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KAWA 
PALONA 

HERBATA 
WINA 
francuskie, wę~ierskie iid. 

WODKI 
COGNAC itp. itp. 

M.JAW~RUl[KI 
RYNEK 44 
KRAKÓW 

TELEFONY: TELEFONY: 
Zan,d: 302 Portjer; 307 

SANATORJUM 
POLSKIEGO 

CZERWONEGO KRZYŻA 
..,... ZaL.opanem 

Urządzone na 180 łóżek: dla chorób płucnych, 
otwarte cały rok:. 140 pokoi z wodą bieiąc11 
ciepłą i zima11. Sala teatralna. Saloniki 
rozrywkowe. Bibljotek:a obficie zaopatrzona. 
Czterech lek:any - spec:jali1tów, z nacxelll)'m 
lelcarzem D-rem LUDWIKIEM FISCHEREM. 
Zoak:omide wyszkolony peraonel pielęgniarski. 
Własny i ab i n e t R o e u tg e n a i pracownia 
bak:tcrjolo1iczoo • chemicxoa. 
Leczenie klim tyczno·dj tetyczn", poleg jące 
n• obfitcm w iywieniu 1 leiakowaniu we 
wzorowo urz dzonych leialniach wraz ze 
to owaniem wszystkich najnowszych metod 

I zenia ruil cy płuc 

Saoatorjum przyjmuje chorych ze wszystkich 
w ars t w społecznych Urzqdoicy państwowi, 
posiadaj11cy p r x eka z lelcarza powiatowel[o, 
korxystaj11 ze imaczoych ulg. 
Cenniki wysyła i~ na i11d nie. ZARZĄD 

PRYWATHE 

GIMNAZJUM 
ŻEŃSKI 
im. KRÓL. JADWIGI 
(TYP HUMAHISTYCZHY) 

W ł<RAKOWIE, RYNEK GL. l. 3 

z PEŁNEMI prawami gimn. państw., 
z planem naukowym według norm -
przepisanych przez Ministerstwo. 

Liczy siedm klas od li-VIII 

Język niem. i franc. obowi\zk. 
łacińalci (ohow. od IV. kluy) 
aafiel.ki (aadob. od V. kluy) 

CZESNE 650·- ZŁOTYCH ROCZNIE 
w 10-ciu ratach 
mi••i•c 1nych 

Taltaa przyj,cia dla nowawat,pujqcych ucz.nic 
ZŁOTYCH 20. 

WYKWINTNE 

PŁASZCZE 
DAMSKIE i 

KOSTIUMY 

HrnSCHFELo 
i SCHECHTER 

KRAKÓW, RYNEK 14 I. P. 
120K ZAŁOŻENIA 1880 

~ENY UMIARKOWANE 

„ 

32 (Linia C-D). Tel. 123-44 i 138-72. Przeprowadzki. 

Płaszcze i Kostiumy poleca 

ADOLF Braciejowski 
Kraków1 Grodzka 4 
Telefon 123„53 
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BAR 
RESTAURACJA 
„POD RATUSZEM„ 
KRAKÓW, RYNEK GŁ. L. 30 

TELEF. 122-29 

WYDAJE 
OBIADY 

MENU 
NAJMILSZY LOKAL 

SPOTKANIA 
Wieża Ratuszowa w Krakowie 

PO 
TEATRZE 

FILIŻANKĘ 

GORĄCEJ 

HERBATY 
ZAPEWNI 
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NI • SANATORJUM W BATOWICACH = e 

pod Krakowem p. Raciborowice, tel. krakowski 137-30 ; 
2' 

OTWARTE CA~Y ROK fłJ 

~ 
i Choroby układu u er w owego organiczne i czynnościewe. Zaburzenia nerwowe 

w schorzeniach przemiany materji i wewn~trznego wydzielania. Stany rekonwalescencji. 

LECZENIE ODWYKOWE. LECZENIE ODWYKOWE. 
i' 
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Dom Spedycylny KAROL SZAMROT, Kraków, Rynek 61. 
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R. ALEKSANDROWICZ 
MAGAZYN PAPIERU 

I PRZYBORÓW 
PIŚMIENNYCH 

WKUAKOWIE 
BASZTOWA tt KOŚCIÓŁ MARJACKl[I SUKIENNICE 

W KRAKOWIE 
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PRACOWnlA WY'fWORnE60 

mESRIE60 
OBUWIA 

J. HEBICH 

Y'. W A C N O W I CZ 

WA R5ZAWA - UL RRUCZA 39 

RO K ZAŁ. 1866 = E 
, Józef Splichal Syn ~ 
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PRACOWNIA 1 MAGAZYN 

broni myśliwskiej, 
PRECYZYJNEJ, 

MAŁOKALIBROWEJ 

ORAZ NIEZAWODNEJ 
AMUNICJI 

KRAKÓW, UL. SŁAWKOWSKA 16 
P.K.0.410.303 TELEF. 157-12 
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~ FABRYKA MEBLI ŻE LAZNYCH ~ 
io I METALOWYCH ~ 

~ ANTONI POGORZELSKI ~ 
~ p E R F u M E R J A KRAKÓW, ŚW.ŁAZARZA 9. TEL 100-98 = 
E LESERKIEWICZ POLECA: TRWAŁE s < TANIE · WYTWORNE ... 

3r:: KRAKÓW, RYNEK GŁ. 17. TE L. 139.07 HIGJENICZNE MEBLE: z, 
O domowe, hotelowe. szpitalne, rłJ 
ffł • POLEC A W YKWINTNE jak : Łóżka mosi ;; żne blaszane, rurowe, szafki ~ 
O:: p E R F LJ My I K Q 5 M E T y KI nocne, umywalnie blaszane i mo si ;; żne, wieszaki. ... 9 wkłady do łóżek, stoły i krzesła że l azne i w. i. 1-=.. ... 
""" Urządzenia gabinetów lekarskich, szafy, stoły • • 
.:( do badań, stoły gin e kologiczne, taburety 1:1 
(!) umywalnie dent. itp. DOGODNE WARUNKI i' 
W' NAJNIŻSZE CENY ;»I 
~ I 
::.=::.._ ____________________________ = 

32 (Linia c-o) Tel. 123.441 138-72. Ruch zbiorowych przesyłek. 

KOMUNALNA , 

KASA OSZCZI;DNOSCI 
MlllSTA KRAKOWA 
ULICA SZPITALNA 1s (Gma«:L ~łasny) 

PRZYJMUJE: wkłady na książeczki oszczędnościowe 

pod naikorzystnieiszymi w ar u n ka mi. 

Za wszelkie wkłady i ich oprocentowanie r ę czy G m i n a mi as t a K r a ko w a. 
Książeczki wkładkowe Kasy Oszczędności posiadają bezpieczeństwo pupilarne. 

Rachunek żyrowy w Banku Polskim 
i czekowy w P. K. O. Kraków 410.000 

Tel.103-56, 120-65, 156-08, 173-40 

Z Komunalną Kasą Oszczędności miasta Krakowa potączony jest Zakład Zastawniczy na zastawy ruchome. 

KRAKÓW, GRODZKA 31 
TEL. 141-18 

PO MNIK JAGIEŁŁY W KRAKOWIE. 

ZNANY 

ZE S W EG O 

KOMFORTU ZAKŁAD KĄPIELOWY 

ŁAŹNIA RZYMSKA. 
W KRAKOWIE 

UL. SW. SEBASTIANA 9 
Telefon 12416 

POLECA KĄPIELE: 
ŁAŹNIĘ PAROWĄ 
WANNY. 
NATRYSKI 

DLA PAŃ: ŁAŹNIA PAROWA 
poniedziałki i czwartki 
od godz. 2-8 wieczór. 

OPTYK 

L. TOMASZKIEWICZ 
KRAKÓW, UL. FLORJAŃSKA L. 2 

TELEF. 103-09 

Poleca: Okular:y-, binokle, lornetki 
teatralne i polowe. Bar om e ir ~ 
i termometr~. W~konuie okular:'! 
i binokle na recepi:'J P. T_ Lekarz~. 



ŻYWE RYBY 
SPECJALNOŚĆ: TUCZONE KARPIE 

oraz inne gatunki ryb 

Poleca 

I. BECK, 
KRAKÓW, ULICA SZCZEPAŃSKA 3 

W PODWORCU 
T E LEFON 158-94 

ZAKŁAD RU SZNIKA RS KO-MECH ANI CZ.NY 

JAN GROCH 
KRAKÓW. GRODZKA L. 14/16 

Wykonuje wszelkie roboty wchodzące 
w zakres rusznikarstwa jak: 

naprawa broni myśliwskiej, 
broni krótkiej, siecznej itp. 
Wykonuje wszelkie roboty tokarskie, 
przyrządy do masowych wyrobów jak 
(sznity) wykroje do metali, papieru itp. 

najsolidniejsze 
najmodniejsze 
i najtańsze 

tylko w firmie Antoniego Trąbki Syn 
Kraków, ul. Szewska 12 

Bezpośredni import futer. - Naiwiększy wybór. - Telefon Nr. 134-64 

Główny Dworzec Kolejowy 
w Krakowie 

TAŃCÓW SALONOWYCH, 
SCENICZNYCH, 
RYTM O. PLASTYKI 

BALETU KLASYCZNEGO i AKROBATYKI BALET., 
·---- ~· 

w zespołach dla początkujących 
i zaawansowanych - wyucz a: 

NOWOCZESNA UCZELNIA 
ARTYSTY BALETU 

A. W. HAN KUSA 
KRAKÓW, Św. MARKA 8 

TELEFON 162-83 

JÓZEF FLACH. 

U PROGU NOWEGO OKRESU. 
14.297. Oto numer por~ądkowy przeds_tawienia, rozpoczynającego nietyłko nowy 

sezon teatralny Teatru m. im. J. Słowackiego w Krakowie, ale i okres rządów 
nowej jego Dyrekcji. 

14.297 przedstawień. Niema niewątpliwie 
nikogo, ktoby na wszystkich nich, bodaj częś
ciowo, był. Lecz zdaje mi się, że wśród tych, 
którzy pewną ich liczbę własnemi oglądali 
oczyma, mnie, a nie komu innemu rekord iloś
ciowy przynależy. Bom z tych 14.297 przedsta
wień nie setki lecz tysiące widział, :.:wiązany 
z nimi nie samą tylko ciekawością zwykłego 
widza, lecz zazwyczaj węzłami znacznie ściślej
szemi, które niekiedy nawet na kształtowanie 
si ę me~o życia osobistego decydująco wpływały. 

Przeszedłem do nowego budynku przy 
pl. św. Ducha ze starego przy pl. Szczepańskim, 
o którym do dziś dnia tyle żywych wspomnień 
zachowałem. Z parteru, gdziem jako zwykły widz 
siadywał, przeniosłem się w r. 1895 jeszcze 
jako akademik na fotel recenzenta „Przeglądu 
Polskiego", dumny - i zaiste słusznie! - i ze 
spuścizny po niezapomnianym „Kociu" (K. M). 
Górskim i z tego, żem od założenia tego organu 
profesorów uniwer.sytetu był najmłodszym jego 
współpracownikiem. Wiedeńskie dwa lata uni- JULJUSZ OSTERWA - DYREKTOR TEATRU 

wersyteckie nie przerwały mej łączności z Teatrem 
Słowackiego, bom w czasie świąt i feryj pracowicie 
nadrabiał zaległości. Po pobycie we Lwowie wróciłem i do Krakowa i na ten fotel, by go 
po śmierci Karola Estreichera jako jego następca w charakterze delegata Wydziału Kra
jowego i referenta Komisji Teatralnej zamienić na krzesło w jej łoży (na I piętrze, 
obok dzisiejszej łoży Województwa). I przez lat kilka wszystkie moje i burze 
i radości życiowe z mego najściślejszego stosunku do Teatru wynikały ... Przyszła 
wojna i na lat cztery mnie, poza krajem ją przeżywającego, oderwała od Krakowa, 
lecz na to tylko, by - dzi~em zrządzeniem losu, jak o tern jeszcze będzie 
mowa - i osobiście i artystycznie zbliżyć do dzisiejszego kierownika Teatru Słowackiego. 

Po w9jnie znowu byłem tu częstym widzem, by potem od r. 1924 jako 
redaktor „Swiatowida", a w ostatnich latach jako członek Komisji Teatralnej nap n ód 
Rady Przybocznej, teraz zaś Tymczasowej Rady Miejskiej żywy w sprawach 
teatralnych brać udział. 

I tak w sumie ogólnej złożyło się niewątpliwie kilka tysięcy przedstawień, 
co więcej powstało niemal że współżycie z naszym teatrem. 

I oto, gdy dzisiaj tę bądźcobądź dużą przestrzeń lat 29 myślą przebiegam, 
uprzytamniam sobie żywiej niż kiedykolwiek, ilu z wydarzeń Teatru Słowackiego 
byłem świadkiem, ile w nim i z nim radosnych i smutnych chwil przeżyłem, ilu 
w nim i z nim czynnych ludzi znałem, nieraz bardzo blisko i bardzo serdecznie, 
czasem też, co prawda, z tych czy owych powodów wałcząc z nimi, może i nie
jednokrotnie nawet zacięcie ... 

