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Władysław Sebyła■

ODEZWA.
Obywatele!
Szczurów na świecie za" wiele- 
W biały dzień wyłażą ze śmietników 
1 ośmielają się swój pisk 
Podnosić do godności człowieczego krzyku■
Zamknąć im pysk!
Wczoraj na teatralnym placu Zarżnęły koguta,
(Taka ich buta).
Wszędzie szczury;
Ubrały się w  mundury,
Sutanny i fraki
A i w  purpurze chodzi — jaki taki.
Gryzą l niszczą co im pod pysk wpadnie,
Na nic pułapki zapadnie.
Żrą trawę na łąkach jak woły 
Kupy trocin zostawiają z lasów,
Niezadługo glob ziemski będzie taki goły,
Jak  zadki pięcioletnich bobasów- 
Najwyższe góry, sięgające nieba,
Gryzą jak bochny chleba- n
Kurzem żelaznej rudy opylone pyski 
Nurzają w nafty wytryski- 
A niech je ogarnie pragnienie;
Żegnajcie źródła, potoki, strumienie! *
Wszystko wychłepcą potroszku!
Wypiją ocean gorzki,



J  morza zielone od burzy,
Potem i błoto z kałuży.
A kiedy suche będą 1morza, rzeki i potoki 
W piją drobne siekacze w  obłoki,
Zanurzą zęby w zachodzące zorze 
1 z pysków wąsatych 
W wyschły ocean i morze 

Zakapią krwi słonecznej purpurowe kwiaty,

]a jestem szczurołapem, gram słodko na flecie- 
Chodzę lunatyk nieba po ogromnym świecie.
Szczury tropię 
1 topię-

Gram kołysanki srebrne na siedmiu świetlistych tonach 
A szczury tańczą sennie na długich, złuszczonych 
W słuchane w pluski fujarki ogonach.
Toczą piskliwe pogwarki- 

Idą za mną, w  takt fletu\ zwolna się kolebią 
/ toną po jednemu, powoli,
W czarnej — rodzajnej — roli 
W mojem złocistem niebie-



Dr. Ewald Kański. :

doba współczesna
Cihjara k tery zo wać kulturię wIspołcEdsną, znaczy to próbo- 

wać wykryć, jaka postawa wobec: życia wiejże się z charaktery- 
stycznemi dla naszych czasów kształtami i procesami, rzeczywistości. 
Aby zaś te kształty z procesy z których o ich duchowych odpowied
nikach wnioskować niemy, trafnie oznaczyć należy zanalizować 
zjawiska socjalne, które jako mniej różnorodne i zmienne od umy
słowych i artystycznych, ujawniają wyraźniej i pewniej to, co cha
rakterystyczne dla współczesności.

Różnorodność poglądów, sytuacyj, ludzi, i, zjawisk, rozbu
dzając dyskusje krytyczne, podkopuje zaufanie do tradycji i auto
rytetów, przekształca dogmaty religijne, moralne i polityczne na 
bardziej liberalne i względne zasady- Racjonalizm i  krytycyzm 
stają się też bronią jednostki, przywykającej w wielkomiejskich wa
runkach życia do znacznej samodzielności umysłowej-

W niewielkiem skupieniu ludzi, jednostki znają siiię dobrze 
i każdy odczuwa rozciągniętą nad nim kontrolę grupy- W wielklam 
skupieniu sąsiada zastępuje przechodzień, a jednostka słabiej od
czuwa kontrolę zbiorowości, stosunki przybierają coraz bardziej 
formalny i zracjonalizowany charakter, tracąc element człowieczy 
intymny, prywatny. Wszystko zmienia, forma i kształt, choć sedno 
rzeczy, treść pozostaje ta. sama.'

Dziięki cudownym wynalazkom otwiera się przed nami sze
roko brama świata- Dusza staje się bardziej świadomą rzeczy świa
ta ale zarazem i bardziej niepewną- Życie wewnętrzne człowieka 
wymaga ładu- A ład polega na selekcji i utrzymaniu tempa roz
woju określonego indywidualnemi możliwościami przyswojeń. Dzię
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ki nim wznosimy się iponad niepohamowaną zmienność wydarzeń- 
Tymczasem dziś nadmiar wrażeń i ich pęd psuje ów ład nie zezwa
lając diuiszy człowieka na świadome i indywidualne wydobycie się 
ponad potok zjawisk-

Inną niewątpliwą cechą nowoczesnego życia jest rosnące skom
plikowanie organizacyjne stosunków między ludźmi, oraz zwrot 
procesu instytucjonalizacji życia t- zn- nadawania czynnościom wy
konywanym dotychczas swobodnie stałych form ustrojowych.

Stosunki między ludźmi wyznaczone zostają logiką organiza
cji instytucyj. urzędów, przepisów i obejmują tylko określone cząst
ki osobowości. Ta rzeczowość stosunków oraz cząstkowość odda
wania się 'im niezrównoważona przez te nieliczne układy, w któ
rych cały człowiek styka się naprawdę z człowiekiem, wytwarza, 
„nne-ludzlki" stosunek człowieka do bliźnich- Pojęcie bliźniego tra
ci już wszelką treść. A ponieważ organizacja polega na podziale 
kompetencji, przeto w sytuacjach apelujących do naszego sumienia, 
uspokajamy je przekonaniem, iż stworzono .specjalne urzędy i sto
warzyszenia, aby czuwały nad ochroną pracy i zdrowia nad nędzą 
i bezdomnością, nad niesprawiedliwością i krzywdą. Że jednak 
nie jest tak jak być powinno, to kwesija wzajemnego ustosunkowa
nia się ludzi do siebie w okresie powojennym, który przeorał dusze 
ludzkie i zmienił calkowce ustalony porządek spraw- Dziś „Czło
wiek całkowity" obejmujący jednoliteim spojrzeniem świat, czło
wiek Znający trud wewnętrznego stwarzania, się i pięcia wzwyż, 
człowiek nadsłuchujący głosu wieczornych tajemnic życia i śmierci, 
człowiek selrdeeznej troski o ludzi i odpowiedzialnej działalności, 
stwarzający radośnie i samodzielnie dzieło siwe — przestał być 
ideałem dla tej nowej organ i za cy jn o - i nstyttc j c na 1 n ej postawy wo
bec życia.

Zmienia się wszystko. Olbrzymie zmiany notujemy w orga
nizacji państw- Bezideowy charakter państwa wiąże się z jego bu
dową demokratyczną. Demokracja współczesna uzasadnia bowiem 
siwe hasła wolności i równości na podstawie tradycji wieku X V III, 
który je ujął jako odkryte przez rozum prawo natury. Dzięki te
rnu obi/e te zasady nabierają swoistej treści-

A .zasada nieopanowanego wyżywania się wynikająca z na- 
turalijtycznej idei wolności, prowadząca przez zburzenie idei kom
petencji, wyniku, dyscypliny wewnętrznej, do deprawacji czlowle-
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ka i międzyludzkich stosunków, pokrywana zastaje przez drugą 
zasadę współczesnej demokracji i (przez równość' — jeśli rówlność 
uzasadniana jest nsturalistycznie, jaiko prawo natury w oderwaniu 
od swdata wartości i obawiązków, a w powiązaniu z podobnie uza
sadnioną wolnością — wówczas nie wypada wysiłków dorastania: 
„Wlszak już z natury wszyscy są; równi"! A to wiedzie do niwe
lacji. I .dlatego idea równości ścina zbyt wyniosłe szczyty pobudzo
nego przez ideę wolności indywidualizmu, uprzywilejowując wyży
wanie tych treści, klóre jako najniższe są większości dostępne. 
I tern się tłumaczy obniżenie natężenia życia i twórczości- Dokoła 
więc dzisiejszego, człowieka wytworzył 'się wir i chaos rozpolityko
wanie, które głęboko deprawuje ii jego samego i jego działalność 
społeczną, państwową i prywatną.

Jeśli idzie o Polskę, to zaznaczyć należy, iż jest ona bodaj- naj
czystszą moralnie, choć i tu wyłom w pojęciach ii etyce jest olbrzy
mi. Niewolnicze postępowanie na pasku francuskiej polityki, zgu
bne i niesłychanie destruktywne uległo obecnie radykalnemu zała
maniu- W Opinji naszej, widać zupełne przeorjentawywanie się po
jęć, a jego skutki zbawienne już dają się zauważać, w Umocnieniu 
pozycyj Polski mocarstwowej, na zewnątrz i umocni ani u i okrzep
nięciu moralnetm wewnątrz kraju- Przegniły nawskroś system de
mokracji francuskiej, osławione stawi cfcjzdy, morderstwa polityczne 
wykazały na szczęście dość wcześnie niską wartość tego systemu 
i odwróciły od niego uwagę Polski, zwracając ją na inne bardziej 
nam odpowiadające pozycje.

