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J. OKSZA.

ORGANIZACYA I TAKTYKA

RUCHU KOBIECEGO U NAS.
(Referat przygotowany na Zjazd kobiet polskich),

Nie łudzę się, aby to, co w krótkich sło
dach wypowiedzieć pragnę, wywołało zwrot 
w dążeniach ruchu kobiecego, co więcej, prze
kona jestem, że w podnieconej świątecznie 
atniosferze głos odrębny, nie liczący się z po- 
pularnem hasłem chwili, idący niby wbrew 
Padowi, nie zyska sympatyi i uznania: a je
dnak sądzę, że powinnam, bez względu na 
ogólny nastrój, dać wyraz przekonaniom, kto- 
re w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z wy
padkami, tworzyły się i umacniały w moim 
Umyśle.

Nie cofam się w przeszłość, dla scharakte
ryzowania ruchu kobiecego w ciągu minionej 
doby, chcę ująć tylko w głównych zarysach 
teraźniejszość i to w obrębie naszych stosun
ków dzielnicowych, powołując się na odmien
ny stan sprawy w Galicyi, jedynie dla poró
wnania i wyciągnięcia właściwych wniosków.

Z chwilą wybuchu rewolucyi i rozlania się 
szeroko prądu wolnościowego, w oczekiwaniu 
Zasadniczych zmian państwowych — ruch ko
biecy w ogromnie szybkim tempie ożywił się, 
r°2przestrzenił i przybrał konkretne kształty 
d°pominania się o równouprawnienie poli
tyczne— nie można powiedzieć „ walki,u gdyż 
d° niej nie było ani pola, ani sposobności. 
Ĝ dyby rozwój wypadków w Rosyi poszedł 
(lr°gą parlamentarnego ukształtowania nowych 
podstaw i ugruntowania konstytucyjnej for- 
my rządów, walka o równouprawnienie za 
pomocą nacisku na opinię publiczną, zwłasz- 
cza w razie zwycięztwa kadetów, weszłaby 
na tory realne, i kto wie, czy nie prędzej do
prowadzić mogłaby do rezultatu w kraju 
0 świeżych popędach, bez tradycyi parlamen. 
*arneb bez silnie zastarzałych i zakorzenio- 
tyoh reguł życia politycznego—niż na Zacho- 

2ie Europy. Ale liberalna i doktrynerska, 
Szlachetna i marzycielska Rosya—zmagała się

w powolnych, niemrawych a dławiących jak 
zmora zapasach drugiej Damy, ze starym po
rządkiem rzeczy.

W czasie zaś tych pierwszych kroków kon
stytucyjnych odsłoniły się wśród mas ludo
wych w Rosyi takie pokłady ciemnoty, wy
rosłej z głodu, takie dzikich instynktów i nędz
nych warunków opłakane skutki, iż ideał 
„powszechnego, równego, bezpośredniego i ta j
nego“ głosowania, nie wygląda tak zachęca
jąco, jak w kulturalnej Fnladyi i demokra
tycznej Szwajcaryi. Wobec tego, że ta fatal
na sytuacya nie wróży prędkiego zwycięztwa 
parlamentaryzmu w prawdziwem znaczeniu 
tego słowa i owocnej pracy pracodawczej, 
musimy przyjść do przekonania, że sprawa 
równouprawnienia politycznego kobiet odsu
nęła się na dalszą metę.

Gdy zaś głębiej wnikniemy w potrzeby 
i zadania kobiety współczesnej w naszem 
społeczeństwie — to widzimy, że po za temi 
ograniczeniami, które jedynie na drodze pra
wodawczej znieśćby można, po za temi krzyw
dami, jakie wypływają z różnicy praw cy
wilnych i obywatelskich, istnieje mnóstwo 
przeszkód na jej drodze, mnóstwo utrudnień, 
niedomagań, zapór, które bez względu na 
zmiany z zewnątrz, usunąć powinnaby wytę
żona, solidarna, zorganizowana działalność 
kobieca.

I tu właśnie nasuwa się poważne pytanie, 
jak tę akcyę kobiecą organizować należy, czy 
na podstawie hasła ogólnego walki o równou
prawnienie polityczne— w ten sposób, jak to 
już zapoczątkowane zostało, czy też, na zasa
dzie związków i stowarzyszeń, z których ka
żde miałoby swój wyraźny i realny cel pra
ktyczny (a więc byłyby to związki zawodowe, 
kulturalne czy ekonomiczne),, swoją zupełnie 
określoną sferę działania — a które przez swą 
pracę przyczyniałyby się do podniesienia po
wagi i znaczenia ruchu kobiecego, zaś w ra
zie potrzeby występowałyby solidarnie, celem 
poparcia tej lub innej akcyi, leżącej w inte
resie równouprawnienia kobiet. Innemi sło
wy, czy powinniśmy tworzyć związki równou
prawnienia, których członkowie oprócz zgro
madzeń, wyborów i petycyi, mieliby za za
danie uczenie analfabetów, popieranie czytel
ni, opiekę nad koloniami wakacyjnemi, ochro

nę dziewcząt, walkę z alkoholizmem i wiele 
innych, bardzo pożytecznych zajęć humani
tarnych, nie będących wszakże głównem za
daniem Towarzystwa, tylko tysiącem pobocz
nych, dyletanckich zatrudnień, dla osób gar
nących się do „roboty społecznej,“ czy też 
lepiej byłoby skupiać się nie koło krzesła, 
ale koło roboty danej, zawiązywać stowarzy
szenia specyalne, a przeprowadzić między nie
mi porozumienie, rodzaj centralnej spój ni 
złożonej z delegatek kół, związków i stowa
rzyszeń, aby w sprawach obchodzących ogół 
kobiet, przez solidarność i wytrwałość żądań, 
wspólnie zdobywać ustępstwa i regulować 
stosunki.

Przed paru laty czyniono nawet próbę omó
wienia takiej organizacyi centralnej, ale jedy
ne zebranie w tej kwestyi, poświęcone dy- 
skusyi nad ustawę przyszłego zrzeszenia, uja
wniło, że „kobiety uspołecznione“ bardzo wy
bitnie różnią się w programach politycznych, 
że mimo braku praw, polityczny ruch wśród 
kobiet jest o wiele silniejszy, |niż ekonomicz
ny, nie mówiąc już o zmyśle organizacyjnym.

W skutek tego rokowania się rozbiły, myśl 
została pogrzebana, pomimo, że ze zmianą 
kilku tylko punktów, ustawa mogła okazać 
się zupełnie praktyczną, a z chwilą, gdy wy
szło prawo o stowarzyszeniach i wszelka ro
bota zbiorowa uzyskała pewne podstawy spo
kojnego rozwoju — zaczęły się mnożyć związ
ki kobiece bez żadnego prawie z sobą konta
ktu, co więcej, mało sobie przychylne, a na
wet konkurencyjne. To też w obecnem roz
prężeniu odśrodkowem niesłychanie trudno 
zdobyć zgodne współdziałanie w jakiejkolwiek 
akcyi zewnętrznej, a marzyć niepodobna o ja
kimś jednolitym planie roboty wspólnej w za
łożeniu, a rozdzielonej umiejętnie między po
szczególne związki.

Motyw partyjny, polityczny, wpływa nie
słychanie dobitnie na kształtowanie się ugru
powań, wyradzają się ztąd programowe sym- 
patye i antypatye, oprócz sui generis nie ide
owych, ale osobistych różnic na tle ambicyi; 
stowarzyszenia, zanim zdołają coś naprawdę 
pożytecznego zdziałać — różniczkują się przez 
doktrynerstwo; duch secesyi opanowuje nie
mal wszystkie epidemicznie. Cóż z tego* że 
w ostatnich latach ruch kobiecy tak szerokie
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zatoczył kręgi, tak ogólne budzi zaintereso
wanie we wszystkich warstwach społecznych: 
przecież trzebaby koniecznie wyzyskać czas 
tak przychylny, moment tak sprzyjający dla 
propagandy i organizacyi! A doprawdy mar
nują się tatalnie.

W rezultacie przez te dwa lata ani jedna 
z palących potrzeb naszego świata kobiecego 
nie została nawet wniesiona na porządek 
dzienny, żadne z tych dzieł, które w innych 
europejskich miastach oddawna znakomite od
dają usługi bezdomnym, pracującym kobie
tom, nie zostało nawet rozpoczęta. Nie ma
my ani taniej jadłodajni, ani kuchni współ- 
dzielczej, której projekt z różnemi modyfika- 
cyami tuła się od związku do związku, an] 
klubu towarzyskiego, gdzie spotykałyby się 
kobiety z różnych sfer, ani towarzystwa sty- 
pendyalnego dla kobiet, ani biura porady 
prawnej, ani taniej pomocy lekarskiej, ani 
zorganizowanych kół samokształcenia, słowem 
nic z tego, czego najpilniej potrzeba, a co 
stanowi tę realną podstawę, na której w Niem
czech, Czechach, Norwegii, Finlandyi oparł 
się ruch kobiecy, wytwarzając tak wiele o- 
gnisk samopomocy i ogniw działalności wspól
nej, które reprezentują dużą siłę tak moral
ną, jak ekonomiczną, Najważniejszą wadą 
budzącego się u nas ruchu kobiecego na szer
szą skalę (gdyż przez lat kilkadziesiąt ogra
niczał się do zwartej, lecz bardzo nielicznej 
grupy), wadą kardynalną jest to, że począw
szy się pod wpływem wstrząśnień politycz
nych, przynosi z sobą wiele zapału w kierun
ku idei wolnościowych, ale nie rozporządza 
żadnymi środkami materyalnymi, dla wprowa
dzenia w czyn jakiejkolwiek reformy. Chcąc 
działać skutecznie — trzeba mieć pieniądze, 
u nas — kobiety pracujące i wolne są jeszcze 
nazbyt wyzyskiwane i biedne, potrzebują dla 
siebie od ruchu kobiecego pomocy, a nie wie
le na tę wspólną akcyę mogą łożyć, kobiety 
majętne są po większej części zależne od mę
żów, ekonomicznie zawisłe, po za tern zwią
zane całą siecią potrzeb, przyzwyczajeń, wy
magań światowych, a te im pochłaniają wszyst
kie zbyteczne pieniądze, po za tern jakaś ko
nieczna filantropia; na popieranie celów spo
łecznych, jak w tym wypadku, na stworzenie 
działalności kobiecej—pieniędzy niema. Zapał 
dla sprawy objawia się jedynie w przezna
czeniu dla niej wolnego czasu i umysłowych 
zdolności w kierunku ideowo-programowym. 
To też bujnie rozwija się ta strona ruchu. 
Wszystko, do czego nie potrzeba pieniędzy 
i systematycznej pracy, krzewi się i kwitnie: 
wiece, referaty, petycye. W tych trzech wy
razach kondensuje się niesłychanie ruchliwa 
czynność naszych stowarzyszeń. Około kilku 
efektownych frazesów owija się przędza sub
telnych i przekonywających argumentów za 
równouprawnieniem politycznem kobiet i by
łyby one jako hasła ogromnie na miejscu, 
gdyby nie powtarzano ich tak często — i tak 
machinalnie. Ileż to razy na wszelkie tony 
przetransponowany słyszeliśmy aforyzm o nie
wolnicy niewolnika, o kobiecie pozbawionej 
praw, która nie może być matką wolnych 
pokoleń, ile razy w ciągu tych miesięcy po
wtarzaliśmy zgodnym chórem, że „praw się 
nie otrzymuje, ale się je zdobywa.a Ale jaki 
ztąd rezultat praktyczny? Czy wykreślono

choćby drogę, po której by dążyć do zdobycia 
tych praw należało?

(Dokończenie nastąpi).

MARYAN GAWALEWICZ.

B E Z  C E L U .
POWIEŚĆ,

(Ciąg dalszy).

— Kto to jest? — spytał Romeckiego, któ
ry przy nim siedział pod oknem i paląc 
krótką, bretońską fajeczkę, przysłuchiwał 
się obradom z pozorną obojętnością, ale od 
czasu do czasu twarz mu drgała nerwowo, 
czoło marszczył i nozdrza rozdymał.

— To Gwóźdź; nie znacie Gwoździa?.. sta
lowy gwóźdź!...— powiedział, — homo pierw
szej klasy.

— Nie widywałem go dawniej ani u was, 
ani nigdzie.

— Bo dopiero przyjechał; siedział zagra
nicą, w Szwajcaryi, w Niemczech, teraz 
wraca z Londynu! Chcecie, zapoznam was?...

I pociągnął go do bladego młodzieńca, któ
ry z tą swoją zimną, spokojną stanowczo
ścią mówił właśnie:

— Jeżeli zanadto kopci, to go zgasić!... są
dzę, że takie kwestye nie wymagają dużo 
słów, tern bardziej, że o ile mi wiadomo 
od dłuższego czasu partya nie dała żadnego 
poważniejszego znaku życia. Burza bez gro
mów nie ma grozy. Terror jest konieczny, 
nieodzowny!... Mogą nas łatwo posądzić, że
śmy wystrzelali wszystkie naboje i zabra
kło nam amunicyi albo animuszu. Zresztą, 
tu chodzi o masy; nie wolno im pozwolić 
ani na chwilę usnąć, oswoić się z sytuacyą, 
trzeba je rozbudzać hukiem wystrzałów, 
wstrząsać gwałtownym dreszczem, przypo
minać nieustannie, że żyjemy na wulka
nie. To konieczność naszej taktyki. Hańba 
spokojnym i cierpliwym!... Jeżeli się dzwo
nu nie rozbuja, nie zadzwoni.

Mówił w takim tonie długo jeszcze, kła
dąc nacisk na potrzebę energicznego dzia
łania, na skuteczny wpływ demonstracyi, na 
obowiązek szerzenia haseł przewrotowych 
w imię wielkiej ogólnej reformy dnia ju
trzejszego,— a mówił ze spokojną, skupioną 
siłą, nie zapalając się i nie podnosząc ani 
razu głosu, jak gdyby wykładał z katedry 
rzeczy dawno przesądzone i nie wymagają
ce żadnej dyskusyi.

Słuchano go w milczeniu, tylko Zettel- 
man krótkiemi, silnemi wyrazami przytwier
dzał śmielszym frazesom, zaznaczając zu
pełną zgodę w radykalnych poglądach z mło
dym mówcą.

— O!... to się nazywa stawiać rzecz na 
właściwym gruncie — wołał przy zakończe
niu, przerywając Gwoździowi w ostatecznej 
konkluzyi,— to jest wyrąbane, święte, to jest 
ewangeliczne!... Inaczej mogą rozumować 
tylko tchórze i zdrajcy. Dixi!

Kalicki, który był także na zebraniu obec
ny, dodał:

— Albo jest rewolucya, albo jej niemal... 
Ośmielam się twierdzić, że marnujemy tyl
ko czas i siły kunktatorstwem. Rewolucya 
z operetki, rewolucya w pantoflach nie do
prowadzi nas daleko. Gubi nas umiarko
wanie, godne najbardziej brzuchatych bur
żujów!... Hańba, wstyd!

Kilka głosów jednocześnie zaczęło mu 
przywtarzać; powstał zgiełk i gwar zmie
szany, że aż Romecki musiał ich uciszać, 
przypominając, iż okna wychodzą na ulicę, 
a w dzisiejszych czasach i ściany mają uszy..

