
Ochrona granic wschodnich nie jest
dostateczna, jek stwierdził w Sejmie min.
Downarowicz, ale reorganizacja w toku.
Byleby nie ukończyła się aż wówczas,
kiedy już nie będzie co szmuglować
z Polski.
Rozioielmożnieniem się bandytyzmu za
jął się Sejm, postanawiając nagłość tra
ktowania sprawy. Niewątpliwie, bandyci
podmiejscy i stołeczni nie będą czekać,
póki sprawa nie przejdzie przez wszystkie
komisje.
Polską politykę międzynarodową oma
wiała Sejmowa komisja spraw zagrani
cznych z punktu widzenia konferencji ge
nueńskiej i w związku ze sprawą Galicji
Wschodniej.
Rząd polski weźmie udział w szeregu
narad, przygotowujących grunt do konfe
rencji w Genui. W początkach marca
odbędzie się w Warszawie zjazd ministrów
spraw zagranicznych państw bałtyckich.
W Belgradzie odbędzie się narada ekono
miczno-finansowa Małej Ententy. Wreszcie
w Paryżu projektuje Poincare zjazd
ekspertów.
Naczelnik Państwa powrócił ze Spały
do Warszawy.
Minister zdrowia publ. dr. Chodźko
święcił w tych dniach 5-ciolecie urzędo
wania. Jedyny przetrwał wszystkie prze
silenia i kataklizmy gabinetowe. W nie
małej mierze, dzięki swej wytężonej i owoc
nej pracy.
Repatrjację obywateli francuskich z Ro
sji przeprowadzać będzie rząd polski
w myśl porozumienia z rządem Rzeczyposp.
francuskiej.
SPRAWY POLSKIE.

Ludność pasa neutralnego Wileńszczyzny
zwróciła się do Sejmu wileńskiego z memorjałem, aby nie pominięto jej w chwili
przyłączania terytorjum do Polski.
Rokowania polsko-niemieckie iv Genewie
napotykają nagłowną trudność w sprawie
ochrony mniejszości narodowych na Gór
nym Śląsku. Inne sprawy sporne znajdują
się szczęśliwie na drodze pomyślnego
rozwiązania.
POLITYKA ZAGRANICZNA.

Na dopuszczenie przedstawicieli Polski,
Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławji
do przedwstępnych narad rzeczoznawców
w Paryżu zgodziły się Anglja i Francja.

SKŁAD
SUKNA
i
KORTOW
piUUfi
niPRNT
Wielki wybór towarów z fabryk krajowych i zagranicznych.
I II II L» L Uli U II
Specjalny dział materjałów wojskowych.
dawniej henryk meylert
Warszawa, ul. Senatorska N$. 11, telef. 48-79.
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HOTELU SASKIEGO
Zrzeszonych pracowników Gastronomicznych

♦ KRAKOWSKIE-PRZEDMIEŚCIE Ifc 33 lub Kozia H» 3 (dawniej Junkierska). |
| Wydaje obiady i kolacje. Wielki wybór win. Nowalje sezonowe. Q
+

W niedzielę restauracja otwarta. Obsługa srybka.
Uwaga: każdy obsługujący jest współwłaścicielem.
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Odp. red-wydawca: ST. KRZYWOSZEWSKl.

Druk Galewski i Dau, Warszawa, Ordynacka 6. Tel. «-75
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PpbLANS iPoWIEjĆ
Rok XIV.

Warszawa, dnia 25 lutego 1922 roku.

Juljusz German.

Powieść.

TWARZ Z ZA KURTYNY.
I ściskając je z całej siły, za
patrzony w jej oczy, coraz jaśniej
szym błękitem promienne, szeptał
z ust do ust:
— Przyjść, spojrzeć i znów wra
cać w nieprawdę, w życie fałszywe,
w dzień bez pani. Strzępić się
w męce. To nie słowo puste. By
łem ranny w ramię, gdy kozacy
szarżowali na moje armaty. Krajano
mi skórę i wyciągano kulę i odłam
ki kości bez żadnych eterów i chlo
roformów. O, mniej to, mniej sto
kroć bolało... Czy mi nie wolno
być szczęśliwym? Ja nigdy... nigdy...
Oszustwem była dotąd każda...—wy
darł się jęk szczerego wyznania. —
A przecież po co ta młodość moja...
I cóż ja dla pani jestem? Jeden
z tłumu. Skąd mnie oczy podnosić?
Ale już trudno, już muszę... Żyć
z panią, żyć, panią oddychać, obec
ność mieć pani jedyną, zakątek jej
każdy upieścić...
Nie do niej już mówił, choć źre
nice wtopił w jej źrenice, do kogoś
obok nich, kogoś, którego ’ istnienie
czul każdym nerwem.
— Dlaczego nie wolno mi po
znać szczęścia? Przecież ono tu
jest... Żeby żoną moją była, żoną...
Zatrzymał się głos na tern sło
wie dźwięcznem, krysztalnym tonem,
szukającym echa i zaostrzyły się
rysy pobladłych lic.
— Niech pan już puści moje
ręce, wgniótł mi pan wszystkie
pierścionki w palce — powiedziała
Liii melodyjnym szeptem, w które
go brzmieniach wyrzut łączył się
już z przebaczeniem.
Osunął się przerażony do jej
kolan.
Zwolnione z uścisku dłonie po
łożyła na jego włosach, odgarnęła
mu je z czoła.
— 1 po co zawsze ten uroczy
sty smutek w takiej chwili — szep
nęła z oczami świecącemi śmiałym

