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™- SPORTU । PODRÓŻY
SKLEP TOW. KOMISPOL, S-A. WARSZAWA, NOWY-ŚWIAT 61.

I PLATERY

Joseph FRAGET

poleca w magazynach swoich:
WARSZAWA: Wierzbowa 8, Nalewki 16, ŁÓDŹ: Piotrkowska 99, POZNAŃ: Mickiewicza 19.
Łyżki, noże, widelce, zastawy stołowe, przybory kościelne.

Fabryka założona w 1824 r. nagrodzona 26 najwyższemi odznakami.
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POLECA

WYKWINTNE OBUWIE damskie, męzkie i dziecinne
magazyn Stefana JASIŃSKIEGO

Smiitso
<. WOBT mim —5

Warszawa, Żórawia 6, telefon 182-62.

FRBRYKfl CZEKOLRDY Sp. z ogr. odp.
w WARSZAWIE, ul. WOLNOŚĆ 2.

EZEKOLftDfi.
[ U K 8 Y.

w Extr. sosnowy, szlam
J ciechociński, kępie- 1771
o
z
o. le lecznicze oraz

KARMELKI.

wszelkie środki pa
tentowane

WIE

krajowe

i zagraniczne.

OKRYCIA, KOSTJUMY, SUKNA, BLUZKI, BIELIZNA, TRY
KOTAŻE, SZLAFROCZKI, UBRANIA dziecięce i dla uczącej
się młodzieży na sezon poleca:

EDWARD SZYSZKO
Marszałkowska 29, tel. 184-95.

Własna pracownia.

OKRYCIA
KOSTJUMY
SUKNIE
WYKWINTNE — SOLIDNE — TANIE

BR. UNKIEWICZ — Hoża 54 m. 2, parter
teł. 121-71.
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JPapierui i Ołówków
Kto używa Wieczny „B R G

100°|o
Eu IBlok

(Świadectwo Ochronne Urzędu Paten. Rzeczypospolitej Polskiej Nr. 561).
Niozhpdnu Lażdpnill’ w instytucjach państwowych, biurach, warsztatach, przedsiębiorstwach handlowych, technicznych,
nicZuęuny KdZUCIIlu. bankach, szkołach, przy każdym biurku i telefonie, sklepach, hotelach, szpitalach, restauracjach, etc.
Cena bloku w metalowej efektownej oprawie 600 Mk. p. p. Hurtownikom specjalny rabat.
Zamówienia przyjmuje (i przez telefon z dostawą do domu).
CJentrala Sprzedaży: Warszawa, Piękna Nr. 52, teł. 151-30. Towarzystwo Techniczne^R G E“.
Konto czekowe w P. K. O. Ns 4404.
Na nieobsadzone dotychczas niektóre miasta, wojewódzwa względnie starostwa solidni ZASTĘPCY poszukiwani.
NAŚLADOWCY BĘDĄ ŚCIGANI SĄDOWNIE.

DOM HANDLOWO-PRZEMYSŁOWY

R. Bednarski, B. Miernowski i S-ka
W WARSZAWIE
Marszałkowska 36, telefon 264-83.

* . ' •
Dostawy do Kółek rolniczych, Stowarzyszeń Spółdziel
czych, Kooperatyw. Ubrania OCHRONNE robotnicze,
gotowe PALTA męskię. UBRANIA cywilne, towary WEŁ
NIANE, BAWEŁNIANE i BIAŁE.

Sprzedaż hurtowa i detaliczna.

SALONIKI
z drzewa, biało lakierowane oraz koszykarskie, korytka
do kwiatów (żardiniery), stojaki, lampy stojące do elek
tryczności, polecają ze składu

Inż. M. SOKOŁOWSKI i S-ka,
Warszawa, Aleja Jerozolimska Ne 7, telef. 404-03.

Po zeszłorocznym pożarze łazienek

SOLEC

Zakład wód mineralnych i kąpieli
błotnych znanych ze swej skutecz
ności w reumatyzmie, artretyzmie,
przymiocie, chorobach skórnych,
n erwowych, będzie w nadchodzącym sezonie otwarty, jak
zwykle, od 20 maja do 20 września. Informacje i prospekty
wysyła Zarząd Solca, poczta Stopnica, ziemi Kieleckiej.

NAJLEPIEJ UTRZYMUJE

Piękność i świeżość,

„CAPIŁLIFER”
T. L. GRABOWSKIEGO

środek wzmacniający
włosy, i niszczący
łupież.
Warszawa,
AL Jerozolimskie 68

MAGAZYN KRAWIECKI

FR. JANIAKA
Wspólna 41, róg Marszałkowskiej, tel. 225 84,
poleca gotowe ubiory męskie najnowszych fasonów.
Zamówienia z własnych i powierzonych materjalów.
Punktualność w wykonaniu.
CENY PRZYSTĘPNE.

Cena niniejszego numeru Mk. 200.
Warszawskie Laboratorjum Kosmetyczne

W. NOWACKI i S-ka

Stażewska 2

poleca swego wyrobu KREM

METAMORFOZA
usuwa radykalnie piegi, żółte plamy i pryszcze

BOROBENZOESID
Rok XVII.

udelikatnia cerę i nieodzowny po goleniu.
Wydawcy: Akc. Tow. Wydawnicze ,,ŚWIAT*.

Nq 22 z dnia 3 czerwca 1922 r.

Pod kierownictwem naczelnem Stefana Krzywoszewskiego.

ŚWIĘTO KSIĄŻKI.
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Gdy w Genewie przedstawi
ciele świata politycznego radzili
nad podźwignięciem z ruiny spu
stoszonej wojną Europy, jedno
cześnie w innym świetnym ośrodku
życia i kultury włoskiej — we Flo
rencji — doszedł do skutku zjazd,
będący czemś więcej, niż zapo
wiedzią, czemś dojrzalszem, niż
próbą i usiłowaniem pojednania
zwaśnionych ze sobą narodów.
Mam na myśli wszechświatową
Wystawę Książki, wystawę, która
z inicjatywy rządu i społeczeństwa
włoskiego, a przy udziale wszyst
kich niemal narodów kulturalnych
świata, zorganizowana została
i w pierwszych dniach maja otwarta
w słynnym starożytnym gmachu
Scuderia reale, przemianowanym
ostatnio na Palazzo della Pace —
Pałac Pokoju.
Niepodobna było, istotnie, traf
niej wybrać miasta i miejsca na
pole popisu i tryumfu tej zwiastunki
dzieła pokoju i kultury, jaką jest
książka. Florencja, prastare gniazdo
Medyceuszów, będące kolebką Od
rodzenia antycznych ideałów pię
kna, potęgi i harmonji, zasługuje
na to, aby pierwszym stać się po
sterunkiem ruchu w nawiązywa
niem potarganych przez wojnę
stosunków kulturalnych między na
rodami Tu, nad modro-siwemi fa
lami Arna, w cudnej kotlinie to
skańskiej, gdzie najbujniej co roku
rozkwita wiosna i nadzieja, kędy
studja odbywał młody Alighieri
Dante; kędy Boccacio pierwszego
dokonał przekładu IIjady i Oddyssei Homera; kędy Petrarka, zapa
trzony w piękno antyczne, pierw
szym stał się człowiekiem okresu
nowożytnego; tu, kędy nawiązane
zostało ogniwo połączenia między
światem starożytnym a nami, tu
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złożyły się wszystkie warunki nato, aby to święto książki, jakiem
jest wystawa słowa drukowanego,
posunąć do godności prawdziwie
międzynarodowego święta myśli
ludzkiej.
To też na wezwanie Włoch
żywem i czynnem odpowiedziały
zainteresowaniem wszyscy bliżsi
i dalsi sąsiedzi. Któż, jakiż naród,
jakaż kultura, czyj genjusz, czyja
umysłowość nie zaczerpnęły jakiejś
iskry z ogniska twórczego ducha
Florencji? Czar ojczyzny Dantego,
połączony z urokiem książki, do
był z duszy wszystkich narodów
europejskich cudowny akord zgo
dy i wzajemnego rozumienia, ów
akord, o który tak napróżno wal
czyła konferencja w Genui. Z go
rącą sympatją ozwały się na apel
włoski: Francja, Anglja, Stany Zje
dnoczone, Węgry, Niemcy, Rosja,
Czechosłowacja, Rumunja, państwa
Skandynawskie, Bełgja.
No, i—oczywiście—Polska.
Udział Polski, udział książki
naszej na wystawie florenckiej ma
doniosłość głęboką, ma wyjątkowe
i charakterystyczne znaczenie, i to
nietylko w oczach naszych, ale
w oczach całego świata.
Książka polska, to—przez czas
bardzo długi jedyna postać, w ja
kiej żyła niepodległość nasza, duma
nasza, majestat naszego prawa.
Gdy uginaliśmy się pod ciosami
przemocy, gdy padaliśmy na po
bojowiskach, książka bywała tym
ostatnim żołnierzem, który pole
walki opuszczał; stawała się mści
cielem, który z pobojowiska unosił
żagiew dalszej walki, tchnienie
nieuśmierzonego buntu. Książka
polska w okresie naszej niewoli,
to—powiernica wszystkich naszych
cierpień i tęsknot, spowiednica łez

Międzynarodowe święto książki

Oddział polski na Wystanie książki we Florencji.

i bólów, ale zarazem także kapłan
ka świętego ognia wiary w ko
nieczność wyzwolenia.
”• Książka polska, to — duch
Mickiewiczów i Słowackich w każ
dym domu obecny, w każdem
sercu żywy. Dlatego to, w obli
czu siostrzyc swoich, książek
włoskich, francuskich, angielskich,
staje ona niemal jak szermierka
stuletniej wojny, w glorji niesły
chanych prześladowań, którym
ulegała, ale które pokonała zwy
cięsko.
Z przyjemnością stwierdzić na
leży, że tej wewnętrznej godności
stanowiska, jakie książka polska
w dziejach narodu swego zajęła,
odpowiedziała wysoce staranna
i artystyczna forma, w jaką dział
ksiąźnictwa polskiego na wystawie
florenckiej wyposażono, dzięki,
przedewszystkiem, życzliwej go
ścinności Włochów, a następnie
dzięki energji i sprężystości dele
gacji polskiej, która organizacją
wystawy w swoim dziale się zajęła.
Wysłany z ramienia rządu p. Józef
Targowski reprezentował we Flo
rencji tę ucieleśnioną ideę niepod

ległości i kultury polskiej, która
na kartach piśmiennictwa naszego
nigdy żywym świecić nie przesta
wała blaskiem. Obok p. Targow
skiego, dzięki poparciu rządu
polskiego, poświęcić mogli zorga
nizowaniu sekcji swe siły pp.
Frycz i Mortkowicz: oni to główne
położyli zasługi na polu wyodrę
bnienia działu polskiego w kształt
osobnego zakątka, gdzie sztuka
graficzna i drukarska, w połączeniu
z dekoracyjnemi motywami malar
stwa, złożyła się na pewną całość,
dającą świadectwo naszej kulturze
artystycznej. z>e starania naszych
organizatorów nie poszły na marne,
o tern świadczą głosy opinji i prasy
włoskiej, która opisowi ekspona
tów polskich poświęca wiele uwagi
i miejsca. „Dział polski—pisze II
Nuooo della Seia — jest prawdzi
wym klejnotem całej wystawy,
zarówno dzięki wysoce estetyczne
mu doborowi dzieł wystawionych,
jako też dzięki prześlicznym deko
racjom, stanowiącym tło dla dzieł
grafiki i drukarstwa". Dodam tu od
siebie, że pierwszorzędnym czyn
nikiem dekoracji działu polskiego
2

stały się oryginalne kompozycje
p. Stryjeńskiej, owe fantastyczne
a tak pełne wyrazu malowidła,
przedstawiające bogów słowiań
skich, które w roku zeszłym po
dziwialiśmy w Warszawie. Nie
szczędzono też wystawcom polskim
powinszować i wyrazów uznania,
składając na ręce obecnych orga
nizatorów sekcji najżywsze oświad
czenia sympatji i podziwu dla
polskiej wytwórczości książkowej.
Zagranica, zwiedzając wystawę
we Florencji, ogląda jąc na wystawie
tej dział polski, ma możność prze
konać się, że Polska, miodem
będąc państwem w szeregu odro
dzonych państw europejskich, patrycjuszką jest w dziedzinie kultury
i twórczości duchowej. Książka
polska nie jest parwenjuszką: z dnia
na dzień bowiem można zaimprowi
zować wyrób mydła lub nawet
samochodów ciężarowych, — na
dobrą atoli książkę, tak, jak na
rasową kobietę, składać się muszą
kulturalne wysiłki pokoleń i umi
łowania wieków.
IV- Rzymowski)

tłomiejczyka, Noakowskiego, Kamińskiego i innych.
Gabloty zostały zużyte do pokazania
pierwszej edycji dzieł Wyspiańskiego,
dzieł St. Żeromskiego, albumów sztuki
polskiej, ilustracji Stryjeńskiej, Bukow
skiego' oraz wydawnictw Tow. polskiej
sztuki stosowanej i innych.
Artystyczne oprawy ze zbiorów pry
watnych oraz prace Semkowicza i Jahody
umieszczono również w gablotach Tu też
widzimy polskie przekłady z włoskiego,
jak dzieła Leonarda, Dantego, Michała
Anioła, wreszcie mirjamowskie „U Poe
tów" (przekłady z włoskiego).
Efektowny układ książek w szafach
zwrócił powszechną uwagę na naszą
książkę współczesną, jak i na wydawnic
twa dla dzieci, ilustrowane przez Dębic
kiego, Filipkiewicza, Stachiewicza i Mac
kiewicza, monografje miast polskich, monografje artystów.
Sienkiewicz ilustrowany wzbudził po
wszechne zainteresowanie. Gablota z Nor
widem pociągała znawców grafiki tak
swoim układem, jak i krojem czcionki.
— Jak długo trwać będzie ta wy
stawa?
— Trzy miesiące. Przez ten czas
książka polska we Florencji przekona
nawet naszych wrogów, iż w ogólnym
Gmach, w którym m eści się wszechś yiatowa wystawa książki. Polska w wystawie te
jwzięła udział z powodzeniem.
'kulturalnym dorobku ludzkości zajmuje
my miejsce wcale nie ostatnie. Musiała
to nawet przyznać niemiecka fachowa
gazeta księgarska „Bórsenblatt", która
zdobyła się na podobne wyrazy uznania:
„Dział polski wyróżnia się niezwykle arty
stycznym układem, na który składają się
nietylko wspaniałe książki i grafika, ozda
Pomógł nam też znany drukarz kra biająca ściany, ale całokształt niepospoli
Nad brzegami pięknego Arno, w sta
cie harmonijny".
rem mieście Medyceuszów urządzili Włosi kowski, p. Wacław Anczyc.
międzynarodową wystawę książki. Na wy
Z całą stanowczością możemy stwier
Materjały rozmieszczono w ten spo
stawę tę podążyła i Polska, by odświe sób: Na -wystawie tej mamy 19 szaf dzić, że książka polska na wystawie we
żyć stare tradycje naszego kulturalnego z książkami i 4 wielkie gabloty. Jedną Florencji zdobyła sobie prawdziwy sukces.
współżycia z narodem, który wydał Danta, ze ścian zaimują afisze Wyspiańskiego,
F
Michała Anioła i Boccacia.
Mehoffera, Bukowskiego, Axentowicza,BarZ Florencji wrócił właśnie znany wy
dawca p. J. Mortkowicz, który wraz z art.
malarzem Karolem Fryczem i p. Gustawem
'Wolffem urządzał polski dział na tej wy
stawie. Przywiózł ze sobą olbrzymią' ilość
pism włoskich, niemieckich, a nawet fran
cuskich, stwierdzających, że polski dział
tej wystawy wzbudził nietylko uznanie,
ale i zachwyt ogólny.)
P. Mortkowicz mówi:
— Pracy mieliśmy nadmiar, by od
powiednio pokazać nasze eksponaty. Musieliśmy przedewszystkiem zabiegać o salę.
Chciano nas bowiem ulokować na piętrze,
w ogólnej sali, gdyż Niemcy poinformo
wali komitet włoski o prawdopodobnem
ubóstwie działu polskiego Rozpoczęliśmy
starania, uwieńczone dobrym skutkiem.
Dano nam oddzielną salę, obok Włoch,
Francji, Anglji i Niemiec. Dekoracją tej
sali zajęli się pp. Frycz i Skoczylas.
Fryzy, utworzone z „Bożków słowiań
skich" Stryjeńskiej, litografji Jarockie
go, Gumowskiego i Sichulskiego, kili
my tow. „Kilim Polski", batiki i afisze
posłużyły za barwne tło dekoracyjne. Orła
białego, pomysłu Skoczylasa, umieszczono
na frontowej ścianie. Zwiedzający widzi
w ten sposób odrazu, że wchodzi w dział
eksponatów pochodzących z Polski.
— Jak panowie rozmieścili zabrany
z Polski materjał wystawowy?
— Mieliśmy do rozmieszczenia 12
skrzyń Była to łamigłówka nielada Cho
dziło o to, by nic nie uronić z piękna
tych eksponatów. Inne delegacje przy
wiozły ze sobą architektów, dekoratorów.
Oddział polski na Wystawie Książki we Florencji. Wgłębi dwaj główni organizatorzy
My nie mogliśmy sobie pozwolić na taki
pp. Karol Frycz i J. Mortkowicz.
zbytek, zakasaliśmy więc rękawy i stanę
liśmy gotowi na czas.

