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S. p. Edward Trojanowski 
Nr. 141 

<1873-
Kilka dni tema zmarł po dłu

giej i uciążliwej chorobie ś. p. Ed
ward Trojanowski, profesor ma
larstwa dekoracyjnego w war
szawskiej Szkole Sztuk Pięk
nych, jeden z najrzetelniejszych 
artystów, jakich Polska współ
czesna posiada, jeśli idzie o 
szczere umiłowanie sztuki, o od
danie się całą duszą, o poważny 
sposób odnoszenia się do niej, o 
głębokie jej pojmowanie i znaw
stwo. 

Urodzony w 1873 r., w Kole, 
w ziemi kaliskiej, ś. p. Trojanow
ski studjował najpierw w peter
sburskiej Akademii Sztuk P., 
poczem przeniósł się do Paryża, 
gdzie kształcił się czas pewien w 
prywatnej Akademji bardzo po 
pularnego przed ćwierć wiekiem 
malarzai Rudolfa JuKan'a (1839 
—1908). 

Już od 1900 roku brał artysta 
nasz żywy udział w nowym ru
chu, który obudził się w Polsce 
pod wpływem impresjonizmu i 
głoszonych wtedy haseł swobod
nej, szczerej, niczem niekrępo-
wanej twórczości. 

Dał się naprzód poznać jako 
utalentowany pejzażysta. Zaczął 
wystawiać w Krakowskiem Tow. 
Przyjaciół Sztuk P., nadsyłając 
liczne widoki Paryża, Krakowa 
i jego okolic, a czasem także 
studja typów ludowych, wieśnia
czek z okolic Krakowa, żydów 
i t p. 

Już wtedy jednak i. p. Troja
nowski zaczął się bardzo intere
sować najcelniejszemi okazami 
„odkrywanej" wtedy polskiej 
sztuki ludowej, a stąd był już 
krok jeden tylko do żywego za
jęcia się problemami polskiego 
stylu w rzemiośle i w przemyśle 
artystycznym. 

Jak to przypomniał niedawno 
J. Warchałowski w swej pięknej 
książce o .J'olskiej Sztuce Deko
racyjnej" (Warszawa 1928, J. 
Mortkowicz), ś. p. Edw. Troja
nowski należał do owej nielicz
nej grupy artystów w Krakowie, 
jak J. Bukowski, Józef Czajkow
ski, K. Tichy i in., którzy przy 
pomocy miłośników, historyków 
sztuki i etnografów założyli w r. 
1901 słynne i tak bardzo zasłu
żone w rozwoju nowoczesnej 
polskiej kultury artystycznej To
warzystwo, pod nazwą „Polska 
Sztuka Stosowana". Artysta ten 
był tedy jednym z najbardziej za
służonych pionierów odrodzenia 
polskiego artystycznego rzemio
sła i przemysłu. 

Jeszcze przed woffną, za cza
sów dyrekcji ś. p. K Stabrow-
skiego w warszawskiej Szkole 
Sztuk P., był proiesorem w dzia
le sztuki dekoracyjnej i przesz
czepiał te nowe, nieznane jesz
cze idee. W r. 1923, po wskrze
szeniu warszawskiej uczelni, po
wołany został do niej ponownie, 
jako profesor. 

Na pamiętnej międzynarodo
wej wystawie 6ztuki dekoracyj
nej w Paryżu, w 1925 r„ prace 
ś. p. Trojanowskiego, jak np. ła
wa i stół (wykonane przez B. 
Drążkiewicza), pokoik biblio
teczny, kilim (wyk. w Szkole in-
strukt. tkactwa Tow. Popierania 
Przemysłu Ludowego w Warsza-

-1930) 
wie) — należały do celniejszych 
okazów działu polskiego. 

Był to człowiek w innym ja
kimś, szlachetnym, przedwojen
nym gatunku. Był to artysta sub
telny, cichy, zdający sobie do
brze sprawę z wartości i donio
słej wagi, jaką może mieć dla 
Polski odrodzonej i zjednoczonej 
dla polskiego społeczeństwa, 
własna i oryginalna sztuka. 

