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Szlakiem wielkich robót inwestycyjnych na ziemiach Polskich

|Wrażenia umyślnego Kuriera Porannego")

Ogromny gmach W. F. i P. W. w

lami organizacyj wychowania

Teren, ośmdziesięciu sześciu hek-
tarów obejmuje stadjon sportowy w

Kielcach. O jeden hektar więcej niż

najrozleglejszy dotychczas w Euro-

pie stadjon amsterdamski.

Położony tuż pod miastem, oto-

czony lesistemi wzgórzami, stano-

Wiącemi wymarzone tereny narciar-
skie — stadjon kielecki znajduje się
jeszcze w stanie dość serowym.
Wśród zagajnika, porosłego sośniną,
Wycięto już wprawdzie i urządzono
główne drogi, wzniesiono tymczaso-
we trybuny i urządzenia toru wyści-
gowego, wybudowano basen i budy-
nek kawiarni.

To oczywiście, jest tylko drobna

część zakreślonego programu. Wiele

jeszcze pracy i wysiłków kosztować

będzie doprowadzenie budowy sta-

djonu do końca. I tu przychodzi z

pomocą Fundusz Pracy, zatrudnia-

jąc przy robotach ziemnych na sta-

djonie bezrobotnych z Kielc i ośrod-
ków przemysłowych.

Stadjon już w stanie obecnym sta-

nowi dla Kielczan wielką atrakcję
dzięki basenowi do kąpieli i pływa-
nia, całkowicie wykończonemu. W
dni upalne i słoneczne rojno tu i

gwarno. Ale i w dnie powszednie na-

wet niezbyt pogodne — oglądałem
Stadjon w taki dzień właśnie — spo-
tykają się tutaj najbardziej gorliwi
zwolennicy sportu pływackiego.

Stadjon kielecki niema w Polsce

godnego siebie konkurenta. Tutaj
też napewno — gdy na nas przyjdzie
kolej urządzenia Olimpjady — będą
pię koncentrowały zawody sportowe.

Kielcom zresztą najwidoczniej
przeznaczono rolę jednego z głów-
nych ośrodków sportowych w Pol-

pce. Wskazuje na to, poza stadjo-
nem, ogromny gmach przeznaczony
dla organizacji Wychowania Fizycz-
nego i Przysposobienia Wojskowego,
|fcrznoszony staraniem Obywatelskie-
go Komitetu Budowy przy wydatnej
pomocy w kosztach na robociznę
Funduszu Pracy. I ten gmach więc
Zawdzięcza Funduszowi Pracy wie-
le: możność doprowadzenia rozpo-
czętej budowy do końca.

DomW.F.iP.W.jestjużnau-
kończeniu. 6-go sierpnia nastąpi je-
go oficjalne otwarcie. Jest to gmach
ogromny o pięćdziesięciu bodaj ty-
siącach metrów sześciennych kuba-

tury. Mieści w sobie wspaniałą salę ,

gimnastyczną, dużą salę teatralną I
na 700 miejsc z obszerną sceną i

Kielcach mieści poza nowocześnie urządzoną saią gimnastyczną i loka-

fizyczncgo wielką salę teatralną, sale konferencyjne i t. p.

garderobami artystów (Kielce nie

mają specjalnego gmachu teatral-

nego), salę balową, sale konferen-

cyjne, dużą salę jadalną, pomieszcze-
nia dla wszystkich organizacyj W.
F. i P. W ., mieszkania dla uczestni-
ków kursów, które tu się będą odby-
waćit.p.

Gmach jest wspaniały, imponują-
cy rozmiarami, lecz niepokojący nie-

bywałym bezkrytycznym eklektyz-
mem architektonicznym. Projekto-
wał go arch. Edgar Norwerth z

Warszawy z zadziwiającą wprost
dezynwolturą. Bogactwo szlachet-

nego materjału (marmury kieleckie

wszystkich ehyba rodzajów) zasto-

sował we wnętrzach oszałamiają-
cych bogactwem form dekoracyj-
nych, przypominających wnętrza
pałacowe z filmów amerykańskich.
Zadziwia to tembardziej, że niektó-
re part je wnętrz: hall na parterze,
klatka schodowa, wielki korytarz
pierwszego piętra i wreszcie sala
teatralna wykazują zgoła inne mo-

żliwości twórcze architekta, stwa-

rzają zespoły pełne umiaru, dobrego
smaku, wykazują przemyślane za-

stosowanie tych samych marmurów,
które obok, w tym gmachu architek-

tonicznych niespodzianek, szpecą
stłoczonem bogactwem i wspomnia-
nym tu nieszczęśliwym eklektyz-
mem.