Wystawa wiosenna we Florencj', w Palazzo Della Pace.

Międzynarodowa wystawa książki we Florencji.
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Nasze poselstwo w Londynie.

Salony poselstwa na 1-szem piętrze.

Nasze Poselstwo w Londynie
we własnej siedzibie.

D. 3 Maja, w rocznicę święta
narodowego, odbyło się uroczyste
poświęcenie Polskiego Poselstwa
w Londynie, na które w imieniu
Posła i jego małżonki, pani Zotji
Wróblewskiej, zostały rozesłane za
proszenia członkom kolonji naszej.
Aktu poświęcenia dopełnił ks.
Jan Symior, proboszcz tutejszego,
bardzo skromnego, polskiego,—pod
wezwaniem Matki Boskiej Często
chowskiej —kościółka, znaj du j ącego
się w oddalonej części miasta, przy
Mercer’s str., gdzie tegoż rana, z
okazji 3 Maja, odprawione zostało
solenne nabożeństwo.

Położony w arystokratycznej,
zacisznej dzielnicy Londynu, w blizkiem sąsiedztwie prześlicznego
Regents • Park’u, — dom naszego
Poselstwa na Portland Place, na
zewnątrz wyróżnia się od sąsie
dnich i przeciwległych domów
chyba tylko przybitą doń marmu^
rową tablicą, głoszącą, że w tym]

Jan Ciechanowski, Radca poselstwa

Dr. pr. Władysław Wróblewski, b. prof.

w Londynie.

Krak. Uniwersytetu, poseł w Londynie.
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domu Earl Roberts, feldmarsza
łek, przeżył od 1832— 1914 r.
Ciszę szerokiej, mało zazwyczaj
ożywionej ulicy przerywa jedynie
dyskretny szmer wytwornych sa
mochodów. Żadna wystawa skle
powa, ani szyld, ani tak rozpo
wszechnione w Londynie olbrzy
mie, krzyczące swoją jaskrawością
plakaty—reklamy nie mącą harmo
nijnej perspektywy dwóch zwar
tych linji domów, zamieszkanych
wyłącznie przez możnych tego
świata. Lecz pomimo, że nawet
odgłos wielkomiejskiego szumu nie
dochodzi tutaj (a jest to jedną
z charakterystycznych cech Lon
dynu)—w dziesięć minut, idąc wol
no, można już być na Oxford Circus, gdzie tak gorączkowo i bez
wytchnienia bije szalone tętno sto-

P. J. Adamkiewicz, sekr. Pos. w Londynie.

licy. 2 obszernego, jasnego halfu,
w głębi bronzowe popiersie Naczel
nika Państwa, — drzwi pierwsze,
na parterze, prowadzą do gabinetu
Posła, wspaniałego narożnego po
koju, wychodzącego dwoma okna
mi na Portland Place, zaś dwoma
na Weymouth str., nawprost Posel
stwa Chińskiego.
Na parterze również znajduje
się gabinet radcy legacyjnego, p.
Jana Ciechanowskiego, gabinet na
szego attache wojskowego, p pułk.
Jerzego Bardzińskiego, gabinet rad
cy handlowego, p. Alfonsa Koziełł
Poklewskiego, oraz kilka pomniej
szych ubikacji.
Wielki pokój jadalny, obliczony
na przyjęcia oficjalne, mieści się
także na parterze. Z hall’u na
górę prowadzą schody wyłożone
dywanem i windy.
Na pierwszem piętrze, po za
wielkim, bardzo pięknym salonem,
znajdują się gabinety pierwszego
i drugiego sekretarzy Poselstwa:
p. Jerzego Adamkiewicza i hr. Jó
zefa Potockiego, a także pokoje
gościnne, w których ostatnio
mieszkał
minister
Skirmunt,
podczas swojej w Londynie byt
ności.
Drugie piętro zajmuje Poseł z
rodziną. Na trzeciem piętrze mie
ści się gabinet p. Fr. Czarnomskiego, referenta prasowego przy Po
selstwie (samo biuro prasowe, któ
rego kierownikiem jest p. Harley
rezyduje w domu naszego Konsu
latu, na Upper — Montaque str.).
Za tern idą pokoje zajęte przez ar-

chiwum, bibljotekę dyplomatycznopolityczną etc.
Ściany salonów naszego posel
stwa zdobią obrazy pierwszorzęd
nych malarzy polskich, które po
chodzą z zapisu ś. p. Henryka
Krajewskiego. Więc w pokoju
jadalnym wisi portret zapisodawcy
pendzla Matejki i świetni „Rybacy“
Leona Wyczółkowskiego. W wiel
kim recepcyjnym salonie — obrazy
Wyczółkowskiego, Bilińskiej, Andriollego, Wywiórskiego,
An
drzejewskiego, Perczyńskiego, do
skonała akwarela Fałata.

Z tegoż zbioru pochodzi biurkosekretarzyk Juliusza Słowackiego,
w stylu Pierwszego Cesarstwa, z
mnóstwem skrytek i szufladek.
Cały ten zbiór znajdował się do
niedawna u p. Laurence Alma Tadema, które teraz oddało go po
selstwu.
Uroczyste poświęcenie gmachu
naszego przedstawicielstwa w Lon
dynie zgromadziło całą miejscową
kolonję polską, przynajmniej wszy
stkich jej wybitniejszych przedsta
wicieli.

Hr. Józef Potocki, drugi sekr. Poselst -a.

Alfons Poklew8ki-Koz'ełł, Radca Handlowy.

Attschś milltalre w Londynie, p pułk.
Jerzy Bardziński kaw. ord. Virtuti Militarl i Krzyża Walecznych.

Nasze poselstwo w Londynie.

Żona posła,gp.EZofJa Wróblewska.
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Londyn.

Teodora Drzewiecka.

Prace art. malarza Cz. Zawadzińskiego w .Zachęcie* Warszawskiej.

szły czasy: zielone, szpinakowe ultramarinowe, żółtawe, fijoletowe, naresznie doszliśmy, że przestano
zupełnie malować.

Młodzi opowiadają swe obrazy
na wiecach!!

Jeśli jakiś zniża się jeszcze do
farbowania płótna, wtedy zjawia się
.symbol* — lub „konstrukcja” — al
bo umyślna (??) deformacja!!
Pies by się z tego śmiał, gdyby
uwierzyć mu kazano. Naturalnie tyl
ko szary ogół robi podobnie, jedno
stki, ludzie istotnie uzdolnieni za
wsze umieli znaleść nutę osobistą, ci
w każdej epoce, w każdej metodzie
znajdywali siebie. Po monachijskim
okresie polskiego Malarstwa przy
szedł paryski; tam zawsze można
się było najwięcej nauczyć, cały
szereg .Salonów*, olbrzymia ilość
malarzy miejscowych i cudzoziem
ców. To wiele rozjaśnia. Nadmia
rem kierunków nieraz oszałamia
i wchłania młodociane dusze, ale
zawsze wyrabia wysokie aspiracje—
daje jasne zrozumienie, co jest, a co
nie jest sztuką.

Dziewczyna z kotem.

Wystawa obrazów Cz. Zawadzińskiego.
w Zachęcie.
Czesław Zawadziński, warszawianin — od 18 lat osiadły w Pa~
ryżu, bierze stale udział w Salonach — na ostatniej polskiej ekspozycji
był reprezentowany 4 obrazami. — Rząd Francuski zakupił jedno z jego
dzieł do zbiorów państwowych.

Kiedy lat temu 25 malarze le
cieli za granicę z kraju dla odświe
żenia myśli, czy dla nauki dopiero,
wtedy przeważnie osiadali w Monachjum. Był to wówczas ulubiony
punkt zborny dla artystów. Przede
wszystkiem dlatego, że tam była
ogromna kolońja polska — a potem
że stamtąd wynieśli wiedzę tacy,
jak: Matejko, Brandt, Kowalski, Pru

szkowski Witold, Simmler Józef,
Chełmoński, Szymanowski, Wolski,
Witkiewicz, Rosen, Kozakiewicz,
Czachórski, Ejsmond, i stu innych
jeszcze.
Malowano ciemno, tak jak w ca
łym świecie; to była mćtoda; imito
wano starych majstrów.
Rezultaty mamy po muzeach —
niema czego narzekać. Potem przy
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Od lat mniej więcej 15 młode
pokolenie naszych malarzy z Paryża
przywozi kierunki i fachową wiedzę.
Oglądając przed paru dniami obra
zy Zawadzińskiego z Paryża przy
wiezione, mieliśmy prawdziwie miłą
niespodziankę. Malarz daje nam su
mę wrażeń artystycznych zrealizo
waną umiejętnie. Martwe natury,
kwiaty, wykroje wnętrz, studja, gło
wy, portrety, akty, których widzimy
sporą ilość, wszystko to z dużym
darem obserwacji i wybitnym talen
tem dekoracyjno - kolorystycznym.
Jest to siła poważnie zapowiadająca
się — naturalnie te zalety jeszcze
wzmocnią się, przy dalszem poszu
kiwaniu samego siebie. Malarz od
najdzie własną nutę i wtedy wygra
pełrą pieśń, osobistą melodję!
Witamy dojrzały

i silny talent.

Władysław Wartkie.

Prace art. malarza Cz. Zawadzińskiego w „Zachęcie*
Warszawskiej. §

Portret P. Z.

Dama w zielonem,

„Pani z mufką*.

Akt. (studium).
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Wystawa prac Zygmunta Badowskiego w Zachęcie.

„Sybirak11 (studjum do Polonii).

.,Stud]um portretowe*1.

Wystawa piat Zjjiiila BaiMiego w Zathetie.
Od ostatniej zbiorowej wystawy
Badowskiego zbiegło już lat parę.
Zmieniły się czasy, zmieniły warunki
twórczości.
Ważne, wiekopomne
wypadki dziejowe oddziałały i na
sztukę. Z małej Zachęty przedwo
jennej zrobiły obecnie instytucję,
której zadaniem będzie spełniać
aspiracje dużego państwa, 30 miljonowego narodu.
Puls twórczości sztuki naszej
wzmógł się. Produkcja potroiła. Czy
zawsze na lepsze? Narazie nie. To,
co jest obecnie przejściowem, co
nie jest mocne, to przejdzie, zostanie
może tylko rozmach, pęd do twór
czości, przerwanie letargu i ospa
łości, w jaką nas pogrążyły wojenne
niedole.
Naturalnie wojna stworzyła nowy
motyw dominujący, aktualny żołnie
rza i wojaczkę, ale mimo że tyle
obrazów dużych, małych i malutkich
namalowano na ten temat—arcydzieła
nie widzieliśmy potąd.

Syntezy brak!
Inaczej jest ze sztuką sięgającą
w przeszłość, z rodzajem malarstwa
usiłującego zobrazować naszą mar
tyrologię, naszą okropną przeszłość,
tę nić sztuki, której przewodzi

Zygmunt'Badowski.

jeszcze Malczewski, a stworzył
Grottger, snujemy dalej: Badowskie
go: „Wyśniony sen" (Polonja) to
udręczone serce polskie w ciągu
stuletniej niewoli znajduje pokrze
pienie w nieprzerwanym śnie o wy
zwoleniu. Ktokolwiek jest Polakiem,
śni sen zmartwychwstania. A spełnia
się to za wstawiennictwem Orędo
wniczki naszej Królowej Korony
Polskiej. Zjawia się Ona, wiedzie
korowód królów za sobą — spadają
całuny żałoby z grobowca Polski,
Zaborcy prezentują broń!
W grobie trzy wieńce: 1794—
1830 1863, trzykrotna krwi ofiara.
Jestto ideologja dobrze nam
znana — dziś spełniona. To trzon
wystawy, myślą piękną, podniosłym
nastrojem skupia na sobie całą
uwagę widza, jednoczy bowiem
malarza z filozofem i myślicielem
Badowskim.
Dalej szereg głów
ideowo złączonych z głównym obra
zem, piękne typy sybiraków powstań
ców. Malarz tego zakroju, dając
karm dla duszy, musi idee kojarzyć
z wykonaniem odpowiedniem—a to
wszystko u Badowskiego jest oczy-

wiście. Po tem głównem dziele ——
widzimy szereg postaci kobiecych—
„Fałszywe perły*
„Gentildonna*
czy „Zielony szal* dla sztuki niosą
te obrazy dobry rysunek i formę—
oto rozwiązanie zadania.
Jedną z prac najwięcej udanych,
a świadczących o dużem wyrobieniu
malarza jest: „Własny portret*. Ten
opalony człek, autor wszystkich
obrazów, tak zawzięcie studjował
reflexy na obliczu własnem, że mogą
mu pozazdrościć najzagorzalsi plenairzyści — jeśli jeszcze gdzie egzy
stują tacy? Sam nie wiem, jak się ten
gatunek obecnie wabi?
Czyż może być coś więcej
cudacznego, jak wszystkie nazwy
i etykiety, naklejane na mózgownice
przeważnie próżne — rozmaitych
niszczycieli płótna malarskiegoAle to jest ogromnie potrzebne
dla sprawozdawców — o czemże by
pisali?

Wystawa prac Zygmunta Badowskiego w Zachęcie.