W r. 1920, zaledwie uciszyła 
się wojenna zawierucha po stra
sznej nawale bolszewickiej, ś. p. 
Edw. Trojanowski, który umiał 
też pięknie piórem wyrażać swe 
artystyczne idee, wołał z zapa
łem w jednem z pism stołecz
nych: 

Niechajże nowe pokolenie ar
tystów zrozumie, że nie wolno 
im zamknąć się w czterech ścia
nach pracowni, ale przeciwnie, 
że musi iść współrzędnie z ewo
lucją społeczną, że sztuka musi 
się stać jednym z tych czynni
ków, bez których niema najpięk
niejszego postępu w narodzie, bo 
postępu w jego duszy— 

Pamiętajmy, że nie tylko n-
trzymać musimy to, co dotych
czas u nas w dziedzinie sztuki 
zdobyto, ale musimy iść równo
rzędnie z nowym prądem w na
rodzie i starać się, aby sztuka 
polska nie tak, jak dotychczas, 
coraz więcej oddalała się od na
rodu, aż mu się zupełnie obcą 
stała, ale była z życiem jego co-
dziennem, z największemi tajni
kami duszy polskiej związaną 
mocno i trwale. Pamiętajmy, że 
mamy być nie tylko odbiorcami 
teraźniejszości, ale twórcami 
przyszłości 

Niema sztuki bez miłości i tyl
ko ci staną się prawdziwie pol
skimi twórcami, którzy od 
wschodu do zachodu granac po
znają kraj swój ojczysty, potrafią 
zajrzeć do najgłębiej ukrytych 
kącików duszy narodowej, wy
ciągnąć z tych tajni wszystko, 
co duszę polską opromienia, co 
ją wśród obcych wyróżnia, co ją 
czyni godną, aby dziś, gdy or 
prawcy nasi odeszli, na nowo w 
rzędzie narodów żywych stanę
ła. 

Oto fragment artystycznego 
credo tego artysty - obywatela. 

Nie wszyscy wiedzą o tern, że 
ś. p. Edw. Trojanowski, który 
był laureatem wielu konkursów 

] na polichromię, który wykonał 
| malowidła w kaplicy w Goetyni-
! nie i w Kościele w Małkini, był 
zarazem doskonałym znawcą 
technologii malarskiej i restau
ratorem dawnych ściennych ma
lowideł, jako taki. brał ś. p. Tro
janowski żywy i bezpośredni u-
dział w konserwacji i restaura
cji malowideł ściennych odkry
tych pod warstwami później
szych przemalowań zarówno w 
kilku salach Zaniku Kr. w War
szawie, jak i we wnętrzu bełwe-
derskiego pałacu. 

Strata, jaką poniosła polska 
sztuka i artystyczna kultura, 
wskutek przedwczesnej śmierci 
tego szlachetnego, niestrudzone
go pracownika, prawdziwie czło
wieka idei — jest dotkliwa i bo
lesna. Oby znalazł godnych sie
bie następców! 

MIECZYSŁAW TRETER 

Opera o Kolumbowej Wyprawie 
Opera berlińska wystawiła 

niedawno ciekawe dzieło: ,.Krzy
sztof Kolumb" — tekst Pa
wła Claudel'a, muzyka Darju-
sza Milhaud'a. Wielki pisarz 
francuski wspólnie z czołowym 
modernistą muzyki francuskiej, 
stworzyli operę bardzo szcze
gólnego rodzaju, eksperyment 
sceniczny, obecnie żywo omawia
ny w prasie codziennej i spe-
cjalnej Francji i Niemiec. Nie 

znając utworu z przedstawienia, 
łowimy o nim sprawozdania, 
att>o wypowiedzenie się autorów, 
które już same, jako informacja 
przedstawiają się ciekawie. 

Olaudel, poeta, dramaturg-
mistyk, pisarz o tezie katolic
kiej, piszący dzieło sceniczne 
wspólnie z kompozytorem ży
dowskim, psychicznie od siebie 
bardzo różnym — oto współ-
pracownictwo, które wydawać-

Wystawa Grupy Art. „Kolor" 
(Salon Sztuki Cz. Garlirtskiego) 

Świeżo otwarta wystawa, obej
mująca około 50 prac, posiada 
naogół dość jednolity charakter; 
jest to bezsprzecznie jej zaletą. 

Tłumaczy się to przedewszyst-
kiem okolicznością, że wystawia 
ją swe prace olejne i akwarelo
we wyłącznie trzy młode 
malarki, rówieśnice, absolwent
ki warszawskiej Szkoły Sztuk P., 
tego samego kursu prof. T. Pru
szkowskiego. 