Takie to „psie figle" potrafi pła-
tać stołeczny architekt poczciwej
prowincji, która, być może, weźmie

je za dobrą monetę.
Tę dygresję wybaczy mi czytelnik.

Chodzi o obronę prowincji, o ustale-
:' nie odpowiedzialności.

*

Od wspaniałości gmachu W. F. i

P. W . niemal bezpośrednio, jakby
dla kontrastu i wykazania rozległej
skali przedsięwzięć, którym pomaga
Fundusz Pracy, przenosimy się na

teren robót brukarskich. Kielce

przebrukowują się, regulują ulice,
budują drogi wylotowe. Nie dziwili-

byśmy się, gdyby za lat parę Kielce

były najlepiej zabrukowanem mia-
stem w Polsce; kamieniołomy ma

pod bokiem i w tym wypadku nie

powinno sprawdzić się przysłowie o

szewcu, który bez butów chodzi.
Architekt Gąsiorowski, dyrektor

wydziału technicznego kieleckiego
zarządu miejskiego po pokazaniu mi

prac na stadjonie i w domu W. F. i
'P. W . wiezie mnie na budowę drogi
brukowanej kostką, wiodącej na Bu-

kówkę — do koszar. Droga, a wła-
ściwie ulica biegnąca polami, na

tych odcinkach, które już wykończo-
no całkowicie, naprawdę wspaniała.
O wiele lepsza niż jezdnie pryncy-
palnych ulic kieleckich. Jest jakby
widomym znakiem nanowania mia-

sta nad ciągnącemi się po obydwóch
jej stronach polami, które dotych-
czas tylko na papierze do Kielc na-

leżą.
To panowanie miasta nad otacza-

jącemi go polami, rozszerzanie gra-
nic daleko poza linję ścisłej zabudo-

wy, jest wyrazem zaborczych ambi-

cyj, wyrazem dążenia do ekspansji.
Ale te ambicje kładą się później na

miasta dużym ciężarem. Tereny pod-
miejskie włączone do miasta przy-
noszą mu niewiele, a nakładają jed-
nak obowiązek inwestowania. Kielce
nie są, jeśli o to zagadnienie chodzi,
wyjątkiem.

Lecz trudno. Skoro miejskie ro-

gatki wysunęło się daleko poza o-

płotki przedmieść, w szczere pole,

A. Wieczorkiewicz.

(Dokończenie na str. Ir ej)
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Kominek z kieleckich marmurów w

sali konferencyjnej gmachu W. F. i
P. W. w Kielcach.

2NIWA!

Już rozpoczęły się żniwa w Polsce i cała równina mazowiecka pokryta
jest „mendlami" zżętego żyta, które powinno dojrzewać w snopkach,

a obecnie moknie wskutek deszczu.

'Na dzień dobry
Podróż cfo Żoliliorzii

Bezrobotni zatrudnieni przy budowie drogi z Kielc do Bukówki.

Nie mogę sobie pozwolić na pod-
róż do stratośfery; zresztą, nie wy-
trzymałbym jej — nawet skromne

góry tyrolskie są dla mnie zbyt wy-
sokie. Sądziłem jednak, że do Żoli-
borza wybrać się można bez ryzyka
i bez niebezpieczeństwa a z pewną
przyjemnością, jeśli zdyskontować
wieści liczne a przyjemne, które o

rozroście i o pięknościach tej sąsia-
dującej z Warszawą dzielnicy, tyle
i tak wymownie opowiadają...

