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DO POLSKI 
I ZA LINIĘ CURZONA 

NAJLEPSZYM SPOSOBEM POMOCY RODZINOM SĄ 

NASZE PACZKI 

Lampert &: Polimex 

p 

45, CROMWELL ROAD, LONDON, S. W. 7. 
Tel.: KENsington 0760, 4041 

NOWOCZESNA KAWIARNIA 
(Cafe Espresso i Restauracja) 

KON-T 'IKI 
353, KENSINGTON HIGH STREET, LONDON, W. 8 

o e c a: 
DOSKONALE CIASTKA, 

OBIADY. KOLACJE, 
WINA I PIWA 

BONA STORES 
POLSKI SKLEP SPOŻYWCZY 

35, Balham High Road, London S. W.12. 
Tel.: BAL 7344 

(Dojazd: st. kol. podz. BALHAM lub CLAPHAM SOUTH, 
autobusy 88, 181, 155) 

Największy wybór towarów kontynentalnych i angielskich 
Najniższe ceny 

Otwarty codziennie do godz. 7-mej, w środę do 1-azej 

SKARB NARODOWY 
ZJEDNOCZENIE 

GŁóWNA KOMISJA 

42. Emperors Gate, London, S. W. 7. 

Tel.: FREmantle - 9124. 

SKARB NARODOWY to JEDNOść dążeń KR AJ U emigracji. 
SKARB NARODOWY to ZW ARTOść emigracji jako politycznej rezerwy 

NARODU. 
SKARB NARODOWY to obrona SPRAWY POLSKIEJ w wolnym świecie. 

SKARB NARODOWY to wysiłek nad uznaniem granicy ODRY - NYSY. 
SKARB NARODOWY to wysił ek nad wyjednaniem POMOCY GOSPODAR-

CZEJ dla POLSKI od ZACHODU. 
SKARB NARODOWY to walka o NIEPODLEGŁOŚĆ, WOLNOŚĆ i CAŁOść 

obszaru Rzplitej. 

* 
KOMISJA SKARBU NARODOWEGO - Z.JEDNOCZENIE NA W. BRYTANIĘ 

42, Emperors Gate, London, S. W. 7. 

Tel.: FREmantle - 5681. 

KOMISJE - KOMITETY - DELEGATURY 

EUROPA: Ateny, Bruksela, Corck, Dublin, Genewa , Kopenhaga, Londyn, 
Madryd, Monachium, Nikosia, Paryż, Rzym, Sztokholm, Vlissingen. 

AFRYKA: Durban, Johannesburg. 
AZJ A: Beyruth, Karachi, Teheran, Tokio. 
AUSTRALIA: Adelajda, Melbourne, Perth, Sydney, Wellington. 
A!l'IERYKA Płn.: Boston, Mass„ Buffalo, NY., Chicago, Ill. , Clevela nd, 

Ohio, Detroit, Mich„ Grand Rapids, Mich., Lawrence, Mass„ Minnea
polis, Minn., Milwaukee, Wisc., Nowy York, NY„ New Britain, Conn., 
Philadelphia, Pa. , Pitsburgh , Pa„ Rochester, NY„ South Bend, Ind., 
Syracuse, NY. 

KANADA, MEKSYK. 
AMERYKA Płdn.: Argentyna, Brazylia, Chile, Columbia, Paragwaj, Peru, 

Urugwaj, Wenezuela. 

* 
CZY JESTEŚ JUŻ PLATNl'KlEM SKARBU NARODOWEGO -

ZJEDNOCZENIE? 
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„śmieszni? - Nieprawda. Oni tylko mają 

pokazać, pokazują w sztuce, którą grają, 

ludzkie przywary i ludzką niewolę 

i niedołęstwo myśli i ułomność; 

przyjmują na się maski, strój i dolę 

żywą a sądzi ich wasza przytomność. 

Co w nich jest samych wad i duszy bole 

i skazy - jaką pycha, - jaką skromność, 

jaką obłuda -,--- jaką wzgarda, zazdrość , cnota, 

j~ą nienawiść, - niechęć i ochota, 

to poka~ują i z tego się myją 

po skończonym spektaklu, gdy teatr skończony. 

Co w nich udane, tym w teatrze żyją 
i duch ich z rudy tej jest - oczyszczony. 

To nie są błazny, - chociaż błaznów miano, 

oklaskiem darząc, w oczy im rzucano, -

lecz ludzie, - których na to powołano, 

by biorąc na się maskę i udanie, 

mówili prawdy wiecznej przykazanie. 

Na co stać kogo, tajemnic tych sięga; 

wieczna w tym siła, groza i potęga." 

ST ANISLA W WYSPIAN'SKI 

„STUDIUM O HAMLECIE" 

ZYGM NT NOWAKOWSKI 

POKARM I NAPÓJ NIEPAMIĘ,CI 

W tym samym roku, w którym urodził się Wyspiański zdarzyła si ę 

w Kra kowie rzecz niezwykła. Murarz jakiś, pracując samotnie w 
katedrze wawelskiej, zauważył, że młot którym opukiwał ścianę, wy
daje głos taki, jakby za ową ścianą była pusta przestrzeń. Uderzył 
mocniej, raz, drug i i trzeci. Cegły wypadły i powstał otwór w ścia
nie. Murarz spojrzał w ten otwór i zamarł z przerażenia: tam, za 
tą ścianą, leżał król, w koronie, z jabłkiem i berłem w ręku. Król! 
Jezus Maria! Król. 
Włosy stanęły dębem temu murarzowi. Nie mógł głosu wydać ze 

siebie, wreszcie jednak zebrał siły, pobiegł przez kościół, zwołując lu
dzi. Ruch zrobił się w Krakowie. Król! Król! Zeszli się księża, 

uczeni, historycy, nie brakło i lekarzy. Oni to, pierwsi, jak się zdaJe, 
zauważyli, że kość nog i króla wykazuje ślad złamania. Któryż LO 

król może być? Oczywiście, Kazimierz Wielki! Wiadomo z kroniki 
Janka z Czarnkowa, że król złamał nogę na polowaniu. Ostatni 
Piast! I tak oto leżał, zapomniany, poniechany przez ludzi, pruz 
Kraków, przez Polskę. 

Przyszedł Matejko i pośpiesznie, zanim mogłyby zajść jakieś zmia
ny w położeniu zwłok królewskich, zrobił szkic, szkic dramatyczny, 
czerwony w kolorze. Jakiż by mógł być inny, niż dramatyczny, niż 
czerwony w kolorze, purpurowy, krwawy! Rok 1869! Powstanie 
styczniowe zgasło tak niedawno i t ak tragicznie, tak wszystko zbladło 
przed oczyma, taka się niemoc rozpostarła nad Polską, a tu nagle ... 
Przecież w tej zakrytej do niedawna trumnie leży wielkość! To ka
wał historii zaklętej w zwłokach królewskich! Korona na głowie, 

berło w dłoniach! 

Gdy myślimy o t ej chwili dzisiaj, przechodzi nas dreszcz, a cóż mu
siało się dziać wtedy! Ten martwy król, ten zezwłok w zbutwiałej 
purpurze, połączył wszystkich Polaków we wszystkich zaborach, :'.la
stroił ich serca na jedną nutę, na nutę minionej wielkości. 

