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PR. JAN KAMIŃSKI. 

Lublin w obronie swego polskiego 
charakteru od XV wieku. 

W pierwszych czasach historycznej 
Polski nie mamy jeszcze miast w zna-
czeniu zachodnio-europejskiem; mamy 
natomiast do czynienia z grodami, 
t.j. miejscami obronnemi, warowniami. 

Dopiero z kolonizacją niemiecką na 
ziemiach polskich przyszło do nas 
wspomniane wyżej zjawisko, t. j. mia-
sto, jako centrum przemysłu (rzemiosł) 
i handlu. Przemysł (rzemiosło) i han-
del był zorganizowany w cechach, 
więc cechy rzemieślnicze i kupieckie 
nadały niegdyś obronnym tylko pla-
cówkom, charakter miast. 

Miasto na zachodzie staje s ię jed-
nostką organizacyjną, posiada swój 
ustrój sądowniczy i administracyjny, 
określony stosunek do państwa i swoich 
mieszkańców wewnątrz państwa; w sto-
sunku do państwa występuje jako ca-
łość , jako osoba prawna w nas ze m 
pojęciu. 

Z takiemi zasadami przychodziły 
powyższe zjawiska społeczno-politycz-
ne do Polski i jako takie były w swoich 
gotowych formach przyjmowane. Przy-
nosiły one ze sobą prawo niemieckie, 
prawidłowo magdeburskie; w okresie 
t. zw. kolonizacji książęta czy królo-
wie, ewentualnie poszczególni pano-
wie, w tym wypadku, gdy chodziło 
o prywatne miasta, zawierali umowy 
z oferentami, nadając przywileje lo-
kacyjne na zakładanie miast; miasta, 
cechy, konfraternje, zgodnie z przy-
noszonemi instytucjami, otrzymywały 
w Polsce charakter chrześcijański. 
Stąd wypływały odpowiednie konse-
kwencje, między innemi te, że żydzi 
nie mieli w miastach polskich „inco-
latum", t. j. prawa mieszkania, na te-
rytorjum podległem jurysdykcji miej-
skiej, mieszkali tedy zwykle tuż przy 
mieście pod bokiem starosty grodzkie-
go na terenie jego jurysdykcji pod-

ległem, t. zw. pospolicie w żydów-
skiem mieście; a jeśli w ciągu czasu 
zaszły wypadki, że żydzi mogli miesz-
kać w mieście chrześcijańskiem, to 
w tym wypadku wyznaczano im jedną 
ulicę, poza którą nie wolno im było 
rozszerzać się, przyczem wyraźnie wy-
łączeni byli ze społeczności miejskiej. 

Walka o polskość Lublina 
w okres ie 1453 — 1716. 

Lublin, przyjmując charakter miasta, 
oparł się na wzorach zagranicznych 
i był wyłącznie przeznaczony dla lud-
ności chrześcijańskiej. Ten stan praw-
ny wynika jasno z przywileju lokacyj-
nego, nadanego żydom w r., 1336 przez 
króla Kazimierza Wielkiego. „Wielki 
Budowniczy" Polski przeznaczył dla 
żydów teren podmiejski, leżący po 
prawej stronie rzeki Bystrzycy, płyną-
cej obok Lublina, zakładając tam ży-
dowskie miasto, zwane od jego imie-
nia Kazimierzem, później zaś „Pias-
kami Żydowskimi'1. Z czasem rozsze-
rzają s ię żydzi na Podzamcze, nie 
należące do jurysdykcji miejskiej. Nie 
poprzestają jednak na tem, starają się 
koniecznie dostać do Lublina chrze-
ścijańskiego, zdobyć przedewszystkiem 
prawo handlu, co im się wreszcie chwi-
lowo udało i to niewątpliwie dzięki 

' poparciu ze strony szlachty wrogo 
usposobionej dla miast i godzącej 
w cechy. 

Szlachta ce lem zgnębienia cechów 
posługiwała się żydami. Prawo handlu 
w Lublinie uzyskują żydzi na mocy 
przywileju, nadanego im w r. 1453 
przez króla Kazimierza Jagiellończyka, 
a więc w czasie kiedy formalnie na 
skutek starań szlachty zostały cechy 
zniesione przez Władysława Jagiełłę. 
Prawo handlu nie jest identycznem 
z „incolatum" w Lublinie. Rok 1453 



jest początkiem walk o prawo handlu 
w Lublinie między miastem, względ-
nie cechami, z jednej a żydami z dru-
giej strony. Niema jeszcze w tym 
czasie korporacji kupieckiej, któraby 

Nowy lubelski kawaler Orderu „Polonia 
Restituta". 
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wzięła udział w tej walce, przyszła 
ona jako „contubernium" dopiero w r. 
1676. 

Położenie cechów w całej Polsce 
było ciężkie; zwalczane przez szlach-
tę przechodziły one różne koleje: znie-
sione przez Króla Władysława Jagieł-
łę, istniały faktycznie, potwierdził je 
znowu Jan Olbracht, dopuścił Zy-
gmunt I, a zniósł znowu Zygmunt 
August II. Mimo to cechy nie zginę-
ły, aż w r. 1768 przyszła do skutku 
konstytucja, nadająca cechom prawny 
i formalny żywot w całej Polsce; był 
to czas, kiedy w Polsce zrozumiano, 
że miasta ze względu na dobro pań-
stwa należy podnieść (Zbiór praw są-
dowych Zamojskiego w r. 1778). 

Przeciwko przywilejowi z r. 1453 
oponował Lublin, czynił wysiłki i ener-
giczne starania o uchylenie go, uwa-
żając, że przywilej ten godzi w za-
sadnicze prawa miejskie, czyniły to 

samo i cechy i w koń-
cu uzyskały to, że 
przychylny miastom 
Zygmunt I-szy anulo-
wał ten przywilej i sta-
jąc na gruncie praw 
służących Lublinowi 
oddawna, wziął „civi-
tatem Lublinensem" 
w obronę przed ata-
kami na jej przywile-
je. Dnia 3 paździer-
nika 1518 r. wydał 
król reskrypt, ażeby 
żydów, którzy, korzy-
stając z przywileju z 
roku 1453, zdołali za-
mieszkać w mieście 
chrześcijańskim, prze-
nieść na „Piaski Ży-
dowskie " i polecił 
żydom tam mieszkać. 

Widocznie ż y d z i 
nie zgodzili się z tem 
postanowieniem kró-
lewskiem i czynili 
chrześcijanom niema-
łą konkurencję w han-
dlu, kiedy na skutek 
starań burmistrza, rad-
nych i „pospólstwa" 
miasta Lublina poja-
wił się znowu dekret 
króla Zy- = 
gmunta 1 
w 1535 r. 
z a b ra -
nia j ą c y 
ż y d o m 
kupowa-
nia zbo-
ża poza 
murami 

miasta. 

Pole -
c e n i e 
królew -
skie z r. 
1518 nie 

zapobiegło powtórnemu 
napływowi ż y d ó w do 
miasta, jak i nie od-
niosło skutku w sprawie 
handlu, spotykamy się 
znowu z faktem miesz-
kania żydów w Lublinie. 
Czujne o swe prawo mia-
sto i cechy wywołały 
sprawę znowu p r z e d 
królem, który dekretem 
z r. 1535 potwierdził 
postanowienie swoje z r. 
1518, wydając nakaz, aby 
żydzi mieszkali tylko na 
„Piaskach Żydowskich". 

W tym samym roku 
zapadły również d w a 

dekrety s ą d u k r ó l e w s k i e g o 
w kwestji posiadania domów w - J 
cie przez żydów, miedzy innymi fiai 
Pejsaka Joskowicza. Dekret ten 
wołał wyraźnie zasadę ogólną, M H 
dom nie wolno mieć posesji w f H 
cie i na tej podstawie kazał wspInS 
nianych żydów wyrugować z miaJ 

W r. 1552 król Zygmunt AugS 
w przywileju rozszerzającym han| 
winem w Lublinie, wyłączył iyj l 
od sprzedaży napitków i żywncścil 
kramach, w tym samym roku pojaw 
się dekret królewski zapadły dn. 
sierpnia w Gdańsku polecający 1 
pobiedz nadużyciom żydów wbre 
prawom i zgodzie, z r. 1535. W roi 
1566 potwierdził przywilej nadany i 
dom przez Kazimierza W. z r. 13; 
król Zygmunt August, stwierdzając te 
samem chrześcijański charakter Lubili 
i wyłączając żydów od prawa tnies 
kania i handlu w mieście. 

Król Zygmunt III zabronił ponad 
dekretem z d. 17 marca 1595 handl 
wać żydom tak w mieście chrzeft 
jańskim, jak i żydowskim: chlebd 
winem, gorzałką, piwem i innymi t 
go rodzaju produktami. Rozszei 
zatem przedmiotowe przywileje c 
chów miejscowych. 

Wszystkie poprzednie zakazy w st 
sunku do żydów pozostały bez skuti 
to też miasto nieustannie prawidt 
czyło spory z żydami. W r. 1611*1 
czy się proces przed królewskimi 
dem asesorskim; epilogiem tegoż pi 
cesu był dekret, zabraniający żyda 

Fragmenty z kościoła Św. Trójcy w Lublini 
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„przeszkadzania" obywatelom lubel-
skim w wolnościach miejskich. W ro-
ku 1641 znowu toczył się proces przed 
królewskim sądem asesorskim o na-
ruszenie przywilejów i praw, służących 
ludności miejskiej, przez żydów i zno-
wu zapadł dekret zgodnie z istnieją-
ce m prawem na korzyść ludności 
miejskiej. 

Ze śladami dalszej obrony miasta 
spotykamy się w roku 1677, względ-
nie 1696. 

Zdarzeniem tem był pierwszy pro-
ces, zadzierzgnięty między konfrater-
nia a żydami o prawo handlu w mie-
ście; jest to właściwie dalszy ciąg 
zmagań o toż prawo odr. 1518, wzglę-
dnie 1453. Pierwszy chrzest walki 
przeszła konfraternja w r. 1696 i to 
poniekąd z własnej winy z ujemnym 
dla siebie wynikiem. Konfraternja wy-
toczyła przeciwko żydom proces, 
i przegrała go głównie dlatego, że za-
dysponowała tem prawem jej wyłącz-
nie przysługującem, zezwalając na ko-
rzystanie z niego żydom na mocy 
specjalnego paktu z nimi zawartego. 
Sentencja wyroku była ta, że król, 
opierając się głównie na wspomnia-
nym układzie, stwierdził, że żydzi 
mieli prawo handlować w mieście 
chrześcijańskiem. Miało to ujemne 

Fragmenty z kościoła św. Trójcy w Lublinie. 
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skutki dla konfraternji, a zarazem dla 
wszystkich cechów i pociągnąć mu-
siało za sobą fatalne następstwa dla 

h a n d l u , i r z e m i o s ł a 
chrześcijańskiego. W 
niewiele lat po ' tem 
zdarzeniu spotykamy 
się ze spontanicznym 
odruchem całego mia-
sta przeciwko napły-
wowi żydów do mia-
sta chrześcijańskiego, 
bo oto w r. 1714 wszy-
stkie trzy stany miasta 
(wszystkie u r z ę d y 
miejskie, sądy, cechy 
i ludność) stosownie 
do istniejących praw 

i przywilejów uchwa-
liły generalne laudum, 
ażeby żydów z mia-
sta wyrugować. Po-
wtórzyło się toż sa-
mo w latach 1716, 
1732, 1746; w tym 
samym roku zapadł 
wyrok królewskiego 
sądu asesorskiego, na-
kazujący wysiedlenie 
żydów z miasta. W 
roku zaś 1759 przy-
szło do bardzo ener-
gicznego laudum o wy-
rugowanie żydów z Lu-
blina. Uchwały z r. 
1714 i z r. 1716 zo-
stały oblatowane w 
księgach radzieckich 
w Lublinie w r. 1722. 
W uchwałach tych za-
warty jest zakaz wy-
najmowania i arendo-
wanla żydom sklepów, 

albo „miejsc do targów i handlów pod 
karą 1090 grzywien". 

W r. 1715 dnia 1 marca zapadł de-
kret królewskiego sądu asesorskiego 
w sporze między Poznaniem, a kaha-
łem żydowskim poznańskim o handel 
w mieście. Spór ten został rozstrzy-
gnięty na korzyść miasta. Żydom za-
broniono sprzedawania towarów w mie-
ście. Dekret ten miał równe znaczę* 
nie dla Lublina, gdyż w przywilejach 
miejscowych zawartem było post9no* 
wienie, które opiewało, że „żydzi lu-
belscy zaszczycać się mieli wolnością 
równą z poznańskimi żydami". Lublin 
postarał się o legalizowany odpis te-
goż dekretu, który został wydany z me-
tryki koronnej w Warszawie i oblato-

Fragmenty z kościoła 
ś w Trójcy w Lublinie. 
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watiy w Urzędz ie magistrackim lubel-
skim. 

W r. 1720 zapadł również dekret 
królewskiego sądu asesorskiego. De-
kretem tym przesądził król August II 
spór na korzyść miasta, mianowicie 
stwierdził, że prawa handlowania ży-
dzi w mieście nie posiadają. W r. 1744 
znowu zapadł dekret głoszący, że ży-
dzi nie mieli prawa handlować ani 
mieszkać tak w Lublinie samym, ja-

ko też na Krakowskim-Przedmieściu. 
Między r. 1736 a 1759 toczył s ię 

spór w tym samym przedmiocie mię-
dzy żydami a całem miastem, w tem 
i konfraternją, rozstrzygnięty dekre-
tem królewskiego sądu asesorskiego 
w tym duchu, że nakazana została ru-
macja żydów z miasta, a mieszcza-
nom nakazano, aby nie wynajmowali 
żydom kamienic, sklepów i „bud". 

W roku 1736, 1 : 3 8 powtórzył się 

Po latach walk orężnych codzienna praca w służbie idei 
Niewielki skromny pokój przy ul. 

Powiatowej -Ni? 7. Stół, kilkanaście 
krzeseł, szafka z książkami i aktami. 
Na ścianie' Orzeł biały i portret Ko-
mendanta. 

EDWARD KWIATKOWSKI. 
Prezes Związku Legionistów w Lublinie. 

Tu, co dnia popołudniu, odejmując 
sobie, po pracy zawodowej, godziny 
odpoczynku — pracuje zarząd Związ-
ku Legjonistów. 

Stara to żołnierska wiara z pod 
znaku Józefa Piłsudskiego. 

„Legjony —1 mówił w jednym ze 
swych odczytów Komendant—dla mnie 
i dla tych którzy ze mną poszli, były 
próbą rozstrzygnięcia problemu, mę-
czącego w owe czasy wielu Polaków, 
podczas gdy ogromnej większości na-
rodu był najzupełniej obcy. Narody 
i państwa, biorące udział w wojnie, 
jako swoją reprezentację czynną wy-
słały na plac boju wodzów i żołnie-
rzy. Wszyscy Polacy, pogodziwszy się 
z losem wyrzekli się jej. Dali żołnie-
rza pod obce, zaborcze znaki i godła 
i zwiększyli w ten sposób siłą repre-
zentacji obcych, zaborczych wodzów. 

My zaś, legjoniści, rozstrzygnęliśmy tę 
sprawę inaczej. Daliśmy próbę repre-
zentowania na polu bitwy Polski, więc 
narodu bez państwa i rządu — tak 
jak to czynili inni, .to znaczy przez 
własnych wodzów i własnych żołnie-
rzy". 

Przed laty niespełna jedenastu w myśl 
tej, tak lapidarnie przez Wodza ujętej 
idei, ruszyła do walki orężnej garść 
młodzi. 

Wśród straszliwej zamieci europej-
skiej wojny, godnie dzierżyła w dłoni 
sztandar odradzającego się po wieku 
niewoli narodu polskiego wojska. 

Gęsto zostawiała za sobą ciche, 
nieznane częstokroć, mogiły poległych. 

Krwią ofiarną, ranami, żołnierskim 
trudem, mocą wytrwania w służbie 
idei, mimo najcięższych warunków 
i najdotkliwszych przeciwności — pi-
sała jedną z najpotężniejszych kart 
historji polskiego bohaterstwa. 

Po rok 1917 w szarym mundurze 
Legjonów, a później po ostatnie walki 
1920 r. w znakach regularnej armji 
narodowej — wskrzeszała najwznioś-
lejsze tradycje męstwa polskiego, mie-
czem zakreślała granice odrodzonej 
Rzeczypospolitej. 

Dziś c z ę ś ć ich — tych pierwszych 
żołnierzy Wolnej Polski — w szere-
gach armji narodowej tworzy jej naj-
bardziej ideowy, najgłębiej swą rolę 
ujmujący element; reszta, zdjąwszy 
— póki Ojczyzna znowu nie zawoła — 
mundur wojskowy, wróciła do warszta-
tów codziennej, szarej pracy. 

Ale i w tej w nowej roli wierność 
dla haseł, które ich zaprowadziły do 
szeregów Piłsudskiego czyni z nich 
zwartą gromadę, w miarę sił i środków 
pracującą dla idei. 

To też na tle marazmu i martwoty 
naszego życia publicznego poszczegól-
ne placówki, obejmującego swą orga-
nizacją niemal całą Polskę, Związku 
b. Legjonistów należą do najczynniej-
szych organizacji społeczno - ideo-
wych. 

W Lublinie po pewnym okresie, kie-
dy niepowołane i nieodpowiednie kie-
rownictwo doprowadziło Związek do 
zastoju i u p a d k u — o d listopada 1923 
poczynając, życie Związku płynie coraz 
bujniejszym nurtem. 

W owym to czasie na czele Związl 
stanął z gronem dzielnej młodzf ] 
obecny prezes organizacji, ułan Beli] 
ny, uczestnik walk legjonowych i kam 
panji 1920 r., p. Edward Kwiatkowski 

W listopadzie 1923 roku Związej 
liczył 45 członków, po roku zaś ni 
schyłku 1924 r. cyfra ta wzrosła j 
liczby 154, ściśle z organizacją zwiąj 
zanych, czynnych jej członków. ] 

W pierwszym rzędzie Związek ZON 
ganizował należycie pracę wewnętrzną 
Szereg zebrań organizacyjnych, polij 
tyczno-ideowych i towarzyskich zwi$-
zał członków Związku ścisłymi węzła 
mi moralnego współżycia. Zarząd rozfl 
czył opiekę nad b. Legionistami, znaj-
dującymi się w ciężkiej sytuacji finan 
sowej. Dziesiątki z pośród nich otrzyj 
mywało pożyczki, zapomogi, poHM 
Związek umieścił szereg L e g j o m s S 
na różnych stanowiskach. Każdy 9 
zasługuje na pomoc znajduje z a w s a 
życzliwe poparcie w Związku i u je* 
go sympatyków. 

Zarząd Związku utrzymuje stałw 
ścisły kontakt z pokrewnymi ideowi 
organizacjami i grupami społeczftgmi, J 
jak: Związek Strzelecki, Związek Mło* 
dzieży Wiejskiej, Kółka Rolnicze, orga-
nizacje zawodowe i prasa demokra* 
tyczna. 

Dzięki temu mogą w pełni osiągać 
swój cel inicjowane przez Związał 
zamierzenia i prace natury ogólnej 
przekraczającej wewnętrzne r a m y 9 
go działalności. 

W tym względzie wielkim sukcesaP] 
polityczno-ideowym były dwie uroeflf, 
ste, wielkie Akademje ku czci M a r * 
ka Piłsudskiego, zainicjowane p ć ® 
Związek w marcu 1924 i 1925 r. PjH 
dniosły program i przebieg, wspaaMN 
nastrój i ogromny napływ publiczno** 
na te Akademje — pozostawiła § • 
zatarte, potężne wrażenie. 

Najdonioślejszym czynem Zwjji 
było zorganizowanie w Lublinie, wsj 
pniu ubiegłego roku, w dziesięciwH 
rocznicę wyruszenia Legjonóww| 
Zjazdu b. Legjonis tów, u ś w i e t n i 
obecnością Marszałka Piłsuds*1 

i Jego odczytem* 
Po Krakowie I Lwowie UWSI 

trzeciem miastem, które dostąpj 
szczytu goszczenia w swych 

znowu proces w omawianej materii 
Jednak jak się okazuje z wyroku sJ 
du wójtowskiego i ławniczego z I 
1744, komisja naznaczona celem prze] 
prowadzenia rumacji żydów z miasta 
i przedmieść napotykała na przeszkol 
dy ze strony urzędowych czynnikdf 
miejskich, przeciwko którym trzebi 
było reagować sądownie. I wśród sa-
mych mieszczan nie było solidarnojŚJ 
W postępowaniu. (Dok. nast.j1 



Pamiętne chwile z sierpnia ub. r. 

Fot. Radzikowski, Zawadzki I S-ka. 
MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI 

opuszcza swe mieszkanie w hotelu aVlctoria" udając się na odczyt. 

Fot. Radzikowski. Zawadzki i S-ka. 
CMENTARZ W JASTKOWIE 

podczas uroczystości sierpniowych r. ub. 
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dzielnej, bohaterskiej, legjonowej gro-
mady. 

Dzięki Związkowi Legjonistów Lu-
blin w sierpniu ubiegłego roku prze-
żył dwa dni pięknie, wzniośle i górnie, 
pojąc się entuzjazmem ideowym Pier-
wszej Brygady i mając danem usłyszeć 
żywe słowo największego ze współ-
czesnych Polaków. 

Za wyjątkiem małej grupy niepoczy-
talnych w swej nienawiści do Legjo-
nów i Marszałka Piłsudskiego polity-
ków — całe społeczeństwo lubelskie, 
a w pierwszym rzędzie jego warstwy 
ludowe, ściśle zespoliło się w owe 
dni sierpnia 1924 r. z radością wiel-
kiego święta Legjonów. 

Podczas zjazdu sierpniowego doko-
nano na polach Jastkowa uroczyście 
aktu poświęcenia kamienia węgielne-
go pod budowę Pomnika— Szkoły, 
na pamiątkę bitwy stoczonej przez 
Legjony pod Jastkowem z Moskalami. 

Inicjatywę wzniesienia tego Pomni-
ka, podjętą przez Związek Legjonistów, 
przejął następnie specjalny Komitet, 
na czele którego stanął prezes Rady 
Miejskiej m. Lublina p. Jan Turczy-
nowicz, w skład Komitetu tego weszli 
ponadto: dowódca D: O. K. Lublin p. 
gen. Jan Romer, prezes E. Kwiatkow-
ski, dyr. Leon Pleśniarowicz, mec. 
Aleks. Wyszyński, p Nikodem Budny 
i in. 