Sokolik zabrawszy znajomość z Gwoździem, 
zaciągnął go do drugiego pokoju i zaczął 
z nim rozmawiać na temat wygłaskanych 
przez niego idei.

Imponował mu ten naturalny, czy siłą 
woli i panowania nad sobą wyrobiony spo
kój, z jakim rozwijał krańcowo-radykalne 
teorye i okazywał zrezygnowaną na wszyst
ko stanowczość.

W tonie przypominał mu trochę Chroniec- 
kiego, ale miał więcej od niego hartu i bez
względności; sprawiał wrażenie człowieka, 
który był gotów" natychmiast stwierdzić ka- 
żde swmje słowro czynem, choćby najbardziej 
ryzykownym i przejęty był do głębi wiarą 
niewzruszoną we wszystko, co wygłaszał.

ZdawTało się, że jest tak myślami swemi 
zajęty, iż znieczulił się zupełnie na wszel
kie wypływy zewmętrzne i zdolny był tylko 
słuchać samego siebie, dla którego ostatnim 
argumentem było jego własne „ja.tt

— Czy znacie już Zeusa? — spytał go So
kolik w ciągu rozmowny.

Zapatrzony w przestrzeń zamglonemi o- 
czyma fanatyka i marzyciela zarazem, od
powiedział po chwili:

— Nie; widziałem go jednak na jakiem^ 
zebraniu robotniczem. Przemawiał w spra- 
wie generalnych strejków.

— I cóż? jakże się wam wydał?
Gwśźdź usta otworzył i spojrzał na Edmun

da z uśmiechem pobłażliwym, a potem sze- 
pnął:

— Blady.
— Łański blady, powiadacie?... — obruszył 

się Sokolik,— ależ nie znacie go, macie zu
pełnie fałszywe o nim pojęcie. To człowiek 
wyjątkowy, ogromna dusza, wielkie serce!

— Hm!... właśnie to serce zbyteczne, szcze
gólnie za wielkie. Od tego miękczą się lu
dzie silni, a to nie pora na miękkich. Nam 
potrzeba żywiołowych natur, potężnychr 
śmiałych, bezwzględnych, jak huragan, któ
ry ma zmiatać całe góry i rówmać wszyst' 
ko z ziemią.

— Czyż aż tak?...
Gwóźdź popatrzał na niego jakby z polń 

tow-aniem.
— A tak, tak, tak! Musimy przygotować 

i oczyszczać teren dla przyszłości; aby zaś zbu
dować nowy świat, trzeba zburzyć wszysL 
ko stare, zmurszałe, pleśnią wieków pokryj 
te, wilgocią nasiąkłe, zburzyć do fundamem 
tów, choćby przyszło samym pod gruzami 
zginąć. Wielka rzecz, zginąć!...

Leniwym ruchem ręki i wzruszeniem ra~ 
mion wyraził lekceważenie dla takiej mar' 
nej rzeczy, jak życie.

Przysłonił oczy powiekami i wyraz gor^ 
kiej melancholii pokrył mu bladą twarz.
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Milczeli chwilę.
— Znacie dobrze Warszawę? - zagadnął 

go znowu Lebicki, byle zawiązać przerwaną 
rozmowę.

— O tyle, o ile, ale ją właśnie studyuję; 
poznałem Ratusz, Pawiak, Cytadelę...

— Macie tu kogo z bliższych?... rodzinę?... 
krewnych?...

Westchnął, głowę pochylił i jakby się n a 
myślał, odrzekł:

— Tu nie, ale gdzieś tam są. Zresztą, 
to zbyteczne. Człowiek, który chce być wol
nym i swobodnym, aby mógł sobą rozpo
rządzać do woli, musi być sam!

— Gdzież mieszkacie?
Uśmiechnął się blado, ironicznie.
— Wszędzie i nigdzie; to także zbytecz

ne mieć swoje stałe legowisko, to krępują
ce i kłopotliwe. Byle było gdzie się prze
spać, reszta głupstwo, przesąd, luksus!..

Edmund poczęstował go papierosem, ale 
odmówił.

— Nie palę — rzekł, — i nie piję, a od 
trzech lat jestem jaroszem. To was dziwi?... 
przekonałem się, że mi z tern lepiej i wy
godniej; a zwłaszcza taniej. Po co mam być 
niewolnikiem własnych namiętności!...

Dalszą rozmowę przerwał im Romecki, 
który zabrał Gwoździa na tajną naradę do 
swego gabinetu, gdzie zastanawiano się wła
śnie nad sprawą kilku koniecznych zama
chów i wyroków śmierci.

Między innemi zapadła uchwała „ zgaszę - 
niau w najbliższych dniach Marajewa.
/ Teroryzm wziął górę.

Sokolik powracał do domu z głową jesz
cze bardziej wzburzoną; znajomość z Gwo
ździem nasunęła mu dawne refleksye nad so
bą samym.

Po raz drugi spotkał się w Romie z czło
wiekiem czynu, wobec którego czuł się ma
łym i upokorzonym; pierwszym był ów mło
dy robotnik, który dobrowolnie dla idei i ce
lów partyi narażał się na niechybną śmierć, 
idąc rzucić bombę; drugim ten jakiś dziwny, 
tajemniczy, oryginalny radykalista, mówią
cy z takim spokojem, z takiem głębokiem 
przeświadczeniem i pogardą śmierci o po
słannictwie ludzi nowych, którzy z żywio
łową siłą huraganu mają burzyć wszystko 
dla wzniesienia gmachu przyszłości i goto
wi są chętne zginąć pod gruzami, ale z na- 
dzieją jaśniejszego jutra.

A on?... a Zeus, jego mistrz i przewodnik?... 
a oni wszyscy, którzy stanowią stronnictwo 
umiarkowańszych i dążą niby do takich sa
mych celów, ale nie śmią posunąć się do 
■ostatecznych krańców, ale nie chcą posłu
giwać się bezwzględnie wszystkiemi środ
kami,— oni, którzy w oczach takiego Gwo
ździa wydają się „blado,u którzy kręcą się, 
krzątają, obracają się w kółko, czyż w grun
cie rzeczy nie spełniają tylko jakiejś Syzy
fowej pracy, nie marnują czasu i sił, nie łu
dzą siebie i drugich, że robią dobrze i po
żytecznie dla ogółu?...

Wirowało mu w głowie od sprzecznych, 
zawrotnych myśli, których nie umiał pogo
dzić z sobą i nie wiedział, jak się wyplątać 
2 owych niepewności i pesymistycznych 
Wniosków.

Czuł, że mu umysł przygniata jakby cię

żar ogromny, pod którym kurczą się jego 
władze duchowe i chwilami staje, jak nie
przytomny na rozdrożu błędnych dróg i ście
żyn, nie wiedząc którędy pójść i dokąd dą
żyć.

W domu zastał zmęczoną, posmutniałą ja
kąś, wyczerpaną całodzienną mitręgą sio
strę, siedzącą nad stosem kajetów szkolnych 
swoich uczennic i poprawiającą ortograficz
ne i stylistyczne błędy w naiwnych wypra- 
cowaniach pensyonarek.

Przywitała go jednak z łagodnym, dobro
tliwym uśmiechem i całując, jak syna, w za
chmurzone czoło, spytała:

— Zkąd wracasz?... piłeś już f herbatę?... 
zostawiłam ci kotlet z obiadu; może zjesz?... 
Tam na kredensie masz wszystko przygo- 
wane.

Usiadł przy niej, głowę oparł na ręku, 
i milcząco przypatrywał się jej żmudnemu 
zajęciu.

W pokoju zaległa cisza, tylko w kącie sy
czał na stoliku nastawiony samowar i sły
chać było szmer przewracanych kartek.

Edmund patrzał na siostrę i rozmyślał.
— Jaka ona biedactwo mizerna!... na czo

le ma żółte plamy i oczy jej zapadły tak 
głęboko, jak nieboszczce mamie podczas cho
roby. Zamęcza się pracą, i to wszystko 
dla mnie.... A ja pozwalam na to, jak paso
żyt!... ach!

Żachnął się i otrząsnął, jakby ze wstrę
tem, że aż wylękniona Rózia podniosła na 
niego oczy i zaniepokojona wyrazem jego 
twarzy spytała:

— Czy ty masz dreszcze, Mundeczku?... 
możeś się broń Boże przeziębił?... Napij się 
gorącej herbaty, mój drogi!... Co ci jest?... 
widzę, żeś jakiś zmieniony.

Ale on usta zagryzł, twarz odwrócił i po
wstając szybko, poszedł niby do samowara, 
odpowiedziawszy z udaną swobodą:

— Co mi ma być!... nic mi nie jest. Chciał
bym umieć tak, jak ty, poprawiać cudze 
błędy i — własne.

Uśmiechnęła się, nie zrozumiawszy jego 
aluzyi i rzekła:

— Trzeba było się poświęcić belferce 
i zostać damą klasową, jak ja.

On stał przy samowarze, głowę zwiesił 
i trzymał pustą szklankę w ręce, jakby nie 
wiedział, co ma z nią zrobić.

Odbiegły go wszystkie myśli daleko...
(Ciąg dalszy nastąpi);

F A N T A Z Y A .

Zapomnieć chcę tych bólów i tych łez, 
Choćby za cenę wszystkich dni!
Niech przyjdzie życia kres —

Los taki zły!...

Te słowa powtarzałam co dnia, 
Wschodu gniewała mnie pochodnia 

I gniewał dzień,

Szedł na mnie zewsząd smutku cień,
Kładł się na usta, czoło, włosy,
Rzucałam co dnia jęk w niebiosy.

Raz
W poranku czas,
Gdy wielki wóz]
Na niebie gasł,

Jakowyś duch nade mną wzniósł 
Promienną skroń;

Na oczach mych położył dłoń,
I w skrzydła mnie otulił czarne,
I mówił: „Chodź! Ja cię przygarnę 
I od światowych wezmę trosk!
Wszystkie twe smutki i cierpienia,
Bolesne duszy przygnębienia,
Stopnieją, jako w ogniu wosk!...“
— „O dobrze, dobrzeł Weź mnie, duchu!“ 
Szeptałam, tuląc się do niego.
„Niechaj w najlżejszym już podmuchu 
Z ziemi mnie wieści nie dobiegą... 
Zapomnieć chcę!...“

— „Zapomnisz więc, 
Pierś Twoja się wystudzi,
Tylko pamiętaj, imion ludzi 

Kochanych tam 
Nie wcielać w słowa dźwięk!“
I w tejże chwili z czarnych przędz 
Nawiązał u błyskawic ram 
Sto strun i rzucił głuchy jęk 

W ponury ton —
Pogrzebu dzwon!...

Ducha mojego porwał duch,
Co miał na czole piekieł znak,
W podziemnych tchnień uniósł ruch, 
Gdzie w łonie gór srebrzysty szlak 
Strumienie znaczą senne,
Nim światło ujrzą dzienne;
Kędy się lawin burzy krew,
Kryształ leniwie pędzi dnie,
Gdzie nie dochodzi wiatru wiew, 
Brylanty w wiecznym leżą śnie,
Gdzie tylko szum dochodzi głuchy 

Życiowej zawieruchy.

Niósł mnie wciąż głębiej w ziemi rdzeń, 
A nad nią wschodził dzień.

Ha, czy to łza! 
Tęsknota mnie ogarnia!...

Pierś dziwnie drga... 
Zapomnieć — to męczarnia!... 
Mrok niepamięci pół mych dni 

Opowił już...
Za chwilę znikłbyś ty!...
Strzegł anioł-stróż —
Ja wymówiłam imię twoje.
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I żyję znów, i cierpię znów
I z dolą się szamocę,

I płaczę w smutne noce
Rozwianych snów.

I błogosławię modlitw siłą
Imię, co mnie zbawiło. 

Zofia Zacharkiewiczówna.

F rancuz o poezyi polskiej,

Pan Gabryel Sarrazin, znany krytyk fran- 
cuzki, pragnąc „uczcić naról bohaterski a nie" 
szczęśliwy, poświęcił poezyi polskiej książkę 
p. t. „Wielcy poeci romantyczni Polski“ (Les 
grands poetes romantiques de la Pologne.“ 
Mickiewicz—Słowacki—Krasiński).

Książka to piękna i w swoim rodzaju je
dyna.

Pisana przez wielkiego miłośnika poezyi 
w ogóle, a rzetelnego znawcę naszej, tchnie 
gorącą dla nas przyjaźnią, wielkiem i wzru- 
szonem dla naszej niedoli współczuciem. Ale 
w tej pracy, którą przyjaciel autora, Edward 
Schure, sam będąc znanym i cenionym poetą, 
nazywa; „syntezą Polski w trzech jej wiesz
czach naczelnych,“ znajdujemy coś więcej po 
nad zachwyt nad doskonałością artystyczną 
poezyi polskiej, lub współczucie, którego zresz
tą nie szczędzili nam tacy pisarze, jak: Renan 
i Michelot, George Sand i Saint-Beuve.

Jest to bowiem nie tylko odczucie i zrozu
mienie ducha polskiego, wcielonego w ducha 
poetów: jest uznanie wartości w tym duchu 
tkwiącej i uwielbienie dla jego mocy twór
czej, dla pełni i czystości jego natchnień — 
jest przedewszystkiem wniknięcie w głąb du
szy narodu, bardzo subtelne i głębokie, a in- 
tuicyą zarówno, jak i refleksyą podniesione 
do jasnowidztwa, które pozwala pisarzowi ob
cemu pojmować i cenić poetów naszych tak 
niemal, jak ich cenimy my sami, w dusznej 
z nimi komunii obrony szukający i pokrze
pienia...

I —co zatem idzie—jest pełna i jasna świa
domość, dłaczego ci mianowicie poeci są 
Wieszczami narodu i co daje prawo Mickiewi
czowi wołać: „Ja i Ojczyzna to jedno,“ a Sło
wackiemu nastawać rozkazem: „Dajcie mi się 
w ręce...“

„Bo—trafną czyni uwagę Sarrazin—w Eu
ropie zachodniej nikt o tern najmniejszego nie 
ma pojęcia, że przemożnym zbiegiem okolicz
ności, wielka poezya romantyczna stała się 
dla młodzieży w Polsce ważnym, jeżeli nie 
jedynym, czynnikiem wychowania narodo
wego.“

Jeżeli zaś wyniesioną jest na to stanowisko, 
w świecie może jedyne, czyniące ją królową 
i władczynią dusz, mistrzynią, przed którą 
chylą się czoła z wiarą głęboką w jej mą
drość nieomylną i ze czcią pobożną dla potę
gi jej wpływu wychowawczego, jeżeli poko
lenia przychodzą za pokoleniami w czystym 
jej zdroju hartować sumienie i wolę, to dla
tego, że „posiada ona najważniejszą i naj

wznioślejszą z cech natchnienia: nieugłaskaną 
swobodę ducha twórczego—tę, co obala prze
pisy i znosi drobiazgowe prawidła, których 
niewolnicze przestrzeganie pozwala brać wy
muskaną sztuczność za Sztukę.“

I  tern to głównie nieulękłem szybowaniem 
„nad poziomy,“ tym wichrowym rozpędem 
lotu urzekła Francuza polska poezya roman
tyczna.

A i i to także pojmuje w niej i ceni, że 
ów „pacierz, co płacze i piorun, co błyska,“ 
pobudką jest do czynu, nawoływaniem do bo
haterstwa, nigdy nie przebrzmiewającem bez 
echa...