Odkrycie przypadkowe trumny Kazimierza Wielkiego robi z Kra 
kowa znowu stolicę duchową Polski i zarazem przyczynia się do wzno
wienia, do ożywienia specjalności Krakowa, który rzeczywiście, jeśli 

idzi e o pogrzeby, umie je organizować w sposób nie tylko świetny , 

ale rndto świadczący o pewnym zamiłowaniu Jo kiru, do żał obny~h 

wieńców , do mów pog rzebowych, do uroczysteg o a radosnego smut~rn. 

Jak mówi Geniusz w „\Vyzwoleniu", t e pogrzebowe uroczystości, ta 
cmentarna poezja dawała Polakom „pokarm i napój niepamięci". 

Wyspiański walczy z tym patologicznym ubóstwieniem trup w, 
z tym badaniem trzewi przeszłośc i, z tą symbiozą żywych i uma r
łych. Widzi w owej poezji grobów niebezpieczeństwo, widzi w niej 
chara kterystczny r ys psychiki ogólnopolskiej, ześrodkowanej zwła sz

cza w Krakowie ,wiecznym źródle „pokarmu i napoju niepamięci". 



Wyspiański nie jest wrogiem poezji w ogóle, jest natomiast śmier
telnym wrogiem poezji, która usypia, która daje „pokarm i napój nie
pamięci". 

Poeta chce zbudzić, otrzeźwić naród, zamknąć przed nim przeszłość. 
On wykazuje, że to, co zwykliśmy uważać za aktywa, nierzadko sta
nowi s tronę bierną bilansu narodowego. Sława przeżyta, sława mi
niona, stanowi balast, zaporę w drodze do przyszłości. Poeta prze
kreśla to, co nie jest, a co tylko było. Widać w tym jakiś upór że
lazny, jakąś ogromną siłę przekonania, które każe Wyspiańskie'l!u 
wracać do ciągle tego sameg o tematu, by go przedstawić z innej, no
wej, nieznanej strony. 

Jego postawę wobec rzekomych aktywów, a naprawdę pasywów 
hsitorii, zrozumiemy lepiej, przekładając ją na język dnia dzisiej
szego. 

·derzmy się w piersi! Czyśmy nie rozkochali się w ruinach War
szawy, w jej walce, będącej walką śmiertelną? Czym, od lat, była 
nasza polityka, jeśli nie ustawicznym a bezmyślnym wyliczaniem ty
tułów sławy, o których my tylko jedni pamiętaliśmy, podczas gdy 
wszyscy inni dawno o nich zapomnieli? Romantyzm, polski roman
tyzm, kazał nam widzieć aktywa w rzeczach, niestety, przebrzmia
łych, w rzeczach których nasza polityka nie umiała wygrać. 

Rozkochanie się w owych wzniosłych aktywach sprawiło, że wy
szliśmy poza margines, że od dawna kręcimy się w kółko, albo że 
zgoła śpimy , kołysani melodią poezji o polskim bohaterstwie, że i:ą

czy nas i g romadzi właściwie tylko klepsydra w dzienniku, zwołują
ca na nabożeństwo żałobne. 

Tym silniej uderza w nas dramat Wyspiańskiego o „Wyzwoleniu". 
To eg zorcyzm, to wypędzanie z nas złego ducha niemocy. To odczy
nianie uroku. To krzyk: „Wy śpicie. Jesteście podobni ludziom, co 
śpi ą ; ludziom, których duch błądzi, a tylko ciało ciepłem oddycha. Wy 
śp i cie... Wy jesteście ciałem, które wdecha powietrze i wchłania na
poje i jadło; ciałem, które płodzi i rozwija się i gnije. Tu wasz kres. 
Wy nie zdolni więcej„.". 

Temu stanowi rzeczy poeta przeciwstawia wolę. 

Wyspiański myśli głównie o poezji romantycznej, o jej zabójczym, 
usypiającym wpływie, ale myśli także, i to wyraźnie, o historii, mó
wiąc w dialogu z Maską 17. „Co mnie obchodzi przede wszystkim 
mój naród? Co mnie obchodzi jego historia i jego plotki. Tak plotki. 
Bo ostatecznie wszystko, co wam daje wasza poezja, jest plotką, z 
którą się nie walczy". W egzorcyzmie, w wypędzaniu złego ducha 
poezji, w odczynianiu uroku, jakie przynosi nam finał „·wyzwolenia", 
padają słowa, pod którymi niemal podpisać mógłby się tytan „szkoły 
krakowskiej", Bobrzyński: „Oto Wawel! Wawel!! Otoś stawił 

przede mną g robowce, posążne postaci rycerzy; - legli w sen ka
mienny, powieki ich przymknięte na dolę i żywot nasz! - Złudo 

wielkości! oto chcesz jęk obudzić w piersi naszej, a nie wołanie radoś
ci! - Złudo! kłamanym wiążesz nas szczęściem i potęgą nas uwodzisz 
kłamaną! Wielkość ta twoich posągów, to fałsz udany i zwodliwy! .„ 
Czarodzieju! mamidłem bawisz myśl i duszę kołysasz snem wspom
nieft... POEZJO PRECZ!!!! .JESTEś TYRANEM!!" 

LIBERUM VETO I LIBERUM COGITO 

„\V"yzwolenie" osusza łzy i krzepi naszą wolę. Nawołuje , byśmy 
sami s przęgli wszystkie siły do odbudowa nia wolności własnej. 

Przeż arcie si ę , przebicie się przez gąszcz myśli, przetrawienie w 
samotnoś ci czy zbiorowo przykazań, zawartych w tym dramacie, 
ułatw i zrozumienie wywodów, k t óre początkowo odpychają na s i ra
żą i drażnią, mówiąc o supremacie pańs twa. Pamiętajmy, że „Wyz
wolenie" powstało na lat piętna§cie przed odzyskaniem niep odległoś
ci, pamiętajmy , że dzisiejsza sytuacja nasza zmusza nas do myślenia 
w kategoriach twar dych, surowych, niepopularnych, w kategoriach 
państwa, które ze wszystkich sił chcemy widzieć wskrzeszone. 
Państwo to musi być silne, w przeciwieństwie do dawnej Rzeczy

pospoli t ej, która za czasów swej pozornej świetności była pa!lstwem 
słabym i coraz to , coraz s!abszy m. Upadek Polski zaczął się już pod 
rządami Jagiellonów, wtedy gdy świeżo zdobyliśmy olbrzymią pnes
trzeń życiową . 

Motywem kierowniczym dramatu Wyspiańskiego jest chęć zbudze
nia w narodzie nie tylko woli ale także świadomości, że trzeba nau
czyć się słuchać, mianowicie słuchać państwa, podporządkować pań
stwu wiele z atrybutów jednostki. Wyspiański zwalcza już nie .,li
ber Uin veto", ale wręcz „liberum cogi to". On domaga się silneg·o 
państwa i silneg o rządu, który by narzucił rygory także i w zakresie 
myślenia. Polak, p1·zeciętny Polak „ze słabą głową", ma milczeć, 

zamias t gadać i filozofować na temat treści i formy państwa pol
skieg;o. Ten Polak „ze słabą głową" ma „być ze zamkniętą o-ębą". 