Fakt, że kurs ten wyłonił z sie 
bie już trzecią z kolei grupę 
(pierwsza pod nazwą: „Bractwo 
Św. Łukasza", druga: „Szkoła 

blemów; zupełny niemal brak lo
gicznej myśli kompozycyjnej zda 
je się te obawy na przyszłość wy 
raźnie potwierdzać. 

Prace figuralne E. Hirszber-
żanki nacechowane są tu i ów
dzie kolorystycznemi zaletami, 
ale sposób ujęcia i traktowania 
bryły, jako zamkniętej w sobie, 
określonej formy, braki rysunko
we, czasem nawet portretowe ko 
munały, p6ują artystyczne wra
żenie. 

Pejzaże G. Hufnaglówny, choć 
tu i ówdzie ożywione żywszą pla
mą, spowite są naogół w jakąś 

wy i kształty, kwietnym wia»« 
kiem splatają i rozplatają się 
formy i poaory... To jest sztiacą 
filmu, ale to przecież też istotą! 
muzyki!"... 

Claudel patrzy na czyn Ko-
lumba z punktu widzenia czło
wieka dzisiejszego — Kolumb 
widziany z perspektywy póź-! 
niejszej! Więc nie będzie to 
opera historyzująca — było sce
nicznych Kolumbów już sporo — 

by się mogło oryginalne! We 
Francji artyzmy pozornie od 
siebie wręcz przeciwne, mają 
jednak swe ciekawe styczne. 
Odmienność rasy, środowiska 
towarzyskiego (Claudel jest dy
plomatą, obecnie posłem fran
cuskim w Waszyngtonie!) tu nie
kiedy wspaniale znikają. Pointą 
jest raczej, że operę dwóch fran
cuzów wystawił nie Paryż tyl
ko — Berlin. O wystawienie 
następnego dzieła scenicznego | ale opera, która ma potomność 
Milhaud'a „Maxymiliana" (ce-! pokazać wielkość, doniosłość 
sarza Meksyku) ubiega się Ber- czynu, odsłonić cały kompleks 
lin i — Wiedeń! Przypominają zdarzeń, zamiarów, uczuć, v 
się losy Berlioza i Bizeta, któ- | których spowiciu czyn się sta
rych opery długo wzbudzały za- | wał. Wyprawa Kolumba miała 
interesowanie w Niemczech ijbyć jakby księgą historji, czy-
Austrji, zanim doczekały się1 tanką dla dorosłych, opowiada* 
uznania we Francji — po śmier- j niem i znaczeniem, kolumbowensi 
ci kompozytorów! jasełkami, zdarzeniem odbitem 

„Krzysztof Kolumb*" Claudel- w zwierciadle misterjum. Stąd 
Milhaud'a jest próbą nowej ope-. łącznikowa postać między sceną 
rowości. Jedną z wielu. A wła-' a słuchaczem: świadek, opowia-
śnie Berlin jest dziś najdalej dający, objaśniający zdarzenia, 
przystępny, najbardziej zacieka- j coś niby teste u włoskiego ora-
wiony tego rodzaju próbami.! torjum, niby „ewangelista" z pa-
Każdy rok znaczy się tam więk- sji Chrystusowej. Ten ..opowiat 
szym eksperymentem operowym, dający" już pojawiał się w osta-
każdy eksperyment tam może li- , tnich czasach w „Historji^ o żoł-
czyć na inteligentną ocenę kry- nierzu'' w ..Oedipus Rex Sira-
tykj, na rozsądne zbilansowanie wińskiego. Np. przed sceną bun-
najbardziej nawet zagadkowych tu załogi ,.świadek" mówi: lei 
doświadczeń. W tych trudnych 1 commence la grandę scene, la 
kwestjach rozstrzyga rzeczowość fameuse scene de la revolte des 
artystyczna ( i liberalizm naro-1 marins... Prócz niego chór łączy 
dowościowy). Cezar niegdyś za- j akcję z widownią, chór, który 
rzucał płochości Gallów sławną n;e jest jednak dokładnie chćr 
„rerum novarum cupiditas". Ber
lin muzyczny ma dziś tę żądzę 
nowości, ale bynajmniej nie pło
chą. Pod tym względem znacznie 
przewyższa nieco zrezygnowaną 
kulturę wiedeńczyków, których 
krytyka muzyczna nie może się 
pozbyć melancholji wobec upły-