Znamiennym bowiem rysem poezyi roman
tycznej, nie naszej już wyłącznie, lecz ogólno
europejskiej, jest to cudne i stale powtarzają
ce się zjawisko, że z Pieśni wykwila Czyn  ̂
że śpiewak prorokiem się być czuje i posłan- 
nikiem, że wichrem natchnienia porwany, 
cudotwórcą się staje i czarodziejem, co du
szę narodu jak wosk miękki, ugniata,

Zastanawiając się nad romantyzmem, do
chodzi Sarrazin do przekonania, że niepotrze
bnie pisano o nim tak wiele, że nie rozumieli 
go ci, którzy usiłowali wytłómaczyć go i isto
tę jego określić, że mylnie upatrywano w nim 
zwrot do upojenia się pieśnią i myślą, jako 
następstwo znużenia wywołanego nadmiarem 
akcyi.“ Nikt nio pamiętał, że „Słowo i Czyn“ 
nierozłącznymi są towarzyszami i przenikają 
się nawzajem, że Pieśń jest źródłem, z któ
rego tryska gorejąca fala Czynu.“

Romantyzm—jak utrzymuje Sarrazin—nie 
tylko pieśnią upajał, nie tylko rozmarzał nią 
i pieścił tych, którym obrzydła szara powsze
dniość życia, lecz płomieniem ogarniając du
chy, zagrzewał je do czynu ofiarnego, do 
wielkich przedsięwzięć, a których mierzyła się 
„siła na zamiary...“ Wyraziwszy się szere
giem arcydzieł literackich, w których rozwi
jał i sławił najszczytniejsze idee ludzkości, 
wychowywał przez to dusze w czci dla Idea
łu, nauczał, że dążyć trzeba ku niemu prze" 
bojem, nie szczędząc poświęceń i ofiar, uskrzy
dlał, hartował, „zjadaczy chleba“ przeobrażał 
w szermierzy Sprawiedliwości, a nieulękły 
zastęp bojowników za sprawę Wolności, obroń
ców narodowości uciśnionych. „Romantyzm— 
to odrodzenie się Rycerstwa wieków średnich, 
zapisanego nie w służbę już religii, lecz wol
ności.“

Taką była rola romantyzmu w ogóle 
a zwłaszcza romantyzmu polskiego, którego 
wyobrazicielem i mistrzem jest Ten, który 
czuł i cierpiał za milion...

„W poezyę swoją—powiada Sarrazin—wło
żył on Polskę całą: idealną i rzeczywistą. 
W nią również pogrążył samego siebie, całe 
życie swoje i duszę i w tej Całości zgubił 
Siebie Z

...„Twórczość Mickiewicza to zjawisko, jak 
cud rzadkie i rzadko w dziejach poezyi spo
tykane. To zupełne i doskonałe zlanie się 
w jedno genialnego indywidualizmu ze świa
domością narodową, — to nierozerwalny zwią
zek Czynu z Marzeniem, którego królewskie 
przodownictwo Czyn uznaje — to coraz wyż
szy lot natchnienia, wznoszącego się coraz 
wyżej, zawsze tym samym, logicznie prostym 
szlakiem. Wszystko bowiem, co w ciągu za
wodu swego wyrzekł Mickiewicz jest logicz-

nem następstwem górnych i głębokich haseł 
młodości: „Miej serce i patrz w serce,“ — 1 
„Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług 
sił.“

I te hasła rozumie, a pcdniosłośó ich wiel
bi Sarrazin w Mickiewiczu.

Ale nigdzie wszakże nie mówi o nim z u- 
niesieniem gorętszem, niż gdy z kolei opo
wiadać mu przyjdzie o latach, gdy College 
de France stało się „trybuną ideału moralne
go,“ gdy rozlegały się w niem nigdy dotąd 
nie słyszane słowa nauczania wspaniale pod
niosłego, gdy w dniu II  go Maja r. 1843-go 
Michelet — mając z jednej strony Quinet’a, 
a z drugiej Mickiewicza, przed sobą zaś au- 
dy tory urn, złożone z przedstawicieli wszyst
kich narodów uciśnionych—słusznie mógł po
wiedzieć: „uczułem w piersiach duszę jedną— 
duszę Europy.“

Jak płomień olśniewający strzeliła wymo
wa tej trójcy trybunów lirycznych nad mo
narchią lipcową, nad rozpanoszeniem się 
wstrętnego materyalizmu mieszczaństwa, któ
re—posiadłszy na własność wyłączną przywi
leje polityczne, nie dbało o nic, co nie było 
doraźną korzyścią materyalną.

A podczas gdy w tej asmosferze, nudą cięż
ką nasiąkłej, dusiła się i wrzała niecierpliwo
ścią Francya, rycerka niegdyś Boża i ludów 
oswobodzicielka, gdy z nizin społecznych bił 
krzyk proletaryatu: „Chleba dla nas i praw 
żądamy. I miejsca dla nas w świetle słoń
ca!“— poeci i filozofowie, wyżyn społeczeń
stwa mieszkańcy, przepiękne śniąc marzenia
0 poprawie stosunków społecznych, wypowia
dali je słowem natchnionem; pełni wiary 
w lepszą przyszłość, czekali na blizką już 
chwilę „Rewolucyi pogardy,“ która odrodze
nie ludom przynieść i ciała.

Bratnia to była drużyna, zespolona miło
ścią wielkich i czystych ideałów, a nienawi
ścią wszystkiego, co samolubstwem było i u- 
ciskiem—tryumwirat Mistrzów, wytykających 
drogi, po których kroczyć miał duch dziejów. 
Myślą, jak słupem ognistym przodujący słu
chaczom, podnieśli nauczanie do godności ka
płaństwa i działając przeważnie na to, co I 
w człowieku pierwiastkiem jest czynu: na su
mienie i wolę, stworzyli i zahartowali cały 
zastęp mężnych bojowników za prawo i spra
wiedliwość, za wolność i swobody obywatel
skie. Głosili naukę stoicyzmu i bohaterstwa, 
dążenia do doskonałości moralnej i do pano
wania nad sobą, czujności w patryotyzmie
1 uczciwości w polityce. Czystyanizm oczysz
czali z zaćmiewających go naleciałości, umy
słom szerokie otwierali widnokręgi, szlache
tnej dumie i wytrwałej cnocie dawali zachę
tę uznania. Narody uciemiężone miały w nich 
obrońców, sprawiedliwość i obowiązek czczi- 
cieli; braterstwo, jak najszerzej pojęte, rzecz
ników; gwałt i przemoc karcicieli, którzy chło
stali słowem, jak wężowym biczem Eumenid.

Ruch wolnościowy r. 1848-go był dziełem 
tych trzech ludzi i kilku im podobych; stwo
rzyli bowiem szkołę życia publicznego, nie 
mającą równej sobie w XIX-ym wieku—szko
łę, której uczniowie dowiedli, że umieją po
stanawiać niezłomnie i cnotą zajaśnieć oby
watelską.

„Cechą naszego nauczania (w College do 
France) było usiłowanie wyprowadzenia z hi-



437

storyi nie doktryny, lecz nauki czynu, nie 
kształcenia umysłu, lecz kształtowania duszy 
i woli.

I dlatego mógł Quinet (w roku 1845-ynn 
w kilka miesięcy po zamknięciu kursu Mic
kiewicza) odezwać się do słuchaczy zapewnie
niem: „Chociażby nawet zmówieni na nas 
wrogowie starli nas w proch z tą mównicą 
razem: zapóżno już! Duch nowy już w was 
jest! u

Był! W pogoni za Wolnością tchem hura
ganu całą przewiał Europę, nosił na skrzy
dłach swoich bohaterów r. 1848-go, szumiał 
w potoku krwi, w obronie najświętszych idea
łów przelanych.

Nam, Polakom, wiadomy jest udział Mic
kiewicza w tern ogromnem podniesieniu Du
cha, który dziejów rzeźbiarzem jest przepo
tężnym. Ale, że wie o tern Sarrazin i ze 
czcią pobożną poucza Erancyę dzisiejszą
0 wartości pomiatanego przez nią narodu, to 
za zasługę poczytać mu należy tern większą, 
im rzadziej spotykamy dziś u obcych dowo
dy należnego nam uznania.

Analityczna strona pracy Sarrazin a jeden 
więcej stanowi dowód, że umie on zdać so
bie sprawę tak z przyczyny twórczości na
szych poetów i stanu ich duszy podczas two
rzenia, jak i z psychiki postaci, które są poe
matów bohaterami. Dzięki tej subtelności zmy
słu analitycznego rozumie postać Wallenroda 
tak, jak zdaje mi się, rozumianą być po
winna.

To wielkie zagadnienie etyczne, które nie
pokoiło sumienie paru pokoleń literackich, 
tern się według S. tłómaczy, że Mickiewicz, 
głęboko wierzący chrześcijanin, jest zawsze 
synem narodu, gdzie dziecię „urodzone w nie
woli, okute w powiciu,“ młodość ma „górną
1 chmurną“— a duszę przeżartą gorzkim krzy
wdy rozczynem. Jeżeli więc ideał moralny, 
jaki poeta piastuje w duszy, każe mu uwa
żać zdradę za przestępstwo zasad etyki, za 
czyn nikczemnością hańbiący, to z bólu i o- 
burzenia powstała nienawiść do krzywdzicieli 
rodzi w nim żądzę zemsty.

A jest-że zemsta, zdolna głębiej od zdrady 
sięgnąć do samych źródeł życia, które we 
krwi i łzach pokrzywdzonych codzienny czer; 
pie pokarm?

I z takiej to rozterki dusznej począł się 
Konrad Wallenrod, „poemat cały w ruchu 
i w śpiewie,“ płód geniuszu, który wybucho
wy jest razem i refleksyjny, który bohatero
wi swemu współczuje, bo—zna szepty kuszą
ce zemsty, ale sumieniem czyn zdrady odpy
cha, bo — tenże sam geniusz znajdzie kiedyś 
W miłości swej dla Ojczyzny siłę przebacze
nia jej wrogom i uświęci z mównicy College 
de France niezapomnianemu słowy, w których 
Wyrzeka się nienawiści dla ciemięzców i po
kój im daje— w imię Polski!

A przemawiał w Jej, nie swojem imieniu, 
bo—Pomazaniec Pieśni ojczystej—czuł, że ma 
do spełnienia posłannictwo...

Czuli zresztą to samo wszyscy wielcy idea
liści owej doby: Carlyle, Schelley, Lamenais, 
Michelet, Epoka, we wszystkich kierunkach 
tak twórcza, tak rwąca się do prometejskich 
czynów zbawczych, potrzebowała przewodni
ków duchowych.

Obierali się nimi niejednokrotnie samozwań

cy niepowołani, którym jednak chętnie dawa
no posłuch, tak powszechnem było oczekiwa
nie jakiegoś wybawcy ludów i odrodziciela 
społeczeństwa, zesłańca Idei, który wołaniem 
„Excelsior!“ zrzeszy ludzkość w bratni hufiec 
zwycięskich wszelkiej krzywdy pogromców...

T. Prażmowska.
(Dokończenie nastąpi).

„ D z i e c i . “
Ktokolwiek mówił o dzieciach w czasach 

ostatnich, czy ze sceny, czy z katedry, wy
stępował przeważnie, jako oskarżyciel rodzi
ców i wychowawców.

D r Nussbaura, który na rzecz Towarzystwa 
opieki nad dziećmi wygłosił w zesłym tygo
dniu odczyt w wielkiej sali Muzeum przemy
słu i handlu, przedstawił wzajemny do siebie 
stosunek dwu pokoleń, nie jako prokurator, 
domagający się wyroku potępiającego, lecz 
jako filozof, jako przyrodnik, jako obywatel 
kraju, pragnący jego dobra i szczęś ia.

Mądrze zaznacza na wstępie, że gdy obo
wiązek miłości dla wszystkich ludzi napotyka 
na poważne trudności z powodu krzyżowania 
się interesów ludzkich, a przedewszystkiem 
z powodu ludzkich win i zbrodni, to obowią
zek kochania świata dziecięcego pełnego nie
winności, od wszelkich zastrzeżeń jest wolny. 
Mogiła budzi w nas głębokie wzruszenie, bo 
jest niejako punktem, z którego otwiera się 
perspektywa, zwrócona w przeszłość jednego 
całego życia, jednej doli ludzkiej. I kołyska 
jest punktem, z którego otwiera się perspe
ktywa jednej d- li ludzkiej, tylko zwrócona 
w przyszłość. Przed mogiłą klękamy, bo 
nic więcej wobec zamkniętej już ksi* gi ży
wota uczynić nie możemy. Wobec kołyski 
klękać nie trzeba, bo tu otwarła się pierwsza 
karta księgi żywota ludzkiego i zamiast nie
mych wzruszeń postawić się godzi uczynki, 
które wpływać mogą dodatnio na treść księ
gi. Przez umiejętny wpływ na dzieci, dano 
jest nam ukształtować niejako przyszłą dolę 
wyrastających z nich mężów i niewiast. A gdy 
kochać należy przeszłość narodu, jeszczt usil
niej kochać należy jego przyszłość. Albo
wiem', gdy nic nad wzruszenie bezwładne 
przeszłości narodu dać nie możemy, w przy
szłość jego możemy rzucać skuteczne talizma
ny szczęścia i wielkości.

Jako obywatel, z tak wysokiego punktu 
wskazuje prelegent obowiązki ;odzicom. Jako 
przyrodnik, w wielkiej rodzinie ludzkiej widzi 
ewolucyę rodziny zawiązkowej w świecie zwie
rzęcym, której przybywają potężne sprężyny 
ducha. Instytucya rodziny, powiada, jest ko
niecznością biologiczną i zdaje się być nie- 
wątpliwem, że w najdalszej dobie rozwoju ro
du człowieczego, w najodleglejszem jutrze 
układu społecznego, ta instytucya nie tylko 
nie zginie, lecz ulegnie olbrzymiemu spotęgo
waniu. Wielka, niepojęta wola, władnąca 
w przyrodzie, która powołuje do bytu jedno
stki, aby te podtrzymywały święty, coraz ja 
śniejszy znicz pokoleń, zapaliła w sercach,, ro 
dzicielskich wielki płomień miłości dla dzieci.

Ale nie wszystkim rodzicom danem jest 
urzeczywistnić zadania wychowawcze, a co 
gorsza, nie wszystkim dzieciom danem jest 
mieć rodziców, lub co jest najrozpaczliwszem, 
mieć rodziców godnych tego imieuia!

Tu się otwiera pole rozległej działalności 
dla tych wszystkich, którzy wniknąć mogą 
w opłakaną dolę takich dzieci.