Wskutek powolnego napływu skła-
dek Komitet nie jest w stanie należy-
cie szybko posuwać naprzód podjętej 
akcji. Przygotowano już jednak grunt 
pod budowę oraz jej plany i w naj-
bliższym czasie Komitet ma otrzymać 
zapomogę rządową i przystąpić do 
budowy. W czerwcu r. b. na ce le swe 

Pot. Radzikowski. Zawadzki I S-ka. 
CMENTARZ JASTKOWSKl 

podczas uroczystości sierpniowych r. ub. 

Komitet urządza wielką loterję fanto-
wą, którą społeczeństwo lubelskie win-
no poprzeć jaknajgoręcej. 

Duszą wszystkich prac Związku jest 
jego obecny prezes p. Edward Kwiat-
kowski. Niestrudzony w pracy na rzecz 
ukochanej organizacji, poświęcający 
się pracy społecznej z rzadko u nas 
spotykanym zapałem i samozaparciem, 
poświęca Związkowi każdą wolną od 
pracy zawodowej chwilę, urlopy i wie-
le ze skromnych zasobów pracującego 
inteligenta. W zaciszu związkowego 

lokalu i na forum publicznych wystą-
pień pełni dobrą misję nietylko pozy* 
tywnej pracy społecznej ale i budze-
nia w innych dobrych instynktów i po-
rywów—przykładem swego entuzjazmu 
i ofiarności dla idei. 

Pomocą w pracy, jest mu grono 
inteligentów i robotników, skupionych 
w zarządzie Związku, do którego to 
zarządu należą pp.: Głębocki (sekre-
tarz), dr. Edward Scholtz (skarbnik), 
Antoni Żytek, Cudny i dr. Jan Arn-
sztajn. 

ANTONI WIATROWSKI. 

W I Ś N I O W I E C . 
W odległości 22 kim. od Krzemień-

ca, nad pięknie położonymi brzegami 
Horynia, w miejscu, gdzie ta rzeka 
tworzy staw szeroki, rozsiadło się sta-
re miasteczko Wiśniowiec. Było ono 
gniazdem starego rodu kniaziowskie-
go Korybutów, których od miejscowo-
ści Wisniowieckimi nazwano. 

Ciekawą ma historjęten ród, powa-
żną rolę odegrawszy w dziejach Rze-
czypospolitej. Ciekawe są też dzieje 
siedziby tego rodu. 

Pierwotnie Wiśniowieccy mieli swój 
zamek na prawym brzegu Horynia, po 
którym to zamku pozostały ziemne 
ślady, znane pod nazwą Starego Zam-
czyska. Również cała część miaste-
czka nad tym brzegiem znajdująca się, 
nosi nazwę Starego Wiśniowca, który 
jest dzielnicą mniejszą i znacznie 
uboższą. Znajduje się tu cerkiew pra-
wosławna, nie przedstawiająca żadnej 
artystycznej wartości, ot coś na po-

dobieństwo oklepanych „samowarów" 
tulskich. 

Kościołek murowany z cegły, w 
kształcie krzyża, ozdobiony greckim 
portykiem i skromną attyką frontową, 
pochodzi z wieku XVIII. Zbudowali 
go ówcześni dziedzice Wiśniowca, 
Mniszkowie. 

Dlatego też attyka dźwiga na swo-
im szczycie herb ich „Pióropusz", za-
kończony księżycem ku dołowi roga-
mi zwróconym, obejmującemi gwia-
zdę; nad księżycem unosi się krzyż 
równoramienny. 

Takie zakończenie attyki przedsta-
wia dwa połączone herby, gdyż krzyż 
z gwiazdą i półksiężycem jest her-
bem wiśniowieckich „Korybut". 

Kościół ten, pomimo to, że nie jest 
najstarszym zabytkiem, ani też naj-
większą pamiątką Wiśniowca, przed-
stawia się najlepiej. Ręka dzikiego 
najeźdźcy oszczędziła go, pozosta-

wiając przy nim parafję. Przy nim 
też skupiły się resztki życia polskie-
go, pozwalając mu odegrać rolę da* 
leko wysuniętej placówki polskością 
Nowoczesna plebanja, stojąca za ko-
ściołem, dawała przytulisko rozbitkom, 
niewolą znękanego narodu. I w ostatnich 
latach uciekinierzy z bolszewickiego 
piekła znajdowali tu przystań; nawet wy-
rzucone z zamku resztki portretów kro- j 
lewskich schroniły się pod ten go-
ścinny dach. A kiedy Odrodzona, 
Rzeczpospolita nagrodziła bohaterowi 
swoich krwią zdobytą ziemią, osadzM 
dzając tu około 120 rodzin, pleban^ 
okazała się ich jedyną opiekuńczą 
stytucją. Zasługa to obecnego Pęg 
boszcza ks. Godzirtskiego. 

Ciekawszą jest druga część mia-
steczka na lewym brzegu p o ł o i o j j j 
zwana Starym Wiśniowcem. "V 
ści się pałac, a u podnóża góry P « « 
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Wiśniowiec 

WIDOK! OGÓLNy. 

cowej cerkiewka starożytna, która 
niegdyś była pałacową świątynią knia-
ziów, kiedy oni jeszcze wschodni ob-
r z ą d e k wyznawali.' W niej to odbyły 
się zaręczyny Maryny Mniszkówny z ca-
rem Dymitrem Samozwańcem. (W pa-
łacowej wozowni przechowują się sa-
nie nazywane „Karetą Maryfty", w któ-
rych miała Maryna do ślubu jechać). 

Na wschód od zamku wznosi s ię 
kościół i resztki klasztoru O.O. Kar-
melitów. Ufundował go Michał-Jere-
mi Wiśniowiecki, zmieniwszy obrzą-
dek wschodni na łaciński. 

Dumny ten i potężny magnat, po-
gromca Bohdana Chmielnickiego, nie 
przerabiał starej cerkwi pałacowej, a 
fundując sobie naprzeciw bramy wja-
zdowej drugą świątynię — starą po-
zostawił w takim stanie, w jakim była 
za przodków. Cerkiew straciła wów-
czas d?wne znaczenie pałacowej i z 
czasem została wydzieloną z otocze-
nia pałacowego. Czego nie zrobił 
jednak magnat polski, dokonała bar-
barzyńska ręka moskiewska ku zgor-
szeniu nawet samych moskali. Mia-
nowicie dawny dach na cerkwi za-
mieniono na cebulaste kopuły. 

Kościół Karmelitów poświęcono czci 
św. Michała, patrona fundatora i jego 
następców. Piękna ta świątynia wznie-
siona z cegły, posiada trzy nawy, 
z których boczne niższe są od środ-
kowej. Przed prezbiterjum boczne 
nawy wznoszą się do wysokości środ-
kowej, tworząc w tym miejscu krzyż 
łaciński. Nad prezbiterium wzniesio-
no dwie piękne wieże, fronton ozdo-
biła stylowa attyka, a na jej szczycie 
stanął kamienny posąg Św. Michała. 
Takież kamienne figury, wyobrażające 
świętych z zakonu karmelitów, zdobi-
ły boki frontonu. (Wszystkie te figury 

•moskale usunęli; znalazły one przytu-
łek pod konarami drzew parkowych, 
obecnie sterczą tam ich resztki, znisz-
czone rekami żołdactwa). 

Kościół przyozdabiali i uposażali 
następni dziedzice Wiśniowca o czem 
świadczyła, usunięta przez moskali, ta-
blica pamiątkowa z napisem: śv> 

„Michał Keremi ten kościół załoi>ł, 
Michał król Polski, koszt na niego złożył. 
Michał go kanclerz dokończył wspaniale. 
Michał święty miej go w piecze cale". 

Całość kościoła i klasztor utrzyma-
no w stylu piękn.ego baroku, a Cmen-
tarz otoczono stylowem ogrodzeniem, 
podobnem do ogrodzenia sąsiedniego 
zamku. 

Z dawnego swojego wyglądu wiele 
straciła owa świątynia. Przerobiona 
w 1835 roku na cefkiew, w roku-1863 
uległa pożarowi. (Opowiadają, że po-
żar wznieciła obłąkana żona mieszka-
jącego tu wówczas popa). Podczas 
gospodarki moskiewskiej obrabowano 
groby fundatorów; nad szczątkami zaś 
zwłok ich ulitowało się Warszawskie 
T-wo Opieki nad Zabytkami i prze-
niosło je na cmentarz grzebalny. Wie-
że połączono z sobą prowizorycznemi 
ściankami i uwieńczono bizantyjską 
cebulą. Rozebrano wówczas część 
murów klasztornych, przylegających 
do kościoła, a zarazem najciekawszych, 
bo mieszczących refektarz. Obecnie 
jedna ściana refektarza żałośnie spo-
gląda na świat, świecąc od kilkudzie-
sięciu lat zmywanemi przez deszcz 
freskami. 

Dziś kościołowi zwrócono dawne 
przeznaczenie, lecz dawnego wyglądu 
uboga ludność kresowa przywrócić 
nie jest w stanie. 

Ratując sytuację władze kościelne 
rozdzieliły parafję, przydzielając po-
łowę do tej świątyni. Jest to jednak 
tylko półśrodek. 

W rynku stoi stary gmach ratusza, 
solidnej budowy i harmonijnych kształ-
tów, obecnie zaniedbany. W Starym 
i Nowym Wiśniowcu jest jeszcze spo-
ro domków barokowych, podobnych 

Wiśniowiec. 
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Wiśniowiec. 

Plebania. 

do tych, które podziwiają turyści 
w Krzemieńcu. 

Uboższa ludność tutejsza nie zdą-
żyła ich jeszcze oszpecić, jak to się 
stało w Krzemieńcu. 

Powróćmy jednak do zamku, bo tu 
jeżeli zasmuci nas spustoszenie jego 
samego, znajdziemy chłód i ukojenie 
w 200-morgowym parku pałacowym. 
Napotkane zrzadka armatki do łańcur 
cha przymocowane, przeniosą nas my-
ślą w przeszłość odległą, burzliwą 
i sławną. 

Zamek pomimo spustoszenia, impo-
nująco jeszcze wygląda; była to prze-
cież siedziba magnacka godna siedzi-
by królewskiej. Na miejscu tem stał 
zamek obronny, pamiętający czasy Je-
remiego i syna jego Michała, którego 
skroń królewska korona ozdobiła. 

Po śmierci króla Michała, ostatnie-
go potomka tej linji Wiśniowieckich, 
zamek przeszedł w posiadanie pobo-
cznej linji zw. książęcą, dla odróż-
nienia od pierwszej linji królewskiej. 

Przedstawiciel więc tej pobocznej 
linji, Michał-Serwacy, niemniej dumny 
od swoich przodków, a pragnący po-
zostawić męskiego potomka, poraź 
trzeci wstąpił roku 1731 w związki 
małżeńskie z Teklą Radziwiłłówną, 
wdową po Flemmingu. W tym to cza-
sie zaczął budowę wspaniałego pała-
cu do dziś podziwianego. 

Szczyty i obramowania okienne ozdo-
biły sztukaterje z herbami rodowymi 
Wiśniowieckich: „Korybut" i małżonki 
jego: „Trąby" Radziwiłłów. Wnętrze 
pałacu zaopatrzył w sprzęty wspaniałe, 
obrazy i portrety przez znakomitych 
artystów malowane, względnie najdo-
skonalsze kopje. 

Po śmierci fundatora (syn {ego, uro-
dzony z trzeciej żony, umarł niemo-
wlęciem), przeszedł zamek drogą po-

działu w posiadanie młodszej córki 
(z pierwszego małżeństwa) Elżbiety 
Zamojskiej, następnie drogą małżeń-
stwa z jedyną córką Zamojskich Ka-
tarzyną w ręce Jana-Karola Mniszka. 
Syn jego Michał-Jerzy, ożeniony z sio-

Wiśniowiec. 

R i e t b ł okienna s herbami 
kai«i|t Radziwiłłów. 

strzenicą króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, przyczynił się najwię-
cej do ozdobienia pałacu, goszcząc 
u siebie parokrotnie samego króla, 
wielkiego znawcę sztuki*). 

*) Naruszewicz -Dyarjusz podr S. A 
Warszawa 1805 str. 175 i 313. 

Tu także zatrzymał się car Paweł, 
podróżujący pod nazwiskiem Księcia 
Północnego. Na jednem ze zwiercia-
deł był podpis: „Comte du Norde", 
przypisywany carowi. 

Nie miał jednak szczęścia Wiśnio-
wiec do stałych właścicieli, gdyż w r. 
1852 został sprzedany księżnej gru-
zińskiej p. Abainelek. Wtedy wiele rze-
czy wywiózł do Paryża Andrzej Mni-
szek, a z pozostałych dużo rozdarowała 
p. Abamelek; wreszcie wywiozła 20 wo-
zów różnych sprzętów i obrazów. 

Aby uchronić od ostatecznej zagła-
dy tę piękną pamiątkę naszej świet-
nej przeszłości kupił Wiśniowiec hr. 
de Broel Plater i urządzenie zamku 
uzupełnił swojemi zbiorami z Dąbro-
wicy^ 

Z powodu specjalnej polityki mo-
skiewskiej w stosunku do polskich 
właścicieli ziemskich, Wiśniowiec wy-
stawiono w roku 1873 na licytację. 
Ostatecznie nabył go w roku 1876 rosyj-
ski kapitalista Tolli za śmiesznie małą 
sumę 270 tysięcy rubli; ze sprzedaży sa-
mego drzewa z lasu otrzymał 900 ty-
sięcy rubli. Pomimo energicznego 
procesu, prowadzonego przez hr. Pie-
tera aż do roku 1888, sprawa została 
przegrana, co łatwo można było prze-
widzieć, znając sprawiedliwość mo-
skiewską. 

Ostatecznie nabył Wiśniowiec inny 
rosjanin Demidow. Wtedy to ******* 
nad bramami wjazdowemi jego herby, 
a urządzenia wnętrza uzupełniły jeg° 
zbiory i meble. . 

Wiele stracił zamek z powodu 
częstych zmian właścicieli, często P® 
barbarzyńsku traktujacvch tę pamnw 
przeszłości. Wojna dokończyła 
czenia, gdyż csego nie zdołał \vywi 
Demidow do Rosji, zagrabiła lub f n ^ 
czyła ręka żołdaka. Nawet P ^ j ^ j 
krywające ściany westibulu i * 

Kol . l ó ! Karmelicki po polarze. 
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schodowej, wyłupywali oficerowie ro-
syjscy i zabierali na pamiątkę. 

Sporo cennych rzeczy z Wiśnio-
wieckiego zaniku znajduje s i ę w Wie-
dniu, w Krakowie (piece kaflowe), 
Moskwie (pamiątki po Marynie Mnisz-
kównie) i t . p . 

Obecnie pałac z parkiem przeszedł 
vV posiadanie Sejmiku Powiatowego 
Krzemienieckiego. (O mały włos nie 
nabył' pa łacu ż y d z i ) . 

Przyprowadzany częściowo do po-
rządku, mieśc i o b e c n i e s z k o ł ę rze-

WACLAW GRALEW5K1. 

mieślniczą, w której znalazło naukę 
60 chłopców, oraz ochronkę dla 40 
sierot. 

Po doprowadzeniu do porządku ca-
łego zamku, znajdzie tu pomieszcze-
nie jedna z większych w Rzeczypo-
spolitej szkół rzemieślniczych. Obecnie 
kierownictwo szkoły objął p. Bac. 

I jak dawniej wyruszał z tego miej-
sca pod wodzą dzielnego Jaremy żoł-
nierz polski, by rozszerzać i bronić 
granic Ojczyzny, — tak niech w przy-
szłości wychodzą stąd zastępy, które 
utrwalą fundamenty ekonomicznie sil-
nej Polski. 

CENNIKI, 
KATALOGI, 

PROSPEKTY 
:: wykwintnie wykonuje n 
drukująca „Przegląd Lub. Kr." 

DRUKARNIA „ S Z T U K A " 
Lublin, Kościuszki 8, tel , 369. 

są 
ooooooooooooooocoooooooooooo 

L U D Z I E Z A M K N I Ę C I . 
Wysoka wieża zakończona toporzy-

skiem króluje nad zębatemi ściana-
Białe prostopadłe ich zbocza mi 

P. ZAGAJLŁO 
nacze ln ik w i ę z i e n i a lubelskiego w swym 

patrzą nieruchomo w przestrzeń ma-
łemi, czarnemi otworkami. Coś tam 
kryją w swem wnętrzu. Patrzą już 
dawno od długiego, długiego szeregu 
lat. Stary Lublin opasuje je dokoła 
amfiteatrem swych, na wzgórzach po-
łożonych domów, podpełza do ich 
wielkiej na zielono malowanej bramy 
i cofa się wstecz szeregiem krótkich, 
błotnistych uliczek. 

Właśnie jedną z takich sunie nasza 
brożka i zatrzymuje się przed za-
wartą bramą. 

Przez małą szczelinę wygląda ciem-
no-szare oko. 
Zapytanie nieufne, nieufne spojrze-

,,l(! rzucona na legitymację. 
A może to tylko hypnoza sytuacji. 

Chwile skaczą, jak żydowskie dzie-
ci, grające w guziki. Zgrzyt. Ciem-
na furta otwiera się do połowy i wpu-

szcza nasze pochylone 
ciała. 

Idziemy po wznie-
sieniu podwórca i sta-
jemy oko w oko przed 
majestatem ścian zam-
kowych , sterczących 
niewzruszenie. 

Brama trzy r a z y 
większa niż pierwsza. 

Głuchy łomot ogro-
mnego klucza odsła-
nia n a m tajemnicę 
wnętrza. Coś jakby w 
rodzaju o b s z e r n e j 
bramowej sieni, zam-
kniętej u wylotu potę-
żną bra mą trzecią, 
zrobioną z grubych 
krat. Za ni£mi frag-
ment dziedzińca, wy-
sypany żużlem, śmie-
jący się ku niebu bia-
łością , malowanych 
wapnem, rynsztoko -
wych kamieni. 

Pan naczelnik Za-
I gajłło przyjmuje nas 

nad wyraz uprzejmie. 
Krótka pogawędka. 
Dziennikarze. Obej-

rzenie więzienia. Zro-
bienie kilku zdjęć. Ot 
w trzech słowach — 
przerzucenie deski po-
między tymi tu — a 
społeczeństwem. Słów 
kilka o ich niedoli. 
Trochę cieni rzuco-
nych na zalane słoń-
cem ulice Lublina. 
Przyszliśmy tu na chwil 
kilka— meteory — lu-
dzie wolni. 

Pan naczelnik do-
brze to rozumie. Chę-
tnie nam ułatwia wszy-

Fot. L. Hartwig 

gabinecie. 

stko. Dyspozycje dawane głosem mięk-
kim. Potem idziemy. Ciemny, kamienny 
kurytarz. Na końcu świta. To okno 
Obok schody. Znowu stajemy przed, 
ową trzecią kratowaną bramą. Nic-
cnętnie wpuszcza ona nas na dziedzi-
niec. Po miękkim szemrzącym żwi-
rze stąpamy. Idzie nasz przewodnik, 
mój przyjaciel Sergjusz Z... i foto-
graf. Ja posuwam się z boku. 

Pośrodku dziedzińca niby klomb 
duży bez trawy i kwiatów. Drzew 
kilka wyciąga ramiona, pozieleniałe 
rozkoszą budzącej się wiosny. 

Dokoła klombu biegnie czarna wy-
deptana ścieżka. 

Szlak codziennej wędrówki ludzi 
pozbawionych wolności. Codziennie 
w oznaczonej godzinie... Jeden za 
drugim z pochyloną głową, z założo-
nemi w tył rękami... Idą, na śladach 
wieloletnich depczą nowe ślady i roz-
mawiają półgłosem lub uparcie mil-
czą. Korowód zjaw. Ludzi innych 
niż Ci, których spotykam na Krakow-
skiem, Kapucyńskiej lub w Saskim 
Ogrodzie. Twarze te same. Ale oczy 
nie te. Coś bardzo ważnego scho-
wały w swych głębinach. 

Ciemne bez blasku kółka. 
Tylko usta na tych twarzach żyją. 

Kurczą się, by za chwilę wyciągnąć 

Dziedziniec więzienny na zamku w Lublinie 
I kościół Św. Trójcy. 
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W i ę z i e n i e lube l sk i e n a Z a m k u . 

SZKOŁA WIĘZIENNA. 
Na p'erw»xjrm planie f 'ośny bandyta Boguta (X). 

Fot. L. Hart w g 

się w długą kresę dc tykającą ucha, by 
za chwilę zamienić się w zmarszczoną 
posiniałą kropkę. 

Zwracam ciekawie głowę w stronę 
jednego z przechodzących. 

Czuje mój wzrok. Twarz niechęt-
nie patrzy ku mnie. Nawet w cichym 
rzuconym mi jak ochłap szyderstwie 
jest c o ś złamanego. 

— Dożywotnie więzienie — objeśnia 
naturalnym głosem dozorca. 

Jak po drabinie wstępujemy po 
stromych schodkech, miłośnie przytu-
lonych do środkowej wieżycy. Taki 
sam bliźniaczo podobny kurytarz Za-
kręt. Framuga w ścianie z przyklejo-
nym plackiem żółto-szarego, anemicz-
nego światła. 

Drzwi, których nie pamiętam. 
To warsztat szewski. 
Stoły, stołki, stołeczki. Ludzie, któ-

rzy siedzą i ludzie stojący. Trzymają 
buty i patrzą w okno. Kilku chodzi 
po sali i mówi. A reszta pochylona 
nad robotą wykonuje monotonne ru-
chy. Oparty o futrynę drzwi widzę 
fotografa ustawiającego aparat. Nasz 
przewodnik ma krótką do więźniów 
przemowę. Zsunęli stołki, utworzyli 
coś w rodzaju grupy. Kują zawzięcie 
młotkemi. 

A z pod ściągniętych brwi ciekawe 
spojrzenie wylatuje w stronę aparatu. 

Jest ich kilkudziesięciu. Jakby w du-
żej fabryce Tylko te szare kurtki 
okrągłe czapeczki i kraty w oknach... 

Oczy — ciemne kółka — jak u tych 
co tam za oknami spacerują po dzie-
dzińcu. 

W sali tej mogę obserwować jesz-
cze ręce l krzywą linją rysujące się 

grzbiety. Pełce pożółkłe, ziemiste po-
ruszają się leniwie. Mechenizm małej 
dziecinnej zabawki nieostrożnie ze-
psuty. 

W dużym tłumie rąk kciuk czyjś 
wzniesiony. Patyk poruszany ręką 
człówieke. Reszta palców należących 
do tej samej co i kciuk ręki przytrzy-
muje podeszwę. Potem kciuk się pochy-
le. Wszystkie palce wyprostowane jek 
struny. Dlaczego takie szere i tak 
nic ludzkiego w sobie niemejące. Ja-
kaś uwaga uczyniona przez fotografa 
wywołuje poruszenie. Znowu zsuwa-
ją i rozsuwają się stołki, marszczy się 
lin ja gromadki pracowników — sło-
wa, pólszepty i takie niczem nie ogra-
niczone spojrzenia rzucane w kąty sali. 