Z ośmiu dyrektorów, którzy przez ten czas Teatrem Miejskim w Krakowie 
rządzili, trzech już nie żyje: Pawlikowski, Kotarbiński, Rydel, dwóch teatralną 
- nie dramatyczną - działalność porzuciło (może tylko przejściowo): Grzymała 
Siedlecki i Nowakowski, dwóch: Solski i Trzciński, utrzymuje ścisłą łączność 
z zakulisami; w Krakowie pozostał tylko jeden: p. Bujański. Iluż aktorów, tak 
bardzo krakowskich, chociaż i poza nasz.em miastem znanych a nieraz i sławnych, 
już brak nietylko nam, lecz i całej polskiej sztuce teatralnej : od Modrzejewskiej 



i Hofmanowej do świeżych mogił Szymborskiego i Jednowskiego ! Iluż taki h 
„krakowskich", a przecież ogólna-polskich autorów dramatycznych przeniosło się 
już w z~światy: ze starszych Bliziński, Bałucki, Sarnecki, z młodszych Sawiczewski, 
Rydel, Zuławski i Ten wielki, pod którego płomiennym sztandarem zaczyna się 
era nowej Dyrekcji: Wyspiański. Iluż z widowni znikło na zawsze rozmiłowanych 
w teatrze ludzi, jak Koźmian i K. Estreicher, St. Tarnowski i Mycielski, K. M. Górski, 
J. Rostafiński, K. Morawski, i wielu, wielu innych„. A czy zbledną kiedy wspo
mnienia tylu górnych chwil, w Teatrze Słowackiego przeżytych, jak premjery „Kordja
na" i „Wesela", jak manifestacje patrjotyczne na „Warszawiance" podczas pierwszych 
pomruków mającej dopiero na dwa lata rozszaleć nad światem zawieruchy wojennej?„. 

Bogatą więc zaiste spuściznę po swoich poprzednikach przejmuje p. Juljusz 
Osterwa, któremu wraz z p. Eugenjuszem Bujańskim Prezydent m. Krakowa 
w porozumieniu z Komisją Teatralną powierzył przyszłe losy Teatrum. im. Juljusza 
Słowackiego. I sam też z pewnością zdaje sobie doskonale sprawę z dostojności 
swej nowej placówki, która - choćby ją urzędowa nomenklatura „prowincjonalną" 
mieniła być - była, jest i - da Bóg - będzie jedną z nielicznych, decydujących 
o losach polskiej Sztuki teatralnej, jedną z tych, które dobremu swemu kierow
nikowi zapewniają nietylko uznanie współczesności, lecz i na zawsze chlubną 
kartę w dziejach kultury narodowej. 

W młodym stosunkowo wieku obejmując tę placówkę nowy Dyrektor ma 
już za sobą niemałe doświadczenie i niezwykły mir u wszystkich, którym nie obce 
są ostatnie dziesiątki lat teatru polskiego. Jako aktor będąc już ulubieńcem war
szawskiej publiczności (Kraków, jeśli się nie mylę, poznał go po raz pierwszy, 
gdy gościem naszym będąc zagrał na naszej scenie Romea), Osterwa dojrzał 
w zupełności dopiero w czasie wojny, na com przez trzy lata w Rosji patrzał. 

Tak się bowiem ułożyło, że wojna czworo wybitnych polskich artystów prze
niosła wbrew ich woli do Rosji i aż do jesieni roku 1918 tam przymusowo za
trzymała (Solski uniknął tego losu, zdążywszy szczęśliwie na ostatni z Warszawy 
do Krakowa odjeżdzający pociąg, na który ... ja spóźniłem się o kilka minut, co 
mnie na cztery lata od Krakowa oderwało). Z tych czworga artystów wszyscy 
w silniejszym lub słabszym stopniu ulegli wpływom emigracyjnego pobytu na 
obczyźnie. W najsłabszym stopniu dokonało się to ze zmarłym kilka lat temu 
M. Tarasiewiczem, który na ogół wyjechał z Rosji takimsamym, jakim go do niej 
(naprzód do Rjazania, później do Kijowa) zesłano: klasycznym przedstawicielem 
aktorskiego „bel ·canto". Najsilniejszym wpływom rosyjskiego teatru uległa p. Wy
socka, która nietylko założyła doskonały zresztą teatr eksperymentalny na wzór 
,.Studjów" genjalnego Stanisławskiego, lecz i w pojęciu sztuki aktorskiej poszła 
za hasłem t. zw. „piereżywanja·'. Jaracza znowu pobyt w Rosji pchnął na drogę 
„socjalizacji" teatru, przeprowadzania problemów reżyserskich i aktorskich przez 
filtr nowoczesnych pojęć społecznych. 

Inaczej było z Osterwą. Sam los już poprowadził go inną drogą, dając mu 
możność przygotowania się do późniejszej misji. Oto, gdy jako „poddany państwa 
nieprzyjacielskiego" (Austrji) musiał w r. 1915 opuścić Warszawę, przerwa~ na 
dłuższy czas również niedobrowolnie, ale - jak się okazało - zbawiennie dla 
siebie działalność sceniczną, zesłany do Samary, gdzie zdała od desek scenicznych 
obcował z własnemi myślami i snuł je dalej w innym, niż dawniej w Warszawie 
kierunku. Nie znam w bezpośredniej obserwacji jego udziału w moskiewskiej im
prezie teatralnej dr. Szyfmana, wiem tylko, że przedstawienia te były - mimo -
wysokiego stanu rosyjskiego teatru, prawdziwym triumfem polskiej sztuki sceniczne' 
i nawet w politycznej orientacji Rosjan do Polski nie pozostały bez wpływu. 

Na co sam już patrzyłem, w czem - z dumą to wspominam - sam w skromnej 
mierze współdziałałem, to kijowskie czasy w latach 1916-1918. Wtedy to u Os
terwy wprawdzie nie „obiit Gustavus", ale ,,natus est Conradus". Jak często 
w życiu przemianę tę ułatwił przypadek. Osterwa - wraz z Jaraczem - należał 
do personalu aktorskiego Teatru Polskiego przy ul. Meryngowskiej, pozostającego 
pod dyrekcją p. F. R. Stosunki w teatrze wewnętrzne były nie najlepsze, bo już 
wtedy aspiracje obu artystów nie szły po linji dyrektorskiej. Na jednem z przed
stawień przyszło do ostrego konfliktu, który nawet spowodował zerwanie spek-

taklu; jak to było, ni umiem dokładnie powiedzieć, bo właśnie tego wieczoru 
wyjątkowo nie było mnie w teatrze. Nazajutrz opiekujący się teatrem komitet 
obywatelski, chcąc go uruchomić, za~iesił p. F. R. w czynnościach dyrektorskich, 
a Osterwę i Jaracza w reżyserskich, powierzając aż do wydania orzeczenia mnie 
kierownictwo arlystyczne z dyktatorską (wyraźnie!) władzą. Oczywiście pierwszem 
majem zarządzeniem było powierzenie O sterwie ponownie czynności reżyserskich. 
W współpracy z nim nad wystawieniem „ Horsztyńskiego" i dalszemi sztukami po
znałem dopiero owego prawdziwego, od warszawskich przedwojennych lat tak 
różnego Osterwę. I już się od niego nie oddaliłem. Bo, gdy sądu obywatelskiego 
orzeczenie nie zadowoliło artystów, gromadka ich z Osterwą i Jaraczem na czele 
stworzyła Nowy Teatr Polski, grający w sali klubu polskiego „Ogniwo", Osterwie 
powierzając kierownictwo artystyczne, mnie - administracyjne. 

Nie krępowany już dawnym szablonem dyrektorskim, Osterwa wówczas p~ 
raz pierwszy ujawnił się w pełni jako działacz sceniczny. Aktor szedł już kon
sekwentnie drogą wielkiego repertuaru: do dawnego Fantazego i Szczęsnego do
łączył Kordjaną, Księdza Piotra, Sułkowskiego - dyrektor teatru nawet w ówczes
nych ciasnych ramach kijowskiego teatrzyku z całą świadomością wcielał w czyn 
to, do czego w samotnych rozmyślaniach w Samarze teoretycznie doszedł. Na 
rosyjsko-ukraińskiej ziemi objawił się ten J)ajbardziej narodowo-polski działacz te
atralny. Tak! Nie wdając się bowiem w rozstrzyganie, które z kolei miejsce na
leży się w rzędzie artystów Osterwie-aktorowi, śmiem z całą stanowczością twier· 
dzić, że w Osterwie - dyrektorze ucieleśniła się najpełniej koncepcja nowoczesnego 
polskiego teatru narodowego. 

Na rosyjsko-ukraińskim gruncie wytrysło to ożywiające go czysto polskie 
źródło, tak, jak - toute proportion gardee - na paryskim bruku powstał „Pan 
Tadeusz". Nasza emigracja na ziemi rosyjsko-ukraińskiej w czasie wojny światowej, 
tak mało znana w swych czynach a jeszcze mniej w nastrojach, tern się zasad
niczo różni od emigracji paryskiej po Powstaniu Listopadowem, że mniej było 
u nas „potępieńczych swarów" polityczno-partyjnych, a za to dominantą była 
w naszych wszelkich poczynaniach górna ambicja pokazania obcemu środowisku 
całej dostojności Narodu Polskiego. Nic dziwnego: emigranci r. 1830-31 mieli 
w sercu bezsilną rozpacz na widok upadku swych najgórniejszych porywów -
emigracja lat 1914-18 natomiast - nadzieję jeśli nie pewność, że wróci do Oj
czyzny szczęśliwszej, niż ją opuściła. To był „spiritus movens" nasz w Kijowie. 
Z tego zapału i entuzjazmu dzisiaj u wielu z nas niemało już zmarniało - Osterwa 
zachował go jeszcze bardzo wiele i to jest jego najlepsza kwalifikacja na dyrektora 
krakowskiego teatru właśnie w. obecnej chwili . 

Ten jego zapał i entuzjazm, ta jego wiara w osiągalność celu, u chorobli
wych sceptyków budzi uśmiech ironiczny. Ale daleko większą jest liczba tych, 
którzy podlegają nieraz wbrew swej wóli urokowi tego zapału i entuzjazmu. I oto 
druga cenna cecha nowego dyrektora. Kierownik instytucji, mającej działać wśród 
mas, musi mieć moc suggestywnego oddziaływania na nie, bo doświadczenie uczy, 
że najpicckniejsze przedstawienia teatralne i dą na marne, jeżeli naokoło teatru nie 
istnieje atmosfera ufności. „ Reduta", najwybitniejsze dotychczas dzieło Osterwy, 
jest chyba wymownym dowodem, że nie łudzę się, przypisując mu te dwie roz
strzygające cechy: zapał i wiarę w siebie z jednej, suggestywne oddziaływanie na 
współpracowników z drugiej strony. A jeśli dodamy jeszcze, że wśród nich ma 
p. Pochmarskiego jako doradcę literackiego, p. Karbowskiego jako reżysera, zaś współ
dyrektorem jest tak wytrawny administrator jak p. Bujański, to sądzę, że „kryzys zaufa
nia", tak szkodliwy w dzisiejszem życiu gospodarczem, nie znajdzie przystępu do gmachu 
Teatru m. im. J. Słowackiego w Krakowie, ani z tej, ani z tamtej strony kulis. 

Z tern przekonaniem przekraczamy próg nowego okresu. Nowego nie w zna
czeniu rewolucyjnego zerwania z przeszłością. Przeciwnie, rozwijając dalej to, co po 
swoich poprzednikach dziedziczy - a jest w tern wiele dobrego - ożywiona 
własnym entuzjazmem i własną wiarą w siebie, wsparta zaufaniem Zarządu miasta 
i społeczeństwa nowa Dyrekcja do księg i dziejów naszej ukochanej sceny dołączy 
niewątpliwie nową chlubną kartę. Q. F. F. Q. S. 



OD „f ANTAZEGO" DO „WESELAh 
Od „Fanfazego" do „Wesela '· - oto droca repertuaru, który Teatr im. 

Słowackiego "\V pierwszym miesiącu nm,vego sezonu ma odbyć. Droga l:o 
niełatwa do przebycia, gdy się uwzględni, Że w ciągu jednego miesiąca trzeba 
5 sztuk wysta\vić, co chyba nie jest rzeczą fak prostą, jakby l:o się "\vyda= 
wało komuś, nieobeznanemu bliżej z pracą i:eal:ru. Trzeba narazie zasto
sować się do przyjętego w Krakowie zwyczaju przychodzenia co tygodnia 
z premjerą i na każdą sobotę października wyznaczyć nową sztukę. Od pu
bliczności jedynie i jej życzliwego poparcia zależy, by featr mógł w przyszłości 
pracować normalniej w obrębie dwóch, najwyżej trzech premjer na miesiąc, 
Tymczasem jednak trzeba być wiernym krakowskiej tradycji, dzięki czemu na 
październik aż 5 premj~r przypada. 