Istnieje zastęp ludzi, najdostojniejsze po

śród bliźnich zajmujący stanowisko. To wy
chowawcy młodzieży. Winni być budowniczy
mi pomyślności społecznej, a nie jej niszczy
cielami. Ich troska o umiejętną dusz dzie
cięcych hodowlę z podwójnego winna płynąć 
źródła: i z bezpośredniego umiłowania mło
dzieży i z rozumnej miłości ojczyzny, dla 
której młodzież wychowują. Nie wolno w pe
dagogii być doktrynerem, albowiem niema 
w niej, prócz najogólniejszych zasad, doktryn, 
nie nlegających wątpliwości. Karygodne są— 
fanatyczna nietolerancya, jednostronność cia
sna, a przedewszystkiem gorączkowa namię
tność... I znowu w prelegencie budzi się przy
rodnik. „Zegar nie wskazywałby dokładnie 
czasu—powiada,—gdyby napięcia sprężyny nie 
hamowało wahadło. Tarcie jest przeszkodą 
do pełnego wywiązywania się wszelkiej ener
gii, nadającej ruch widomej materyi, a je
dnakże bez tarcia kół o szyny, parowóz nie 
ruszyłby z miejsca i wszelki wysiłek ludzkiej 
pracy stałby się płonny, tak przeszkoda ha
mująca sprzyja sprawności wszelkiego celo
wego ruchu. Podobnie i w pochodzie kultu
ry ludzkiej, widocznie koniecznością niezbę
dną obok czynników prących ją naprzód, 
są czynniki, pochód jej zwalniające. Jednym 
z tych czynników, najnormalniejszym, jest 
przywiązanie do tradycyi, do zwyczajów, oby
czajów, wierzeń i poglądów przeszłości.

Z drugiej strony znacznie szczuplejszy za
stęp, zapatrzony w przyszłość, stęskniony prze
czuwanej, jakkolwiek mgłą czasu osłanianej 
jeszcze lepszości, zwraca zimne, bezlitosne 
ostrze krytyki ku — przeszłości i ku wiernym 
synom teraźniejszości, bluźni jej bóstwom, 
ośmiesza jej kapłanów, wyszydza jej sądy, 
potępia czyny — rzadziej niestety, apostołuje, 
rozświeca ciemnie pochodnią światła, prostuje 
błędy mocą nauki, a wyrozumiałością mędr
ców. Nieustające te dwóch potęg zapasy czer
wienią długi tor pochodu dziejów ludzkości 
potokami krwi, wypełniają czas i przestrzeń 
jękami cierpienia, okrzykami bólu.“

Patrząc ze wzniesienia na dzieje rozwoju 
kultury ludzkiej, prelegent - filozof dochodzi 
do wniosku, że konieczną jest bezwątpienia 
ta walka, lecz, jako obywatel, pragnie, aby 
zmiana jej środków, jej taktyki, wypełniały 
dzieje narodu ludzkiego zapasami, bez okrzy
ków bólu. Dla złagodzenia tych starć, widzi 
jedyny, skuteczny środek: aby na arenę walk 
stronniczych i politycznych wstępowały li tyl
ko ideałami szczeremi przeniknione dusze, aby 
w każdym okresie młodocianego wieku za
szczepiano to, co jedynie człowieka czyni 
człowiekiem, a mianowicie: miłość, miłość 
i jesz» ze raz — miłość. Miłość bliźniego jest 
sztandarem jedynym i wyłącznym, o którym 
powiedzieć można: in hoc signo vinces. To 
pojęcie z rozwojem całokształtu kultury ludz
kiej spotęgowało się do pojęcia: miłości ludz
kości, miłości ojczyzny. Naród żyje w prze
szłości i w przyszłości, i gdy żyć pragnie 
w szczęściu, muszą się wzajemnie kochać jego 
przeszłość i przyszłość. „Ma przeszłość mieć 
przyszłość w swej trosce najpilniejszej, siać 
ziarna, których tamta spożywać będzie owo
ce; ma przyszłość strzedz trwania przeszłości 
w pamięci swojej, dla zasług nieść jej cześć 
i wdzięczność, a błędom nie urągać, jeno 
krześć z nich dla siebie światło poznania złe
go i dobrego.“ „A jest w życiu narodu mo
ment, w którym rzeczywisty rąbek przyszło
ści i zręby ostatnie przeszłości podają sobie 
dłonie. Dzieje się to na wąskiej przełęczy 
tych dwóch nieskończonych czasu połaci: na 
widowni teraźniejszości. Świat dziecięcy, mło
dzież podrastająca—z jednej, ludzie wiekiem 
dojrzali i starce—z drugiej strony —oto realny 
przejaw przyszłości i przeszłości. Stacza się 
w otchłań społeczeństwo, w któr< m niemasz 
wzajemnego, głębokiego kochania pomiędzy 
dziećmi a rodzicami, w którego łonie znaj
dują się wychowawcy, którzy z zapałem, go
dnym zaiste, lepszej sprawy, tłumią w mło-
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dziutkich sercach płomienie miłości, czci, a gdzie 
tego potrzeba zdarzyć się może,—w3̂ rozumie- 
nia świętego względem tych, którzy są ich 
przeszłością.“ Interes społeczeństwa wymaga 
koniecznie zdrowej fizycznie i moralnie rodzi
ny, a zdrową jest tylko ta, która żyje w atmo
sferze wielkiej wzajemnej miłości. I nie ko
chają dzieci rodziców swoich jedynie dlatego 
tylko, że napisano jest: „Czcij ojca twojego 
i matkę twoją,“ ale i dlatego, że jest to wska
zanie biologiczne, wskazanie przyrody.

Piękny i rozumny swój odczyt zakończył 
prelegent wezwaniem do zgromadzonych, aby 
pamiętali o dzieciach nędzy i upadku i wspie
rali Towarzystwo Opieki nad dziećmi.

Odczyt zaszczyciła obecnością swą Eliza 
Orzeszkowa, która, w powrocie z Nauheimu, 
bawiła w Warszawie dni kilka.

E.Żm.

W

PIĘKNA W YSPA.
(Dokończenie).

Długie lata karmiła, odziewała mieszkań" 
ców wyspy sardynka, ławą przypływająca do 
brzegu.

Zmieniły się prądy: porwały ją gdzieindziej 
Próżno czeka na powrót jej rybak z Belle-Ile 
Wyjeżdżając co noc z wiatrem przychylnym * 
wyzbywa się ostatnich sprzętów w izbie, by 
mód z rzucić w ocean garść drogiej, z wybrze
ży norweskich sprowadzanej ikry*) na przy
nętę. Ostatnie zasoby topi w morzu, a mała 
kapryśna rybka mknie innemi tory.

Zgryzota i rozpacz, gdy łódź wraca pusta. 
Za to w chwilach pomyślnych trzeba zapom
nieć o przebytej trosce; pije rybak w sobotni 
wieczór po szczęśliwym połowie, aż do nie
przytomności. Pijany,—jedzie na morze. Bój
ka, piski, ryk, hałasy, wycie, gdy ktoś z trze
źwiejszych chce go zatrzymać.

Wichry oceanu  ̂rozpędzają szał absyntowe- 
go odurzenia. Pierwsze kołysanie twardej ło
dzi budzi do Syzyfowej pracy, z której wra
ca wilk morski o świcie radosny lub stro* 
skany.

Powiewa w porcie co rano pajęcza nić sie 
ci, obramowanych sznurem grubych drzew 
nych paciorek. Miękkie w ruchu, pełne piesz
czoty i wdzięku, schną po chybionym lub 
szczęśliwym połowie na cichym wietrze. Cie- 
mno-błękitne, szafirowe lub blado zielone, ko* 
loru morza, zdają się stworzone do cichych* 
sennych kołysań gazy, rzuconej w powietrze’ 
Patrzysz na nie i zapominasz, że każde oko 
w krwi znoju skąpane, niepewnością i trwo
gą, nadzieją i goryczą rozczarowań, bólem 
zawodów ociekłe.

Drugi już rok kaprysi na brzegach Breta- 
tanii sardynka. Czasami dopłynie przy pad 
kiem, a potem — długie miesiące każe czekać 
na siebie...

Grzmi Francya echem nędzy rybaozej; sy
pią się datki źle zorganizowane, dorywcze, 
starczące zaledwie na absynt dla zrozpaczo
nych. Nikt nie pomyśli o polepszeniu doli 
tych, z których, w chwili łupów pomyślnych,

*) Tak zwana raga, podbita w cenę gwałtownie osta- 
tniemi czasy, skutkiem syndykatu, który zmonopolizował 
sprzedaż jej w rękifcb kilku przemysłowców.

żyje cała falanga handlarzy. Homar, oddany 
za kilkanaście susów na wyspie, dochodzi 
do pięciu, sześciu franków w Paryżu. Napeł
nia się trzos ajentów, pośredniczących w sprze
daży; rybak, który w wicher po nocy kładzie 
życie na stawkę, by w łakomą paszczę wiel
kiego miasta rzucić pański przysmak, mrze 
z głodu, gnieżdżąc się z żoną i dziećmi w cie
mnych, wilgotnych norach, w kretowiskach 
bezradnego ubóstwa, jakie ku hańbie cywili
zowanego społeczeństwa stanowi większość 
mieszkań rybackich w Bretanii.

Mało oświecony Bretończyk nie wie, że 
syndykat mógłby go zbawić, jak w Niemczech, 
gdzie rybacy od dawna już zrzucili z siebie 
pośredniczę jarmo wyzyskiwaczy; trzeba go 
nauczyć, trzeba mu dać w rękę trochę kapi
tału; trzeba przemówić za nim w parlamen
cie, panowie posłowie jednak milczą; nędza 
trwa...

Czar niezwykle pięknych krajobrazów Bel
le Isle, ogromny ruch w głównym porcie, 
względny rozkwit stolicy gminy każą zapo
mnieć o smutnym stanie ludności rybaczej.

Lepiej się dzieje wyspiarzom-rolnikom. Zło
te łany pszeniczne, szmaragdowe łąki wilgo
tne, ciche ciemne lasy urągają niszczycielskiej 
grozie oceanu, siejąc skarby dobrobytu.

Cała lądowa część wyspy tu jeden słodki 
uśmiech twórczych sił przyiody. Liliowe wrzo" 
sy w krętych wąwozach, żółte janowce na 
stokach wzgórz, zielone kolące droki, blusz“ 
cze i stepy paproci, pola odurzającej mięty, 
wiotkich storczyków i ostróźek, głogi na ur
wiskach skał, modre niezabudki nad wężo- 
wnicą strumieni, soczyste trawy błotnych ni
zin i wielkie jałowcowe ugory, śmieją się do 
słońca, do ciszy nieba.

Ucieka tu, kto zmęczony łoskotem oceanu? 
siada na kamieniu przydrożnym i upija się 
balsamicznym oddechem ziół dzikich.

C. Walewska.

Niezwykła kobieta.
( K a r t k a  z d z i e j ó w  f i l a n t r o p i i ) .

W opactwie Westminsterskiem — Panteonie 
Wielkiej Brytanii—złożono niedawno na wiecz
ny spoczynek śmiertelne szczątki 92 letniej 
kobiety, której życie i dzieje łączą się ściśle 
z dziejami całej prawie ludzkości— zwłaszcza 
ludzkości cierpiącej i nieszczęśliwej, gdyż 
zmarła staruszka w prawdziwem, istotnem 
znaczeniu tego wyrazu żyła, czuła i pracowa
ła za całą ludzkość i dla całej ludzkości.

Tą niezwykłą niewiastą, pierwszą której za
sługi ocenione zostały tak wysoko, iż nie wą
chano się zwłokom jej udzielić schroniska na 
cmentarzu najznakomitszych mężów Anglii — 
była lady Angela Georgina Berdett-Kowts.

Żywot jej cały jest, a raczej był, życiem 
tak wyjątkowem, że nie wolno poprostu nie 
przenieść go na karty historyi: to cały sze
reg niezmiernych znaczeniem pierwszorzęd- 
nem dzieł filantropijnych, w najszlachetniej- 
szem znaczeniu tego, dziś już strywializowa- 
nego słowa.

Angela Berdett-Kowts była naprawdę tern 
czem ją nazywano: „przyjaciółką człowieczeń
stwa.“

Jej kryształowa dusza hartowana w ogniu 
cierpień i poświęceń — kształtowała się prze
dziwnie i niezwykle, zbroiła się w moc boha
terską i dokonywała czynów miłosierdzia 
w właściwy sobie, a tak szlachetny sposób, 
że każdy z nich tern samem przynosił ulgę 
cierpiącej ludzkości i leczył nieszczęścia i zło, 
koił bóle i smutki.

Kobieta, za której trumną postępowała li
teralnie cała Anglia od najwyższych przed
stawicieli kościoła i korony, aż do najuboż
szych proletaryuszów—była córką sir Franci
sa Berdett, deputowanego z Westminsteru, 
wielkiego radykała, niepospolitego mówcy 
i trybuna politycznego.

Takim przedstawia go w jednym ze swoich 
pierwszych utworów („Młodociany książę“) — 
głośny swego czasu pisarz Disraeli; takim 
też był sir Francis w istocie.

Sir Francis Bardett był niejako przedsta
wicielem całej ubiegłej epoki starej Anglii.

Pod dachem tego człowieka nieugiętego 
i silnego, tego trybuna z wolą żelazną, uro
dziła się w roku 1814-ym przyszła chluba An
glii—jej najpierwsza i najszlachetniejsza filan- 
tropka—późniejsza baronowa Angela Georgina.

Matka jej była trzecią i ostatnią córką To
masza Kowtsa, najbogatszego z bankierów 
w Londynie w XVIII-em stuleciu.

Dziadek trzech arystokratek był kupcem 
zbożowym, który w końcu XVIII go wieku 
wieku założył w Szkocyi dom bankierski; 
ojciec ich interes ten rozwinął na szeroką ska
lę i bank swój uczynił największym i najbo
gatszym.

Wysoki, chudy, licho odziany, ów milioner 
podobnym był raczej do żebraka. Na schył
ku swego życia, miał zwyczaj codziennie cho
dzić piechotą do położonej bardzo daleko od 
jego domu apteki i tam zażywać zapisane mu 
przed doktorów lekarstwa.

Oryginał ten, dziadek Angeli Berdett, był 
żonaty dwukrotnie: raz ze swoją pokojówką, 
która umarła wydawszy zamąż wszystkie trzy 
swoje córki za przedstawicieli angielskiej ary* 
stokracyi, a powtórnie, w kilka miesięcy po 
śmierci pierwszej żony, z miss Harriet Melo
ne, aktorką pochodzenia irlandzkiego.

Mówią, że pierwszemi słowami zwróconemi 
do podstarzałego milionera, gdy go jej przed
stawiono, były: „Ja nigdy, w żadnej okolicz
ności nie tracę głowy.“

To się tak podobało człowiekowi, przed 
którego bogactwem i znaczeniem wielu naj
wyższych dostojników chyliło czoła, że po 
powrocie do domu posłał znamienitej aktorco 
prześliczną bransoletę, na ̂ której wyryte były 
powyższe słowa.

Zachęcony wkrótce potem przykładem hra
biego Derby, który pojął za żonę aktorkę» 
dziad Angeli połączył się węzłem dozgonny#1 
z miss Melone; wypadek ten miał duży wpłyv/ 
na losy przyszłej filantropki.

We dwa miesiące później milioner wydzi0' 
dziczająe swe córki, umarł, miss Melone zo
stała milionerką, a trzy arystokratyczne pa" 
sierbice przegrały proces o unieważnienie t0' 
stamentu.

Wówczas aktorka z królewskim gestem rz#'
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ca każdej z córek po 20 milionów i pognę
bia je ostatecznie, wychodząc za mąż za księ
cia Saint-Albans, potomka jednego z najzna
komitszych rodów.

Zwyciężone, pobite na wszystkich punktach 
pasierbice, zapragnęły zgody; ale Irlandka 
otwarła drzwi swego domu jedynie dzieciom 
lady Berdett.