Wszystko to trwa bliżej nieokreślo-
ną ilość czesu. 

Teraz drzwi mi przesłaniają okna. 
Stoję na kurytarzu i nie widzę nieba 
(koloru farbki), które przed chwilą 
obserwowałem. Za to inne obrazy 
przesuwają się przedemną. Mam oczy 
zamknięte (oparty jestem o ścianę) 
i widzę twarze te, które o kilka kro-
ków dalej kują buty. 

Jeden z nich palcami wskazuje na 
okno i uśmiecha się tajemniczo. Za 
oknem jest coś... 

Pochylam głowę by dostrzec. 
Otwieram oczy. 
Fotograf wychodzi na kurytarz. Zdję-

cie zrobione. 
I znowu idziemy kurytarzem nie-

znośnie długim. A właściwie to my 
stoimy, a on się przesuwa pod naszemi 
nogami, przesuwa jak ciemna rzeka 
asfaltu, której źródła nigdy nie po-
znamy. 

Te blade promienie światła, nie-
śmiało wdzierające się — to białe 
więzienne kwiaty. Ogród tajemnych 
myśli ludzi zamieszkujących niezwykły 
przybytek grozy. 

Kroki nasze są inne, niż tych, co 
spotykamy i echo ich jest inne. Jest 
dźwięczne. Dużo w nim spokoju i pe-
wności siebie. 

Warsztat stolarski. Ogromna sala. 
Deski sękate leżą pokotem. Ten tu 
obok mnie stojący z heblem ma mi-
nę warjata. Wióry jak śnieg sypią się 
na kamienną posadzkę, szeleszcząc 
jak stado motyli. Nogi człowieka pra-
cującego wrosły w podłogę. Całe cia-
ło nakształt wahadła zegarowego po-
chyla się naprzód, cofa wstecz, by 
za chwilę znowu wykonać ruch po-
przedni. Z za załomu muru wycho-
dzi więzień brodaty. Idzie jakby na 
plecach dźwigał duży ciężar. Nawet 
mi się przez chwilę zdawało, że ję-
knął. 

Patrzę uparcie w jego zgaszone 
oczy. Jest tuż koło mnie. Zagadną-
łem go. Zaczyna mówić dobrotliwie. 
Niema w nim tej nieufności { szyder-
stwa c o w innych. 

Historja opowiadana za pomocą 
niewielu prostych słów. Zakończenie 
jej ,mam przed oczyma. Szare kurta 
więzienna jest bardzo wymowna. 

— Cztery lata — jak echo dogory-
wa w mych uszach. 

— Czy te meble (wzdłuż kurytarza 
stoją szafy, łóżka, stoły i t. d.) cał-
kowicie są wyrabiane przez więźniów? 

Dozorca potwierdza. 
— Są zamówienia z miasta, są ro-

boty więzienne. Kiedyś po wyjściu 
na wolność zabiorą z sobą trochę za-
pracowanego grosza. Przyda się. 

Ustawiają się swobodnie. Każdy tak 
jakby spełniał codzienną czynność. 
Klisze fotograficzna ma uchwycić mo-
ment pracy. 

Kilku odwraca się tyłem. Nie chcą-
To będzie drukowane. Będą oglądać* 
A i tak Ich fotografowali do albumu... 
Po co więcej?...- Perswazje nie po* 
magają. 

— My nie. Są inni. O tamci. Chę-
tnie się zgodzą. A ja to nawet do 
szkoły chodziłem. 

Oczy mówiącego są niebieskie. 
Splunął w kąt i odwrócił się tyłem. 

- Nie chcę wstydu.— 
Ostatnie słowa wymówione zlekka 

podnieconym tonem. A potem wyra* 
złamania i rezygnacji. 

Mały, szary wróbel uderzył skrzy-
dełkami w okno. Tak tu jest inaczej, 
że wszyscy spojrzeli w tamtą stronę-
I patrzyli długą chwilę choć już nie 
było wróbla. Z za szyby widać było 
tylko kawałek wystającego muru. 

Siadam na długich deskach. Czuję 
zmęczenie. Do Sergjusza mówię ci-
cho. A i on cicho odpowiada. Tak, 
jakby słowa nasze brzemienne były 
tajemnicą. 
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jące s ię na trzech długich nogach. 
Co to będzie. Więźniowie są ludźmi 
przyzwyczajonymi do zagadek. Mają 
je w sobie, przynoszą ją im inni — 
wreszc ie sami są zagadką. Tak się 
już ułożyło. 

Alę człowiek, który przyniósł pudło 
wytrąca ich z równowagi. Są bezrad-

WARSZTAT KOSZyKARSKI. Pat. L. ł l a r t w l g . 

Więzienie lubelskie ria Zamku, 

WARSZTAT S2EWCKI. Fol. L. Hartwlg 

— Masz papierosy? 
— Mam. 
— To chodź, podejdziemy do fra-

| "IŁ Ale czy tu wolno palić? 
Może i nie wolno. 

Ale palimy. Rzadki dym rozwiewa 
się bez śladu w powietrzu, śc iany 
pochylają się ukośnie. Zaglądają wszę-
dzie. Dają znaki. Prężą się. 

światło załamuje s ię niespokojnie. 
Teraz pójdziemy do warsztatu kra-

wieckiego. Idziemy. Po toś my tu 
przyszli. 

Po drodze mijamy warsztat koszy-
karski. Wrócimy do niego. I zoba-
czymy jak plotą. 

A teraz patrzymy na ludzi, którzy 
szyją. Są w innych warunkach niż ci 
z szewskiego i stolarskiego. Nie ma-
ją nawet krat w oknach. Szyby duże 
i jasne. Widać chmury i niebieskość 
nad niemi. I drzewo zielone. I wro-
ny przelatujące jak kleksy atramentu. 

Sala duża — robi wrażenie miłe. 
Jest jakby fragmentem dużego zakładu. 

Maszyny do szycia szczebiocą. Mia-
rowo skaczą ich piskliwe zgrzyty. 

Więźniowie są inni niż poprzednio. 
Tylko ten w kącie, w regulaminowym 
stroju, przypomina widziane przed 
chwilą sale. Ci przy maszynach n*e. 
Są nawet weseli. Uśmiechają s ię do 
swej roboty. Jeden i nich przyjaźn :e 
patrzy na dozorcę. Inni na nas. 

W pierwszej chwili zaniepokoili s ię 
widząc czarne pudło zwolna rozpierc-

Więzienie lubelskie rta Zamku. 

ni. Nawet rzucać spojrzenia próbują 
Jedni w drzwi, drudzy w okna. 

Czarny z kręconemi włosami (typ 
Ormianina) więzień siedzi obojętnie. 
Na przygotowania nie zwraca bacz-
niejszej uwagi. Jakby poprostu oder-
wać się nie umiał od wlokącej go za 
sobą myśli. 

Przecież jeśli coś robią to i tak to 
się stanie. Za chwilę będzie wiado-
mo. I rzeczywiście sytuacja się za 
chwilę wyjaśnia. 

Głos dozorcy rozdziera zasłonę. 
Teraz już wiedzą. 
Z energją zdobytej pewności zsu-

wają stoły, siadają, są zadowoleni 
i zapracowani. 

Podsunął się do mnie mały żółto-
licy więzień. Spojrzał i poczłapał w kąt 
sali. A ja pomyślałem o zmiętym ka-
wałku szarego papieru. 

Ostatnie uwagi, ostatnie giesty. 
Sala zamarła na kilka sekund, a po-

tem trwała w milczącem oszołomie-
niu. 

Pierwszy niespokojny zgrzyt ma-
szyny. 

Stałem na progu i patrzyłem na 
drzwi warsztatu koszykarskiego. 

Wyszedł człowiek z brodą i pieczę-
cią na plecach i pęk długich prętów 
położył w korytku z wodą. Będą mo-
knąć. Wrócił do sali. 

Z przeciwległego końca kurytarza 
ktoś idzie. Przyczaił się pod murem. 
Nie — zagląda do cel. I pobrzękuje. 
Klucze wiszą mu u pasa. Kurytan 
skraca się co chwila. Przechodzi obok 
nas. Człowiek który się zbliżył roz-
mawia. Zajrzał do warsztatu krawiec-
kiego a potem do koszykarskiego. 
I zrobił ręką giest. Siadu w powietrzu 
nie zostało. Ale więźniowie patrzyli. 
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Więzienie Lubelskie na Zamku. 

CeLA W i g CIENNA. Fol. L. Hart wig. 

I my też zaglądamy do tych co 
z wikliny plotą kosze i krzesełka. Rę-
ka. W ręku pęk prętów. Głowa w czap-
ce jakby wpleciona. 

Poruszają się jak czułki motyla. 
Obok zapasów materjału surowego 
stoją gotowe wyroby. Takie jak w 
oknach na wystawie. Siedzą i plotą. 
Godziny długie płyną. Wyplatają wszy-
stko co myślą. 

Takie kosze mają własne jestestwo. 
Sala w której mieści się warsztat 

koszykarski jest niewielka. Tak wszy-
stko w niej st łoczone. Płuca pracują 
w pustce. Myśl niespokojnie trzepo-
c e s ię po ścianach. Ręce mimowoli 
dotykają prętów wikliny. 

Kilku ludzi zna ten kunszt. Siedzą 
na ziemi. Poruszają leniwie wargami. 
Przędza wysiłku. 

Czynności nasze są na schyłku. Ko-
szykarze stają s ię wspomnieniem. Ale 
nie wiadomo dlaczego przykrem. Na-
wet się dobrze nie przyglądałem. Sza-
ry obraz. Za chwilę będziemy na 
dziedzińcu. 

I oto już oddychamy musującą ga-
laretką powietrza. Tu lepiej niż tam 
na górze w kurytarzach i tych celach. 
Jakiś pewniejszy grunt pod nogami. 
Wprawdzie ta brama wielka i zam-
knięta... Stoi nieporuszona. I ściany 
takie prostopadłe i wysokie. Najmniej-
szego załomu. A człowiek niema 
ikrzydeł. 

A gdyby je nawet miał, toby i tak 
może nie... Tak wysoko. Sił może 
zabraknąć. Mury więzienia jak polip 
trzymają swe ofiary. 

A jednak zawsze lepiej tu na dzie* 
dzińcu niż tam... 

Dziedziniec to jakby okienko. Nie 
widzi się ludzi, ulic, domów— ale za 
to w górze taka bezgraniczna prze-
paść. 

Można patrzeć, patrzeć i patrzeć. 
Dopóki głos dozorcy nie zawoła. Wte-
dy z za ciemnych okien śmieją się 
szyderczo kurytarze. Szczękają zawia-
sami drzwi cel. Prężą się grube kra-
ty. Ludzkie serce pozbawione jest 
okienka. Zaryglowali je, zabrali. A mo-
że już nigdy nie przyniosą. 

Klomb się przesunął śpokojnie przed 
nami. Po schodach (wszystkie są tu 
podobne) wstępujemy na górę. Teraz 
zrobimy zdjęcie celi wraz z jej miesz-
kańcami. 

Cela — to jakby duży kamienny 
pokój. Lśni. Tylko taka zimna. Ni-
gdzie stanąć nie można. Bo chłód. 
Na ic ian ie półka i miski i łyżki. Na 
drugiej żółte drabinki. To łóżka. Przy-
śrubowane do ścian. Na noc otwierają 
się. Kładzie się sienniki i koce. I więź-
niowie zapominają o rzeczywistości. 
Są daleko. 

Stoły i ławki są proste. Wyciosane 
z sosnowego drzewa. Pozatem nic nie-
ma w takiej celi. Oprócz więźniów. 
Zebrało s ię ich kilkunastu. Niektórzy 
wrócili z warsztatów. Więcej spoglą-
dają na miski niż pa nas. Bo to pora 
obiadowa. Właściwie poco ich zatrzy-
mują. Skoro trzeba—to prędko. 

Kilku siadło na ławie, dwuch oparło 
się o stół, reszta stanęła rzędem z ty-
łu. My siedzimy naprzeciw za apara-
tem. Fotograf schował się pod płach-
tę i ręką wykonuje nieokreślone zna-
ki. Nawet słychać jak chrząka. Więź-
niów to bawi. Robią uwagi. Patrzą na 
dozorcę, który podkręca wąsa. Wresz-
cie to samo co i w Innych celach. 

Gromadka rozpierzchła się. Oczy 
pobiegły znowu w stronę misek. Wy-
chodzimy trochę ciężkim krokiem. 
Kratowane drzwi celi zamykają się 
jekliwie. Po co. Przecież zaraz będzie 
obiad. 

Jeszcze Ich widzę przez kratę. Są 
zamyśleni. Jak dzieci. Tak 
chwile się dłużą. Wyciągają jak E | 
na słońcu. 

Głuchną dźwięki głosów w 
Idziemy. 

Drzwi, drzwi, drzwi. Numera, kr« 
tablice. Dozorcę z kluczami. W g K 
z kubłami wody. Schody. I znowu 
dziedzińcu. 

Terez i ja patrzę, patrzę z rozkosg 
w okienko. Coraz głębiej. Niema kol 
ca. Można długo patrzeć. I mołą, 
zrozumieć wiele rzeczy. Nawet n|H 
codzienne, które się dobrze znało. 

Nie będziemy już oglądać cel ar 
warsztatów. Ani ciemnych wilgotny! 
ścian. 

W więzieniu na Zamku jest sala ir 
na. Mieści się w budynku kaplic 
I słusznie. Szkoła. 

Jest w niej dużo długich ławe 
Nastrój świąteczny. Okna jak w k< 
ściele. Nauczycielka o męskiem ene 
gicznem spojrzeniu. 

Wchodzimy—jest pusto. Ale oto wi 
szli dwaj więźniowie. Jeszcze jed< 
i czwarty i piąty. Jest ich dużo. Twi 
rze mają skupione. Bo pod czasz! 
pracuje myśl. 

Chłopcy z wąsami i brodami. A mi 
że- który spłata figla. Puści bąka h 
posypie proszku do kichania. Ale ni 
Nie mają takich radosnych spojrzę 
Niema beztroski. 

Jest myśl. 
Pod czeszką. 
Głęboko. 
Dobrze schowana. 
I pracuje. 
Kolorowe szybki uśmiechają się zii 

lono i niebiesko. Przez białe widać mv 
ry. Dawniej tu była kaplica prawe 
sławna a teraz szkoła. Jest wzniesie 
nie. Są schodki. Coś nawet jakby pa 
chnie kadzidłem. I mchem. I lasem 
Bo dużo tu spokoju. 

Ostatnia wchodzi nauczycielka. Pil 
nie patrzy na wszystkie ławki. Zada 
je pytania. Na nas spogląda jak ni 
nowoprzybyłych uczni. To tak z przy 
zwyczajenia. I z potrzeby. Ale m] 
się uśmiechamy inaczej. Patrzyroj 
jej prosto w oczy. Lub leniwie spo-
glądamy na aparat. 

Nim fotograf skończy przygotowania 
ona rzuca pytanie. 

Głos więźnia mówi o bitwie poi 
Grunwaldem i o Krzyżakach. Pote» 
inny. Także odpowiada. Zupełni® 
jak w gimnazjum. 

Taka poczciwa twarz siedzi o boi 
przejścia. Duże wąsy koloru *fotefJ 
Złoto-płowa czupryna. Oczy n i e w j j 
skie. Fotograf prosi go ażeby patraW 
w aparat. Zgadza się chętnie. W 
chowaniu się jest coś niezaradnej 
Odruchy małego dziecka. 

I w przeciwieństwie do 
siedzących ma w sobie radość. M 
siewa ją dokoła. Wiśniowie I 
cają się do Boguty a uśmiech*** * 
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im tak samo odpowiada. I nie mogę 
zrozumieć, że jest to bandyta. Zna-
n y i n i ebezp i eczny . 

Nauczycielka go coś pyta. 
Odpowiada. 
Patrzę na niego wszyscy. Więcej 

niż na aparat. Gdy wychodzimy uśmie-
chają się do nas niebieskie oczy i po-
ruszają p ł o w e w ą s y . Narzucają s i ę 
wszystkim. 

Zapomniałem o więzieniu. Po żwi-
rze dziedzińca sunie wózek. My idzie-
my w stronę przeciwną. 

A może ta kratowana brama się 
nie otworzy. I nie wypuści. Nic nie 
złamie jej żelaznego oporu. Wtedy 
stanie s ię r z e c z s t raszna . 

Zapadniemy się głęboko pod ziemię. 
Będzie ciemno. I kamienne prosto-
padłe ściany. Wysoko w górze okien-
ko niebieskie. Ale nikt z nas nie bę-
dzie mógł podnieść głowy. 

Zgrzyt gniewny z szyderstwem prze-
cina chorą myśl. Stoimy u drzwi ga-
binetu naczelnika. I wchodzimy. 

Chwała Bogu ostatnie zdjęcie. 
Pan naczelnik za biurkiem. W mię-

dzyczasie rozmawiamy. O warunkach 
hygjenicznych, o systemie. Słów pa-
rę o odżywianiu. 

Zadaję n a w e t p y t a n i e spe-
cjalne. — Tyle lat nieraz w zamknię-
ciu. Każdy z nich jest przecież czło-
wiekiem. A prawa natury są żelazne. 
Nieubłagane. 

Czy kwestja ta nigdy nie była po-
ruszana przez miarodajne czynniki. 

Wiek XX. 
Cywilizacja. 
Wszystko z punktu widzenia po-

trzeb psychiki i działających na nią 

okoliczności. To takie przecież jak 
głód. Nieujarzmiony królewski in-
stynkt. Jak potrzeba wolności, powie-
trza, światła. 

Pan naczelnik uśmiecha się smu-
tnie. I rozkłada ręce. 

— Tak zapewne. Ludzie ci po wyj-
ściu z więzienia są już inni niż przed-

tem. Pewne rzeczy poszły po krzy-
wych linjach. 

A w normalnem życiu dnia więzien-
nego zagadnień powyższych nie bierze 
się pod uwagę Nic o tem nie mówi 
ustawa. Pewnie, że są ludzie co mo-
że i myślą o tem. Ale tymczasem 
bieg rzeczy się nie zmienia. 

Milczymy długą chwilę. Patrzymy 
na obrazki na ścianach. I w okno. 

Potem serdecznie dziękujemy i wy-
chodzimy. Czujemy jak zazdrośnie stą-
pa za nami nastrój kurytarzy, jak 
z kątów wypełzają szepty. Może je 
tam kto ukrył. Porzucił przechodząc. 
Ale głowy nie odwracam. Jest ciężka. 
Dopiero na ścieżce wiodącej do ostat-
niej bramy poruszam się żywiej. Mam 
w sobie coś sztywnego. I w oczy nie 
mogę spojrzeć dyżurnemu wartowni-
kowi. 

Z kurytarzy, z cel, z warsztatów, 
dziedzińca, kaplicy, szkoły i wszyst-
kich zakątków wydarły się myśli wię-
zione, wpełzły do mej głowy i teraz 
chroniąc się w zwojach mego mózgu 
uciekają na wolność. 

To dziwne że bystre oczy wartow-
nika nie widzą tego. 

A ja nawet niezręcznych ruchów 
mego ciała opanować nie umiem. 

Naprawdę już jesteśmy na ulicy. 
Teraz już nic mnie nie zatrzyma. Z do-
rożki oglądam się w tył. Trzasnęła 
furta. Zgrzytnął zamek. A jednocześ-
nie ktoś przez otwór spojrzał ta nami* 

i nie wiem czy to wartownik miał 
twarz zieloną czy tai zalśniła smuga 
na zielono malowanej bramy* 

Więzienie lubelskie na Zamku. 

Pol. L. Hartwig 
WARSZTAT STOLARSKI. 
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Zbiory entomologiczne prof. Antoniego Dryi.*) 

Gdy piszący te słowa ukończył już 
zwiedzenie państwowej pracowni en-
tomologicznej, prof. Dryja rzekł: 

— To wszystko, co pan dotychczas 
widział, jest własnością państwową. 
Teraz pokażę panu mój prywatny do-
robek. 

Przystąpiliśmy do oglądania sterty 
oszklonych kaset, zajmujących sporo 
miejsca w ciasnej i bez tego praco-

V» naturalnej 

wielkości 

wnl. Starannie spreparowane okazy 
reprezentują przedewszystkiem świat 
motyli ze wszystkich niemal zakątków 
naszego globu. Jut te kilkadziesiąt 
kaset byłyby cenną ozdobą każdego 
muzeum przyrodniczego. Ale prof. 
Dryja sięga po drugą stertę nieoszklo-
ną, gdzie w tubkach z papieru leżą 
stłoczone okazy. Stosy motyli! Oglą-
damy ostrożnie kilka świetnie ubar-
wionych egzemplarzy podzwrotniko-
wych. 

— A te jakim cudem znalazły sie 
tutaj? 

- Przysłano mi je poprostu. Utrzy-
muję stosunki ze zbieraczami, rozsia-
neml po całym świecie. Posyłam im 
materjał krajowy, wzamian otrzymuję 
egzotyczny. W ostateczności kupuję go. 

- A wiele okazów zgromadził pan 
dotychczas? 

— Około stu tysięcy — odpowiada 
prof. Dryja z lekkim akcentem dumy 
w głosie. — Jest w tej liczbie wiele 
duplikatów i multiplikatów. Po.edyn-

• ) Z znrnimzcionych przy tym artykuł» 
ilustracji widzimy do jakich rozmiarów do-
chodzą okazy podzwrotnikowe w porówna-
niu z krajowami. 

czych zawsze będzie poned dwadzie-
ścia tysięcy, reprezentujących faunę 
palearktyczną i egzotyczną. To, co pan 
widzi, to jeszcze nie wszystko. Zna-
czną część zbiorów trzymam w domu, 
szczególnie cenniejsze okazy. 

— Ależ to jeden z największych 
zbiorów w kraju!—mówię zdumiony. 

- Tak — potwierdza krótko pro-
fesor. 

Eudlo Patron1* 
(fauna polaka) 
I | « J k r e w n i a k 
atłarus atlantia 
(fauna s Cale. 

b e a ) . 

— Jest pan zatem lepidopterolo-
giem? 

— Tak, ale posiadam również do-
robek z innych rzędów owadzich. 

Uwagę naszę zwraca mały, szybko 
poruszający się po papierze punkcik : 
to szkodnik muzealny, niszczyciel oka-
zów. 

— Trzeba to będzie znów zde-
zynfekować — mówi profesor. 

— Dlaczego pan tego nie wysta-
wi na widok publiczny, nie udostę-
pni ogółowi? — pytam, zdumiony, że 
tak wielkie zbiory marnują się, leżąc 
w ukryciu. 

— Profesor Dryja uśmiecha się go-
rzko. Chwila milczenia... i płynie opo-
wieść, która dziś już chyba tylko 
w Polsce może się zdarzyć w rzeczy-
wistości. 