Polska, a wraz z nią cała Słowiańszczyzna musi znaleźć wła
sną drogę do celu, a odrzucić niewolnicze postępowanie za cieniem 
Paryża, i pozwalanie na wyzyskiwanie się dla ambicji .pacyfi
stów" z nad Sekwany- Francja zaskoczona i „zdumiona" samo
dzielnością naszych posunięć ośmiela się zarzucać nam ,,zdradę" 
wspólnych ideałów", nie chcąc w zarozumialczej dumie sweji po
jąć '‘ego prostego faktu, że postępowanie nasze, jest tylko wynikiem 
zdrad, jakich ona właśnie dopuściła się względem Polskę nas prze
strzeni całego dziesiątka lat rzekomej: współpracy. A teraz (rów
nież, nienawistne napaści na Polskę pism francuskich i szkalowanie 
opinji Polaków, prześladowana naszych emigrantów, sprawa Ży
rardowa, mają zapewne w pojęciu panów Francuzów, zacieśnić 
węzły „braterstwa między obydwoma narodami".
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Przebiegając .szybikiem sjpoj/rzeniam epokę współczesną, ‘epokę 
wielkich skupień lu)dżi, łatwości komunikacyjnych,. organizacyj- 
nego skomplikowania, techniiki, kapitalizmu i. niepewności intelek
tualne), staramy się dotrzeć dio sedna, sprawy, aby uchwycić najwa
żniejsze rysy związanej z niemi a nie zawsze sikoordynowenej po
stawy wobec życia- Czernie więc jest i ku czemu- dąży kabura 
współczesna?

Jest kulturą, która wytworzyła nowe pojęcia, i odczucie rze
czywistości opanowując je i zastępując duchem człowieka, to zna
czy: wysuwając ideę władania otoczeniem, a jednocześnie zmie
niając prawdy w pogłąidy, normy w postanowienia wartości w ko
rzyści.., i która w związku z tem, organizując i instytucjonalizując 
rozwój stosunków, oddaliła człowieka od człowieka, a jednostkę 
od grupy i epoki dziejów.

Jest kulturą, która zmaterjalizowała i, zobjektywizowała poję
cie życia człowieka, to znaczy, przeniosła jego sens z duszy ludz
kiej w świat otaczający, wywyższając ponad wszystko technikę, 
organizację, obliczenia, środki, zyski, i która w związku z tem, 
przetworzyła człowieka w siłę roboczą traktując świat jego ducha 
jako środek i zasób energji d!la przetworzeń zewnętrznej rzeczy
wistości.

Jest więc kulturą dumnego opanowywania życia siłami ludz
kiemu. i wyzyskiwana go dla ludzkich korzyści, o w związku tern 
‘kulturą zewnętrznych zespoleń i, wewnętrznego rozbicia, kultura 
swobody a zarazem niewoli człowieka; i jest kuli turą buidzetniia «<ę 
tęsknot i pragnień posiadania wiedzy żywej .i prawd pewnych, poj
mowania człowieka i życia jako realizacji celów moralnych-

Jeśli te budzące się siły — a z ich właśnie stanowiska oświet- 
laiśmy wartość współczesnej; kultury, zwycięża scharakteryzowaną 
powyżej postawę wobec życia i jeśli dzięki temu nowemu urządzania 
życia zdołają wytworzyć kulturę nową, o odmiennem od współ
czesnego pojęciu rzeczywistości, społeczeństwa i człowieka — jeśli 
się ito stanie, to kultu ra europejska wbrew głosom, wróżącym jej- 
zm i er zch ży ó bę dzi e.
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MAR JA  PAW LIKOW SKA.

Jabłka pustyni.
Jabłka Pustyni płoną rumieńcem, oczom wędrowca niosąc ukojenie- 
A wewnątrz są pełne prochu i kolców krzywych jak wędki 
Z  martwym szelestem wysypując popiół w rękach gorących, osza

lałych, pręt kich.
1 patrzą na nie oczy wędrowca, znużone nieskończenie--..
Niech twoje serce, wędrowcze strudzony, ,niebu i ziemi wyrzutów

nie czyni- —
Podziwiaj, ginąc z pragnienia, złośliwą piękność jabłek pustyni.

Celem należytego zrozumienia terminologji słowa „Panslavia“ 
drukujemy poniżej artykuł najznakomitszego 'znawcy stosunków 
słowiańskich dr. Henryka Ulaszyna prof- U- P-

Dr. Henryk Ułaszyn.

panslavia
W odpowiedzi na z wrócenie się do ranie p- Redaktora wyda

wnictwa „Pansilavia.“  o artykuł, 'kreślę niniejsze moje wywody 
w  tern przekonaniu, że wybór tematu, uwidocznionego w tytule 
artykułu a identycznego z tytułem Wydawnictwa — nie może być 
obojętnym dlia Czytelników Almanachu-

Cóż to bowiem jest Panslacia czyli, innemi słowy, co ma oz
naczać ów wyraz?

Jest to, oczywiście, wyraz neołacińslki. Oznacza on, ogólnie 
anówiąc, jedność słowiańszczyzny, świata słowiańskiego; względnie:, 
wyraża dążność do stworzenia takiej jedności.

Oczywiście, mógłby wystarczać i wyraz krótszy: Slavia. (Taki 
też tytuł nosi, wydawany przez Instytut Słowiański w Pradze, 
kwartalnik naukowy, poświęcony badaniom slawistycznym)- Grec
kie pan- „wszech~“ w wyrazie Panslavia nadaje wszakże pewien 
odcień znaczeniowy- Powiedziałbym bardziej konkretyzuje „ob
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raz" Siavii oraz przypuszcza dyferencję całości, więc podkreśla 
zbiorowość pojęcia Słowiańszczyzny- Slavia symbolizuje stSwier- 
dzenie Słowiańszczyzny, mając przytem wzrok, skierowany na. 
w:spóll!ną przeszłość słowiańską. Panslavia symbolizuje twierdzenie, 
że zróżniczkowana, przedewszystkiem współcześnie, Słowiańszczy
zną, stanowi określoną jedność oraz, że utrzymanie oraz wzmoc
nienie tej jedności jest celem określonej akcji-

Panslavia jest więc celem, ku któremu zdąża panslawizm. 
Czernie jest ten ostatni?
Pomijam tu sprawę,, jalk w toku dziejów pojmowały różne na

rody słowiańskie, to, co- określały tym terminem. Chcę tu nato
miast pokrótce się zastanowić nad współczesnem ogólnem znacze
niem terminu panslawizm w zestawieniu z innemł podobnemi ter
minami: pangermanizm i panromanizm-

Już odrazu zdajemy sobie sprawę., że o. ile z terminu panslawi- 
i pangermanizm spotykamy się często, o tyle z terminem panróma- 
nizm spotykamy się bardzo rzadko, al!bo wcale nie-

I rzeczywiście Słownik nasz t- zw. Wileński z roku 1 861 wcale 
nie zna tego wyrazu. Nie zna tegoż wyrazu i Słownik nasz najnow
szy, t. zw- Warszawski (z r- 1908). Z terminem tym spotykamy się 
dopiero w Słowniku Wyrazów Obcych M- Arcta z roku 1928 (wy
danie 8-me); czytamy tam: panromanizm „dążenie do połączenia 
się wszystkich narodów romańskich". Treść ta zresztą pod inną 
nazwą znajduje się w wymienionym wyżej Słowniku Warszawskim, 
mianowicie pod terminem, panlatynizm: ,„dążenie do politycznego 
zjednoczenia wszystkich ludów romańskch". Znajdujemy tam rów
nież i cytatę z Włodzimierza Spasowlcza (1829— 1906): ,,Na kolei 
są dziś panisk andynawizm, paniberyzm, panlatynizm"-

A już jeśil i zajrzymy do słowników obco językowych, do nie
mieckich, np- do Pet ri-ego, lub do francuskich, njp. Sachs-Vłllatteca, 
to nie znajdziemy tam ich wcale (panromanizm, panlatyniźm), cho
ciaż znajdziemy tam i panslawizm i pangermanizm-

Z tego wypływa wniosek, że terminy panlatynizm, panroma
nizm są w bardzo rządkiem użyciu, gdyż to, co owe terminy; ozna
czają („dążenie do politycznego zjednoczenia wszystkich ludów ro
mańskich") niema praktycznego zastosowania. Fakt ten świadczy, 
że narody romańskie właściwie tendencyj zjednoczeniowych nie kul
tywują.
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Pozostają nam jeszcze dwa Inne terminy do omówienia: pan
germanizm i panslawizm, terminy które iznajdują się we wszystkich 
słownikach wszystkich ludów kulturalnych- Krótko mówiąc, są to 
terminy bardzo rozpowszechnione, bardzo „głośne", gdyż to, co 
one oznaczają, to są sprawy bardzo żywotne i, poniekąd, codzienne. 
Terminy te łąiczą się nawet z pcw nem i nastawieniami psychicznemi 
u jednych wywołują radość, u innych strach i grozę...

Gdy wszakże wnikniemy w zakres treści obu tych terminów, 
przekonamy się, że mają one treść wcale różną.

Pangermanizm to — jak dobrze określa Ilustrowana Eneyklo- 
ipedja Trzaski; Ewerta i Michalskiego (TEM) — ,,ruch, zmierzający 
do zjednoczenia krajów, zamieszkałych przez Niemców", albo też 
-— jak mówi mały Larouisse: ,-Systme dans lequej toutes le,s popu- 
lations de race alkmande devraient fonmęr len Etat unique“ -

Chodzi więc o Niemców (Allemendes); nie o Germanów-
Niedokładnie zatem określa, termin ten Słownik Warszawski, 

pisząc: „dążenie do zjednoczenia wszystkich plemion germańskich 
w jednią polityczną całość" (powtarzają to Słowniki, M. Arcta), boć 
przecie pangermanizm bynajmniej nie .dąży do stworzenia ,.jednej 
politycznej całości", składającej się i z, Aojgjlji, i Holandji, i Szwe
cji i Norwegji-.