1 wu zdarzeń. 
Do eksperymentu „Kolumba" 

przystąpił Claudel nie jako no
wicjusz sceny, nowość zadania 

rem greckiej tragedji, ale, jaK 
w pierwotnym Kościele, pośre
dnikiem między kapłanem a lo
dem. Chór jest tu więc naprze-
mian „tłumem" w dramacie 
scenicznym i sędzią, świadomo
ścią. sumieniem ludzi, ludzkości, 
czasów. I zarazem — -<łosicie>- . 
lem woli autorów. 

Dwa akty, dwadzieścia sie
dem obrazów, trzy godziny trwa
nia. Gołąb — columba, symbol 

była mu tu świadoma. Na czem j Ducha Św., leci przez morze do 
ona polega, wypowiedział Clau- j Genui i zwiastuje marzącemu 
del w artykule głębiej wchodzą- | chłopcu Kolumbowi jego posłan-
cyrti w teorję i praktykę sceny, nictwo. Na „końcu świata na 

„Krzysztof Kolumb'' jest jesz- i wyspach Azorskich, otrzymuje on 
cze operą, ale w nowem pojmo-j wiadomość o morzu za światem, 
waniu tego słowa. Jak to mówił j Bohater uciskany przez swych 
Wagner? — .„Moja sztuka pole- J wierzycieli, przez dworakerw, 
ga na zwarciu akcji w trzy sy- j szyderców, jest wreszcie kaprta-
tuacje szczytowe, drastyczne, i nem. I musii uśmierzać zbuctowa-
tak aby głęboka i rozgałęziona ! nych żeglarzy, przeżywa męczea-
treść wyjść mogła z całą zrozu- j stwo. Małoduszni mu urągają, 

I miahością i dobitnością". Jak to 1 wiedzą wszystko lepiej od niego. 

Ł Btrizbertanka — 
Warszawska"), świadczy dopra
wdy nader korzystnie o duchu 
panującym w tej uczelni, o ży
wotności kierownictwa kursu, o 
poziomie nauki i wyższej ponad 
przeciętną miarę skali młodych 
talentów. 

Do grupy ..Kolor" należą pp.: 
Elżbieta Hirszberżanka, Gizela 
Hufnaglówna i Mery Litauerów-
na. Ta ostatnia przoduje na wy
stawie, pod względem wartości 
czysto malarskiej swych prac 
dwom innym. Istotnie operuje 

mówił Verdi? — „Sztuka bez 
.Biała Kryza" j oryginalności i naturalnej pro-
brudnawą mgłę kolorystyczną o ' stoty, przestaje być sztuką* 
zimnym tonie; są po malareku u- jOto dwa typy rozwiązania za
jęte i to stanowi ich zaletę; nie j gadnienia operowego, jedno wy-
mają zdecydowanego własnego chodzi od strony dramatu, dru-
charakteru — i to stanowi ich ig'e od strony muzyki. Claudel 
stronę ujemną. j w oficjalnej wypowiedzeniu się 

0 całej grupie można powie- |° ..Kolumbie , sam wzywa cienie 
dzieć, że artystyczny jej doro- j Wagnera. Nie chce być drama-
bek jest miłem zjawiskiem i sym j turgiem w znaczeniu Wagnera. 
patyczną zapowiedzią na przysz-!Błędem Wagnera było, że nie ną wielką równoczesnosć 
łość. Zapowiedzią czego? Nie- . było u niego stopniowania po-
wiadomo dokładnie, gdyż wszy
stkie trzy malarki nie przejawia 
ją jeszcze dostatecznie określo-

A tu człowiek ten uwiązany do 
masztu karaweli odsłania tajem
nicę nowej ziemi, wydany wściec 
kłości ludzkiej gniewowi żywio
łów już trjumfuje! Potworna nie
wdzięczność ludzi jest nagrodą 
jego. Tylko jedna kobieta 
go wielbi... W gospodzie w 
Valladolid Kolumb umiera. W 
tej chwili cała przeszłość 
jego zwiera się w ied-

Zry-
wa się gołąb, symbol jego własny 

NOWE WYDAWNICTWA 
MONOGRAFIA POWIATU 

WŁOCŁAWSKIEGO 
Ruch regjooalrstyczny w Polsce 

jest ruchem bardzo młodym — nie
mniej jednak, wykazuje dużą ży
wotność i rozpęd w kierunku po
znania i spopularyzowania tych 
dóbr, które bądź w głębi ziemi na
szej drzemią, bądź ca jej powierzch 
ci w postaci martwej czy żywej się 
znajdują. Środkowym punktem zaś 
tego ruchu jest i pozostanie zawsze 
człowiek. 