P;svmista Bobrzyński w dziele swoim rozwija także postulat siły 
państwa. Jego trzeźwe rozmyślania przenika nie tylko krytycyzm 
w stosunku do grzechów przeszłości, do sejmowładztwa, do liberum 
veto - u Bobrzyński ego występuje wręcz tęsknota siły. Siłę zaś 

państwa reprezentują nie Polacy ze słab ~1 głową, ale wielkie char;i,k
tery, ludzie obdarzeni odwagą kierowania, ludzie nie ubiegający się 

o popularność a nawet t acy, którzy nie boją się nienawiści. Tylko 
c złowiek silny ma poczucie odpowiedzialności. W tym właśnie .:lo · 
p a truję się zbieżności czy kongenialności pomnikoweg o dzieła naszej 
historii, jakim są „Dzieje Polski" Bobrzyńskiego, i pomnikowego dra
matu my' li polskiej, jakim jest „Wyzwolenie". 

Podobnie z najgłębszej miłości ojczyzny wypływają u Wyspiańskie
g o ryg ory, twarde karby i żelazne nakazy, którymi chce spętać ducha 
samowoli, dążąc do jedyneg o celu, do wyzwolenia państwa. 

Wszystkie środki, wiolh1ce do wskrzeszenia państwa i do skonsoli
dowa nia g o, do stworzenia silnych podstaw są dobre. Cel je uświęca. 
Gdy zaś to państwo zostanie wskrzeszone, będzie ono dziełem piękna, 
dobra i miłości. Dojdziemy do owego państwa, krocz <1 c po drodT.e 
pra wdy. Dojdziemy do oweg o państwa, krzepieni poezją twórczą , 

poezją czynu, nie fałszem , nie złudą wielkości, nie sRem wspomnień. 
Poezja czynu, poezja prawdziwie twórcza da nam pokarm i napój 
pamięci rzeczy największej, o Polsce. Ona „własnością jest moją 
i rzeczą, której zasię kupić nie może ode mnie sąsiad mój, ani brat, 
ani złodzi ej wydrzeć i zagrabić". 

Zygmunt Nowakowski 
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D. S. GUNSTON 
F.A.D.O., 
DISI'ENSING 
OPTICIAN 

W NOWYM LOKALU 

218, Kensington High St., 
London W. 8. 
Tel.: WES 2581 

OKULARY I NAPRAWY 
OKULARY DO POLSKI 
NA RECEPTY KRAJOWE 

Godz. przyj~ć: 
Od poniedziałku do piątku 

9.30- 18.00, 
w soboty !l.30- 13.00. 

EAGLE 
TRANSPORT 

W.GEDROYć 

Jedyna koncesjonowana 
polska firma przewozowa. 
Przeprowadzki, przewozy, 
zlecenia (londyńskie i za· 

miejscowe). 

Przewozy osób i bagażu z 
lotnisk, portów i dworców. 

PRZEWOZY 
UBEZPIECZONE 

57, Edbroke Road, 
London, W. 9. 

Tel.: CUNnlngham 9485 
WlLlesden 6572 wieczorem 

ZAKŁAD KRA WIECKI 
DAMSKO-MĘSKI 

H. RólY CHI 
Wykonuje zamówienia 

z· własnych i powierzonych 
materiałów. 

185/7, Fulham Road, 
London S. W. 3 

St. kol. South Kensington 

Tel.: FLA 2532 

OTWARTY CODZIENNIE DO 
8 WIECZOREM - SOBOTY DO 

6 WIEC ZOREM 

Nie słowem lecz czynem 
pomóż Rodzinie w Kraju 

GLATOL 
(Food Corp.) L TO. 

Polskie 
Sklepy Kontynentalne 

REG. OFFICE & STORES 
771, Harrow Road, 
London N. W. 10 
Tel.: LAD 3349 

oraz 52, Willesden Lane 
London N. W. 6 

W rejonach sklepów dostawa do 
domu. 

Wysyłamy paczki żywno

ściowe, lekarstwa, oraz 
wszelkiego rodzaju towary 
do Polski, za linię Curzo
na, do Rosji i do wszyst-

kich krajów świata. 
Cenniki wysyłamy na żądanie. 

LEOPOLD KIELANOWSKI 

ID~ BY WALIĆ MŁOTEM ... ! 

,,Teatr mój widzę ogromny, 
Wielkie, powietrzne przestrzenie, 
Ludzie je pełnią i cienie, 
Ja jestem grze ich przytomny ... " 

TEATR OGROMNY, którego w1zJę snuł Wyspiański w twórczych 
marzeniach, dla którego szukał kształtu scenicznego w późniejszvch 
swych utworach, jak „Akropolis", „Leg ion" czy przede wszystkim 
„Zygmunt August", bierze swój początek z „WYZWOLENIA". !'u
taj po raz pierwszy krystalizuje się w dialogu KONRADA z MUZĄ 
myśl stworzenia NOWEGO TEATRU, jako przeciwstawienie TEA
TROWI STAREMU - teatrowi rozrywki, zabawy. 

„Idę, by walić miotem" - słowa te włożone w usta Konrada łączą 
ideę Nowego Teatru z Mickiewiczem, z teatrem czynu jakim były 
„Dziady", a powtóre - stawiają po raz pierwszy wyraźne cele ide~
we i formalne noweg o teatru - TEATRU OGROMNEGO. Przed
st a wiciele teatru starego, opartego na konwencji, nie mogą tego zro
zum1ec. „Czy tu potrzebna nowa forma, czy konieczna 1 - dziwi si~ 
MUZA - pewno jaka sprawa odwieczna, by zeszła tylko Duze czy 
Sorma, i kurtynę wznieść można". Konrad godzi się na przedsta
wienie t ego starego teatru; (wynoszą ograne rekwizyty i kostiumy, 
jak np. strój Cześnika i Rejenta dla Karmazyna i Hołysza), ale 
wprzęga ten stary teatr - comedię del'arte - do Teatru Nowego 
jako jeden z elementów. Teatr stary będzie spełniał zadanie odgry
wanej przez aktorów pantominy na dworze Króla Klaudiusza w 
„Hamlecie". „Wiesz-li dla kogo teatr? Pułapka na myszy. ·)ni 
sami się wskażą, nikcze mni i podli. Sumienie gryźć ich będzie, ru
mieniec ich zdradzi . .. " - wyjaśnia Konrad w rozmowie ze Starym 
Aktorem - Horacym. W wymiary konwencjonalnego teatru wpro
wadza wymiar nowy, wybiegający daleko poza ramy teatru starego, 
nakazujący spojrzeć na widowisko z innej, nowej perspektywy. 

Już sam bohater „Wyzwolenia" - Konrad nie mieści się w klatce 
s tarego teatru. Nie rządzą nim prawa postaci scenicznych mają
cych swój żywot związany wyłącznie z kanwą sztuki. Konrad posia
da swą odrębność, żyje poza kartami sztuki. Niczym Prospero, trzy
mający w ręku „tajemniczą laskę władzy scenicznej", wprowadza go 
poeta na deski sceny. Kim jest ten nowy Konrad - Wyspiańskieg·o ? 