Prof. Dryja pracuje nad zbiorami od 
lat 25. Znaczna część pracy uległa 
zniszczeniu podczas wojny, gdy Mo-
skale wzięli Tarnobrzeg, gdzie wła-
śnie przebywał. Wkrótce potem pro-
fesor przeniósł się do Lublina, gdzie 
zbiorami jego zaiteresował się inspe-
ktor szkolny p. Sowiński. Zwrócił on 
na nie uwagę rektorowi Uniwersytetu, 

ś. p. ks. I. Radziszewskiemu, któr» 
zamierzał właśnie utworzyć w y H [ 
przyrodniczy. Ofiarował on p. H 
mieszkanie i lokal na pomieszczenie 
zbiorów. Okręgowa Rada Szkolni 
wyasygnowała 10 tysięcy mkp. n , 
urządzenie altany entomologiem^ 
Była to, jak na rok 1919, wcale po. 
kaźna suma. Ale przyszła dewaluacja, 
najazd bolszewicki. Nie doszedł oi 
do Lublina, ale zapisał się w dzie-
jach zbiorów p. Dryi. Okręgowa Ra-
da Szkolna zasiłek cofnęła, z miesi 
kania uniwersyteckiego musiał zrezy 
gnować, gdyż projekt otwarcia wy 
działu przyrodniczego upadł. Gdyb 
nie znalazł posady w seminarium na 
uczycielskiem, nie miałby poprostl 
gdzie umieścić swych zbiorów. Dzl 
mieści je częściowo w lokalu seml 
narjum, częściowo w prywatnem 2-i 
pokojowem mieszkaniu, które zajmujl 
wraz z rodziną, złożoną z 6-u osól 

W roku 1922 zwolniło go Ministei 
stwo od innych zajęć w seminarjiml 
wzamian za prowadzenie pracowi 
entomologicznej. Ale żyłka zbieracz 
nie daje mu spokoju i do naga st 
pieniędzy. Nie mogąc liczyć na po 
moc zzewnątrz, ima się różnych zaję 
ubocznych, byle zdobyć środki n 
kompletowanie ulubionych zbiorów 
On, entomolog, wykłada buchalterj 
i stenografję! Pracuje 48 godzin tj 
godniowo, licząc w to już państwow 
pracownie entomologiczną. Każdy na 
uczyciel wytłomaczy laikom, co ti 
znaczy. 

Prof. Dryja ma swe szczęśliwe chwi 
le. Zarobki jego pozwalają mu spro 
wadzać od czasu do czasu nowy stoi 
oszklonych kaset lub nową serję mo 
tyli od swych korespondentów zagra 
nicznych. Motyle — to jego żywioł! 
Lecz zapał jego odbija się jak gród 
o ścianę powszechnej obojętności, j 

Próbował zaznajomić społeczeństwo 
ze swemi pracami, urządził przed ro-
kiem wystawę entomologiczną. Pubft* 
czność przyszła, popatrzyła się, wyła-
ziła swój podziw i na tem się skoń-
czyło. 

— I żeby to były rzeczy małowMf 
tościowe, byłoby to wytłomeczoy 
Dopóki nie widziałem innych zbioró* 
w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Po* 
znaniu, dotąd niebardzo wiedziałeś 
co posiadam. Gdym je ujrzał, nabrt* 
łem zaufania do własnej pracy —1 to" 
formuje z uśmiechem p. Dryja. 

Nachodzą go jednak równie! 
tne refleksje. 

— Powiększam wprawdzie stałe 
zbiory, ale nie stać mnie na 
wlednl dla nich lokeL Traebatrj* 
wszystko uporządkować, roant***? 
po gablotkach, aaboipłociyć Kjjf 
szkodnikami. Ega om piane wleM'0' i 



(nc należałoby wymienić. Póki żyję, 
dbam o to, pilnuję, dezynfekuję. Ale 
strach bierze pomyśleć, co się z tem 
stanie, gdy mnie zabraknie. Czy to 
wszystko nie zmarnuje się, jako bez-
użyteczne rupiecie? 

Ten, kto wie, jak mało mamy tego 
rodzaju zbiorów w kraju, ten nie bę-
dzie się uśmiechać ironicznie na bia-
dania prof. - Dryi. Zaiste, chyba jedy-
nie u nas może się zdarzyć taki wy-
padek, aby w mieście uniwersyteckiem 
leżały b e z u ż y t e c z n i e kilkadziesiąt 
tysięcy egzemplarzy liczące zbiory owa-
dów. Zaniedbanie to jest wprost obu-
rzające i jakże smutne wystawia nam 
świadectwo. 

Czyżby w mieście rzeczywiście nie 
było sali, gdzie możnaby te zbiorv 
umieścić i uprzystępnić publiczności? 
Należałoby też dać prof. Dryi lokal 
na pracownię. Czy istotnie władz 
państwowych i samorządowych nie 
stać na to, by przeznaczyć kilka 
tysięcy złotych rocznie na ich utrzy-
manie i rozszerzenie? Czy istotnie 
dla społeczeństwa naszego jest rze-
czą obojętną dorobek 25-cio letniej 
pracy, dorobek o takiej wartości nauko-
wej? 

Zmarnowanie go byłoby zaiste skan-
dalem, lekkomyślnością nie do daro-
wania. 

Ze zbiorów prof. Antoniego Dryi. 

Vi naturalne) 

wielkości. 

Calowi* aurata 
Ifauna polaka) I 
lago krewniak 
Ooliathus Rlgan* 

teua (fauna 
Afryki Central* 

ne|>. 

KS. PROF. JAWORSKI. 

P O D L A S I E . 
Dzieje Podlasia są ściśle związane 

i dziejami Polski i Litwy. 
Pierwotnymi mieszkańcami tego kra-

ju byli jadźwingowie, szczep litewski, 
i którymi walczył, jak wiadomo, Le-
szek Czarny i ich pokonał. Jadźwin-
gowie znikli z widowni dziejowej. 
Najprzód Polacy z Mazowsza osiadali 
w tym kraju, a potem Rusini. Na Ma-
zowszu przeważały drobne gospodar-
stwa rolne. Dużo tu było napływowej 
szlachty polskiej z Mazowsza, jako 
kraju bezpośrednio graniczącego z Pod-
lasiem. Do Litwy należało Podlasie 
za Gedymina, Wielkiego Księcia Li-
tewskiego. Za Kazimierza Sprawiedli-
wego księstwo brzeskie było w lennej 
zależności od Polski, tak samo, jak 
księstwa halickie i włodzimierskie. 
Zygmunt II August wcielił wojewódz-
two podlaskie do Polski w roku 1659, • 
zarówno jak województwa bracławskie, 
kijowskie i wołyńskie na życzenie 
miejscowej ludności i aby złamać ła-
twiej opór możnowładców w sprawie 
zawarcia pamiętnej unii lubelskiej. 

Na Podlasiu panowało prawo pol-
aki*, Matut zaś litewski II miał zasto-
powaniu W Bracławszczyźnle I Kljow-
HCiytnll. 

Podlasie było. widownią walk pod-
czas powstania listopadowego. Pamięt-

ne są bitwy pod Iganiami i Ostrołęką. 
Polacy w pierwszej bitwie odnieśli 
zwycięstwo, lecz z winy Skrzyneckie-
go, który był wówczas naczelnym wo-
dzem armji polskiej, tego zwycięstwa 
nie wykorzystali. Drugą zaś bitwę z wi-
ny tegoż Skrzyneckiego przegrali i to 
miało fatalny wpływ na przebieg po-
wstania, było bowiem przyczyną jego 
upadku. Okres wielkich prześladowań 
unitów na Podlasiu nastąpił za Ale-
ksandra II, cara rosyjskiego. Było ono 
barbarzyńskiem podeptaniem wolności 
sumienia. Dyecezja podlaska, która 
była utworzona za Królestwa Kongre-
sowego, została w okresie prześlado-
wania unitów zniesiona; po zmartwych-
wstaniu Polski Niepodległej i Zjedno-
czonej, została wskrzeszona wyżej 
wymieniona dyecezja. 

Podlasie było widownią walk z bol-
szewikami w r. 1920. Ziemia więc ta 
jest zroszona krwią Polaków w róż-
nych okresach czasu. 

Kultura polska głęboko ten kraj prze-
poiła. Różne miasta Podlasia świad-
czą o kulturze polskiej 1 pamiątkach 
historycznych, łączących się z naszy-
mi ojczystymi dziejami. 

Siedlce, jako miasto powstałe za 
Zygmunta I-go Starego było przedtem 
wsią. Za Księstwa Warszawskiego by-

ło stolicą departamentu siedleckiego, 
a za Królestwa Kongresowego stolicą 
województwa podlaskiego. Należało 
to miasto najprzód do ks. Czartorys-
kich, a potem do ks. Ogińskich* 

Międzyrzec Podlaski był za czasów 
polskich kultu:alnem i bardzo handlo-
wem miastem, miał szkoły dobrze pro-
wadzone i różne inne instytucje po-
żyteczne. Posiadał samorząd oparty 
na prawie magdeburskiem. 

Międzyrzec Podlaski zmieniał właś-
cicieli. Należał jakiś czas do Cham-
ców, później do Czartoryskich, od 
których przeszedł do Potockich. I te-
raz należy do Potockich, synów An-
drzeja Potockiego, byłego namiestnika 
b. Galicji. 

Aleksander I, cesarz rosyjski, wra-
cając do kraju po pogromie austrjac-
kim w r. 1805, wstąpił do Czartorys-
kiego, właściciela Międzyrzecza Pod-
laskiego, mieszkającego w tem mieś-
cie. 

Biała Podlaska, upamiętniona została 
przez przymusowe i pozorne przyłą-
czenie unitów do prawosławia, na c o 
zapatrywał się rząd rosyjski, jako na 
akt dobrowolnego połączenia się uni-
tów z prawosławiem. 

Brześć, dawniej nazywany Litewski* 
ma większe znaczenie historyczna. Tu 



była zawarta pamiętna unja brzeskó 
w r. 1595 za Zygmunta III Wazy, któ-
ra połączyła dwa kościoły wschodni 
z zachodnim czyli rzymskim na grun-
cie wspólnych zasad wiary a odręb-
nych obrządków. Miała ona przynieść 
pożytek wielki państwu i kościołowi 
katolickiemu, sprowadziła jednak wal-
ki wyznaniowe, niezgodę nietylko re-
ligijną, lecz i narodową, bo nie była 
umiejętnie przeprowadzona, a przytem 
Moskwa podsycała waśnie pomiędzy 
katolikami, unitami i dyzunitami. Smu-
tnie to się odbiło na życiu politycz-
nem Polski. 

W roku 1812 ks. Szwarcenberg, do-

wódca korpusu austrjackiego, który 
podczas tej wojny zdradzał Napoleo-
na I, oddał Rosjanom Brześć, będą-
cy bardzo ważnym punktem strategi-
cznym. 

Obecnie pod rządami Rzeczypospo-
litej, kultura na Podlasiu robi coraz 
większe postępy tak w miastach, jak 
i na wsiach, aczkolwiek wiele jeszcze 
oczywiście pozostaje do zdziałania na 
polu oświaty i pod względem ekono-
micznym. 

Blaski i cienie w życiu naszych kresów. 
Z głosów pism kresowych. 

Brzeski „Kurjer Polesia" pomieścił 
niedawno ciekawy artykuł o nastro-
jach obcoplemiennej ludności kreso-
wej. Z artykułu tego wyjmujemy nastę-
pujące urywki: 

„Każdy baczny obserwator życia 
kresowego w szerszych jego przeje* 
wach miał sposobność przekonać się, 
że jeżeli dotychczas na Ziemiach 
Wschodnich • idea państwowości pol-
skiej spotyka się ze zdecydowaną 
opozycją względnie przeciwdziałaniem 
ze strony miejscowej ludności, noszą-
cem niejednokrotnie charakter wytrwa-
łej walki, to działo się to, obok in-
nych powodów,—przedewszystkiem za 
sprawą agitacji zewnętrznej i wewnę-
trznej, skierowanej przeciw Polsce. 

Zarówno przeciwpolskiej polityce 
Sowietów, jak również sugestjonowa-
nym przez nią orgenizacjom ukraiń-
skim i białoruskim zależało wiele na 
tem, by szerokie masy włościaństwa 
kresowego utrzymać jaknajdlużej w 
złudnem przekonaniu o tymczasowoś-
ci istnienia „rządów polskich" na zie-
miach kresowych. 

Stąd pochodziły te ciągłe niepoko-
jące wersje — o możliwości opu-
szczenia tych ziem przez Polskę, aż 
po linję Bugu. 

Agitacji w tym kierunku dopomaga-
ła w znacznym stopniu dotychczaso-
wa orjentecja polska w odniesieniu 
do Kresów, będąca niejednokrotnie 
udziałem nietylko pewnych odłemów 
społeczeństwa, lecz także i władz 
państwowych. 

Dzisiaj, w chwili podjęcia przez 
rząd, oplnję publiczną i społeczeństwo 
usilnych zabiegów około sanacji sto-
sunków, istniejących na Ziemiach 
Wschodnich, sprawa uległa o tyle 
zmianie na lepsze, że coraz sllnle| 
zaciera się w pojęciu wszystkich „lin-
ja Bugu", poza którą, dalej na Wschód, 
działo się dotąd .Inaczej niż w Pol-
sce"* 

Krasy I Macierz zna|dują z każdym 
dniem więcej węzłów, niszczących tę 

.fatalną linję pojęciową".„W tem dzie-
le niszczącym" krzepnie państwowość 
Polska na Kresach, milkną odgłosy 
walk, łagodnieje ^opozycja przeciw* 
polska". 

Są to niewątpliwie pierwsze jaskół-
ki dalszych zmian, jakie rozpoczęta 
dopiero akcja sanacyjna przyniesie 
nam już w niedalekiej przyszłości. 

Ludność „nabiera przekonenia" do 
Polski, a tem samem nie daje posłu-
chu, a przynajmniej w daleko mniej* 
szym stopniu,.. zbrodniczym podszep-
tom jurgieltniczych wywrotowców. 

Słowem stanęliśmy na rubieżach 
w obliczu sytuecji pełnej najlepszych 
nadziei, którą należałoby jaknajracjo~ 
nalnej wykorzystaj 

Wzrastające tendencje zbliżania się 
ludności kresowej do państwowości 
polskiej powinny być spotęgowene 
przez wciąganie tej ludności do współ-
pracy nad budową uwarunkowanego 
dla niej bytu ekonomicznego i spo-
łecznego. 

Mam tutaj na myśli szerszy jej 
udzieł w pracy samorządowej, co 
w pierwszym rzędzie uwzględnić na-
leży przy zabiegach sanacyjnych. 

Dzień dzisiejszy w życiu Kresów — 
podnosi do poziomu spraw najbardziej 
aktualnych—sprawę, ukrywanej gdzieś 
pod suknem—ustawy o samorządach". • 

* * 

Łucki „Przegląd Wołyński" pisze 
w artykule wstępnym ostetniego nu-
meru m. i., co następuje: 

„Sanacja naszego życia państwowe-
go na kresach robi bezsprzeczne postę-
py. Zwłaszcza w dziedzinie admini-
stracji da się obserwować powolną, 
lecz stopniową poprawę stosunków. 

W dziedzinie reform rolnych sytu-
acja ułożyła się też znacznie pomyśl-
nie!, gdyż dzięki reorganizacji perso-
nelu urzędów i dania impulsu ze stro-
ny ministerstwa akcja scaleniowa i in-
ne przybrały żywsze tempo, budząc 
zadowolenie ludności, w dziedzinie 
drogowej I Inwestycji publicznych urzę-

dy państwowe dają nam przykłady 
twórczej pracy. 

Organizacje samorządów nie zosta-
ła jeszcze postewiona na właściwym 
poziomie i nie wylała się dotychczas 
we właściwe ramy, nie mniej w po-
szukiwaniu form ku najbardziej celo-
wej pracy samorządy dziś już cieszą' 
się poważnym dorobkiem i wyręczają 
państwo w finansowaniu i prowadzeń 
niu riżnych prac, zaspokajając wiele 
żywotnych potrzeb ludności i rozwią-
zując najbardziej palące bolączki. ' 

Pozostaje jeszcze jedne z najwa-
żniejszych i rozległych dziedzin życia 
naszego, gdzie panują nadal anomalje, 
gdzie sanacja stosunków zgoła nie do-
sięgła i gdzie nadal panuje ten sann 
co w pierwszych latach duch i system.] 
Mówimy o szkolnictwie. Rozbudowa 
szkolnictwa zrobiła bezwarunkowo ró-
wnież duże postępy na Wołyniu, kraj 
pokrył się siecią szkół, stopniowo prze-
prowadza się w życie przymus szkol-
ny i powszechność nauczania. Ale to 
nie jest wszystko. Szkolnictwo zwła-
szcza na kresach, jest to aparat b. 
wrażliwy i nieumiejętne czy nie odpo* 
wiednie kierowanie niem łatwo spo-
wodować może rozluźnienie tych wią-
zadeł, jakie czynniki państwowe in~ 
nych resortów z trudem wznoszą na 
kresach. 

Obserwując od czasu dłuższego sto-
sunki w szkolnictwie na Wołyniu 
stwierdzić musimy, iż władze szkolą* 
nie są w stanie stanąć na wła-
ściwej wyżynie politycznej. Niema taa 
dostępu nowy powiew polityki państwo* 
wo-kresowej, niema wyczucia nowych 
idei państwowo - twórczych. Władze 
szkolne stały się n i e d o s t ę p n ą t w i e r o s ^ 

gdzie się kuje nadal polityka staief* 
„rogi me'u'*. 

Cechą zasadniczą reprezentowane 
go tam kierunku jest ncwcjn 
mniejszościowe!, vel narodowoścł^^H 
(uporczywie negatvwny stu*u*s*_j 
ukraińskich szkól "średnich, n t o M * 
cznle tendencyjna redakcja 
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ków szkolnych i t. d. niedostrzeganie 
płynącej fali życia która każdego, kto 
trzeźwo patrzy na świat i stosunki polity-
czne, zmusza do rewizji poglądów 
w juchu wolnościowym i demokraty-
cznym. Na Wołyniu śród władz szkol-
nych pokutuje dotychczas tak szalony 
upór, iż wprowadzona w życie usta-
wa językowa wywołała formalny chaos 
j dezorientację. 

Nie przeczymy, że ustawa języko-
wa wraz z głośnym plebiscytem jest 
nadzwyczajnie nieprzemyślana i w pra-
ktyce wywołuje wiele b. niepożąda-

nych i szkodliwych następstw. Ale, 
dalibóg, nierównie więcej szkody przy-
niesie sztuczny i pod naciskiem z gó-
ry przeprowadzony plebiscyt, lub sa-
botaż ustaw, jak to się. działo, śród in-
spektoratów szkolnych. 

Skoro ustawa jest zła, dążyć należy 
do jej poprawy drogą nowelizacji przez 
dostarczenie czynnikom rządowym (sej-
mowym odnośnego materjału, lecz szy-
kanowanie wysiłków narodowości nie-
polskich, przeważnie legalnie korzy-
stających z obowiązujących konstytu-

cyjnie ustaw — to jest antypaństwo-
wa praca. 

Społeczeństwo polskie, a za niem 
i czynniki rządowe powiedzieć sobie 
muszą jedno. Oddajmy mniejszościom, 
co jest im potrzebne i co im się praw-
nie należy, dopilnujmy, aby przy tem 
nasze interesy narodowe nie zostały 
pokrzywdzone i harmonia życia sama 
się wytworzy, a w tych warunkach 
będzie możliwe współżycie, współpra-
ca i twórcza budowa podwalin pań-
stwa na Kresach". 

Z ruchu wydawniczego, 

Zdzisław Dębicki o książce Dr. F. Araszkiewicza. 
W „Kurjerze warszawskim" (Nr. 120 

i dnia 39 kwietnia b. r.) znakomity pi-
sarz, redaktor „Tygodnika ilustrowane-
go" p. Zdzisław Dębicki zamieścił ob-
szerny feljeton p. t. „Filozofja Prusa", 
omawiający wydaną w Lublinie przez 
Dom Wydawniczy Fr. Głowiński i S-ka 
rozprawę D-ra Feliksa Araszkiewicza 
p. t. „Bolesław Prus i jego ideały ży-
ciowe". 

P. Dębicki kreśli w swym feljetonie 
szereg ciekawych uwag na temat książ-
ki d-ra Araszkiewicza i jej treści. 

„Z zadowoleniem — pisze. p. Dębi-
cki możemy zanotować zjawienie 
się nowej pracy, analizującej ideały 
życiowe Prusa. Jest to praca Fe-
iiksa Araszkiewicza, oparta na su-
miennem studium filozocznych poglą-
dów wielkiego nauczyciela narodu". 

„Mylny byłby nasz sąd o wiel-
kim pisarzu, gdybyśmy przypuścili 
choćby na jedną tylko chwilę, że po-
przestał on na katechizmie pracy or-
ganicznej i nie wyszedł poza ramy 
utylitaryzmu. , 

Nie, Prus ogarniał horyzonty dale-
ko szersze. Ogarniał je i umysłem 
swoim i sercem swojem. Umiał ro-
zumieć i kochać człowieka, społeczeń-
stwo i naród. Umiał także wznosić 

wyżej, ku Bogu, i przed Wszech-
mocę Jego się korzył. 
I taki dopiero Prus mógł się zdo-

być na to lapidarne w 4-ch zwartych 
wyrazach zamknięte, a do najwyższej 
""chodzące syntezy ujęcie swojej fi-
•Ołofji: Ziemia, prosty człowiek i Bóg. 

P. Araszkiewicz słusznie nazywa to 
„kwintesencją światopoglądu i ideału 
Prusa". Natura — wyjaśnia — dosko-
nała w budowie i zjawiskach swoich, 
to źródło wiecznego doskonalenia *śię 
człowieka, który ją musi opanować 
dla ce lów ludzkości. Natura mieści 
w swojem łonie nieprzebrane bogactwa, 

Wychodzący w Warszawie pod redak-
cją prof. Henryka Mościckiego, przy 
współudziale najwybitniejszych' sił kry-
tyki polskie*, „Przegląd Bibijograficzny" 
pisze w Nr. 9 z dnia 1 maja b. r. 

„Dom Wydawniczy Fr. Głowiński 
i S-ka w Lublinie wydał rozprawę d-ra 
Feliksa Araszkiewicza p. t. „Bolesław 
Prus i jego ideały życiowe". Studjum 
to rzuca wiele nowego światła na sze-
reg zagadnień, związanych z twórczo-
ścią Bolesława Prusa. Praca d-ra 
Araszkiewicza jest cennym nabytkiem 
historji literatury polskiej." 