Młoda księżna całą siłą uczucia przywiąza
ła się do Angeli, która swemi zdolnościami, 
czystością duszy, wytwornością obejścia i cu- 
dnemi oczyma przypominała jednocześnie i sir 
Francisa i sir Tomasza.

W r. 1837-ym umierając, „Irlandka,“ jak 
ją nazywano, cały swój olbrzymi majątek, 
wynoszący 180 milionów w kapitałach i sześć 
milionów rocznie dywidendy z banku swego 
pierwszego męża, zapisała miss Angeli, z wa
runkiem dołączenia do swego nazwiska — na
zwiska i herbu jej dziadka, Tomasza; książę 
Saint-Albans otrzymał tylko dożywocie: 100 
tysięcy rubli rocznej pensyi.

*
*  *

W owych czasach, gdy jeszcze o Vander- 
bildtach, Gouldach i t. p. nie byto wcale sły
chać, majątek młodej miss Angeli był olbrzy
mim, a jego właścicielkę uważano za znako
mitość.

To też najznamienitsi i najbogatsi ludzie 
ubiegać się zaczęli o jej rękę, każdy wytwor
ny szlachcic musiał w swej młodości czynić 
próby w celu pozyskania serca miss Angeli— 
ale wszystko napróżno.

Od roku 1837-go do 1881-go ani jeden 
z konkurentów nie mógł się pochlubić tern, 
że otrzymał chociażby obietnicę z ust lady 
Berdett—więc też z prawdziwem zdumieniem 
dowiedział się Londyn, iż 68*letnia baronowa 
wyszła za mąż za 48 letniego Wiliama Bar- 
tleth, swego sekretarza.

Ale pozycya staruszki była już wtedy tak 
mocną, że nikt nie szydził z tego późnego 
małżeństwa.

Swoją dobroczynnością rozsądną, swojem 
sercem szlachetnem i wielkiem, pracą owocną 
dla ogółu, lady Berdett zyskała tak powszech
ną miłość, że wszycy szczere i pozbawione 
ironii złożyli jej życzenia, a królowa angiel 
ska pozwoliła mężowi swej przyjaciółki jej 
nazwisko i tytuł połączyć ze swojem.

Działalność lady Berdett-Kowts na polu fi
lantropii—mówiliśmy już —zasługuje na szcze
gólne uznanie; postarajmy się teraz wykazać, 
dlaczego.

Ofiary jej na kościoły w Australii i Ko
lumbii, zbudowanie"parafii św. Stefana w West- 
minsterze, cmentarz św. Pankracego i inne — 
to zwykłe czyny miłosierdzia, które ludzie 
bogaci wykonywają nieraz choćby tylko dla 
reklamy, ale nie w tern leży zasługa zmarłej 
milionerki.

Jej praca na niwie społecznej ma rysy cha
rakterystyczne, osobliwe, jej dążenia i zamia- 
ry są przeniknięte czemś więcej, niż prostą 
chęcią rzucenia nędzy i cierpieniu cząsteczki 
swych olbrzymich bogactw dla otarcia łez 
i zaspokojenia głodu.

W roku 1852-im lady Berdett, żeby dostar
czyć biednym mieszkańcom tanich i dobrych 
produktów spożywczych, kosztem 2 i pół mi
lionów rubli stwarza wzorowy targ: „Colum
bia Square and Market,“ a gdy rzemieślnicy

londyńscy, włościanie i rybacy irlandzcy w sku
tek groźnego kryzysu znaleźli się w położe
niu oplakanem—organizuje dla nich na rozu
mnych podstawach oparte wychodźwo do Au
stralii.

Szkoły kroju dla szwaczek, sżkoły rybac
kie, instytut technologiczny, szkołę dla chłop
ców okrętowych — - urządza i stwarza z nicze
go, mocą olbrzymiego charakteru i siły woli, 
oraz swoją nadzwyczajną ofiarnością.

Wspaniała biblioteka, instytut literacko- 
naukowy i dziesiątki innych celowych i zna
komicie urządzonych instytucyi — są dziełem 
tej niepospolitej kobiety i jej byt swój zawdzię- 
czają.

Ale koroną jej działalności jest i pozosta
nie na zawsze „Home“— ów cichy przytułek^ 
założony przez młodocianą miss Angelę, dla 
upadłych dziewcząt.

Ona umiała je ściągnąć tutaj, umiała na
mówić je do porzucenia żywota pełnego hań
by, rozrzucając pomiędzy te tłumy prostytu- 
tutek serdeczny a prosty list, który na jej 
prośbę ułożył Dickens według jej wzoru.

Oto ten list:
„W mieście tern jest kobieta, która z okien 

swego mieszkania ujrzała was, kobiety inne, 
chodzące nocą po dicach i serce jej pęka 
z bólu na myśl o was.

Ta kobieta to tak zwana „dama z wielkie
go świata“ — ale ona patrzyła na was ze 
współczuciem, bo i wy jesteście kobietami 
i serca wasze są sercami niewieściemi. To ją 
poruszyło i postanowiła stworzyć dla was ci
che przytulisko.

W przytulisku tern, położonem w cudnej 
miejscowości, każda z was będzie przyjęta 
z miłością.

Tam każda z was mieć będzie własny o- 
gródek, tam życie upływać wam będzie spo
kojnie i cicho, w zdrowiu i weselu, tam nau
czycie się spełniać obowiązek i zapomnicie 
o wszystkich burzach przeszłości.

Tam będziecie mogły zacząć nową egzy- 
stencyę, zasłużyć i wywalczyć sobie no,we 
imię.

Przyjdźcie, siostry moje!“
Czyż tego jednego czynu nie dosyć aby 

unieśmiertelnić nazwisko kobiety, która w ta 
ki szlachetny i delikatny sposób zapragnęła 
przynieść ulgę tym, które za siostry swe uwa
żała.

To też sława lady Berdett rozchodzi się po 
całym świecie.

Dosłownie cała Anglia czciła ją, od warstw 
najwyższych do najniższych, i okazywała jej 
nadzwyczajną miłość i uszanowanie.

Pierwsza kobieta, która po śmiorci pocho
waną została w Westminsterze, była także 
pierwszą kobietą, która za życia otrzymała 
godność para Anglii. W rok po ogłoszeniu 
postanowienia nadającego lady Berdett ten 
tytuł (z inicyatywy Gladstone’a), londyńskie 
City na uroczystości, na jej cześć urządzonej, 
ofiarowało jej obywatelstwo honorowe, W ślad 
za niem uczyniło to samo miasto Edymburg.

Dwie najbardziej znane w Anglii korpora- 
cye: cech mleczarzy i cech tokarzy, „przyja
ciółce człowieczeństwa“ ofiarowują, celem ucz
czenia wiekopomnych jej zasług swoje przy
wileje (freedom) i oznaki (livery).

Dwór angielski, mieszkańcy Londynu i o- 
kolic na równi z instytucyami publicznemi 
biorą udział czynny w hołdzie, składanym 
tej niepospolitej kobiecie.

Ścisła przyjaźń łączyła lady Berdett z kró
lową Wiktoryą i całą rodziną panującą, a król 
Edward VII-my zawsze powtarzał, że lady 
Berdett jest, obok jego znakomitej matki, 
najbardziej znakomitą kobietą w Anglii.

Dom zmarłej, Holly-Lodge, znany z prze
cudnych swoich ogrodów, odwiedzany bywał 
przez wszystkie znakomitości Londynu.

Spadkobierczyni Henryki Melone żyła w wiel
kiej przyjaźni z słynnym artystą Irwingiem 
i zwłoki wielkiego tragika z jej domu wypro
wadzone zostały na miejsce wiecznego spo
czynku do opactwa Westminsterskiego.

Dickens był jej towarzyszem w wyciecz
kach po przedmieściach, podróżnicy Living- 
stone i Stanley czcili ją i kochali, a generał 
Gordon, umierając (podczas szturmu Khartu- 
mu), miał na sercu ukrytą pamiątkę od lady 
Berdett.

Ale podziw i cześć wzbudzała ta kobieta 
i w prostym motłochu.

Gdy w r. 1866-ym tłum wtargnął do Hy- 
de-Parku i rozpoczął pogrom domów tych 
wszystkich, których podejrzewał o brak sym- 
patyi dla reformy wyborczej, na Picadilly, 
przed pałacem swej dobrodziejki, ciemne ma
sy zatrzymały się, aby wznieść okrzyk na jej 
cześć.

Kiedy lady Berdett przybywała do New- 
Castle, aby być obecną przy rozdawaniu na
gród dorożkarzom za dobrze utrzymane ko
nie, tłum, pragnący ją widzieć, dochodził do 
100,000 osób.

W dniu jej zgonu kościoły wszystkich wy
znań przywdziały żałobę, a kazania wszędzie 
poświęcone były pamięci wielkiej zmarłej.

Sklepy zamknięte, opustoszałe ulice, płacz 
tłumnie rozlegający się i żal powszechny, ca
łe masy ludu na pogrzebie, wymownie mó
wiły o tem; czem zmarła lady Berdett była 
dla Londynu.

* K.

Praca kulturalna kobiet rosyjskich
ze źródeł obcych 

spolszczyła J. W.

(Ciąg dalszy).

Gimnazyum żeńskie klasyczne posiada Ro- 
sya tylko jedno w Moskwie; ono też wydaje 
świadectwo dojrzałości, otwierające wrota uni
wersytetów zagranicznych, do których kobie
ty są dopuszczane, np. w Bernie, Zurychu, 
Paryżu i t. d. Gimnazyum to istnieje od 
30 lat; przełożoną jego jest pani Fischer, oso
ba dziś już 67-mio letnia, wątła, ułomna, 
lecz niezmiernie wykształcona; do chwili obec
nej sama udziela łaciny i greckiego.

Podpora, jaką w życiu praktycznem wyka
zuje kwestya oświaty kobiet, zależy tylko od 
przychylnego lub wrogiego nastroju sfer rzą
dzących. Lata reakcyi, które tak silnie roz
poczęły się od roku 1882 go, były latami
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ogólnego snn duchowego. Te więc kobiety, 
dla których względy materyalne nie stano
wiły przeszkody, gnane żądzą wiedzy, wyje
żdżały na studya za granicę i tam owoce 
swojej wiedzy spożytkowywały

Tak naprzykład widzimy, że sławna mate- 
matyczka Sonia Kowalewska rozwija swą dzia
łalność naukową w Sztokholmie; również 
słynna okulistka d-r Adela Kirschbäumer, zdo
bywa karyerę naukową w Austryi. Kowa
lewskiej nie było sądzone dożyć lepszej doli 
w swej ojczyźnie. D-r Kirsehbäumer po sze
regu lat spędzonych na stanowisku kiero
wniczki instytutu oftalmicznego w Salzburgu, 
powróciła do Petersburga i zdobyła sobie 
tam wysokie stanowisko. Koledzy uważali 
ją za największą powagę w okulistyce. Zo
stała kierowniczką wszystkich cesarskich iu- 
stytutów ocznych w Moskwie i na stanowi
sku tem przetrwała cztery lata. Odtąd bierze 
udział w charakterze kierowniczki ekspcdycyi 
wysyłanych przez rząd do okolic upośledzo
nych pod względem pomocy lekarskiej. Kirsch- 
bäumer wykonywa dotąd operacye niezbędne, 
rozwijając działalność tak praktyczną, jak 
i dydaktyczną.

Podobno wpływom młodej cesarzowej kwe- 
stya kobieca zawdzięcza poparcie, którego 
niekiedy doznaje. W roku 1895-ym rozpo
częto ponowoie starania około otwarcia in
stytutu lekarskiego dla kobiet, Miasto Pe
tersburg ofiarowało teren, cesarz dał 100,000 
rubli, fundacya prywatna pewnej bogatej ro
dziny moskiewskiej wynosiła 270,000 rubli. 
Celem pokrycia pozostałych kosztów utwo
rzyło się w obu stolicach „Towarzystwo po
pierania iustytutu lekarskiego.“ W innych 
miastach również projektowane są instytuty 
podobne, np, Kijów posiada już ogromny za
pis przeznaczony na ten cel, Moskwa również 
podała prośbę o założenie podobnej uczelni- 
Władze rządzące są bardzo przychylnie uspo
sobione dla studyów lekarskich kobiet i dla 
ułatwienia poświęcania się temu najbardziej 
złożonemu zawodowi; kobietom, nie posiada
jącym środków na całkowite ukończenie stu
dyów lekarskich, dano możność nauczenia się 
rozmaitych jego gałęzi, stanowiących zamknię
tą w sobie całość.

Stopniowanie to jest następujące:
1, Kursa akuszeryjne, do których w Mo

skwie i Petersburgu przyłączono istniejące 
już przy wielkich domach dla podrzutków, 
przytułki dla położnic. Zawodowi temu po
święcają się częstokroć kobiety z inteligent
nych sfer społeczeństwa rosyjskiego.

2, Kursa felczerskie. Kurs felczerski trwa 
trzy lub pięć lat. Kurs trzyletni jest obo
wiązujący, kończące go otrzymują z instytu
tu lekarskiego tytuł felczerek II go stopnia, 
Po study ach 5-cio letnich otrzymują one ty
tuł „pomocnic lekarskich“ (stanowiący trzeci 
szczebel tej drabiny) i otrzymują wykształce
nie teoretyczne w „zakładzie dla pomocnic 
lekarskich.“ Zakład ten nie zależy od insty
tutu medycznego, a stanowi fundacyę pry
watną pewnego lekarza, który już przed 
35-ciu laty odczuł konieczność studyów le
karskich dla kobiet, lecz wobec panujących 
wówczas prądów, nie śmiał przyznać kobie
tom praw i przywilejów przysługujących ich 
męskim kolegom.^

Pomocnice lekarskie zajmują przeważnie 
posady po wsiach. Cieszą się tam znacznie 
większem uznaniem, odgrywają bowiem rolę 
lekarzy. Takich pomocnic lekarskich liczą 
chwilowo w Rosyi 500.

4. Stopień najwyższy (piąty różni się tyl
ko tytułem) „kobiety lekarze,u nie są to ża
dne specyalistki, lecz wogóle lekarze płci żeń
skiej, takich posiada Rosy a mniej więcej 
sześćset.

Tytuł doktora medycyny otrzymują tylko 
te kobiety, które go uzyskały na jednym 
z uniwersytetów zagranicznych. One to two
rzą stopień piąty, i o ile chcą praktykować 
w Rosyi muszą zdawać egzaminy państwo
we. Od zdawania egzaminu tego uwolnić mo
że tylko cesarz (!) Uczynił to dla Adeli Kirsch- 
bäumer, napisał bowiem na jej podaniu, w któ- 
rem oświadczyła gotowość poddania się wszel
kiego rodzaju egzaminom, czy to ustnym, czy 
piśmiennym „jaknajchętniej i bez zastrzeżeń 
dopuszczam.a

Na ogół biorąc, w rozmaitych gałęziach za
wodu lekarskiego pracuje w Rosyi do 60,000 
kobiet. Przed kilku miesiącami instytut le
karski wypuścił I szą seryę „kobiet lekarzy“ 
w liczbie 111-tu, z których cztery ukończyły 
go z najwyższem odznaczeniem. Praktyka 
kobiet-lekarzy jest podobno duża i korzystna; 
w wielu nawet większych miastach statysty
ka wykazuje, żo cieszą się one większem po
wodzeniem niż lekarze mężczyźni. Istnieją 
też szpitale i kliniki, w których pracują tyl
ko kobiety, jak np. w Moskiewskim szpitalu 
dla kobiet cierpiących na choroby wenerycz
ne, lub w szpitalu w Charkowie, w którym same 
kobiety pracują i którego naczelnym leka
rzem jest kobieta. Instytucye te powstały 
przeważnie z fundacyi prywatnych i tem na
leży sobie tłómaezyć ich kierunek femini
styczny. W tym roku wstąpiła do instytutu 
medycznego jedna z syberyjskich milionerek, 
która zamierza po ukończeniu studyów otwo
rzyć na Syberyi własnym kosztem instytut 
ginekologiczny i poświęcić się bezpłatnie 
udzielaniu porad i pomocy w chorobach ko
biecych.