Badowski maluje z sukcesem
i pejzaże. Widzimy cały szereg
dobrych studjów,kompozycji większej
brak jednak,—dalej rysunki, tych jest
parę typów, są: węglowe, sanguiny
i rysunki kredkami kolorowemi.
W tych rzeczach Badowski jest
wirtuozem. Kreda, czy inny materjał
graficzny zamienia mu się w ręku
w narzędzie tak posłuszne, że nie
wyczuwamy materjału. Zostaje tylko
rezultat bardzo dobry—środki techni
czne przeobrażając w sztukę.
Władysław Wankie.
,,Wyśniony Sen“ (Polonia).

Wycieczka naszych skautów do Rumunji
Dzięki uprzejmości polskiego attache
wojskowego w Bukareszcie, p. pułk. Wie
niawy-Długoszowskiego, który umożliwił
nawiązanie porozumienia z rumuńską or
ganizacją skautową, otrzymaliśmy zapro
szenie od jej Naczelnictwa, t. zw. Wiel
kiej Legji (Marea Legiune), aby do nich
przybyć w drugiej połowie kwietnia.
W trzecie święto rano opuściliśmy
Warszawę, udając się przez Lwów i Sta
nisławów do granicy rumuńskiej.
W Czerniowcach, gdzieśmy przybyli
wieczorem drugiego dnia podróży, ocze
kiwała nas na dworcu drużyna honorowa,
która nas odeskortowała na nasze — bar
dzo wygodne kwatery — w pałacu metro
politalnym. Gościnność Czerniowszczan
była wielka.
W Czerniowcach zwiedziliśmy muzęum prac ludowych, teatr, uniwersytet,
a przedwszystkiem pałac arcybiskupi, który» aczkolwiek stosunkowo niedawno wznie
siony (za czasów austriackich), posiada
moc i harmonję, jaką zazuyczaj spotyka

my już tylko w pomnikach starej kultury.
Z mieszkańcami najłatwiej się było poro
zumieć po niemiecku, choć wielu z nich
zna też polski. Legjony, które walczyły
na Bukowinie w 1914/15 roku, żyją we
wspomnieniach ludności.
Po południu wyruszyliśmy dalej.
Na dworcu w Bukareszcie przyjmo
wał nas w zastępstwie nieobecnego Na
czelnego skauta, którym jest sam ks. Ka
rol — komendant stolicy, prof. Georgescu.
Kwatery otrzymaliśmy w internacie Lice
um Lazar, nieopodal bulwaru Elżbiety,
jednej z najpiękniejszych ulic miasta, a na
wprost ogrodu Asmigiu, pełnego już zie
loności, kwitnących drzew migdałowych
i innych.
Dyrekcja internatu odnosiła się do
nas ze wzruszającą gościnnością. Zresztą
pomieszczenie tak niewielkiej liczby osób
(było nas wszystkiego dziesięcioro — 4 har
cerki i 6 harcerzy) nie przedstawiało zbyt
wielu trudności.
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Przez kilka dni pobytu w Bukareszcie
zwiedziliśmy wszystko, co było godne wi
dzenia, a więc liczne — choć widać, że
świeżo zainstalowane — muzea, kościoły,
Izbę Deputowanych, Uniwersytet, szpitale
(urządzone istotnie w myśl wszelkich wy
magań nowoczesnej techniki), boiska spor
towe itd. Studenci bukareszteńscy — ko
ledzy nasi — byli nam ciceronami miły
mi i oddanymi.
Sam Bukareszt, jako miasto, w swej
nowej dzielnicy czyni — mimo nie po eu
ropejsku wązkich, krętych ulic — miłe
urażenie dzięki niewielkim, jasnym, utrzy
manym we wschodnim nieco stylu domkom i bujnej, zalewającej wszystko zie
loności.
Aczkolwiek wycieczka nasza organi
zowana była nawpół prywatnie przez gro
no Miłośników Sztuki Warszawskiego Ko
ła Starszego Harcerstwa, z konieczności
rzeczy musieliśmy częstokroć występować
jako urzędowa delegacja Związku Harcer
stwa Polskiego i powszechnie brano nas za
taką. Ze Rumuni szczerze dążą do przy
jaźni z Polską i że przyjaźń tę uważają
dla siebie za konieczną, o tem sami ciągle
powtarzali w swych przemówieniach.

Wycieczka naszych skautów do Rumunji.

Constanza Kssyno nad brzegiem morza.

.Gniazdko kró.‘owej* w Sinai.

Świodczy zresztą o tem zainteresowanie
jakie wzbudziła nasza wycieczka. Wszę
dzie, w Bukareszcie, w Sinai, w Constancy przyjmowali nas urzędowo przedsta
wiciele miasta, a gazety codziennie pra
wie zamieszczały o nas wzmianki. Rów
nież poseł polski p. Al. Skrzyński przy
jął nas podwieczorkiem, na który zostali
także zaproszeni wybitniejsi skauci buka
reszteńscy.
Poza Bukaresztem zwiedziliśmy Sinaję — coś w rodzaju rumuńskiego Za
kopanego— wraz z letnią rezydencją kró
lewską, bogatym zamkiem Peles, oraz
Constancę, dawniej pierwszy port rumuń
ski, który stracił dziś wiele na znaczeniu na
rzecz Gałaczu. Po morzu Czarnem, rozsłonecznionem, a zawsze spienionem, tak in

Harcerze rumuńscy z Czerniowic.

nem od melancholijnego Bałtyku, uczynili
śmy wycieczkę sratkiem. Zwiedzaliśmy
wspaniałe elewatory zbużowe i doki okrę
towe.
Organizacja skautowa rumuńska (Asotiatio Cercetasci Romdniei') jest młodsza
i nie tak liczna, jak nasza. W drużynach
męskich jest zrzeszonych około 10,000
chłopców. Skauting żeński dopiero się or
ganizuje. Cieszą się natomiast dużem po
parciem rządu, który, gdzie może, udziela
im ulg i poparcia. Otrzymali naprzyklad
od min. kolei żelaznych cały pociąg z wy
twornie urządzonemi wagonami restauracyjnemi i sypialnemi, któremi nas wszę
dzie wozili. Coprawda łatwo jest uzyskać
takie rzeczy, gdy ma się syna królew
skiego za Naczelnego Skauta, ale oba

wiam się, że skauci polscy gotowi się
stać monarchistami.
Podróż trwała — przy minimalnych
kosztach, ponieważ wszędzie nas przyj
mowano, nie chcąc słyszeć o wynagro
dzeniu — okrągłe dwa tygodnie. Odjeż
dżaliśmy żegnani wszędzie temi gwałtownemi oznakami przyjaźni i braterstwa, ja
kie cechują wogóle ludy południowe. Po
zostawiliśmy im — zdaje się — dobry
wspomnienie po sobie; a i w nas nie tak
rychło zerwą się węzły przyjaźni, jakieśme
zadzierzgnęli w sercach naszych z tymi
braćmi z nad Prutu i Dunaju.
Wl. Sier.

Harcerze polscy i rumuńscy na dworcu w Czerniowcach w drodze do Bukaresztu
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Czterdziestolecie Tow. Wioślarskiego w Warszawie.

Obecny Zarząd Warsz. Tcw. Wioślarskiego.

Czterdziestolecie Towarzystwa Wioślarskiego w Warszawie
Towarzystwo Wioślarskie powsta
ło w Warszawie w r. 1882.
Wioślarstwo — rzecz stara, tak
stara, jak sama Wisła, jak świat.—
Odkąd Wisła płynie i łodzie po niej
pływały, odkąd istnieje Warszawa,
uwijały się wzdłuż jej wybrzeżyłodzie.
Ale w roku 1882 powstanie pol
skiego Towarzystwa Wioślarskiego
było czemś osobliwem.
Rok 1882! To rok tego okresu
czasu, w którym stolica Polski, jak
i cała t. zw. Polska Kongresowa to
nęły w ciemnościach, nad któremi
panowali — z petersburskiego odda
lenia—car Aleksander III, a na miej
scu — jego wielkorządcy Hurko i
Apuchtin.
Wśród tych ciemności w uciśnio
nej stolicy Polski błyskały niekiedy
iskierki światła.
Jedną z takich iskierek było w
roku 1882 Towarzystwo Wioślarskie.
Już sama nazwa „Towarzystwo*
kłuła w oczy działaczy rosyjskich.—
Wszak pamiętano, że było w roku
^863 „Towarzystwo“ Rolnicze.—
Istniał wprawdzie już wtedy w
Warszawie Klub Wioślarski — YachtClub, ale Yacht Club był niemiecki,
a Niemcom było wszystko wolno
w Polsce.
Część młodzieży polskiej wiosło
wała pod flagą Yacht-Clubu i Niem
cy radzi temu byli. Drang nach
Osten.
Ale byli tacy, co już wtedy po
wiedzieli sobie „nie będzie Niemiec
pluł nam w twarz*.
Młodzież polska wioślarska z przed

roku 1882 marzyła o polskiem To
warzystwie. Zgrupowała się pota
jemnie, wiosłowała bez szczególne
go zwracania na siebie uwagi na
własnej łodzi i czekała. Doczekała
się tego, że jej sprawami zaintere
sował się człowiek dzielny, ś. p. do
któr Henryk Stankiewicz.— Stanął
na ich czele w roku 1881 i po usil
nych staraniach, po przebyciu całe
go szeregu trudności i szkopułów
rosyjskiej biurokracji, uzyskał w ro
ku 1882 ustawę Towarzystwa Wio
ślarskiego w Warszawie.
Ustawa — pożal się Boże! Ale
była, a z nią powstało i Towarzystwo.
Do Towarzystwa odrazu rzuciła

Ś. p. dr. Henryk Stankiewicz,
l-szy prezes I założyciel Warsz. Tow. Wioś,
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się młodzież polska stolicy, pochło
nąwszy również i tych, co przedtem
byli w niemieckim Yacht-Clubie.
Odtąd Yacht-CIub już polskich
„dzieci nie germanii*, a pozosta
wiony siłom własnym — Hakaty, za
chorował na anemję i zmarł na nią
w zakątku.
Towarzystwo Wioślarskie: rze
mieślnik, kupiec, urzędnik, adwokat,
lekarz, inżynier, hrabia — wszyscy
s ę w nim znaleźli. Nie wolno było
być w niem tylko młodzieży akade
mickiej i szkolnej, ba, nawet ich
uczyć wiosłowania zabroniono. Pan
oberpolicmajster nakazał specjalnie
czuwać nad tem komisarzowi policji
rzecznej.
Młodzież wiosłowała i żyła, po
budzała do życia.— A starsi człon
kowie Towarzystwa do ruchu dawali
inicjatywę. Już w roku 1882 To
warzystwo Wioślarskie zainicjowało
obchód święta Kupały—Wianki.
Wianki były przez szereg lat
uroczystością narodową stolicy, do
póki władze rosyjskie przez usta
wiczne i stopniowe ograniczenia nie
uniemożliwiły dalszy h obchodów.
Młodzież wiosłowała.—Wyciecz
ka zbiorowa do Płocka w roku 1883
wstrząsnęła starym grodem książąt
mazowieckich, pobudziła Płocczan
do ży ia i ruchu. W rok później
i tam powstało Towarzystwo Wio
ślarskie.
Wylew Wisły.—Ratownictwo mie
nia i życia zatopionych okolic pod
miejskich.— Rolę i udział Towarzy
stwa Wioślarskiego w ratownictwie
przekazał pamięci potomnych Andriolli w swych pięknych akwarellach.

Czterdziestolecie Tow. Wioślarskiego w Warszawie.

Grupa członków—założycieli W. Tow. Wioślarskiego.

Rok 1905.—Czasy wolnościowe—
risum teneatis amici!
Pochód listopadowy, Pochód,
który wstrząsnął stolicą, całą Pol
ską, zdziwił Europę, przestraszył
moskali.—Ten pochód był zdecydo
wany w murach siedziby Towarzy
stwa Wioślarskiego i przy wybitnym
jego udziale.
W roku 1910—czterechsetlecie
Grunwaldu.—Wioślarze przygotowali
się do obchodu. Przystrojono przy
stań, umieszczono biust króla Wła
dysława Jagiełły.
Na przystań wkroczył komisarz
policji z asystą, króla Władysława
aresztował, a na naczelnika przysta
ni karę pieniężną nałożył.
Wojna światowa. Ucieczka z War
szawy Rosjan. Zerwanie mostów.—
Towarzystwo Wioślarskie objęło kie
runek i nadzór nad przeprawą z je
dnego brzegu Wisły na drugi.
Okupacja.—Zmora i ucisk. To
warzystwo Wioślarskie z nakazu oku
pantów na Wiśle istnieć przestało.
Pracowało w Komitetach Obywa
telskich.
Rok 1918. Wolna i Niepodległa!
Każdy obchód, każda uroczystość,
każda zbiórka odbywały się przy
czynnym udziale Towarzystwa Wio
ślarskiego.
Na Śląsk Górny zebrali zgórą
miljon marek.
Rok 1920. Najazd bolszewików.
Wioślarze w szeregach armji ochot
niczej. Wioślarze ochraniają mosty
na rzece, wioślarze transportują ran
nych z dworców i portów.
Warszawa nazwała już dawno
swych Wioślarzy „dzielnymi*.

Towarzystwo Wioślarskie w War
szawie liczy 1800 członków. Z po
śród jego członków założycieli z ro
ku 1882, żyją i są dotąd członkami
Towarzystwa: H. Barylski, H. Biertumpfel, A. Chmielewski, W. Deniszczuk, J. Gardowski, M. Karstens,
J. Kowalski, L. Kowalski, B. Mieszkowski, S. Riegert, F. Rosenberg,
L. Szeller, J. Szyfner, R- Szymański,
K. Trepte.
Towarzystwo posiada teren na
wybrzeżu powyżej mostu Poniatow
skiego, na którym między innemi
zbudowano warsztaty—wytwórnię ło
dzi do zaopatrywania w nie polskich
Towarzystw Wioślarskich.

Przy Towarzystwie istnieją koła:
Śpiewacze „Duda*, gimnastyczne,
świadczeń społecznych, kręglarskie,
młodzieży, sport wioślarski pod kie
runkiem instruktorów Towarzystwa
uprawiającej.
Obecny skład Zarządu Towarzy
stwa stanowią: Prezes Adam Za
moyski, Wice-Prezes Bolesław Mi
chalski, Członkowie Zarządu: Jan
Thonnes, Henryk Hoch, Edward
Szreder, Gustaw Ehlert, Bogdan Gędziorowski, Ludwik Klewin, Stefan
Hempel. Kontroler Józef Kowalski.
Emi.

Przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego
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Psychologia na usługach życia codziennego.

Laboratorjum psychotechniczne Instytutu praktycznej psycholog]! podczas zwiedzania go
P"zez prof. uniw. Warsz. Dr. Władysława Witwickiego w otoczeniu swoich słuchaczów.