Clekawem jest, ż,e termin pangermanizm nie znajduje się jesz
cze anii w Słowniku Wileńskim (1861 r-), ani w Encyklopedji Or
gelbranda (wielkiej; 1865). Ale oba te dzieła posiadają i objaśniają 
termin panslawizm.

W przeciwstawieniu do terminu pangermanizm co innego ozna
cza termin panslawizm. Jest to — według Słownika Warszawskiego: 
„dążenie polityczne, mające na celu połączenie wszystkich plemion 
słowiańskich w jedną całość"- Oczywiście, użyto tu wyrażenia 
„plemion" idąc za tradycją; należałoby powiedzieć „narodów 
i plemion słowiańskich"- Naturalnie, że i określenie „w jedną ca
łość" wymagałoby również wyjaśnień-

W ten isposób, wychodząc z podstawowych, zasadniczych zna
czeń terminów pangermanizm i panslawizm i mając na względzie 
czasy współczesne — należałoby określić pangermanizm jako dąż
ność do zjednoczenia w jednem państwie mówiących językiem nie
mieckim; panslawizm — jako dążność do zjedboczenia wzgl. zbłi-

11



żenią mówiących poszczególnemu’ narodoweimi językami słowiań- 
skiemi.

Pangermanizm, t;j- wszechniemicek ość, ma charakter ofensyw
ni y — jak wszelkie ruchy nacjonalistyczne; panslawizm, t- j- wszeeih- 
słowiańsikość, jako zespół indywidualności narodowych, ma charak
ter defensywny: łączność spowodowana została chęcią ochrony po
szczególnych narodowości słowiańskich-

AD O LF C IE R N Y .

M ATKA JUGOVICÓW.
Niby mocny -wicher Serbją leci, 
pada rozkaz: do broni! na bój!
Serb ja waszych potrzebuje dzieci, 
matki, skarb jej oddawajcie swój.

Niby święty , wicher glos przenika 
do miast, włości, pałaców i chat, 
młodzian czuje w sobie wojownika, 
gdzie kraj woła, każdy bieży chwat-

W nową Serbję wieje od Kosowa 
wichr stuleci, co od wieków zgłuchł, 
na bój naród zrywa się bez słowa, 
z mroku zaklęć wraca Marka duch-.

Stara matka z pięcią synów kroczy; 
by sokoły chłopaki na schwał; 
pot jej czoło rosi w  dzień roboczy, 
cózisiaj wszystkim dzień odświętny wstał.

O czem długie śniły pokolenia, 
bój ostatni winien wszystkim dać, 
kto nie stanie ramię do Ramienia, 
odtąd Serbem niegodzien się zwać.
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Jdzie mattka, wiekiem ósędziała, 
a sokołów pięciu dąży w  ślad, 
toć ich, słaba kobieta, chowała, 
aby każdy za kraj w polu padł.

„Z  nich jednego możesz, o macierzy, 
wziąć, by wdowie ci osłaniał dni“ - 
„Los ich wszystkich na sercu mi leży 
i o wszystkich równo serce drży.

Wszystkim równo w  bólu dałam życie, 
wszystkich własną wykarmiłam krwią, —• 

Gdy mi jeden ma zostać, mówicie, 
niech najmłodszy wspiera matkę swą“ -

„O mateńko, mnie — to siedzieć w  chacie, 
co mam silę, aby unieść broń? 
będziem wszyscy razem walczyć za cię,
Ty nam zato, Boże, matkę, chroń!“

„A więc idźcie społem, skoro wola, 
gdzie car Łazarz padł na siny łan, 
może do mnie wrócicie z walk pola, 
kiedy będzie Serb zwycięzcą zwań-

Choć dwaj, trzej mi, lub czterej padniecie, 
zawsze-ć jeden, da Bóg wróci w  dom, 
jak i tego matce kula zmiecie, 
jakoś moim już podołam dniom.

Pójdę łzami rosić chudą grzędę, 
w złote siewy pójdę zlewać hę, 
a gdy słońce wzejdzie Serbji, będę 
wspominała was, sokoły me“ .

Tłum. p- Julja Wieleżyńska.
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PROF. IG. HANUS

stosunki czesko-polskie
w wiekach dawniejszych

Jestem niezmiernie szczęśliwy, iż mogę w Almanachu wyda w- 
,,Panslawji“ poświęconym sprawom słowiańszczyzny opublikować 
krótki artykuł, dotyczący łączności polsko - czeskiej na Pomorzu 
w wiekach dawniejszych-

Otóż już w zaraniu dziejów polskich szerzył, na Pomorzu 
chrześcijaństwo Czech — Wojciech, wspólny święty Czechów 
i Poldków. Tędy postępował w wojskiem Cześkiem na swoich 
krucjatach przeciwko pogańskim Prusom sławny, żelazny król 
czeski Otakar II, 'który pierwszy rzucił włdikie hasło spójni czesko- 
polśkiej i którego potężny głos przestrzegał przed niebezpieczeń
stwem ze strony wspólnego naszego wroga — Niemców, nawołując 
oba bratnie narody do wspólnej; obrony- Jesteśmy dla Was i ziem 
Waszych", woła Otalkar do książąt polskich w swoim manifeście, 
wydany w przededniu bitwy na Polu Morawskiem (1278), niejako 
silnem przedmurzem; gdyby ono upadło, w przyszłości srogie nie
bezpieczeństwo zagrażałoby Wam, bo niepowciągniona chciwość 
nie zadowoliłaby się Waszelm ujarzmieniem, Iłecz dobra by Wasze 
rozszarpała, a Was nieznośnym gniotła uciskiem. Jakież to 
udręczenia spadłyby Wtedy, na cały Wasz naród znienawidzony 
przez Teutonów..-"

Król czeski i polski Wacław II panował także nad Pomorzem 
a na Pomorzu bawili! też czescy królowie Jen i Karol I- W bitwie 
pod Grunwaldem (1410) wojowała przeciwko Krzyżakom z woj
skiem polskiem drużyna czeska, z której zasłynął później jatko 
wódz wojsk husyckich i wielki, przyjście! narodu polskiego Ziżka-

Pogrom Krzyżaków w wymienionej bitwie skłonił dbmiini- 
kana Jana Falkenberga, Niemca pochodzącego z Nowej; Marchji-, 
do napisania 2 pamfletów, dyszących nienawiścią wobec Polaków, 
przeznaczonych dla zaboru w Konstytucji, na którym Zakon 
Krzyżacki wrogo- występował przeciwko narodowi polskiemu- 
Autor nazywa w nich Polaków poganami,, „pśów bezwstydnych, 
którzy wrócili do odlmętu niewiary". Wygłasza w nidh Falken;- 
berg hasło extcrminacji, glośi .świętą, wojnę przeciw całemu pol
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skiemu narodowi i twierdzi, iż Polaków należy zabijać i głodzić, 
książąt ich i starszyznę, wywieszać na szubienicach-..

Są to słowa szalonej: nienawiści, w których odezwał się głos 
krwi germańskiej, 'płynącej w żyłach autora, cechując dobitnie bar
barzyński charakter niemiecki, który — jak tego dowodzą Obecne 
stosunki w  Niemczech — nie zmienił się w nczem do dziś dnia- 

Koniec 2 pamfletu Palkenberga był na wielki efekt: obliczony. 
Pojawia się tam bowiem straszak, który Niemców grozą miał na
pełnić- Opowiada w nim autor, iż wielki książę litewski Witold, 
upojony zwycięstwem nad Krzyżakami chełpliwie miał kiedyś 
zagrozić, iż niedługo konia swego w Renie napoi.