W dwu ostatnich zeszytach wycho-
dzące w Warszawie kwartalnika „Po-
łudnie^ ukazał się obszerny artykuł 
inż. arch. Jerzego Siennickiego o „Ko-
ściele św. Trójcy w Lublinie". 

Zasłużony konserwator zabytków 
przeszłości, zaszczycający i nasze pis-
mo swą współpracą — wyczerpująco 
opisuje przebieg prac konserwator-

które wydobywa duch ludzki w pracy 
i pocie dla zaspokojenia własnych po-
trzeb i rozwoju gatunku. Nieświado-
mie, kurczowo, trzyma się ziemi, naj-
bliższy jej współżyciem — człowiek 
prosty. Ziemia i prosty człowiek—to 
jedność nierozerwalna". 

Feljeton p. Dębickiego kończy s ię 
następującym zwrotem: 

„Książka p. Araszkiewicza, która 
w ten sposób ujmuje, streszcza i przy-
pomina nam filozofję Prusa, zasługuje 
na bliższe poznanie ze strony jego 
czcicieli". 

* • • 

„Kurjer Polski" (Warszawa) dając 
w numerze z dnia 26 kwietnia ocenę 
omawianej książki pisze m. i. 

„Studjum d-ra Araszkiewicza jest 
pracą cenną dla badaczy literatury 
polskiej. Przez swój. jasny wykład 
książka nadaje s ię również na lektu* 
rę dla młodzieży wyższych klas szko* 
ły średniej i seminarjów nauczyciel-
skich. Przejrzystość dziełka powięk-
szają wykresy, których zadaniem jest 
unaocznić poszczególne zagadnienia". 

skich we wspomnianym kościele oraz 
świetnie analizuje artystyczną wartość 
odrestaurowanych fresków. 

Na wstępie niniejszego numeru 
„Przeglądu" dajemy szereg fragmen-
tów tych fresków — reprodukowanych 
również w wymienionych numerach 
„Południa". 

Artykuł inż. Siennickiego o kościele św. Trójcy. 

Inne głosy o książce D-ra Araszkiewicza. 

P R Z E G L Ą D A R T Y S T Y C Z N Y . 
Teatr. — Muzyka. — Plastyka. 

Teatr lubelski toczy ale po pochy-
Nie dlatego że frekwencja pu-

" j e s t *łaba I co zatem Idzie 
pusta, ale dla przyczyn dziś już 

Pftkzala tkwiących w jego łyclo-

w m"łwo'u; i , "'""itntii kłady pod sklepieniem 

teatru wegetowały obok siebie ope-
retka i komedja wydatki nie były po-
krywane przez dochód. Budżet był 
nierealny bowiem jego względnie wy-
sokie cyfry nie miały pokrycia. Mówiło 
sle wtedy wiele o niemożności doboru 
odpowiednich sztuk, dania im przy-

zwoitej oprawy, a to z tej niby prostej 
racji, że niema pieniędzy. Obojętność 
publiczności zabija jedyny przybytek 
sztuki w Lublinie. 

I przyszedł moment kiedy Dyrekcja 
stanęła wobec bankructwa. Zawiązało 
się zrzeszenie. Niedługo upadło. IV 

i 
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tem powstało drugie. Złożone tylko 
z artystów komedji i dramatu. 

Budżet zakreślono stosunkowo nie-
wielki, zapowiedziano zmianę w do-
tychczasowym systemie pracy, posta-
nowiono wytknąć nową linję repertu-
aru 11. d. Jednym słowem teatr zaczął 
chcieć mieć swoje artystyczne ambicje. 
Pozostawało tylko jedno zagadnienie: 
Czy publiczność dopisze, czy nawet 
stosunkowo niewielkie potrzeby mater-
jalne znajdą pokrycie. 

Na pierwszy ogień poszła doskonała 
farsa francuska „Pani Prezesowe". 
Zapowiedzi zrobiły swoje. Publiczność 
tłumnie pośpieszyła do teatru. Pierwsze 
przedstawienie udeły się znakomicie. 
I miało się wrażenie że zrzeszone 
gromadka artystów da z siebie wszystko 
Co tylko dać będzie mogła, byle tylko 
teatr utrzymać na odpowiednim po-
ziomie. 

I tu dopiero okazało się że nadzieje 
te były przedwczesne. 

Nowe kierownictwo wkrótce wpedło 
w próżnię. Jak człowiek tonący, za-
częło się chwytać wszystkiego bez 
planu i jakiejkolwiek myśli wytycznej. 

Rezultaty nie kazały na siebie zbyt 
długo czekać. 

• Przebudzenie się wiosny", „Papa" 
oraz w pewnej mierze „Co on robi 
w nocy" musiały spaść z afisza. Zaw-
dzięczać to nalepy nie indyferencji 
publiczności, ale w pierwszym rzędzie 
i jedynie kierownictwu teatru. Pierwszy 
i może nejwiększy grzech obecnego 
kierownictwa to enalfabetyzm repertu-
arowy. Po jakiej linji pójdzie reper-
tuar tego odgednąć nie można Wy-
stawione dotychczas sztuki cechuje 
kompletne przypadkowość. Ot tak. Te 
aię nawinęła pod rękę, a o tej coś 
ktoś wspomniał. Więc poszły na afisz. 

O „Przebudzeniu się wiosny" piseć 
nie będę. 

.Papa" jest sztuką neogół mono-
tonną. Za długo się w niej o wielu 
rzeczach mówi, zamało zaś jest akcji. 
Całą prawie jej wartość artystyczną 
pochłaniają djalogi. Z kolei zaś one 
są jakby przygotowaniem do tego, co 
się stać ma w trzecim ekcie. 

Sztuka ta została wystawiona z nied-
balstwem pożałowanie godnem. Po-
prostu wszystko co stanowiło jej czar 
i wdzięk zostało zabite i zniszczone 
tylko brakiem zastanowienia się nad 
sposobem należytego opracowania ról 
i egzemplarza. Zawinili tu pospołu 
i artyści i reżyser. 

„Co on robi w nocy" jest farsą bez 
większych zalet scenicznych. Sztuka 
ta chcąc wywrzeć jakie takie wrałenie 
musi mleć bardzo dobrą obsadę I być 
dobrze opracowaną reżysersko. Tym-
czasem ne scenie lubelskiej została 
ona puszczona samopas. Poszczególne 
sceny nie były z sobą związane nl-
czem. W całości wygladało to tak |ak 
gdyby wykonawcy każdym swoim gle-
•tem mówili do publiczności: no 

śmiejcie się, bo to fest tak śmieszne. 
Ale nic sami nie zrobili aby widownię 
poruszyć. Ospałość i nuda. 

Rzecz oczywista, że przy takim sta-
nie rzeczy smutnego końca nie należy 
zbyt długo oczekiwać. Nadejdzie prę-
dzej niż tego nowe kierownictwo te-
atru spodziewać się może. A 1 tylko 
jedynie z jego włesnej winy. 

W . G . 

a • • 

Ostatni koncert Towarzystwa Fil-
harmonicznego, poświęcony wyłącznie 
polskiej twórczości, dosterczył nem 
jeszcze jednego dowodu, jak świetnie 
rozwija się i jakie postępy czyni or-
kiestra filharmoniczr.a pod świetną 
dyrekcją Kulczyckiego. Początkowa 
szorstkość brzmienia usunięta zupeł-
nie, strona dynamiczna ujęte subtel-
nie i doprowadzona nieomel do pre-
cyzji. Zasługa to bezwątpienia dyre-
ktora, który potrafił mimo wielu prze-
szkód zespół utrzymać i zgrać przez 
bieżący sezon, ele tekże i zasługa or-
kiestry, która mimo ciągłych kasowych 
deficytów, a w najlepszym wypadku 
przychodów od 2 do 4 złotych na 
osobę (siei) od koncertu, gra ciągle 
w imię szczytnego hesła: .Sztuka dla 
sztuki", zasługa muzykalności jej człon-
ków, którzy w krótkim stosunkowo 
czesie zdołali z luźnego zespołu stwo-
rzyć jedność, zdolną porwać się do 
odtworzenia najtrudniejszych utworów 
z dziedziny muzyki symfonicznej. Wy-
konanie zapowiedzianej na najbliższe 
dnie Pastoralnej Symfonji Beethovena, 
będzie ostetecznem świadectwem, któ-
re młody zespół wystewi swej półtora-
rocznej prawie pracy, szereg koncer-
tów i poranków danych dotychczas, 
znaczy etapy w drodze do doskona-
łości, po której orkiestra filharmoni-
czna stale się posuwa. 

Ostatnim z tych etapów był kon-
cert symfoniczny 28 kwietnie, na któ-
rego program złożyły się: Noskow-
skiego poemat symfoniczny „Step", 
Żeleńskiego uwertura charakterysty-
czna „W Tatrach" oraz Paderewskie-
go „Krakowiak fantastyczny". W dzie-
dzinę poważnej muzyki wiedzie nas 
właściwie tylko pierwszy z nich, utwór 
napisany z talentem, z właściwym 
Noskowskiemu szerokim rozmachem 
i może jedyny w całej jego twórczo-
ści, (zwłeszcza orkiestralnej) gdzie, 
już w samej naturze jego leżąca 
szkicowość ustępuje miejsca przemy-
ślanej i w plastyczne obrazy ujmowa-
nej całości. Będąc, podobnie jak 
i uwertura Żeleńskiego, wyrazem kie-
runku programowego, tę posiada nad 
nią faktyczną przewagą, że tematy, 
mające wyobrażać pewne realne ob-
razy zarysowuje śmiało I pewnie, 
z wielką dozą spostrzegawczości 1 zmy-
słu kolorystycznego. 

Krekowiak Paderewskiego lekki, 

dowcipny, ale orkiestralnie nie cieka-
wy, odegrany przez orkiestrę z za-
cięciem, był miłem urozmaiceniem 
dla słuchacza, wysilającego mózg, by 
w kompozycji Żeleńskiego wyłowić 
coś więcej, niż głos fujarki i szum 
wiatru, hulającego po szczytach skal-
nych. 

Sigma. 
« a • 

Kiedy w roku zeszłym otwartą zo-
stała „Zachęta" w Lublinie, cała inte] 
ligentne część naszego społeczeństwa, 
rozumiejąc potrzebę takiej placówki 
przyjęła fokt ten z ogromnym entu-
zjezmem. Powoli jednak zainteress 
wanie słebnie i dzisiaj zdaje się za-
ledwie nieliczni miłośnicy sztuk ple* 
stycznych, odwiedzają sale wystawo-
we. Co prawda w dniu 3 maja tłocz-
no było I rojno w „Zachęcie", ale to 
tylko zawdzięczając oddziałowi lubel-
skiemu, który z recji Święta Narodo-
wego oddał bezpłatnie 100 biletów 
dla dorosłych, pozwalając przytem 
uczniom zwiedzeć wystawę bez ogra-
niczeń. 

Dobrze czyni „Zachęta" populary-
żując ten dz?ał sztuki. Powiem nawet 
idąc dalej w tym kierunku, że sta 
nowczo powinny być dnie, w którycl 
dla mniej zamożnej ludności byłbj 
wstęp zniżony. Podniosłoby to powol 
poziom kulturalny miasto, nie przy-
puszczam, aby wielką różnicę zrobin 
w budżecie Towerzystwa, a wpłynęło 
by dodatnio na frekwencję. Co praw-
da wpływa też na zmniejszenie się 
liczby odwiedzających i wiosna, które 
tak wspaniale nam się rozwinęła. Jesi 
to zresztą zrozumiałe, że ludzie prze* 
kładają obecnie wycieczki i space-
ry na powietrzu, nad przebywanie 
w ciasnych i nawet wilgotnych mu* 
rach „Zachęty". Zbliża się więc sezon 
ogórkowy: „Zachętę" chcąc nadal 
utrzymać frekwencję, musi się 
sterać, aby wystawy które oglądam] 
stały na możliwie najwyższym pozio-
mie artystycznym. Ostatnia wystawa 
do tej kategorji niestety nie należała, 
obecna zaś wykazuje w przeciwień-
stwie do poprzedniej dużą poprawę. 

Z poprzedniej wystawy kwietniowej 
zatrzymane zostały nadał najlepsze 
prace, a więc Czajkowskiego i Sar-
nowicza. 

Po raz pierwszy, ogłądamy w Lubli-
nie na bieżącej wystawie trzy prace 
jednego z senjorów naszego malar-
stwa Jana Rosena: . 0 zachodzie"* 
. D o wody" I .Samotność"* prace ne-
ws kroś realistyczne, z których bez-
sprzecznie najlepszą jest „Samotność » 
w której artystę daje doskonały rysu-
nek ze świetlną tonacją barw. 

Po raz pierwszy również spotykamy 
się na wystawie w .Zachęcie** * 
Alfreda Terleckiego „Autoportret* 
tle Tatr, wykonany techniką 
nlstycsną. Może trochę za duże jest 
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tlo w stosunku do samego portretu, 
ale sama głowa jest bardzo ciekawie 
ujęta. Bardzo dobrze uchwycone są 
refleksy na twarzy od ośnieżonych gór. 
Męcina — Krzesz tylokrotnie wysta-
wiający u nas portrety i kompozycje, 
tvm razem wystąpił z pejzażem trakto-
wanym z ogromną kulturą. 

Szczególną uwagę na obecnej wy-
stawie zwracają prace Janiny Nowot-
nowej. Znać, że jest to artystka z ta-
lentem na dużą miarę. Zarówno jej 
praca z Włoch, jak i wnętrze które 
nadesłała, znamionują artystkę, która 
całkowicie opanowała technikę akwa-
relowi Miękkość wykonania i har-
monja barw cechują wszystkie jej 
prace. Na wyróżnienie zasługują spe-
cjalnie „Interieur" i „Wenecja — Santa 
Maria". J H 

Cieślewski Tadeusz daje nam kilka 
bardzo dobrych pejzażów, c h o ć wolę 
jednak jego prace architektoniczne. 

Otwarcie stałego oddziału „Zachęty" 
w Lublinie wywiera też swój wpływ 
i na miejscowych artystów. Co raz 
częściej spotykamy ich prace na wy-
stawach. I tym razem d w ó c h z nich 
przedstawia nam swój dorobek arty-
styczny: Władysław Gduła, dając cały 
szereg pejzażów, oraz Kazimierz Wi-
szniewski —r prace graficzne. Najlep-
szym z prac Gduli są „Brzozy" i „Za-
dymka" bardzo dobrze opanowane, 
ale wolelibyśmy aby artysta ten przed-
stawił nam pracę, któraby więce j za-
znaczyła jego indywidualność Drze-
woryty Wiszniewskiego odznaczają s ię 
jak zwykle dużą kulturą. 

Po za już wyszczególnionymi, arty-
stami, widzimy kilka prac Mieczysława 
Trzcińskiego, malowanych ze zwykłym 
u niego ogromnym wyczuc iem nastroju, 
dalej Leona Kowalskiego „Gdańsk", 
Kurzawińskiego , ,Sklep przy ul. Celnej" 

Z teki karykatur Juljana Kota. 

'MISTRZ BARCEWICZ 
będzie koncertował w Lublinie w dniu 14 maja b. r. 

i cały szereg innych, których brak 
miejsca nie pozwala nam omówić . 

Wystawę obecną uzupełniają rzeźby 
Józefa Wilka: „Staruszka" świetna 
w wyrazie oraz opracowaniu anato-

micznym, „Dziec ię wojny" b. dobrze 
potraktowane oraz „Janka", wszystkie 
te trzy rzeźby wykonane w drzewie 
i dalej „Pomnik niepodległości" wyko-
nany w gipsie. J. Korsawa. 

Po rozpoczęciu sezonu sportowego w Lublinie. 
Sezon sportowy rozpoczął się w Lu-

blinie dość późno. Z inercji wyrwało 
związki nasze mistrzostwo Polski. Lu-
blinianka, mając przed sobą spotkanie 
we Lwowie z mistrzem Polski Pogo-
n,f)» zaczęła uprawiać systematyczny 
trening, aby godnie reprezentować 
sport lubelski. 

Ostatecznie pełni zapału i ambicji, 
•iedli gracze Lublinianki do wagonów 
1 pojechali do Lwowa. Wynik zawo-
<^w wypadł bardzo zeszczytnie •dla1 

miasta Lublina. Drużyna młoda, po 
J®z pierwszy grająca o mistrzowstwo 
dolski, przegrała z mistrzowską jede-
['«:<ko, słynna ze swych sukcesów na 
boukarh zagranicznych zaledwie 0:3. 

Na meczu tym nie byłem, sądząc 
jednali •/, glonów poważne| prasy spor* 

(Stadjon) mogę śmiało powle-
Ązkl, tr Luhllnlanka wywarła jakna|-

wratanlr.. Chwalono jej ant-
W I wytrzymałość na tempo, 

To też z dużym zainteresowaniem 
udałem s ię na zawody z Hakoahem 
lubelskim, rozegrane w czasie świ^t 
Wielkiej nocy. Nie zawiodłem s ię 

Dr. Jan Rrnsztajn. 
Znany sportowiec lubel-
ski—zdobył w roku ubie-
głym pierwsi* nagrodę 

w grse w tenisa. 

w swych oczekiwaniach. Lublinianka 
poczyniła ogromne postępy. Przybyć 
ł o jej wiele pewności siebie przy 
znacznych postępach w technice i przy 
szybkości orjentacji. Oczywiście, że 
boki jeszcze są słabe. Słabą stroną 
drużyny jest obrona, bardzo nierówna. 
Obrońcy, a zwłaszcza lewy, raz gra-
ją znakomicie, innym razem znowu 
popełniają szereg rażących błędów, 
przyczyniając się niejednokrotnie do 
straconych bramek. Pomoc pracowi-
ta i wytrwała. Napad zupełnie dobry 
(szczególnie lewa strona) zawiele ma 
jednak upodobania do driblinga i,oprócz 
prawego łącznika, małą dyspozycję do 
strzałów. Bramkarz pewny i odważny> 

Makoah przegrał dwukrotnie w wy-
sokim stosunku, (1*9 I 0)9) wio pok*> 
zu|ąc nam w swej orze nic otoktot** 
go. Zosprtł żydowski ma wiele 
blcil i dobrych chęci* ale 
braki tocSnlcane nio pozwalają im Ma 



Zawody Sportowe o mistrzostwo Polski w Lublinie 
w dniu 26-go kwietnia 1925 r. 

LUBLlNlANKA ( m i a u * o k r ę g u l u b e l s k i e g o ) . 
P O G O Ń ( m i s t r z o k r ę g u w l e ń s k l c g j ) . 

Fot. L. Hartwlg. 

skuteczną walkę z silniejszemi dru-
żynami. 

Następny match wygrała Lublirtian-
ka z A. Z. S -em (4:1). Akademicy 
o wiele gorsi niż zeszłego roku. 
Strata kilku graczy fatalnie się odbi-
ła na poziomie drużyny. Mimo małej 
techniki, A. Z. S. zwyciężał dawniej 
ambicją, wytrzymałością i silnym cią-
giem na bramkę przeciwnika. Nawet 
tych walorów na zawodach granych 
z Lublinianką nie mogłem zauważyć. 

Po tych tryumfach swego faworyta 
Lublin oczekiwał z niecierpliwością 
dnia 26-go kwietnia, na który to dzień 
wyznaczona była rozgrywka a mistrzo-
stwo Polski Lublinianki z Pogonią 
wileńską. To też tłumy ludzi zapeł-
niły trybuny na boisku przy ulicy Li-
powej. 

Zawody miały rzeczywiście przebieg 
bardzo ciekawy. W pierwszych mi-
nutach gry przewaga Pogoni, uwień-
czona bramką, potem usilna praca 
Lublinianki i wyrównanie. P o przer-
wie gospodarze przychodzą do głosu. 
Górują nad gośćmi cały czas i osta-
tecznie ze strzału prawego łącznika 
zdobywają zwycięski punkt. Przy «-n-
tuzjastycznych oklaskach schodzą bia-
ło-zieloni z boiska z wynikiem 2:1 na 
swą korzyść. 

Mistrz Wilna okazał się zespołem 
średnim: kilku graczy o dobrej klasie 
(środkowy pomocnik, bramkarz), resz-

ta—przeciętnie — dobrzy. Lublinianka 
natomiast dużo lepsza technicznie pod 
koniec zawodów gniotła formalnie 
przeciwnika. To też zwycięstwo było 
całkiem zasłużone. 

Zawody prowadził bardzo dobrze 
p. Mandl z Warszawy. 

10 maja zmierzy się Lublinianie 
jeszcze raz z mistrzem Polski, Pogo-
nią lwowską w Lublinie. Zawody te 
wzbudzają wielkie zainteresowanie. 
Czy Lublinianka utrzyma się na po-
ziomie lwowskiego wyniku? Czy stawi 
skuteczny opór lwowian? Niedługa 
przyszłość pokaże. Jedną tylko* rzecz 
można powiedzieć napewno, że atnbi§ 
cją i pracą wiele można dokonać. 9 

Tyle o piłce nożnej. Inne sporty 
jeszcze śpią. Odbył' s ię tylko dnia 
3-go maja bieg uliczny o puhar A.Z.S-1 
Pierwszy przyszedł (poza konkursenl) 
p. Wróblewski, uzyskując bardzo ł» 
dny czas 12.30.5. Zważywszy że trasa 
jest gorzej niż złą, czas ten na przd 
strzeni 3.490 metrów uważać naleij 
za bardzo dobry. 

S. Z. 

Zawody Sportowe o mistrzostwo Polski w Lublinie 
w dniu 26-go kwietnia 1925 r. 

LUBLINIANKA 
(mlstr* okręgu lubelskiego). 

POOOti 
(mistrz okręgu wl!eA«klegoj. 

Fot L. Ilartwlg. 
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DODATEK L I T E R A C K I 
do N*ru 10-go „Przeglądu Lubelsko-Kresowego". 

. 

Boy-Żeleński o naszej powieści 
barjerę. Czem mógł być dom, czem szkoła w tej a tmo 
sferze nerwów, grozy, nadziei, obaw, żałoby, codzień oczeki-
wanych wieści; — któż wówczas miał silę, czas, do kon-
sekwentnego wychowywania dzieci? 

A zważmy, iż' ta epoka podniecenia, swobody, scho-
dzi się u dziecka z epoką krytycznego wieku, budzących 
się zmysłów. 

I jeszcze" jedno: kiedy cała armja dorosłych męż-
czyzn — mężowie, kochankowie — jest zmobilizowana, 
natura, która — jak głosi stary aksjomat fizyczny, naj-
prawdziwszy podobno w sferze miłości, — nie znosi próżni, 
dokonywa pocichu, na własną rękę innej mobilizacji: oczy 
osamotnionych, nerwowo przedrażnionych kobiet zwracają 
się mimowoli na tych, których w innych warunkch odesła-
no by zapewne „do książki"; ten i ów piętnasto i szesna-
stoletni chłopiec posuwa się z uczniaka d o funkcji męż-
czyzny, kochanka, i w tej atmosferze anormalnej, wybuja-
łej, w warunkach gdzie konwenans i obyczajność cofają 
się na daleki plan, wykwitają dzivyne sielanki, rozgrywają 
się szalone poematy zmysłów, jakgdyby bóstwo wojny, 
kosząc prawicą swoją pokolenie ludzi, kojarzyło lewą ręką 
nowe pary, mające za zadanie wypełniać luki, poczynione 
narzędziem śmierci... 