Psychologia na usługach życia codziennego.
Znany w Warszawie z występów
swoich dr. Kazimierz Radwan urządził Instytut praktycznej psychologji.
Dotychczas budził on zainteresowa
nie dla swoich właściwości intui
cyjnych i dla zręczności, z jaką
umiał je publicznie stosować na
swoich odczytach. Jego znany eks
peryment odnajdywania rzeczy skra
dzionej wśród szerokich mas cieka
wej publiczności cieszył się powo
dzeniem. Wszystkie zresztą jego pu
bliczne pokazy tego rodzaju miały
wielką frekwencję.
Obecnie urządzony przez niego
Instytut praktycznej psychologji musi
również zaciekawić. Dr. K. Radwan
w tej nowej roli kierownika tego
instytutu wystąpił z odczytem pu
blicznie w Warszawie, na którym
pokazywał swoje przyrządy i robił
eksperymenty ze swoimi słuchacza
mi- O cóż mu chodzi?
Informuje on szeroki ogół, iż
psychologja jest nauką, którą można
stosować w życiu codziennem w ce
lach praktycznych.
Psychotechnika znalazła najwięk
sze zastosowanie w dziedzinie wy
chowawczej, w wojskowości, następ
nie w sferze prawa, zwłaszcza kar
nego. Nie jeden raz już za pomocą
odpowiednich aparatów i zabiegów
udało się zdemaskować przestępców
(zbrodniarzy).
Największe jednak korzyści prak
tyczne oddaje ona w życiu gospodarczem. Tutaj chodzi o skierowa

nie odpowiedniego człowieka na od
powiednie stanowisko. Można to
uskutecznić przez badanie psychicz
nych właściwości danego osobnika,
i w ten sposóbsię dowiedzieć, czy
on istotnie nadaje się do odpowied
niego działu pracy.
W najgorszem położeniu znaj
dują się ludzie, oddawna już pra
cujący w swoim zawodzie, którzy
skarżą się na brak koncentracji

uwagi, pamięci, osłabienie woli,—
których po wstrząśnieniach ostatniej
wojny światowej można porównać
do popsutych ciągłem używaniem
maszyn. W tym przypadku właśnie
psychotechnika może wyświadczyć
nieocenione korzyści. Mianowicie
przez metodyczne ćwiczenia pamię
ci, uwagi i woli, z pomocą nowowynalezionych aparatów, może roz
winąć te zdolności do wysokiego
stopnia i w ten sposób spotęgować
ich sprawność w życiu i w zawodzie.
Instytut psychotechniczny d-ra
Radwana tego rodzaju ćwiczenia ma
w pierwszym rzędzie w programie
swoich prac.
Instytut ten powstał na początku
roku bieżącego w Poznaniu i zo
stał przeniesiony niedawno do War
szawy. Kierownictwo fachowo-nau
kowe objął dr. fil. Kazimierz RadwanPragłowski.
Nowa ta placówka praktycznonaukowa pozyskała do współpracy
we wszystkich kierunkach, mających
ścisły związek z psychotechniką,
szereg wybitnych osobistości ze
świata naukowego, a między innymi
prof. uniw. poznańskiego d-ra Ste
fana Bołachowskiego, d-ra Tadeusza
Sokołowskiego z Warszawy i wielu
innych.
Sekretarzem generalnym, prowa
dzącym zarazem dział administra
cyjny, jest p. Mieczysław Małczyński.
Instytucja, której przyświeca cel
doniosły, w życiu praktycznem mo
gąca dać dla społeczeństwa znacz
ne korzyści, spotka się niechybnie
i u nas z zainteresowaniem szer
szych warstw społecznych.

Kierownik Instytutu prakt psych. Dr. Kazimierz Radwan-Pragłowski objaśnia działanie
przez siebie wynalezionego aparatu do badania umysłu.
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Interesujący obraz w Kino-Palace.

Scena z dramatu filmowegoj.JeJaoczy* z świetną artystką Mady Christian w głównej roli.

Przedstawienia taneczno-plastyczne w Teatrze na wyspie
w Łazienkach.
Z teatru Łódzkiego.

P Marja Strońska-Wąsowska ja1 o .Maria’
w sztuce T. Rittnera pt. .Lato'. Kreacja
p. StrońskieJ doznała gorącego przyjęcia
ze strony krytyki i publiczności.

Zarząd ‘gmachów'reprezentacyjnych _’d ił do rozporządzenia Adolfiny Paszkowskiej na
szereg występów taneczno-plastycznych Teatr na wys >ie w Łazienkach. Stylowy t«niec,
cud le otoczenie stworzą niezawodnie istotnie artystyczną całość. Uroczyste otwarcie
3-go czerwca.l
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Teatry Warszawskie.

Uczczenie zasług Piotra
Drzewieckiego.

Teatr Reduta: „Judasz*, Tetmajera,'
Teatr Rozmaitości: „SublokatorkaT
„Grzymały'Siedleckiego". Teatr Bo
gusławskiego: „Młody las* Hertza.
Teatr Komedja: „Rozkosze ojcostwa*
Bissona.
_
W „Judaszu* przemówił ze sce
ny wielki poeta. Dramatyczna forma
widowiska była raczej przypadkiem,
bo „Judasz" jest poematem lirycz
nym o linjach misteryjnych; o mie
dzę tylko graniczy z liturgicznym
obrzędem, a chwilami staje się fra
gmentem pasyjnego widowiska.
Czy „Judasz* jest tragedją — jak
głosi afisz — wolno o tem wątpić.
Wielkość bohatera odmierzona jest Piotr Drzewiecki, prezydent miasta stołeczWarszawy, którego zasługi na polu
tylko wielkością jego cierpienia, lecz neao
pracy społecznej były podniesione przez
nie wielkością jego duszy. Czło specjalny obchód ku Jego czci urządzony
w d. 30 maja b. r.<
wiek taki nie może mierzyć się
z bóstwem. W tem tkwi zasadniczy
błąd koncepcji Judaszowej. Być mo
że, iż Tetmajer, zamyśliwszy reali tragiczna, nawet przesłonięta biel
styczne ujęcie Iskarjoty, chciał na- mem najwyższego przerażenia lub
piętrzyć na jego duszy wszystkie złe przekonaniem w urojone posłan
cienie i grzeszne nawyknienia. Ale nictwo.
Z temi zastrzeżeniami „Judasz*
„Judasz" Tetmajerowski nie jest an
tychrystem, ani nawet sługą szatana, Tetmajera jest tragicznem misterjum.
Obok postrci Judasza, w której
a wszystko, co mówi o swem posłan
nictwie kainowem, o klątwie losu walczą elementy realistyczne z sze
i prometejskiej walce, jest poetycz- rokim patosem liryzmu, wszystko
nem kłamstwem i sztuczną subsum- inne jest sztafażem poetyckim. Au
tor ani nie indywidualizował zbytnio,
cją pod wielkie linje tragizmu.
To rozpękmęcie tragiczności wy ani nie uprawiał psychologji. Ale
czuwa się najistotniej na dwóch pła wszystkie formalne braki i drama
szczyznach psychiki Judasza. Widać tyczne niedociągnięcia wynagradza
na nich, jak Tetmajer dążył do głębokie piękno Tetmajerowskiej po
kompensacji nikczemności przez czy ezji. Rozmach i siła obrazów, bujstość uczucia, jak w zwierzęcej du ność panteistycznego współżycia
szy szukał komory człowieczej. Ju z przyrodą, różnorodna skala porów
dasz kochał; kochał swą matkę — nań, śmiałość inwektyw bluźnierwieczysty wyrzut sumienia synow czych, ewangeliczne skupienie i ek
skich występków. — kochał Marję staza modlitwy, czynią z „Judasza*
z Magdali — nienasycone wspomnie heroiczny poemat o najwyższem
nie jedynego czaru bezpowrotnie za napięciu.
Reduta ukazała „Judasza* jako
branej miłości.
Ani miłość, ani namiętność nie misterjum w prostej i surowej sza
zaważyły jednak na duszy Iskarjoty. cie; poraź pierwszy rozwinięto tech
Tetmajer, idąc więcej po linji mi nikę oświetleń, prymitywną wpraw
sterjum niż tragedji, pozbawił Ju dzie, ale suggestywną i pogłębiającą
dasza wszelkiei odpowiedzialności
za jego czyn i zdradę.
Występy
Walka Judasza o miłość nawró
conej jawnogrzesznicy jest tylko
chóru w Konserwatorium.
fragmentem, niewyzyskanym drama
tycznie, dla linji tragizmu obojęt
nym. Dopiero w ostatnim akcie,
w ostatniej niemal scenie, gdy Ju
dasza dosięga karząca ręka boża,
stajemy w obliczu tragedji; karząca
dłoń narzuca Judaszowi powróz na
szyję> chociaż zwycięstwo szatana
było zadokumentowaniem woli prze
znaczeń; najdziwniejsza antynomja Stanisław Kazuro, znany muzyk i kompozy
dyrygował wyszkolonym przez siebie
tragizmu, której ofiarą pada zawsze tor,
chórem na koncercie d 28 b. m. w konser
człowiek, wielki i mały, przewrotny watorium, zdobywaląc sobie uznanie krytyki
Chóry te osiągnęły niezwykłą
i szlachetny; śmierć jest zawsze i publiczności.
czystość brzmienia.
jftlhilllll... .
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akcję dramatyczną. Aktorską treść
przedstawienia wypełnił w całości
p. Jaracz. W jego interpretacji Ju
dasz wyrażał całą grozę zdeptanej
prawdy człowieczej, ludzkiej nędzy,
hiobowego bólu, klasycznego patosu,
orjentalnego bełkotu.
Obok tej postaci, wszystkie inne
odsunęły się w tło, Marja z Magdali,
Apostołowie, rodzina Judasza. Wy
stawienie misterjum Tetmajera jest
zasłuźonem zwycięstwem Reduty.
Drugi,—po „Bolszewikach* Sie
roszewskiego, — sensacyjny debiut
teatralny w Rozmaitościach. Złoty
magnes teatru przyciąga coraz to
nowych autorów. Czy rozszerza je
dnak skalę twórczości dramatycz
nej? Jak dotąd, raczej zacieśnia.
„Sublokatorka" Siedleckiego na
leży do typu efemeryd farsowych
i krotochwilnych, w których solidnie
i sprawnie zatroskano się o wydo
bycie maximum śmiechu i wesoło
ści. Wielka kultura literacka autora
poszła całkowicie na usługi złośli
wej obserwacji, żołnierskiego roz
machu i sentymentalnej łezki. Trzy
niezawodne i niezawodzące efekty
sceniczne, niemal „pewniaki* suk
cesu. A przytem hyperaktualne tło
rek* izycyjno mieszkaniowo - lokator
sko- paskarskie, usprawiedliwiające
z wdziękiem wszelki absurd sytua
cyjny tej krotochwili, jaskrawość
charakterystyki, zbytni realizm djalogów i niedwuznaczna zgoła dosadność licznych powiedzeń.
Debiutant sceniczny okazał się
doświadczonym znawcą publiczności
teatralnej, przed którą skrzętnie
ukrył swój literacki rodowód i swe
aspiracje w kierunku poważnego
kunsztu dramatopisarskiego.
Krotochwila kończy się właści
wie w drugim akcie, chociaż istotne
bogactwo pomysłów farsowych zgru
pował Siedlecki już w akcie pier
wszym. Akt trzeci jest epilogiem,
w którym najmniej farsowa, raczej
komedjowa postać narzeczonego,
po raz drugi i jakby w skrócie prze
żywa mieszkaniowo - sentymentalne
perypetje dwóch poprzednich aktów.
Jest to poważny błąd kompozycyj
ny, osłabiający szybkie tempo akcji
scenicznej.
O talencie dramatopisarskim zna
komitego krytyka jeszcze przedwcze
śnie się rozwodzić. Najsilniejszą
jego stroną jest ostry i wyrazisty
djalog, chwilami nawet rubaszny,
i dowcip obserwacji. Natomiast ry
sunek postaci i charakterów jeszcze
bardzo prymitywny.
P. Węgrzyn zagrał zabawnie
i z temperamentem zdemobilizowa
nego porucznika ułanów, walczącego

heroicznie o mieszkanie i miłość;
poezją i wdziękiem krotochwili była
„sublokatorka*, p. Gromnicka.
Wznowiony w teatrze Bogusław
skiego „Młody las* J. A- Hertza
wytrzymuje z powodzeniem próbę
lat i aktualności. Sztuka o charak
terze patetyczne-popularnym, na tle
walki młodzieży o polską szkołę,
wprowadza na scenę interesującą
i bogatą galerię typów uczniowskich
i profesorskich.
W pustej i przezabawnej farsie
Bissona „Rozkosze ojcostwa"—wKomedji —podziwiać należy mistrzow
skie rzemiosło francuskiego autora,
który, bawiąc się z aktorami i wi
dzami w chowanego, wychodzi obron
ną ręką z najbardziej zagmatwanej,
bezmyślnej i pociesznej sytuacji.
Farsa reżyserowana i zagrana świet
nie przez Jerzego Leszczyńskiego.
E. B.

Zgon znakumilego poMsty.
ś. p. Konrad Krzyżanowski.
Dnia 25 b. m. zmarł w 50 roku
życia w Warszawie znakomity por
trecista polski, ś. p. Konrad Krzyża
nowski.
Dzieła jego pozostaną
trwałą zdobyczą w historji naszego
malarstwa. Posiadał on niezwykły
dar
jasnowidzenia portretowanej
postaci. Pewność pędzla miał przytem przedziwną. Jego portrety zdo
bywały w Paryżu, Monachjum, Rzy
mie, Londynie zaszczytne wyróżnie
nia. Za portret staruszki Paryż
ofiarował mu medal.
Urodził się Konrad Krzyżanowski
w Rosji, w Kremienczugu, gubernji
Połtawskiej. Nauki pobierał w Pe
tersburgu,
Monachjum,
Rzymie

w HOTELU SASKIM --- ul. KOZIA 3. --- Tel. 167-77.
WYKWINTNE EKW1PAŻE.

i tu został profesorem b. szkoły
sztuk pięknych — zgromadził koło
siebie bardzo poważny zastęp ucz
niów, którzy darzyli go zaufaniem
zupełnem i miłością.
Krzyżanowski jako artysta i jako
człowiek podbijał wszystkich swoją
prawością.
Przedwczesna śmierć
jego jest dotkliwą Stratą dla naszej
sztuki. Był on bowiem w pełni sił
twórczych. Jego talent świetnego
widzenia swoich modeli stał u zenitu
rozwoju. Każdy portret wykonany
przez Krzyżanowskiego nosi na sobie
piętno wielkiego
temperamentu,
smaku i finezji wykonania.
Śmierć ś. p. Konrada Krzyża
nowskiego okrywa szczerą żałobą
szerokie kola przyjaciół i wielbicieli.
Zwłoki jego pogrzebano na cmentarzu
powązkowskim w Warszawie.

Zakład Przyrodoleczniczy
Dr. J. ŁUCZYŃSKIEGO
w Warszawie) Smolna 10, tel. 139-22, 132 02.

Kierownik Dr. W. K N O F F
(Choroby nerwowe i wewnętrzne)
przyjmuje 11'/s—12*4 i 4—6.

Oddział kąpieli powietrznych i słonecznych
przy ul. Agrykola (visavis Łazienek)

Najważniejsze wypadki
minionego tygodnia.
sejm i RZĄD.