W fem są 4 pozycje odrębne, zgodnie z repertuarowym planem feal:ru. 
Pierwszą pozycję stanowi poezja klasyczna, drugą twórczość 

po 1 ski c h a u i: or ów wsp ó l czesnych, trzecią i: w Ó r cz oś Ć .Po 1 ski c h p i= 
sarzy już nieżyjących, ale należącY.ch jeszcze do doby "\Vspółczes= 
n ej jak Rydel, l~il:l:ner, Przybyszewsld, Zuławski, Kisielewski, Orkan i inni, 
czwartą wreszcie stanowi f. w ó r cz o ś ć "\V sp Ó I czesnych pisarzy z ag r a= 
Il i cz Il y c h. 

\V fen sposób polskiemu reperf.uaro\vi daną jest: znaczna przewaga nad 
repertuarem zaQranicznym, niemal w stosunku 3: 1, gdy się weźmie pod 
uwagę, że pozycja pierwsza, tj. poezja klasyczna poza planowanem wysfawie= 
niem w l:ym sezonie jednego ul:woru Szekspira (. \Vieczór trzech króli") 
i jednego dramatu Schillera („Don Carlos"), a prawdopodobnie także dzieła 
jednego z tragików greckich przedewszysl:kiem obejmuje polską twórczość. 

W tym układzie wyraźnie zarysowuje się myśl przewodnia, jaka przy= 
świeca reperl:uarowemu programo"\vi nowego sezonu, wpisanego zdecydowanie 
pod znak twórczości rodzimej, nawel: z pewnem ryzykiem, g·dy się 
zna przeważające nastroje i teatralne pożądania pewnych sfer powojennej 
publiczności. Trzeba jednak iść na fo ryzyko, by za wszelką cenę forować 
drogę klasycznej liferal:urze dramatycznej, jak i świeżym i:chnieniom poezji 
rodzimej. Miejmy nadzieję, Że l:ę zdrową i twórczą intencję oceni ludność 
Krakowa i swą wypróbowaną życzliwością otoczy pracę l:eafru. 

Pozycję zafem pierwszą w miesiącu październiku sfanowi i zarazem 
ol:wiera nowy sezon - „ Fa n i: a z y". Niel:ylko dlatego, że to Sł o w ac ki, 
więc pal:ron polskiego dramatu, a w szczególności sceny krakowskiej, kl:óregu 
słowo natchnione godzi się, by rozbrzmiało w pierwszym dniu nowe{?:O okresu 
pracy. Nief.ylko dlatego, że już przez 15 lal: nie było „Fanfazef.?O" na scenie 
krakowskiej. Ale także dlai:e{6o, że z dziełem fe1u wiąże się pofrosze i życie 
sceny krakowskiej, odbija się w niem hisl:orja niejednej schodzącej czy już 
zachodzącej gwiazdy teatru polskiego, dzięki czemu „Fantazy", f.o fenomenalne 
dzieło polskiej lil:eral:ury romanl:ycznej, jesl: zarazem pięknem nawiązaniem 
„między dawnemi a młodszemi laty". 

Po raz pierwszy na scenie krakO\vskiej, jeszcze w Starym T eafrze, poja= 
wiło się to dzieło w dniu 6 kwietnia 1878 roku, z papierów pośmiertnych 
poety przez Małeckiego dobyte i pod f.yl:ułem „ Niepoprawni" wystawione, 
l;Iłównie dzięki sfaraniom znakomifej Hoffmannowej, obok której {F;?rała ldalję) 
zajaśnieli w l:ej sztuce Ładnowski, \Volska, Richter, oraz Siemaszko i So= 
biesław. Następnie po 20=lef.niej zgórą przerwie druga z kolei prezenfacja tego 
dzieła już pod f.yl:ułem • Nowa Dejanira" przypada na 8 lutego 1899, z Si en= 
nicką, Sliwickim, Kamińskim, Siemaszką, Bednarzewską i T rapszówną 
w rolach głównych. Trzecie z kolei v.rysfawienie i:eiio dramatu w dniu 13 
stycznia 1903 zajaśniało blaskiem już zachodzącej wówczas gwiazdy Heleny 
Modrzejewskiej w roli ldalji, oraz wschodząceflO wielkie1;Io talentu lirycznego 
Michała Tarasiewicza w roli FantazeflO, nadto z Kotarbińskim, Wysocką (Dianna) 
i Zelwerowiczem. W czwarfem z kolei wystawieniu .Nowej Dejaniry" d. 24 
marca 1906 r. w roli ldalji jaśnieje już nowa gwiazda featru w osobie Ireny 

Solskiej wespół z Tarasiewiczem, \Vysocką, Sobiesławem. W piąfej prezen= 
facji tego dzieła na scenie krakowskiej w dniu 25 kwietnia 1907 r. i w na= 
stępnej, szóstej z kolei , w dniu 19 października 1909 r„ obok znanych już 
z poprzednich wysławień fego dzieła gwiazd Solskiej, Tarasiewicza, \.Vysockiej, 
z lal: dawnych jaśnieje jeszcze ciągle świetne nazwisko Bronisławy \Volskiej, 
grającej od pierwszeflO przedsfawienia rolę Respektowej. Gdy zaś po raz 
siódmy z kolei wysławiono \V KrakO\vie „Nową Dejanirę" w dniu 6 paździer" 
nika 1917 r„ widzimy obok Solskiej jako ldalji nowego, subtelnego odhvórcę 
roli Fanfazego w osobie Węgierki, a dalej Zelwerowicza, Bończl,, Feldmana , 
(w roli Rzecznickiego) i Szymborskiego. 

Po pięl:nasf.olel:niej przenvie wraca znowu na scenę krakowską fen wir= 
l:uozowsko skomponowany, choć przez poetę niewydany dramat. \V świetle 
zaś nowych sf.udjów dzieło to innego, coraz głębszego wymaga wyrazu. Od 
czasów Małeckiego, Tarnowskiego, a także Tretiaka odbiegliśmy j akże daleko, 
d zi ki zaś przedewszysf.kiem monumenfalnem u dziełu Juljusza Kleinera o Sło" 
wackim jawi się nam "Fantazy" (bo fen l:yi:uł zaznaczony jest': na pierwszem 
miejscu w rękopisie poel:y, a dopiero dalej innem pismem dopisany jes t 
drugi l:yl:uł "Nowa Dejanira"), w nowem wszechsl:ronnem. oświetleniu, do 
któreflO niebawem przyłączą się coraz l:ó wnikliw sze spojrzenia, płynące naj~ 
wydatniej z głębokich sl:udjów Pawlikowskiego i innych rozważai1 nad 
mistyką Słowackiego. W Ś\vietle n au ki T owiańskiei;JO, który na widownię 
publiczną \V Paryżu występuje jesienią r. 1841, fo dzieło Słowackiego w tym 
w Jaśnie czasie poczęte, nabierze nowych kolorów i świateł. Ich promienie 
zaznacza już poczęści w swym interesującym komentarzu (do wydania „Bib= 
l iofeki Narodowej") Dr. Stefan Kołaczkowski, zbiera je skrzętnie i ściśle 
z towianizmem wiąże w przyg-ol:owywanem większem sl:udjum o "Fantazym " 
arl:ysfa krakowskiej scen y p. fl.enryk Modrzewski. 

Jawi się nam zafem już w innem nieco świetle postać Fa n f. az ego, któr y 
z kapryśnego, egoistycznego fa n i: as f. y przez mękę Jana, sybirskiego zesłańca 
i śmierć ofiarną M ajora zmienia się w „człowieka" {,,.„ przez l:ę śmierć krwawą 
i c.iemną - jestem człowiekiem ochrzczon"). Wraz z Fanfazym i inne 
os oby dramatu na wyższy .szczebel" wsi: pują, tworząc poniekąd l:ę zn an ~! 
z nauki T owiańskieqo a w dramacie wspomnianą „kolumnę duchów", przez 
do b ywanie z siebie coraz l:o szlachetniejszego • l:onu ·, !lłoszonego przez tow ianizm . 

Z „ F antazego" scena ma wyczarować nie tylk o zaklęty w t o dzielo u r ok 
poezji, nie tylko charak tery tyczny dla tego uf.woru realizm posfaci i syl:u cyj, 
l cz fakże ten głos budząceflO się człowieczeństwa, fen i: o n d u s z y , ki:' ry 
o by usłyszeć chciała i w ido nia, fen fak ważny element l:eaf.ru, współ=graj <!CY 

:~: 
.e scen .· * * 

W stronę innych zagadnień zwraca nas następna premjera, obejmująca 
p zycję współczesn j twórczości polskiej, a związana z r uchem artysl:yczn m 
m ia sl:a naszego. Kuli:ywujqc bowiem twórczość rodzimą, chcemy w szcze {6Ól= 
n ) ŚCi mieć na oku literackie talenty Krakow a, który m scena krakowska 
dostęp do feal:ru zobowiązana jesl: ułatwiać. W chodząca w tym wypadku n a 
s cenę nowa sztuka wybitnie ufalenfowanej poetki Krakowa Mar j i K os s a k= 
J a s n o r z ew s k i ej (P a w 1 i k o ws ki ej) p. i:. „E g i p s k a p s ze n i ca 
ależy pozatem do fego zajmujące{?:O cyklu sztuk kobiecych, których ostatnio 

7. miesiąca na miesiąc coraz więcej u nas przybywa. Grane już w \Varszawie 
d wie sztuki Nałkowskiej, dalej Morawskiej „Sobowtór" w teatrze Ireny Solskiej, 
czy l:eż takim sukcesem „Reduty" uwieńczona „Sprawa Moniki" Szczep= 
kowskiej, sztuka Kuncewiczowej w Teafrze Małym, nadto cały szereg osta t nio 
n apisanych interesujących sztuk Pawliko"\vskiej, Ma!ldaleny Samozwaniec, 
J\lodrzewskiej, Dąbrowolskiej, czy Peref.jai:kowiczowej - of.o przykłady fego 
wzmagającego się „najazdu" kobiet-autorek na scenę, co zasługuje na uwagę 
fakże dlatego, że wchodzi z nim l:ufaj świat specyficznych trosk i problemów, 
jako znamienny odgłos tak aktualnych dzisiaj dla kobiety wstrząśnień i dążeń, 
już nie w dziedzinie emancypacji społecznej, lecz w sferze jej Życia osobisfego, 
jej serca i prawa do szczęścia. 



Z licznego szeregu autorek do sceny krakowskiej jedna z pierwszych może 
mieć prawo, jako Krakowianka, subtelna poetka „Różowej magji", mająca za sobą 
już także dwie pozycje teatralne : „Szofera Archibalda" wystawionego n a 
scenie „Teatru Małego" w \Varszawie, oraz „Kochanka Sybilli Thompson" , 
granego w teafrze im. Słowackiego. 

* * 
Pozycję t':ych, co już odeszli, a których twórczość tak żywo jeszcze jest': 

odczuwana w dobie współczeznej, reprezentuje w t':ym miesiącu dumny piewca 
Skalnego Podhala, W lady s la '.V O r ka n, którego mocna i żywotna sztuka 
„Skapany świat':", po raz pierwszy grana na scenie p olskiej we Lwowie 
w r. 1900, obecnie wchodzi na scenę krakowską pod zmienionym tyfulem 
,.Pomst a", którą to nazwę wprowadziła w swoim czasie „Reduta" w poro= 
zumieniu z autorem. 

Pozycję zagranicznej literatury reprezentuje w pierwszym m5esiącu sezonu 
poważna, pełna głębokiej myśli i niesamowitego czaru, „M ag ja' G. K. Che s= 
ter{: o n a, dzieło zasługujące na uwagę ze sfrony teafru polskiego także ze 
wzf;:?lędu na osobę autora, jednego z najwybitniejszych pisarzy Anglji, a za= 
razem gorącego przyjaciela Polski. 

