
Moda w Paryżu. 
Panuje mniemanie, że kobieta posia- 

da cudowną własność Proteusza przemienia- 
nia nietylko swej istoty duchowej, ale i po- 
staci fizycznej. Jest bowiem rzeczą dowie- 
dzioną, że wszystko w nas idzie za modą! pa- 
nuje ona nad naszymi poglądami, nad naszą 
osobą, strojami naszymi. Jednego jej kapry- 
su wystarczy, aby ciało nasze poddało sie prze- 
różnym wymaganym transformacyom. Kiedy 
przed padu laty narzucono nam suknie “four- 
reaux', prawie bez stanu, nadające nieokre- 
ślone kontury, znalazłyśmy cudowny sposób, 
aby wyszczupleć przesadnie. A ponieważ mo- 
da ta była szczególniej stosowna dla osób ma- 

łych, sp«»t_\kało się więc jedynie kobiety ma- 

lutkie, dzieci prawie. Potem, od roku przy- 
szły draperje, upięcia “paniers”, dla których 
konieczną była postawa wspaniała, wzrost wy- 
smukły — i małe kobietki znikły, jak za do- 
tknięciem różdżki czarodziejskiej, zmieniając 
się w kobiety wysokie. 

'jdy moda wymagała wyraźnie zarysowa- 
ny ch konturów, wówczas nosiłyśmy głowę wy- 
soko, trzymałyśmy się wyprostowane. 

Obecnie wyrok zapadł, że sylwetka nasza 
ma być niewyraźna nijaka (silhouette “neut- 
de’’). Moda najświeższa chce, ąby kobita od- 
rzucała w tył górną połowę ciała, co wygląda 
zupełnie, jakbyśmy miały stracić równowagę. 
Ale kierunek ten nie utrzyma się zapewne, 
nie zgodzą się na taką postawę kobiety lansu- 
jące modą, a mające zgrabną i ładną figurę. 
Prawdopodobnie zadowolnimy się trzymaniem 
prosto, bez przesady w żadnym kierunku, przez 
co zniknie zupełnie tak długo modne podobień- 
stwo sylwetki kobiecej do wężowej litery S. 
Suknie teraźniejsze z faldowanenń i podpie- 
temi spódnicami i kwadratowemi luźnemi sta- 

nikami, nie podkreślają wcale biustu, nie ma- 

ją w sobie mc sztywnego, obciągniętego i po- 
zwalają nie nosić., sznurów ki; talja niema nei- 
mnię jszego wcięcia, żadnej “cicnkości w na- 

się.” Gorsety prawie bez rogów, proste, be? 
zaszewek z przodu, pozostawiają swobodę, aż 
do cliwili, gdy znów każą nam ugniatać je w 

twarde pancerze... moda składa się za takich 
nielogiczności. 

Co prawda, nieograniczona władza Jej 
Kińlewskiej Mości uległa silnym wpływom 
konstytucyjny c. W rządy kapryśne monar- 

chtnl zaczyna wglądać rada przyboczna, złożo- 
na z artystów i kobiet lekarek. Pierwsi dbają 
o kierunek artystyczny, drugie — o hygienę 
— i dawna despotka musi liczyć się bardziej 
ze zdaniem doradców, głosujących w imieniu 

p.ękna i zdrowia. Dążności tej zapewne za- 

wdzięczać mamy przy wrócenie kobiecie jej 
maturalnych, przyrodzonych kształtów. Od- 
rzucono krępujące, wydłużające gorsety uci- 

skające żołądek. Nowość ta wywołała wielką 
wrzawę \v Paryżu i, naturalnie, ma wiele gor- 

Młoda Polska. 
Ukazał się trzeci tom “Młodej Polski” 

Lorentowicza i podczas gdy dwa pierwsze po- 
święcone były twórczości Miriania, Antoniego 
Langego, Kasprowicza, Przybyszewskiego i 

Reymonta, tom ostatni charakteryzuje twór- 
czość Tetmajera, Lemańskiego i Nowaczyń- 
skiego. 

Książka niniejsza posiada wszystkie za- 

lety niepospolitego talentu Lorentowieza, o- 

świetlonego rzetelną wiedzą literacką i poczu- 
ciem obowiązku wypowiadania sądów według 
sumienia bez wszelkich wpływów ubocznych. 
Ta ostatnia cecha nadaje pracom jego pewien 
chłód, płynący ze zbytniej czasem powściągli- 
wości, z nadmiernego często pohamowania 

liwych zwalcnników, jakoteż przeciwników 
zawziętych. 