Konrad Krzyżanowski.

i Paryżu. Prędko uwolnił się jednak
z pod wpływów szkoły i zaczął
samodzielnie pracować. Jego wybitna
indywidualność umiała fascynować
i pociągać. Gdy zjechał do Warszawy

Polsko-niemiecką konwencję górnoślą
ską, zawartą w Genewie w dn. 15 maja,
ratyfikował Sejm polski po wyczerpującym
referacie pos. Korfantego i krótkiej dyskusji.
Rzesza niemiecka będzie ją ratyfikować
w bieżącym tygodniu, poczem postanowie
nia wejdą w życie z równoczesnym po
działem' Górnego Śląska.
Minister Skirmuntpowrócił do Warszawy
i w najbliższych dniach złoży oficjalne
sprawozdanie o przebiegu i rezultach
konferencji genueńskiej. W rozmowie
z przedstawicielami prasy wyraził p Skirmunt zadowolenie z osiągniętych wyników.
Stosunki nasze z Europą znacznie się
poprawiły, a powaga Polski na forum
międzynarodowem ciągle wzrasta.
Nad monopolem tytoniowym zakończył
Sejm debatę generalną pod wrażeniom
słów sprawozdawcy, p. Kędziora. Albo
monopol, albo co rok nowa danina
państwowa.
Reformą urzędu przywozu i wywozu
zajął się Sejm, konstatując, że obecne
stosunki są fatalne, bo wzbogacają nie
kraj lecz paskarzy, a jednocześnie przy
czyniają się do spotęgowania drożyzny.
Tekę rolnictwa obejmuje p. Bniński.
Dotychczasowy minister rolnictwa p. Ra
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czyński przejdzie na stanowisko podse
kretarza stanu.
SRRAWY POLSKIE.

Agitację przeciw autonomji niemieckiego
G-órnego Śląska rozpoczęły energicznie
niemieckie partje nacjonalistyczno-anarchistyczne i już dziś usiłują groźbami
terroru odstraszyć ludność polską od
udziału w projektowanym plebiscycie co
do sprawy autonomji.
Słupy graniczne na nowej granicy
polsko-niemieckiej rozpoczęła już wbijać
komisja graniczna wobec zbliżającego
się terminu ostatecznego podziału Górnego
Śląska. Żołnierz polski stanie przy nich
na straży, aby nie stały się „świstkiem
papieru".
Poruszenie spraw Małopolski Wschod
niej i Wileńszczyzny w Genui przyczyniło
się tylko-zdaniem min. Skirmunta — do
utrwalenia przekonania, że należy uważać
te sprawy za załatwione. Zakusy naszych
wrogów spaliły na panewce i wyszły
raczej Polsce na korzyść.
Podczas pobytu min. Skirmunta w Wie
dniu działacze ukraińscy z obozu Petruszewicza zelżyli go. Sprawiło to powszechnie
jak najgorsze wrażenie, i pozbawiło
Ukraińców resztek sympatji, jakie jeszcze
posiadali w Wiedniu. Sprawców brutalnej
napaści wydalono z granic Austrji.
Walkę z epidemjami omawiała Rada
Ligi Narodów w Genewie. O akcji polskiej
wyrażano się bardzo pochlebnie i przyznano
Polsce bardzo znaczne środki finansowe
na dalszą walkę. Jesteśmy znowu przed
murzem Europy wobec niebezpieczeństw
grożących ze wschodu.
POLITYKA ZAGRANICZNA.

W sprawie odszkodowań niemieckich
świat wyczekuje z zainteresowaniem kry
tycznej daty 31-go maja. Prawdopodobnie
jednak termin będzie przesunięty na po
łowę czerwca.
W łonie rządu niemieckiego wynikł
konflikt między kanclerzem Wirthem
a ministrem skarbu Hermesem. Burza
w szklance wody, bo naprawdę, jak się
zdaje, Niemcy nie myślą o oporze, a ra
czej chcieliby tylko wyłudzić finansową
pomoc zagranicy.
Genua nie zakończyła się wielkim suk
cesem, ale zerwanie rokowań mogłoby
spowodować tragiczną sytuację dla Euro
py — oświadczył Lloyd George w Izbie
gmin, która ogromną większością uznała
jego genueńskie zasługi i wyraziła mu
votum zaufania.
Traktat niemiecko-rosyiski iv Rapallo
został ratyfikowany przez Centralny Ko
mitet Wykonawczy Sowietów w Moskwie.
Soioiety nie zaprzestoją zbrojeń i uwa
żają demobilizację za niemożliwą. Pozo
rem są rzekomo niezupełnie wyjaśnione
stosunki z sąsiadami.
RÓŻNE.

Zjazd Związku miast polskich odbył
się we Lwowie. Omawiano sprawę ordy
nacji wyborczej do Rad miejskich, przed
stawicielstwo miast w Sejmie, rozbudowę
miast i tp. sprawy niesłychanie doniosłe
dla przyszłego rozwoju.
W stadjonie olimpijskim w Sztokholmie
rozgrywa się wielki match piłki nożnej
reprezentacyjnych drużyn Polski i Szwecji.

W DNIU OTWARCIA WYŚCIGÓW POKAZ NAJNOWSZYCH MODELI FIRMY

BOGUSŁAW HERSE

Najszykowniejsze kostiumy, okrycia i kapelusze wiosenne firmy Bogusław Herse.

NA
RATY!

KRESOWE TOWARZYSTWO RYBNE
SPÓŁKA AKCYJNA
Wilno, ul. Jagiellońska JNs 3.

Fot. Sarjusz Wolski.

dla Pań i Panów
Okrycia damskie kostjumy
Ubiory męskie

Markus, Karmelicka 17 m. 6, w

Przyjmuje wszelkie tranzakcje w zakres rybołóstwa
wchodzące, jako to: zawieranie umów na jeziora i stawy,
kupno i sprzedaż komisowa ryb i t p.
BIURO CZYNNE od gi/2 — 2,i/2.
Rada Nadzorcza: Władysław Czechowicz-Lachowicki,
hr. Karol - Wojciech Pusłowski, Izydor Cięcierski, Jan Chudzyński, Antoni Jankowski, Paweł Smolański, Aleksander
Korkliński, Dyonizy Rozwadowski, Czesław Skinder, Marjan
Żaba, inż. Michał Dudo, Edmund Kołłątaj.
Dyrekcja: Witold Skinder, Mieczysław Kaczanowski.
Pozostałe akcje w cenie Mk. 5 500 za sztukę przy
opłacie 3.000 zaraz, a resztę po decyzji Rady Nadzorczej są
do nabycia w
WILEŃSKIM BANKU ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYM
przy ul. Mickiewicza 17
i w jego oddziałach: w Warszawie, ul. Ossolińskich (Czysta) 1,
w Grodnie, róg Horodnicząńskiej i Policyjnej w miasteczku
Głębokiem i Agenturze w Święcianach.

Ostatnie modele.
WYKONANIE

bramie 1 piętro.

Najnowszy krój.
SOLIDNE

WYKWINTNE.

NRSZR KSIĘGARNIA Sp. Akc.
a WARSZAWA, UL. WIDOK 22.
Poleca NOWOŚĆ!

.MORZAMI KU POLSCE”
z pamiętnika marynarza, napisał dr. FI. Hłasko, z przed
mową Wice Admirała K. Porębskiego, portretem autora
i 35 ilustracjami.
—
Cena z dod. dróż. Mk. 1080.—
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Fabryka cukrów i czekolady.
Jana Ziółkowskiego
Tel. 189-97.

WOLSKA 32.
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Najwytworniejsze Kino stolicy. Co tydzień
zmiana programu. Orkiestra symfoniczna
pod dyr. J. Jakubowskiego.

Poleca specjalnie CZEKOLADĘ JAJECZNĄ
ZDROWIA I ANYŻOWĄ jak również następu
jące gatunki czekolady tabliczkowej: WANDA,
JADWIGA, MLECZNA, POMORZANKA,
WRZOS, KALMA i FOX-TROT.
—Żądać wszędzie.
—'

*atowe i puchowe, gotowe poduszki oraz
bieliznę pościelową poleca hurtowo i detalicznie MAGAZYN i WŁASNA PRACOWNIA.

ALFRED KONAR

Dwór w Jędrzejewicach

Jana Sierakowskiego

POWIEŚĆ
= nakładem księgarni F. Hoesicka. =
Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Warszawa, Nowy-Świat 10.
Filja Święto-Krzyska 17. Tel. 288-88 i 308-76.

SKŁAD
SUKNA
i
K0RT0W
DA
WFł
RIPIINT
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 JM6. 11, telef. 48-79.

FABRYKA KOŁDER 1 BIELIZNY

H. SZYMALA- KUŁAK
WARSZAWA
Krak.-Przedm.62,tel. 139 23.Filja,ul.Chmielna 10, tel. 159-53
POLECA:
KOŁDRY watowe, puchowe, PODUSZKI, wszeL
kiego rodzaju BIELIZNĘ, WYPRAWY ŚLUBNE
od najskromniejszych do najwykwintniejszych
Z MATERJAŁÓW WŁASNYCH 1 POWlERZONyCH

Przyjmuje do przeróbki kołdry zniszczone

W SKŁAD WATY PIERZA i PUCHU
CENY FABRYCZNE!

HURT i DETAL.

CHROŃ TWÓJ MAJĄTEK
przed włamywaczami—złodziejami

ALARMUJĄCYM APARATEM

NAJLEPSZA ASEKURACJA BEZPIECZEŃSTWA.
Demonstracja apar. ,,TIMOR“ odbywa się od 12—1
godz. i od 4—7 po poł.

Ulica Foksal Nr. 15 m. 3. Tel. 160-40.
Przedstawiciel na Polskę L. Przyłudzki.
-L

Odp. red-wydawcai ST. KRZYWOSZEWSKl.

Druk Galewakl l Dau, Wanaawa.
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Warszawa, dnia 3 czerwca 1922 roku.

Powieść.

Juljusz German.

TWARZ Z ZA KURTYNY.

i i
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W bladej twarzy dzikim prze
błyskiem rozogniły się źrenice.
— Cieszyłam się, gdy pani Liii
od pana odeszła. O, jak się cie
szyłam! Przez tych kilka dni po
jej ślubie śledziłam wciąż pana
ukradkiem oczami. Ten sam uśmiech,
może jeszcze milszy, ani najlżej
szej mgły smutku na twarzy. 1 zno
wu dla mnie te same żarty najży
czliwsze i wzrok ten sam, co da
wniej. Jakbym jako kobieta była
już dla pana na zawsze czemś nieżywem. A tam ktoś drugi, młody...
młodszy od pana... prosił codzien
nie, całował...
Jasny głos zniżył się w głębsze
tony.
— Chciał pan wiedzieć, co myślę.
Proszę. Dlaczego dziś, dlaczego te
raz to mówię? Bo drugi raz może
pan już tak nie zapyta, bom wi
działa dziś drugą, która tak samo
o panu myśli, jak ja, bo chcę mieć
bodaj to więcej, niż ona, że potrafię,
mam odwagę powiedzieć panu pro
sto w twarz te marzenia i przynaj
mniej...
Przycisnęła ręce do lic, własną
myślą przerażona. Odrzuciła je gwał
townie w bok, jakby zdzierając z sie
bie lotne jakieś osłony. Szepnęła,
nie patrząc na niego, z twarzą w tył
odrzuconą:
— Właśnie powiem. I przynaj
mniej w tej szczerości naga stanąć
przed panem...
I w lęku, żeby męstwo wyznania
już się nie skończyło, rzekła' po
spiesznie, jedno słowo wciskając
prawie w drugie:
— I jeszcze to... Marzyłam, że
by pan pierwszy... Mam od kilku
nastu dni kochanka...
Bronicz wzniósł rękę krótkim,
uprzejmym lecz stanowczym ge
stem, nakazującym milczenie.
Równocześnie przesunął mu się
po ustach uśmiech łagodnie zgryźli
wej ironji: „Zaczynam teraz dziwnie
ŚWIAT* Rok XVII
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się spóźniać. Marzące o mnie za
bierają inni*.
O nim? Wypełzło gryzące żądło
myśli dokuczliwej: „O tym, który
jest potężny bezlitosną siłą pienią
dza, więc gnie ku sobie podziw nie
wolniczy, o tym, który błyszczy
spełnieniem wszystkich pragnień,
lśniących kolorowo, fałszywy króle-*
wicz z bajki, nie o tym, co w szar
piącym niepokoju jest sam i zmę
czony...
— Ma szczęście ten pan Bro
nicz, wszystkie się w nim kochają—
mruknął, odganiając od siebie drwią
cym półszeptem myśl żmijowatą.
— Pan mnie teraz pewno od
dali — rzekła cicho ze spuszczoną
głową.—I nie dziwiłabym się panu...
Biedną wydała mu się w tej
chwili, w pokorze zgrzebnie osmętniałą, zgubioną samotnie w czerni
wielkiego miasta, rwącej naprzód
w szorstkim pędzie i niecierpliwym
rozgwarze. Bezradną jakąś, małą
istotą, która ze swym czerwonym
kwiatem życia błąka się w ogrom
nej, mglistej, nieprzychylnej szaro
ści, ziejącej lodem i pustką szy
derczą.
Przeciw tej szarej mgle smętku,
ciężkiej martwą beznadziejnością,
przeciw zgrzytliwym marom opu
szczenia, spowijającym ciepło ist
nień w zimne, popiołem sprószone
całuny, zerwał się w nim bunt pro
mienny, falą złotego gniewu przez
krew przepłynął. Roziskrzył się
w nim poryw słoneczny, ten wiecz
nie do śmiechu marmurów stęsk
niony, nad godnością jasnego czło
wieka stróż tajemny. W oczach za
migotał mu błysk obrazu, zdobnego
cudnie lekkomyślnem pięknem. W la
zurze świetlistym nagość boginki,
czarownic dumna, rzeź wy m powie
wem radosna, pod nią perlista pia
na potoku, goniącego wśród skał
w łunach zorzyUchwycić błysk, dłoń na nim
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zawrzeć śmiało! Nowe, niespodzie
wane światło zgarnąć w swą jasną
drogę, co w nowe strony wciąż
biegnąć musi!
Spojrzał na Irenkę, której schy
lona twarz tonęła w błędnym pół
cieniu.
Uchwycić w niej, znanej, tę dru
gą, która momentem rozbłysła, dzi
ko chłopięcym urokiem nimfy dziw
na! Tę drugą!
We wzgardzie dla zasępionej bez
silnie zadumy, dla zgryźliwie zgrzy
białej, ckliwej obłudy! W jaskrawym
poszumie szaleńczego wichru mło
dości!
Powiedział wesoło, kładąc dłoń
na jej ramieniu:
— Głowa do góry, panno Irenko! I niech się pani śmieje! Za co
miałbym panią oddalić? Za to, że
pani ma kochanka? Skąd mi do
tego się wtrącać? Grzechem by by
ło, gdyby go pani nie miała. Za te
marzenia, które mi pani wyjawiła
z taką śliczną szczerością? Nie był
bym zaprawdę sobą i wykpiłbym
sam siebie, gdybym teraz zaczął
czynić jakieś gesty znudzonego suł
tana.—Nie. Próbowałdelikatnie pod
nieść ku swym oczom twarz * jej
opadłą w ponuro-wstydliwem przy
gnębieniu. — Chcę te marzenia po
zdrowić, jako coś pięknie nowego,
jako nieoczekiwany dar dobrych bo
gów.
Ramiona jej drżały. Przymknęła
ciasno oczy. Wązkim skurczem za
warły się usta.
— I poco ta twarzyczka męczen
nicy? Dlaczego chce pani koniecz
nie kłaść tę ładną szyjkę w jarzmo
smętku? Gdzie uśmiech odważny?
Chciałbym panią zobaczyć taką, jak
przed chwilą... Dlaczego ta chwila
miałaby zginąć, a nie rozrosnąć się
w barwniejszą prawdę? I czemu
pani znów się zakrywa i ucieka od
tej szczerej w sobie?
— Nie uciekam, o nie—zaszemrał szept niewyraźny z ust zaciśnię
tych.
— Na moją, pół poważną, pół
żartobliwą prośbę zdarła pani nagle
zasłonę ze swych myśli. To był
ruch jakby greckiej dziewczyny. Ale