Taką sielankę niesamowitą, zapamiętałą, wyuzdaną 
a naiwną opisuje Raymond Radiguet: romans piętnasto 
czy szesnasto le tn iego chłopca z dziewiętnastoletnią młodą 
kobietą, której mąż, nie zbyt kochany zresztą, tuż po ślu-
bie wrócił do wojska. Tego typu idylla dwojga młodych 
w zwykłych warunkach społecznego życia jest raczej rzad-
ką, gdyż w kojarzeniu się par *— nawet w takiej kradzio-
nej miłości — odgrywa rolę tyle ubocznych czynników, 
tyle sul genęris konwenansów: ale wojna zmieniła, upro-
ściła to wszystko. 

I te dwie zaledwie zbudzone młqdości, zespolone 
z sobą, wydają w ferii zetknięciu jakiś frenetyczny szał 
zmysłów, obojętny na wszystko co się dzieje dokoła, na 
wypadki wojny, na rodzinę, opinję, obyczajność. Ani jed-
nej myśli w młodym chłopcu dla tego, co pochłania całą 
Francję; ani jednego drgnienia w młodej kobiecie dla tego 
męża, który tam walczy w okopach. Kiedy przejeżdża ran-
ny mąż. młoda kobieta nie ma siły wydobyć się z ramion 
kochanka, aby go zobaczyć na stacji przez chwilę. 

Opowiadanie kończy się macierzyństwem i śmiercią 
młodej kobiety; szesnastoletni chłopak, przeżywszy ten 
szalony romans, I wzruszenia ojcostwa i tragiczną stratę, 
wybucha płaczem, tulony jak dziecko przez rodziców... 

Oto co dała wojna niejednemu dziecku, w miejsce 
gramatyki łacińskiej, nad którą ślęczałoby w czasie pokoju. 

Książka pisana jest z zadziwiającem u młodego 
chłopca dążeniem do prostoty i oszczędności wyrazu, kre-
ślona bardzo pewną ręką, z odwagą szczerości posuniętą 
do ostatnich granic. Interesująca artystycznie, jest zarazem 
arcyciekawym dokumentem. Jest to pod pewnym 
dem unikat literacki". 

1 -

Nasz rozpoczynający się w numerze dzisiejszym do-
k literacki otwieramy drukiem głośnej powieści fran 

Lk>i IRaymonda Radigueta p.t. „Djabeł wcielony" (Diable 
!U.ie

rDS) w tłumaczeniu Czesława Bobrowskiego. 
|U q powieści tej świetny znawca literatury francuskiej 
, 7p|Pński pisał co nas'ępuje w „Kurjerze. Porannym". 
U3! 133 z dnia 16 maja 1924 r.) 

• | 

Stało się komunałem, że, po wojnie, świat nie c h c e 
iteratury wojennej. Istotnie. Ale to m o ż e się odnosić je-
Lie do utworów bezpośrednio wojennych, tych, które-
Lzą wojnę od zewnętrznej strony gwałtownych jej wy-
brzeń. Bronimy się m o ż e instynktownie przeciw owym 
uwpół tylko artystycznym wstrząsom, jakie ta „wojen-
na* literatura przynosi. Ale badacz obyczajów, psycholog, 
tzyż mogą ominąć tych kilka lat tak bardzo i pod tylo-
na wzglądami odrębnych, które wycisnęły swoje p ę tno 
ta wszystkich dziedzinach życia? To też wojna widziana 
lie z okopów, ale owa wojna „na tyłach", z jej rozma-
temi reakcjami w duszach ludzkich, na długo zapewne 
lostarczy t e m a t ó w . 

Z wybuchem wojny, cała Francja znalazła się w oko-
pach. Mimo to została ogromna część narodu i to płfi^ 
męskiej, która przebyła te cztery lata wojny w domu. To 
izieci. Te dzieci dziś dorosły; to i o w o z nich zostało 
pisarzem. 

Przed kilkoma miesiącami ukazała się książka, któ-
ra liczy już dziś przeszło se tkę wydań. Autora tej książki 
•ojna zastała dzieckiem, zostawiła wyrostkiem, napisał 
J"* książkę mając lat siedemnaście, umarł mając lat 
dwadzieścia, grzebiąc — jak można wnosić z t ego jedy-
pcgo utworu — przyszłość niepospolitego pisarza. Książka 
P. która zapewne ma wTele ze spowiedzi, pisana jest 

'ormie osobistych zwierzeń chłopca, w chwili wybuchu 
*ojny liczącego la t d w a n a ś c i e . 
L -Książka ta ściągnie na mnie wiele oburzeń (temi 
L0wami. zaczyna młody autor). Ale cóż poradżę? Czy to 
i J^ wina, że miałem dwanaście lat na kilka miesięcy 

l w ^Wypowiedzeniem wojny? Niewątpliwie, wzruszenia, 
m j ? . Pchnął nanie ten niezwykły okres, były z rzędu 
•Wmo n i e d o z n a i e się nigdy w tym wieku; że jednak, 
K a , P°zorów, nie istnieje nic, coby było zdolne posunąć 
Kmoi • h* m u s , a ' e m się zachować jak dziecko w oko-

Ci \ w k l ó r ych i mężczyzna znalazłby się w kło-
•ni,.,,-,,; koledzy też zachowają z tej epoki wspom-
• t 6 r < y .m 'c nne nit wspomnienia starszych. Niechaj ci, 
Hojna i?' 0 h i o r ą 7 3 zle, uprzytomnią sobie czem była 
Hhi wakacji • b a r c* z o niłodych chłopców, czterema lata-

tych latach, gdy rozluźniło się tyle wię-
^• t ik iJJk "tych, n ł e 'nogły nie pęknąć karby, w których 

fljaem przychodzi utrzymywać młode pokolenie, 
IJ)nc. wciął skłonna preajkoczyć Lib podejść 



RAYMOND RADIGUET. 

1) D J A B E Ł WCIELONY. 
Powieść w t łumaczeniu Czesława Bobrowskiego. 

Ząsłużę na wiele wyrzutów. Ale cóż miałem zrobić? 
To nie moja wina, że dwanaście lat skończyłem na kilka 
miesięcy przed wypowiedzeniem wojny. Wstrząśnienia, 
których doznałem w tej wyjątkowej epoce , były bezwąt-
pienia rodzaju niespotykanego nigdy w tym wieku; ale 
przecież mimo pozorów niema rzeczy dość silnej, ażeby 
przez nią dojrzeć i postarzeć się przed czasem. Dlatego 
musiałem zachować się jak dziecko w okolicznościach, w któ-
re j nawet dojrzały mężczyzna czułby się zakłopotany. Zresz-
tą nie jestem wyjątkiem. Moi. rówieśnicy zachowują wspo-
mnienia tej epoki inne niż starsi od nas. Niechaj ci, 
którzy już są na mnie oburzeni zrozumieją czem była 
wojna dla tylu bardzo młodych chłopców: czterema dłu-
giem! latami wakacji. 

Mieszkaliśmy w F.... nad Marną. 
Moi rodzice nie pozwolili mi bawić się z dziewczyn-

kami. Zmysłowość, która rodzi się razem z nami przeja-
wia się jeszcze ślepa, zyskała na tem, zamiast stracić. 

Nigdy nie byłem marzycielem. To co innym, bardziej 
łatwowiernym, wydaje się marzeniem, dla mnie było rów-
nie realne, jak dla kota ser pod szklanym kloszem. A jed-
nak klosz istnieje. Kiedy klosz s ię stłucze kot korzysta, 
chociażby gospodarze, tłukąc klosz, pokaleczyli ręcę. 

Przypominam sobie tylko jedną miłostkę przed skoń-
czeniem dwunastu lat. 

Dziewczynce, która miała na imię Carenen, przesła-
łem przez malca młodszego odemnle , list z wyznaniem 
miłości. W imię tej miłości prosiłem ją o rendez-vous. 
List został jej doręczony rano, przed pójściem do szkoły. 
Wyróżniłem jedyną dziewczynkę podobną d o mnie, ponie-
waż była czysta i chodziła do szkoły z młodszą siostrą, tak 
jak ja z bratem. Żeby tym dwu świadkom zamknąć usta, 
postanowiłem ich ze sobą ożenić. D o m o j e g o listu dołą-
czyłem zatem drugi: od brata, który zresztą nie umiał pi-
sać, do panny Fauvette. Mojemu bratu wyjaśniłem swoje 
pośrednictwo, oraz nasze wyjątkowe szczęście: trafiliśmy 
na dwie siostry w naszym wieku i o tak niezwykłych imio-
nach. Kiedy po drugiem śniadaniu z rodzicami psujący-
mi mnie i nie karzącymi nigdy, wróciłem do szkoły, ze 
smutkiem stwierdziłem, że istotnie nie omyli łem się c o 
do dcbrego wychowania Carenen. 

Moi koledzy przed chwilą dopiero usiedli w ławkach, 
ja klęcząc w głębi klasy przed szafą brałem, jako pierw-
szy uczeń, książki do czytania na głos; nagle wszedł dy-
rektor. Uczniowie wstali. Dyrektor trzymał w ręce list. 
Nogi ugięły się podemną, książki upadły na ziemię; pod-
nosiłem je, podczas gdy dyrektor rozmawiał z nauczycie-
lem, Stałem purpurowy w głębi klasy, uczniowie z pier-
wszych ławek odwracali się w moją stronę, słysząc powta-
rzane szeptem mole nazwisko. W końcu dyrektor zawo-
łał mnie, i żeby ukarać zręcznie, nie wzbudzając jak są-
dził, wśród uczniów żadnych podejrzeń, powinszował mi 
napisania bez błędu dwunastowierszowego listu. Zapytał 
mnie czy napisałem £ 0 sam, a wreszcie kazał ml iść ze 
ąobą do jego gabinetu. 

Nie doszliśmy lam. Wylatał mnie na podwórku, pod 
ulewnym deszczem. Moje pojęcia moralne po wełnie za-

kłóciło to, że skompromitowanie dziewczynki (która 
dzlce zawiadomili go o moich oświadczynach) poczyta 
za równie ciężkie przewinienie, jak kradzież arkusik 
pieru l istowego. Zagroził mi odesłaniem listu do <)J 
Błagałem go, żeby tego nie robił. Ustąpił, ale oświatU 
j e list zachowuje i przy pierwszej recydywie prze^ 
ukrywać moje złe prowadzenie. 

Mieszanina bezczelności i nieśmiałości w moim ź 
rakterze, zbijała z tropu moich najbliższych I wprowaj 
la ich w błąd; podobnie łatwość uczenia się, w rzetój 
stości lenistwo, pozwalała mi uchodzić w szkole za d 3 
g o ucznia. 

Wróciłem do klasy. Profesor nazwał mnie 
Juanem". Pochlebiło mi to niezmiernie, zwłaszcza, 
cytował tytuł książki,' której ani ja, ani moi koledzy g 
znaliśmy. J e g o „dzieńdobry, Don Juanie" i mój ponu 
miewawczy uśmiech powiększyły szacunek klasy dla ity 
M o ż e zresztą koledzy wiedzieli już, że kazałem ucznafc 
wi z najniższej klasy zanieść list do „kozy", jak mói 
uczniowie s w o i m brutalnym językiem. Chłopak które 
użyłem d o wysłania listu nazywał s ię Posłaniec; wybrali 
g o nie przez wzgląd na jego nazwisko, ale bądź co bą 
natchnęło mnie o n o zaufaniem. 

O pierwszej błagałem dyrektora, żeby nie mówił 
m o j e m u ojcu, o czwartej paliła mnie chęć opowiedzc 
mu wszystkiego. Nic mnie do t e g o nie zmuszało. I 
leżało więc to wyznanie złożyć na rachunek otwarto 
Wiedziałem zresztą, że ojciec nie będzie się gniewał i < 
szyłem się, ż e dowie s ię o mojej odwadze. 

W o b e c t e g o opowiedziałem mu wszystko, do<fa 
z dumą, że dyrektor obiecał mi ścisłą dyskrecję (Jak 
rosłemu). Ojciec chciał sprawdzić, czy nie zmyśliłem 
miłosnej historji. Poszedł do dyrektora. Podczas wir 
nibyto przypadkiem wspomniał o tem, jak sądził, kii 
stwie. 

Jakto? zawołał zdumiony i urażony dyrektor, oa 
panu opowiedział? Błagał mnie o milczenie mówiąc 
pan g o zabije. 

To kłamstwo dyrektora usprawiedliwiło go; alej 
większyło jeszcze moje zuchwalstwo. Zawdzięczałem i 
szacunek, kolegów i porozumiewawcze mrugnięcia naucj 
cielą. Dyrektor ukrywał swoją urazę. Biedak nie 1 
dział t ego o czem ja już wiedziałem: ojciec, zgorszeni 
go postępowaniem,' postanowił zabrać mnie ze sśt 
w końcu roku. Działo się to w początkach czerwca.J 
ka, bojąc się wpływu tej decyzji na moje stopnie, edtf 
ła zawiadomienie szkoły aż d o dnia rozdania nagród 1 
g o dnia, dzięki niesprawiedliwości dyrektora, który aN 
no obawiał się skutków s w e g o kłamstwa, tylko n M 
otrzymałem złoty medal, na który zasługiwał ucteri 
dzony za p Iność. Złe wyrachowanie: szkoła straofcj 
raz dwuch najlepszych, ponieważ ojciec v i 
dzonego ucznia, zabrał go również ze szkoły* 

Uczniowie, tecy Jak my, &łuiytt ze 
nych. 



Matka uważała, że Jestem Jeszcze za młody żeby 
chodzić do gimnazjum. W jej myślach znaczyło to: żeby 

jeździć pociągiem. Wobec tego miałem Jeszcze przez dwa 
lata zostać w domu I uczyć się sam. 

Obiecywałem sobie rozkosze bez granic; w cztery 
Łziny wykonywałem więcej pracy niż moi dawni kole-
Ly w dwa dni, byłem więc wolny przeszło pół dnia. Cho-
Etfem na samotne spacery nad Mamę, nad która miesz-
Ujśmy od dzieciństwa i z którą byliśmy tak zżyci, że mo-
| siostry mówiły o Sekwanie, „tamta większa Marna". 
Schodziłem nawet do łodzi ojca, mimo zakazu; ale nigdy 
[je odważyłem się wiosłować, nie zdając sobie sprawy, że 
(wstrzymuje mnie nie wstręt do nieposłuszeństwa, a po-
lostu strach. Czytałem leżąc na dnie łodzi, 
r W 1913 i 1914 r. przeczytałem dwieście książek naj-
p5Zych — liche nie pociągały mnie wcale. Dopiero 
120 później, w wieku kiedy dorastająca młodzież pogar-
da Książkami Różowej bibljoteczki, odkryłem ich wdzięk 
jecinny, w tamtym okresie nie zechciałbym ich czytać 
i żadne skarby świata. 

[ Złą stroną pomieszania pracy z odpoczynkiem w tym 
fesie mego życia było to, że cały rok stał się niejako 
DÓI wakacjami. Praca jednego dnia nie była uciążli-

L ale pracując zwykle mniej niż mol koledzy, pracowa-
li zato więcej od nich podczas wakacji. Ta odrobina 
icy była dla mnie równie dokuczliwa, jak mały korek 
tywiązany do ogona przez cały rok, dla kota, który wo-
by przez miesiąc wlec garnek. 

Ją z siostry. Koła jej roweru mają zaledwie 40 centyme-
trów średnicy. 

„Zostawimy Cię w drodze". 
Siostra płacze. Co za bodziec do czyszczenia rowe-

rów. Mierna już lenistwa, wstają o świcie, żeby się do-
wiedzieć nowin. Nikt nie mógł pojąć tego nagłego patrio-
tyzmu, aż wreszcie mnie udało się odczuć jego sprężynę: 
podróż na rowerach! nad morze nad mor /e dalsze i ład-
niejsze niż zwyklel Spaliliby Paryż byle wyjechać prędzej. 
To co przeraża Europę, stało się ich jedyną nadzieją. 

Czy egoizm dziecka jest większy niż nasz? W leci : 
na wsi przeklinamy padający deszcz chociaż .rolnicy go 
pragną. 

Rzadko się zdarza, żeby jakiś kataklizm nie był po-
przedzony zdarzeniami-zwiastunami. Zbrodnia austrjacka, 
burza procesu Caillaux rozpościerały atmosferę trudną do 
oddychania, skłaniającą do ekstrawagancji. Podobnie mo-
je prawdziwe wspomnienie poprzedza wojnę. 

Oto jak. 
Bracia moi i ja wyśmiewaliśmy się z jednego z na-

szych sąsiadów, karła z białą bródką i w kapturze, radnego 
miejskiego Marechand. Wszyscy nazywali go ojcem Mjire-
chand. Postanowiliśmy nie kłaniać się mu, chociaż miesz-
kał tuż obok nas. To doprowadziło go do takiej wście-
kłości, że p e w n e g o dnia, nie mogąc się dłużej po-
wstrzymać, zatrzymał nas i powiedział: „Więc taki nie 
kłaniacie się radcy miejskiemu"! Uciekliśmy, flłe od tej 
chwili wojna została wypowiedziana. Cóż mógł nam zro-
bić radny miejski? Zato moi bracia idąc i wracając ze szko-
ły dzwonili do niego, z tem większą odwagą, że pies, 
w moim wieku, nie był zupełnie groźny. 

( Prawdziwe wakacje zbliżyły się, ale mnie obchodziło 
miewiele, ponieważ mój tryb życia miał pozostać bez 
aany. Kot wciąż patrzył na ser pod kloszem. Ale przy-
• wojna. Stłukła klosz. Gospodarze musieli bić inne 
{ty i kot urządził sobie ucztę! , ' 

| Prawdę mówiąc wszyscy cieszyli s ię we Francji. Dzie-
z książkami z nagród pod pachą, tłoczyły s ię przed pla-
jta Ti. Leniwi uczniowie korzystali z zamieszania w ro-
We. 

I Co dzień po obiedzie chodziliśmy dwa kilometry na 
przeć w J żeby zobaczyć pociągi wojskowe. Przy-
biliśmy dzwonki polne i dawaliśmy je żołnierzom. Panie 
fUMuzach nalewały wino czerwone do manierek, i rozle-
|y cale litry na chodniki usiane kwiatami. Zostawiło mr 

jwspomnienie bengalskich ogni. I nigdy tyle zwiędłych 
ptów, tyle rozlanego wina... 

, Niezadługo przestaliśmy chodzić do. J.... Moi bracia 
fij*lry zaczynali oburzać się na wojnę, uważali, ż e trwa 
Jlugo. Pozbawiła ich wyjazdu nad morze. Przyzwy-
jfenl wstawać późno musieli teraz o szóstej rano biedź 
^ e t y Smutna rozrywka! 
, po dwudziestym sierpnia te młode potwory od-
F*7 nadzieję. 

1 ^'"liM wstawać od stołu kiedy starsi jeszcze sle-
r/oilajt; słuchając Jak ojciec mówi o wyjeździe. Bez 

'»!'• bidzie środków przewozowych. Trzeba bę-
r "rdzo daleko Jecheć na rowerze. Mol broda żartu-

W wigilję 14 lipca 1 9 ' 4 roku, idąc na spotkanie bra-
ci, z największem zdumieniem zobaczyłem tłum ludzi ze-
brany przed sztachetami d o m u Marechand'ów. Kilka przy-
strzyżonych lip, zaledwie przysłaniało willę w głębi ogro-
du. Służąca Marćchand ów dostała obłędu, o drugiej po-
południu uciekła na dach i za nic nie chciała zejść. Ma-
rechand'owie przestraszeni skandalem, zamknęli okienni-
ce . Tragizm widoku obłąkanej na dachu podnosił jeszcze 
opuszczony, ponury wygląd domu. Ludzie krzyczeli obu-
rzeni, ż e gospodarze nie robią nic, żeby ratować niesz-
częśliwą. Ta chwiała s ię i biegała po dachówkach, nie 
wyglądając zresztą na szaloną. Pragnąłem zostać tam na 
dłużej, ale służąca przysłana przez matkę zabrała nas do 
pracy. Za niepos łuszeństwo groziła mi dodatkowa praca 
w święto. Poszedłem, strapiony, prosząc Boga, żeby dzie-
wczyna była jeszcze na dachu, kiedy będę szedł na dwo-
rzec p o ojca. 

Była jeszcze na stanowisku, ale nieliczni przechodnie 
powracający z Paryża spieszyli się na obiad, lub na bat 
i poświęcali jej z roztargnieniem zaledwie chwilę uwagi. 

Zresztą dla dziewczyny była to tylko próba, mniej 
lub więcej publiczna. Debjut odbył się wieczorem, rampą 
były latarnie i lampy płonące jak zazwyczaj. Świeciły one 
zarówno z ulicy jak i z domu, ponieważ Marćchand'owie. 
jako notable, mimo udanej nieobecności, nie odważyli się 
zwolnić z iluminacji. Fantastyczną grozę, t ego domu zbro-
dni, po dachu którego, jak po pomośc ie przystrojonego 
okrętu, biegała kobieta z rozwianemi włosami, powiększał 
głos tej kobiety: nadludzki, gardłowy, o słodyczy, przypra-
wiającej o dreszcze. 

Straż ogniowa w małych miasteczkach jest ochot-
nicza. Strażacy cały dzień zajmuje slą wszystKiem. tylko 



nie sikawkami. Po skończonej pracy mleczarz, piekarz 
i Ślusarz przychodzą gasić pożar, o ile sam przez ten czas 
nie zgasi. Po mobilizacji 'nasi strażacy utworzyli rodzaj 
tajemniczej milicji, ćwiczą się, patrolują, odbywają ronty 
nocne . 

Poczciwcy przyszli w końcu i rozpędzili tłum. 

Jakaś kobieta wysunęła się naprzód. Była to żona 
jednego z radnych, przeciwnika Marechand'a. Od paru 
minut hałaśliwie litując się nad obłąkaną, zwróciła się do 
kapitana z poleceniami. .Spróbujcie łagodności, biedacz-
ka była jej tak pozbawiona, w tym domu gdzie ją bili. 
Jeżeli zwarjowała ze strachu, że straci miejsce i znajdzie 
się bez zajęcia, to powiedźcie jej, że ją wezmę do siebie. 
Dam jej podwójną pensję". 