W obronie Polski, stanął wtedy na soborze Polak P'. Wiod- 
kiewicz w traktacie „De ordine eruciferorum et de bello Połono- 
n:m“ , do którego licznych argumentów dostarczył mu dawniejszy 
jego nauczyciel „yalentissimus Aleologus", wierny sojusznik Pola
ków — Czech Maurycy P-acka, który zabrał także głos w sporze 
polsko - krzyżackimi, w obronie bratniego narodu polskiego. Spra
wę polską popierał wtedy też czeski uczony St- Palecz-

Obydwa narody bratnie protestowały więc na soborze przez 
wybitnych swoich przedstawicieli przeciwka uroszczeniom Zakonu 
do słowiańskiego Pomorza. Wobec niebezpieczeństwa niemiec
kiego przebudził się w nich duch słowiański, który jako widmo 
strasznie stanął przed oczyma naszych wrogów-

W r. 1432 zawarli Czesi z polskim królem Władysławem w 
Pabjanicach przymierze przeciwko wszystkim narodom, a w szcze
gólności przeciwko Niemcom. Czeskie wojsko z początku samo, 
później z Polakami (1433) tępiło niemieckich Krzyżaków. Sam 
widbk tych surowych wojowników czeskich napełniał przestra
chem i na wieść o zbliżaniu się ich pierzchali Niemcy, 12 miast 
krzyżackich padło- Dobito też Tczewa i Oliwy- Dodarłszy do 
Bałtyku, urządzili Czesi, i Polacy nad jego brzegiem turnieje, pod
czas których wódz czeski Capek ze San pasował licznych Pola
ków i Czechów na rycerzy. W Bałtyku zaś napełnili Czesi bu
telki morską wodą, którą zawieźli do swej ojczyzny jako dowód, 
iż oręż czeski utorował sobie drogę aż do brzegów dalekiego morza- 

Z entuzjazmem opisuje te sławne dzieje, braterstwa broni pol
sko - czeskiego czeski, Sienkiewicz A. Jirasek w pięknej opowiastce 
p. t. „Tczewski stos“ (1890)- Uwydatnia w niej autor motyw,
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przedstawiający wartość i potęgę czesko - polskiej Łączności w obro
nie przeciwiko nawale germańskiej i grami tych, którzy się sprze
niewierzyli wielkiej te|j idei- Opowiada tam Jirasek pomiędzy 
linnemi, jak od Chojnic sunęło wojsko polsko - czeskie pod Tczew-,, 
miasto o silnej załodze niemieckiej, w której znajdowało się także 
kilku Czediów. To zadecydowało, iż sprzymierzeńcy uderzyli na 
Tczew, który wkrótce padł- Na Czechach, którzy zdradzili wspól
ne interesy czesko - polskie, wzięli Czesi i Polacy krwawy odwet, 
Od Tczewa ruszyły hufce czeskie i polskie ku morzu, a jak szły 
naprzód, ochoczo, śpiewały, a wiatr niósł na północ ku Bałtykowi 
echo tego walecznego śpiewu czeskiego i polskiego, który roz
brzmiewał w okolicy jak burza-

Wybitny czeski poeta Svatopluk Cech zaś w jednym z swoich 
wierszy opisuje, jak sędziwy wódz czeskich wojsk, broniących 
wspólnie z braćmi Polakami, Pomorza, wyczerpany długą drogą, 
ujrzawszy upragniony Bałtyk, wyzionął ducha, który sprawuje 
straż na Bałtyku, a w  ciemnych burzliwych nocach zjawia się 
majtkom, rzucając oczami błyskawice i nucąc pieśń, przed którą 
Niemcy uciekali ogarnięci zgrozą..-

Po stronie Polaków wojowali Czesi przeciwko Krzyżakom 
też w późniejjSzych czasach, lecz z powodu braku miejtsea, ogra
niczę się dziś na wymienione zdarzenia.

Tutaj wspomnieć należy także, iż w 16 i 17 wieku znaleźli 
na Pomorzu 1, Wielkopolsce gościnny przytułek bracia czescy- 

W Toruniu był profesorem a później dyrektorem gimnazjum 
wybitny czeski pisarz P. Stransk‘y (1582— 1657), autor dzieła 
„Respubllca Bohemiae“ - Na Pomorzu bawił kilkakrotnie słynny 
pedagog czeski Jan Amos Kamienisty, który w Toruniu wziął śliub- 
Na Pomorze, a szczególnie do Torunia zdążali często kupcy cze
scy, Pomorze utrzymywało związki z sztuką czeską i t. d.

Z przytoczonych faktów przyznajemy, jak 'liczne i serdeczne 
stosunki, łączyły Pomorze z narodem czeskim.

Niedawno ternu obchodził bratin naród polski wielkie święto 
odwiecznie polskiego Morza- Pozwołłem sobie przeto wisjpamnieć 
na łamach Panslawji o sławnych czynach naszych przodków, któ
rzy broniąc słowiańskiego Bałtyku, przelewali krew na ziemiach 
nadbałtyckich, gdzie od wieków toczy się zażarta walka pomiędzy 
żywiołem słowiańskim i germańskim- Idźmy ich śladami!
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Janusz Nałęcz - Korzeniowski

purpurowa oaza
Por. 7 p. st- k- Witoldowi Ostapowi azowi poświęca m-

/ I.
Słońce wschodziło i płowe diuny nasiąkały słoto-rudym bla

skiem kiedy porucznik de Meze ruszył przodem na czele swych 
osiemdziesięciu strzelców isengałskich, pozostawiając w tyle resztę 
karawany-

Sennie, równjo, spokojnie, jnlłesłydhainiie jednostajnie kołysze 
się -biały mehari o wygiętej w luk szyja i ciemnej głowie. Jcdno- 
ncstajnie grzkie jak piołun ojcowskiego przekleństwa, ciągną się 
rude i płowe, żółte i is z aro-czerwone wydmy miękkiego, jak aksa
mit kobiecego ciała;, lotnegop ,lasku. Porcelanowe błękitne niebo, 
wyblakłe od słońca w zenicie, zwisa ciężko nad hory zon tern. Roje 
much brzęczą nieznośnie dokoła twarzy.

Porucznik de Meze jedzie milcząc wpatrzony daleko przed 
siebie, tam, gdzie oko gubi się wśród niezliczonych djun- Porucz
nik de Meze, romantyk rozczarowany rzeczywistością, a, jednak 
kochający itę rzeczywistość, o ileż powszechniejszą od dawnych 
marzeń o tajemniczem wnętrzu Sahary-

Gdy przybył tu, jawiły mu się przed oczami, złociste piaski, 
zlewane promieniami słońca, oazy pełne kwiecia wysmukłych palm, 
oddającym swe kibicie pieszczotom słonecznym, dzikie czarnookie 
Anioły i tajemnicze kobiety, którym czarczaji zasłania twarz;, kry
jąc zagadkę piękności-... a może i brzydoty. Marzyły się wypra
wy bez końca; Jarysi, Tauregowie, karawany-. Gdy tymczasem 
rozpostarła się przed: nim szaro-żółto-czerwona płaszczyzna, opu
chła diunami, ciągnącemi się, przeklęcie bez końca aż. ku daleikm 
rozlewiskom Nigru i murom czarnego masta Timbuktu. Ongiś 
było ono sercem pustyni, kwiatem Sahary I Gwiazdąl Sudanu, oto
czone tajemnicą głęboką, jalk Koran. Patrzyły ku niemu oczy 
ludzi Zachodu, łaknących bogactw, jakie miały spoczywać w jego 
muraeh. A kiedy odkrył je Caille w roku 1822, zobaczył nikłe 
miasto, skleconych chatynek,, gdzie parę tysięcy Arabów i negrów 
pędzi swój żywot w biedzie i w nędzy- Prysł czar romantyzmu,
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została jeno trzeźwa rzeczywistość czasami! aż bolesna w szarzy- 
źinie swej, odarta z piękna i, bezsensowna.

Nad szarą pustynią warczą dziś śmigi samolotów, ciągną 
przez nią dziwaczne czołg!., znikła jej tajemniczość, jej romanty
czna groza., któremi zachwycał się, rozczytując się w poczciwych 
bredniach Mayca-- Nawet; gazet nie oszczędzono pustyni, nawet 
niemi zarzucono piaski, ku większej iromji i śmieszności.

A jednak nie wszystko znkmęło. Coś szepce w duszy, że prze
cież Sahara jest nadal ogrodem Allaha, niedostępnym i tajemni
czym i choć nie kryje w ■ skałach Hoggaru czy Atlantyd-

Jednak coś mówi, że w krainie tej zapomnianej przez Boga, 
nic się nie zmieniło, że znaki, które przeciągały nad nią niespo- 
strzeżenłe w rniczem nie tknęły jej; dzikiej niezależności i swobody.

Nocleg wypadł oddziałowi na skraju wielkiego ,,plateau“ , któ
ry rozciąga się aż w pobliżu Hoggaru- Płaskowyż pokryty chropa
wym perzem zaskorupiałego piasku nie (Stanowił urozmaiconego 
krajobrazu ale wielbłądy niosły po nim równo, (Spokojnie. Przytem 
porucznik de Mere już przyzwyczaił się do znoszenia dolegliwości, 
wielbłądziego chodu i. czuł -się zawsze doskonale na swym okręcie 
p,usityni“ z wyżyn garbu patrząc na pustynię. Znać nielada był on 
klejnotem wśród hordy wielbłądziego .rodu islkoro Arabowie spo
glądając nań rozkładali ręce i, cmokali i kiwali głowami' z za
chwytu.

Przed ich stopami płynie piasek w złotych kręgach, staczając 
się lekko ku ciemniejącym dalekim wstęgom, które zapewne były 
łożyskami strumienia-

W ciszy zupełnej żaden dźwięk, żaden szelest nie mąciły spo
koju pustyni.

Z nad horyzontu wynurzył się długi szczerbaty łańcuch pagór
ków- Pomimo złotych promieni słońca, wszystko było przeraźli
wie żałosne- Z niewidzianych źródeł zdawały się sączyć krople 
melancholii napełniając smutkiem duszę — z jej dna podnosił się 
nieznośny ,,kafar“  zabójczy marokański „spleen"-

Porucznik de Meze kiwa się sennie ponad garbem 'swojego 
emthari, patrząc przed siebie przez wąskie szpareczki oczu- Rozdy
gotane, drgające powietrze raziło oczy, więc przymykał co chwilę 
powieki, aby ochronić się przed' piekącym bólem, wciskającym się 
przemocą w źrenice.