* 
O szfuce i:ej oryginalnej, a cieszącej się dużem powodzeniem na scenach 

europejskich i polskich, w dalszym ciągu naszego dodatku literackiego znajdzie 
czytelnik głęboko ujęty artykuł znakomitego anglisty Dr. Rom a n a Dyb O: 
ski ego, prof. Uniw. Jarziell., jak i o innych utworach, granych w październiku, 
znajdą się artykuły szeregu cenionych pisarzy, którym zarząd teatru wyraża 
serdeczne dzięki za fak miłą z f:eafrem współpracę. \Vażne wśród nich miejsce 
zajmuje artykuł o „Fantazym" Słowackiego pióra Dr. Juljusza 
K 1 ei ner a, profesora Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, któremu 
feafr im. J. Słowackiego naprawdę jest': wdzięczny, Że otwarcie nowego sezonu 
może uświetnić skreślonemi umyślnie dla sceny krakowskiej słowami najwy: 
bitniejszego dzisiaj badacza twórczości Słowackiego. Odrębne miejsce zajmuje 
ar i: y kuł= wspomnie n ie Dr. Józef a Flach a, któremu jako referenfo\vi 
Komisji T eafralnej m. Krakowa za serdeczne wprowadzenie w nowy okres pracy 
zarząd teafru jaknajgoręcej dziękuje. Arfy kuły wybitnych krakowskich literai:Ó'.V, 
K. Cz ach owskiego o Jasnorzewskiej= Pa w lik owskiej, prof. 
Ta d. Sza n i: ro cha o Władysławie Orkanie, oraz uwag i na czasie prof. 
L. Skoczy 1 as a -- wypełniają freść niniejszego dodatku literackiego, który 
pragnęlibyśmy dla użytku Publiczności co miesiąc odświeżać, w związku 
zresztą z premjerami, wyznaczonemi na dalszy okres. 

* * 
Zamknięciem październikowego repertuaru będzie „W es el e" Si: a n i S: 

ł a w a Wyspiańskiego. Będzie fo zarazem wstępne słowo do za po= 
wiedzianych uroczystości ku czci Wielkiego Poety w 25=fą rocznicę Jego 
zgonu. Równocześnie zaś w dniu 1 listopada - dzieło fo, owiane tchnieniem 
listopadowej nocy i wypełnione urocznemi !,l'łosami „z tamtej sfrony", może 
nabrać charakteru „polskich zaduszek", naszych „Dziadów" współczesnych. 

Wsłuchajmy się jeno w słowa spowiedne, w skargi i żale owych duchów 
orznistych, co w noc listopada, w noc weselną, wypełniły chałę polską „szumem, 
gwarnością, zawrotem". 

W słuchajmy się jeno w owe frzy pamiętne godziny, miłości, rozpaczy 
i przesfro!,l'i, których mickiewiczowskie fęfno, znane z czwartej części • Dziadów", 
bije także w dzwoniących wierszach „Wesela". 

O dziele tern zresztą, jak i o innych dramafach Wyspiańskiego mowa będzie 
w następnym dodatku literackim, osobno wydanym ku uczczeniu poety 
„Wyzwolenia" i jego zasług dla foafru polskiego. 

Odrębną pozycję pracy teafru im. J. Słowackiego stanowić będzie si: a ł y 
i: e a i: r szk o 1 ny, który zorganizowany w porozumieniu z Kuraforjum szkolnem, 
już w najbliższym czasie rozpocznie swą pracę. 

„ 

Bo budując Teatr „Polski Żywej", zwracać się przedewszysłkiem musimy 
w stronę nagchodzącej Młodości, która nie tylko jest „'.vszystkiego dziedzicem" 
jak wołał Zeromski, lecz być musi również wielu ważnych, a potężnych 
rzeczy - budowniczym. BOLESŁA \.f/ POCHMARSKI 

LUDWIK SKOCZYLAS 

TEATR-SŁOWO 
.Słowa czar i \v iara słów 
ponad ziem i ~Tuz i ~ al '1 

(St. Wyspiaiislli-Skalka) 

Posłannictwem Teatru w najdostojniejszem tego wyrazu znaczeniu jest 
„ pobudzać do działania umysły opieszałe" 1

). Czyni to Teatr nie przez wy= 
stawianie komedyj i fars, które służą głównie celom rozrywkowym, ale dra= 
matu, realizującego najpotężniejszy, najwięcej skupiony ruch ducha i najwyższe 
wzloty poezji. Czar poezji dramatycznej kryje się nietyle w efektownej de= 
koracji i kostjumach aktorów, nietyle w wirtuozostwie gry scenicznej, ile 
w samem poetyckiem słowie. To Słowo zaś ma być - Mocą. Czerpie ono 
swą potęgę z wiary, która ożywia poetę, która promieniuje przez jego kreacje 
dramatyczne, płynie następnie przez je~o akfora, jak muzyka duchowa, aby 
się wreszcie dostać do chóru t. j. do publiczności. Takie Słowo jest': chlebem 
powszednim ducha. Takie Słowo wznosi go .ponad ziem i gruz i kar i daje 
mu siłę w działaniu i działanie w sile. Tak • Słowa czar i wiara słów" obj a= 
wiły się naprzód w dramacie greckim, potem w chrześcijańskim, w dramacie 
Szekspira, Calderona, Corneille' a, Goethe'!i?"o oraz w dramacie polskim: Mic= 
kiewicza. Słowackiego, Krasińskiego i niektórych współczesnych, a przede= 
wszystkiem w dramacie \Vyspiańskiego. 

Dzieła łych wielkich dramatyków stanowią niewyczerpaną skarbnicę, 
wielką tradycję ducha, z którą żadnemu feafrowi zrywać niewolno pod fJrozą 
za trafy swego posłannictwa. Nie znaczy fo, żeby obowiązkiem T eafru było 
wystawiać jedynie sztuki o najwyższych walorach poetyckich. Jak w Życiu 
codziennem człowieka są chwile nierówne i nie może on żyć w ciągłem 
podniesieniu ducha i egzaltacji, tak samo i w T eafrze nie można karmić 
publiczności wyłącznie wielkiem Słowem. Ale odstępstwo T eafru, choćby na 
pewien tylko okres od jeijP najwyższych zadań, musi doprowadzić do jego 
zwyrodnienia i upadku. I kto wie, czy nie w tern leży przyczyna !;!łówna 
dzisiejszego, powolne!,l'O zamierania teafru i zobojętnienia szerokich kół pu= 
bliczności dla jego sztuki. 

Powrót': do T eafru-Słowa - fo jednak dopiero połowa zadania. Druga 
polowa fo przysfosowanie teafru dzisiejszego do ekspresji poetyckiego Słowa. 
Pod fym względem ma teatr dzisiejszy wiele błędów i grzechów do zwal= 
czenia. A przedewszysfkiem ów zbyi:ek w dekoracji, nie mówiąc już o niepo= 
frzebnym przepychu samej sali i budynku teatralnego, który zabija swą pre= 
fensjonalnością powagę i dosfojną prosfofę Słowa poetyckiego. 

.Najfantastyczniejsze sceny Szekspira - mówi Mickiewicz w Kursach 
lit. slow. - przedstawiano w budynkach starych i opuszczonych bez żadnych 
dekoracyj i machineryj " . 

• Kiedy zapał poety nie O!,l'arnia słuchaczy złudzeniem, kiedy słowa jego 
nie złocą im ścian i nie zmieniają ciągle malowideł w głębi widowiska, fo 
albo szi:uka nic nie warta, albo czucie publiczności zupełnie stępione M. 

W naszych czasach doszło do takiego rozpanoszenia się dekoracji i kosfjumu 
teatralnego, do fakie!,l'O nasfępnie zepsucia smaku, Że wielkie poetyckie Słowo 
wydaje się publiczności zbytecznem, czemś co ją denerwuje i nudzi. Teatr: 
Słowo wymaga zatem w fym względzie gruntownej J;eformy, zanim powróci 
do swych królewskich praw. 

l) Mickiewicz: Kursa literat. slow. L. XV i 



Najważniejszą jednak reformą, konieczną przy wprowadzeniu Teafru= 
Słowa w życie, jest stworzenie nowego typu aktora. 

Aktor dzisiejszy, zagranicą i w Polsce, zmanierowany i zepsuty w ciągłej 
grze w łeafrze, który służy głównie celom rozrywkowym, posiada doskonale 
opanowane rzemiosło artystyczne wedle podanych mu wskazówek, przepisów 
i szkół. Taką sztukę aktorską nazywa jednak \Vyspiański .sztuką Poloniu= 
szów". Jest to .sztuka wymierna, służebna i wygodna, nic nieznacząca i ukla = 
syfikowana: „ theatrum Poloniuszów" 1). 

Teafr=Słowo wymaga aktora, który swoje powołanie uświęca inmą Sztuką. 
Jaką? To ~sztuka wolna, panująca, sądząca, rozkazująca, nie podlegająca mierz 

wadze, krom prawdzie i. artyzmowi i logice artyzmu". 
• TO SZTUKA MYSLENIA „ ~). 
Jak ma aktor myśleć, gdy ma grać jakąś postać z dramatu wielkiego, w ska= 

zówki do tego podał Si:. \Vyspiai1ski w słynnem już dziś si:udjum o fiamlecic , 
które we wszystkich polskich szkołach dramatycznych winno się stać ew a n = 
gielją wielkiej sztuki aktorskiej. 

T eałr=Słowo takiego przedewszystkiem aktora stworzyć musi. łvlięd~y 
'-Vspółczesnymi artystami takim właśnie był Kamiński, Solski, fakim jest dziś 
Osterwa, tak im ma być ród przyszłych aktorów w Polsce. 

Zadaniem. T eafru=Słowa jest między innemi zburzenie fradycji kiepskiej 
gry scenicznej „opartej na braku talentu" :i). 

Dwóch bowiem "varunków wymaga od aktora T eafr=Słowo: talent u 
i inteligencji, k tóra faleni: rozwi ja. Są to wymagania wielkie, ale nieodzowne . 
Od ni.eh zależy przyszłość T eafru wog·óle, a przedewszystkiem T eafru w Polsce. 

Zyjemy w okresie upadku smak u, upadku łeatru, upadku poetycznego 
Słowa. Powrót do T eafru-Słowa nie przyjdzie tak łatwo. Długo jeszcze nad 
niem będzie górował T eafr-Rozrywka. Ale każdy wysiłek realizacji T eafru= 
Słowa zapisany będzie w historji sceny polskiej głoskami nieśmierfelnemi . 
łvfusi on jedn ak być poparły przez chór t. j . publiczność łeafralną, inteligentną 
i kulturalm1. Taką opinję posiada dotąd w Polsce publiczność krakowsk a . 

\V razie gdyby i ona, ulegając prądom czasu, zawiodła, będzie musi ał 
T eałr=Słowo podj ij Ć się jeszcze je dneQo zadania. \V ychować sobie publiczność 
i sięę-nąć po nią do nadchodzącego już pokolenia. 

1) Wyspiań ski; H a mlel-studjum. :') T mże. 

}UL}USZ KLEINER 

»f ANTAZY« 
W tym utworze olśnie= 

wającym i przekonywuj;icym , 
t ak nierozerwalnie związanym 
z epokq romantyzmu, w t ym 
sądzie nad romantyką, o lat 
kilkanaście wcześniejszym niż 
„Madame Bovary" Flauberfa, 
a równie świetnym i nieomyl= 
nym jako diagnoza choroby 
romantycznej - jesi: coś bar = 
dzo dzisiejszeg-o, bardzo blis= 

M. RÓŻAŃSKI ' SZKIC DO .FAN l'AZEGO-. kiego epoce współczesnej: wal= 
ka z zakłamuniem życia, apo= 

teoza odartego z pozy człowieczeństwa, zbliżanie się do bohaterstwa i fragedji z po= 
sławą podobną do łej, z jaką chylą się czoła przed grobem .nieznanego żołnierza~. 
\V szystko zaś to złączone z ibsenowskiem zdzieraniem masek, z balzakowskiem 
oddaniem rozkładu warstw wyższych i siły pieniądza - i z mussefowskim wdzię= 

kiem kaprysu - i z władzhvem nad \Vsze!= 
kiemi sferami poezji, właściwem Słowac= 
ki emu. 
. .Fantazy~ góruje nad or,ółem teatru 
romantycznego świeżością: i jeśli we Francji 
komedje Musseta Żywotnością swą w cień 
usuwają romantyczny patos Wiktora fiu= 
go, to .Fantazy", mussetowskiemu boba= 
łermvi zawdzięczający imię tytułowe, tern 
silniejszy ma rumieniec Życia wśród blas= 
ków poezji swej i pra"vdy. Tryumfuje 
w nim realizm psychologiczny tego poety, 
który w literaturze naszej dał analizie sfa
nów duchowych wartość samoistną i na= 
czelną i w świetle analizy ukazał roman= 
tyczm1 chorą dusze;, zaczynając od autopor
tretu, kończąc na odrzuceniu chorobliwości 
romantycznej poza sfery osobistości własnej, JULJUSZ SŁOWACKI. 
na objektywnem i osądzającem jej uj ciu ..:__ 
zaczynając od poematu serca „ Godzinymyśli", kończąc na frag-ikomedji ironicznej. 

Fałszywą postawę psychiki indywidualnej wobec życia ukazał w dwois= 
t ym portrecie, w ycyzelowanym i wycieniowanym z fenomenalną wyrazistością 
i subtelnością. 