widocznie i moja prośba i ten ruch w dal rwącą Się falą tysiąca tęsknot
były potrzebne. Potrzebne do cze obco żywych.
goś, co stać się powinno.
Jednym wspólnym odruchem
Mocnym tonem głosu uderzył zwarli się bliżej, na ciał obcość
wzajemnie nieufną narzucając wą
w to słowo.
— A nie rozpłynąć się marnie tłe więzy ciepłego dotknięcia.
Wsiedli do stojących na rogu
w pustym mroku — dokończył z uśmiechem, który w rozwichrzoną sanek. Gdy dzwonek u szyi konia
mgłę przyszłych chwil wraził się zadzwonił, zwidziała się Broniczowi jak mętny przebłysk zastraszo
ostrym promieniem.
Przytuliła drżącą twarz do jego na twarzyczka dziewczęca, wśród
takiego samego brzęczącego dźwię
dłoni.
ku niknąca w mgle śnieżystej. Mu
— Więc ja panu potrzebna — snął mu skronie jakby leśnych kondygocącą nadzieją zadrgał wiew walji powiew żałosny.
z warg wpółotwartych, pobladłych.
Uniósł brwi, zwrócił twarz do
— Tak. Nie lubię błądzić po włosów Irenki. Szedł z nich, z jej
omacku. Chcę zawsze patrzeć ja futra i sukien wyraźny zapach per
sno. I poznać w pani tę, której fum, rozsnuwających się przypo
nie znam.
mnieniem muszkatu i tuberozy.
— Pan nie mógłby mnie nigdy...
Na mgnienie oka złożyła głowę
nigdy... kochać. Ja się teraz boję... na jego ramieniu.
Cisnęła się do żelaznej poręczy
— Tak mi dziwnie... Czy to ja
nadbrzeżnej, podając się w tył gib jestem? Nagle zapomniałam, jak
kim łukiem, opierając się na rękach wyglądam.
strzelisto sprężonych, w gwałto
— W każdym razie bardzo ła
wnym podrywie spłoszenia i równo dnie — szepnął niepewnie, starając
cześnie w bezwiednem wyzwaniu.
się objąć wzrokiem całość jej ry
— Nie! Nie boję się! To nie sów, znaleść w nich koniecznie
prawda!—rzuciła mu wprost w lica, choć słabe odbicie tej drugiej twa
spostrzegłszy, jak znów zaczął kłaść rzy, która w chwili wyznania zjasię na nich wyraz życzliwej, miłej śniała, prawie groźna surowym cza*
uprzejmości, zamykającej się szczel rem ekstazy, wdzięcznie promienna
nie przed cieniem wpływu na jej prostotą urody, wyśmiewającej się
z grzechu uśmiechem dzikiego
swobodę.
— Czego pan tylko chce, ja kwiatu.
Tego czaru, odkrytego lśnieniem
chcę także!
Napięty obronnie zarys jej po sekundy, i tej rusałczanej, lubo po
staci złagodniał powolnością falistą. gardliwej zjawy szukał znowu goNachylił się ku jej oczom. Świa rączkowem spojrzeniem w każdym
tło ich cofnęło się w głąb, szuka jej geście, w każdem drgnieniu jej
lic, gdy snuła się po kątach jego
jące, szklisto rozpalone.
mieszkania, w nieznanem otoczeniu,
— Powtarzam... wolę trzeba z początku nieufnie ostrożna, dumieć jasną. Dwoje śmiałych idzie żemi bronzowemi oczami rozgląda
w ciemność, która jest między ni jąca się ze skupioną uwagą, jakby
mi. Błysnęło mi w pani piękno chcąc wchłonąć w nie najdokła
tajemne. Ale o miłości dla pani dniej wszystko widziane, w pamięci
nie wiem nic... nic...
zapisać najtrwalej.
— Bez tych zastrzeżeń! — krzy
Na jej ustach zapalał się i gasł
knęła. Głos jej spadł zaraz w pro uśmiech błędny, mgłą pastelową
szące trwożnie brzmienia dziecinne. kładł się na twarz, która mieniła
— Chodźmy.
się, płonęła i bladła.
— Na mnie proszę patrzeć, nie
Przysunęła się doń lekko, po
wiewnie
Skręcili w pnący się tak ciekawie wokoło...
— Może tu drugi raz już nie
w górę korytarz ulicy. Ogarnął ich
głuchy szum roztarganej wrzawy, będę...
I rzuciła mu się ciężko na szy
obejmował splątanym wirem ury- wanych błyskawicznie zbliżeń. Jak ję, suche, trwożne usta podając mu
sieć olbrzymiego pająka oplątywało do pocałunku.
— Nie tak, nie tak, jakbyś chciaich rojowisko ciemnych istnień,
mdłemi świetlikami oczu błędnie ła skoczyć w przepaść—rzekł mięk
błyszczące. Unosiły się wokoło ko, biorąc ją w uścisk z przygar
w barwnej mgle zimowego wieczo niającą, trochę ironiczną łagodno
ru porywy, w tchórzliwym lęku cho ścią.
Milczała. Zamglony wzrok tlił
wane, w zmęczeniu zastygłe, bez
westchnień tłumione, przepływając się iskrami zapadającemi w obłok
przez ich istnienia lotną, brutalnie snu.

Jak owoc z łupiny, wychylało aię
z eleganckiej biurowej panny ciało
kobiece, w młodzieńczej zwartości ży
wotną mocą rozkwitłe, nad migotli
wą grą spojrzeń i ruchów jednolitą
nagością panujące, i, choć krwią
malowane w gorący kolor złocistych
róż—w jegorękachchłodne spiżowym
powiewem.
— O mnie przecież przez tyle
miesięcy marzyła — zdziwił się, za
wodem tępo szarpnięty, w odsła
niających się jej kształtach wyczytując obcość tylko bezmierną.
Stokroć bliższą była mu przed
chwilą, nad brzegiem rzeki mówią
ca słowa, z głębi chceń wydarte,
które spromieniły ją odblaskiem
dziwu.
— I przynajmniej w tej szcze
rości naga przed panem stanąć —
dobiega doń wyraźne jeszcze echo
jej głosu, drgającego jakby w prze
rażeniu.
Jest przy nim, innem, większem,
wydałoby się, obnażeniem odkryta,
sennym, niecierpliwym ruchem od
rzuca jedną zasłonę za drugą, cie
mną niby maską majaczy jej twarz
nad wybujałą jasnością ciała.
Obce, zimne...'
Dziw, zgubił się w niem, przepadł. Zgubiła się w niem ona,
cechą swoistą odrębna. Skryły się
wszystkie tajemne przebłyski, try
skające z jej lic i z jej oczu. Zo
stała, bezbarwnie zwykła, nagość
młodej kobiety.
W uporczywej za temi przebły
skami pogoni, w zaciętości poszu
kiwania prawie gniewnej, przegiął
ją w splot pieszczoty.
W głuchej groźbie dla mrocz
nych sił, które obcą i zimną czy
niły mu jej kobiecość i poryw nie
znanej tęsknoty zmieniały w ślepy
gest przyzwyczajenia.
— Czy to ja jestem? zapomnia
łam jak wyglądam—powtórzyła roz
rywanym rozpaczliwie szeptem, któ
ry zastygł w martwym półuśmiechu.
I wpiła się z wszystkiej mocy
ustami w jego usta, aż oderwał je
z nieukrywaną niechęcią.
Zaświeciły im w oczach, niewidzących się wzajemnie, tonie bły
sków głębokie, rozprzestrzenione
w nieujętą dal.
Ujrzała w oknie małego, dre
wnianego domku, przytulonego bie
dnie do fabrycznego gmachu, nie
pokalanie świeżą twarz dziewczynki,
patrzącej z natężeniem w noc...
Dalszy ciąg nastąpi.

Józef Relidzyński.

>

Nowela.

DAMA JAKOWA.

Na wygodnem posłaniu w sy go, a jego ojca, o radę i pomoc,
pialnym wagonie ekspresu Paryż — które zostały jej odmówione. Pro
Warszawa leżał Stefan Brochwicz. wadziła jakiś czas życie dwuznacz
Oczy miał przymknięte, nie spał ne, potem słuch o niej zaginął.
jednak.
Nagle wypłynęła jako śpiewaczka
Z przysłoniętej na noc lampy operowa. Święciła tryumfy na obu
ćmiło światło, nieokreślone i nie półkulach. W pełni sławy rzuciła
ustępliwe, jak ból zęba.
scenę i poślubiła jakiegoś barona
Stukot kół pędzącego wagonu Gorlitza, który przed samą wojną
układał się w rytmiczne, monotonne umarł w Londynie, pozostawiając
dźwięki. Wsłuchawszy się w kół jej znaczny majątek. Po śmierci
mowę, jak nieraz czynią to podróżni, męża osiedliła się w Warszawie,
można było w dźwiękach tych do gdzie wkrótce zerwała zupełnie
szukać się dźwięków mowy ludz kontakt ze światem, oddawszy się
kiej, przyczem koła przemawiały wyłącznie modlitwom i filantropji.
W życiu nigdy jej nie widział.
w różnych językach, zależnie od na
rodowości pasażera. Brochwicz np. Znał ją tylko ze słynnego jej por
od dłuższego czasu, nie mogąc tretu w kostjumie damy pikowej,
zasnąć i w braku lepszego zajęcia pochodzącego z czasów jej karjery
przysłuchując się stalowej symfonji, artystycznej i malowanego przez
słyszał najwyraźniej dwa słowa: je głośnego malarza cudzoziemskiego.
Portret ten, wystawiony w pier
steś bogaty! jesteś bogaty...
wszym roku pobytu Stefana nad
Koła mówiły prawdę.
Sekwaną w „salonie" paryskim, był
Młody podróżny, do niedawna sensacją dnia, poczem, zakupiony
jeszcze wegetujący na bruku pa przez barora Gorlitza, po śmierci
ryskim, nieznany malarz z „quartier jego powędrował ze swoją ^właści
latin”, stał się nagle, w ciągu jednej cielką do Warszawy.
nocy, człowiekiem bogatym. Wie
Śmierć tajemniczej ciotki Izy
czorem, po nader postnej kolacji,
mimo, że był to karnawał, położył byłaby dla młodego Brochwicza
się — nietyle do łóżka, którego nie dość obojętną niespodzianką, gdyby
posiadał, ile—na wyłysiałej kanapie nie ten niespodziewany zapis, który
w swej nagiej i nleopalanej pra przychodził w ostatnią porę, a był
cowni, klnąc na czem świat stoi wprost zagadką. Z listów ojca
Paryż i malarstwo, rankiem zaś bowiem Stefan wiedział, że stary
próbował od szeregu lat nawiązać
zbudził go telegram ojca:
„Iza po krótkiej chorobie zmarła, kontakt z odtrąconą siostrą, jednak
zapisując nam cały prawie majątek. nigdy mu się to nie udało. W każ
Przyjeżdżaj natychmiast. Równo dym liście do syna stary Brochwicz
cześnie wysyłam telegraficznie 5000 skarżył się na jej „zawziętość”, bia
dając nad tem, że zejdzie ona ze
franków “.
Iza było to imię siostry starego świata, a miljonów jej rodzina na
Brochwicza. W młodości swej miała wet nie powącha. Rodzina byli to
ona pewien „wypadek*, na skutek on i syn. Stara Brochwiczowa bo
którego rodzina zerwała z lekko wiem umarła przed dziesięcioma
myślną panną wszelkie stosunki. laty, za nią zaś podążyła wkrótce
Zerwanie to jednak, jak się później i młoda Brochwiczówna, na tydzień
okazało, jeszcze bardziej było lek przed ślubem z młodziutkim a bo
gatym sąsiadem, na Staszowie Sta
komyślne...
Za czasów dzieciństwa Stefana szewskim, którego folwarki miały
mówiło się o niej w rodzinie tylko uratować od licytacji Brochwicze,
szeptem; później, kiedy zdobyła już rodowy majątek Brochwiczów. Od
sobie rozgłos światowy, mówiłoby tąd Brochwiczom działo się coraz
się o niej i głośno, ale, niestety, gorzej. Majątek... żydzi wzięli, stary
przeniósł się do Warszawy, gdzie
było za późno...
Szczegółów romantycznej historji wegetował na skromnej posadce
młody Brochwicz dotychczas nie w Towarzystwie Kredy to wem Ziemznał i, będąc przekonany, że na skiem, młody zaś... został malarzem
„ciepłą ciocię" niema co rachować, i, zmieniwszy resztkę rubli na franki,
mało się tą historją zresztą intere wyjechał do Paryża.
Malarstwo nad wszystko uko
sował. Wiedział tylko, że po wspo
mnianym „wypadku* piękna i krwi chanego syna stary Brochwicz ciężko
sta Iza zwracała się kilkakrotnie do przechorował, będąc bowiem szlach
starszego od niej brata, Anastaze cicem starej daty, uważał, że tego
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rodzaju zajęcie nie jest godne sza
nującego się człowieka, a cóż do
piero—Brochwicza! Mawiał, że nad
Brochwiczami zawisło przekleństwo,
że muszą marnie zginąć, że mści się na
nich krzywda, którą przed laty wyrzą
dził jedynej siostrze, wprawdzie—lek
komyślnej, ale, bądź co bądź, siostrze!
Prawda, że krzywdę tę los tymcza
sem sowicie jej wynagrodził, że
powodziło jej się świetnie, w każ
dym razie jednak czuł się wobec
niej winny i przemyśliwał tylko,
jakby ją ugłaskać, uzyskać jej przeba
czenie, a z przebaczeniem — widoki
na pokaźną schedę...
Potem przyszła wojna, a z nią—
takie „ przewartościowanie wszystkich
wartości*, przeobrażenie obrażonych
zapatrywań, i która tak gruntownie
przesądziła dawne przesądy, że stary
szlachcic pogodził się ostatecznie
z malarstwem jedynaka, jako że
„żadna praca nie hańbi*... Marzył,
teraz jedynie o tem, aby swoje
„oczko w głowie* ściągnąć do kraju,
wyszukać dlań odpowiednią partję—
nietyle polityczną, gdyż polityki nie
cierpiał i jedyną partją, którą uzna
wał, była coniedzielna partja brydża
u pana prezesa, ile — małżeńską.
Pozatem nie spuszczał z oka głów
nego celu swych zabiegów, t. j. po
godzenia się z siostrą, co wszakże
nadal szło jak z kamienia. Na czułe
listy nie otrzymywał żadnej odpo
wiedzi; próbował odwiedzić ją, ale
stary, mrukliwy służący, jedyny jej
powiernik, którego bał się panicznie,
stale mu oświadczał z nieznośnym
uśmiechem, że „pani baronowej
niema w domu*. Dobry pan Ana
stazy był już bliski rezygnacji i po
grążony w rozpaczy, której dosadny
wyraz dawał w ostatnich listach do
syna.
Aż tu nagle ten telegram...
— Widocznie jednak udało się
staremu omotać sympatyczną nie
boszczkę w ostatniej chwili i w sam
czas...— myślał młody malarz, roz
kosznie przeciągając się na posła
niu i uśmiechając się ku różanej
przyszłości, w takt miarowego kół
stukotu: jesteś bogaty! jesteś bogaty!
Próbował zasnąć, ale powieki mu
się nie kleiły; nadmiar wrażeń ostat
nich dni sen mu odbierał. Czas
dłużył mu się niemiłosiernie. Z chrap
liwie, obcym akcentem wywołanej
nazwy stacji — pociąg właśnie sta
nął — wywnioskował, że nie doje
chali jeszcze nawet do polskiej gra
nicy. Nuda ciągnęła go wprost za
włosy, pożerała niecierpliwość ujrze
nia nareszcie, po tylu latach i zmia
nach, Warszawy.
Myślał o niej dotychczas nie
chętnie, to bowiem, co mu ojciec