uśmiechem, który nad przyziemne
mgły rozpaczliwej zadumy wzrósł
słonecznym promieniem. — Czemu
twarz taka bolesna? I czemu drży
cały? Aż we mnie te drżenia...
Podniosła jego rękę ku swym
piersiom.
— Jak mi serce bije...
Od ciepła żywego, co, tylu zamglonemi myślami wzywane, pierwszem zbliżeniem objawiło się chęt
ne, powiała ku niemu słodycz ta
jemnicy i z klęczek uniosła, rozpę
dzając nieufną pokorę.
Niezrozumiała rzeczywistość ma
rzeń oślepiła wzrok tęsknoty.
Usta Ich dotknęły się niepewnie
i ostrożnie, jakby rozdzielone nie
widzialną jakąś zasłoną. Lecz zaraz
poczuł rzeźwą miękkość tych warg
już powolnych i dech ich wilgotny,
który pachnął jak fiołki rozsnute
nad soczystą pełnią wyzłoconych
słońcem owoców i w głębi kryl in
ną, nieznaną, świątynną i leśną woń.
I nie dojrzał już jej twarzy i oczu.
Aż, ugodzony strzałą myśli nie
dowierzającej czujnie szczęściu:
„Czy to ona, ta sama?", obudził
otwarte oczy i Spojrzał gwałtownie
w jej źrenice.
Równocześnie przemknęło się
lśnieniem momentu ostre wrażenie:
„Każę to sobie ja... komuś w sobie
.
*
W błękicie tych źrenic zobaczył
błysk bialosrebrny, gwiaździsty.
Głos słodko zadyszany zaszeptał:
— Nie całuj tak, bo się zako
cham.
— I zgasił zaraz grozę, która zatliła się błędnie w jego spojrzeniu:
— No, kocham, ale nie jestem
jeszcze zakochana. Czy rozumie ten
chłopiec?
Ogarnął ją ciasno w ramiona,
ucząc się radości z każdego zarysu
jej kształtów.
Przesunęła pieszczotliwą dłonią
po jego zachwyconej twarzy.
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— O czemś myślał, gdyś przed
chwilą, całując mnie, popatrzył na
gle w moje oczy?
Mówił w porywie najszczerszym,
który chciał najstaranniej ująć sło
wami mgnienia myśli, bezwzględną
prawdą oddać się jej całkiem:
— W tych oczach było światło
niby iskry elektrycznej, niby gwiazdy.
Zdawało mi się, że ze snu zbudzo
ny i jak w śnie nagi patrzę w noc
pełną gwiazd. Ja sam i gwiazdy.
1 że z tych światów nieskończonych
płynie krzepiąca jasną mocą wieść
o istnieniach niekończących się ni
gdy... o mojem i pani... i twojem,
Liii, Liii...
Zarzuciła mu ręce na szyję.
— O tak, tak, dobrze — zagrał
jej glos radosnym, głębokim dźwię
kiem.
— Słyszę, jak twoje serce wciąż
bije — powiedział cicho — jakby się
spiesznie o coś pytało.
Oparła lekko dłoń o jego usta,
bawiąc się delikatną ostrością golo
nego nad niemi zarostu.
— A czy wiesz, że ono bardzo
chore?
To słowo wydało się jej czemś
dziwacznie nieprawdziwem i mglistą
tępotą groźnem.
Nieprawdziwem
i mglistem, jak całe jej dawne ży
cie. Lecz z nagłym niepokojem po
szukała zaraz w jego oczach cienia
nienawistnego lęku, którym zdrowe
ciało odrzuca precz widma chorób.
Żarliwy wzrok młodzieńczy był
jak wzrok posągu, nieskazitelny czystem ubóstwieniem.
— Chore? Więc żebym mógł je
pocałować...
I drżące wargi przez jej dłoń
przywarł do wzdętych powiewnie
fałd bluzki.
Liii pozdrowiła przelotnem spoj
rzeniem chłopca na obrazie, zadu
manego w sprężystej nagości, który
uśmiechem niedbałej dumy wyganiał
upiorną tajemnicę wewnętrznych
funkcji cielesnych, co zamajaczyła
czerwonem upokorzeniem i błyska
wicznie w norę czarnej niepamięci
się zapadła.
— Chciałabym, żeby ta blizna
od rany na jego ramieniu nie była

duża i sina — pomyślała, odsuwając
łagodnie usta błagające nieśmiało
i niecierpliwie.
— Nie można tak — szepnęła.—
Czy ja się już zgodziłam? Takie historje... Mam być żoną, przykładną
żoną w czepeczku...? Co za pomysł,
bójże się Boga!
— Inaczej nie można- Przecież
razem musimy być ciągle— Musimy... O, jaki pewny. —
A niedawno był takiem trusiątkiem.
I nie znasz zupełnie mojego życia...
— A co pani... co ty wiesz o mojem? Niepotrzebne nam to, co już
było. To nie my.
— A będzie potrzebne takie mał
żeństwo, jak lalek?
Przyłożyła skroń do jego skroni,
bujna gęstwa złotopopielatych loków
zmieszała się z jego czarnemi wło
sami.
— Widzisz tam w lustrze! — za
wołała. — Dwa profile jakby w me
dalionie wycięte. Bardzo, bardzo po
dobają mi się oba. A ja niezawsze
sobie się podobam.
W zuchwałych i słodkich oczach
rozwiewało się ostatnią mgłę zamy
ślenie.
— Jeszcze o wszystkiem pomó
wimy. A jeśliby się stało to dziwa
ctwo, to tylko dlatego, żem cię
spotkała wówczas na ulicy w ten
właśnie dzień a nie inny.
Z półuchylonych drzwi wysunęła
się zaczerwieniona twarz Hanki.
— Proszę pani, już po szóstej.
— A ja dzisiaj gram! Byłabym
się pierwszy raz spóźniła!
Gdy Hanka dygnęła za odcho
dzącym Olszańskim, z bocznego ko
rytarza, wiodącego do przedpokoju,
wynurzyła się rozwichrzona czupry
na i drwiąca twarz Józka. Niósł
owinięty w bibułkę bukiet kwiatów
i podskoczył do dziewczyny z dzi
kim okrzykiem:
>
— Idzie Józio z rudą buzią!
Klasnęła z przestrachu w ręce
i uciekła w róg, przyciskając się do
szafy.
— Boże! Wpada to jak rozbój
nik albo coś gorszego! A jak mi
Józek warkocza dotknie, to będę
naprawdę drapać. Którędy dostał
się do mieszkania?
— Kuchnia nie łaska? Po co
mam zawsze włazić od frontu i wszy
stkim pchać się na oczy? A jak mi
się właśnie nie chce kogoś zobaczyć?
A wiesz, Hanka, że przed tygo
dniem bandyci j chcieli mnie i pana
zastrzelić?
— Jezus Mai ja!—i chwyciła go
za rękaw, jakby chcąc upewnić się,
że żyje. Śniade rumieńce znikły na
sekundę ze ścięgłej twarzy. Zapo
mniała o obronnej postawie. Bacz