Czyżby tylko bohaterem mickiewiczowskich „Dziadów" '! Byłoby to 
zbytnim uproszczeniem sytuacji. Konrad, pojawiający siQ na pustej 
scenie teatru krakowskiego - nie jest jedynie tym Konradem, któ
r ego uwiozła kibitka na daleką tułaczkę z raną w sercu „którą ;o;am 
sobie zadał". Ma poza sobą dalszą wędrówkę, niż - j eśli utożsami

my go z Mickiewiczem - tułacze życie na wyg naniu. Droga Kon-
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rada prowadziła poprzez myśli i czucia tych wszystkich ludzi, któ
rzy przyjęli g o jako swój, ideał; bohatera, utożsamiającego się ze 
sprawą Ojczyzny. Gdziekolwi.ek budziły się myśli o niepodległośc i, 

a-dziekolwiek prowadziły one d-0 zrywów wyzwole11czych, tam ' był Kon
rad. Rysy jego odnajdujem y'· raz po raz na kartach literatury, żyJe 
i odradza się w świadomości narodowej tych Polaków, którzy „nie 
godzą się z niewolą i czują potrzebę zmiany". Tędy prowadziła dro
ga Konrada, zanim znowu pojawił się on na scenie. 

„Idę z daleka, nie wiem, z. raju czyli z piekła 
Błyskawic gradem, 
drży ziemia, z której pochodzę, 
we krwi brodzę, 
nazywam się Konradem". 

Wraca, by rozegrac Jeszcze jeden akt swojej wędrówki, by przeżyć 
nowe trzy godziny - miłości, rozpaczy i przestrogi . 

Nie mieszcząc się w wymiarach konwencjonalnego teatru, wznosi 
Wyspiański wymiar nowy symbolizujący wędrówkę myślową Konra
da, jeg o urastanie wewnętrzne. T a nowa rzeczywistość spina jak
by klamrą cały utwór. Rozgrywa się w niej scena wstępna - po
jawienie się Konrada na pustej scenie i tragiczny akord końcowy 
mściwych Erynii. W tym wymiarze umieścił Wyspiański również 

cały akt drugi - dialogi z Maskami , wizję „Rodziny" i pojawienie 
się Hestii. 

Tradycja głosi, że poeta chciał, by ten akt rozpoczynał się od pow
tórzenia słów Muzy z I aktu: „Wyzwolin ten doczeka dnia, kto włas
ną wolą wyzwolony". Jest to może najjaśniejszy komentarz autora 
do dialogów z Maskami. Wyzwafanie się Konrada z myśli i idei, ju
mu obcych, które zrywa z siebie niby maskę, by odsłonić oblicze je
dynie rzeczywiste, własne . Zwalcza równocześnie głoszone przez 
swych rozmówców hasła. 

Najlepszym jednak komentarzem do „sceny z Maskami" jest ·wys
piańskiego „Studium o Hamlecie". Nie tyle o szekspirowskim Ham
lecie mówi ta książka. Z jej kart można wyczytać dzieje bohaterów 
Wyspiańsk iego - przede wszystkim Konrada. Cień Hamleta idzie 
krok w krok za Konradem. W usta jego wkłada poeta całe zdania 
z t ragedii Szekspira. Pozwala to na wniosek, że myślał w czasie 
pisania „Wyzwolenia" dużo o „Hamlecie" chociaż swoje „Studium" 
pisał dopiero na prośbę Kazimierza Kamińskiego w kilka lat później. 

„ Monologi Hamleta - pisze Wyspiański - to e t a p y Hamle
tow ej myśli, jakby stacje myśli człowieka, który przyzwyczaił si~ 

myśleć głośno i, który tylko myśląc głośno, myśl swą rozwinąć jest 
w stanie i zdobyć dalszy lot i na dalszy etap wyższy wystąpić" . .. a 
dalej - „myślenia Hamletowe to są jego zdobycze ... zdobyczy tych 
już nikt mu nie jest w stanie wydrzeć ... - otoczony szpiegami, od
bywa pojedynki według stopnia inteligencji interlokutora i s z e r -
m i e r k ę na słowa". Takie ujęcie bohatera szekspirowskiego od
nosi się jednak przede wszystkim do bohatera Wyspiańskiego - do 
Konrada. W scenie z Maskami „dorasta on stopniowo.„ by zdobyć 
się na czyn" „. „ro finie duszą„. A dorosłym do czynu jest się - gdy 
się czuje, że się istotnie wyżej stoi nad innymi. A wyżej stać moż-
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na nie cudzą myślą się wspinając, jeno własną odnośnie do siebie. A 
myśl własną można zdobyć jedynie w walce. A walczyć znaczy 
nie ulegać i nie ustępować"! 

- Koni·ad - polski. Hamlet - urasta w szermierce słów z Maskami 
- do czynu. Zdobywa wewnętrzne prawo moralne do spełnienia za-
powiadaneg o w rozmowie z robotnikami celu. 

„Tam kę dy;\ trzeba dojść i wnijść 
A mocą rozprzeć wrota! ... 
I wznieść pochodnię ponad! 
Tam kędyś trzeba dojść i wnijść 
siłą! . . -" 

Droga Konrada prowadzi do wawelskich wrót. U ich progu otrzy
muje pochodnię Hestii, która „płonąca, jest są żywiołową siłą, którą 
posiada Dusza ·wolna". Wówczas - wyzwolony swą własną myślą 
- wpada we wrota katedry, by wygnać z niej - „zabić" - Geniu
sza. Tu rozpoczyna się podwójna tragedia Konrada. Z wymiaru 
swej myśli, przechodzi w wymiar starego teatru, staje się bezwiednie 
aktorem „comedii tlel'arte"; czyn jego będzie miał znaczenie tylko 
w przedstawianej przez aktorów na deskach teatru sztuce. Z eh 1lą 
zakończenia widowiska, rzeczywistość starego teatru - przestanie 
istni eć. · suną dekorację, aktorzy zdejmą peruki i kostiumy, i ro
zejdą się w niezmienioną czynem Konrada zwykłą, codzienną egzys
tencję. Przedstawienie skończone. Pozostaną tylko deski sceny i 
paląca Konradowa myśl. W niej rozeg ra się druga - osta teczna 
trag edia Konracla. Niczym nowoczesny Orestes - matkobójca wy
klął i zabił w sobie poezję polski ego romantyzmu, która go 
na świat wydała. Dościgną go więc mściwe Erynie. 

Akcja TEATRU NOWEGO, któreg o stworzenie zapowiadał na 
wstępie Konrad-Wyspiański rozgrywa się zatem w trzech rzeczywis
tościach, jakby w trzech wymiarach: 1) N a scenie teatru krakow
skiego, 2) w g ranej przez aktorów „comedii del'arte", i 3) w myśli 
Konrada-Wy piański e .~·o, poza przestrzenią i czasem. Te trzy r ze
czywi stości łącząc si ę i rozdziela j ąc, przenikając się wzajemnie i pie
trząc, tworzą jedyną w dziejach teatru konstrukcję artystyczną, zro
dzoną z wizji TEATRU OGROMNEGO. 