Jakżem się mylił! Nie co do przy-
jemności; nie mogłem skontrolować

tej strony zagadnienia, albowiem de-
szcze rzęsiste trzymały mię w po-
koju w towarzystwie przyjaciela, z

którym opowiadaliśmy sobie aneg-
doty z przed lat pięćdziesięciu. Ale
co do ryzyka i bezpieczeństwa... Bo

gdyby nie moja wytrwałość i upór
i gdyby nie świadomość, że czekają
na mnie ze śniadaniem... nigdybym
do ulicy generała Zajączka nie doje-
chał — i albo wrócić musiałbym do
miasta, albo wykreślić z życia mego
całą godzinę...

Czytelnicy nasi zauważyli może, że
lato w roku bieżącym jest niepewne.
Jeden dzibń słońca — dwa deszczu.
Siedmiu braci śpiących dotrzymują
obietnicy, o której już napomknęło
czterdziestu braci męczenników.„
Deszcze i deszcze... Wczoraj w nie-

dzielę, niebo uraczyło nas podwójną
porcją deszczów, wbrew wszelkiej
logice, która nakazywałaby raczej
kwëstję deszczów zlikwidować w so-

botę, aby obywatel mógł niedzielę
z rozkoszą przeżyć... Pomimo to,
wziąłem, jak mówią Francuzi, odwa-

gę w obie ręce i pojechałem do Żoli-
borza, gdzie mię czekało śniadanie i

rozmowy o rzeczach z przed lat pięć-
dziesięciu... Po drodze zioycięski
deszcz walił w szyby czternastki, ale
nie trpciłem nadziei, że się ustatku-

je przed moim przystankiem. Tak też

uczynił, zgodnie z mem życzeniem,
ale...

Ale przed wjazdem, pod most ko-

lejowy, wjazdem do Żoliborza, tram-

waj się zatrzymał. Był w liczńem ter

loarzystwie; cały szereg czternastek,
piętnastek a, siedemnastek dotyrzy-
mywał mu towarzystwa. Stanęliśmy
wobec groźnego żywiołu. Ten ostat-

ni reprezentowany był przez kłęby
wód na ziemi, które skupiały się pod
mostem, wylewały na zewnątrz, two-

rząc przyziemną Niagarę, wobec któ-

rej abdykowały motory tramwajowe.

Był to widok malowniczy i nieco po-
cieszny. Bo przypuszczenie,, że komu-

nikację, jedyną komunikację z War-

szawy do Żoliborza pokona deszcz,
który trwał kwadrans — to przypu-
szczenie — a cóż dopiero jego realne

potwierdzenie — gdyby nie było we-

sołe — obrażałoby godność naszą

miejską i stołeczną. Od godziny
dwunastej m. 50, do godziny pierw-
szej minut 35 — czekaliśmy przed
mostem, z niepokojem i nadzieją ob-

serwując wysokość wody pod mo-

stem; niektóre taksówki, których
szoferzy pełni byli ducha awantur-

niczego, wjeżdżały w spienione nur-

ty—okrzykami życzyliśmy im szczę-
ścia i powodzenia; ale ponieważ nie

wracały—nie wiedzieliśmy, czy po-
myślnie przedostały się na stronę
bezpieczną, czy też rozstrzaskane, z

motorem zmoczonym i bezczynnym
leżą gdzieś na pobojowisku. O godzi-
nie pierwszej minut trzydzieści pięć,
wody opadły — przejechaliśmy
triumfująco, chociaż fale, rozpycha-
ne przez nas, bryzgały aż do okien.
Na szczęście, gościnny dom, dokąd
zdążałem, czekał na mnie, kurczęta
nie ostygły, a co się tyczy wspom-
nień z przed lat pięćdziesięciu — te

nie zdołały już zestarzeć się bar-

dziej...
Nie mogę zrozumieć tego wszyst-

kiego. Powiadają, że gdybym był in-

żynierem, wszystko byłoby dla mnie

jasne. Bo podobno miasto już wszyst
ko zrobiło, co potrzeba, aby najrych-
lej stworzyć bezpieczną komunikację
50-cio tysiącznego Żoliborza ze śród-
mieściem przez budowę wiaduktu,
lecz władcy kolejowi nie śpieszą się
z budową wiaduktu. Nie jestem in-