ne oczy Józka nie przepuściły po
myślnej okazji. Nieubłaganą ręką
sięgnął do jej włosów, roztargał
w lot przyczesane gładko sploty.
— A to doprawdy wszystko się
kończy! — krzyknęła ze łzami obu
rzenia w ciemno szafirowych oczach,
zgarniejąc rozpaczliwie wpółrozpuszczony węzeł warkocza, opadły na
ramię połyskującą ciemno falą i przyklepując kosmyki niesfornie nad czo
łem wyrosłe.
— O bandytach opowiada, fał
szywy, żeby jak zbójca z nieuwagi
skorzystać! Szkoda, że cię ze skóry
nie obdarli!
— A płakałabyś, gdyby mnie
tak całkiem zabili?
— Niech się Józek zaraz ustą
pi. Nie chcę wcale gadać z takim.
I muszę do pani lecieć, bo przebie
ra się do teatru.
Zagradzał jej drogę rozłożonemi szeroko rękami, potrząsając bu
kietem.
— A nie puszczę, aż mi powiesz!
Ani trochę nie byłoby ci przykro?
Pomyśl no...
— Tańcowałabym z uciechy, że
wreszcie mam spokój — odcięła się
nachmurzona, daremnie usiłując do
stać się do drzwi saloniku.
— Takaś ty! Zobaczysz, jak
umrę naprawdę, przyjdzie do ciebie
mój duch, i za to, żeś po mnie nie
płakała, oczko ci wydłubie — rzekł
mściwie.
— Och, jaki głupi! I z duchami
żartuje! Za to cię siarką po śmierci
przysmażą!
— Ty sama, jak djasek! Z wło
sów ci już pięć różków wystaje,
oczy złe i błyszczące, jak węgleWywieś tylko jeszcze język czerwony
i djasek namalowanylj
W zielonawych oczach zgasł
nagle drwiący śmiech.
Po smagłej twarzy dziewczyny
spływały łzy. Zasłoniła je szybko
fartuszkiem.
— Patrzcie ją, beczy — bąknął
z zakłopotaniem.
— No, pewnie. Najpierw straszy,
że go mogli zastrzelić, potem od
złych djasków wymyśla. Tego już
zadużo — szeptała łzawo. — Proszę
mnie puścićUsunął się na bok, bezradnym
ruchem potarł czuprynę, wichrząc
ją jeszcze bardziej.
— Niech Hanka szop nie wy
prawia—mruknął cicho. — Niby co
się stało?
Skubnął za fartuszek, chcąc go
odjąć od oczu zapłakanych- Odga
niała natręta ręką machającą żało
śnie. Namyślał się krótko, przestępując z nogi na nogę. Nachylił się,
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niezgrabnie musnął ustami roztargane włosy i skrawek mokrego po
liczka, zawadzając o ucho. Pisnęła
jak przyduszony ptaszek. Odskoczyli
zaraz oboje od siebie w przeciwne
strony. Chłopak zagwizdał niepewnie.
— Kwiaty dla pani — szepnął
i podał jej bukiet, patrząc na szafę
w rogu.
Przewinęła się koło niego, wy
padła z trzaskiem z przedpokoju.
— Ale drzwiami palnęła! Jak
z karabinu! Jeszcze zła, jak osa! —
mruczał przez zęby. — A jak włosy
miała rozpuszczne, to zupełnie była
inna. Dziwna jakaś... Może i ładna?
Uniósł ramiona, skurczył szyję
ruchem wątpliwego zapytania. Przy
siadł na krzesełku, podśpiewując
z cicha i patrząc przed siebie drwiącemi a dziecinnemi oczami:
„ Jeden ułan i dwie panny we
szli raz do jednej wanny“...
W drzwiach ukazała się wylizana
już na gładko Hanka, z twarzą
obeschłą doszczętnie z łez i niepo
miernie zdziwioną.
— Niech Józek kwiaty zabierze
z powrotem.
— Co? — zerwał się w zdumie
niu, poślizgnął, zachybotał i wywi-.
jając rękami ledwo zdążył osadzić
się na nogach, rzuciwszy groźne
spojrzenie na śmiejącą się już
Hankę.
— Cóż to za nowe wymysły?
— Pani kazała panu odesłać.
Ale Józek sztuki jak w cyrku urzą
dza! Nos już miał przy samej ziemi!
Ważył bukiet w ręku z niechęcią.
— Widzę, że ja tu nie będę
już przychodził. Pan więcej niż
dziesięć dni tu nie zaglądnął. Teraz
te kwiaty...
Pokiwał smutnie głową.
— Z korytarza widziałem, jak
wychodził. Coś mnie tak odpychało,
żeby z tym majorem się nie spotkać.
Teraz wiem. No, dowidzenia, Hanka.
Dawaj łapę!
— Sam sobie podaj!—obruszyła
się. — Do kogo mówisz? Ja pięć
klas skończyłam!
Szurgnął podeszwami, gnąc się
nizko— Jasnej pannie pokojówce się
kłaniam.
Wysunęła za nim twarz przez
szparę drzwi. •
— Nie przyjdzie już Józio na
prawdę?
— A widzisz! Ciągle był Józek,
teraz raptem Józio! — zawołał ze
schodów. — Nie bój się, jeszcze ty
mnie dobrze popamiętasz...
Dalszy ciąg nastąpi.

Powieść.