Niedawno urządzono w Paryżu szereg 
konferencyi o modzie; rolę prelegentek powie- 
rzono paniom, znanym z elegancji i dobrego 
gustu, przeważnie artystkom dramatycznym. Yvonne de Bray wprowadziła nowość: szero- 
ką ceinture ba>’dere \ miękko opasującą bio- 
dra, a śliczniutka Arlette Dorgere pogadankę 
swą poświęciła sprawie gorsetu, potępiając 
sztywne i długie pancerze. 

Dlatego też coraz bardziej wchodzą w 

modę paski z trykotu kauczukowego (ceintu- 
re-mailot elastiąue) lekkie, wygodne, nie krę- 
pujące zupełnie swobody ruchów’, nie uciska- 
jące żołądka. Jedj*ną ich wadą jest dotychczas 
bardzo wygórowana cena. 

inną znów tantazyą “le dernier eri” jest 
nabawianie “typu”. W tym celu blondynki 
przesadzają w podkreślaniu przezroczystości 
swej karnacyi, a brunetki akcentują ciemną 
matowość cery. Dla nich to wymyślono pu- 
dry tak ciemne, że twarz nabiera wyglądu 
mulatki lub spalonej słońcem hiszpńaskiej 
“gitany”. Naturalnie, że koniecznością staje 
się wówczas podreślenie oczu i brwi. Zaś 
puder blondynek ma odcień “mauve”, nada- 
jący tym. które odważają się go użyć, cerę sztu 
cznie jasną. Ale biada, po trzykroć biada nie- 
szczęsnej skórze żółtawej, która ulegając po- 
kusie reklamy zapudruje się proszkiem 
“mauve ;wyglądać będzie jak cytryna, pocią- 
gmęta lekkim obłoczkiem pastelu fioletowego. 
Puder biały został usunięt yz toalety szanu- 

jącej sic niewiasty. Czyż jest gdziekolwiek 
jeszcze tak dalece zacofana, której wydawać 

.si^. będzie piękna cera biała, jak w roku 1800, 
która sądzi, że dystyngowaną jest jedynie 
twarz koloru kredy, że żywe rumieńce są nie- 
przyzwoite, dobre dla wieśniaczek, że. policz- 
ki pełne i rumiane jak piękne jabłka jesienne 
są oznaką złego tonu. Jeżeli znajdzie sic nie- 
wiasta tak myśląca, to wiedzcie, że umysł jej 
pozostał w powijakach epoki, kiedy babki na- 

sze nosiły fałszywe “koki” i “szyniony”, cho- 

dziły w “turniurze”, może w krynolinach na- 

wet. kiedy kobieta nie opuszczała nigdy salo- 

nu^ lub buduaru swego... tak, wówczas twarz 
koloru papieru czy mączki ryżowej, mogła wy- 
dawać się ideałem piękna... 

Ale dzisiaj, o, to zupełnie co innego..Dziś 
jesteśmy przyzwyczajone do ruchu, powie- 
trza, spacerów, sportów', dziś potrzebujemy 
zdrowia i natury. 

Czyż nie podziwiamy portretów mistrzów 
XVIII wieku, te urocze główki Biuchez’a, 
Flagonard’a , W atteau, połyskujące najżyw- 
szym karminem. I to właśnie jest w nich śli- 
czne. Na niektórych portretach Fragonarda 

pierwiastków uczuciowych, które- trzyma on 

na mocnej uwięzi, aby go nic pchnęły wypad- 
kiem na manowce. 

Można nie zgadzać się z Lorentowiczem 
w określeniu granic, celów, zadań i istoty sztu- 

ki, należy atoli przyznać, że sądy jego są za- 

wsze wyrazem głębokiego przekonania, że są 
one wytrawne w treści i wytworne w formie, 
ż są zawsze szczerze jasne i daleko odbiegające 
od banalnego szabolnu i zdawkowej płytkości. 

Oto urywek charakterystyki Leniańskie- 
go: 

“Stosunek swój do człowieka ułożył Le- 
mański w trzy wyraźne fazy, które wydały 
niejednakowe rezultaty estetyczne. Pierwsza, 
najdłuższa, obejmuje wynik jego młodzieńcze-, 
go życia duchowego i poetyckiego, a zamyka 
Mę w “Bajkach”. Istnieje w nich świetr. \ nie- 
kiedy synteza różnych środków i władz twór- 

widać noski bardziej niż różowe; dlatego też 
jaki tam ruch, jaka wesołość i śmiech! 