Fantazy - nieobliczalnie wielki pan sybaryta, którego słowa budzą wiarę, 
że istotnie jest poetą niepospolitym, ma wykwintnie ukszfałfo"vaną fizjo= 
g-nomję, duszę chorą i niemałe bogactwo kultury. Ale jeżeli posiadał kiedyś 
serce - zabiła je sprzymierzona z egoizmem "vyobraźnia. Zużyła się w nim 
energja na budowanie światów fikcyjnych, na szukanie pięknych słów 
i gestów efektownych. Blichtrem poetyckim barwi rzeczywistość, miast życiu 
darować poezję tę, która jest prawdą. Poza i e rotyzm wypełnia mu dni -
raczej nie wypełnia, bo krytycznem u, wyrafinowanemu jego zmysłowi tchn;-i 
one pustką i marnością. Nawet rycerskość polska posłuży tylko do konsłn.1= 
owania scen teatralnych. Potrafi spojrzeć w oczy śmierci - i i:o go nie= 
wątpliwie podnosi - ale spojrzenie O\ o będzie aktorsi:wem. 

Słowacki wiedział o łem, co jest jedną z p r aw d odsłanianych przez 
fragedję - Że wartość czło"l,ieka ujawnia się szczególnie w obliczu śmierci. 
A insćenizując w akcie piątym fragikomedję niby - śmierci, silnie d usze 
obojga bohaterów przeniknął do !? l ębi. Bo głębi nie jest pozbawiony i F an= 
fazy choć go e p oka przepoiła estetyzmem i scepi:yzmem i nauczyła go fał= 
szować życie, choć mu ród ma!Jnac i przesąd i nudę wszczepił i lekceważenie 
drugich i niechęć do wysiłku. 

Tembardziej niej est poz= 
bawiona głębi ldalja, part= 
nerka sceny cmentarnej, sios= 
tra duchowa pani Sfael i Geor= 
ge Sand, atmosferą salonów 
rokokowych przepojona i wol= 
n~~ od konwenansów erotyką 
romantyczną. l'-1a ona napraw= 
dq "ducha, co prosi o pięk= 
n ość" i kochać umie naprawdę. 
Ale zwiększyło się dążenie do 
poezji wwykwini:nej kobiecie, 
okrytej szalem burnusowym, 
przeszło w sztuczne szukanie 
czegoś niezwykłego, w pozę 
i stylizowanie ustawiczne 
i w gonitwę za wrażeniami. M. RÓŻAŃSKL SZKIC DO .,FANTAZEGO". 



Proza Życia za szara dla jej oczu o gnistych, za t w arda dla jej palców deli
katnych, pragnących t.kać jakąś tkaninę cudowną, baśniową , rza niska dla jej 
egzalfacji. 

A le i ona tworzy w życiu t y lko - pseudopoemat, marny -..v zesfawie= 
niach z prawdziwem pięknem uczuć i prawdziwym traę-izmem, które wcielają 
postaci Dianny i Jana Sybiraka. Na nich fo, mimo że usunięci są celowo na 
plan dalszy, zwraca się zainf.eresowanie serca, ę-dy ultraromanf.yczna para 
budzi tylko zainteresowanie inf.elelekf.ualne i estetyczne. I marna jest świa= 
dornie, arf.ysf.ycznie inscenizowana komedja śmierci wobec prostoty ofiarnego 
zgonu Majora. Ocaleniem jest. fa śmierć bohaterska dla Fanfazego i dla Idalji 
i jednocześnie sądem. 

Bo nie o samą analizę psychologiczną idzie, lecz o sąd etyczny, o fo, 
by ponad arabeski dusz wyrafinowanych, ponad pozę, ponad boę-ate w dźwięczne 
słowa komedjanctwo tragiczne, ponad niskie zakłamanie życia u Respekt.ów 
i wysokie sfery zakłamania u Fanfazego czy ldalji - wynieść isfoi:ne piękno 
i powagę Życia i złożyć hołd prostym i wielkim uczuciom, prostym i wielkim 
cierpieniom. 

A jakkolwiek zemst.a wyobraźni 'dawała podsfa-..vę koncepji, jakkolwiek 
poefa, któremu przyjaciel uwielbiany zagrodził drogę do zdobycia pani 
Bobrowej, w zwierciedle wklęsłem niespodzianego, paradoksalnego utworu 
ukazywał rysy Zygmunt.a Krasińskiego i pani Joanny i złośliwością marzeń 
kszfałfował los Fantazego - był fo również sąd nad sobą, było fo odwrÓ= 
cenie się od poezji pozornej i szukanie prawdy serca. 

Ulfraromantycznym bohaterom dał poeta na usługi akcję ultraroman= 
f.yczną i parodystyczną, której podstawą parodja porwania, czyniąc uf.wór, co= 
się rozgrywa wśród moralnej lichot y Respekt.ów i Rzecznickich odzwierciedle= 
niem rysów obyczajowych epoki, zarazem skupił i czar poezji, opromieniający 
Dianę i Stellę i mof.ywy komedjowe i romansowe (przybywający zdala opiekun, 
odsłaniająca fajemnice spowiedź przedśmiertna), kapryśnie nagromadził nie= 
prawdopodobieństwa, igraszkę sceniczną zdawał się układać - i przyf.em 
igraszkę ową darzył świetną, jednolitą, konsekwentną linją dramatyczną i ba= 
jecznym niekiedy rozmachem dialogu komedjowego. 

\V stylu zaś dał. przefopienie języka pofocznego w poezję. Kunszfownej 
formie pozostawił pozory f.onu prozaicznego, ujmował w płynne i skrzące się 
wiersze rozmowę prawdziwą, tworzył wzór wiersza konwersacyjnego. 

Wirtuozowskim popisem jest poew at - i mogłoby się komuś wydawać, 
Że jego realizm, napozór sprzeczny z eteryczną poezją Słowackiego, z psychiką 
samotniczą, marzycielską, to przelotny kaprys wirtuoza, wiedzącego, Że stać 
go na wszystko, nawet na odtworzenie drobiazgów Życia. Ale fu realizm był 
fazą isfotną, zasadniczą w dziejach twórczości - a tragikomedja, dająca mu 
osiągać tryumfy, była pełnym i szczerym wyrazem przełomu wewnętrznego 
wywyższenia postawy etycznej ponad est.etyczną, była sfopniem, po którym 
szedł twórca na fory mistyki, na szlaki szukania doskonałości wewnętrznej 
w prawdzie i prost.ocie ducha. 

Fe DYBOSKI 

O „MAGJI" CHESTERTONA. 
I. 

Nieprzejrzana niemal już dziś twórczość pu= 
blicystyczna, poetycka i belletrystyczna 58-let= 
niego Chestertona jest we wszystkich swych 
różnorodnych przejawach pełna buntu i protestu 
natury zdrowej, bogatej, roześmianej do życia 
i rozkochanej w człowieku, przeciwko tyranji in
telektu, która ciążyła nad całym późniejszym 
xrx wiekiem. 

Znakomity pisarz urodził się i wychował 
w samym środku epoki, w której na tle zdumie= 
wających postępów wiedzy przyrodniczej i tech= 
nicznej, oraz równoległego z niemi, oszałamiają
cego rozwoju przemysłu i handlu powstał swojego 
rodzaju dogmatyzm rozumowy: w dziedzinie nauki 
znajdywał swój wyraz w doktrynerstwie mecha
niczno - deterministycznego na świat poglądu, 
w dziedzinie życia społecznego - w okrucień
stwach przemysłowo - kapitalistycznego ustroju. 
Przeciwko tym ostatnim Chesterton, jak w poprzedniej erze uwi elbiany przez 
niego Dickens, występuje z odwiecznem hasłem miłości między ludźmi. Przeeiw 
nieubłaganemu zaś rygorowi myślowemu rzekomych „praw przyrody" podnosi 
wartosć i niezbędność pierwiastka mistycznego w życiu duchowem człowieka, 
potrzebę i pożytek wiary w tajemniczość, nieobliczalność, cudowność pewnych 
wypadków i zjawisk. Uświęconym przybytkiem tych wierzeń mistycznych, wywyż
szającym je ponad ciemną prostoduszność tłumu a zarazem chroniącym je przed 
oświeconą prostodusznością specjalistów naukowych, powinna być religja. Ale 
religja tę właśnie swoją funkcję w Anglji XIX wieku pełnić przestała. Z właściwem 
Anglikom kurtuazyjnem poszanowaniem tradycji elita ludzi nauki uchylała się od 
walki z dogmatem religijnym, obwarowując się za murami „agnostycyzmu" czyli 
doktryny o niepoznawalności prawd metafizycznych, a w gruncie rzeczy przez to 
skazując na ugorowanie całe o~romne pole możliwych przeżyć religijnych w duszach 
młodego pokolenia. Z drugie] strony z niemniej właściwym Anglikom zmysłem 
dla kompromisów i wstrętem do sporów zasadniczych kościół anglikański w oso
bach najwytworniejszych swych przedstawicieli uchylał się i uchyla od starć 
z nauką przyrodniczą, zajmując w sprawach dogmatycznych postawę jaknajlibe
ralniejszą i kładąc nacisk raczej na etykę społeczną niż na wierzenia. Ten 
pragmatyzm religijny, w zastosowaniu żyriowem przechodzący w oportunizm, 
wprawdzie łagodził atmosferę moralną kapitalistycznego świata angielskiego, ale 
nie mógł jej oczyścić na wskróś; a już w sferze wierzeń i uczuć religijnych -
prowadził w rezultacie do tegosamego wyjałowienia co agnostyczna obojętność 
ludzi nauki. To też w poszukiwaniu żywych duchowych źródeł religijności 
metafizycznej coraz więcej jednostek wybitniejszych i głębszych już z końcem 
stulecia XIX z kościoła anglikańskiego ucieka w objęcia różnych mistycyzmów: 
bramińsk.iego, budystycznego, prawosławnego, a nadewszystko katolickiego. Drogę 
do katolicyzmu wcześnie znalazł i Chesterton: zakończył ją po wojnie przejściem 
na łono kościoła katolickiego, ale już w rok przed wybuchem wojr.y w swem 
jedynem większem dziele dramatycznem „M ag i c" (1913) w szczególnie silnej 
formie proklamował uprawnienie mistycyzmu i jego wyższość nad racjonalizmem 
nauki i pragmatyzmem kościoła. 

II. 

W postaciach doktora z jednej, a pastora z drugiej strony, snujących si~ 
wciąż po scenie przez cały utwór, przeciwstawił autor sobie te dwa bieguny, 



z których myśl angielska XIX wieku jednakowo zdążała ku płytkości i zdawko
"'.ości w sprawach metafizyczno-religijnych. Obaj panowie, choć zasadniczo prze
ciwnych poglądów, wyrażają się o spornych zagadnieniach przeważnie z kultu 
ralnem umiarkowan iem: doktor, choć pra!!nący przeniknięcia całego życia spo
łecznego zasadami nauki przyrodniczej, mityguje młodego fanatyka techniki 
naukowej uwagą, że „nie możemy żyć samą naftą". A duchowny, choć odczuwa 
i rozumie: mistyczne tęsknoty natury ludzkiej, mówi o Apollinie i Jowiszu jako 
o tworach wyobraźni religijnej równouprawnionych z postaciami wiary chrześci
jańskiej, a w starciu z ortodoksją przyrodniczą posuwa się tylko do obrony prawa 
ka ż dego człowieka do powątpiewania. Przypomina nam tern wielkiego polityka 
lord~ Balfoura, który w swych dziełach filozoficznych osłabił dogmatyzm przy
rodniczy XIX wieku przez zręczne dowodzenie, że jeżeli wolno wątpić o naukach 
religji, to wolno wątpić także o teorjach uczonych, i że w myśleniu naukowem 
element wiary gra także swoją ro!ę, jak w re ligijnem. Jakby dla podkreślenia tego 
podobieństwa pewnych ar~umentacyj w sztuce, do wykwintnej a typowej dia
l~ktyki filozoficznej lorda Balfoura, autor między doktorem a duchownym postawił 
~1eco karykaturalną post d Ć księcia, który tolerancję dla przeciwnych mniemań 
1 zasad doprowadza do absurdu w swe.i praktyce dobroczynnej, a w swej zdol
ności do przejmowania się każdym powiewem obcej myśli robi wrażenie bezmyśl
nego recytatora nieskładanych frazesów. 

Na wyższy poziom natężenia przeciwieństw niż łagodna polemika doktora 
z księdzem, przenosi nas kontrast między bratem a siostrą: zmaterjalizowa ny 
Morris wraca z Ameryki, ojczyzny maszyn i cyfrowego myślenia - rozmarzona 
Patrycja chowala się w Irłandji, ojczyźnie fa ntastycznej baśni i religijnej ekstazy. 