Klaudyusz Anet.
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— To tylko taki jeden dzień —
mówiła uśmiechnięta Natalja.—Nasi
żołnierze są tak dobrzy! Jutro wró
cą do porządku, ponieważ uzyskali
to co chcieli i dali wolność nasze
mu kochanemu ludowi.
— Tak! — zawołała księżniczka
Mirskaja, która wciąż oklaskiwała
przechodzące w nieładzie wojska —
jutro z tym samym zapałem podążą
na granicę i pokaźą Niemcom, co
to jest potęga wolnego ludu.
— Co za wspaniały widok! —
rzekła inna z dam. — Tylko u nas
coś podobnego jest możliwem.
— Pokażemy Europie — dodał
jakiś poważny osobnik — że tylko
Rosja potrafi zrobić wielką rewolu
cję bez wylania jednej kropli krwi.
— Tak, to piękne — rzekła z ko
lei Lydja, której twarzyczkę zaró
żowiło uniesienie — wszyscy dziś
czują jednako. Jesteśmy wszyscy
braćmi. Chciałabym pójść do Du
my. Odbywają się tam rzeczy wspa
niałe. Ale — dodała z uśmiechem,
kryjącym pewne pomięszanie — niebardzo mi się podobają te wystrzały...
—* To nic, kochaneczko — po
nowiła Natalja Szupow-Karamin.—
Pierwsza chwila upojenia. Trochę
łatwo zrozumiałego zamętu.
Tymczasem fala żołnierzy prze
płynęła i ulica była prawie pusta.
Kilku cywilnych przechodniów spie
szyło chodnikami do swoich miesz
kań.
W tej samej chwili Lydja zoba
czyła nawprost siebie mężczyznę,
który ją podniósł przed dwoma dnia
mi na ulicy Michałowskiej. Szedł
zwolna ale postać jego i chód miały
w sobie coś nakazującego i wład
nego, po czem Lydja poznała go na
tychmiast.
Zwróciła się ku Natalji i zapytała:
— Nie wie pani, kto jest ten pan
na przeciwległym trotuarze?
— Owszem, kochanko, on jest
bardzo znany w Piotrogrodzie. Życie
jego to cały romans. Jako młodzie
niec tonął w wirze światowych uciech
i odnosił wszelkiego rodzaju tryumfy.
W trzydziestym roku zakochał się
w pewnej pannie, ożenił się z nią
i od tego czasu zniknął z horyzon
tu. Poza interesami, które prowa
dzi świetnie, nie dba o nic; prawie
że się z domu nie rusza. I to już
trwa jakieś czternaście lat. Nie

sprzykrzyła mu się żona, ani on jej
się nie sprzykrzył. To najprzykład
niejsza para małżeńska w całem
mieście. Wystarczają sami sobie;
prawie że nie przyjmują. Ale wygląda
jakoś posępnie... Widocznie rewo
lucja zaniepokoiła naszych finansi
stów... E! przystosują się do niej
prędko.
— Nie powiedziała mi pani jesz
cze jego nazwiska — rzekła Lydja,
ścigając zamyślonym wzrokiem prze
chodnia.
— Nazywa się Mikołaj Władymirowicz Sawiński; jest prezesem
Północnego Banku.
— Sawiński — rzekł pan domu,
zbliżając się nagle.—Muszę się z nim
zobaczyć.
Dopiero teraz zauważono, że
Iwan Szupow-Karamin nie brał ża
dnego udziału w ogólnej radości
i nie podchodził nawet do okien.
Jego wielka, blada, nabrzmiała
twarz, i trzęsące się policzki, które
czyniły go podobnym do Ludwika
XVIII-go, były dziś sine.
— Sawiński — powtórzył, bardzo
podniecony.—Muszę z nim pomówić.
Wyjrzał przez okno, poczem
upewniwszy się, że tamtego zdoła
jeszcze dopędzić, dodał:
— Biegnę za nim. Ale czy mo
żna wyjść? Czy strzelają jeszcze?
I z całą szybkością swych krót
kich nóżek potoczył się ku drzwiom.
Ale zawrócił nagle, rzucił się na
więź kwiatów zdobiącą kąt salonu,
zerwał szeroką, czerwoną wstążkę,
która ją otaczała, przesunął przez
butonierkę i zrobił sobie z niej ol
brzymią kokardę.
— Trzeba się stosować do mo
dy— rzekł drwiąco.
I tak to Iwan Szupow-Karamin,
wczoraj jeszcze minister Jego Ce
sarskiej Wysokości Mikołaja Ii-go,
wyszedł na ulicę z butonierką zdo
bną w czerwoną oznakę, w pierwszy
dzień rewolucji.
Nie mógł jednak dopędzić Sa
wińskiego, który przyspieszył kroku
i zniknął na rogu placu Suworowa.
Szupow-Karamin zadyszany zatrzy
mał się. Niezwykły wygląd prawie
pustej ulicy przestraszył go nagle.
Wykręcił się na pięcie i wrócił do
domu.
*
*
*
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Sawiński szedł krokiem równym,
rozglądając się na prawo i na lewo
i szukając sanek. Ale owego po
niedziałku piotrogrodzcy izwoszczykowie pozostali w domu i to jedno
wystarczyło, ■ doy zmienić fizjognomję miasta, gdyż ich stowarzyszenie
pozostało dotychczas obojętnem na
wstrząsające stolicą rozruchy. Po
przedniego dnia jeszcze widziano
ich, albo przejeżdżających stępa
i odwracających się tylko, aby prze
puścić wojska lub pochody manife
stantów, których zdawali się nie roz
różniać jednych od drugich, lub sta
cjonujących po dawnemu na rogach
ulic, skulonych na koźle, w nasu
niętych na czoła futrzanych czapach
z oczami przymkniętemi, pogrążo
nych w swej wieczystej, drzemliwej
zadumie.
Ale w ten pierwszy poniedziałek
rewolucji pozostali u siebie i pili
herbatę, zagryzając ją czerstwym
chlebem.
Sawiński, który mieszkał na le
wym brzegu Newy, zapuścił się na
most Troicki. Nie zwracał żadnej
uwagi na to, co go otaczało. Za
ledwie spotrzegał częste przejazdy
wojskowych samochodów, po obu
stronach których na przednich sto
pniach leżeli żołnierze z wyciągniętemi przed siebie karabinami, niby
groteskowa parodja starożytnych
Zwycięstw.
Od strony mostu Litejnego lu
dzie przechodzili szeroką rzekę po
lodzie. Słońce zsuwało się już ku
zachodowi. Sawiński zdumiał, wi
dząc, że trójkolorowa, narodowa cho
rągiew powiewała jeszcze nad Petropawłowską twierdzą. Powietrze było
zimne, wiatr ostry.
Sawiński szedł ze dwadzieścia
minut, poczem zatrzymał się przed
wielką kamienicą na Prospekcie Kamiennoostrow, gdzie mieszkał.
Żona czekała na męża i skoro
tylko usłyszała stuk otwierających
się drzwi, wybiegła na jego spotka
nie i ucałowała go.
Zofja Sawinskaja była piękną,
trzydziestoparoletnią kobietą. Włosy
nosiła zaplecione w warkocze i owi
nięte dokoła głowy, co podnosiło
jeszcze regularność jej rysów i do
dawało wyrazu jej pięknym oczom,
czarnym i spokojnym. Mogła była
mieć ogromne powodzenie w świę
cie, ale gardziła niem i nie bywała
nigdzie. Zgadzała się pod tym wzglę
dem z nowem usposobiem ukocha
nego człowieka.
Nie widywano ich nigdzie. Po
śród najbardziej swobodnego w Eu
ropie społeczeństwa dawali rzadki
przykład małżeństwa, o którem nie