Na szpaltach naszych niejedno
krotnie wskazywaliśmy na liczne 
już prace z dziedziny regjonalizmn, 
przytaczając wzory woj. nowo
gródzkiego, warszawskiego, śląskie
go, lubelskiego i t. d. 

Obecnie mamy do zanotowania 
fakt znacznie szczególowszego u-
jęcia zagadnień regionalnych. Leży 
przed nami poważne, bodai po mo-
nografji województwa śląskiego 
najpoważniejsze z tej dziedziny 
dzieło: .^Mooografja powiatu wło
cławskiego", tom I, złożony z o-
pracowanych już tematów przez 
Komitet re^jonalny. Znajdujemy tu 
szerokie omówienie sprawy gleby 
i klimatu powiatu, produkowanych 
roślin, opis systemów gospodar
nych, ludności rolniczej, mniejszej 
własności, obraz konsumpcji nawo

zów sztucznych, etami zaopatrzenia 
w maszyny i narzędzia rolnicze, ©-
mówienie kwestji społecznej w rol
nictwie, stan oświaty rolniczej, 
spółdzielczości, stan sanitarno-we
terynaryjny, stan budynków, dróg. 
wreszcie oblicze polityczne powa
łu. 

Książka •wyposażona w aporą 
ilość znakomitych reprod(Acyj, o~ 
raz w szczegółową mapkę powiatu 
daje nietylko pogląd na tycie i za
gadnienia powiatu, lecz wprowadza 
czytelnika głęboko w same źródła 
życia ludności powiatu, jej has tor ję 
i odsłania szerokie możliwości rea
lizowania zadań. 

DWUDZIESTY PIERWSZY 
ZESZYT „ŚWIATA" 

Dwudziesty pierwszy zeszyt „Świa
ta" otwiera ciekawa łustrowana ry
sunkami Kędzierskiego ankieta p. Ł 
„Piękno Warszawy". Glos zabrali ta
cy esteci i artyści, jak Apotonjusz Kę
dzierski, Aleksander Janowski, tnż. 
Lech Niemojewski i Tadeusz Cieślew-
ski. Pozatem znajdujemy artykuł Ja
na Lorentowicza p. t „Francuz o po
lakach". Stefan Kleczkowski pisze wra
żenia swoje z podróży przez Atlantyk. 
Kaz. Wroczyński daje wesoły „prze
pis na recenzje". Treść zeszytu uzu
pełnia dział samochodowy oraz kolek
cje feijetonów, notat, dowcipów, in
formacji wszelkiego rodzaju. 

W dziale beletrystycznym „Świat" 
drukuje dwie powieści: Andrzeja Stru
ga „Żółty krzyż" j Cliud Aneta 
_\tayerlinę"^ 

I pełnego śpiewu głosów i mstru 
mentów. Chcieliśmy dać muzy
kę nietylko w postaci skrystali
zowanej, ostatecznej, ale także 
muzykę powstającą, jej wzno
szenie się miarowe z głębi od
czuwania". Muzyka ..Kolumba" 
jest skrajną realistyką. ledwie 
słownym akcentem, a obok tego 
jest skrajną stylizacją, nawet 

| muzyką najbardziej od realoo-
j ści oderwaną, pp. fugą. 

W związku z muzyką, deko-
| racja, obraz, tło, musi też zbliżać 
! się to do rzeczywistości, to do 
! jej stylizacji. Nie trwa więc 

•! obraz w formie zastygłej ale ma 
I płynąć, grać, falować zależnie 
od chwili, oddychać sytuacją, 
bawić cko swą grą. Sposób roz-

n, , u / -i-c wiązania — film. I to nietylko 
•li » •*"y Wn"• "m • ^ • j -j i- . film naturalistyczny ale także 

ona wtęcei .kolorem , aniżeli sa ne>, silnie, zindywidualizowane) i {iim absolutny, więc także film 
fizjonomji artystycznej. Sporo jako gra form czy9tych. bez kon-
umieją — ale nic jeszcze wryraź ' ' 

między rzeczywistością a jej i symbol Ducha, przynosi umie-
przetworem lirycznym, bo dra-j rającemu — jak niegdyś w cza-
mat, za po mocą narkotycznej mu- sie potopu — gałązkę zerwaną V 
ryki, przenosił Wagner odrazu świecie nowo wynurzonym. 