I oto pomiędzy temi dwoma przeciwnemi ogniami młodych duchów staje 
tajemnicza postać nieznajomego, stanowiąca właściwy ośrodek sztuki. Wprowa
dzony nastrojowem pre ludjum jako poetycka istota ze świat a elfów, odsłania się 
później jako prozaiczny prestidigitator estradowy, ale niebawe m przez sztuki swe 
przenosi nas nieprzeparcie w atmosferę tajemnic prawdziwie czarodziejski,ch, -
kuglarz okazujt' s i<; w średniowiecznem tego słowa znaczeniu magikiem. S re<lnie 
wieki (a zresztą jeszcze i stul cia hum anizmu i baroku) wi erzyły w czarną i białą 
magję. I w czarną i białą m agję każe nam s iłą swych dramat ycznych czarów 
także wierzyć Chesterton. J eg o zag ad kowy bohater sam nam wyjaśnia , że pod 
wpl'ywem rozdrażnienia w sprzeczce z Amerykaninem dał się porwać pokusie 
użycia złych duchów dta dokonania sztuk zdumiewających. Popadł w magjt; 
czarną, a z nią w rozpaczliwe poczucie moralnego prze vinienia. Zatruł błogą atmo
sferę wiejskiego dworu angielskiego przez najazd gromady de monów, których 
obecność w najbardziej na:.troj owym momencie sztuki wszystkie już osoby na scenie 
zdają się fizycznie wyczuwać. 

Ale nad magją czarną triumfuje ostatecznie magja bi ała . Jak sam czarodzi ej 
przyznaje, rn agj i fałszywej przeciwstawiła rnagję prawdziwą urocza marzycielka 
Patrycja, któ ra oczarowała jego sa mego. Jeżeli w przejści u od jarmarcznego 
kuglarstwa do grozy zjawisk niewytłumaczonych wolno nam widzieć wspaniały 
gest wielkiego humorysty Chestertona, który nam chciał naocznie pokazać, że 
w życiu między śmiesznością a wzniosłością zawsze jest tylko krok jeden, - to 
nie wolno już widzieć pointy czysto komedjowej i dążenia do konwencjonalnego 
„szczęśliwego zakończenia" w owem drugiem przejściu od rozpaczliwego wyczynu 
czarnej magji bohatera cl o zwycięstwa białej magji bohaterki. Ta magja miłosna, 
która z odmętów przerażeni a i rozpaczy wyprowadza nas w jasne światło po
jednania ze świ atem, jest symbolem dobroczynnego działania najlepszych sił duszy 
ludzkiej, które według. głębokiego przekonania autora zawsze żywotnemi pot~gami 
w świecie pozostają. Ze zaś tę siłę dobrą w tajemniczym mechaniźmie spraw 
ludzkich przyoblekła fantazja poety w postać kobiecą, to ściśle się wiąże z ry
cerskim romantyzmem natury Chestertona, który już jako katolik napisał cykl 
pieśni do Matki Boskiej. Ujęcie myśli o działaniu dobra w tę a nie inną symbo
liczną formt; zbliża go w tym momencie jego twórczości dziwnie do wielkiej 
postaci Goethego: ten prz ecież w zakończeniu drugiej części „Fausta" zbawczemu 

Dobru także nadał kobiecą osobowość, wprowadzając do poematu najwyższą postać 
kob~ecą z. religji katolick!ej. ~nać i Chesterton ostatecznie wyrazić pragnął tę 
wzniosłą 1 szlachetną mysi, ktorą Goethe zakuł w rytm swych wiekopomnych słów : 

„Alles Vergangliche Das Unbeschreibliche, 
lst nur ein Gleichnis; Hier ist's getan; 
Das Unzulangliche, Das Ewig - Weibliche 
Hier wird's Ereignis; Zieht uns hinan". 

WŁADYSŁAW ORKAN 

PÓJDZ/E;VI Y, SERCE ... 
Pójdziemy, serce, tem pustkowiem, 
Będziemy sobie, pustce śpiewać -
jeno niewolno nam się żalić, 
Upada{ w męce, ni omdlewać. 

Slabe będziemy witać zdrowiem, 
Zdrowe będziemy w moc orężnić, 
\V'eźmiemy wolę: świat rozpalić, 
Rozpacz zniemialą w bunt spotężnic~ 

A gdy jedynie pustka l?lttcha 
Odbijać będzie nasze pieśni -
To wszystko jedno jest dla ducha , 
Który się tutaj w nas cieleśni. 

Bo nie dlatego dzwon rozbrzmiell'a, 
By ludzi wołać do pokłonu -
Lecz że ma serce w swojem wnętrzu 
I w spiżu moc zaklętą tonu. 

TADEUSZ SZANTROCH ... 

WŁ.O.DYSLAW ORKAN 

WŁADYSŁAW ORKAN I JEGO „POMSTA" 
Nowe wydanie „'W'yboru pism" Wł. Orkana, jego powrót na scenę i to 

w inauguracyjnym okresie nowego sezonu, świadczą dosadnie o tern, że chociaż 
odszedł już, żyje on jednak w swem dziele, które poza wiecznością w sztuce, 
zapadło także (o czem pamiętać trzeba) zasiewem życia i prac odnowa, mitycznie 
niejako, wciąż się odradzających. 

Prawdę życia i prawa jego wykrywał Orkan w nieustępliwym za niemi 
pościgu po roztokach najzapadlejszych najbliższej sercu jego „krainy kęp i wiecznej 
nędzy", na Podhalu, którego stał się pieśniarzem hezjodowym w obrazach jego 
szarych dni i prac. A snuł z nich potem program pracy na przyszłość, bo chociaż 
jego prawda życia, te dnie i prace szare były i posępne, jaśniejsze przewidywał 
czasy i ku nim wzrok obracał. 

Jeżeli wieczność jego sztuki zamyka się przedewszystkiem w twórczości 
powieściowej, w „Pomorze", „W roztokach" z arcypoematem o puszczy beskidskiej 
„Drzewiej" na czele, to ziarno jego prawdy życiowej poza twórczością artystyczną, 
w której posiał ich tyle, mają własne spichlerze w „Listach ze wsi" i „Wska
zaniach" i po różnych się dziś przemielają żarnach na pożywną mąkę wartości 
regjonalnych, w nim uznających swój sprawdzian ideowy. I tak żyje w sztuce 
i w życiu wciąż jeszcze nam współczesny Orkan, dumacz z Poręby Wielkiej, 



pierwszy u nas nie pisarz ludowy, ale chłop-pi s arz z rasy gazdów najszanowniejszych, 
o profilu orła-samotnika, wypatrującego ze szczytów niedosiężne dale. 

Najmniej stosunkowo znaną dziedziną twórczości Orkana są jego dzieła 
dramatyczne ze „Skapanym światem" z r. 1900 na czele, po którym nastąpi ły 
„Wina i kara'', „Ofiara" i „Franek Rakoczy". Przypadek zdarzył, iż ostatnim 
w tym szeregu „Frankiem Rakoczym" uczcił teatr jubileusz poety w r. 1927, 
a dziś w pięć lat później, po jego już śmierci wraca na deski sceniczne jego 
pierwszy dramat. Wyszedł on drukiem i był grany pierwotnie p. t. „Skapany 
świat". Jako „Pomsta" ożył na scenie „Reduty" i Orkan uznał jego prawo do 
zmienionego tytułu. * * 

Tło „smutnej ziemi", właściwe wszystkim prawie utworom Orkana, tern 
cięższą atmosferą wypełnia jego dramaty. Wiadomem się staje odrazu, już z ich 
tytułów, co z niego autor na przód sceny wywiedzie. Prymityw form życiowych 
nędznego świata gazdów i komorników zarysował poecie surowe kontury losów 
tragicznych, zawikłań żywiołowych, pierwotnych, tak bardzo bliskich w swym rdzeni u 
podstawowym tragedji klasycznej, chociaż rozgrywają się one w tak nieświetnem 
a wręcz kontrastowem środowisku. Może w porównaniu ze współczesną im „Klątwą'' 
St. Wyspiańskiego, z którą powinowacą się w swym rodzaju, braknie im tej czys
tości linji, z jaką się „Klątwa" przed nami rzutuje, ale jakże dalekie są one od 
literacko wymyślnej konstrukcji. Orkan wymijać wprost musi nastręczające sit( 
możliwości powikłań, by zawrzeć się w prostych i surowych konturach, które 
wypatrzył posępnem spojrzeniem w mroku spraw ludzkich. A zresztą wie on 
dobrze odsłaniając zaledwie wszystkie możliwości, że taka to już jest ta „smutna 
ziemia", że jeśli nie ten dramat, to inny wypełznie z ukrycia i wysunie się naprzód, 
by posiać grozę swą nieustępliwością. 

„Nie było, nie było 
Szczęścia na tej ziemi 
Obeszło stronami" ..... 

1 tak właśnie jest w „Pomście". Nie poradzi doli Kanty Pałac, wysiłkiem 
woli nie zmieni wiele. Zło jest jak hydra co mnóstwem larw sit( odradza. Spór 
o ziemitt zazębi się o konfikt miłości. Nie poradzi nic Hażbieta, czy uciekając 
przed gwałtem doraźnym, czy poddawszy się smutnej konieczności, gdy przyjdzie 
jej dziecko męża z inną piastować .... Oto wysuną się nowe cienie dramatu duszy, 
tak oczywiście samorodnego! Nie wymusi praw dla wzajemnej miłości nieszczęśliwa 
Zuśka, która w trudniejszem od Szimeny z „Cyda" znajdzie się położeniu. Są 
prawa wyższe, silniejsze . . . . ziemia! Jej dramat znowuż wpleciony w koło ro
dzinnej waśni Sobka i Nasty z jednej a Kantego z drugiej strony! I niema roz
wiązania w tern kłębowisku tak zagmatwanych spraw a tak pierwotnych. Nie dają 
go też akty dramatu. Ukaże je dopiero epilog, gdy wyjdziemy poza obręb dusznei 
chaty na posępne zbocza, w świat roztok zatraconych. Pojawią się tam nowe 
osoby, przedtem niewidziane. Tacy sami to ludzie, jednakowa ich dola. Dramat 
rozegra s~ niejako w tle, z którego wyszedł. W noc, gdy czuwają ludzie po 
wyrębach i polanach przy nikłych ogniskach, chroniąc dobytek przed dzikim 
zwierzem, z mroku, ze smętku okolnego, z musu wyższego, który zna Gazda
Płanctnik, przyjdzie nagle konieczność, zew krwi - pomsta. Jakże to bliskie 
puszczańskim czasom „Drzewiej". Nie zobaczymy tego na scenie. Powiadomi nas 
o tern przeczucie stróżujących i potwierdzi zapowiedziany głos sowy z nastrojem 
nocy jakże zespolony. I tak być musi. 

„Nie było nie było 
szczęścia na tej ziemi" 

W tej fazie twórczości poeta nie szukał jeszcze wyisc1a z beznadziejnej 
atmosfery, a gdy go wnet szukać począł, trafił na dramat „Franka Rakoczego". 
A jednak nie stracił nadziei. Twardy człowiek - niełatwo się uśmiechał, ale 
miał oczy bystre, daleko, daleko patrzące .. • 

* * * 
Można, mówiąc o „Pomście", wspominać wpływy Maeterlincka, którym ni'e-

zawodnie Orkan wtedy ulegał, można dostrzec w niej przerost materjału charak-

„ 

teryzującego, dokumentów obyczajowych, ale przyznać trzeba, że jednak autor 
umiał popatrzeć w skrócie dramatycznym na prawdę tła, środowiska, które od
tworzył i pokazać jak to tło staje się równocześnie najważniejszą jakby dramatu 
P.ersoną, o smutnem obliczu i przejmującym głosie, o tonie własnym, który przebije 
się zawsze, nawet przez gwar weselnego poczęstunku w uparcie wracającym 
motywie piosenki „Zielona ruta iałowiec". 

A czy nastrój, którego panowanie w literaturze dawno iuż minęło, nie jest 
w epilogu „Pomsty" naturalnym oddechem tej górskiej, smętnej ciszy nocnej, 
oświetlonej nikłemi ogniskami czuwających? 

„Wietrzycek liściami 
Po konarach szuści„." 