18



Daleko na południowych krańcach zamajaczyły pióropusze 
palm, wynurzyły się samotne grupy wzgórzy, pokrytych nikłą zie
lonością- A gdzieś w zup dnem oddaleniu:, jak wielki tron Alla
cha wzniesiony ponad pustynią, rozpływając się w niebieskiej dali 
widnał tajemniczy Hoggar.

Porucznik de Meze otworzył szeroko powieki. Od lat. wielu 
już żył wśród rozłogu i przyzwyczaił się do widoku rozległych 
szlaków dokoła, ginących w1 dali błękitnej, ten atoli widok Hqg- 
garu zapierał oddech w piersi i wzbudzał tętno- Był iprzeołbrzymi. 
W zjawie niezmierzonej było coś nadnaturalnego, jak gdyby złuda 
i zwidzenie. Nieskończony wylew morza szedł na spotkanie nie
skończonych równin, śniegiem pokrytych.

I morze to było znać spokojnie, zastygłe, stężałe, tehnące ża
łością nieprzetmierzoną, jak niezmiernemu były przestrzenie, rozpły
wające się w granatowej dali- A ponad wszystkem tern, ponad temi 
dolinami., bez, końca, daleko ponad wzgórzami, wyrastał szczyt — 
lazurowy tron, spoczywający nile niebie. Widok ten zawsze budził 
w nim huragany uczuć1 — Coś zapierało oddech w piersi. —• a serce 
kamieniało z wielkiego przejęcia.

Skinął ręką za siebie- Z Ikdluntny wyjechał szybkim kłusem 
brodaty sierżant Mohammed-el-Diellal zwany Fufu, ł zrównał się 
z mechari porucznika. Ciemne oczy sierżanta Fufu z jakąś psią 
wiernością spojrzały ku niemu z gęstwy czarnej brody wydobył 
się glos.

— Jestem sidi-
— Co to za oaza sierżancie — nie ma jej na żadnej mapie, — 

rzucił-
— Gdzie siidi? Nie widzę nic!
— Tam. Popatrz, przed nami — tych kilka palm — rzekł nie

cierpliwie- Sierżant wybałuszył oczy. Na twarzy Senegalczyka od
malowało się wyraźne wzruszenie.

— To purpurowa oaza- Zjawia się raz przez rok; dziś w nocy 
pojedzie iku niej przez pustynię azalai dżinin.

De Merc spojrzał ze zdzi wianem zaciekawieniem-
— Co ty pleciesz? Co za azalai dżinn.?!
— Sidi, stare to prawo pustyni i stara prawda, które Allach 

zesłał przez Aniołów na Mojżesza. Dziś przez piaski ciągnąć bę
dzie azalai, karawana umarłych; raz tylko w roku, kiedy nad pu

19



stynią. zapada najczarniejsza z nocy, noc tak ciemna jak dusza 
grzesznika, Idą. wszystkie zaginione azalaj ku ścianie Hcggaru.

— To ciekawe. Nigdy nie mówiłeś mi o tern-
— Sidii, lepiej zejść im z oczu. One nie czynią tym1, którzy sta

rają się ujść przed nimi, nic złego, lecz lepiej będzie usuwać się im 
z drogi-

— Co to ma jednak wspólnego z oazą?
— Sitdi, one wychodzą z tej oazy, a inne ciągną ku niej idąc 

niekończącym się szlakiem pustyni — 'kresu ich nie widać — to 
purpurowa, oaza, bowiem w niiej wszystko skąpane jest w purpurze 
krwi, która tam ścieka w korzenie palm i piasków. Biada wierne
mu, sidi, który zbliży się ku niej- Nie ujrzy już zachodu słońca w 
dniu następnym-

De Meze zwrócił lunetę w stronę palm czepierzących się na 
widnokręgu- Patrzał długo ,z uwagą przez szkła — a. huragan myśli 
szalał w nim — miczem wiosenny sirókiko, wśród piasków. Zżył 
się tak dalece z pustynią i z tymi ludźmi,, że nawet w duchu nie 
pcwstało mu podawać w wątpi iiwość słów Mohammeda-el-Dżellal. 
Dawno już zresztą zapomniał, iże ikiedyś żył tam, w tokowisku roj- 
nem Europy, że i on był biiałym człowiekiem, zagarnęła go we wła
danie ta upiorna pustynia, zagarnęła tak dalece, iż zapomniał o 
wszysrkiem co go otaczało- Nigdy nie mógł wytrzymać długo 
w czarowinych miastach Algieru, gdzie wszystko, zdawało się być' 
utkane z pieszczoty słońca i pocałunków miłości- Po tyłekro' nrzy- 
sięgał sobie zostać w nich na zaw:ze—ha na zawsze—wśród urocz- 
inych „suków“ Algieru, spijać rozkosz miłości z warg piłom i en no
cki,ch Uled Naill- Zapomnieć wreszcie w ramionach ich o wyciu 
szakala, o simiętnem, przeklętem zawodzeniu Sirokka-

Tak myślał i marzył zawsze porucznik de Meze ilekroć po
wracał z dalekiej wyprawy na czele wiernych strzelców- I jak 
zawsze przesycało go rojme, barwne życie zaczynały nudzić' piesz
czoty płomiennych Uled Naill obwieszonych islrebmcmi monetami, 
śpiewy muezzinów dręczyły duszę niezrozumiałą tęsknotą, a ok
rutny „kafar“ spalał serce nlcz.cm jad skorpiona. Posępna pustynia 
wydawała się naraz najczarowniejiszą z kochanek — wołała z od
dali, kusiła: — aż porucznik de Meze nie widząc końca udrękom 
ruszał znowu w kolislko jej Szlaków. Ciągnęła go tam gra słońca 
na czerwieni piasków, koronkowa fantazja wischodnich opowie
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ści, a słońce rozgorzałe, pustka dokoła i milczenie — i ta. jako was 
tajemnicza piękność i majestat egzoty zmu w samotnych bezmia
rach dla wielu tak zagadkowych a niedostępnych-

Oddychał wtedy swobodnie, redo.snem spojrzeniem wybiega
jąc gdzieś w perspektywy niezmierzonych dali. Wszystko cieszy
ło go, wszystko stawało się drogie, witał z radością każdą diunę, 
każdą oazę- A za nim jak cienie szli wierni strzelcy senegalscy za
kochani w swoim isidim, wierzący głęboko iż nie kto inny, tylko on 
jest wcieleniem wszystkich cnót wojownika Hanaira. Szczególną mi- 
ołścią darzył go sierżant Mohammed-el-Dżellal. Jego oczy ilekroć 
patrzył na porucznika de Meze stawały się wierne, wierne jak 
u psa. i

— Nasz sidi nie lęka się nawet dżinnów — mawiał do pod
władnych — była to największa pochwała na jaką mógł się zdobyć 
sierżant wojisk kolonjalnych Mohammed-el-Dżeillal zwany Fu—Fu.

— Szaleniec — mówili o nim koledzy i przełożeni- — Cóż cm 
u liche; widzi na tej pustyni. Djabełskie uroczyska ,puste ueddy, 
gdzie gnieżdżą się skorpiony i hieny- Na to trzeba być zaiste 
warjatem, aby twierdzić, że to wszystko jest pięknie- Szalony ro
mantyk-

Niemniej nikt nie ośmielił się powiedzieć tego porucznikówj 
de Meze. Być może nawet nie zrozumiałby o co chodzi tym ludziom. 
Miało to jednak ten skutek, że zwalano na jego barki najcięższe 
obowiązki, jemu powierzano dowództwa najniebezpieczniejszych 
wypraw gdzieś w głąb pustyni, gdzie już inikt nie ośmielał się do
cierać. De Meze szedł bez szemrania, ba, z wyraźną radością czego 
zupełnie nie mogli pojąć. Szedł i wracał zawsze, spełni wszy swój 
obowiązek- Dawno należał się mu awanis — a jednak awansowali 
przed nim inni, ci, którzy umieli kręcić się w koło sjebie, nawet 
znacznie .miłodsii i mniej zasłużeni. Porucznik de Meze zdawał się 
tego nie dostrzegać- Zresztą to wszystko dla niego nie miało zna
czenia. Jeden złoty galon na rękawie więcej lub mniej nie odgrywał 
roli w jego życiu. Byl faktycznie dowódcą pułku strzelców, którzy 
szli za nim w najgorętszy ogień jak w taniec- Wierzyli w niego 
z fanatycznym uporem, wiarę tę utwierdzał fakt, iż w jego oddzielę 
prawie nikt w ostatnich latach nie zginął. Szl więc za nim pewni 
i ufni, że obecność jego odgania śmierć-

27



Nie lubiano ,w pułku 'porucznika de Me ze, nie lubiano i oba
wiano się. Kto tam wie, co tajdemu szaleńczowi może kiedyś 
strzelić ido igłowy? W tajemnicy nie chcąc isię zdradzić1, dowódca 
postarał się, aby go odwołano do innego garnizonu De Meze 
odjechał nie wypowiedziawszy ani jednego słowa. Ale 
iprędzeji jeszcze nadszedł rozkaz powrotu — 'Strzelcy se- 
nęgalscy odmówili posłuszeństwa jeśli nie wróci do nich 
ukochany ich sidi- Pułkownik Mazydl wiedział zbyt dobrze czem 
jest bunt dzikich, niepohamowanych w swoich instynktach synów 
pustyni. Pomiędzy nim a porucznikiem de Meze zdawała się 
toczyć cicha, zawzięta walka- Tak zdawało się wszystkim' — wie
dzieli o tern, nie wiedział o tern sam porucznik de Meze.