Leopold Kielanowski 

JEśLI LEKI -
TO Z APTEKI 

GRABOWSKIEGO 
Wszelkie lekarstwa do Polski oraz 
innych krajów na całym świecie 

175, DRA YCOTT AVENUE, LONDON S. W. ił 

TeL: KEN 0750 
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JóZEF BUJNOWSKI 

TRAGICZNY DON KICHOT~ 

AD USUM DELPHINI 

Jeden z bardziej „nieumiarkowanych" krytyków literackich daw
niejszych czasów nazwał Wyspiańskiego „tragicznym Donkiszotem". 
Precedensem było właśnie „Wyzwolenie" (1). Wypowiedź ta była 
podsumowaniem spostrzeżeń o tej sztuce, wskazujących na całkowi
t y brak jej zrozumienia. Przyszłość poprawiła w miarę swej możli
wości niektóre z błędów krytyki „przedpotopowej", tym niemniej 
określenie wspomnianego krytyka należy jeszcze zachować na pewien 
czas, z uwagi na jego dwojaki sens. Wyspiański istotnie „walczył 
z maniakami" (jako rzekł ów krytyk), tylko z maniakmami innej 
nieco miary. Walczy zresztą z nimi po dzień dzisiejszy. Skost
niałe wzory i trad: cyjne k onwencje dramatyczne, za plecami których 
stali nie mniej skos tniali prawodawcy estetyczni, stanowiły jeden z 
tych maniackich obozów. Drugi ... ale o tym dalej. Wyspiański bu
dował swe dzieła wybiegając tak daleko naprzód, że kiedy wielkość 
jego stała się już niema l prawdą powszechną, kiedy nazwisko jego 
wymawia się jednym tchem obok „wieszczów", zrozumienie i s t 0 -

t Y j e g o o s i ą g n i ę ć a r t y s t y c z ny c h ciągle jeszcze 
pozostaje ... nieco w tyle. 

Inicjatywę wystaw,ienia „Wyzwolenia" na scenie londyńskiej z 
tych właśn ie względów należy powitać z gorącym uznanie~. żadne 
poszukiwa nia „ideolog ii", „fi lozofii", czy „syntezy" nie zastąpią 
dobrze ukaz a nego tekstu w odpow'iedniej 
o p r a w i e s c en i c z n e j. „Ja ka jest synteza „Legionu"? _ 
pytał się Wyspiańskiego dyrektor teatru krakowskiego. „Gdy m za
dał to pytanie Wyspiańskiemu - zwierza się Kotarbińsk i - nie 
umia ł mi odpowiedz ieć i z a o c z a m i d z i w i ł s i ę i r 0 _ 

n i c z n i e, dlaczego t a k p ytałem"(2). Setki teg o rodza ju pytań 
b łąkają się po literaturze krytycznej tyczącej się Wyspiańskiego. Nic 
tedy dziwn g o, że Konrad w wystawianym właśnie utworze, buntuje 
s i ę w imię sztuki wobec „niewolnictwa patriotyzmu" .( :3) I oto jes
teśmy już twarzą w twar z z drug im obozem „maniaków". Naród 
nasz nie lubi prawdziwej sz tuki: woli mieć sztukę „stosowaną", pa
triotyczny katechizm, jak ieś „Księg i Narodu". Nam potrzebny ra
czej „tam-tam", który jest: 
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... rzeczą wła ś nie taką, 

że zawsze s i ę w nią tłucz e jednako. 
Wraż enie, j ak ie wywołuje, 
j es t t ern, co, w sobie kto poczuj e . 
„Tam-tam" j es t w stanie dzwon Zygmuntów 
z przedziwną oddać dokładnością, 
waży z.u; lekko, kilka funtów ... 

Nie pomogły nic na to szyderstwa Przybyszewskiego, odsyłające 
amatorów tej „sztuki" do obecadła i nauczycieli ludowych. Wołanie 

o narodowy „tam-tam" rozlega się po dzień dzisiejszy, nawet ... na 
emigr acji. Czyż tedy nie jest zaiste Wyspiański „tragicznym Don
kiszotem"? 

O CO WYSPIANSKI WALCZYŁ? 

Dawno już ternu zauważył Brzozowski (4), że Wyspiańskiego „dzie
ła stworzonymi zostały nie po to, by być czytanymi, lecz po to, by 
być widzianymi i słuchanymi jednocześnie, że ni e li teratura, lecz 
teatr jest właśdwą dziedziną Wyspiańskiego". Naczelnym dążeniem 
Wyspiańskiego była d o s k o n a ł o ś ć s z t u ki, a w dziedzi
nie sztuki słowa doskonałość dramatu. Ideałem jeg o była jakaś 

p e ł n i a a r t y s t y c z n e g o w y r a z u , g dzie zapanować 
miały „Architektura, Malar stwo i Dramat w jednoś ć spojone, ujaw
niające zmysłem widzów światło i Duchowi Wieku Postać i Pięt

no" ( 5). Osiągnięcia tej pełni szukał na różnych drogach realizacji 
dramatycznej. Wznosi tedy szereg konstrukcji dram atycznych zbli
żonych do statycznych, mówionych żywy c h o b r a z ó w, czę

st o o bardzo głębokim podkładzie muzycznym (Królowa Korony Pol
skiej, Daniel, War szawianka, Prot esilas i Laodam1a, Leg enda I i II, 
Akropolis). Ukazuje w d y n a m i c e r u c h u szereg „ży
wych obra zów" (Noc li topadowa, A chilleis, Leg ion), kt óre nazywa 
„scena mi dr a matycznymi". Nie rezygunjąc z walor ów wypracowa
nych w t ych konstrukcjach, buduje kilka dramatów z przewagą ele
mentów f a b u 1 a r n y c h, w opa rciu o szcz>!tkową a k c j ę 
(Lelewel, Sędziowie, Meleag er, Klątwa , Powrót Odysa, Bolesław 

śm iały). Przenikając wszystkie swe dz ieła g ł ę bo kim 1 i ryz -
m e m - i na jego zrębie - wznosi d r a m a t w i z y j n y 
(Skałka, Wesele, Wyzwolenie). Muzykę wydobywa z instrumentów 
muzycznych, jak i z szereg u innych dźwiękowych „efektów". Podpo
rządkowuje jej słowo poet yckie. W obrazie operuje rytmem ruchu 
i gestu, malarskim układem wydarzeń na płaszczyźnie scenicznej , ar 
chiitektoniką sceny, światłem dniu i płomienia, czernią nocy, blaskiem 
księżyca. Ze słowa (stylizowaneg o na ludowość lub archaizm) wy
dobywa nie tylko elementy znaczeniowe, lecz, i to głównie, elementy 
dźwiękowe i e m o c j o n a 1 n e, narzucając m a g i ą p o w -
t ó r z eń zamierzony ton liry czny. Z mitów i legend (nar odowych 
i antycznych) wydobywa charaktery już naelektryzowane silny m ła

dunkiem emocjonalnym, wplątane w t r agiczny węzeł samospalania 
się ( motyw „płonącej głowni"), monumentalne w swym p r o f i 1 u 
m o r a 1 n y m . Cały t en świat czarodziejski ukazuje niekiedy w ra
mach n a j p r o s t s ze j techniki (szopka), podczas g dy a t -
m o s f e r a liryczna dozwala na karkołomne w,prowa dzenie na sce
nę w i d rn, rozdwojeń psychicznych bohaterów, zwielokrotnień, 
projekcji duszy. Widma te splata z właściwymi postaciami w 
d i a 1 o g, niekiedy wysoce dr amatyczny, zaw sze pełen ekspresji. 
Nawet bardzo pobieżne wyliczenie wskazuje wyraźn ie na to, że dra
mat Wyspiańskiego jest zjawiskiem daleko odbiegającym od kon-
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wencjonalnej sztuki scenicznej, że jest czymH a r t y s t y c z n 1 e 
z ł o ż o n y m. 