JASNORZEWSKA 
(lr1AR/A PA IVLIKOIVSl(A) 

DĘBOWE LIŚCI~ 
O, nie myśl o wawrzynach 
kiedy siedzisz pod dębem, 
który Liści obrębem 
niebo w gwiazdy wyrzy!la„„ 

Powiało, zaszumiało, 
dąb gada uroczyście, 
i z wyraźną pochwalą, 
zniża ku tobie liście„„ 

Ten druido-sportowy 
wieniec Nurmich i Normy, 
to za styl twój duchowy, 
za twoje piękne formy„„ 

Ludzie - sąd to szaleticzy ! 
Błędnie waży, źle mierzy 
Ale dąb cię uwieliczyl, 
a jemu możesz wierzyć.„ 

KAZIMIERZ CZACHOWSKI 

MARJA JASNORZEWSKA (PAWLIKOWSKA) 

O MARJI JASNORZEWSKIEJ (PAWLIKOWSKIEJ). 
We współczesnej poezji polskiej twórczość Marji Jasnorzewskiej jest 

najszcz~r.szym i najgłębszym w y razem duszy kobiecej. Jej postawa moralna, 
nawskros nowoczesna, wyzw olona z przesądów i nienawistna "l.vszelkiem:u 
zakłamaniu, ma pozory ironicznego chłodu. Nie ulega wątpliwości, że prze, 
waża w niej intelekt ualizm. Nawet w chwila ch najsilniej nastrojowych myśl 
poetki nie ulega nigdy rozlewności uczuciowej, przerywanej zawsze w porę 
niespod~iewaną pointą przenośni lub sarkazmem. Stąd wcześniejsze utwory 
poetyckie Jasnorzewskiej wywierały wrażenie jakby sfinksowości, potęgowanej 
nadto przez upodobanie w niepozbawionej kokiełerji pozie esf:etyczneoo sfo„ 
sunku do otaczającej rzeczywistości. W miarę wszak rozwoju twórcze~o au~ 
forki .Niebieskich mifldałów" (1922), .Różowej magji" (1924) i k o2 
medji "5 z of r Archi ba 1 d" (1924), indywidualność jej, krzepnąc na siłach 
i znajdując oparcie w rosnącem samopoczuciu swej odrębności kobi~ej, zdo= 
bywa zupełną niezależność wewnętrzną, świadomą sweę-o prawa do istnienia, 
a zatem i do buntu przeciw wyrastającym .na jej drodze przeszkodom. Doj = 



rzewa zaś w chwili, gdy oczy świata ciekawe zdołały już objąć rozległe widno= 
krc;gi Życiowe a myśl, wciąż czujna i uporczywie pracowita, nauczyła się 
patrzeć dogłębnie, aby odkrywać własną, kobiecą prawdę. Utajony dawniej 
nurt Ży\viołu osobistego przychodzi do głosu dopiero wówczas, gdy w ogniu 
Życia zdążył już zaharfować mądrość nietylko mózgu, ale i serca. Poezja Jasno= 
r.zewskiej przybiera rysy monumentalne, choć nadal lakonicznie zwięzłe, lo= 
gicznie przejrzyste, plastycznie dosadne. Liryzm poetki, aż krańcowy w swym 
objektywiźmie, dosięga wyżyn tragicznego pafosu. 

Narastanie postawy etycznej wobec życia, równoznaczne z kształfowaniem 
się fragicznego poglądu na świat, stanowczo i jasno występuje u Jasnorzewskiej 
dopiero w najnowszym jej cyklu poetyckim: .Surowy jedwab (193:2). 
W pra\vdzie już w • Po całunka c h" (1926) zarysowywa się wyraźnie przełom 
duchowy i ugrunfowywa się odrębna świadomość kobieca, w .Ciszy leśnej" 
(1928) dawny epikureizm użycia przechyla się ku sfoicyzmowi mądrości, 
w „P ary Ż u" (1929) rośnie hvórcze poczucie samotności wśród ludzi i świata, 
w • Pr of i 1 u białej damy" (1930) wyłania się zaduma nad zagadnieniami 
zaświata i śmierci - ale dopiero w • Surowym jedwabiu" obraz życia odbija 
się w myśli poetki pełnym refleksem głębokiej samowiedzy wewnętrznej, 
kontrolowanej trzeźwą oceną zastanej rzeczywisfości i opanowanej przez zdo= 
by\vczy stosunek do Ś\viafa. Twórcze, zajadłe szukanie nowego poetyckiego 
wyrazu sprzymierza się ze świadomym wysiłkiem ku dociekaniu prawdy Ży= 
ciowej. Poetka nie waha się już wnikać w nędzę lub brzydotę bytu ludz= 
kiego, naod\vrót, otwarcie patrzy rzeczy\vistości w oczy, aby wydobywać z niej 
wiedzę istnienia, doskonalić w niej wolę mocy, wywalczyć prawa pełnego życia 
dla kobiety i jej kobiecych spra\v, choćby nawet wrogo przeciwstawiając się 
panującemu dotychczas prawu mężczyzny. Reweleforka kobiecości w poezji 
polskiej - jak trafnie K. W. Za\vodziński nazwał Jasnorzewską -- staje się 
bojowniczką nowej kobiety, jej całkowitego z mężczyzną równouprawnienia. 
I w takich utworach, jak „Matka natura" lub „Ciężarna", osiąga pełnię wy= 
razu artystycznego niemniej dojrzałą, niż w najświetniejszych swych poezjach 
z cyklów poprzednich, czy też w szerzej zakrojonym poemacie o „ Paryżu". 

Zajmując we współczesnej poezji polskiej stanowisko równie wyjątkowe 
i jedyne, jak Nałkowska w prozie, Jasnorzewska \Vcześniej nawet od autorki 
„Domu kobiet", zwróciła się do formy dramatycznej. Po pierwszych próbach 
w • Szoferze Archibaldzie" i • Kochanku Sybilli Thomson", zdradzających ra= 
sowy nerw dramatyczny, co zresztą dosfrzec można również w jej poezjach, 
Jasnorzewska wysta\via dziś trzeci z kolei dramat, w którym znajduje już 
pełny wyraz fa ewolucja jej postawy twórczej, a którą starano się tu v.rykazać 
na tle twórczości poetyckiej. W „Egipskiej pszenicy" problemat l~uty Krzep= 
fowskiej, dla którego niektóre utwory z cyklu • Surowy jedwab" są naj= 
lepszym komentarzem, to przedewszysi:kiem jasno i śmiało posta\·viona sprawa 
nowej kobiety, już nie niewolnicy, lecz fowarzyszki mężczyzny, posiadającej 
równe mu prawa Życiowe, wymagającej należnego uznania dla odrębnych 
objawów fizjologji kobiecej, męskiemu egoizmowi przechvstawiającej swój 
własny, jednakowoż usprawiedliwiony i uprawniony, a \V danym wypadku 
fom więcej, że pozbawiony obłudy, do~łębnie umotywowany prawem do włas= 
nego dziecka. Niejako poza nawias usunęła autorka odrębny tra!;Iizm Wiktora 
Krzeptowskiego, wynikający z wyjątkowej syutacji człowieka, załamującego 
się naraz na wszystkich podstawach swej uproszczonej filozofji życiowe~o 
egoizmu, kruchych przedewszystkiem dlatego, że budowanych na kłamstwie 
i na ślepej wierze w swoją męską przewagę. Problemat Wikfora, choć uka= 
zany na dalszym planie, broni autorkę przed zarzutem, jaki postawićby jej 
można, że w swej walce o prawa kobiety występuje przeciw mężczyźnie. Ze 
sceny przemawia tym razem kobieta, więc nie dziwmy się, że od jej właśnie 
strony widzimy przedstawiony w dramacie odcinek rzeczywisfości ludzkiej. 
W isfocie jednak chodzi o prawdę człowieka, o fo właśnie człowieczeństwo 
w kobiecie, które nie podciąQa jej pod szemat do1;Iodny wyłącznie dla męż~ 
czyzny, lecz wynika naturalnie z biolof.,?icznych praw kobiety. 
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Materjały chirurgiczne, 
san i tar n e, opatrunkowe, 
gumowe, ortopedyczne 
Pasy brzuszne, 
Pończochy gum. 

Pomoc szkolna!! 

Chleb Schliltera, Ceoy ściśle fabryczne ! 
Opraco ante •cenlczne JulJu•za O•terwy Oprawa malarska Mieczysława . Różań kiego Cennilci i oferty na żądanie. 

I 
Miodowniki. WysJłkl do wuyslklch mlaJscowoicl k1aJu odwro1nle • 

. F.1-----......:....----------------------------~--------~-----~--------------------r-----
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SPECJALNY MAGAZYN WYROBÓW 
SKÓRZANYCH w wielkim wyborze 

TOREBKI DAMSKIE, nowości 

TEKI SZKOLNE I NA AKTA 

PORTFELE, PAPIEROŚNICE 
WALIZY, NESESERY 

SOLIDNE FUTRA 
damskie i męskie 

NAJNIŻSZE CENY 

poleca 

A. FR O N CZ A. JACHIMSKI 
ULICA FLORJAŃSKA 17 KRAKÓW, GRODZKA 14116 

TELEFON 172-68 Telefon 147-26 

MLECZARNIA ·D w o R E K « 

KRAKÓW, UL. SW. JANA 13 
(RÓG UL. ŚW. MARKA) poleca 

"" SNIADANIA 
OBIADY 

KOLACJE 
MIĘSNE i JARSKIE 

DZIENNIKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE 

LOKAL OTWARTY 
OD GODZ. 6 DO 22 TELEFON 

CENY NISKIE!! Nr. 172-50 

SYPIALNIE ROK ZAŁ. 1860 PIĘKNE 

DRUKI 
JADALNIE w y-konuje 

POKOJE G MIESZKALNE 
R 

K UPUJCIE A 
w F 

FABRYCE MEBLI I 

S.MAN1ME A 

KR AK ÓW, SZPITALNA 6 TEL.Nr. 
TELEFON 140-74 i 137-57 134„12 



Dom Spedvcvlnv KllROL SZAMROT, Kraków, Rynek 32 

JAN STANO 
KRAKÓW, RYNEK GŁ. 7. TEL. 105-77 

Pracownia 

wytwornych płaszczy 

i kostjumów damskich 

z modeli zagranicznych I 

REPERTUAR TEATRU MIEJSKIEGO 
lm.j. SlowacklelfO 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

W obotq, dnia 15 października 1932 

POMSTA 
Dramat w czterec h aktach z. epiloir iem 

Władysława Orkana 

W : ob ot q, d n i a 22 paź d z i r n i ka 1932 

M GJA 
Komedja w tn.ech aktach z pro I ogi em 

Giłherla Chesterto n a 

APARATY I 
FOTOGRAFICZNE 
w wie I kim wyborze 

Wszelkie przybo r y 
Roboty am a tors kie 

ANTONI LARISCH 
KRAKÓW, SZEWSKA L. 19 

TELEFON 118-72 

REPERTUAR „STAREGO TEATRU" 

NAJBLIŻSZE 1MPREZY: 
W !irodt;, dnia 19 październi k a 1932 

JAN KUBELIK 
Dnia 26, 27, 28 i 29 p a ź d z i e r n i k a 1932 

CZTERY KONCERTY 
UCZNIÓW 

IGNACEGO PADEREWSKIEGO 
W n ie dz i I t;, dnia 30 p~ździernika 1932 

ALEKSANDER UNINSKIJ 

,I MIEJS~~~K1~c~~~~~,!,A~~1~0~!1ICZNE 
ORAZ DOSTAWA WSZELKICH MATERJAŁÓW BUDOWLANYCH 

l-------------""'--K_R_A_K_o_-w __ I_E_._uL_._D_A_s_z_T_o_"_' A~l:~o~.~T~E~L~E~FO~N;:.;_,:1~14~·~72:.,_ _____ , 

SĄ POD WZGLĘDEM CEN I WYKONANIA BEZKONKURENCYJNE 
Kl~AKÓW, RYNEK U - SZEWSKA 1'1. PODGÓRZE, LWOWSKA 1 

I WSZĘDZIE: w TEATRZE :: w KINIE :: w DOMU :: w PODRÓŻY 

SZYSCY J'EDZĄ 

----======Oska FRUITS gnni:~tJĄCE 

(Linia C-0). Przeprowadzki, skrupulatnie i najtaniel. 

000000000000 0 0000000000000 

GMACH „ST A REGO TEATRU" 

W KRAKOWIE 

00000000000000000000000000 

WÓZKI DZIECIĘCE 

,,KON-KON~' 
uznane za 

najsolidniejsze 
i najtrwalsze 

poleca znana 
od 22 lat firma 

11[. lllł011f~VlllN 
KRAKÓW. ULICA FLORIAŃSKA 30 

TELEFON 118-77 

URZĄDZENIAŁAZIENKOWE 
jak: wanny, umywalki, klozety, 
piece łazienkowe i t. d., oraz 

MATERJAŁY BU O OWLANE 
jak: płytki ścienne i podłogowe, 
kafle, rury kamionkowe, gips, 
szamotkę terrabonę itd. poleca 

LEOPOLD STOFF 
Hurtownia materjałów budowlanych 

i sanitarno-wodociągowych 

KRA.KÓW, UL. STAROWIŚLHA 28 
TEL. Nr. 107-99 

Żądajcie wszędzie znane 

PIW A, PORTER, WÓDKI 
i LEMONIADY 

P· f. 

Z. B. W. 

HABERBUSCH 
i SCHIELE s. A. 

Reprezentacja: K. SZCZEPAŃSKI 
KRAKÓW, UL. ZABŁOCIE 11 

Telef. 130-96 
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WOLSKA7 
vis a v is Konsulatu austr. 

otwart~ został sklep 
-- --

SPOŻYWCZO-KOLO HI ALHY 
i CUKIERNICZO-OWOCOWY 

pod nazwą 

»DELICATESSE<< 
CENY PR Z YSTĘPNE 

TEL. 175-61 

»FOTOCHEMJA« 
ZAKŁAD FOTOCHEMICZNEJ REPRODUKCJI 

KRAKÓW, KRUPNICZA 6 - TEL.156-66 

WYKONUJE WSZELKIEGO RODZAJU 

KLISZE DO DRUKU 
NA CYNKU, MOSIĄDZU i MIEDZI 

PO CENACH KONKURENCYJNYCH 
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SKŁADNICA KRAKOWSKA 
Placówka Związku Sirzeleckie\ło 

S · ka z oer. odp. 

dla handlu 
materiałami sportowemi. 

i piśmiennemi 

ODZNAKI, NAGRODY SPORTOWE i t. p. 