żynierem, nie chcę być inżynierem;
jestem obywatelem miasta Warsza-

wy, chcę mieć możność, nawet kie-

dy deszcz pada, dostać się do Żoli-
borza,

A jeśli już koniecznie trzeba wpły-
nąć na kogoś z ludzi potężnych w

Kolejach, to proponuję wydanie de-
kretu, któryby naJcazał człowiekowi
temu wyznaczyć mieszkanie w Żoli-
borzu i zabronić mu posługiwania się
służbowem autem.. Co się tyczy po-
gody, można pozostawić ją w stanie

obecnym.
Jestem przekonany, że zarządzenie

to pozwoliłoby nie spóźnić się na

śniadanie na Żoliborzu nawet w naj-
większą ulewę.

lo.

Oglądamy się wstecz
<* i idziemy ttaptzćd

„Noce i dnie" M. Dąbrow-
skiej: Cykl powieściowy czy
opowieść familijna?,

Oddaliliśmy się już nieco od „No-
cy i dni" Marji Dąbrowskiej. Dzię-
ki dystansowi możemy rzucić okiem
wstecz na dzieło, spróbować ująć je-
go zasadnicze rysy, jego stosunek
do tego, co się w dziedzinie literatu-

ry u nas i na świecie produkuje.
Próba sklasyfikowania poważnego
zjawiska literackiego, wyznaczenia
mu — choćby chwilowo — miejsca
w systemie |pisarskich wartości nie
fiest rzticzą pozbawioną znaczenia, o

ile praca taka opiera się na określo-

nej platforimie i zastosuje możliwie

objektywne motywy badania i po-
równywania.

Czytam to, co napisałem przed
chwilą, i zastanawiam s'ę nad po-
ważnyrn, ostrożnym [pedantyzmem
tonu.

Ton krytyka nie je|st przypadkiem
i częstokroć bywa odbiciem tonu

dzielą. Twórczość Marji Dąbrow-
skiej i jej dotychczasowy moment

szczytowy, właśnie „Noce i dnie", ą
przejawem uczciwej, szczere|j, solid-

nej pracy literackiej. Niema tu nic

blichtru, ani nbaczania na bok dla
efektu, czy puszczania się na fale

łatwego, lekkomyślnego iirąpreajo-
n'Vru.

.Twóruiość Marji D^browis&wj jftat

zamyślona, poważna, walczy praco-
wicie o wyraz dla swojej treści, o

swoiją formę. My; czytelnicy, towa-

rzyszymy pracowitefnu, cierpliwe-
mu aktowi wpatrywania się w prze-
szłość, w genealogjię dnia dzisiejsze-
go. Chwilami zdaje się nam, że je-
steśmy niedyskretni, zwłaszcza, że
autorka jest tak powściągliwa, dy-
skretna, taki zachowuje! równomier-

ny, dystans wobec wszystkich treś-

ci, przechowanych podsuwanych
jej przez wierną, wzruszoną pamięć.

Tempo tej pracy jeslt konse|kwent-
ne i powolne. Jakaś melancholijna
mgła Madzią sdę na wywoływane
dudhowe krajobrazy. Odnosimy
chwilami wrażenie, że weszliśmy do

opuszczonego pokoju ze spuszczone-
mi storami i że czyjeś nieoficjalne
ręce szperają w Starym sekre|tarzy-
ku i wydobywają zień pożółkłe listy,
wzruszające stare fotografje i za-

suszone kwiaty. Jakiś inwentarz we-

wnętrznych skarbów, wspomnień,
uozuić, pozostawionych przez życie.
Odprawia się tu jakieś skromne|, ci-
che nabożeństwo, jakieś wewnętrz-
ne misterijtian, jakaś spowiedź i roz-

mowa ze wspommieniami, które ma-

ją największą wartość. Czy można,
czy wypada przerwać tę poważną ci-

szę jakąś głośną uwagą, czy wypa-
da brutalnie podnieść story, otwo-

rzyć okno i powiedzie|ć, że nie „u

ny gościniec życia — i że znajduje-
my się tu w milem, cichem króie-
stw'e przeszłości, za frontem współ-
cze|s|nego życia z jego pozibawione-
mi respektu problemami i konflik-
tami?