Ta ostentacyjna litość nie wywołała wrażenia w tłu-
mie. Była nudna Myślano tylko o pojmaniu warjatki. 
Strażacy, w sześciu, przeleźli przez płot i osaczyli dom, 
wspinając się ze wszystkich stron. Zaledwie jeden z nich 
ukazał się na dachu, tłum zaczął krzyczeć, chcąc, jak 
dzieci w GuignoPu, ostrzedz ofiarę. 

Cicho) krzyczała dama, pobudzając t e m głośniejsze 
.Jeden wlazł! Jeden wlazł!" publiczności. Na te krzyki 
obłąkana rzuciła dachówkę w kask jednego ze strażaków. 
Pięciu pozostałych czemprędzej ześlizgnęło się na dół. 

Na placu Ratuszowym, w budach, strzelnicach i ka-
ruzelach lamentowano, widząc tak mało publiczności 
w dniu, z którego dochód bywał tak obfity: ulicznicy wo-
leli przyglądać się obłąkanej. Najodważniejsi z nich prze-

razili przez płot i tłoczyli się na trawniku, byłe tylko le-
piej widzieć polowanie. Obłąkana c o ś mówiła z głęboką, 
zrezygnowaną melancholją, tonem, który głosowi daje 
pewność, że ma się rację, że cały świat s ię myli. Ci 
z łobuzów, którzy przełożyli to widowisko nad zabawę, 
próbowali jednak połączyć obie przyjemności. Drżąc 
z obawy, że warjatka może zostać schwytana w czasie Ich 
nieobecności, pędzili przejechać jeden obrót na drewnia-
nym koniu karuzeli. Inni. przezorniejsi, sadowili się na 
gałęziach lip, jak podczas przeglądu w Vincennes, zada-
walniając się puszczaniem ogni bengalskich i rzucaniem 
petard. 

Można sobie wyobrazić przestrach małżeństwa Ma-
rechand, zamkniętego u siebie pośród tych świateł i hałasu. 

Radny, mąż litościwej damy, wspiął się na murek 
i improwizował mowę na temat tchórzostwa gospodarzy. 
Dostćł brawo. 1 

Obłąkana myśląc, że te oklaski były przeznaczone 
dla niej, kłaniała się. trzymając pod pachami dachówki, 
któremi rzucała za każdym razem kiedy zamigotał kask. 
Swoim nieludzkim głosem dziękowała, że ją wreszcie zro-
zumiano. Nie widziałem iuż biednej obłąkanej służącej 
na dachu, nie, to była jakaś nieznana dziewczyna — ka-
pitan Koreany — samotna na tonącym okręcie. 

Tłum pierzchał znudzony potrosze. Matka miała Iść 
z dziećmi na karuzelę, |a powiedziałem, że wolę zostać 
z ojcem. Nie dlatego, żebym nie odczuwał tej dziwnej 
rozkoszy, którą dzieciom sprawiają huśtawka I karuzela, 
ściskając serce I wstrzymując jego bieg. Przeciwnie, od-
czuwałem ją żywiej niż moi bracia. Jakżeż lubiłem, żeby 
moje serce bilo szybko I nieregularnie! Ale ten głęboko 
poetyczny widok sprawiał ml stokroć większą przyjemność. 

— Jakiś ty blady, powiedziała matkę. 
Tłomaczyłem się ogniami bengałskiemt. ' 
— To one rzucają na mnie z ;elone światło, I 
— Boję się, że ten widok robi na niem za fl 

wrażenie, powiedziała matka d o ojca. 
- O nie. odpowiedział, on jest zupełnie nAi^H 

Może patrzeć- na wszystko, nawet na obdzieranie ze I 
ry królika. 

Ojciec mówił to chcąc, żebym został. Wiedzlafl 
'byłem do głębi wstrząśnięty tym, c o widziałem. C z d B 
że i on był wzruszony. Pod pozorem, że chcę lepiejH 
dzieć. poprosiłem, żeby mnie wziął na ręce. W rzect 
wistości byłem bliski omdlenia, nie mogłem utrzymati 
na nogach. 

Zostało koło dwudziestu osób. Posłyszeliśmy ttąfafc 
na odwrót z pochodniami. 

Światło stu płomieni padło na obłąkaną, nagie, I 
blask magnezji, obłąkana posyłając rękami znaki pożetifl 
nia, i przypuszczając zapewne, że zbliża się koniec świal 
albo poprostu, że ją pochwycą, rzuciła się z dachu. Im 
złamała ze straszliwym hałasem markizę, i cozpłaszcl 
się na kamiennych stopniach. Aż d o tej chwili znśosS 
wszystko^ chociaż brakowało mi tchu i dzwoniło w u f i 
Ale kiedy usłyszałem krzyki „żyje jeszcze" zemdlała 
w ramionach ojca. 

Kiedy przyszedłem do siebie, ojciec zaprowadził nfl 
na brzeg Mamy. Długo, w milczeniu leżeliśmy w trawi 

Wracając myślałem, że za płotem . widzę białą 1 
wetkę ducha służącej. Był to ojciec Marćchand. W czepi 
włóczkowym rozważał swoje straty: markizę. dacht t | 
trawniki, klomby, schody zalane krwią, ruinę swej p o S 

Kładę nacisk na ten wypadek, ponieważ., lepiej I 
jakikolwiek inny, pozwala zrozumieć dziwaczny okres wojfl 
i wskazuje o Ile więcej niż malowniczość zjawisk uderza 
rryiie ich poezja. 

Usłyszeliśmy armaty. Pod Meaux była bitwa. MówiS 
nawet, że pod Lagny, o piętnaście kilometrów od I 
zostali wzięci do niewoli pruscy ułani. Kiedy ciotka <9 
wiadała o przyjaciółce, która, uciekła zakopując w o | 
dzie zegary i pudełka sardynek, zapytałem ojca w • 
s p o s ó b będziemy mogli wywieźć nasze stare k s i ą ż k i ; ! 
strata byłaby dla mnie najdotkliwszym ze w s z y s t S 
c iosem. , 

W końcu, w chwili kiedy już przygotowaliśmy się I 
ucieczki, dzienniki doniosły, ż e już nie jest potrzebne. I 

Moje siostry chodziły teraz do I... z koszami śliwel 
dla rannych. Odkryły pociechę, dość, umiarkowaną I 
prawda, po wszystkich zburzonych projektach, kiedy pni 
chodziły do I... koszyki były prawie puste! 

Czas już był zacząć chodzić do lyceum Henryka II 
ale ojciec wolał zostawić mnie jeszcze przez rok na M 
Jedyną rozrywką tej ponurej zimy, było c h o d z e n i e » 
kiosku z gazetami, po numer .Słowa", mego ulubtoanfl 
pisma, które wychodziło w soboty. Tego dnia nigdy nit 
wstawałem późno. 

W końcu nadeszła wiosna, trochę weselsza: p r q f l 
dają na nią moje pierwsze szaleństwa. Tej wiosny. c u S J 
zdarzało mi się spacerować pod pretekstem kwejfl 
w świątecznem ubraniu z młodą osóbka po prawicy. HM 
słem puszkę, a ona pudełko* znaczków. tocząwśty^H 
drugiej kwesty, moi przyjaciele nauczyli mnie kortysfl 
z tych dni swobody, kiedy mi wprost naizuceeS 
rzystwo dziewczynek. Rano staraliśmy się zebrać moJftjfl 
najwięcej pieniędzy, a w południe oddawałttnty ptttlH 1 
damie patronującej nad kwestą, i szliśmy P 
na wzgórzach Ćhenevićres. Zaprzyjainifom się »t<Uy jWf 
raz pierwszy i jednym i chłopców. LuImWo* 



( | jego siostrą. Poraź pierwszy zetknąłem się z równie 
[ przedwcześnie, jak ja rozwiniętym chłopcem, którego 
I piękność i zuchwalstwo wzbudziły we mnie podziw. 
I Wspólna pogarda dla rówieśników zbliżyła nas jeszcze, 
r Zawyrokowaliśmy, że tylko my dwaj jesteśmy w stanie 
' sadzić o czemkolwiek, i tylko my dwaj jesteśmy godni 

miłości kobiet. Uważaliśmy się za mężczyzn. 
Rcnć chodził do liceum Henryka IV, na przyszły.- rok 

mieliśmy być razem, w trzeciej klasie. Miał się nie uczyć 
greckiego; zrobił jednak dla mnie olbrzymie poświęcenie, 
przekonywuiąc rodziców, że mu powinn> pozwolić. Ponie-
waż poprzedniego roku nie uczył się tego języka, postano-
wienie to pociągało za sobą dodatkowe lekcje. Rodzice 
Renego nie mogli zrozumieć źródła tego projektu, ponie-
wa/ przed rokiem, na jego prośbę, zwolnili go z tej lekcji. 
Uznali to za skutek mojego dobrego wpływu, i chociaż 
znosili innych kolegów, ja byłem odtąd jedyną przyjaźnią 
Renego. k tó rą p o c h w a l a l i 

Po raz pierwszy w życiu nie nudziłem się, ani przez 
chwilę. Zrozumiałem, że nikt nie może wymknąć się 
właściwościom swego wieku, moja niebezpieczna pogarda 
stopniała jak lód z chwilą kiedy ktoś zechciał liczyć się 
z tem, na czem mi zależało. Nasze obustronne ustępstwa 
skróciły o połowę drogę, którą miała do przejścia duma 
każdego z n a s . 

W dniu pójścia do szkoły Rene był dla mnie nie-
ocenionym przewodnikiem. 

Wszystko stawało s ię dla mnie przyjemnością o ile 
Rene był ze mną. Sam nigdy nie robiłem kroku, ale z nim, 
chętnie odbywałem dwa razy dziennie marsz z l iceum, 
ienryka IV na dworzec Bastylji, gdzie wsiadaliśmy do 
?ociągu„ 

Trzy lata przeszły w ten sposób, bez żadnej innej 
przyjaźni, i bez żadnej zmiany — prócz czwartkowych za-
>aw z dziewczynkami, których rodzice mojego przyjaciela 
postarczali nam nieświadomie, zapraszając jednocześnie 
>rzyjaciółki córki i przyjaciół syna — prócz drobnych 
>ieszczot i pocałunków, które zdobywaliśmy i które one 
zdobywały pod pretekstem zakładów. . 

Ojciec mój lubił na wiosnę i w lecie, zabierać mnie 
i moich braci na długie spacery. Jednym z najulubitńszych 
kierunków było Ormerson. Z Ormerson chodziliśmy 
zwykle dalej, aż do Morberas — rzeczki szerokiej na metr, 
przecinającej łąki zarośnięte niespotykanemi nigdzie indziej 
kwiatami, których nazwy już nie pamiętam. Kępy rzerzu-
chy i mięty kryją przed nieostrożnym krokiem miejsce 
gdzie się zaczyna woda. Wiosną rzeczka niesie tysiące 
białych i różowych płatków. Są to kwiaty tarniny. 

Którejś niedzieli w kwietniu 1917 roku, przyjechaliś-
my pociągiem do La Varenne, skąd mieliśmy iść piechotą 
do Ormerson. Ojciec powiedział mi, że w La Varenne 
spotkamy znajomych państwa Grangier. Znałem ich tyl-
ko stąd, że kiedyś, przypadkiem, przeczytałem w katalogu 
jakiejś wystawy nazwisko ich córki Marty. Któregoś dnia 
słyszałem rozmowę rodziców o zapowiedzianej wizycie pa-
na Grangier. Ten pan przyszedł potem z teką pełną prac 
swojej osiemnastoletniej córki. Marta była chora. Ojciec 
chciał jej /.robić niespodziankę, wystawiając jej akwarele 
na dobroczynnej wystawie, k tóre j przewodniczyła moja 
matka. Akwarele malowane były bez cienia talentu, czu-
ło się w nich tylko dobrą uczennicę kursów rysunku. 

Na dworcu w La Varenne, państwo Grangier już na 
nas czekali. Pan i pani Grangier, oboje w tym samym 
wieku, zbliżali się do pięćdziesiątki. Pani wydawała się 

| jednak starszą, brak elegancji I niski wzrost sprawiały, że 
i nic podobała ml się już na pierwszy rzut oka. 

Podczas spaceru • zauważyłem, że często marszczyła 

brwi; jej czoło pokrywało się wtedy gęstą siecią zmarsz-
czek, znikających dopiero po dość drjglm czasie. Żeby 
mieć czyste sumienie, chciałem być dla niej sprawiedli-
wym. Dla tego pragnąłem mleć jaknalwtęce) podstaw 
do niechęci, która się już we mnie obudziła. Miałem na-
dzieję, że będzie się wyrażała pospolicie, ale niestety pod 
tym względem spotkał mnie zawód. 

Pan Grangier, miał minę poczciwca, ex-podoficera 
uwielbianego przez swoich żołnierzy. Ale gdzież była Mar-
ta? Drżałem na, myśl o spacerze • wyłącznie w towarzyst-
wie lej rodziców. Miała przyjechać następnym pociągiem 
„za kwadrans*, jak objaśniła pani Grangier, na poprzedni 
spóźniła się, przyjedzie z bratem. 

Pociąg przyszedł, Marta stała na. schodkach wagonu. 
— .Poczekaj, aż się zatrzyma", zawołała do niej matka. 

' Ta lekkomyślność oczarowała mnie. 
Codzienny kapelusz I suknia Marty, dowodziły lekce, 

ważenia nieznajomych. Marta trzymała >a rąkę chłopca 
wyglądającego na jedenaście lat. Byt to jej brat, blady 
chłopak o włosach alb*nosa; wszystkie jego gesty zdradza-
ły chorobę. 

Podczas spaceru Marta i ja szliśmy na przodzie. Oj-
ciec szedł z tyłu między Grangieraml. Bracia ziewali w to-
warzystwie cherlaka, któremu nie wolno było biegać. 

Chwaliłem Martę za jej akwarele; skromnie odpowie* 
działa, że to są tylko studja. Nie przywiązuje do nich 
znaczenia. Pokaże mi lepsze rzeczy: kwiaty .stylizowane". 

Uważałem za właściwe przemilczeć w pierwszym dniu 
znajomości, ż e takie kwiaty uważałem za śmieszne. 

Z pod kapelusza nie widziała mnie dobrze, za to ja 
mog łem się jej swobodnie przyglądać. 

— Pani nie jest podobna do matki — powiedziałem. 
To był komplement. 
— Mówią mi to czasem, ale, jeżeli pan przyjdzie do 

nas, pokażę panu fotografję matki w młodości, jestem do 
niej bardzo podobna. 

Zmartwiła mnie ta odpowiedź: prosiłem Boga, żeby 
mi oszczędził widoku Marty, kiedy już - będzie w wieku 
matki. 

Chciałem zatrzeć wrażenie tej przykrej odpowiedzi, 
przykrej zresztą tylko dla mnie, ponieważ Marta, na szczęś-
cie, nie widziała swojej matki mojeml oczami. 

Powiedziałem więc: 
— Nie powinna się pani tak czesać, z gładkiemi wło-

sami będzie pani do twarzy. 
Uczułem się zmiażdżony, nigdy nie powiedziałem ko-

biecie czegoś podobnego. Pomyślałem o swojem włas-
nem uczesaniu. 

— Może się pan zapytać mamy (dlaczego się uspra-
wiedliwia?), zwykle czeszę się inaczej, ale dzisiaj nie mia-
łam czasu, bałam się po raz drugi spóźnić na pociąg. 
Zresztą nie miałam zamiaru zdejmować kapelusze. 

— .Dziwna kobieta, pomyślałem, pozwala pierwsze-
mu lepszemu młokosowi krytykować swoje uczesanie". 

Próbowałem odgadnąć jej upodobania literackie; ura-
dowało mnie, że zna Baudelaire'a I Verlaine'a. oczarowała 
mnie jej miłość dla nich. Czułem w niej bunt Rodzice 
ostatecznie przyjęli jej poglądy, ale Marta miała Im za złe, 
że stało się to Jedynie przez wzgląd na nią. Narzeczony 
listownie donosił jej co czyta, jedne książki jej doradzał, 
innych zabraniał. Zabronił lej czytać .Kwiaty grzechu". 

Z przykrością posłyszałem, że była zaręczona, ale po-
cieszyłem się natychmiast widząc, że nie słuchała żołnie-
rza dość głupiego, żeby obawiać sie wpływu Baudelaire'a. 
Uradował mnie domysł, że narzeczony często musiał ją 
razić. Po chwili niemiłego zdumienia ucieszyła mnie cia-
snota jego pojęć, tem więcej, że obawiałem się. żeby 
przyszłe mieszkanie nie było takie lak w .Śmierci kochan-
ków", gdyby również I narzeczony Marty uwielbiał Raude-
lalre'a. Zdziwiony swojeml myślami spytałem siebie c o 
mnie to wszystko obchodzi. 

(Dalszy ciąg nastąpi) 



POZIOMKA. 29.Vlll—1924. 
Z cyklu „Tatry i Ja". 

ROŚNIE PONSOWA I ZDROWA, 
TUŻ PRZY BŁĘKITNEJ GENCJANIE, 
ŚMIEJE SIĘ SŁOŃCU I MYSLI, 
ż e A7C JEJ SIĘ TU NIE STANIE 

/V/£ KRWAWE JEJ WARGI 
OD UST DZIEWCZYNY SĄ SŁODSZE, 
PATRZY SIĘ W SŁOŃCE I CZASEM 
O KWIAT GENCJANY SIĘ OTRZE. 

NIE WIE, ŻE UST JEJ KARMIN 
MYM USTOM JEST POKUSĄ — 
TATRY DAŁY TEN DAR Ml 
Z WONNEJ HAU OBRUSU: 

WARGI DO WARG JEJ PRZYTKNĘ — 
CZERWONA GŁÓWKA ŚCIĘTA: 
UMARŁA ŚLICZNA POZIOMKA 
W TRUMNIE MYCH UST ZAMKNIĘTA 

KAZIMIERZ ANDRZEJ JAWORSKI. 

JUŻ NA SIERPNIOWYCH SŁOŃC SPIEKOCIE 
W PRZEPYCHU LAS ZACZYNA WDOWIEĆ. 
TROCHĘ W SZKARŁACIE, TROCHĘ W ZŁOCIE 
SYPIE SIĘ DRZEW OSTATNIA SPOWIEDŹ. 

W TUMANACH, CISZY, STAWÓW GŁĘBI 
SŁOŃCE PRZEPALA SIĘ NA SZAROŚĆ 
I CZAI SIĘ, JAK LIS W PORĘBIE, _ 
Z NIEZNANYCH DNI PRZYBŁĘDA—STAROŚĆ. 

GRZESZĘ — RDZEWIEJĘ — LIŚCIE GUBIĘ 
KONIEC. LAS NIE LAS I ŁAN NIE ŁAN... . 
LUBIĘ JESIENNIEĆ TAK I LUBIĘ 
IŚĆ WE WRZOSOWYCH MGIEŁ OCEAN... 

JÓZEF CZECHOWICZ 
1924 

4.1-1925. 
Adolfowi Billigowi. 

Styczniowe słońce jak w kwietniu grzeje, 
z każdej kałuży głośno się śmieje. 
Ziemia rozmiękła pac/pnie miłością, 
ludziom krew w żyłach tętni młodością. 

Góry śnieżyste stoją Jak w srebrze, 
Kąpią się, błyszczą w słonecznym cebrze 
i tylko regli w zielonym kirze 
słońce Jęzorem ostrym nie lite. 

Siedzę na ławce, clcby, nieznany, 
patrzę na Giewont słońcem zalany, 
słów, drgnień I wrażeń wieczny myśliwy, 
cf}yba nie skłamię — Jestem szczęśliwy. 

KAZIMIERZ ANDRZEJ JAWORSKI. 

MELANCHOLIJNE KOLORY. 

Od niepokoju złotych wizyj 
I dnia, co zwolna płynie w zachód 
Jest tak daleko do dionizyj 
Święconych w nocnym cieniu dachów! 

Upragnionemu wieczorowi 
Uśmiecham się, jak dom w księżycu 
I czekam, co mi ciemność powie 
0 fijołkowem swojem licu. 

Czękam na gwiazdę—zwiastunnicę 
Latarnię wonnej niebios łodzi. 
Która w rozsypkiej blasków mice 
Nad śmiercią zorzy w niebow schodzi. 

A kiedy przyjdzie — w niebie wiszę 
1 księżycowych słucham kroków 
1 z wszystkich serca muzyk piszę 
Serdeczny dwuwiersz do obłoków. 

Gdy mi tak szklane dzwonią ręce 
Oszlifowując skrzący dystych, 
W półzmierzch się leje ruczaj tęczy. 
To noc — I nocne ametysty* 



ILJA ERENBURG. 

F A J K A P O K O J U . 
(Z cyklu „13 fajek" nowelo IV). 

Z upoważnienia autora z rosyjskiego przełoży! Kaz. Andrz. Jaworski. 

Tysiące iat mknie najsłabszy promień od nas do 
gwiazd, ale krótkie jest życie ludzkie—dzieciństwo wśród 
zabaw, miłość i praca, choroby, śmierć. Są silne telesko-
py i tablice, jest rozum i oko, ale jak sporządzić takie 
wagi, aby właśnie zważyć to krótkie życie: na jednej szali 
położyć najsłabszy promień, szeregi liczb, przestrzeń, świa-
ty, a na drugiej wegetacją ludzkiego ziarna— jak kiełkuje, 
jak się kłosi i jak usycha? Kto wie, może czterdzieści 
nieznacznych lat przeważy?... 

Była wojna. Kiedyś dobiorą epitet „wielka", aby odra-
zu można ją było odróżnić od wszystkich pizeszłychi przy-
szłych wojen. Dla ludzi, żyjących w owym roku, była zwy-
czajnie wojna, jak zwyczajnie — dżuma, jak zwyczajnie 
— śmierć. 

Była wojna, i na maleńkiej kropce — kropce wśród 
kropek — obok kupy kamieni, które zwały się kiedyś 
Ypres, leżeli, siedzieli, jedli i umierali, umierali szybko, 
wyrzucając ręce, obcy przybysze. Nazywano ich 118-ym 
linjowym pułkiem francuskiej armji. Pułk ten, sformowa-
ny na południu, w Prowancji, składał się z chłopów, 
uprawiających winnice, i z pastuchów. W ciągu sześciu 
miesięcy kędzierzawi ciemni ludzie jedli i spali w glinia-
nych jamach, strzelali, umierali jeden za drugiem, wyrzu-
cając ręce, i w sztabie korpusu było oznaczone, że 118 
pułk linjowej piechoty broni pozycji przy „Czarnej Prze-
prawie" . 

Naprzeciwko, w odległości pięciuset kroków, siedzieli 
inni ludzie i także strzelali, Mało było wśród nich kędzie-
rzawych i czarnych. Płowi, o jasnych oczach wydawali się 
więksi i grubsi od chłopów z winnic i. m ó w i i f w niepo-
dobnym języku. Byli to rolnicy z Pomorza, nazywano ich 
w drugim sztabie 87-ym zapasowym- bataljonem pru-
skiej aimji. 