Jener. Reprez. Księgi Adresowej m. Krakowa I Wojew. Krakowskiego 

KRAKÓW sklep ul. Floriańska 
, biura ul. Z ie l o n a I. t 

Telefon Nr. t'13 · '1'1 

DRUKI REKLAMOWE, 
PROSPEKTY, AFISZE, 
ZAPROSZENIA IT. P. 

„GRAFIA« 
TEL. 134-12 

.i;' 
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BARBAKAN i BRAMA FLORJAŃSKA W KRAKOWIE. 

JULJUSZ JURCZAK 
KONCESJONOWANY 

I N STAL AT OR W OD OC I Ą G ÓW, 

GAZOCIĄGÓW I CENTR. OGRZEWAŃ 

Wykonuje wszelkie prace 

w ten zakres wchodzące 

we d I u ~ w I as o y c h lub 

dostarczonych projektów. 

KRAKÓW 
UL. FRANCISZKAMSKA 4 

TELEF. 147-01 :::.:: ______________________________________________________ __ 
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BILETY IZYTOWE 
ZA IADOMIENI A ŚLUBNE 

I WSZELKIE DRUKl 

~ YROBY SKÓRZANE, KARTY DO GRY 

SZACHY · S ZACHO \\'l NICE · DOMINA. 

~ ~ 
E DZlEDZINIEC BIBLJOTEKI RAMKI · ALBUMY i t. p . I» 

-c jAGIELLOr>lSK!EJ W KRAKOWIE. \V IE CZ NE PIÓR A! =' 
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OPONY, OLEJE, AKCESORL4 SAT"10CHODOWE. = 
i al'oleź or~(?inalne czę ści zamienne do samochodów ~ 

Dodfje, Durani::Rufjby, ·Ford, Graham::Broi= :
bers, Graham::Paifje, Chrysler, Essex, Over:: : 
land::Whippei, Siudebaker::Erskine : 

dostarcza po cenach konkurencyjnych 

FIRMA 11AUTOSALES'' 
KRAKÓW. ŚW. FILIP.Ł~ 11 I. p. :: TEL. 140„ss -Główn~ skład na Polskę i stacja obsłu(?i filtrów oli~ n~ch PUUOLATOU 

i hamulców hy-drauliczn~ch »LOCKHEED«. 
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~ PIE:~s~~:,~~~HA 1 Feliks Budziaszek i 
o o a 
~ 

~ ~ Masz~nowa ~ 
e w WlADYSlAWA pracownia stolarska ~ 
;
0 

l ULMA~A KRAKÓW„PODGÓRZE 'E, 
1"11111111 PrzemyslowaL.7 Ee 

UJ Tel. t55·U W') 

~ KRAKÓW, UL. LUBICZ 30 w~konui e szelkie ro b ot~ ~ 
~ stolarskie po cenach konku" ~ 
c( wykonuje obuwie najnowszych rencyjnych - jako to: robot_y- !"I 
(!) modeli oraz obuwie sportowe budowlane,urządzeniasklepo e, ,! 
W' p ortale i iem podobne w zakres ;i 

UJ i ortopedyczne. stolarsiwa wchodzące! ;i;. 
~ I 

---------------------------------.:.-----------------------------------= 



GŁOSY PRASY KRAKOWSKIEJ 
O WYDAWNICTWIE KSIĘGI ADRESOWEJ M. KRAKOWA I WOJE W. KRAKOWSKIEGO 

Jak użyteczną i ważną jest dla społeczeństwa w szczególności dla sfer handlowych prze
mysłowych, wolnych zawodów, właścicieli realności, Magistratów i t. p. „Księga Adresowa", 
niech posłużą o jej wydawnictwie głosy Prasy kr akowskiej, które poniżej przytaczamy: 

„CZAS". „Ksi«;ga Adresowa niezmiernie cenna i pożyteczna. Wielka ta rozmiarami i treścią 
ksi«;ga, opierająca si«; na najważniejszych materjałach statystycznych, podzielona jest na sześć 
działów. Wielkie to dzieło informacyjne, niezb11dne dla wszystkich biur, przedsiębiorstw i za• 
wadów, ozdobione jest licznemi zdjt:ciami fotograficznemi, Przy taniej stosunkowo 'enie (30 zł.), 
księga powinna znaleść jak najszersze rozpowszechnienie, naco dla swego olbrzymiego materjału 
1 pięknej szaty zewn«;trznej w zupełności zasługuje". 

„GŁOS NARODU", „Zapowiedziane wydanie Księgi Adresowej m. Krakowa i Wojewó:Jztwa 
Krakowskiego ukazało si«; w terminie ściśle określonym, co z uznaniem podnieść należy. 

Wydana Ksi«;ga Adresowa jest niejako kontynuowaniem dawnych świetnych tradycvj 
„Kalendarza Czecha". Podkreślić jednak trzeba, źe obecna Ksi«;ga opracowana jest znacznie 
obszerniej i przejrzyściej. 

W Ksi«;dze tej znajdujemy niezwykle mozolnie opracowuych sześć Działów ze specjalnem 
uwzględnieniem Województwa krakowskiego. 

Redakcja nie szczędziła też trudów i kosztów w celu zestawienia spisu mieszkańców 
z podaniem zawodu, adresu oraz numeru telefonu. Dział ten obejmuje około 470 stron i przed
stawia się imponująco. Niezapomniana też pomieścić wykazów instytucyj humanitarnych, dobro
czynnych, związków zawodowych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i t. p. 

Księga obejmująca około 900 stron druku przedstawia się nader korzystnie, ozdobiona 
z górą 150 ilustracjami. Upiększono. też nasze zdrojowiska bardzo pięknemi zdjęciami Krynicy, 
Zakopanego, Szczawnicy, Ojcowa i Zegiestowa. 

Jeżeli si«; zważy, Że w dzisiejszych ciężkich czasach przy tego rodzaju Wydawnictwie 
nie liczono się z wydatkami i dano druk bardzo czytelny, papier dobry, nadano Księdze wygląd 
estetyczny przez jej ozdobną oprawę, to trzeba wyrazić nadzieję, Że z trudem opracowana 
Księga znajdzie wielu chętnych nabywców, czego Wydawcom mocno Życ'l:ymy. 

W końcu wyrażamy nadzieję, że wydawcy przystąpią do dalszego wydania, kontynuując 
tak bardzo potrzebną Księgę, której brak od roku 1926 wszyscy dotkliwie odczuwaliśmy". 

„ILUSTROW ANY KURJER CODZIENNY". „Wobec licznych i ważnych zmian we wszystkich 
dziedzinach życia, brak Księgi Adresowej dawał si«; wszystkim mieszkańcom we znaki i z praw· 
dziwą radością witamy ją jako nawiązanie do tradycji, jako łącznik z chlubną przeszłością 
naszego miasta. 

Ksil(ga Adresowa m. Krakowa podzielona jest na 6 działów, obejmujących szczegółowo: 
1) władze centralne; 2) województwo krakowskie z władzami i szematyzmem miast; 3) miasto 
Kraków z wszystkimi jego instytucjami i alfabetycznym spisem mieszkańców (około 80.000 adre
sów); 4) dane statystyczne Krakowa, przewodnik turystyczny, spis hoteli, linje komunikacyjne 
i t. d.); 5) ogólne taryfy i opiaty dziś w Polsce obowiązujące, oraz 6) spis przedsiębiorstw 
przemysłowych i handlowych. 

Nie wątpimy, Że pożyteczną tę książkę przyjmie ogół mieszkańców, a zwłaszcza sfery 
handlowe i przemysłowe, z wielkiem zadowoleniem. Niezbyt wysoka, jak na jej wartość, cena 
30 zł., umożliwi każdemu posiadanie tej nieodzownej wprost w codziennem życiu „Księgi". 

„NAPRZÓD". „Olbrzymia ta księga obejmuje około tysiąc stron druku. Pożyteczny ten 
podręcznik podzielony jest wygodnie w sposób ułatwiający szukanie. Dla wszelkiego rodzaju 
biur i przedsiębiorstw jest ta przejrzyście ułożona księga adresowa wprost niezbędna". 

„NOWY DZIENNIK'". Publikacja ta oczekiwana była przez liczne sfery ze świata zwłaszcza 
handlowo-przemysłowego z dużą niecierpliwością, gdyż ostatnia księga adresowa m. Krakowa 
wydana została przed sześciu laty a w międzyczasie nastąpiły liczne i poważne zmiany tale 
w organizacji Władz, jak i w danych statystycznych naszego miasta. Księga prezentuje się 
niezwykle pięknie i okazale. Cały materjał, znakomicie zebrany, ułożony został z uznania godną 
przejrzystością. 

Bogactwo treści i wszechstronność informacyj czynią księgę adresową, wydaną pod kontrolą 
magi&tratu krakowskiego, publikacją nad wyraz pożyteczną, a dla sfer handlowych wprost 
konieczną, Cena zł. 30·- w uzwględnieniu bogactwa treści i znakomitego wydania, nie jest 
wygórowaną". 

REDAKCJA: - PLAC MATEJKI L. 5 m. 1'2 - TELEFON Nr. 168.98 
.... ~~~~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~ 

Maturyc:zne DoL:s:ztałcające Kursy 

»WIEDZA« K RAKÓ , S tudenc:lca „ .... I P • 
prowadz11o 119\ne lekcje n.a kunach 1.biorowych w Krakowie, oraz pr1.yrotowuj11o w drod1e kores
pondencji, zapomo~ św"eźo pr:IC tl. fachowy b profc.orÓW opraCOW ycb skryptów, WI n owele, 
pro1H mó w i te matów. 

Kuny powyższe dzielą 1ię u.: 

1. KURS HA.TUR CZNY Gll'fNAZJAI.NY wu.y1tkich typów i aemiaarjum naucz. 
2. Kurs średni 5-t j i 6-tej lei.asy gima. 
3. Kurs nli:szy w 1nkre1ie 4-ch klu gimn. 
4. Kurs 'I •młu klu zkoły powszecbneł 

U W AG AI Uczniowie Kursów korespondencyjny otrzymują CO młeslqc oprócz całkow itego 
materjalu naukowego, fe moty z 8·cłu flównyc p rzed mio tów do oprocowanła. 

• kursach „ W I E O Z A" wykladajll najwybitniejsze aiły fachowe krak. państw, szkól iiredaicb. 
Do dyapoir ycji uciniów enic kunów zbiorowych oru korespondencyjnych posiad1my rab i a e t 
przyrodniciry i reorraficzno-geoloriczny, jak również boratą bibljoteki;. 1.,ut •ezpratnyc' prtą1 6w 

DR U KAR IA·GRAFIA· 
5'. l ~l. ODP. 
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DRUKI REKLAMOWE, OPAKOWANIA, 

ETYKI~~' KATALOGI ILUSTROWANE 

KARTONAżERóżNEGO RODZAJU 

WIDOKÓWKI, KALENDARZE, AKCJE, 
---

DZIEŁA, BROSZURY, FORMULARZE, 

KRAKÓW, UL ST ARO WISLNA 72 

r. 134-12 

-----

CENY UMIARKOWANE 



Wszelki ariykuły 
w hodzącewskładhand1 

ko r zenno -s p ożyw z e~o. 
win, wódek i delikatesów oraz 

owoców kraj wyc h 
i za ... ranicznyc h 

KRAKÓW. FLORIAŃSKA 4.9 
ELE F N Nr. 112·20 

') 
• Czy deszcz pada 

czy pog oda .. . 

PARASOL z firmy 

ylo skla. 

IMLER 
TO WYGODA I 

KRAK 
G ROD~KA 12 

EGARKI SZWA JCAR SKIE 

ZE GA R Y ŚC IENNE I ST O ŁOWE 
PIERŚCIONK I ZARĘCZYNOWE 

OBRĄCZKI ŚLUBNE 
SREBRO STOŁOWE 

ORAZ WSZELKĄ B IŻUTERJĘ 
SPRZEDAJE NAJTANIEJ 

JÓZEF CYA KIEWICZ 
KRAKÓW, UL. SŁAWKOWSKA 1 

TELEFO 156·51 

SALON KRAWIECKI 

„OZDOBA« 

, 
KRAKOW, UL. SZEWSKA 17 I P. 

TELEFO 119- 78 

Magazyn konfekcji damskiej 

PŁASZCZE 

KOSTJUMY 
SPÓD IC E 
SWE T RY 

,..,.~„ÓW, GRODZKA -7 
OD I:. Fr..O Jlł 

SU K NIE 
B L U Z KI 
SZL FROKI 
P YJ AMY 