Czy pytanie takie, w którem do-

patrzeć się można pewnej objelecji,
|jest usprawiedliw'one, czy jest słu-
szne ? Ozy wolno narzucać pisarzo-
wi ce|le i formy, od których jest da-
leki ? Czy nie popełnia się w ten etpo-
sób niesprawiedliwości, n

;
e popada

W belferyzowanie i doktrynerstwo?
Zdaje się, że nie, o ile same|mu

dziełu odda się sprawiedliwość. Pe-
wne zamieszanie w pojęciach|, skali
ocen i wartości nie jest winą utwo-
ru ani pisarki, ale pewnych braków
w nasze'} .produkcji lit.reaokiej i na-

szego głodu w tej dziedzinie. Na
świecie wzrasta popyt na wielkie li-
terackie cyikile. Produkuje je każda

większa literatura, tworzy (je cały
szereg reprezentatywnych dla swo-

ich społeczeństw pisarzy Wystarczy
wymienić nazwiska Dreisera, Sin-
claira Lewisa, Dos Passosa, Gals-

worthy'ego, Prousta, Jules Romain-
sa, Lacretelile'a, Szołochowa i in-

nych. Cóż dziwnego, że i Pol|ska za-

pragnęła przyjrzeć się sohie
1

w lite-
rackiem |zwierciadle własinego cyk-
lu,, że wielki eześciotomowy utwór

Dąbrowskiej przez niektórych pod-
niesiony został do te" rangi i umie-

szcz|ony w nieodpowiekłndem dlla sie-
bie towarzystwie ?

Cykl, tak jak się go obecnie u-

prawia i jak się go uprawiało daw-

niej w twórczości Balzaca, Zoli, ma

swoje cechy, swój gatunkowy ciężar
swoje wymagania. Bohaterem cy-

klu jeSt nie człowiek, nie rodzina,

społeczeństwo, naród, współbohate-
rami są kraij i epo'ka dziejowa, Jest-
to ożywiona, wskrzeszona, czy też

jak kto woli, zmieniona h Storja.
Jej przemiany i wydarzenia ukaza-
ne są w pryzmacie pewntlj ilości
ludzkich żywotów. Postacie literac-
kie obracają się na realnym grun-
cie swojego kraju, oddychają jego
powietrzem. Czas odgrywa tu pierw-
szorzędną rolię. Jest nieustannym
choć nieizawisze bezpośrednim, nie-
zawsze w pełni widocznym towarzy-
szem ludzkich losów. Czas jest rów-
nież postacią i na równi z innemi

postaciami zrawia się, przeżywa
swoją młodość i wiek męski, starze-

je się, przekwita i kładzie do gro-
bu. N ema prawdziwego wielkiego
cyklu bez świeżego powiewu przyro-
dy i dziejów^ powiewu, kt<jry wy-
padki w ich czasowym upływie ukła-
da perspektywicznie, powiedziałbym
kinematograf icznie| y żywą, różno-

liitą, a zjednoliconą całość.

Czytelnicy długich cykli powieś-
ciowych są cierpliwi, a przychodzi
im to tem łatwiej, gdyż autorzy
niecierpliwią eię za nich. Chwytają
życie ea łeb,, za rogi, cofają się
wprawdzie w przeszJość, aby wytłu-
maczyć co się dzieje|, ale śpeszno
im na frant dzisiejszego dnia. Nie-

bezpieczna teraźniejszość pociąga
ich i kusi, a trud

1
ich zmierza ku te-

mu, aby ją zam|knąć w szerokich
nieraz ale przecie|ż w proporcji do
tematu ciasnych ramach swojego u-

tworu. Dążą do tego, aby jak naj-
więcej współ|czesnego materjału,
jak najwięcej 'konkretności uchwyt-
nej i wyraźnej zmieli ło się na kar-
tach ich utworów. Używają wszel-
kich wynalazków formalnyoh, aby
ciągnąć teo <*L Do* Pa&sog użył