można było nic powiedzieć, ani
o mężu ani o żonie.
W chwili gdy zaczyna się to
opowiadanie, mieli troje dzieci, dwu
nastoletniego synka Borysa i dwie
córeczki dziesięcio i czteroletnią.
Pani Sawińska spodziewała się na
jesień czwartego dziecka.
Uścisnąwszy męża czulej, niż
zwykle, rzekła zaniepokojonym gło
sem:
— Jak ja się bałam! Gdzieżeś
był? Powiedz, co słychać?
Mikołaj Sawiński wzruszył ra
mionami.
— Nic dobrego, moja droga —
rzekł.— Jak wiesz, żołnierze przeszli
na stronę ludu.
— Ale o ile słyszałam, wszystko
się odbywa spokojnie — rzekła, pro
wadząc męża do małego saloniku—
bez rozlewu krwi, dzięki Bogu. Bę
dziemy mieli rząd złożony z dziel
nych ludzi: twój przyjaciel książę
Lwów, Rodzianko, Milukow.
Czoło Sawińskiego sfaldowało
się. Piękna jego twarz była zatro
skana. Zdobył się jednak na uśmiech
i rzekł:
— Droga Soniu, wchodzimy w
czasy niespokojne. Co będzie ju
tro, tego nikt przewidzieć nie może.
Znasz ten kraj tylko przez pryzmat
twego serca. Obawiam się mocno,
żebyś się nie łudziła. W każdym
razie dla ciebie i dla dzieci atmo
sfera Piotrogrodu stanie się niedo
brą. Skoro tylko lody puszczą, pojedziecie na wieś; ale nie do nas
tym razem. Napiszę jutro do mego
agenta w Helsingforsie, aby wyna
lazł jaką willę w Finlandji blizko
Wyborga. W ten sposób będę was
mógł widywać i nie tracić z wami
łączności. A jeżeli rzeczy wezmą
zbyt zły obrót, przejdę również gra
nicę. Mam pieniądze za granicą;
będziemy mogli przeczekać tam...
zawieruchę, czy burzę.
Teraz z kolei Zofja zmarszczyła
brwi i spoważniała. Wiedziała je
dnak, że nie należy sprzeciwiać się
mężowi wręcz; rzekła więc tylko:
— Wiesz, że nie zaznam spo
koju zdała od ciebie i wiedząc, że
tu jesteś. Będę się trwożyła co
chwila, a jeżeli dzienniki doniosą
o rozruchach w mieście, co się ze
mną stanie?
— No, no, nie puszczaj wodzy
wyobraźni. Wszystko odbyło się jak
najspokojniej w świecie. Najtru
dniejsze mamy już za sobąMikołaj jął rozwijać przed żoną
pocieszające perspektywy; ale po
nure przeczucia obsiadły mu duszę.
Pozostał wrażliwym, pomimo, że
bronił się przeciw wrażliwości. Obraz
tych trzech minionych dni, nieład