O co Wyspiański walczył? O „wysoki artyzm sztuki". O to, oy 
„Trag edia, Najszczytniejsza sztuka" mogła mówić i swoje dramatis 
personae wyprowadzić. O to, by mogła „wyjść polska Antygona i 
polski Edyp". „Wyzwolenie" należy do tego repertuaru „najszczyt
niejszej sztuki", Tragedii. 

POSTACIE „PŁASKIE" I „WKLĘSŁE" 

„Wyzwolenie" tedy należy do g rupy utworów dramatycznych „wi
zyjnych", gdyż cała struktura tego utworu wznosi się aż na dwóch 
szczeblach projekcji. Najpierw Konrad (zjawiwszy się na scenie ja
ko postać z „mil u" Mickiewicza, a więc już częściowo odrealniona) 
organizuje widowisko „Polski Współczesnej" (commedia del' arte), któ
re samo przez się jest jak gdyby i m a g i n a c j ą Konrada. :-J'ie 
należy się tedy dziwić, że postacie tu ukazane nie są pełne, że zary
sowuje się w nich tylko j akaś jedyna cecha, koni eczna ze względu na 
budowane widowisko. Można tedy powiedzieć, że postacie te, na 
kształt cieni rzuca nych na ekran, są płaskie, dwuwymiarowe. Ale 
mag ia „odrealniania" ni e ogranicza się do tego, idzie dalej. Oto 
Konrad, s a m b i e r z e u d z i a ł a k t o r s k i w t y m 
widowisku, a ponadto e m a n u j e ze siebie kilkanaśc ie dalszych 
postaci, sobowtorów, różnych aspektów swej osobowości (Maski). Pos
tacie te nie tylko są „płaskie", ale og raniczone w swej płaszczyźnie 
ty lko do kilku niezmiennych rysów: 

„Zastygłe klątwą jej oblicze 
w zygzaki runów tajemnicze". 

Są to więc jakg dyby postacie „wklęsłe", pozbawione nawet pełnego 
dwuwymiarowego bytu. A i szereg obrazów dalszych (ciągle w ra
mach commedia del'arte), jak ukazujący się zza zasłony obraz matki 
z dzieckiem, cz y Hestii, to tylko symbolizujące projekcje własnych 
stanów psychicznych Konrada. Spełnia tutaj Wyspiański dawno po
c z ęty pla n ukazania na scenie „imag inacji" osób, wprowadzonych ja
go „główne figury" ( 6). 

DWA PRZECIĘCIA I DWIE SPRAWY 

Cała sztuka rozpada się przy pomocy dwu przecięć na trzy fazy. 
Fazę pierwszą stanowi „działanie" Konrada przed rozpoczęciem się 
c:ommedi a del'arte. Dru rrą sama ta „commedia". Trzecią rozcho
dzenie się aktorów, w której ś ledzimy szczególnie zachowanie się 
Konrada w o tatniej scenie z Eryniami (również imaginacjami Kon
rada). Fazom tym nie odpowiada, jak wiemy, podział na akty, gdyż 
fa za druga obejmuje część aktu pierwszeg o i trzeciego, wypełniając 
całkowicie akt trzeci. 

Na obu szczeblach imaginacji, w trzech wyżej wyróżnionych ia
zach, objawiają się d w i e s p r a w y (temat) sprzężone ze so-
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bą. Pierwsza to sprawa Konrada, jako artysty i członka ujarzmio
ne.ro narodu. Druga to sprawa tegoż narodu ( „Polska W spółczes
na"). Konrad dąży do wyzwolenia kraju przez użycie siły f izycznej, 
czynu, oraz do uchylenia wpływu ubezwładniającej poezji mesjams
t ycznej . J a k jednak zauważyliśmy, siły fizycznej (Robotników) użył 
w rzeczywistości tylko do ,,bur zenia i wznoszenia" „.dekoracji sce
nicznyc h. Spod wpływu poezji grobów wyzwolił istotnie, ale w 
... commedia del' arte. Czując się w o l n y m , porywa się do wyz
wolenia się z „niewoli pat riotyzm u", prowadzi tedy walkę o wielką, 
czystą, absolutną ztukę. Ale sztuka ta ma swoje logiczne prawa, 
które sprawiają, że g dy w ich myśl t w o r z y liryczny wiersz o 
krajobrazie, mu s i m ó w 1 c o P o l s ce (Maska 19). Kon
rad jest w kręgu błędnego koła: sztukę zamyka beznadziejna jego 
męka w kręgu prześladujących go Erynij. Jest to zarazem punkt 
wyjścia dramatu. Jego pierwsze słowa, zaraz po ukazaniu się na 
scenie, wszak mówiły o tym samym: 

„R ozpacz za mną się wlekła 
głową węż ów, okropnym widziadłem, 
wyjąc: ZEMSTA". 

A coz z na rodem '! Naród został wyzwolony spod wpływu poezji 
mesjanistycznej (Geniusz), ale również t ylko w commedia del'arte. 
Faza wydarzeń scenicznych po zakończeniu commedia del'arte (ro
zejście się aktorów) wskazuje na rzeczywistość, której nie szczędzi 
Konrad szyderstwa. Tak kończył się jego „komediancki' sen o wol
nym państwie polskim. WYZWOLENIE N IE ZOSTAŁO DOKONA
NE ANI W SPRAWIE KONRADA ANI W SPRAWIE POLSKI 
WSPóLCZESNEJ. Sztuka jest zamknięta całkowitą i beznadziejną 
katastrofą tragiczną. 

ELEMENT PROWADZĄCY 

Trag izm Konrada nie jest jedynym, tylko jednym z kilku, p r .:i -

w a d z ą c y m czynnikiem, kondensującym ładunek emocjonalny 
utworu. Całe widowisko „Polski Współczesnej", przewija się przed 
nami jak barwna, niemal taneczna, w rytmie poloneza, ba jka, urze
kająca smutkiem zawieszonej katastrofy nad niebem tej sztuki. Każ
dy okruch wiersza budzi jakoweś nie dające się objaśnić wibracje. A 
oto nie zjawienie się jeszcze, tylko z a p o w i e d ź jednej z pos
taci (Geniusza) : 

„Czyli t o muzyka te dziwne dźwięki , 
czyli od ścian echa biegą tułacze , 
czyli to ptak jaki u okien zbłąkany'? 
Gołębic to może biją skrzydły? 
Czy kto potrącił w organie 
klawisze. - i zadął wichrem? 