Posady rządowe są także dla kobiet do
stępne. Tak np. na czele jednego z oddzia
łów w instytucie medycyny doświadczalnej 
w Moskwie stoi kobieta, dalej w ziemstwie 
moskiewskiem kobieta zajmuje posadę głów
nego lekarza okręgu. Ta ostatnia obchodziła 
niegawno 25-letni jubileusz swojej działalno
ści i otrzymała od Zjazdu Pirogowskiego naj
wyższo odznaczenie. Poparcie, jakiego kobie
ce studya lekarskie doznają od rządu i sfer 
fachowych, tłómaczy się ogromnem polem 
działania, ziemia rosyjska jest tak obszerna, 
że wszystkich pomieści; gra tu również rolę 
uznanie ogromnej ofiarności i poświęcenia ze 
strony kobiet. Posada na prowincyi, a szcze
gólniej po wsiach, nie należy bynajmniej do 
synekur.

Uprzytomnijmy sobie taki zwykły krajo
braz zimowy w Rosyi, bezgranicznie wielki, 
pokryty śniegiem step; w obrębie wielu mil 
naokoło, nigdzie domu, ani dachu, pod któ- 
rymby się skryć można. Mroźny wicher tnie 
pasażerów, jadących w arcypierwotnych bry
kach, po większej części wcale, a w najlepszym 
razie słabo od wiatru i chłodu chroniących.

Wreszcie przybywa lekarka do nędznej chaty, 
składającej się z jednej izby, zaludnionej dwu 
i czworonożnymi mieszkańcami, mało różnią
cymi się od siebie pojęciem czystości i po
rządku; i strawa, i nocleg, o ile się okazują 
koniecznymi, wprost odrażają. Udzieliwszy 
swej pomocy, odbywa lekarka dalszą podróż 
w podobnym celu, w równie przykrych wa
runkach. Lekarki, to często prawdziwe mę
czennice swego zawodu i miłości bliźniego. 
Rekrutują się one z owych typowych biednych 
studentek rosyjskich, których charakterystycz
ną postać spotykamy we wszystkich uniwer
sytetach. Nędzna, smutna przyszłość, jaką 
sobie te dzielne dziewczęta świadomie gotują, 
rzucają ponure cienie na ich zapał młodzień
czy. W zaparciu się leży ich wielka siła. 
Muszą one uczyć się abnegacyi, aby módz 
się wyrzec zbytku, którego nigdy nie będą 
posiadały.

Nie tylko pod względem materyalnym, gdyż 
to byłoby łatwiejsze do zniesienia, ale i pod 
względem duchowym muszą się zadawalniać 
strawą najpierwotniejszą. I tak, kobiety, które 
studyowały w Paryżu, Zurychu, lub rosyj
skiej stolicy, muszą rezygnować z najelemen- 
tarniejszych zdobyczy kultury, a mają wza- 
mian za to tylko zadowolenie ze spełnionego 
obowiązku, związanego źe swoim zawodem. 
Życie tych kobiet obala w sposób dobitny 
twierdzenie, jakoby organizm kobiecy nie 
znosił wysiłków i niewygód fizycznych. Prze
ciwnie, doświadczenie daje wprost odwrotne 
wyniki i ztąd ogólne poparcie.

Rzućmy teraz okiem na jedną z gałęzi za
wodu lekarskiego—„dentystykę.u Widzimy tu 
rzecz dziwną, że 70 procent, a w Moskwie na
wet 85 procent dentystów rekrutuje się z po
śród kobiet. Cieszące się największem powo
dzeniem zarabiają czternaście do ośmnastu 
rubli rocznie. Niezwykłe to zjawisko należy 
przypisać pewnej pogardzie, żywionej dla za
wodu dentystycznego, opartego prawie wy
łącznie na technice. Zdyskredytowanie den- 
tystyki datuje od czasu, kiedy, dzięki ener
gicznemu wystąpieniu profesora Znamieńskie- 
go, na uniwersytetach rosyjskich otwarto oso
bne katedry dentystyki; skutkiem energicenej 
agitacyi, dentystyka została zdegradowana 
i stała się, w dosłownem znaczeniu „res mil- 
lius;“ skwapliwie rzuciły się na nią kobiety, 
wyzyskując ją z powodzeniem.

Inne gałęzie nauki nie przedstawiają obra
zu tak jasnego i ponętnego. Matematyka 
i filologia, od niedawna też historya i filozo
fia dostępne są dla kobiet w Moskwie i Pe
tersburgu na tak zwanych wyższych kursach. 
Ale zastosować umiejętności tu nabyte pra
ktycznie, kobiety mogą tylko w zawodzie nau
czycielskim, i to głównie w szkołach dla 
dziewcząt, ponieważ w męzkich szkołach miej
skich, wolno kobietom udzielać lekcyi tylko 
w klasach średnich, w gimnazyach zaś—w niż
szych. W każdym bądź razie działy powyż
sze przedstawiają pewne widoki poprawy za
stosowania praktycznego. Najgorzej dzieje sî  
z nauką prawa. Zawód ten dostępny jest 
tylko dla mężczyzn, i tu wtargnięcie elemen
tu żeńskiego napotyka największe przeszkody- 
Tem większa szkoda dla kobiet, że studya te 
w Rosyi nie są mozolne i nie wymagają wiel
kiego nakładu czasu i pieniędzy. W Rosyi
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kobiety nie są dopuszczane na wydziai praw- 
ny, a o ile go ukończyły za granicą, nie mo
gą zajmować posad odpowiednich. Działal
ność autorska jest jedyną, która jest dla ko- 
biet-prawników otwartą. Pomimo tak małego 
plonu praktycznego, wiele rosyanek studyuje 
prawo i wzbogaca naukę doskonałemi dziełami.

(Ciąg dalszy nastąpi).

Akademia dla kobiet.
Dzięki usiłowaniom Związku katolickiego 

kobiet polskich, powstała w mieście naszem 
instytucya, któia uprzystępni wyższe wy
kształcenie i powstrzyma w części bodaj tę 
smigracyę czasową, która rozrzuca rok rocz
nie po uniwersytetach europejskich znaczny 
zastęp Polek, nie mogących dotychczas zna
leźć w kraju odpowiedniej uczelni.

Tą nową, a pożądaną instytucyą jest Aka
demia dla kobiet, mieszcząca się przy rogu 
nlic Marzzałkowskiej i Sadowej (nr 68). Fa
kultetów jest dwa: literacko-historyczny i ma
tematyczno-przyrodniczy.

Naukę na fakultetach poprzedza roczny 
kurs ogólno-kształcący. Na żądanie słucha
czek mogą one na tym kursie być przygoto
wywane do egzaminu na patent rządowy 
„nauczycielki domowej.u

Studya w Akademii obliczone są na trzy 
lata. Przy wstąpieniu wymagane są od stu
dentek rzeczywistych świadectwa z pensyi, 
z sześciu klas, lub gimnazyalne — z siedmiu. 
Po ukończeniu kursu ogólno-kształcącego na- 
stępuje egzamin. Oprócz tego egzaminu, "są 
już tylko końcowe, ną patent uniwersytecki. 
Opłata roczna wynosi 150 rubli,

Przyjmowane są też i wolne słuchaczki, od 
których nie są wymagane świadectwa szkol
ne. Mogą się one zapisywać na oddzielne 
przedmioty; opłata — 5 rubli kwartralnie za 
każdą godzinę wykładu tygodniowo.

Za wzór dla Akademii kobiet posłużył za
kład podobny, istniejący we Fryburgu. Że 
u nas taka instytucya była potrzebna i pilna, 
dowodzi to, że w ostatnich czasach czyniono 
kilka prób, aby coś podobnego wytworzyć 
Zabiegi w tym kierunku podejmowała hr 
Cecylia Zyberk-Plater. Kursy wyższe otwo- 
rzyla p. Nagórna. Podobne kursy organizo
wała p. Gagatuicka. Uniwersytet kobiecy 
Jest połączeniem tych osobnych organizacyi,
Co samo już stanowi objaw pomyślny, za
miast bowiem konkurencyi, mamy fakt zje
dnoczenia. Ten fakt świadczy jeszcze o je- 
dnem: założycielkom oczywiście nie chodzi 
0 korzyści własne, ani o ambicyę.

Kamieniem węgielnym, na którym zbudo
wana została nowa instytucya—to idea chrze
ścijańska i miłość kraju.

Akademia jest dziełem osobnego Związku 
katolickiego kobiet polskich, zawiązanego przed 
paru miesiącami. Na czele stoi komitet, zło- 
żony z pań: hr. C. Platerówny, Gagatnickiej, 
Kagórnej, Proczkówny, oraz ks. Radziszew
skiego i p. Ksawerego Sporzyńskiego. Nowa 
Uczelnia wyróżniać się musi doborem sił pro
fesorskich, znakomitością metod naukowych,

liczeniem się z najsurowszemi wymaganiami 
współczesnemi, stawianemi uniwersytetom. Są 
to warunki nieodzowne, tak dla samej idei, 
jak i dla pożytku społeczeństwa.

Założycielki przygotowane są z góry, że choć 
z bardzo szerokiego, jednak z ograniczonego 
koła w społeczeństwie czerpać będą mogły 
kandydatki do swego uniwersytetu. Ale też 
liczą na tem gorętsze i skuteczniejsze popar
cie tego koła.

—et.—

S zk o ła  język ów  obcych dla dzieci.
Do licznie otwieranych w ostatnich cza

sach szkół, przybywa jeszcze jedna, nowego 
u nas zupełnie typu—szkoła języków obcych 
dla dzieci.

Dotąd kursy takie mieliśmy tylko dla do
rosłych, a wielkie zapotrzebowanie w biurach, 
fabrykach i t. p. osób władających francu
skim, niemieckim, a nawet angielskim, spra
wiło, iż gorączkowo rzucono się do nauki 

języków. Dzieci jednak kształcić w nich 
mogli tylko ludzie zamożni, będący w stanie 
przeznaczyć kilkadziesiąt rubli miesięcznie na 
pensyę, pomieszczenie i utrzymanie bony cu
dzoziemki.

Szkoła p. Zofii Kryńskiej umożliwia naukę 
języków obcych dzieciom mniej zamożnym, 
za 9 bowiem rubli miesięcznie mieć będą mo
gły trzy godziny dziennie francuskiego, nie
mieckiego, lub angielskiego.

Szkoła mieści się przy znanym u nas za
kładzie gimnastycznym p. Heleny Kuczal- 
skiej, która brać będzie żywy udział w pro
gramie nauk. Lekcye same podzielone są 
w ten sposób, aby konwersacyę i czytanie 
przepleść piosenką, chórem w wykładanym 
języku śpiewaną, zabawą w sali lub ogro
dzie i gimnastyką, co oprócz urozmaicenia 
wykładu, pozwoli dzieciom obejmować wię
kszą dziedzinę wyobrażeń i wyrazów w danym 
języku. Za podstawę wykładu służyć będzie 
metoda Berlitza, kierownicy jednakże nie zam
kną się w niej wyłącznie, zostawiając pole 
pomysłowości nauczycieli. Dzieci przyjmuje 
się od lat 8-miu, umiejące już dobrze czytać 
i nieco pisać w ojczystym języku. Jeden kom
plet nie może obejmować więcej nad 20 ro 
dzieci—chłopców i dziewczynek — szkoła bo
wiem jest koedukacyjną...

Szkoła mieści się w dużym, idealnie czy
stym i wygodnym lokalu, z ogrodem i tara
sem. Typ ławek i pulpitów najwygodniejszy. 
Muszą być lekkie, łatwe do przeniesienia, bo 
podczas pogody wykład będzie odbywał się 
w ogrodzie lub na tarasie. Ławki są to więc 
koszykowe krzesełka, a pulpity nowe, lekkie 
i wygodne, przy tern estetyczne.

Co do ubrań dla dzieci, p. Kuczalska ma 
w projekcie specyalny kostyum ciemno-gra- 
natowy. Bufiaste majteczki wełniane i pliso
wane z paskiem bluzki, dłuższe w formie su
kienek dla dziewczynek, krótsze dla chłop
czyków, ubranie doskonałe do gimnastyki i do 
tego wełniane pończoszki, aby dzieci bez oba
wy zaziębienia wybiedz mogły do ogrodu. Bu

ciki na mocnych, grubych podeszwach, a do 
ćwiczeń lekkie, specyalne pantofelki.

Zadaniem szkoły będzie w ogóle, aby dzie
ci miały dużo swobody, ruchu i rozmaitości, 
aby jednocześnie bawiły się i rozumiały w ob- 
cym języku, ciągle jednak pod dozorom i kie
runkiem nauczycielek, nie będąc pozostawio
ne same, jak to często dzieje się pod opieką 
bon cudzoziemek, które, na spacerze zwłasz
cza, rozmawiają ze sobą lub czytają, słabo 
bardzo zajmując się powierzonemi sobie dziećmi.

Zakład sprawia nader miłe wrażenie, jest 
on istotnie potrzebną i dobrze pomyślaną in
stytucyą, zasługującą na szczere poparcie.

N. J.

yl,

Towarzystwo kursów Naukowych.

WYDZIAŁ ROLNICZY.

W roku 190 </8 Studyum Rolnicze przy To
warzystwie Kursów Naukowych, ropoczynając 
drugi rok swego istnienia, otwiera kurs dru
gi, na którym wykładane będą przedmioty 
następujące: fizyologia roślin; fizyologia zwie
rząt (z ćwiczeniami). ogólna uprawa roli; 
ogólna uprawa roślin; nawożenie; żywienie 
zwierząt; hodowla ogólna zwierząt domowych; 
hodowla szczegółowa; gleboznawstwo (z ćwi
czeniami); bakteryologia; weterynarya; meteo
rologia; budownictwo. Prócz tego prowadzo
ne będą ćwiczenia z chemii analitycznej, oraz 
demonstracye hodowlane.

Jednocześnie dla słuchaczów nowo*wstępu
jących otwiera się kurs pierwszy, który pro
wadzony będzie podług programu z roku po
przedniego. A mianowicie wykładane będą 
przedmioty: fizyka; chemia (z ćwiczeniami); 
botanika (z ćwiczeniami); zoologia i anato
mia porównawcza zwierząt domowych; mine
ralogia, geelogia i geognozya; mechanika 
rolna; miernictwo i ekonomia polityczna.

Dla demonstracyi i ćwiczeń praktycznych 
z zakresu rolnictwa i hodowli, tudzież dla 
doświadczeń, wydział rolniczy T. K. N. ma 
zapewnione miejsce na kilku folwarkach wzo
rowo zagospodarowanych, położonych w po
bliżu Warszawy, z dobrą komunikacyą.