uliczny, anarchja widoczna na każ
dym kroku, przykro na niego od
działały. Nie mógł zatrzeć w pa
mięci widoków, na jakie patrzył,
a z pomiędzy wszystkich dwa zwłaszcza rysowały się z nadzwyczajną
wyrazistością.
Pierwszym był ów z ubiegłej
soboty, kiedy czekając na swoje
sanki przed hotelem Europejskim
usłyszał strzelanie wojska na New
skim Prospekcie. Czuł, że nie za
pomni nigdy tych pierwszych wy
strzałów; były one zapowiedzią naj
straszniejszej z wojen: wojny do
mowej.
A potem wzburzona fala przera
żonego tłumu; strach wyzierający
z oczu wszystkich, nieład straszli
wy, zamęt i wreszcie to dziewczątko,
co padło u jego stóp. Jakie to było
ładne i wdzięczne stworzenie! Wi
dział jeszcze jej wystraszoną twa
rzyczkę, jej oczy błagalne i tę dol
ną wargę dosyć mięsistą, zlekka
jakby rozłupaną pośrodku i drżącą.
Wyglądała jak zraniony przez my
śliwca ptak, który pada i którego
serduszko bije gwałtownie w ręku
podnoszącego go człowieka. Ileż to
delikatnych istot zmiażdży ta walka,
pomyślał wtedy, i to wrażenie było
tak silnem, że nie zatarło się odtąd.
Druga scena rozegrała się dzi
siaj. Unikając żołnierskiej nawały,
tłoczącej się Newskim, Sawiński
schował się do sieni jednego z do
mów, którego znajomy szwajcar uchy
lił mu drzwi.
Kilka osób schroniło się tam
również, a pomiędzy niemi zauważył
pułkownika sztabu o czarno-białych
epoletach.
Był to mężczyzna już niemłody
o twarzy inteligentnej i poważnej.
Stał tam, straszliwie blady i Sawiń
ski zauważył, że wzdrygał się za
każdym wystrzałem. A jednak był
by przysiągł, że pułkownik się nie
bał. Jakieś inne uczucie wstrząsało
nim, głębokie i niewysłowione.
Nagle młody ochotnik oficer zbli
żył się do pułkownika, z którym
zawiązał żywą rozmowę po cichu.
Sawiński przysunął się. Ochotnik
mówił:
— Tak trzeba, pułkowniku, trze
ba koniecznie. Zabito generała do
wodzącego odlewnią w Litejnem,
a skoro tylko spotkają oficerów, de
gradują ich.
Pułkownik nic nie odrzekł, ale
twarz mu się wzburzyła. Wzruszył
ramionami.
— Cóż robić! — rzekł.
I ochotnik zaczął zdejmować mu
epolety. Robił to możliwie najde
likatniej. Poczem gdy skończył, po
dał je pułkownikowi, który je wsu
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nął do kieszeni. Sawińskiemu wy
dało się, że widzi łzę, jedną łzę w
jego oczach suchych i błyszczących..
— Chodźmy!—rzekł pułkownik.
Wyszedł, a Sawiński tuż za nim.
Pułkownik szedł z trudem; wyglą
dał, jakby postarzał o dwadzieścia lat.
Sawiński nie mógł wymazać tej
sceny z pamięci, i przed jego ocza
mi migały naprzemiany postacie
dzieweczki, którą' podniósł i puł
kownika, nad którym pochylał się
ochotnik.
Widział je jeszcze w tej chwili,
gdy w ciszy swego saloniku, opo
wiadał żonie tysiące pocieszających
rzeczy. Udało mu się wreszcie uspo
koić ją, a gdy oznajmiono obiad,
do którego razem z dziećmi zasie
dli, Sonia odzyskała swe zwykłe,
pogodne usposobienie.
Młodziutki Borys, bardzo duży
na swój wiek, dobrze zbudowany
o żywych oczach, żądny był szcze
gółów ubiegłego dnia. Lyceum; do
którego uczęszczał, zamknięte było
tego dnia i ojciec zabronił mu wy
chodzić na ulicę, co chłopcu wielce
się nie podobało. Wiedział więc
tylko to, co zasłyszał od służby,
a dramatyczne opowiadania tycK
ludzi rozgorączkowały goWedług nich, krew płynęła stru
mieniami po ulicach; połowa wojska
pozostała wierną cesarzowi i pułki
zupełnie pewne odwołane z północ
nego frontu, odległego zaledwie
o kilkaset wiorst, miały przywrócić
porządek w stolicy.
Mikołaj Sawiński słuchał z przy
jemnością namiętnych wynurzeń sy
na, a ze sposobu, w jaki na niego
patrzył, łatwo było wywnioskować,
że kocha tego malca i jest z niego
dumnym.
Spokojnie sprostował mylne wie
ści i w dalszym ciągu mówił wobec
żony o rewolucji w najoptymistyczniejszy sposób. To nie zadowolniło
Borysa, który wykrzyknął:
— Ależ tatusiu, to się tak odbyć
nie może! Sam w to nie wierzysz.
Będą się bili, z pewnością. A! gdy
bym był dorosłym, chwyciłbym tak
że za karabin i biłbym się.
— Za kogo? — przerwał ojciec.
— Za wolność! — wykrzyknął
malec z zapałem.
— Zdaje mi się, kochanku —
rzekł Sawiński — że do bitwy nie
dojdzie. Nikt się już bić nie chce.
I głos jego pomimowoli nabrał
smutnego, poważnego dźwięku.
Dalszy ciąg nastąpi.

NOWE KSIĄŻKI.
PIOTR I ŁUCJA.
W polskim przekładzie ukazała się
słynna „tragiczna idylla" Romain Rollan
da pt. „Piotr i Łucja". Książkę tę poprze
dził świetnym wstępem znany publicysta
p. Henryk Bezmaski. Pisma R. Rollanda
są stosunkowo mało znane w Polsce. Je
go „Jan Krzysztof" doczekał się przekładu
prawie na wszystkie jęeyki cywilizowane
świata, we Francji osiągnął sto wydań,
a u nas w Polsce po za trzeci tomik dzie
ła nie posunięto. Jest to duża strata dla
przeciętnej polskiej czytającej publicznoś
ci, gdyż Rolland reprezentuje w umysłowości francuskiej ton odbiegający daleko
od oficjalnej ideologji tego narodu. Pracuje
on dla wielkiej idei braterstwa i prawdzi
wie chrześcijańskiej miłości bliźniego. Wi
dzi zwierzę ludzkie podsycane fałszywemi
apetytami, przeciwstawią tej oficjalnej
metodzie wychowawczej męską, odważną,
chrześcijańską dobroć, która winna po
skramiać w masach ludzkich złe instynkty
egoizmu, zachłanności i wojny. R. Rol
land w głębokiem swojem, bohaterskiem za
myśleniu przeciwstawia się wszystkim
utartym szlakom współczesnej myśli. Jest
on bohaterskim pacyfistą, domagającym
się z niebywałą energją innych, pięknych
form życia, na tłach kultury, sztuki i kon
templacji, wykwitających z miłości i do
broci.
„Tragiczna idylla” p. t. „Piotr i Łucja”
jest jak gdyby potwierdzeniem artystycznem jego sposobu patrzenia na świat.
Cóż bowiem obchodzi wojna, straszna
wojna młodego, zdrowego Piotra, budzą
cego się do życia?. Co obchodzi Łucję,
dziewczę paryskie, wpatrzone w źrenice
Piotra, pełne słońca i wróżb o szczęściu?
Nad miastem krążą złowrogie aeroplany
niemieckie, pisma głoszą jakieś idee
mordercze odwetowe, koleje wojny pod
noszą to obniżają ducha w otoczeniu.
Piotr i Łucja nie widzą tego prawie.
Wsłuchali się tylko w tajemny szept swo
ich serc. Idylla ich kończy się tragicznie.
Weszli niebacznie do kościoła. Usiedli
w jednej z ławek koło filara. Zapatrzyli
się w jarzące światła na ołtarzu. Chło
nęli w siebie tajemnicę boskiej ciszy, pły
nącą ze słów modlitwy. W tern bomba
niemiecka druzgoce kościół, a filar przy
gniata ich młode ciała.
Finał ten jest zgoła nieoczekiwany.
Jest on w sprzeczności z... tendencją
autora. Dobroć i miłość tych dwojga
kochających się istot powinna wyjść ze
wszystkich opresji świata zwycięsko. Ina
czej bowiem rację ma „utarty" sposób
widzenia rzeczywistości.
Opowieść R. Rollanda czyta się z wielkiem zainteresowaniem.