Wówczas wyznaczono mu dowództwo nad przeklętym for
tem w Rhat. Była to dziura przeklęta w całym tego słowa zna
czeniu na pograniczu Ahaggaru, klucz do panowania nad całą do
liną! Hoggaru- Toczono o nią mordercze wałki, przechodziła 
Z rąik do rąk, aż każda piędź zcmi nasiąkła krwią. Fort zawisł 
nad gościńcem wykutym w skale i sytuacja była zupełnie jasna: po 
drugiej stronie gościńca otwierał się jar właściwie przepaść głęboka 
ma stóp 500—600 a długa około trzech mil. Tym gościńcem mo
gły jedynie przeciągać zbrojne watachy Tauregów, ażeby następ
nie wylać się szeroko na pustynię, napadać na karawany i azalai, 
wyżynać załogi, małych biokchauzów a obłowiwszy się łupem 
i głowami, umknąć.

Fort stanął na drodze, o granitowe bastiony rozbijały się sze
regi napastników- Wznosząc się na ciemnej' i wysokiej ścianie ska
ły, urągał wszelkim napaściom. Od czasu, kiedy dowództwo nad 
fortem objął porucznik de Meze, żadna banda nie przedostała się 
tą drogą na pustynię. Początkowo napady powtarzały się co kilka 
dni, wreszcie arabowie widząc bezskuteczność wysiłków, straciw
szy setki najdzielniejszych wojowników dali za wygraną-

Nastała cisza, Moh amino ta el Dżcllal niepokoił poważnie po
dejrzany spokój. Przeczuwał zasadzkę, widżąc jednak pogodną 
zawsze uśmiechniętą twarz swego sidi, Uspokoił się zwoSna.

Cóż bowiem mogło, ich spotkać, skcro on jest z nimi? Śmierć? 
Nie, ona nie była straszna dzielnemu wojownikowi. Przecież pro
rok powiedział, że śmierć na polu walki otwiera raje Mohammet 
nie lękał się śmierci, przerażały go tylko niezrozumiałe i tajemnicze
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wypadki, jakie rozgrywały się na pustyni- Lękał się mocy złych 
dżin nów, porywających dusze ludzkie w (swoje szpony, aby je 
ukryć i nie wpuścić do raju.

O Allach nie dopuść, aiby mieli stanąć na drodze straszliwej; 
azalai dżinu, zginą bez ratunku-

— Co to jest sierżancie? — doleciał go głos porucznika.
— Co. panie?
— Oto ta, dziwaczna wydma, tam sterczą jakieś przedmioty.
— Sierżant wytężył wzrok.
— Si di, to mogiła — rzekł poważnie — tam leży porucznik 

Gudlcme i jego stu dzielnych 'strzelców- Zeszłego roku napadli na 
nich arabowie Tellu,, aby uprowadzić karawanę- Porucznik Guillo- 
me przez wiele długich godzin zasłaniał odwrót, dopokąd nne Zgi
nęli, wszyscy. Talk chciał Allaidh sidi, taki kisimet zapisano w księ
gach żywota, tam zginął i równeż brat mój Mandżur, sierżant jak 
i ja- Niechaj Allach weźmie go do swej chwały bo mężnym był 
wojownikiem.

Słyszałem o tym wypadku, odezwał się de Me ze, to byli dziel
ni ludzie. Spełnili swój obowiązek. A przecież wiedzieli, że idą 
na pewną śmerć- To naprawdę szaleństwo wypuszczać karawanę 
dając jej tak małą eskortę- To wina dowództwa. Doniesiono prze
cież o zasadzce- To zbrodnia tak lekceważyć ludzkie istnienia.

Nad1 oddziałem zapadło milczenie. Tylko pod nogami wiel
biące w skrzypiał piasek, a dalej śpiewały diuny.

— Sidi — szept Mahometa wionął wprost w ucho poruczni
ka, — sidi duszą moją szarpie lęk- Jakieś nieszczęście wisi w po
wietrzu. Purpurowa oaza nie ukazuje się nigdy na próżno-

— Nie obawiam, się niczego, Mohamecie, nastał spokój, nr-: 
szpiedzy donieśliby nam o ruchach Tauregów.

— To nie pewni ludzie, sidi- Służą nam bo j;e bo-ą, ale gdy 
nadejdzie odpowiednia pora, podetną nam gardła i, pójdą do 
swoich braci. Nie wierzę im, fałsz wyziera z ich oczu.

De Meze uśmiechnął się i przez cbwiłę nie odpowiedział mic, 
przypomniało mu się, co mówiono w Algierze- Tauregowie ruszyli 
znowu i ciągną na północ, omijając Hoggar i posterunki pustynne-

Jeśli, to prawda, to powinni przeciąć im- drogę około oazy 
Oyat, ogarnął gc nagle niepokój. Co będzie, jeśli te krwiożercze 
sępy odkryją tajne źródła. Karawana byłaby zgubiona-
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Zrozumiał dziwne zachowanie się porucznika Acrement. Pocz
ciwy i zacny chłopak, żegnając się, miał łzy w oczach. Co on po
wiedział? Acha! Strzeż się Rene •posyłają się na śmierć, stary chce 
się ciebie pozbyć za wszelką cenę, oni się ciebie boi, dlatego ci w y
znaczył tak małą liczbę żołnierzy-

Uśmiechnął jsię, zabawną, och jakże śmieszną wydała mu się 
nieuzasadniona nienawiść pułkownika-

Co ja mu właściwie uczyniłem? Nie mógł znaleźć w sobie 
winy. W zruszył ramionami i przestał myśleć o pułkowniku, o 
wszystkiem, o całym świecie-

Sennie, równo, miarowo kołysze się mehari o szyi wygiętej w 
luk i, czarnej głowie. Wśród naokólnej ciszy śpiewają piaski i snu
ją się smoliste ciemne plamy cieni skrzydeł sępów.

— Czy lękasz się śmierci, sierżancie — pyta się de Meze.
— Ty wiesz panie, ona nie jest mi straszną- Ona daje inne no

we życie! Tak powiedział sidi wielki prorok-
— No to będziemy razem, prawda? Nie opuścisz mnie chyba 

i na tamtym świecie?
— O sidi, nigdy cię nie opuszczę, pójdę za tobą wszędzie ja — 

i oni — wskazał na długi szereg strzeliców.
— A tak, mówiono kiedyś i mnie, że nic jest ni czerń strasznem 

ta śmierć, podobno to tylko litościwy sen po męce życia-
— Tyś rzekł sidi, — zamruczał posępnie, patrząc mu w oczy 

sierżant.
— A [gdzież ta oaza? — zawołał .nagle de Meze.
— Sidi to było tylko widziadło, znikła, bo już wnet zapadnie 

noc- Allach niechaj roztoczy nad nami opiekę, abyśmy wyszli 
cało z tej wyprawy-

— Popatrz tam tylko, Mohammede, zdaje się, że parę mie
sięcy temu, na tern miejscu zginął porucznik Wilaume? O, tam 
leżą szczątki jakiegoś ekwipunku.

Istotnie opodal walały się w piasku tornistry, zwi.otszałe na 
powietrzu i słońcu- 2  niewielkiej wydmy sterczała kiiinga złama
nej szabli lśniąc w 'blaskach slłońca. Czerwone promienie syciły ją 
okrutną purpurą, zdawała się ociekać świeżą wylaną krwią- Dalej 
jeszcze wynurzała się piszczel obuta w strzępy żołnierskiego trze
wika- Widok był okrutny, szarpał -nerwy i męczył niewypowie
dzianie.
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— Biedny, mały Roland — myślał de Meze i popędź.11 'wiel
błąda, starając się ujść przed potępmym widokiem., -zginął tak mło
do- Pamiętam jak odjeżdżał na tę wyprawę. Był tak radosny 
• wesoły, paplał (bez przerwy, żegnając się ze swoją czarującą na
rzeczoną, prześliczną! Mirni- Nie przeczuwali oboje, że to ich ostat
nie pożegnanie- Talki młody, taki dobry chłopak. Ach ta pusty
nia, jaka ona czasami potwornie okrutna. Ilież tajemnic i niespo
dzianek kryje w swym piaszCzystem łonie-

Westchnął ciężko- Przed oczyma- porucznika de iMeze mi
gną'! złocisty promień w.łcsćw. Zamieć płowa wprost rozszerzone 
nozdrza- Ocucił igo potok dobrych słów i raz jeszcze przeżył bo
lesną scenę pożegnania z Krystyną i raz jeszcze w serce wbił się 
sztylet bólu, zatargał duszą jak Siroklko targa kiścią rozwichrzo
ne ) palmy.

Machnął ręką, jak gdyby pragnął odegnać widziadła prze
sz i o-śc i.

— Zaczynam się roztkliwiać — mruknął — tego jeszcze bra
kowało! — szydził sam z siebie.