Kurs całkowity na Studyum Rolniczem 
trwa lat trzy. Program wzorowany na pro
gramach Akademii rolniczej w Dublanach, 
oraz Studyum Rolniczego uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie.

Od słuchaczów, zapisujących się na kurs 
pierwszy, wymaga się świadectwa z zakresu 
szkoły średniej. Wpis półrocznie rubli 70 — 
w czem liczona jest opłata za wszelkie ćwi
czenia praktycznej wraz z pracownią che
miczną.

Zapisy przyjmuje kancelarya Towarzystwa 
Kursów Naukowych w Warszawie, Włodzi
mierska, 3/5 (gmach Stowarzyszenia Techni
ków), w godzinach od 11-ej z rana do 2-ej 
po południu.

W szkole koedukacyjnej p. Jadwigi Cichiń- 
skiej rozpoczęto już wykłady; liczba uczniów
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jest na początek bardzo pokaźna, około 70 ci u 
dzieci płci obojej. Zajęcia trwają od 9 ej do 
2 giej, w 4 eh dużych salach, niesłychanie 
miłe sprawiających wrażenie obfitością słońca 
i powietrza, oraz artystycznem ubraniem ścian 
reprodukeyami arcydzieł rzeźby i zielenią. 
W salach ustawiono już warsztaty rzemieśl
nicze i przybory do slöjdu, Codziennie od 
godziny 12-ej do 1-ej dzieci spędzają godzi
nę pauzy na powietrzu, na dużym placu. 
Całe urządzenie wzorowe, podług najnowszych 
wymagań hygieny, a z dużem uwzględnie
niem poczucia estetyki i piękna

N. J .

Wystawa w Ciechanowie.

Wystawy powiatowe posiadają doniosłość 
trwałą, gdy 1) przedstawiają stan gospodar
stwa rolnego, przemysłu i rękodzieł i 2) gdy 
mieszkańcom sąsiednich powiatów są wzorem 
i przykładem, jak mażna postępować dla do
skonalenia się w zakresie wyżej wymienio
nych bogactw.

Z tego punktu widzenia, wystawa w Cie
chanowie przyniosła korzyść ogólną, choc aż 
trzeba wyznać, że myśl przewodnia nie była 
konsekwentnie przeprowadzoną do końca.— 
Dobra Krasnb ks. Czartoryskiego i ordynacya 
Opinogórska hr. Kosińskich dały dostrteczny 
obraz, czem jest i jak powinno być prowa
dzone gospodarstwo leśne, stanowiące, jak 
wiadomo, poważny dochód tych dóbr. A za
tem widzieliśmy okazy sosen masztowych, 
pięknie obrobionych i pół wyroby przemysłu 
leśnego, jako to: materyał na gonty, kopyta 
dla szewców, deski różnych wymiarów i ga
tunków, obręcze, drzewo na wyroby meblo
we i cały pawilon, poświęcony owadom, pta
kom leśnym, grzybom, gdzie zamiłowani mo
gli poznać, czem jest prawidłowe gospodar
stwo leśne. Zarówno obaj wystawcy przed
stawili okazy szkółek leśnych i zobrazowali 
kawałek sztucznie zaprowadzonego lasu z so
sen i innych drzew. W dziale rolniczym wielu 
mogło zapoznać się z metodą uszlachetniania 
zbóż, owocem czego jest to, że na mórg prze
strzeni, trzeba mniej wysiewać o kilkanaście 
garncy, niż to pospolicie się dzieje, a zbioru 
może być o kilka korcy więcej\ niż to zawsze 
bywa. Tego cudu, żeby mniej siać a więcej 
nawet zbierać, dokonywa współczesna nauka 
rolnicza dwoma sposobami 1) przez wybór 
i uszlachetnianie ziarn do siewu i 2) przez 
zastosowanie nawozów sztucznych. Rezultaty 
tej pracy, osobliwie zc stacyi doświadczalnej 
w Chruszczewie, oraz z dóbr. pp. Choro- 
mańskiego, Bojanowskiego i wielu innych, 
mogliśmy oglądać do woli i wielu zwiedzają
cych wystawę, uważałem to, zaczęli nakoniec 
ufać, że metody naukowej pracy w rolnictwie 
potęgują plony i dochody.

Ten jeden szczegół już dużo znaczy, ażeby 
wystawy prowincyonalne w naszym kraju 
b y ł y  stopniowo urządzane, powiat za powia
tem, i rzecz naturalna, iżby były coraz do
skonalsze. Dlatego nie od rzeesy będzie przy
pomnieć, iż takie wystawy powinny mieć nie

4

tylko ludzi dobrej woli, honorowo pełniących 
obowiązki objaśniacza dla ludzi mniej wy
kształconych na wystawach, obrachowanych 
na to, żeby massy oświecić, lecz żeby ci obja- 
śniacze byli stale najętymi instruktorami, spo
łeczno - ekonomicznie przygotowanymi rolni
kami.

Jakkolwiek byłem gościem na wystawie, 
lecz żal mi było wielu nie rozumiejących 
ugrupowania eksponatów rolników z pośród 
drobnych posiadaczy, chociaż zaznaczam, że 
p.p. komitetowi chętnie służyli objaśnieniami.

W dziale trzody, drobiu, owiec, bydła, ko
ni, zbyt mało było okazów dla zobrazowania 
zasobów powiatu, gdyż trzody z powiatu cie
chanowskiego nikt nie nadesłał, konie i kro
wy były przeważnie z dworskich stajen i obor, 
owce również były z powiatu sąsiedniego, 
a drobiu tylko kilka sztuk. Natomiast w dzia
le przemysłu ludowego, w skutek zabiegów 
Wandy ordynatowej Krasińskiej, było kilku
dziesięciu wystawców i dobrze opracowane 
tablice graficzne i objaśnienia, gdzie ten prze
mysł istnieje, kto się nim zajmuje, co wyma
ga podkreślenia tern większego, iż w pracy 
kulturalno-oświatowej przy pomocy ochron, 
ordynacya Opinogórska trzyma pierwszeństwo.

Dużą siłą pociągającą ogół inteligentny cli 
gości na wystawie, były tablice statystyczne, 
opracowane przez ordynacyę Opinogórską dla 
zaludnienia w powiecie, przez d-ra Maciene 
i p. Kryńskiego z Płocka, dla wynagrodzenia 
służby, dalej mapy nadesłane przez Central
ny Zarząd kółek rolniczych, gleboznawcze ba
dania d-ra Kosińskiego, i d-ra Kamińskiego 
tablice omawiające stan i przebieg chorób 
w powiecie. Wzorowa chata włościańska, za
wierała dział hygieniczny, gdzie oprócz ta
blic d ra Kamińskiego, było dość nawozów, 
modeli i przedmiotów, co zdrowo i nie zdro
wo w codziennem życiu domowem ludu wiej
skiego. W tym domku, wzorowanym na mo
tywach dawnego polskiego budownictwa, mo
głyby się odbywać pouczające wykłady, jak 
naprzykład wyjaśnienia udzielane przez p. 
Milewską, Choromońską hr. Adama Krasiń
skiego, gdyż ten dział byłby tłumnie zwiedza
ny, gdyby w planie wystawowym więcej 
uwzględniano praktyczną, doraźną pomoc oświa
tową, niż ogólnikowe odczyty i wykłady, ja
kie miały miejsce i były pouczające, lecz ża
den nie zgromadził tyle ciekawego ludu, jak 
wykład p. Tadeusza Prószyńskiego, o meto
dzie jego ojca, Konrada, o sposobie łatwego 
nauczenia się czytać i pisać samemu, bez po
mocy nauczyciela. Słowem, wystawy powia
towe, winny mieć w myśl haseł ogólnych, de
mokratycznych, korzyść ogółu na widoku 
przedewszystkiem, a potem dopiero sprawy 
niemniej ważne, ale nie posiadające bezpo
średniego znaczenia. Inaczej te wystawy bę
dą martwą literą dla mas, jak to w Ciecha
nowie dało się odczuwać.

W. Wojciechowski.

Z l i t e r a t u r y .

—  Mieczysław Finkelstein: ,,Paezye “ Serya II-ga. 
Gebethner i Wolff. Warszawa, 1907.

Z ogromną przyjemnością przeczytałem drugi tomik: 
poezyi p. Finkelsteina. Niema w nim sztucznych elekci- 
ków, niema lichych a tak modnych dzisiaj, ornamentacy- 
jek, niema wyszukanych metafor, ani przysłoniętych kre
pą „magii“ i „mistycyzmu“ symbolów—jest bujne, tętnią
ce silą życie, jest upajająca moc wiosny i młodości, jest 
harde i zuchwałe zrywanie tam i przeszkód, byleby tylko 
pójść dalej, byleby tylko dotrzeć do złotego chramu 
Prawdy  i Piękna. Autor poruszył w swoim tomiku nie
mal wszystkie problematy, dotyczące różnych przeja
wów życia, potrącił o wszystkie niemal ruchy i nastroje 
ducha, jakkolwiek nie wszystkie rozwiązał. Erotyzm, mi
łość, która u przeważnej części młodych poetów nosi wy
ciśnięte na sobie piętno li tylko płytkiej „zmysłowości,“ 
u p. Finkelsteina jest pojęciem idealnem, jest czemś meta- 
fizycznem, jest gościńcem, prowadzącym do trancedentów. 
Wpływów Baudelaire’a, jakich dopatrzyli niektórzy w je
go utworach, nie zauważyłem.

Styl i język p. Finkelsteina nie jarzą się i nie wybucha 
ją blyskotliwemi rakietami, ani „nieprzyjemnie pachnący
mi“ bengalskimi ogniami, za to posiadają wiele soczy
stości i tężyzny, wiele wdzięku i samorzutnej siły. Jeden 
wielki zarzut, jaki zmuszony jestem uczynić p. F., jest 
ten, że wydał swój zbiorek w zbyt ubogiej szacie, że nie 
pomieścił na okładce żadnych dziwolągów— winet, bez 
których w dzisiejszych czasach, kiedy czytelnicy nie za
glądają do środka książki, a skupiają całą uwagę na okład
ce, obejść się nie podobna.

—  E?nilia Topas Bernsztajnowa\ „Z cichych dramatów.“ 
Warszawa. Nakład Ludwika Fiszera, ł906 r.

Pragnąc sobie zdać dokładną sprawę z rozwoju talentu 
autorki, musimy koniecznie cofnąć się trochę i jeszcze raz 
odtworzyć sobie w pamięci jej pierwociny. Bez zastrze
żeń można powiedzieć, że były to rzeczy słabe, naszpiko
wane gęsto błędami stylistycznymi i nie zawierające w so
bie żadnej essencyi myślowej. Niepodobna tego powie
dzieć o ostatnich jej tworach. Wprawdzie i tu nie ude
rza nas głębia treści, ani trafne rozwiązanie niektórych 
węzłów psychologicznych, jakkolwiek autorka sili się nie
jednokrotnie zajrzeć do najtajniejszych zakątków duszy 
ludzkiej, np. („Lena“, „Z cichych dramatów,“ „Sunm 
Cuique,“ „Z notatek Degenerata(. Natomiast wszystkie 
nowele, w których przeważa strona opisowa i poetycki 
nastrój, są poprostu piękne. Autorka okiem malarza pa
trzy na przyrodę i odtwarza jej bogactwo dobranemi 
zręcznie farbami. Umie przytem najdrobniejszy nawet 
szczegół subtelnie wykończyć, i wycieniować. I to jest, 
obok licznych minusów, jej jeden plus.

Zygmunt Różycki.
— Podręczniki szkolne.
W wydawnictwie księgarni Gebethnera i Wolffa „Wybór 

pisarzów polskich dla domu i szkoły,“ świeżo ukazały 
się nowości następujące: Adama Mickiewicza powieść hi
storyczna z dziejów litewskich i pruskich „Konrad Wal
lenrod“ i Kazimierza Brodzińskiego sielanka krakowska
0 pięciu pieśniach „Wiesław.“ Każdy z tych utworów 
Henryk Galie poprzedził słowem wstępnem i uzupełnił 
od po wiedn iem i objaśni en iam i.

Ta sama księgarnia wydała także „Wypisy polskie na 
klasę III-cią, opracowane przez panie: C. Bogucką
1 C. Niewiadomską.

Do nauki języka francuskiego przybyły nowe wypisy 
P. Kaliny (Paul Collin) p. t.: „Lectures et conversations 
franęaises ä 1’usage des classes moyennes et supórieures.“ 
Do wypisów dołączony jest słowniczek francusko-polski.

Nakładem tejże firmy wyszedł tom drugi wypisów lite* 
rackich „Wirk X IX. Sto lat myśli polskiej,“ opracowa
nych przez komitet złożony z pp.: Bronisława Chlebów 
skiego, Ignacego Chrzanowskiego, Henryka Gal lego, Ga* 
bryela Korbuta i Stanisława Krzemińskiego. Obszerny 
tom obejmuje szereg autorów z pierwszych dziesiątków lat 
minionego stulecia; każdego z nich podaje treściwy życio- 
rys, dalej przytacza sumiennie opracowane wiadomości 
bibliograficzne, wreszcie podaje obszerne wyjątki z celniej' 
szych dzieł każdego pisarza, dając tym sposobem mo
żność czytelnikowi bliższego zaznajomienia się z utwora
mi owego czasu. Jest to książka przeznaczona dla mło
dzieży, posiadającej już pewne wiadomości o dziejach p1' 
śmiennictwa polskiego.
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— W „Bibliotece rolnika polskiego,“ wydawanej przez 
księgarnię E. Wendego i Sp., zanotować należy dwa no
we tomiki (5-tv i 6-ty), które zawierają: Antoniego Wie
niawskiego z Chlewni „Materyały dla pogadanek dla Kó 
łek Rolniczych“ i Zygmunta Strzeszawskiego „Wrażenia 
z wycieczki na Morawy, odbytej w r. 1906“.

— Pod nagłówkiem „Drobiazgi“ wyszedł w edycyi
wznowionej tom drobnych utworów Antoniego Sygiejtyń- 
skiego, z przedmową Piotra Chmielowskiego. Tom za
wiera utwory następujące: „Kołyska — Wieczny tułacz,“ 
„Aktorka“ (monolog), „Genua,“ „Po czasie“ (rozmowa na 
tle wspomnień). „W noc świętojańską,“ „Skałotocz-pal- 
czak,“ „Ciocia Teosia“ (Kartka z życia nieinteresującego), 
„Nasza kochana pani.“ 2.

Kronika działalności kobiecej.

— Komitet organizacyjny Stowarzyszenia 
^spółdzielczego kuchni hygienicznej zawiada
mia, iż wobec licznie napływających zapisów, 
uznał za korzystne przedłużyć ostateczny ter
min przyjmowania tychże do dnia 8-go Paź
dziernika, codziennie w lokalu Stowarzysze
nia kobiet pracujących w Przemyśle, handlu 
i biurowości, ulica Wspólna 51, od godziny 
7-ej do 9-ej wieczorem.

Na skutek powyższego, ogólne zebranie ró
wnież nie odbędzie się w oznaczonym termi
nie, lecz później, o czem nastąpią oddzielne 
zawiadomienia.

N .J .