KALENDARZ AKADEMICKI.
Związek bratnich pomocy polskiej
młodzieży akademickiej wydał kalendarz
akademicki. Kalendarz ten ma stać się
informatorem ogółu akademików, nie
zbędnym dla nich drogowskazem w kształ
ceniu się w pracy społecznej. Wydawnictwo
to ma dać również obraz szkolnictwa
w chwili obecnej, ma na tle rozwoju
w ubiegłym roku dać szkic dzisiejszych
form studjów i życia młodzieży. Pod
względem formy kalendarz ten jest po
ręczny, gdyż łatwo mieści się w kieszeni.
Jako redaktorzy wydawnictwo to podpi
sali p.p. Władysław Daab, Feliks Dąbrow
ski, Wacław Śzurig i Tadeusz Zamoyski.

SZYDŁEM I KROPIDŁEM.

Ukazała się w odbitce książkowej
druga serja feljetonów Zysława pt. „Szy
dłem i kropidłem". Feljetony te są bar
dzo poczytnym materjałem, zdobiącym
szpalty „Robotnika". Zysław daje w nich
codzienną kronikę wydarzeń politycznych,
społecznych, obyczajowych. Jest nieubła
ganym wrogiem wszystkich konwencjo
nalnych kłamstw i dulszczyzn moralnych.
Potrafi dla tego właśnie wznieść się na
szczebel ponadpartyjności i rzucić wią
zankę świeżego kwiecia uczuć na mogjłę
księdza - bohatera Skorupki, poległego
w bojach o Warszawę. Z partją jednąk
*
„bogo-ojczyźnianą
walczy bez pardonu.
Nie może darować różnym paskarzom
politycznym, podszczuwającym do wojny
za wszelką cenę z Rosją, że w dni kry
tyczne roku 1920 drapnęli do Poznania.
Nasze sprawy zagraniczne mają w Zysławie również stałego opiekuna. Kocha
on dyplomację, a szczególnie tych wszy
stkich „bubków", robiących w ciszy gabi
netu „tajemnicze" posunięcia polityczne.
Feljetony Zysława dzielą się na następu
jących pięć kategorji: I. „Różnorakie przy
padki rodzinne i inne „husia, siusia", od
wesela Liht zacząwszy a na hiszpańskiej
Jadpcznicy skończywszy". II. „Dyplomaci,
łaźnie, tajemnice stanu i inne dokumenty
z księgi czarno-żółto niebiesko-zielonej
demencji spraw zagranicznych. III. Omni
bus czyli nieprzebrana sakwa, pełna swą
du wszelkich różnej maści, jako to:
paskarzy, kamieniczników, jaśnie wiel
możnych krów i dam. księży, szelmów,
czołgów, matołków we frakach i innej bo
gatej gołoty o tyle kochającej ojczyznę,
o ile można ją orżnąć. IV. Wojna i po
kój oraz V. Różne i Hermenegilda.
Jest interesujące, że niektóre z fel
jetonów Zysława dopiero teraz na
brały właściwego reliefu. W chwili, gdy
były pisane, mogły się wydawać karyka
turą, widzianą przez wklęsłe zwierciadło.
Czas dał im inny rysunek. Wyglądają
one jak zwykłe odbicie w zwykłem lustrze
i to jest właśnie tern czemś, co chwyta
bolesnym skurczem w tej drwinie.
Feljetony Zysława w perspektywie
historycznej mogą się stać interesującym
dokumentem czasów, które przeżywamy.
Przyszły badacz naszej współczesności
znajdzie w nich wiele materjału rzeczo
wego do charakterystyki czasów obec
nych. W tern tkwi ich dziwna, poza feljeton sięgająca wartość.

DZIEJE POLITYCZNE POLSKI W KRÓT' KIEM STRESZCZENIU.
Pożyteczny podręcznik napisał p. Je
rzy Tański i wyd4 go pt. „Dzieje poli
tyczne Polski w krótkiem streszczeniu".
Książka ta może oddać duże usługi sze
rokim warstwom naszego świadomego
obywatelstwa. Niema bowiem tego rculzaju podręcznika, któryby się nadawał do
szybkiej obsługi informacyjnej. Często
zdarza się, że dla weryfikacji pamięci
chce się sprawdzić jakąś ustrojową czy
traktatową kwestję z wieku 14-ego lub
16-ego. W zwykłej „Historji Polski -w za
*
rysie
znaleźć rzecz taką trudno, gdyż
kładzie nacisk na innego rodzaju mater
iał historyczny, faktyczny. P. Tański dał
natomiast dzieje Polski tylko z punktu wi
dzenia politycznego,przezcoułatwia uzyska
nie informacji, wchodzące w zakres tego ro
dzaju wiadomości. Szkoda, że książka nie
została zakończona przedrukiem konsty
tucji naszej. W ten sposób byłby to cał
kowity obraz polityczno - ustrojowego na
szego życia. P. Tański omawia wpraw
dzie na zakończenie tę naszą nową pod
stawę prawnej egzystencji obywatelskiej,

ale to nie może wystarczyć i to tembardziej, że nie znajdujemy przebiegu kształ
towania się w Sejmie poszczególnych po
stulatów naszej konstytucji.
W książce politycznej informacje tego
rodzaju byłyby cenne, gdyż wskazałyby
na udział stronnictw i zachowanie się
ich w stosunku do poszczególnych para
grafów naszej konstytucji. Przeciętny oby
watel mógłby się przeto lepiej orjentować
w tendencjach partji. Miałby żywy dowód
dążeń, co ze względu na jnstrukcyjność
książki dałoby obraz pełny politycznego
naszego stanu w dobie obecnej.
Praca J. Tańskiego temniemniej jest
bardzo pożytecznym podręcznikiem.

CZARNE I BIAŁE KWIATY.