formy kinowej. Zresztą forma nie
stanowi niewzruszonej recepty. Za-

sadniczą rzeczą jeslt głód rzeczywi-
stości, żądza artystycznego jej pod-
boju. Balzac, biorąc formalnie, sam

niewidzialny w swoieh dziełach,
przypatruje się morzu ws|półczesno-
ści. Proust przelewa je przez Ifjek
swojego ja i swoich wspomnień. Me-

tody są sprzeczne ale rezultaty są
podobne: pomńk wystawiony swo-

jej współczesności.
Marja Dąbrowska zaczyna i dale-

ka. Zaczyna od powstań, umieszcza
nas w dworku, jednem słowem,, wy-
biera się drogą, którą już tylu pisa-
rzy przeszło przed nią. Temat jest
tradycjonalistyczny: podróż war-

stwy szlacheckiej po przez dzieje, a

w miarę możności przeteszitałcanie
się Potek ; szlacheckiej na inną, któ-

rej przedwcześnie byłoby dziś na-

dać niedwuzmaczną nazwę. To dru-

gie zresztą jest raczej postulatem.
Dwór, mniejsza o to, czy wiejski,

czy przeniesiony do miasta, czy ulo-

kowany w psychice, jest punktem
centralnym dzieła Dąibrowskej. Po-
stacie szlacheckie zajmują środek

sceny, pada na nie pełne światło

spośród nich je|dynie rekrutują się
pełne, trójwymiarowe postacie
główne. Przedstawiciele warstw in-

nych statystują jedynie, wypełnia-
ją scenę, dopowiadają to co potrze-
ba, a zawartość ich psychiczna jest
iznaczniei l|żejsza, bardziej dowolna,
albo nakazana. Mają dwa wymiary,
pozbawieni zostali ludzknej twarzy
i ludzkiej głębi.

Uczyniłby krzywdę Dąbrowskiej
ten, ktoby nie docenił ciężaru sub-

stancji ludi 'kiej, zawartej w posta-
ciach Bogum ła i Barbary. Postacie
te zabalsamowane zostały cudowną

atmosferą rzewne|go, pełnego miło-
ści wspomnienia. Pióro artystki sta-

je się ciche i nieśmiałe, aby brutal-
nem określające słowem nie zńwe-

czyć tej atmosfe|ry, nie zepsuć ani

jednego momentu, wskrzeszonych,
idealnych żywotów

Bogumił jest postacią wzruszają-
co piękną, jest cywilnym świętym
tak indywidualnie świętym, niepo-
dobnym do innych, odciętym od

wszystkiego wokoło, że mcże chwi-
lami staje się nierealnym dla wi-
dzów Życie jego jeslt dobrowolnym
aktem detrońzowania samego sie-
bie, swojej szlachetności, swojej du-

my, karmazynowości swoich po-
wstańczych zasług. Osiąga to, a

czem marzyli wielcy, patetyczni
bohaterowie Żeromskiego: staje się
szarym, staje się małym tak dalece,
że gubi s'ę i znika na marginesie
dziejów. Ale', jakby biorąc mimo-

wolny rewanż, świętą swoją rezyg-
nacją tak dalece urasta, moralnie i

tematowo, że zakrywa sobą te dzieje
i niweczy proporcje.

Z młodem poko.leln;eim jest już go-
rzej — z konieczności mus my się cr

graniczyć do paru postaci i paru u-

wag. Wyobrazicieilem młodego po-
kolenia jest szllachcic pepsesowiec
Marcin Sniadowski. Znamy z 1'tera-

tury jego rodzinę duchową. Spokre-
wniony jest z nim Czarowic Żerom-
skiego i bohaterowie Struga.

Przyznam się, że Sniadowski jest
dla mnie mocno niesympatyczny.
Jest to typ niebezpieczny z.e r- .voim
szlacheckim impetem, imputeywnoś-
cią, nie dojrzałoś: ą uroysfcwa i ule-

ganiem instynktom. Stara szłachec-
kość niew adomo d'aczego alokowa-
na w swojej nicT^powi?'*'' ącej jej
formie. Socjalizm, postępowość tego