— Kiedy staniemy u źródeł? — zapytał nagle-
— Godzinę po zachodzie słońca-
— Czy Azalai, wnet nadciągnie?
— Powinna być na miejscu przed północą, tymczasem na

poimy wielbłądy i nabierzemy wody w gurdy.
Dzień kończył się zwolna- Roztoczyła się przecudna pano

rama pustyni,, oblana pożogąl płomieni. Słońce jak okrwawione 
setce bogini miłości zasuwało się za -dalekie wydmy od północy 
-i wschodu nadciągała granatowa noc. Pustynia ożyła po upalnym 
skwarnym dni,u i wytchnęła z siebie niewidzialne istoty, gwarem 
napełniając przestrzeń- W ciemności zahuczała hyena, potem roz
legł się żałosny skowyt szakali- Nastrój spawał się z każdą chwilą 
bardziej ponury i groźny-

Słońce zapadło za piaski. Czarna, nieprzenikniona płachta 
nocy rozpięła się nad pustynią, jak brezent olbrzymiego namiotu, 
nabita ćwiekamii gwiazd- Była to głęboka, bezksiężycowa noc 
afrykańska, pełna złych dż i narów i demonów. Ludzie poruszali 
się w niej jak w czarnej duszącej maz.iV Gwiazdy mrugały ku ziemi 
figlarnie, zdając się drwić z. cieni ludzkiej gromady.

— Oto źródła! — głos sierżanta zadudnił głucho w ciszy-
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— Stać! — rozległa się komenda-
Wielbłądy z rykiem przypadły na -kolana. Strzelcy pozsiadali 

próbując rozprostować zmęczone wielogodzinnym marszem kości-
Zaczęła się żmudna praca karmienia i pojenia wielbłądów, 

było już dobrze po 'północy kiedy skończyli.
Strzelcy wyczerpani i zmęczeni nieludzko, zapadli w sen opie

rając głowy o siodła swoich wielbłądów.
Azalai nie nadciągała- Porucznik de Meze zaczął sic niepo

koić- Co się stało? Szła za jego oddziałem tylko o sześć godzin 
drogi i jeż dawno powinna była stanąć u źródła. Czyżby porucz
nik Renard nie usłuchał rozkazu? Nie, to niemożliwe- Renard 
jest wielkim służb istą. Niepodobieństwem wydawała mu się rów- 
n <eż napaść Tauregów. W pustyni daleko słyszy się strzały. Zre
sztą sześciuset ludzi karawany i czterdziestu eskorty może stawić 

, skuteczny opór ogromnej .bandzie napastników-
Niepokój' jednak wzrastał w nim, z każdą chwilą stał się tak 

męczącym, tak wyczuwalnym, iż udzielił się nawet Mohammetowi 
el Dżeflal-

Nasłuchując, stanęli przed szeregiem strzelców. Ale na pu- 
s‘ yni, panowała przeogromna cisza śmierci- Zamilkły nawet żało
sne skowyty szakali i rozdzierające, demoniczne jęki hyen. Ciem
ności były nieprzeniknione. Był ito czas owych .nocy bezksiężyco
wych, kiedy pustynia od zachodu do wschodu słońca tonie w czar
nej gęstej mazi, gdy człowiek nie dojrzy nawet własnej ręki, trzy
manej przed oczyma. Świat stał się podobnym do ogromnej nie
zgłębionej studni ponad krawędzią której drgały gwiazdy•

Nagle w dali zadrżało powietrze, rozległ się jakiś dźwięk, 
potem drugi zaszemrały jakieś głosy- Wytężyli .słuch. Doszły ich 
dalekie jeszcze ale wyraźne nawoływania poganiaczy i brzęk 
uprzęży, głuche stękania i pomruki wielbłądów obładowanych 
i 'klaskania długich arabskich bieży-

— Karawana! — gorący, zdyszany szept sierżanta przerwał 
ciszę.'

Nareszcie — odpowiedział de Meze i westchnął z uczuciem
ulgi.

Głosy zbliżały się coraz, więcej). Ciemności zadrgały od chao
tycznych nawoływań-
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De Meze chciał wybiedż naprzeciw, ale skonstatował że nogi 
ma, jak gdyby wrośnięte w piasek a istotą jego wstrząsa plugawy 
dreszcz, o którym nie wiedział czy pochodzi z gorąca  ̂ czy zimna-

Konwulsyjnie wpił palce w ramię sierżanta czując, że ciało 
Senegałczyka trzosie się jaik gdyby w gorączce-

Głosy zbliżały się, wreszcie zrównały się z nimi-
Poczuł wyraźnie pot wielbłądzi, ostry, świdrujący w nozorach, 

słyszał głuche stękania, bidze uderzały o boki zwierząt z głośnym 
trzaskiem, wśród odgłosów przekleństw i złorzeczeń.

— Lali a! Lalila! — wrzasnął kłoś obok.
Poznał głos Hadżiego przewodnika wielu karawan ten no

sowy, silny głos, który słyszał tyłek roć.
W nawoływania wmieszał się tupot, kopyt końskich i zbliżał 

się coraz bardziej- Słyszał wyraźnie — nic nie widząc. Ciem
ności bowiem w dalszym ciągu były nieprzebrane- Minął go jeden: 
jeździec potem drugi, potem cały szereg- Słyszał wyraźnie chrzęst 
broni w ładownicach.

Cóż to wszystko miało znaczyć? Co to było? Umysł jego 
opanowało jakieś straszliwe przeczucie. Co znaczyła ta straszli
wa halucynacja?

Ręką powiódł po czole. Było pokryte zimnym potem. Czyżby 
miał malignę? Może nagle oślepł? Ależ nie — tam ponad sobą 
widzi drgające gwiazdy- A więc co się właściwie dzieje? Goż to 
za korowód piekielnych duchów tak maszerował w ciemnościach?

Schwycił się za głowę- Ogarniało go szaleństwo- Jeszcze 
chwila a zacznie krzyczeć. Gwałtownym ruchem człowieka, który 
tonie — uchwycił rękę sierżanta. Mohammed przez cały ten czas 
stał jak 'słup kamienny bez poruszenia. Usłyszał jego gorący szept 
tuż koło swego ucha.

Sidi, stać cicho, to azalom. — one nie czynią krzywdy — nie 
wolno im; jednak stanąć na drodze-

Nagle rozległ się cichy wiatr- Ktoś nucił sobie melodję mod
nego tanga- Poznał ten głos;, należał do porucznika Renard

To było ponad siły. Wibrew woli z ust porucznika de Meze 
wyrwał się stłumiony okrzyk.

Potem uczuł, iż zapada w ciemność, bez końca, leciał! w prze
paść niezigłębioną niżej i niżej —- aż opuściły go resztki świado
mości. Nakryła go nieprzenikniona, czarna fala, mieości-
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Jasny promień .przedarł się przez uchylone powieki porucz
nika de Meze-

Ze zdumieniem otworzył oczy i zobaczył, że spoczywa na 
'kocu rozciągniętym na piasku z 'głową wspartą o siodło. Ponad 
sobą ujrzał — jaskrawe nidbo i pełną troski twarz sierżanta-

— Allachowi dzięki, ocknąłeś się Sidi.
— Co' się stało? — spytał słabym., zmęczonym głosem.
— Sidi zemdlałeś i przez długie godziny kołyszał się nad tobą 

demon śmierci-
De Meze zwolna zaczął sobie przypominać zajścia ubiegłej 

nocy. Pytająco spojrzał na sierżanta-
Mahommed zrozumiał zrozumiał, o co chciał zapytać go po

rucznik.
— To azalań dziwna —minęła nas tej nocy, Si.dii-
— To duchy?
— Tak Sidi, duchy pomartych.
— Tych, co nie wrócą?!
— Nigdy, Sidi.
— Czy karawana nadeszła? — spytał, wiedząc z. góry -jaką 

otrzyma odpowiedź-
— Nie, Sidi-
— Wszystko gotowe do drogi? Wracamy. Nie mamy już 

poco jechać dalej.
— Tak Sidi, wszystko gotowe-
— Wydaj rozkaz, niech strzelcy staną w szyku bojowym. Ka

rabiny mieć gotowe do strzału.
— Rozkaz Sidi!
A v/ chwilę potem porucznik de Meze zawrócił ku północy na 

czele swoich osiemdziesięciu strzelców Senagalskich-
Przed nimi na. wdinbkręgu zatańczył majak oazy- Fata — 

morgana lśniła w łamliwem świetle słonce z nem,, to wznosząc się, 
to opadające. Przez mięsiste liście palm, słońce kapało kropla
mi krwi-

— Purpurowa oaz.a! Zbliża się nasz kiszmet Sidi — cicho 
przemówił Mohammed - el - Dźellal.

De Meze uśmiechnął się. Było mu wszystko jedno- Ja  snem 
spojrzeniem obrzucił długi sznur „swoich" strzelców-

28



Cisza 'bezgłośna, cisza (południowych godzin objęła pustynię 
mieękkiemi ramionami i dzwoniła w uszach wespół z bzykaniem 
muszych skrzydeł. Spokojne i piękne oblicze niebios z kobiecą 
słodyczą maskowało perf idje przeznaczenia!

Oddział posuwał się w milczeniu- Nieokreślone uczucie,, prze
czucie czegoś strasznego, na co czekali fanatycznem poddaniem 
się woli, Allacha, położyło na. usta wszystkich pieczęć milczenia.