Idzi esz, - drżą za tobą kolumny. 
Stąpisz, - drżą posady świątyni. 
Skąd ten mrok dokoła cie bie'! 
Skąd ta okrutna zaduma, 
która z onych posąg czyni -
Jak twoj e IMIĘ'!" 
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Czy sztuka ta ma „akcję"? Czyż można tak nazwać szereg tych 
„wydarzeń", przejść, dialogów? Co z tradycyjnej akcji da się od
naleźć w całym trzecim akcie? Gdzie jej „za wiązanie", „rozwój", 
„perypetie", „punkt kulminacyjny", „rozwiązanie" '! Szukając tych 
odpowiedników znajdujemy się w sytuacji człowieka pragnącego 
zmierzyć centymetrem wzruszenia. Zdaniem Kotarbińskiego, „na 
dziele tym odbił się już w pewnej mierze zamraczający wpływ cho
roby, która toczyła organizm poety", zaczęła się tu „rozprzęgać łącz
ność twórczych elementów". Tenże sam jednak krytyk dodaje, że 
„pod wzg·lęd.~m artystycznym i teatralnym obraz jest wspaniały, 11ie
porównanie oryginalny. Pojawiają się kolejno postacie niepodobne 
do żywych ludzi, ani do zwykłych szablonów teatralnych, scena za
ludnia się tłumem symbolów, a jednak obraz działa przejmująco na 
widza skojarzeniem nastroju, plastyki i muzykalności"(7). Nie trud
no tu zauważyć sprzeczności w określeniu. Nie trudno też zauwa
żyć, że nie fabuła, nie intryga, nie rozwój akcji spajają utwór 
w j e d n o ś ć. Sprawiają to elementy liryczne, właśnie „skoja
rzenie nastroju, plastyki i muzykalności". Na tragizmie Konrada, 
wynikająl'.ym z fabuły, wznosi się cała budowa potęgującego się aż 
ku katastrofie, stopniowanego, nastroju. Z nieg o rodzi się wielo
twarzowa wizJa. Genialny, nowy w swym rodzaju, niespotykany twór 
dramatyczny, rzucony pod nog i „maniakom" wstecznej teorii drama
tycznej! Zaiste „tragiczny Donkiszot" ... 

.JAK W SZOPCE 

Przez scenę przewiJa się szereg barwnych postaci, kształtując się 
w przemijające obrazy, wypowiedając (jak w szopce) swoje „parti e" 
i „odchodząc na „plan dalszy" . Te zrytmizowane gestem i słowem 
"Tctmady częs to porządkowane przez jakieś elementy „kierunkowe" 
'(Wróżka', Harfiarka, Geniusz), niekiedy p o w tar z aj ą te same 
(lub z drobnymi odmianami) słowa, działając na nasze emocje ju± 
samą rnag·ią p o w t a r z a n i a . Przy bliższym przypatrzeniu się 
dostrzeżemy bez trudu powtórzenie c a ł e g o u k ł a d u , całej 
karuzeli „Polski Współczesnej" w pierwszym i trzecim akcie, całego 
układu, zmienionego g e s t e m i zbliżeniem się postaci Geniusza. 
Powtórzenie jest traszliwą bronią liryki ludowej: raz doznane, trzy
ma się pamięci pazurami, p1·ześladuje we wspomnieniach, nęka po no
cach. A gest'? Od Wyspiańskiego się należy uczyć ile powiedziec 
można milczeniem, ile wyrazić gestem. Chyba reżyser tylko jest w 
s tanie odczytae i p o k a z a ć znaczenie gestu Masek zaznaczone w 
tekście tylko pytajnikami, wykrzyknikami, .wielokropkami itp. zna
kami. Boć przecież każdy z tych pytajników, zewnętrznie podobny do 
innych, zjawia się w innym kontekście, a więc ma inne znaczenie 
i inaczej winien być pokazany. 

Nie zgłębimy, niestety, w krótkim artykule sprawy wszystkich py
tajników „Wyzwolenia". Stawiamy tylko zagadnienie ostatnie: 

CO ZROBIC Z OBJASNIENIAMI? 

Domyślamy się, że wytrawny Reżyser, prezentujący nam „Wyzw.o
lenie", znajdzie właściwą odpowiedź na trapiące krytJ'.ków p~ta~ie, 
co zrobić z objaśnieniami scenicznymi do teg o utworu, pisanymi wier
szem które poza swymi artystycznymi walorami jeszcze „tłumaczą 

, . . ł " ( 8) rzecz bez nich istotnie albo wcale me , albo mało zrozunna ą · 
Znan~ wypowiedź o „tam-tamie", „wprowadzenie" Niasek i szer eg in
nvch frao·mentów objaśnień próbowano powierzać bohaterom utworu, 
n~wet p;noe za przyzwoleniem samego autora. Atoli, zająwszy się 
tą sprawą Saloni (9), zda je się już bezspornie dowiódł, że poza 
wszystkimi występującymi w tym utworze postac iami, należy_ usz :~ 

nować postae a u t o r a, który rezerwuje sobie tu odrębne l w~z

ne miejsce, miejsce „władcze" , „kontrolujące", jak to Saloni okres!~. 

Wywodzi nawet stąd twierdzenie, że jest to pod tym wz?".lędem_ utwor 
jedyny w literaturze światowej. Nie zdołał tyiko ustahc, gdzie te!śo 
autora należy ostatecznie umieścić, przychylając się raczej do umie
szczenia go na widowni, niż na scenie. 

Nie zajmując się zagadnieniem umieszczenia autora, nie możemy 
jednak przeoczyć faktu, że „objaśnienia" te są znaczeniowo i em o c -
j o n a 1 n i e org anicznie zesp~lone z całośc_ią utworu. I pod tym 
względem Wyspiański nie liczy się z konwencJą, szuka nowych dróg 
dla swej przedziwnej sztuki i je znajduje. 

Wystawienie „Wyzwolenia" w roku Wyspiańskiego jest wydarze
niem nie małej wagi. Jest to zasłużony hołd, złożony jego sztuce, 
jeg o walce o nowy artystyczny wyraz, o logikę i bezwzględność pra:W 
tej sztuki. Niech piękne słowo jego rzeczy przygłuszy brzdąkame 
przelicznych „tam-tamów". Jeśli nie jest za późno. 

(1) 

(2) 

( :3 ) 
(4) 

(5) 
(6) 
(7) 
(8 ) 
(9) 

Józef Bujnowski 

·-----
Józef Flach, „Stanisław Wyspiański", studium, Brody-Warszawa, 
1908, st. 96. 

909 Józef Kotarbiński, „Pogrobowiec romanty zmu", Warszawa, 1 , 
str. 95. Podkreślenia J. B. 
Rozmowa z llfaską 18. 
Starnsław Brzozowski, „Stanisław Wyspiański jako poeta". Szkic 
krytyczny, Warszawa, 1903. Str. 94. 
Studium o Hamlecie, Kraków, 1905. Str. 183. 
List do Rydla z dnia 9 lutego 1897 r. 
J. Kotarbif1ski, op. cit. str. 139 i 144. 
Józef Flach, op. cit. str. 88. 
Juliusz Saloni, Wstęp do „Wyzwolenia", Warszawa , 1938. Str. VII
XXXVI. 
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Klub Samopomocy Marynarki Wojenne) 
Hotel - Restauracja - Kawiarnia - Bar - Bankiety -

Zebrania 

13, CHELSEA EMBANKMENT, LONDON S. W. 3 
Tel.: FLA 5948 

Dojazd autobusami: 11, 19, 22, 39, 49. 