Iw sferę marzenia-zjawy. „Nami Chór - dziennik, komeotatoe, 
chodzi przeciwnie, o pokazanie, | tło uczuciowe pod koniec into-

; jak dusza ludzka stopniowa, po-!nuje Alleluja. Jesteśmy w nri-
j woli przesiąka muzyką, jak z j sterjum, akcja skręciła w kato-
rytmu wyłuszcza się fraza mu- lickie symbole Claudela... 
zyczna, ze słowa melodja, po- Muzyka Milhauda spełnia 
ezja z brutalne; rzeczywisto- rozmaite funkcje w ..Krzysztofie 

I ści, — chodzi nam o każdy wv- j Kolumbie". Przebiega różne ro-
raz dźwiękowy, począwszy od : dzaje ekspresji, różne nawet sty-
mowy i rozmowy rytmicznie ! historyczne. Służy momae, in-
podtrzymanej orkiestrą, aż do ! tonuje ballady, raz jest wykład-

ćmoitfit dtrłttńw i ir»«tni- »•—:t.:— fabuły, dekoracją, na-

mą tylko farbą. Wpływ dzisiej
szej paryskiej faktury malarskiej 
jest tu zresztą bardzo widoczny. 
Artystka zdaje się posiadać w du 
żym stopniu łatwość prowadze
nia pędzlaf na razie podkreśla ta 
właściwość specyficznie malar
ski jej temperament, na przy
szłość jednak, zagraża poprzesta 
waniem na łatwych malarskich 

nie nie mają pono do powiedze
nia. 

Jeśli ktoś wyrazi się nieźle po 
polsku i poprawnie włada piórem 
— czy wystarcza to ażeby go na
zwać literacką indywidualnoś
cią? Trzeba jeszcze czegoś po
nadto. Tego „czegoś" — poza do 

efektach, powierzchownością w j brem przygotowaniem brakuje 
-traktowaniu artystycznych pro- jeszcze grupie „Kolor". M. T. 

nikiem 
strojem, organem boskim. Jest 
naprzemian naturalistyczna, to 
znów stylizowana. 

Rola filmu niezdecydowana — 
mówią sprawozdania. Film nie 
łączy się chemicznie z muzyką 
i sceną. Wrażenie drugiego aktu, 
gdzie przeważa allegor ja — słab
sze znacznie niż w poprzednim. 
Muzyka — pominąwszy epizody 
— w drugiej połowie chuda. Ta
kie przynajmniej wrażenie wy> 

'warła na berlińskiej premjerze, 
gdzie pod koniec gwizdy towa
rzyszyły oklaskom. Publiczność 
rozeszła się w ,,zgiełkliwem nie
zdecydowaniu". 

Ale ważność „Krzysztofa Ko
lumba" Claudela - Milhauda le
ży nie tyle w jego powodzeniu 
czy niepowodzeniu, ile w wy
łomie jaki i to dzieło stanowi w 

. gatunku operowym, doniosłość 
kretnych znaczeń. „Dlaczego nie jego leży w szukaniu nowych 
otworzyć wrót do jeszcze nie- Torm sceny muzycznej. Dla arty-
uksrtałtowanego świata, w któ
rym znaczenia dopiero powstają 
krystalizują się dopiero kształ
ty i pojęcia? Dlaczego nie wyra
zić subtelnych odcieni uczuć, 
pamięci, myśli, nieskończenie ta
jemniczych mglistych zwit
ków? Tu się ooś budzi, tam od-
rzynają się od swego tła bar-

słów i ludzi myśli eksperyment 
tego rodzaju jest nietylko, jat 
mówi Hamlet ..zwierciadłem i 
żywą kroniką wieku", ale szuka
niem nowych, przyszłych krajów. 
Żeglugą ku nowej Ameryce, ko« 
lumhowemi wyprawami!... 

K. STROMENGOĄ 
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