— Stowarzyszenie umysłowo pracujących 
Polek, korzystając z parodniowego pobytu 
Elizy Orzeszkowej w naszem mieście, ofiaro
wało czcigodnej Jubilatce dyplom na członka 
honorowego.

Niestrudzona pracownica, która przez lat 
czterdzieści przodowała naszym kobietom na 
drodze do szlachetnych celów i postępu, nie- 
tylko z serdecznością wielką przyjęła ofiaro
wany sobie dyplom, lecz nadto przyrzekła 
połączyć swoje siły ku wspólnej oświatowej 
pracy i dopomagać w pracy tej radą i wska
zówką, co dla Stowarzyszenia winno być 
wróżbą szczęśliwego rozwoju.

Z. S.

Chwila bieżąca.

— Według nowego projektu, zatwierdzonego przez mi- 
aisteryum oświaty, nastąpić ma reorganizacya szkól han

dlowych. Szkoły te, tak rządowe, jak prywatne, zostaną 
przekształcone na trzy-klasowe. Nastąpi też reforma i in
nych zakładów naukowych, mianowicie akademii i insty
tutów.

— • Na wniosek ministra handlu zamknięto wspólne 
mieszkania studenckie przy petersburskim instytucie poli
technicznym. Tymczasowo mieszkania powyższe oddane 
zostały na potrzeby naukowe instytutu.

— Dnia 21-go b. m. o godzinie 12-ej w południe przy 
zbiegu ulic Nizkiej i Karmelickiej, na jadącego powozem 
p. Emila Weigle napadło kilku wyrostków, otoczyli wo
lant, a jeden z nich usiłował zatrzymać konia. Dzięki 
przytomności woźnicy, który silnie zaciął konia, udało się 
napadniętemu dotrzeć do garbarni, wraz z 2,000 tysiącami 
rubli: które wiózł na sobotnią wypłatę dla robotników. 
Złoczyńcy dali trzy strzały za uciekającym p. Weigle, 
z których jeden zranił go w palec.

— Z powodu zatargów, panujących między robotnika
mi a administracyą, przędzalnia M. Silbersteina została 
zamknięta i wywieszono ogłoszenie, iż jeżeli robotnicy zgo
dzą się pilnie pracow7ać, utrzymywać porządek i bezwarun
kowe posłuszeństwo majstrom, oraz przyjmą listę kar, to 
fabryka zostanie w ruch puszczona. Robotnicy nie zgadza
ją się na płacenie kar, wobec tego przędzalnia jest nie
czynną.

— Do „Kuryera Łódzkiego“ piszą z Argentyny, prze
strzegając lud polski przed emigracyą. W południo
wej Ameryce warunki są ogromnie trudne, klimat zabój
czy, straszna drożyzna i brak niezbędnej znajomości języ
ka hiszpańskiego. Zanim więc Polacy z Królestwa i L i
twy udadzą się do Argentyny, powinni dobrze się zasta
nowić, że mogą narazić się na straszną nędzę.

— W Radomiu wojsko i policya otoczyła gmach Towa
rzystwa Kredytowego ziemskiego. Zrewidowano wszyst
kich interesantów, urzędników i przetrząśnięto gmach 
cały. Znaleziono na strychu paczkę odezw P. P. S., wy
dawnictwa nielegalne, i broszury, przeznaczone dla żoł
nierzy. W piwnicy znaleziono trzy karabinki Mausera, 
kilkanaście rewolwerów Browninga, kilkanaście paczek na
bojów, dynamit i znaczną ilość rtęci piorunującej. Aresz
towano wiele osób, a podobno i organizacyę P. P. S.

— Dnia 12-go b. m. królewicz serbski Aleksander, 
przejechał przez Warszawę, udając się do Petersburga.

— W twierdzy Modlińskiej więźniowie rozpoczęli gło
dówkę, żądając poprawienia warunków życia.

— W kopalni Mortimer w Sosnowcu zastrajkowało 
2,000 robotników, wyrażając swoje oburzenie z powodu 
wybudowania budki dla sztygara, tak, iż robotnicy muszą 
s;ę z nim porozumiewać przez okienko, jak w monopolu.

— Wśród rozmaitych strejków, przed kilku dniami 
powstał niebywały strejk przemytników, a głównie przę- 
mytniczek, uskarżających się na wyzysk odbiorców kon
trabandy.

— W okolicach Tomska patrol kozacki pochwycił przy
wódcę napadu na pociąg kolei tomskiej, znaleziono przy 
nim torebkę, zawierającą 30,000 rubli i brauning. Na
pastnicy uzbrojeni byli w karabiny.

— W Krakowie przed trybunałem przysięgłych toczy 
się proces, wytoczony przez Ignacego Daszyńskiego, re
daktora „Naprzodu,“ o obrazę czci, przeciw Ludwikowi 
Szczepańskiemu, redaktorowi „Nowin.“

— Na Kahlenbergu, pod Wiedniem, odrestaurowano ko
ściół na pamiątkę rocznicy 12-go Września 1683-go roku. 
W kościele tym Jan I ll-c i, rankiem przed bitwą służył do 
Mszy św., podczas której przyjął komunię świętą i paso
wał syna swego na rycerza. Tak cenny pomnik sławy 
narodu polskiego należało godnie utrwalić, co też usku
teczniono obecnie. Koszty robót wynoszą 63,000 koron, 
z sumy tej spłacono dopiero 31,000 koron, pozostaje 
jeszcze do pokrycia 32,000. Koniecznej restauracyi wy
magają: kaplica Sobieskiego i dach kościelny, na co po
trzeba 58,000 koron. Ks Kuliński, rektor kościoła, ma 
jednak nadzieję, iż prawdziwi patryoci pośpieszą z pomo
cą materyalną, gdyż nawet niektórzy szlachetni Niemcy 
nie szczędzili ofiar.

— Pani Salomea Kruszelnicka, znana śpiewaczka, któ
ra mianując się Rusinka, wystąpiła w obronie studentów 
rusińskich wkrótce po napadzie na uniwersytet lwowski, 
obecnie chce odegrać rolę skruszonej, ofiarując pewną kwo
tę pieniężną na cele filantropijne w Warszawie, aby sobie 
pozyskać dobre przyjęcie, w razie zaangażowania jej do 
opery tutejszej.

— W Sofii dnia 13-go b. m. odbyło się odsłonienie po
mnika Aleksandra Ii-go, cesarza rosyjskiego, jako oswobo- 
dziciela Bulgaryi z pod jarzma tureckiego.

Od  Adm inistracyi

Celem uniknięcia zwłoki w przesyłaniu na
szego pisma, upraszamy Szan. Prenumerator- 
ki o wczesne wnoszenie przedpłaty na kwar
tał następny.

Zwracamy przy tern uwagę, że dla uniknię
cia wszelkich nieporozumień, najlepiej wysy
łać listy pieniężne bezpośrednio do Admini
stracyi „Bluszczu“ (Nowy-Świat, 41).

Treść numeru:

Organizacya i taktyka ruchu kobiecego u nas, referat J* 
Okszy.— Bez celu, powieść, przez Maryana Gawalewbza 
(ciąg dalszy). — Fantazya (wiersz), przez Zofię Zacharkie- 
wiczównę.— Francuz o poezyi polskiej, przez T. Prażraow- 
ską. — „Dzieci,“ przez E. Żm. — Piękna wyspa, przez 
C. Walewską (dokończenie).— Niezwykła kobieta, przez 
K.— Praca kulturalna kobiet rosyjskich, przez J. W. (ciąg 
dalszy).— Akademia dla kobiet.— Szkoła języków obcych 
dla dzieci, przez N. J .—Towarzystwo Kursów Naukowych. 
—Szkoła p. Jadwigi Cichińskiej, przez N. J .— Wystawa 
w Ciechanowie, przez W. Wojciechowskiego.—Z litaratury. 
przez Z. Różyckiego i z. — Kronika działalności kobiecej, 
przezN. J. i Z. S .—Chwila bieżąca.—Od Administracyi.— 

Ogłoszenia.

Do dzisiejszego numeru dołącza się arkusz 17-ty powie
ści Piotra LotTego z życia współczesnych haremów turec
kich, p. t. „Rozczarowane,“ w przekładzie M. Łaganow- 

skiej.

Dor a lek: Opis ubiorów i robót z rycinami.

O G Ł O S Z E N I A .

“ Skład sukna i kortów“
J a n  J a c z e w s k i  i S - k a

w  W a r s z a w ie , 13 TR ĘB A C K A  13. T elefon  45-16
(n a p rze ciw k o  dom u dochodow ego)

m a l e r y a ł ó w  s e z o n o w y c h  
k r a j o w y c h  i z a g r a n i c z n y c h .Otrzymał duży wybór

P R Ó B K I  W Y S Y Ł A  G R A T IS

lodowego) I  

w ych
c z n y c h .  I

Krawiec Damski August Śmietański  
3 W a r s z a w a ,  M a r s z a ł k o w s k a  6 2 ,  w podwórzu.

3 O tw orzył P racow nię Okryć. K ostyum ów , F u te r  i t. p. 
 Ceny bardzo p rzystęp n e .  

Szkoła artystyczno - zawodowa
dla  k o b ie t

A n ie li L e w a n d o w sk ie j  przełożonej 7 kl.
w  W a r s z a w ie , K o szy k o w a  3 3 a. Programów szczegółowych udziela kancelarya szkoły.

MOZAJKI a rty s ty cz n e j i INTARSYI
K URSY I PR A C O W N IA

W S P Ó L N A  4 7  A m. 3 .
P r a c o w n i a  przyjmuje obstalunki z zakresu m eb larstw a, d ek o ra -  

e y i śc ien n ej i g-alanteryi.
K u rs  roczny obejmuje m ozajkę d rzew n ę , m eta lo w e  z k o śc i  

s ło n io w ej, p er łow ej m asy  i  szy ld k p etu .



1840.
Główny S k ład  Żyrardow ski

Krakowskie Przedmieście J\f° 55, w Warszawie

Poleca na Sezony  Flapele, Barchany, Materyały puchowe.

Jesienny i  Zim ow y: k o ł Dr Y, PLEDY, G H U ST kl.

1896.

firanki, Portyery, Dywany. 
Wyroby pończosznicze.

Hamburg Amerika Linie

Hamburg-Brazylia 
Hamburg-La Plata 
Hamburg-Kanada

Bezpośrednie połączenie niemieckiemi 
pocztowemi 1 pospiesznemi okrętami.

Przewóz podróżnych
do wszystkich części świata.

Hamburg-Newyork
' ' Hamburg-Mexyka

Hamburg-Kuba 
Ham bürg-Azja Wschodnia 

Hambnrg-Afryka.
Pierwszorzędne okręty
te  znakomitemi urządzeniami

w międzypokładzie dla 
wychodźców.

Umiarkowane ceny; dobre i zupełne 
utrzmanie podczastrwaniacałejpodróży.
Dla wychodźców mojżeszowego wyznania 
s% podawane na okrętach jadących do 
Newyorku potrawy według rytuały moj

żeszowego.
Bliższych szczegółów udzielają zastępcy 

Towarzystwa jak również i

Hamburg-Amerika Linie,
Abteilung Personenverkehr, Hamburg.

 zd en erw o w an ym  i pozb aw ionym  en e rg ii
 życ iow ej p rzyw raca  s iły  1 chęć do życ ia  

 SANATOGEN BAUERA 
P ochlebne opin ie  w ięce j n iż  3 60 0  le k a rzy  
* profesorów . Dostać m ożna w e w s zys t-  

 k ich  ap tekach  i sk ładach  aptecznych. W y»
 strzegąc się b ezw artośc iow ych  n aś lad o w n ic tw .
 P ra w d z iw y  ty lk o  w  o p akow an iu  rosy jsk lem .

 Broszury gratis i franco wysyła S. KARCZEWSKI, Warszawa,
 Nowo-Senatorska 4L 

1806. Biuro nauczycielskie
„Załęski”

poleca: nauczycielki, nauczycieli, bony Niem
ki i Polki. Sprowadza Francuzki z własne

go biura w Paryżu,

M azow iecka 3,
Telefon 42-14.

Pierwszorzędne Biuro Nauczycielskie ®g 
S KA RPIŃSKIEJ

POLECA: nauczycieli, nauczycielki, bony 
francuzki, niemki, angielki.

Warszawa, Moniuszki 7. »■«■■«

Cechowa szkoła kroju i szycia
z  p e n s y o n a t e m

N atalii T isserant Żórawia JVh. 9,
uczy gruntownie i przygotowuje na Podmistrzynie i Mistrzynie. Przy szkole jest specyalna 
Pracownia sukien i okryć oraz haftu. Zakład ten będzie p r z e n ie s io n y  Z  d. 8  p aź

d z iern ik a  na u licę  P ię k n ą  JNfo. 3 4  (róg* M arsza łk ow sk iej).

Kaucyonowane 
BI URO NAUCZYCIELSKIE

W andy R ościszew skiej
I W a rsza w a , B rack a  23, 

Ł ó d ź ,  P rzejazd  14.
Poleca Nauczycieli, Nauczycielki, Freblów- 

ki, Bony różnych narodowości, mm
i

Le dernier cri de la 
Corset-Jupon

K U P U J Ę  B R Y L A N T Y ,
Z-tOTO, SREBRO i KWITY LOMBAROOWE

H e n r y k  J u w i l e r
Nowy-Świat 59, l-sze piętro front. Tel. 5528.
Sprzedaje Biżuteryę: Srebro okazyjne. Kon-
tentuję się małym zyskiem, bo w mieszkaniu. I Rutynowany nauczyciel muzyki

wyucza na wszelkich instrumentach, symfo
nicznie w przeciągi* 2 tygodni za bezcen 

Tam ka J S fo . 4 6 , m. 3 0 .

modę
Magazyn
Gorsetów AUX QUATRE SA ISONS

Warszawa, 
Wierzbowa 6, 
Telefon 7248.

 L ec z n ic a
D-ra M. Roszkowskiego

dla d z ie c i
Zielna 11, tel. 2184.

* *  WARKA FABRYCZNA
N-De par. 2C276/35n

Zakłady Przemysłowe  
KarolaMichlera

w  W A R S ZA W IE , W o lsk a  40.
mają honor zawiadomić swoich odbiorców i Szanowną 
Publiczność, że

Obstalunki na makarony
przyjmowane są w kantorze zakładów ul. W o l s k a  N o. 4 0  (telefon 723 723) i w składzie 

* makaronów ul. D łu g a  Jsfh. 2 8 ,  (telefon JY» 12-33).

Wszystkie obstalunki załatwiane są bezzwłocznie.

j Szkoła Dekoracyjno-Artystyczna
Chałus - Dunin j

Ż ó r a w i a  Nr. \
Teorya kompozycyi, perspektywa, histo- 

| rya sztuki (E. Niewiadomski), rysunki, | 
I malarstwo, (akty), lekcye od 9-ej do 4-ej.
[ Wykłady rozpoczynają się 1 Paździer.

SZKOŁA OCHRONIAREK Ciepła JSTq 4;
W ik to r y i  J ęd ry czk o w sk iej

Kursy pedagogiczno-freblowskie dla nauczy
cielek, wychowawczyń, slöjd, koszykarstwo, 

po ukończeniu świadectwa, posady.

Pierwszorzędne biuro nauczycielskie

ANTONINY PIA SEC K IEJ
poleca: nauczycieli, nauczycielki, bo

ny, sp row adza cudzoziemki.
WARSZAWA
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