SKLEP żYWNOśCIOWY 

A. IJ. RO B I Ń S K I 
184, HOLLAND PARK AVE., LONDON, W.11. 

Telefon: PAR 3306. 
(Przy przystanku autobusów: No. 12, 17, 88) 

POLSKA APTEKA - PUTNEY 

Mgr M. M A L K I E W I C Z 
FARMER & CO. 

324, UPPER RICHMOND ROAD, LONDON S. W. 15 
Telefon: PUTney 2431 
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WYSYŁA LEKI DO POLSKI 
po cenach katalogowych 

Porady - bezpłatne 

Apteka czynna codziennie do 8 wieczór 

„Home & Continental Delicacies" 

T. M ORAWSKI 
POLSKI SKLEP SPOżYWCZY 

157, High Str., Harlesden, London, N. W. 10. 
Tel. ELGar 5340 

DUżY WYBóR TOWARóW KONTYNENTALNYCH 
WYSYŁKA PACZEK DO POLSKI 

KI OSK 
KSIE6ARSKI 

I 

w Ognisku Polskim 
55, Princes Gate, 
London S. W. 7 
Tel. KEN 27 41 

KSIĄżKI 

RYNGRAFY 

UPOMINKI POLSKIE 

ODZNACZENIA WOJ
SKOWE 

Zamówienia pocztowe załatwia· 
my natychmiast 

Apteka Polska 
(FULHAM PHARMACY) 

Mgr farm. 
STANISŁAW EHRBAR 

608, Fulham Road, 
London, S. W. 6 
Tel.: REN 4126 

Dawniej: Apteka pod Rzymskim 
Cesarzem Tytusem, 

Lwów, Łyczakowska 3 
STREPTOMYCYNA 

10 X 1 g. . . . . . . . . . f, 0.15.0 
PENICYLINA OL. 

5 but. po 3 mil. j . ... .!: 1. 2.0 
WITAMINA B-12 

50 amp. (50 mgr.) ... f, 0.19.9 
IRGAPYRIN, 10 amp. f. 1. 6.0 
SERPASIL 

100 tabl. 0.25 . . . . . . f, 0.14.0 
Ceny łącznie z opłatą pocztową 

poleconą 
Wysyłka natychmiastowa 

Ceny eksportowe • 
LEKI WYSŁANE ZA J: 4.0.0 DA
JĄ W POLSCE RóWNOWAR
TOść ZAROBKU MIESIĘCZ· 

NEGO. 

Kami Office Supplies 
33A, Ongar Road, 
London, S. W. 6. 

Tel. : FULham 3970 
Jedyna 

polska firma papiernicza 
Materiały piśmienne, wy
posażenie kancel. Wszelkie 
gat. papieru, mater. do pa-

kowania. 
Druki. Powielanie. 

Omega Press Co. 
31, Daventry Street, 

London N. W. 1 
Wykonuje wszelkie druki 
biurowe, handlowe i prze

mysłowe. 

Tel.: P ADdington 7885 
Stacja kol. podziemnej 

EDGWARE ROAD 

SKLEP SPOŻYWCZY 

MARYNI 
568, Fulham Road, 

London S. W. 6 
Tel.: REN 4342 

Stacja kol.: PARSONS GREEN 
Autobusy: Nr 14 i 96 

Duży wybór produktów 
kontynentalnych 

(ciasta, wędliny itp.) 

po cenach 
wysoce umiarkowanych 

PACZKI DO POLSKI 
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POLSKIE SŁOWO NA OBCZYżNIE 

KSIĘGARNIA ORBIS-POLONIA 
38, KNIGHTSBRIDGE, LONDON S. W. l. TEL. SLOanc 2793 

SKŁADNICA KSIĄŻEK POLSKICH Z RóżNYCH DZIEDZIN 
Wszelkie nowości wydawnicze 

POLSKIE PŁYTY GRAMOFONOWE 
HYMN NARODOWY - RELIGIJNE - KOLĘDY - PIEśNI - PIOSENKI -

LUDOWE - RODZAJOWE - ROZRYWKOWE - TANECZNE 
Płyty wysyłamy w specj alnym opakowaniu i ubezpieczone 

K at a logi wysyłamy na żądanie - Zamówienia pocztowe wykonujemy 
naty chmiast 

APTEKA 

,, B A R B A R A '' 
2ti, North End Rd., Parade, London W. 14. 

Tel. FUL 1247 
Właśc. Mgr Farm. B. W oźniakowa 

Leki - Aparaty i narzędzia lekarskie - Materiały dentystyczne 
Znaczna zniżka cen: 

STREPTOMYCYNY - PENICYLINY - SERPASILU 
Dla wygody naszych Klientów otworzyliśmy 

DZIAŁ OG óLNY dla wysyłki: 
MATERIALóW TEKSTYLNYCH - PACZEK żYWNOśCIOWYCH 

PLASTYKÓW - NYLONÓW 

KLUB LOTNIKÓW 
14, Collingham Gdns., London S. W. 5 

Tel.: FRE 1085 
RESTAURACJA KAWIARNIA TELEWIZJA 

Przyjmujemy zamówienia na: 
Zabawy taneczne - zjazdy koleżeńskie ~ wesela 

Posiłki dla wycieczek 
Doskonała kuchnia polska Wspaniałe ciastka 

Ni s ki e cen y 

FA BOR LTD. 
(Właściciele: K. F ABIERKIEWICZ i J. POROWSKI) 

123, Ifield Road, Earł's Court, London, S. W. 10. 
Telefon: FREmantle 0865. 

Poleca na dogodnych warunkach: 
TAPCZANY - MATERACE SPRĘŻYNOWE (5-letnia 
gwarancja fabryczna) - DYWANY - CHODNIKI 
na schody - KOCE - KOŁDRY - BIELIZNĘ PO
śCIELOW Ą - MATERIAŁY TEKSTYLNE. 

Paczki wszelkiego rodzaju do Kraju i za Linię Curzona. 



DOM "FOX HOUSE" 
w którym mieszkał sławny a ngielski 

mąż stanu 

CHARLES JAMES FOX 
jest w posiadaniu polskiej rodziny 

W domu tym C. J. Fox odbywał 
w sprawach 1 r 1 Il ci 

z Polakami 
I ł 

SERCE LONDYNU - MAYF AIR 

FO 
46, Clarges Street, W. 1, tel.: MAY fair 9539 

apartamenty i pokój konferencyjny 

15, Clarges Street, W. 1, tel.: GROsvenor 1286/7 

pokoje od 27/ 6 do !, 3.5.0 (pryw. łaz.) 

łączni e ze śniadaniami 

W każdym pokoju bi eżąca woda (zimna i gorąca), radio, 
telefon. 

Goście obydwu hoteli korzystają z praw członków honorowych 

FOX U E LU 'U 
46, Clarges Street, W. l, 

tel.: Bar GROsvenor 6841, Członkowie GROsvenor 4386 

Bar i restauracja otwarte bez przerwy od 12 w poł. do 8.30 wiecz. 
Dania klubowe i a la cart. 

Polacy miłe widziani. 

Właśc., kierownictwo i obsługa - polskie. 