i garstka przyjaciół, z którą jeszcze
korespondował czasem, o stosun
kach naszych donosili/ nie usposa
biało go bynajmniej do powrotu do
kraju. Dziś atoli, w blasku odzie
dziczonych miljonów, Warszawa ma
rzyła mu się, niby raj utracony
i odzyskany, który zresztą w naj
bliższym czasie, po „zlikwidowaniu
interesów*, zamierzał z powrotem
zamienić na raj nadsekwański, Pa
ryż bowiem stał się dla niego dru
gą ojczyzną, wszedł mu w krew, i Ste
fan poza nim czuł się, jak ryba bez
wody.
Leżąc na górnem posłaniu, za
zdrościł sąsiadowi z dołu, który
chrapał, aż się rozlegało, od czasu
do czasu mamrocząc przez sen w ję
zyku naszej uprzywilejowanej „mniej
szości narodowej* jakieś większe
międzynarodowe kombinacje walu
towe...
Brochwicz zapalił papierosa i ob
serwował, jak kłęby niebieskiego dy
mu układały się pod sufitem wago
nu w dziwne arabeski. Nagle pa
pieros zadrżał mu w palcach...
Kłęby dymu ułożyły się wyraź
nie w twarz kobiecą...
Przetarł powieki...
Kiedy znów oczy otworzył, spo
strzegł z przerażeniem, że twarz nie
tylko nie znikła, ale jakby się jesz
cze zmaterializowała. Zamiast cie
mnych plam patrzała teraz na niego
para nieruchomych, dziwnych oczu,
żarząca się jakiemś fosforyzującem
światłem. Oczy te kiedyś, gdzieś
widział. Przez dłuższą chwilę nie
mógł sobie uprzytomnić — gdzie
i kiedy?
Aż przypomniał sobie.
Były to oczy Izy z tego jej portre
tu, jako damy pikowej. Prześlado
wały go one nieraz podświadomie,
czegoś podobnego bowiem nigdy na
żadnem płótnie nie widział; uważał
to jednak za wrażenie czysto arty
styczne, jakie dzieło doskonałego
pędzla musiało wywrzeć na wrażli
wej duszy początkującego malarza.
Myślał o nich nieraz, nie myśląc
nigdy o jej właścicielce, jak myślał
czasem, dajmy na to, o uśmiechu
Giocondy. Dziś, poraź pierwszy,
je zobaczył....
Oczy zielonkawe, fosforyczne
wciąż patrzały—już nie z mglistej
twarzy, która tymczasem rozwiała
się wraz z dymem gasnącego papie
rosa, ale—z próżni, z ciemnego kąta
pod sufitem, jakby przyczaił się tam
potworny kot...
Brochwicz nie należał do tchó
rzów, z seansów spirytystycznych
stale kpił, przekładając nad nie se
anse spirytusowe. Poza lekkim po
ciągiem do kokainy, której zresztą
nie nadużywał, był człowiekiem naj

zupełniej normalnym; coś podobne
go zdarzało mu się po raz pierwszy,
Rozumiał, że jest to halucynacja
wzroku, spowodowana bezsennością
i wyczerpaniem nerwowem, nie mógł
się jednak oprzeć uczuciu grozy.
Wtulił twarz w poduszkę, ale czuł
na móżdżku straszliwe spojrzenie,
które lodowatą strugą przenikało mu
do mózgu i spływało po rdzeniu
pacierzowym, jakby chodziły po nim
mrówki. Znów spojrzał.
Oczy wciąż patrzały, nieruchome,
fosforyzujące, straszne...
Z rozpaczliwą determinacją ze
rwał się nagle i szarpnął zasłoną
lampy. Rozbłysło jaskrawe światło,
w którem—jak to z ulgą stwierdził—
gasły i nikły straszliwe oczy.
Na dole zrobił się ruch, rozle
gło się przeraźliwe ziewnięcie i gar
dłowy głos gniewnie zawołał:
— Paniel Co pan robisz?
-— Nic — odparł spokojnie Bro
chwicz — patrzę na zegarek.
— Także coś... po nocy... spać
nie można... irytował się waluciarz.
Brochwicz przysłonił lampę. Je
go zirytowany towarzysz podróży
uspokoił się, coś jeszcze zamruczał
i po chwili znów zachrapał.
W ciszy nocnej stukotały tylko
koła pędzącego wagonu, rytmicznie
i monotonnie.
Ćmiło światło, nieokreślone i nie
ustępliwe, jak ból zęba.
Malarz dłuższy czas wahał się,
czy spojrzeć w kąt przedziału, oba
wiając się, że znów ujrzy rozsze
rzone, gorejące, zielone oczy. Wresz
cie się przemógł. Spojrzał.
Oczu nie było...
Odetchnął z ulgą. Rzucił papie
rosa, który wciąż machinalnie trzy
mał w palcach, okrył się szczelniej
kołdrą,, w kościach bowiem czuł
dziwny zamróz. Pomyślał sobie, że
jednak Paryż zjadł mu nerwy i trze
ba będzie wziąć się do kuracji. Dla
pewności powąchał trochę kokainy,
potem przymknął oczy i wsłuchał
się w stukot pociągu. Tym razem
kola wystukiwały wyraźnie: dama
pikowa! dama pikowa...
Pod ich monotonną kołysankę
zasnął wreszcie. Miał przykry sen.
Majaczyły mu się jakieś karty,
z których co chwila wyłaniała się
dama pikowa. Nagle karta ta po
częła rosnąć, rosnąć, aż ujrzał przed
sobą, zawieszony na jakiejś ścianie,
portret Izy — damy pikowej, z któ
rego przeszywały go jej demoniczne
oczy. Niewiadomo dlaczego począł
uciekać, gdy wtem stała się rzecz
straszna: portret zsunął się ze ścia
ny i począł biec za nim. Biegli tak
długo, bardzo długo. Straszliwy por
tret był coraz bliżej, Brochwicz miał
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coraz mniej tchu w piersiach. Na
gle ścigany potknął się, runął na
ziemię i nie miał już siły się pod
nieść. Ujrzał teraz, jak upiorna da
ma pikowa pochyla się nad nim, jak
straszliwe oczy poprzez jego kurczo
wo zaciśnięte powieki przenikają mu
do mózgu, który palą i spalają...
gdy wtem poczuł na sobie okropny
ciężar. Portret zwalił się na niego
i nakrył go, niby ciężkie wieko tru
mny. Próbował otrząsnąć ze siebie
potworne brzemię —daremnie. Oczy
wyszły mu z orbit, rozpaczliwie za
krzywione palce napróżno wdzierały
się w płótno straszliwego portretu,
dusił się...
Zbudził się z okrzykiem przera
żenia, oblany zimnym potem. Ro
zejrzał się błędnie dokoła. Odetchnął,
przekonawszy się, że leży na swojem posłaniu, że więc wszystkie nie
dawne potworności snem były tylko.
Lampa tymczasem zgasła. Przez
zamglone okno zaglądał niebieska
wy poranek zimowy; mignęła szara,
słomiana strzecha. Był już zatem
w Polsce.
Spojrzał na zegarek. Do Warsza
wy pozostawały trzy godziny. Pod
niósł się, zgramolił się na dół, prze
szedł do umywalni, gdzie zlał sobie
głowę zimną wodą, umył się i ucze
sał. Potem wrócił do przedziału,
ubrał się, niuchnął codzienną por
cję poranną kokainy i w doskona
łym już humorze udał się do wago
nu restauracyjnego, gdzie postano
wił spędzić resztę podróży.
•
»
*
Po przyjeździe do Warszawy
wpadł w ramiona oczekującego go na
stacji ojca, który, wyściskawszy je
dynaka i wypłakawszy się z radości
na jego piersi, zawiózł go do swego
skromnego mieszkanka, gdzie cze
kało na nich wystawne śniadanie.
Już w dorożce zagadnął młody
Brochwicz starego.
— Jak to się stało?
Ale pan Anastazy odpowiedział
mu, że jest tak wzruszony, iż nie
może mówići.
— Opowem ci wszystko w do
mu, a teraz ty, chłopcze, opowiadaj
mi o sobie — mówił, śmiejąc się, to
naprzemian szlochając.
Dopiero po śniadaniu, obficie
zakropionem starką i węgrzynem,
kiedy, przy czarnej kawie z konia
kiem i cygarze, wygodnie zasiedli
w gabinecie, na skórzanych fotelach
klubowych, szczątkach dawnej Broch
wiczów świetności, Stefan ponowił
swe pytanie:
— Jak to się stało? Jakże uda
ło ci się, papo, przełamać wreszcie
opór i upór nieboszczki?
Dalszy ciąg nastąpi.

■
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W trakcie rozmowy zaczął prze
śladować Lydyę lordem Douglasem.
— Jest przemiły — rzekła — Ale,
Mikołaju Władymirowiczu, jak mi
się on dalekim od nas wydaje! Czy
jesteś pan pewnym, że Anglja po
chodzi z tego samego świata, jaki
my, Rosjanie, zamieszkujemy? Ży
cie dla nich jest proste, tak jedno
lite, tak powierzchowne! Tak wszyst
ko zdaje się być ujęte w jakiś re
gulamin. Na każde pytanie istnieje
gotowa odpowiedź. Nie trzeba ich
nigdy szukać, ani łamać sobie gło
wy, aby znaleść rozwiązanie jakiejś
kwestji. Ma się je, już napisane
w dykcjonarzu Konwenansów. Tu
się nic nie rozumie... Tam się wie
wszystko naprzód... To może wygo
dne, ale jakie mi się to wydaje
puste! Myślę, że umarłabym z nu
dów, gdyby mi przyszło mieszkać
w Anglji.
— Nie mów tak pani—przerwał
Sawiński—kto wie, czy to nie leży
wprzeznaczeniu pani i mojem, abyśmy za parę miesięcy żyli wśród
mgieł Tamizy.
Lydya spoważniała.
— Ja nie opuszczę Rosji, ani
pan także — rzekła jakby do siebie,
nie patrząc na swego towarzysza.
— Gdzie pani będziesz, tam i ja
będę — wyrwało się Sawińskiemu.
Rozumie to pani chyba, że gdy się
miało szczęście pozyskać taką przy
jaciółkę, jak pani, to się jej nie opu
szcza. Więc pani nie chcesz wy
jechaćLydya wstrząsnęła głową.
— Nie wiem, jak panu wytłomaczyć to, co czuję. Nienawidzę tych
okropnych ludzi, którzy są teraz przy
władzy; żyjemy w epoce okropnej.
A jednak chcę tu zostać. Rosja
cierpi, jąknie cierpiała nigdy.,. Czy
to pora ją porzucać? Zdaje mi się,
że kocham ją z każdym dniem wię
cej. Myśl o życiu bez troski za
granicą jest mi wstrętną. Nie wie
działam, że jestem do takiego sto
pnia Rosjanką. Dowiaduję się tego
teraz. To uczucie bardzo silne,
które boli, ale którego nie chciałoby
się pozbyć.
— Odczułem to tak samo jak
pani, Lydyo Sergiejewno—rzekł Sa
wiński poważnym głosem.—ale do
piero słuchając pani słów, zrozu
miałem to tak dokładnie. Trzebaż,
żeby to pani była moją mistrzynią.

Umilkli, pogrążeni każde w swo
ich myślach. Doszli do Newskiego
Prospektu, minęli go i szli w dal
szym ciągu wzdłuż Fontanki. Roz
mawiali o rzeczach obojętnych, lub
nie rozmawiali wcale. Chwilami,
gdy chodniki źle zamiatane stawały
się oślizgłe, Lydya opierała się na
ramieniu Sawińskiego.
Był w atmosferze tego zimowe
go dnia wielki spokój, który i w
nich wstępował.
Ale, gdy dochodzili do żelazne
go mostu, usłyszeli nagle krzyki, po
chodzące z tłumu zebranego po
drugiej stronie kanału, nieco dalej
przed drzwiami ministerjum Spraw
Wewnętrznych. Zobaczyli ludzi bie
gnących po wybrzeżu i z tuzin osób
na lodzie poruszających się gwałto
wnie i wymachujących rękami.
Pierwszym odruchem Sawińskie
go było przystanąć. W owych cza
sach, o ile tylko coś się zakotłowało
na ulicach Petrogrodu, można było
być pewnym, że się to źle skończy
i że tłum pozostawiony własnym
instynktom posuwa się do najgor
szych okoliczności.
— Wracajmy — rzekł do Lydyi
Sawiński.
— Nie, nie—odparła. — Czemu?
Przyspieszyła kroku, aby się
zbliżyć do rozgrywającej się na lo
dzie sceny. Tłum na wybrzeżu
wrzeszczał opętany. Raz po raz
dochodziły wyraźniejsze słowa:
— Zabić go! Niech się napije
wody!
Gromada ludzi na lodzie szamo
tała się w prawo i w lewo i Lydya
i Sawiński nie mogli dojrzeć wyra
źnie, co się działo. Gromada ta
posuwała się zwolna ku dziurze wy
rąbanej w lodzie, koło jednego ze
statków. Raptem spostrzegli pośrod
ku tej gromady człowieka, który się
szamotał ze wszystkich sił, kopał
i bił pięściami na prawo i lewo
Zdjęci przerażeniem Sawiński
i Lydya stanęli jak wrośnięci w zie
mię. Rozpaczne, przenikliwe krzyki
podnosiły się z lodu i zagłuszały wrza
wę tłumu. Były w nich wołania,
nie mające w sobie nic ludzkiego,
coś, co rozdzierało duszę.
I nagle gromada znalazła się w
pobliżu statku. W mgnieniu oka
ujrzano postać ludzką padającą i po
pychaną silnemi kopnięciami rozju
szonych oprawców na przeręblu. Za
chwilę postać ta zniknęła pod lodem.
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Sawiński zwrócił się w tedy ku
Lydyi.
Ujrzał ją taką bladą, że
zląkł się, aby nie zemdlała. Postą
piła parę kroków i zachwiała się.
Otoczył ramieniem jej kibić i przy
tulił ją do piersi. Czuł, że mu cię
ży na ręku. Straciła prawie przyto
mność.
— Lydyo Sergiejewno—rzekł—
opanuj się. Proszę, zrób ten wysi
łek! Biedne dziecKo, jakże mi ciebie
żal! Mówiłem ci przecież... Nie
można tu pozostać.
Ale Lydya wyprostowała się już.
— Przepraszam pana—rzekła—
Jakaż ja słaba!... Chodźmy! Ale
podaj mi pan rękę.
Zawrócili. Przejeżdżał właśnie
izwoszczyk. Sawiński usadowił Lydyę
i sam usiadł obok niej, trzymając
ją wciąż wpół.
Lydya zwróciła się do starego
woźnicy.
— Co się to stało?—zapytała.
Ten wzruszył ramionami i zmru
żył oczy.
— Złapali złodzieja. Kradł mą
kę z magazynu. Wziął go naród
i utopił.
Umilkł na chwilę i dodał:
— Tacy to ludzie teraz.
I zaciął konia, który ruszył dro
bnym truchtem.
Tacy są ludzie teraz—powtórzyła
Lydya — Cóż znaczy życie ludzkie,
Mikołaju Władimirowiczu?... Zasta
nawiałam się dużo nad tem i zda
wało mi się, żem to dobrze pojęła...
Tak, myślałam, że nic teraz nie
zdoła mnie wzruszyć, że jestem go
towa na wszystko... I oto taka ba
nalna scena wstrząsnęła mną do
głębi — to było straszne!
Umilkła, poczem po chwili rze
kła głosem bardzo słodkim, zwraca
jąc się do swego towarzysza.
— Pan już nie będzie chciał
wychodzić ze mną, Mikołaju Wladymirowiczu, z taką niedołęgą, która
omal nie mdleje na ulicy... A je
dnak, gdybyś pan wiedział, jak mi
jesteś potrzebnym. Zdaje mi się,
że pan jesteś jedynym człowiekiem
naprawdę żywym i szlachetnym w
całym Petrogrodzie! Nie opuszczaj
mnie!
Sawiński poruszony do głębi
przytulił ją mocniej.
— Powiedziałem ci już, maleńka,
że nie opuszczę cią nigdy. Możesz
liczyć na mnie.
Poczem zmieniając ton, dodał:
— Ale nie myśl, że ja jestem
silnym. Jestem tylko człowiekiem
zmiennym i chwiejnym, miotanym
różnemi wrażeniami, dziś dobrym,
jutro złym. To ja będę cię potrze
bował, kochana. — To ty, będziesz
mi dodawać sił. Tymczasem ko

rzystajmy chociaż z dobrodziejstw
rewolucji i widujmy się codzień.
Zapadał już zmierzch, wczesny,
grudniowy zmierzch, który od czwar
tej pogrąża miasto w ciemnościach.
Sanki zapadały w dziury śnieżne,
wdrapywały się na zaspy, których
nikt nie uprzątał. Ich wstrząśnienia udzielały się jadącej parze i
chwilami, gdy Lydya osunęła się na
piersi Sawińskiemu, on miał wraże
nie, że czuje na swem starem ser
cu przeżytego mężczyzny bijące dzie
wicze, silne serce tej młodziuchnej
istoty.