Piękny zdrowy rumieniec policzków, czer- 
woność ust. uszu, a nawet nozdrzy — oto ide- 
ał kobiety 1913 roku. Elegantka dzisiejsza nie 
chce być bladą, chce być — a przynajmniej 
wydać się — opaloną od słońca, wiatru, ru- 

chu na świeżem powietrzu. Dlatego też uży- 
wa pudru “ocre lub “bistre nadającego jej 
cerę ogorzałej dziewczyny miejskiej, pracują- 
cej vv pocie czoła w brutalnem słońćfi letniem 

Czyż stąd wynika, że mamy się malować 
pastelizow ać“ ? Nie, gdyż nic łatwiejszego, 
jak tutaj przebrać miarkę i wpaść w przesa- 
dę. niema nic bardziej wstrętnego, nic bar- 
dziej przypominającego “starą gwardję”, niż 
sztuczny rumieniec. Nacierajcie sobie, panie 
policzki, zamiast ie pudrować, szczypcie so- 

bie uszy, a szczególniej nie kładźcie się spać 
zbyt późno, nie przesiadujcie w restauracja cli, 
kawiarniach lub przy bridge’11, ale ruszajcie 
się spacerujcie, tańczcie, używajcie konnej 
jazdy, wiosłujcie, grajcie w tennisa, bądźcie 
czynne — jednem słowem, zachowajcie jak- 
najdłużej siłę i zdrowie, a wówczas policzki 
wasze będą cudownie różowe; szkarłatna krew 
wam je pomaluje w śliczne kolory... 

Z innych kaprysów mody zanotować mu- 

szę przewrót w modniarstwie; przed dwoma 
laty kobiety nosiły na głowic k«>ła powozowe 
i plantacye kwiatów, które im z trudnością 
pozwalały 'bokiem wsunąć się do automobilu, 
lub tramwaju — bo nie wyobrażamy sobie, że 
moda jest jedynie przywilejem wybranych. 

Dzisiaj moda, o zmienności ktrej pisał już 
\ oltaire, nazywając ją “boginią niestałą, nie- 
wygodną, dziwaćzną w upodobaniach, szaloną 
w przybraniach”, ta najpotężniejsza królowa 
zawyrokowała, że kapelusze mają być malut- 
kie. Umysły optymistyczne znajdują, że mikro- 
skopijne muszelki te, ozdobione drobnymi, na- 
iw n\ mi kwiatkami i nasunięte głęboko na szy- 
ję i na brwi, są śliczne i potrafią upiększyć, a 

przynajmniej odmłodzić. 
Pesymiści twierdzą inaczej i raradzą twa- 

rzom zmęczonym, lub o rysach dużych, ucie- 
kać się do opiekuńczych skrzydeł dużego ka- 
pelusza. 

W spomnę, że w Paryżu najmodniej- 
sze są obecnie grirbe nasze chłopskie niciane 
szydełkowe koronki, że płacą za nie olbrzymie 
sumy, że hafty bułgarskie widzimy wszędzie: 
na kołnierzach, na bluzkach, mankietach, spó- 
dnicach, wstążkach i t. d., że panuje tu praw- 
dziwa mania naśladowania wschodnich kie- 
runków mody w stolicy świata. 

W chaosie tym trzeba umieć wybierać. 

czych: subtelny liryzrii, wysokie poczucie ko- 
mizmu, wyrafinowana ironia, panteistyczna 
rozlcwność, głębokie zamiłowanie wytwor- 
nych i rzadkich kształtów. 

"W fazie drugiej liryzm rozbił doskonałą 
jedność syntezy, przesunął punkty ciężkości 
to ku szczegółom akcyi, już to ku niektórym 
władzom myśli, uwypuklając je nadmiernie... 
Harmonia całości osłabła, opowieść już to orz- 

winęła się do pancza-tantrowcj szufladkowo- 
.ści, już to zbyt długo zatrzymała się na żywio- 
łach drugorzędnych utworu. Wreszcie w epo- 
ce ostatniej, trwającej aż do tej pory, liryzm 
albo osłabł, albo ustąpił miejsca tutomatyz- 
mowi: nastąpiło wyczerpanie do dna zasadni- 
czych motywów, syntetyczne dążności osłabły 
kunszt formy rozluźnił się znacznie, autor dał 
się uwikłać pozorom łatwości i manieryzmo- 
wi”. 