Byli to wrogowie, a pomiędzy wrogami leżała ziemia, 
0 której chłopi, uprawiający winnice, i rolnicy mówili 
„niczyja". Nie należała ona ani do Cesarstwa Niemieckiego, 
ani do Republiki Francuskiej, ani do Królestwa Belgijskie-
go. Rozkopana pociskami, wzdłuż i wszerz zżarta porzu-
conemi okopami, przeładowana próchniejącemi kośćmi 
ludzi i rdzawym metalem, była ziemią martwą i niczyją. 
Ani jedna trawka nie ocalała na jej parszywej skórze, 
1 w lipcowe południe czuć ją było ciężko kałem i krwią. 
Ale nigdy o żaden błogosławiony ogród z dorodnemi owo-
cami i z cieplarnianymi kwiatami ludzie tak nie walczyli, jak 
o ten upragniony zgniły kęsek pustej ziemi. Codziennie 
ktoś wypełzał z francuskiej lub niemieckiej ziemi na zie-
mie, zwaną niczyją, i mieszał żółtą glinę bronzową 
lepką krwią. 

Mówili jedni, że Francja walczy * o wolność, inni, że 
pragnie zdobyć węgiel i żelazo. Ale żołnierz 118 pułku 
linjowej piechoty Pierre Debois walczył tylka dlatego, że 
była wojna A przed wojną były winogrona. Gdy padały 
częste deszcze lub na winne krzewy wpełzła filoksera, 
Pierre chmurzył się i chłostał suchą gałęzią psa, by nie 
objadał krzaku. A w roku urodzajnym, sprzedawszy ko-
rzystnie wszystkie zbiory, wkładał na siebie wykrochmalo-
ny gors I jechał do najbliższego miasteczka. Tam w kar-
czmie „Spotkanie książąt", bawił się co miał sił, to zna-
t/y klepał służącą po szerokich plecach i rzuciwszy do 
maszyny dwa sous, słuchał z otwartemi ustami potpourri. 
Ro/ Pierre zachorował, zrobił mu się wrzód na uchu, i to 
było bardzo bolesne. Gdy był mały, lubił jeździć wierzchem 
[)** kozic i wykradać matce suszone figi. Pierre miał żonę 
Zanną I często miłośnie ściskał jej piersi, Jędrne i smagłe 

jak winogrona w słonecznem, urodzajnem lecie. Takie 
było życie Pierre'a Debois. A potem Francja zaczęła wal-
czyć o wolność czy o węgiel, i Pierre został żołnierzem 
118 pułku linjowej piechoty. 

W odległości pięciuset kroków od Pierre'a Debois 
siedział Peter Debau, i życie jego niepodobne było do 
życia Pierre'a, jak niepodobny jest ziemniak do winogron, 
lub północ do południa, i było nieskończenie podobne, 
jak podobne są do siebie wszystkie płody ziemi, wszyst-
kie kraje i wszystkie życia. Peter ani razu nie jadł wino-
gron, widział je tylko na wystawach sklepów. Muzyki nie 
lubił, a w święta grał w kręgle. Chmurzył się, gdy słońce 
piekło i nie było deszczu, gdyż trawa żółkła i krowy Pet-
ra dawały złe mleko. Nigdy go nie bolało ucho. Raz prze-
ziębił się i przez tydzień leżał w silnej gorączce. Biędąc 
chłopcem, bawił się z jamnikiem ojca i, chwytał czapką 
plamy słoneczne, odbijane przez lustro. Żona jego Joanna 
była biała jak mleko, pulchna jak gotowany ziemniak, i te 
podobało się Petrowi. Tak żył Peter. Potem jedni mówili 
że niemcy walczą o wolność, inni, że pragną zdobyć żela-
zo i węgiel — Peter Debau został żołnierzem 87 zapaso-
wego bataljonu. 

Na „niczyjej," zifemi nie było ani wolności, ani węgli 
— tylko plewa kości i zardzewiałe druty, ale ludzie chciel 
koniecznie zawładnąć „niczyją" ziemią. Myślano o ten 
w sztabach i wspominano w papierach. 24-go kwietni* 
1916 roku porucznik wezwał do siebie żołnierza Pierre'i 
Debois i kazał mu o drugiej w nocy dopełznąć wzdłu; 
porzuconego okopu, zwanego „Kocim Korytarzem", aż dc 
niemieckiej pozycji i podpatrzeć, jak są rozstawione nie 
przyjacielskie placówki. 

Pierre Debois miał 28 lat. To jest niewiele, oczywiś 
cie, bardzo mało — najsłabszy promień mknie setki wie-
ków. Ale Pierre, usłyszawszy rozkaz, pomyślał, że byfc 
filoksera, niszcząca winogrona, i choroby, niszczące czło 
wieka, a zrobiła się wojna, i że człowiek musi liczyć nic 
lata, ale godziny. Do drugiej pozostały jeszcze 3 godzin) 
i 15 minut. Zdążył jeszcze przyszyć guzik, napisać list dc 
Żanny, aby nie zapominała posypywać młodych krzewów 
siarką i głośno chlipiąc, grzał dla osłody ręce nad kubkiem 
i pił czarną kwaśną kawę. 

O drugiej w nocy Pierre zaczął pełznąć po śliskiej 
glinie na zdobywanie niczyjej ziemi. Długo posuwał się 
przez okop, zwany „Kocim Korytarzem", natykając się na 
kości i kolczaste druty. Potem korytarz skończył się, na 
prawo i na lewo ciągnęły się takie same porzucone oko-
py, osierocone jak porzucone domy. Rozmyślając, który 
wybrać — prawy czy lewy. gdyż oba prowadziły do wro-
ga, to jest do śmierci, — Pierre postanowił odpocząć 
i korzystając z zacisznego miejsca, zapalił swą fajkę*, bied-
ną żołnierską fajkę, uwalaną w glinie. Było bardzo cicho 

ludzie zwykle głośno strzelali w dzień, a w nocy zabi-
jali jeden drugiego bez hałasu, wysyłając pojedyńczych 
iudzl, pełznących żmijowo jak Pierre. lub robiąc złośliwe 
podkopy, Pierre palił fajkę i patrzył na gęste, gwiaździste 
niebo. Nie marzył i nie wróżył, nie porównywał światów 
ze swą wioską w Prowancji. Pomyślał tylko. — jeśli tam 
na południu taka sama noc, — dobrze jest winogronom 
i Żannie również. Żanna lubi ciepłe noce. Pierre fotał 
i palił, ciesząc się wszystklem ciepłem włochatego, zwie-
rzęcego ciała, że tu na martwej, niczyjej ziemi jesxc:e iyje. 
oddycha i pali, może ruszać ręką I nogą. 

Ale Pierre nie zdążył dostatecznie narozkosiować się 
swą fajką, gdy z za kąta ukazała się I latrtymal* wprost 

— I — 



, udzka twarz. Ktoś pełznął na spotkanie i do-
pełznął. Pierre widział twarz — jasną i szeroką, niepodob-

twarzy chłopów, uprawiających winnice, i pastuchów 
z Prowancji, Pierre widział obcą twarz i obcy kask i obce 
guziki. Był to Peter Debau, ale dla Pierre*a to był zwy-
czajnie wróg, jak zwyczajnie — wojna, albo zwyczajnie 
śmierć. Nie wiedział, że wieczorem niemiecki porucznik 

• wezwał do siebie żołnierza Petra i rozkazał, aby Peter 
również reperował swój szynel, pisał do Joanny, 
by nie zapominała o cielnych krowach i wśród czkawki 
połykał polewkę* Pi"rre nie wiedzia' o tem, a gdyby na-
wet wiedział, wszystko jednoby nie zrozumiał, gdyż na 
maleńkiej kropce, kropce wśród kropek, w tym roku była 
wojna. Dla Pierre'a Peter był zwyczajnie wrogiem, a spot-
kawszy wroga, który przypełznął na spotkanie, spotkawszy 
odrazu tak blisko, że czuł na czole cudzy oddech, Pierre 
jak jego starożytny przodek w lasach, jak wilk, zgiął się, 
natężył, gotowy wczepić się w zdobycz. A obok Peter, 
zobaczywszy wroga tak blisko, że słyszał, jak bije cudze 
serce, jak przodek jego, jak wilk, wyprostował ręce, skur-
czył nogi, aby lepiej odmierzyć skok. 

Leżeli naprzeciwko siebie. Każdy czekał i nie chciał 
zaczynać. Ręce obu były widoczne i nie patrząc na twa-
rze. bacznie śledzili wrogie ręce. A fajka Pierre'a paliła 
sie. Wrogowie leżeli obok siebie, nie chcąc zabijać, ale 
dobrze wiedząc, że zabić trzeba, leżeli spokojnie i głośno 
oddychali jeden drugiemu w twarz. Jak zwierzęta węszyli 
cudzą szerść. Zapach był rodzinny i znany, zapach żołnie-
rza w okopie, zmokniętego szynela, potu, wstrętnej zupy 
I gliny. 

Przybyli z dalekich ziem, Prowancji i Pomorza, na tę 
ziemię niczyją i obcą, wiedzieli wróg: — zadusić. Nie 
próbowali rozmawiać: wiele jest obcych krajów i obcych 
języków. Lecz leżeli spokojnie obok siebie, i fajka Pierre'a 
paliła się, i Peter, który nie mógł zapalić swojej, wiedząc, 
że najmniejszy ruch ręki — walka i śmierć, wdychnąwszy 
chciwie dym tytoniu, otworzył usta. Prosił w ten sposób, 
i Pierre go zrozumiał i jeszcze bliżej wysunął głowę. Peter 
zębami wziął fajkę z zębów. A oczy obu jak przedtem 
nie opuszczały wyprostowanych jakby nieżywych rąk. Za-
ciągnąwszy się, Peter zwrócił fajkę Pierrowi, a ten z kolei, 
już nie czekając na prośbę, zaciągnął się i oddał wrogowi. 
Tak powtarzali kilkakrotnie, słodko paląc żołnierską fajkę 
- dwaj wrogowie na niczyjej ziemi, którą koniecznie 

trzeba było zdobyć. Zaciągali się ostrożnie, powoli, bar-
dzo, bardzo powoli. Najsłabszy promień mknie tysiące lat, 
a oni wiedzieli, że dla jednego z nich to fajka ostatnia. 
I stało się nieszczęście, — fajka, nie dopaliwszy się do 
końca zgasła. Ktoś z dwóch zamyślił się i nie przedłużył 
połkniętem westchnieniem w odpowiedniej chwili jej krót-
kiego życia. Czy to był Pierre, wspominający smagłą Żan-
ne, czy Peter, żegnający białą Joannę? Ktoś z dwóch... 
Wiedzieli, że zapalniczki wydostać .nie można, że naj-
mniejszy ruch ręki—walka i śmierć. Ale ktoś się pierwszy 
odważył. Czy to Pierre, który bronił Republiki Francuskiej 
i trzymał w tylnej kieszeni krzemień z długim sznurem, 
czy Peter, który miał zapałki i który walczył za Cesarstwo 
Niemieckie? Ktoś z dwóch... 

Zczepili się i zaczęli się dusić. Fajka wypadła i ugrzę-
zła w glinie. Dusili się i bill, dusili długo, milcząc, tuła-
jąc się po ziemi, obrastając płatami gliny. Potem ponie-
waż nikt nie mógł zwyciężyć, wczepili się zębami w szor-
stkie, żylaste policzki, w żylaste szyje, wydzielając rodzi-
my i znany zapach, mieszając żółtą glinę lepką bronzową 
krwią. I znów ucichli, znów spokojnie leżeli obok siebie 
tylko bez fajki, martwi, na martwej niczyjej ziemi. 

Wkrótce przestały być widoczne najsłabsze promie-
nie, Idące od gwiazd na ziemię, zaświtało i jak codzień 
ludzie, zabijający w nocy milczklem, pełznąc po glinie 
i robiąc podkopy, zaczęli zabijać głośno, strzelając z kara-
binów i armat. W dwóch sztabach umieszczono na liście 
zaginionych bez wieści tak różne I tak podobne imiona 

dwóch żołnierzy, a kiedy znowu przyszła noc. poprłrf H 
ziemię- zwaną niczyją, nowi ludzie, aby zrobić to. W^M 
nie zrobili ani Pierre. ani Peter, ponieważ w tym i ę O ^ M 
ła wojna. 

W prowanckiej wiosce smagła Zanna, posy^^H 
siarką winogrona, płakała po Pierze, a opłakawszy « p 3 
ściła do swego d o m u drugiego męża Paul'a, pontagfl 
musiał ktoś podcinać krzewy i ściskać jej piersi, fa^H 
jak grona w urodzajnym roku. I bardzo daleko od WM 
choć jednak bliżej niż gwiazda od gwiazdy, w wiosce p 3 
morskiej płakała biała Upanna, sypiąc pokarm dla d f l 
nych krów, a ponieważ krowy wymagały wiele opieki 
a ciało jej białe jak mleko nie mogło żyć bez p i e s z c z l 
w fermie ukazał się nowy mąż, imieniem Paul. Dowtf 
dziawszy się, że mężczyżni wypalili swą ostatnią f a j H 
dwie kobiety smuciły się a potem znów cieszyły się z H 
nymi mężami, bo w tym roku, jak i w innych latach H 
ło--życie. 

W kwietniu 1917 roku niczyja ziemia, pachnąca H 
łem i krwią, przestała być niczyją. W ciepły jasny dzieft 
umarło na niej bardzo wielu ludzi z różnych krajów, i żół-
ta glina, zmieszana z krwią, stała się czyjąś prawną wfc 
snością. Po raz pierwszy wzdłuż okopu zwanego „Kodfl 
korytarzem", ludzie, którzy przedtem pełzli na brzuchu 
przeszli spokojnie, nie zginając nawet głów. Na skrtfi 
tam gdzie się kończył. „Koci korytarz" i rozgałęziały^ 
na prawo i lewo inne okopy, nie mające nazwy, zobacifl 
no dwa szkielety* obejmujące się jak szczęśliwi kochan 
kowie, zaskoczeni przez nieoczekiwaną śmierć, która po* 
kryjomu przypełzła z oddali. Obok nich poniewierała 4 | 
maleńka fajka. 

Oto mam ją przed sobą biedną żołnierską^ fajkę, 
powalaną gliną i krwią, fajkę, która na wojnie stała I 
•fajką pokoju". Jes t w niej jeszcze trochę szarego]po* 
piołu, — ślad po dwóch istnieniach spalonych szybciejfl 
spala się w fajce szczypta tytoniu, istnieniach p ięknf l 
i marnych. I jak sporządzić takie wagi, aby zważyć w e 9 
tację ludzkiego ziarna, aby rzucić na jedną szalę t y s i l 
tysięcy łat, a na drugą tyle, ile może się dymić ta ma 
lenka żołnierska fajka?.. 

NOWE KSIĄŻKI. 
Jan Rabinin. 

„Lublin i Lubelskie w przededniu powstania atyczniowegsl 
(Na podstawie źródeł archiwalnych). 

Lublin 1925. Str. 80. Skład główny w księgarni Gebethnera i WołH 
Cena 2 i ł . 50 gr. 

Powstanie styczniowe poprzedził, jak wiadomo, < M | 
letni ruch, skierowany w ostatecznym celu swym ku wm 
walczeniu niepodległości politycznej. Autor studjum. któ-
rego tytuł wypisaliśmy powyżej, uczynił interesującą frffl 
bę skoncentrowania w ujęciu historycznem ruchu 
terenie Lubelszczyzny. Historja lokalna łączy się w s t e f l 
jum Riabinina z historją ogólną ruchu narodowego 1861— 
62 r. Charakterystyka administratorów i działaczy miejs^H 
wych, Mackiewicza, Boduszyńskiego, Skibińskiego, C t a l f l 
czowa i inn., przeplata się z przyczynkami, dotycząfif l 
takich statystów, jak margr. Wielkopolski lub Józef Mfl 
rzeniowski, i takich działaczy narodowych, jak ks S u ^ 
sław Brzóska lub Henryka Pustowójtówna. 

Praca wydana jest przez Komitet Staszicowski*U1 
blinie z zasiłkiem Magistratu, zawsze czułego na poMW 
kulturalne miasta naszego, i poprzedzona p r i t f l f l 
pióra prof. Stanisława Ptaszyckiego. w której aoekO^j 
uczony nasz wyraża nadzieję, że działalność K o m N j l ^ ł 
szicowskiego stanie się zawiązkiem tak nam p o ł t H j L 
może już niedalekiego, lubelskiego towarzystw* 
wego. 



Satyra, Aforyzm, Humor. 
Ze wschodnich tłumaczeń 

Remigjusza Kwiatkowskiego*). 
Gdy pełen trzos, 
c o c h c e s z , to rób, 
chwalą cię w głos, 
gdy pełen trzos... 

Każdy jak kłos 
pochyli czub 
gdy pełen trzos, -
c o c h c e s z , to rób. 

Policjant, gdy pijany, 
ma respekt dla pijaka, 
wnet będzie z nim zbratany 
policjant, gdy pijany.,. 

Razem się chwycą ściany, 
zaleią z n ó w robaka — 
policjant, gdy pijany, 
ma respekt dla pijaka. -

Usta wciąż otwarte, 
to nieszczęścia targ, 
czernią życia kartę 
usta wciął otwarte. 

Lepiej postaw wartę 
u przymkniętych warg 
usta, wciąż otwarte, 
to nieszczęścia targ. 

Gdybyśmy bliźnich' swych nie znali, 
nie znalibyśmy nienawiści, 
w wiecznej miłości byśmy trwali, 
gdybyśmy bliźnich swych nie znali... 

Lecz cóż? gdy wielcy dziś i mali 
zabić gotowi są w zawiści — 
gdybyśmy bliźnich swych nie znali, 
nie znalibyśmy nienawiści. 

Pociecha. 
D o zjawia się syn z nowopoślubioną małżonką. 

* * r o z c z u l a się, błogosławi i pyta: 
Moje drogie dzieci! Kiedyż doczekam się wnuczka? 
Za trzy miesiące, tatusiu! 

.Stopka*. , 

P o r o z u m i e n i e po lsko -czesk ie . 
Niema trudniejszych rzeczy, jak podobne brzmienia 

słowiańskie o zgoła różnych znaczeniach. 
Gdy min. Benesz przyjechał do Warszawy, wyciągnął 

rękę ku stolicy i wydeklamował: 
— Wielka je moja. laska na Polaky! 
Konsternacja! Laską chce nas traktować! Tymczasem 

„laska'* znaczy... miłość! 
' „Szczutek".' 

Z ł o t e m y ś l i p . W ł . G r a b s k i e g o . 
Dochód jest snem... podatek jest przebudzeniem... * « 

Niema złych, ani dobrych towarów, są tylko towary 
oclone I nie oclone. 

a 
a * 

Gdyby lasy odrastały równie szybko jak zboże, nie 
byłoby u nas nigdy deficytów budżetowych. 

Cukier nie dlatego jest słodki, że słodzi, ale dlatego, 
że wytrzymuje wysoką akcyzę... 

Nie zazdroszczę soli attyckiej Helladzie... nie przyno-
siła dochodów skarbowi. Wolę sól wielicką. 

Większość samobójstw pochodzi z nadmiaru pieniędzy 
w prywatnych rękach... Przecież, ani rewolweru, ani tru-
cizny, ani nawet sznurka za darmo nie dostanie. 

, S z c z u t e K 

L 

Dom Wydawniczy 
FR. GŁOWIŃSKI i S-ka 

LUBLIN, Kościuszki 8. 

° 

W najbliższych dniach wyjdzie z druku 
nowość: 

J Ó Z E F KAZIO. 

Ustawa o Kasach Chorych 
ze wszystkimi 

rozporządzeniami wykonawczymi 

interpretacjami. 



Adolf Radzki 
BLACHARSKI 

L U B L I N , K r a k o w s k i * P r i l d m l t ś c i t 2 9 . 

Wykonuje: krycia dachów blachą, eternitem 1 papą. 
Konserwacja dachów. Gwarancja. Solidność. 

Poleca: wanny, klozety, kubły, mi t ry z cechą urzę-
dową, latarnie, polewaczki, kotły, nasady komino-
we, rury piecowe, pobielanie, naprawy, zamówienia. 

ZNANEM J E S T W CAŁEJ P O L S C E , , ŻE NAJLEPSZYM 
INFORMATOREM Z W O J E W Ó D Z T W A Ś L Ą S K I E G O 

- J E S T — 

„ G A Z E T A L U D O W A " 

p i s m o c o d z i e n n e , i l u s t r o w a n e , b e z p a r t y j n e , s t o -
— j ą c e na s t a n o w i s k u k a t o l i c k o - n a r o d o w e m . — 

N A J L E P S Z Y O R G A N O G Ł O S Z E N I O W Y D L A 
— P P . K U P C Ó W I P R Z E M Y S Ł O W C Ó W . — 
. .Gazeta Ludowa" Polskie Zakłady Wydawnicze Sp.z.o.odp 

K A T O W I C E 16 
ul. W o j e w ó d z k a 14 — T e l e f o n 1 0 2 i . 

Węgiel i Koks 
D O S T A R C Z A 

Miecz. SEIDENGART 
Sosnowiec, ul. Piłsudskiego Nr. 42. 

Telefon 3—21. 

Surowica przeciw różycy 
(czerwonce świń) 

w y r o b u 

PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HYGJENY 

W a r s z a w a . K u j a w s k a 2 ( C h o c i m s k a 24) 

Adres telegr. . .Centropid—Warszawa". 

Aptekom i Lekarzom Weterynarj i udziela s ię odpowiedniego 
raba tu . 

N a w o z o w y GIP S c z y l i s i a r c z a n w a p n i a 

o znacznie wyższej wartości n i l samo wapno, zwłaszcza na 
łąki, koniczyny i inne rośliny motylkowe, a jednak w cenie trzy-
krotnie niższej od ceny wapna, dostarcza w stanie mielonym, 

ju i gotowym do użycia: 

Kopalnia i Fabryka Gipsu 
ROMANA Hr. SCIPIO 

w Ł o p u s z c e W i e l k i e j p. K a ń c z u g a , M a ł o p o l s k ę . 

T a k i e gips budowlany: murarski , sztukatorski, alabastrowy.I 

C e n y b a r d z o n i s k i e . Fracht spec ja ln i e znUora 

D l a K ó ł e k R o l n i c z y c h warunki dogodne . 

FERROCHEMIA Sp. z. o . o. w Szarleju W. Śl. 
dostarcza po cenach konkurencyjnych; żelazo surowe i walcowane, blachę, rury, metale* 
koks, koksik, k o k s naf towy, elektrody wszelakie, szczeliwa, nawozy sztuczno, blachy dziurka 

wane (sita pp.), narzędzia i maszyny rolnicze i ogrodnicze pp. 