;

•
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V.

WIECZERZA.
Wróciwszy do siebie Sawiński
zapominał o wszystkiem, co nie
było Lydyą. Ani rewolucja, ani interesa, ani rodzina nie istniały w
tej chwili dla niego. Znikły jako
mgła poranna, którą wiatr świeży
rozwiewa.
Sawińskiemu zdawało się, że
żyje pod niebem błękitnem, jak oczy
Lydyi; jakieś cudne światło, zdające
się po raz pierwszy zjawiać nad
światem, ogarniało całą ziemię,
nadając jej nowy urok.
Była
to jakby
jutrzenka, a po niej
miał nastąpić jeszcze piękniejszy
dzień, który spędzą razem, Sawiński
usiłował przypomnieć sobie naj
drobniejsze słowo, jakie w ciągu tej
przechadzki z ust jej usłyszał. Musiała być wstrząśniętą do głębi tą
sceną tragiczną, której byli świad
kami, aby ona mu powiedziała, tym
głosem, którego błagalny dźwięk
drżał mu dotąd w oczach:
— Nie opuszczaj mnie!
O! nie! Bezwątpienia, nie opuści
ją, będzie jej przyjacielem najwier
niejszym, tym, na którym będzie mo
gła oprzeć się każdej chwili. Czyż
człowiek mający serce mógłby po
zostawić na pastwę rozszalałej bu
rzy istotę tak uroczą i tak łacno
dotkliwą! Kogóż ona miała przy
sobie? Ojca kalekę przykutego do
fotela i matkę żyjącą w ciasnem
kole pustych myśli i wciąż zmie
niających się projektów, niezdolną,
również jak jej wieczysty przyjaciel
generał Wasiljew, zrozumieć cośkol
wiek z tego zawikłanego położenia,
i która wskutek tego nie mogąc
działać, pociągnęłaby lekkiem ser
cem swoich najbliższych na dno
najgorszych katastrof.
Dzięki mnie—myślał Sawiński—
spędzi bezpiecznie tych parę mie
sięcy bolszewickiego szaleństwa.
Chodzi tylko o to, aby zyskać na
czasie. Zresztą, przy najpierwszej
groźnej oznace przejedziemy granicę.

W ten sposób rozmyślając wró
cił do siebie. Ale tu zetknął się
natychmiast z rzeczywistością. Słu
żący jego, który już od dzie
sięciu lat był u niego w służbie,
wyszedł na jego spotkanie z listem
w ręku. Ale nim mu go oddał, po
wiedział z pewnem zakłopotaniem,
że otrzymał złe wiadomości od swo
ich w gubernji Niżnego Nowgorodu
i że musi do nich wracać. Zresztą
miał już dla swego pana, który też
zapewne nie długo pozostanie w
Petrogrodzie, zastępcę, a raczej za
stępczynię w osobie pokojówki, bar
dzo uczciwej i pewnej kobiety, któ
rej państwo wyjechali z Rosji.
— A kiedyż jedziesz? — zapytał
Sawiński, zrozumiawszy wszak, że
nic nie zatrzyma Wani.
— Jutro rano, baryn — szepnął
służący.
— Dobrze — rzekł Sawiński —
Masz słuszność, opuszczając Petrograd. A kucharz?
— Zostaje—rzekł Wania—Ten
nie ma gdzie jechać. Jest tutejszy.
Sawiński zaczął tak.
— Boi się — pomyślał—boi się,
jak wszyscy, jak i ja zresztą. I ucie
ka... Ale ja nie wyjadę jeszcze...
I przemknęła mu przed oczyma
osłoneczniona Fontanka, jej stare,
malowane domy, jej zamarzłe wo
dy, nagie drzewa letniego ogrodu.
— Zostanę — szepnął w duchu.
List zawierał tylko kilka słów.
„O siódmej w restauracji Donona; spytać o gabinet zamówiony
przez Rodionowa*,
I podpis. Jedna literka „S“.
*

*

♦

Sawiński zastał Simeonowa roz
promienionego. Podkomisarz spraw
zagranicznych zamówił kolację god
ną przez swą elegancję i wybór po
traw dawnych dni Petersburga.
Na cześć gościa i pomimo for
malnego zakazu sprzedaży alkoholu,
podano wódkę w butelce od czer
wonego, francuskiego wina. Sawiński
pomyślał, że władza działała na
bolszewików, jak na wszystkich lu
dzi dawnego rządu. To spostrzeże
nie wprawiło go w dobry humor
i dało mu pewność, że istniała
przecież jakaś strona, przez którą
można było mieć wpływ na nieugię
tym Simeonowie.
Ale podczas jedzenia zauważył,
że Simeonow nie tknął wódki i za
ledwie maczał usta w szklance wo
dy zlekka zaróżowionej. Alkohol
i wino było obstalowane dla Sa
wińskiego. Ten dopatrzył się w tern
jakiejś premedytacji i postanowił
mieć się na ostrożności.
Rozmowa zaczęła się od spraw
osobistych. Dawny oficer gwardji
6

wypytywał o zdrowie wspólnych
przyjaciół. Sawiński, baczny na każ
de słowo, zauważył, że Simeonow
nie pyta o Szupow-Karaminów i to
go utwierdziło w mniemaniu, że
wiadomości, jakich mu udzielono
o potajemnych stosunkach pomię
dzy piękną Natalją a działaczem
bolszewickim, były ścisłe. Zastano
wiło też Sawińskiego, że Simeonow
troskliwie wypytywał o Lydję.
Powiedział mu, że była cierpią
cą na skutek śmierci swego kuzy
na, „zabitego w tragicznych okolicz
nościach*, dodał, wpatrując się bacz
nie w swego interlokatora.
Ten uczynił ruch ręką, jakby
odpędzając jakąś rzecz przykrą, lecz
nic nie znaczącą, i rzekł swym wy
rąbanym głosem, który działał Sa
wińskiemu na nerwy:
— Powiedz jej pan, że jeżeli
kiedy zechce służyć rządowi, znajdę
jej miejsce przy sobie w sprawach
zagranicznych, godne jej i jej rzad
kich uzdolnień. Jesteśmy zawaleni
pracą. Zresztą w nowej Rosji nikt
nie będzie mógł próżnować.
Przerwał sobie na chwilę i po
nowił:
— Pan również, kochany Miko
łaju Władymirowiczu. I nawet w tej
sprawie poprosiłem pana tutaj.
Rozsiadł się wygodnie na sofie,
skrzyżował ręce na piersiach wła
ściwym mu ruchem i, patrząc pro
sto w oczy Sawińskiemu, przedsta
wił mu położenie takiem, jakiem
się zarysowywało w jego pojęciu.
Sawiński zauważył z przyjemno
ścią, że Simeonow unikał wszelkiej
deklamacji demagogicznej i mówił
do niego, jak do człowieka inteli
gentnego, a nie jak do przeciętnych
słuchaczy. Nie było wzmianki ani
o „wstrętnej tyranji caratu", ani
o „zgubnej autokracji*, ani o „dłu
gich cierpieniach ludu", ani o „ohy
dzie wojen*, ani o „tryumfie proletarjatu*, o który to proletarjat sam
w sobie Simeonow zdawał się tro
szczyć niewiele. Widocznem było,
że obchodził go on tylko dlatego,
że znajdował w nim poparcie, wszę
dzie potrzebne do rządzenia Rosją,
ale że władza była dla niego, jak
i dla Lenina i Trockiego, rzeczą
główną.
Wydało się Sawińskiemu w tej
pierwszej rozmowie, że ta nowa
autokracja wstępowała na dawny
tron cara i to mu sprawiło przy
jemność, bo o ile niemożliwem jest
rozprawiać z tłumem ordynarnym,
podnieconym i zazdrosnym, miło<
jest pogawędzić z kilkoma ludźmi in
teligentnymi i wszechwładnymi bez
względu na rozbieżność poglądów
i zasad.
•

Dalszy ciąg nastąpi'
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FABRYKA MASZYN i POMP
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Adres dla korespondencji, przekazów i przesyłek:

Inź. KAROL-JÓZEF POSĘPNY
Warszawa, Marszałkowska 17.
Skrót telegraficzny: „Poszepfabryka-Warszawa*.

□□
Pito jako specjalność w najszerszym zakresie

K. POSĘPNY

varsovie

KOMPLETNE NOWOCZESNE URZĄ
DZENIA MASZYNOWE BROWARÓW
I SLODOWNI oraz wszelkie artykuły
techniczne dla takowych.
Prasy i suszarniejdo chmielu.
NOWOCZESNE URZĄDZENIA BUTEL
KO WNI NAPOI ALKOHOLOWYCH I MA
SZYNY PIWNICZNE.;
Prasy i gniotowniki do owoców, "dla
olejarni itp.
Gorzelniane gniotowniki i maszyny.
POMPY fDLA WSZELKICH GAŁĘZI}
PRZEMYSŁU.
URZĄDZENIA POMPOWE DLA STUD
NI ARTEZYJSKICH I SZACHTOWYCH
POMPY REZERWOAROWE.
Sikawki pożarne, ogrodowe i wapniarki.
□ □ □
----------

KATALOGI NA ŻĄDANIE!

-----------

ZNACZNE ZAPASY GOTOWYCH WYROBÓW.
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Zarząd Towarzystwa Akcyjnego Wydawniczego

„ŚWIAT"
w Warszawie

.....- ——

......... -

zawiadamia pp. akcjonarjuszów, że XII ogólne zwyczajne zebranie odbędzie się w lokalu Zarządu,
Szpitalna 12, (I piętro), w dniu 10 czerwca r.b., o godz. 3 po poi.
Przedmiotem obrad ogólnego zebrania będzie:
l-o Sprawozdanie i bilans za r. 1921.
2-o Budżet wydatków i plan działania na r. 1922.
3-o Wybór 2-ch Członków Zarządu i 2-ch zastępców na miejsce wychodzących, oraz
5-ciu Członków Komisji Rewizyjnej.
4-o Wnioski akcjonarjuszów.
Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć udział w ogólnem zebraniu, winni złożyć w biurze Zarządu
na 7 dni (§ 55) przed ogólnem zebraniem, t. j. do dnia 3 czerwca r. b., akcje lub wzamian tychże
kwity depozytowe instytucji kredytowych, działających na zasadzie zatwierdzonych ustaw.

DZIAŁ

KOŁNIERZE, ETOLE, MUFKI.

FARBOWANIE WŁOSÓW
NA POŻĄDANE KOLORY
i usuwanie złej Farby z włosów (Depolaryzacja)

POSIADA NA SKŁADZIE FUTRA

PELERYNY, SZALE,

Instytut de Beaute
NOWY ŚWIAT 36.
Tel. 65-03.
...... — PRZYJĘCIA OD 10—5 po południu =----- —

POI FCA Dekolorisateur Eau pour Blondir
HULtCA: Farba
wJosów MARGUISE.

Mimoza
„Motor
Krem bez tłuszczu łatwo wcierający się udeli99

KUPUJĘ RÓŻNE SKÓRKI SUROWE

katnia cerę i nadaje jej matowy wygląd. Dosko
nały po goleniu. Wyrobu Fabryki ChemicznoFarmaceutycznej
,dać wszędzie.

CENY

ZA

OGŁOSZENIA:

ii
STRONA
‘•Se
lA
’/<
9.000.—
I OKŁADKA
120.000.— 60.'X>0.— 52.00a— 17.000 —
u
,
‘
8.000. 100.000- 50.000.— 27.500.— 15.000.—
7.000.—
90.000.- 45.000.—. 25.000.— 13.000. III
8.000.—
100.000.— 50.000.-— ' 27.000.— 15.000.—
IV
150.000.- 75 000.— 40.000.— 22.500.— 12.000. W tekśde
10 OOP.—
Przed romansem 125.000.- 62.000.— 35 000.-- 18.500.STRONA OPISOWA: Mk. 75.000.—FOTOGR. i KLISZE na rach. KLJJENTA.
Za wiersz wysok. 1 milimetra szerokości 1 szpalty: KRON. TOWARZ.
1 KOMUNIKATY 200 Mk. PIERWSZA STRONA tekst Mk. 275. — Zn ter
minowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. Ceny powyższe
są ustalone jako netto. Wszelkie ustępstwa są wykluczone.

WARSZ. TOW. AKC. „MOTOR^

PRENUMERATĘ

przyjmują:

W WARSZAWIE: Administracja „ŚWIATA“
SZPITALNA 12. Tel. 47-25. Konto czekowa P. K. OJNfl 3755.
Księgarnia Trzaska, Evart I Michalski Krak. Przedmieście 13,
(Hotel Europejski).
W ŁODZI: Biuro dzień. I ogł. „PROMIEŃ", piotrkowska Na 81,
Przedstaw, w Ameryce: Pierwsze Polskie Biuro Dzienników
Polish News Agency 26, Now^rk Ave„ Jersey City.N.J
CENA PRENUMERATY: w Warszawie kwartalnie Mk. 2.400-,
miesięcznie Mk. 300 —na prowincji Kwartalnie Mk. 2.700—, mie
sięcznie Mk. 900.—zagranicą: oodwóJnle.Numer poled. Mk.200.

DRUK GALEWSKI J DAU WARSZAWA.