W rocznicę Norwidową p. Roman
Zrębowicz przypomina swoje wydanie jego
pism, które ongiś ukazało się pt. „Czarne
i białe kwiaty". Nowe wydawnictwo było
potrzebne tembardziej, że dawne wyczer
pało się zupełnie. Dla celów propagandy
twórczości C. K. Norwida ten tom może
oddać wielkie usługi. Mimo wszystkie bo
wiem dotychczasowe wysiłki poszczegól
nych miłośników i badaczy ideje i piękno
pism Norwidowych nie znalazły jeszcze
przystępu do szerszych kół naszej inteli
gencji. Przeciętny lekarz, adwokat czy
urzędnik zna jako tako Mickiewicza, Sło
wackiego, Krasińskiego. Norwid zaś pozo
stał krainą obiecaną.
P. R. Zrębowicz w tomie tym zebrał
następujące dzieła C. K. Norwida: „Gar
stka piasku, cywilizacja, bransoletka, „ad
leones", Tajemnica lorda Singelworth,
Stygmat, Prometidjon, memorjał o młodej
emigracji, o sztuce, czarne kwiaty, białe
kwiaty, ostatnia z bajek oraz milczenie.
Osobny dział książki zawiera: „Filozofję
wojny" (po francusku), Byron, O orygi
nalności, O czytaniu, O epopei, Horoskop
polskiego artysty, Ogniw polski, Rej
tan Matejki, Poznańskie, oraz Listy do
M. Trembickiei". Książkę zamyka „posło
wie" pióra p. R. Zrębowicza".
Pisma C K. Norwida nie należy za
lecać szerszej publiczności, jako beletry
styki. Są to bowiem twory skondensowa
nej refleksji i wzruszenia budzące m^śli
i zapładniające wolę. Czytać więc je trze
ba pomału, uważnie i w nastroju sku
pienia i powagi. Rzeczy te trzeba specjal
nie podkreślać, gdyż przeciętny czytelnik
chwyta książkę do ręki, przewraca od
niechcenia i odkłada na stronę z cichą
opinją: nudna. Powiedziano mu bowiem,
że jest to beletrystyka, a od tego rodzą- *
ju książek wymaga on zabawy, feljetonu,
konceptu.
Dobrze więc uczynił p. R. Zrębowicz,
że zaopatrzył wydawnictwo to w swój ko
mentarz. „Posłowie" to zbliży przeciętne
go czytelnika do pism Norwidowych, wy
jaśni źródła koncepcji, ujtaże pierwiastek
wzruszeniowy w jego ideach.

USTA-KORALE MI DAJ.
Pieśń na głos solowy p. t. „Usta-ko
rale mi daj" napisał i w muzykę swojego
układu zaopatrzył p. Jan Warunkiewicz.
Pieśń ta jest wdzięczna i łatwo wpada
w ucho. Śpiewał ją na koncercie kilka
krotnie p. St. Gruszczyński, znany nasz
tenor.

OSTATNIE NOWOŚCI WYDAWNICZE

Księgarnia F. HOESICKA

:.y

sena^sT.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE — Juljan Makowski
.
.
Mk. 2.500.—
PRAWO KONSTYTUCYJNE — A. Esmein .
.
.
.
„ 2.800._
PODRĘCZNIK PRAWA HANDLOWEGO wekslowego i czekowego—
J. Namitkiewicz
.
.
.
.
.
.
•.
.
n. 3.200.—
PODRĘCZNIK PRAWA CYWILNEGO (o testamentach i darowiznach)—
M. P1 a n i o 1
.
.
.
.
.
.
.
.
„ 1 800.—
PODRĘCZNIK PRAWA ADMINISTRACYJNEGO — M. Waśkowski
,
500.USTRÓJ SKARBOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ — Dr. Ed.
Strasburger .
.
.
.
.
„ 1.800.—
ZARYS EKONOMJI SPOŁECZNEJ — Dr. Eug. Philippovich
.
9 2.500.—
OGÓLNA NAUKA O PAŃSTWIE — Dr. Jerzy Jellinek .
.
„
500.—
DZIEJE POLITYCZNE POLSKI — Jerzy Tański .
.
...
„
500.—
USTAWTY HYPOTECZNE wraz z jurisprudencją — A. Słomiński
1.200.—
USTAWA NOTARJALNA obowiązująca — W. Miszewski .
.
„ 1.600.—
OBYWATELSTWO i OPCJA w TRAKTACIE RYSKIM — S. Rundstein „
250 —

Do cen powyższych dolicza się 20 % dodatku drożyznianego.
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STRONA
' '4
9.50U.—
70.000.— 35.000.— 18.000.—
5.000 —
i OKŁADKA
60.000.— 30 000 - 15.000.—
8.000.—
4.500.
11
7.000.
50.000.— 25.000 — 13000.—
4.000.—
HI
8.000.—
60.000 — 30.000.— 15 000.—
IV
4.500.
85.000 — 42.500.- 22.000 — 11.500.—
6.000 —
W tekście
Przed romansem 75.000.— 37.500.— 19 000.— 10.000 —
5.250.—
STRONA
>: Mk. 50.000.—FOTOGR. i KUSZE na rach. KLIJENTA.
Za wiersz wysok. 1 milimetra szerokości 1 szpalty: KRON. TOWARZ.
I KOMUNIKATY 125 Mk. PIERWSZA STRONA tekst Mk. 175. — Za ter
minowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Ceny powyższe
są ustalone jako netto. Wszelkie ustępstwa są wykluczone.

PRENUMERATA

w Warszawie I na prowincji:
kwartalnie Mk. 2.100—, miesięcznie Mk. 700 — za numer pojedyńczy mk. 180.—, zagranicą: podwójnie

Adres Redakcji i Administracji:
WARSZAWA, SZPITALNA 12. Tel. 47-25.
Konto czekowe P. K. O. Ne 3755.

FILJA W ŁODZI: Biuro dzienników > ogłoszeń „PROMIEŃ",
Piotrkowska Ne 81.
Przedstaw, w Ameryce: Pierwsze Polskie Biuro Dzienników
Pollsh News Agency 26, Newark Ave.. Jersey City,N.J.
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