Nagle powietrze zadrgało. Cisza rozprysła się w tysięczne 
części, jak tafia kryształowego zwierciadła- Strzały. Ostre, suche, 
bezwzględne-

Kapral Juzuf rozczapierzył śmiesznie ręce — zakwilił jak 
małe dziecko i runął na piasek, który się zaróżowił. Było. to dziw
nie śmieszne- Wyglądało jak scena z amerykańskiej komedyjki.

Talk pomyślał jeszcze de Meze — zanim skinął ręką. Wiel
błądy przypadły na kolana. Strzelcy ukryli się za miękkie garby- 
Rury karabinów wyjrzały żarłocznie, w poszukiwaniu niewiedzial- 
nego wroga-

O, są tam,, — kilkaset metrów — zdradziły ich wykwitające 
co chwilę obłoczki dymu. Kłębki dymu wyglądają niczem mydlane 
bańki, puszczane dłoń im swawolnego chłopca.

Dalsze strzały- Ktoś jęknął głucho i legł na pi asiku. Poważny 
strzelec Muitambuki schwycił się >za brzuch, wygląda potwornie 
z twarzą wykrzywioną, bólem i męką — potem siada cicho i tak 
zastyga-

Z oddali podrywa się ciemna, wrzeszcząca masa- Idzie jak 
fale morza, spieniona,, złowróżna, wyjąca- Złowieszczo zaszczekał 
karabin maszynowy. Fala łamie się na pół — targa, pluje krwią 
i jak odbiła od skały, odchodzi w tył. I znów nadciąga — i cofa 
się — żółte trupie piaski czerwienią .się gorącą ludzką krwią, któ
rą pije słońce.

Porucznik de Meze stoi w pośrodku czworoboku — pali spo
kojnie pąpierosa — chiłodinem, har.dem spojrzeniem mierzy bezmiar 
pustyni- Przy nim jak słup z marmury wykuty, trwa sierżant 
M oh amjmedhel-Dż ell al-

F.ale nacierają — są coraz to bliżej. Strzelcom mdleją ręce od 
wysiłku- A tuż, tuż — błyskają rozwścidklone białka — drapieżne 
zęby i wykrzywione konwulsyjnle, — pianą wściekłości pokryte — 
czarne pyski. - i
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Szaleńczy wrzask podnosi się na pustyni. Niepowstrzymaną 
■ strugą falle runęły do ostatniego ataku. K? rabin maszynowy za
niósł się od wściekłego terkotu- Fle idą, idą, idą- Idą jak Samom, 
wiatr, co wszystko zmiata, wiatr co miesza w tańcu szaleństwa 
nieba z pustynią.

— Sidi, śmierć idzie — krzyknął sierżant el - Dżellal-
De Meze uśmiechał się drwiąco.
U widnokręgu, drgała w jaskrawemu świetle, zjawa czarowna.
— Purpurowa oaza — cichy szept, wypłynął z pomiędzy zbie

lałych warg sierżanta-

xyr dni, kilka w suchych nic nie znaczących notatkach, gdzieś 
pomiędzy kroniką a notacją giełdy pisały gazety-

, „Piszą nam. Podobno wielka ozalai zdążająca do Oyat zo
stała wybita do nogi przez bundo wniaze plemiona Tellu- Kiedyż 
nasz irząd upora, się wreszcie z temi krwawemi bundami.

Poniżej zaś:
„Zwiedzajcie ogród Allacha Saharę! Bezwzględne bezpie

czeństwo, cudowne niebo i powietrze czarowne, markońskie noce 
— przepiękne stare męczety — oazy pełne słońca i uroku za
pewni ą wam zdrowy i miły odpoczynek. Zwiedzajcie Algier 
i Saharę!

KONIEC.

O deszczu majowym.
Kasztan ich utkał przeciągłym szumem,
Kiedy aleją w  pełnym rynsztunku,
Przeszli, przebiegli zmieszani z tłumem, 
Roznosząc plany krwawe po bruku-.-.
Z chmury wiosennej grzmot wybiegi ku nim — 
Deszcz się jak kasztan w górze rozszumial 
Nagły i ciepły ślady ich spłókal-
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JAN MALESZEWSKI

ALEKSANDER I.
Histerycy i psychologowie współcześni zastanawiając się nad 

wśpółczesnemi zjawiskami w dziedzinie moralności i psychologii, doszli 
do przekonania, że wiek XX-ty ma dużo podobieństwa ze średniowie
czem. Podobieństwo tc objawia się w różnych kierunkach i dziedzinach 
Jesteśmy świadkami w życiu bieżącem brutalności jakiej dawno już nie 
spodziewaliśmy się znaleźć w tak zwanym kulturalnym świecie, pomimo 
pozornej kultury panującej wśród szerokich mas i przymusu ogólnego 
uczęszczania do szkól, człowiek dzisiejszy jest co do wielu spraw życio
wych, politycznych i t d. zupełnie zdezorientowany, reklama przypomi
nająca jakąś ogromną trąbę jerychońską proklamuje całemu światu swoje 
wiadomości, uczyniła ze wszystkich nieomal społeczeństw bezkrytyczne, 
wierzące na kredyt rzesze w które wszystko można wmówić. Dezorjen 
tacja w zekresie religii zwłaszcza w najbardziej cywilizowanych naro
dach święci istne tryumfy. Wszystko tc są cechy, które przypominają 
nam średniowiecze, brutalne, cbałamucone, ławewierne, szukające dróg 
do zbawienia. Jeżeli porównamy poszczególne momenty rozwoju lud/, 
kości w dziedzinie socjologii i polityki, to znów' spotykamy się z psy 
cholcgją, która nam żywcem przypomina średniowiecze. Dosyć wymię- 
rić ,,Charta del lavorc“ faszyzmu, lub też system komunistyczny przy
pominający z jednej strony społeczeństwo średniowieczne żyjące w ra 
mach ściśle zróżniczkowanych klas, lub też poczynania mesjanistyczne 
— socjalne jakiegoś Knipperdollinga króla Nowego Jeruzalem w Leydzie 
w XVI wieku podczas wojny religijnej-

Podobieństwo do średniowiecza upatruję też w jednej dziedzinie, 
a mianowicie w dążeniu dc szczerości, do uproszczenia życia i stwo
rzenia to co Niemce nazywa „FreAie Bahn den Tuchtigen* owa wolna 
droga uważana dzisiaj za zjawisko normalne była lat temu jeszcze sto 
czy stepiędziesiąt oparkaniona drutem kolczastym, za który nikogo nie 
wpuszczano bez odpowiedniego wylegitymowania się nie z kwaLfikacyj 
a z pochodzenia i należena do pewnej grupy społecznej.

W dziedzinie polityki hasła lansowane przez Napoleona I go a roz
budzone w dalszym ciągu przez Napoleona IH-go w kierunku tworzenia 
dla każdego narodu etnograficznie i kulturalnie odrębnego ram państwo
wych, wybuchnęły z całą siłą po wojnie światowej- Czternaście punktów 
Wilsona były dalszym etapem na tej drodze. Dzisiaj pomimo gwałcenia 
zasady o samostanowieniu narodów o swoich losach, pojęcie, że naród 
każdy ma prawdo żyć w ramach własnego państwa weszło jeżeli nie do 
mentalności, każdego człowieka kulturalnego, to w każdym razie do jego 
codziennego słownictwa.

Bohaterskie walki rozpoczęte w XIX ty m stuleciu przez naród serb
ski, chłopski szczep, nieustępliwy i wytrzymały, doprowadziły poprzez
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krwawe epizody ucisku tureckiego do restytucji dawnego państwa serb 
skiego, aczkolwiek w znacznie skromniejszych ramach, niż te, jakie po
siadało carstwo bohatera cara Łazarza, ostatniego bohatera Serbii sa
modzielnej- Serbia przedwojenna, było to państwo, które znaczenie swoje 
czerpało z wpływów rosyjskich względnie austriackich i stanowiska ję
zyczka it wagi, jakim była na Bałkanach- Rola dynastii Obrenowiezów, 
która w początkach Serbii oddała swej Ojczyźnie duże usługi począwszy 
od Księcia Milana, skończyła się z końcem XIX-go wieku i z początkiem 
20 go dosyć przykrem fiaskiem, z powodu neobliczalnych i małowarto 
ściowych ostatnich reprezentantów, Króla Milana znanego dobrze w ka
baretach Europejskich jako hrabiego Takowo i jego syna Króla Alek
sandra, niefortunnego męża panny Dragi Maszyny- Serbia ówczesna 
n:e cieszyła się specjalną sympatią Europy, wzbudzała jej zainteresowa
nie c tyle, że przypuszczenia, iż weźmie z niej początek wielki konflikt 
europejski. Pomimo tej słabej roli w polityce, Serbowie nie zatracili za
sadniczych swych cech, swego uporu w dążeniu do samodzielności nie 
wyzbyli się tego zdrowego chłopskiego rozumu, jaki zwykł rządzić w na 
rodzie drobnych rolników. Pomogła im w tern obecna dynastja Karage 
orgiewJczów- Chociaż samo nazwisko dynastii tej nosi w sabie nalot na
jazdu tureckiego (nazwisko pochodzi od protoplasty tego domu z końca 
XVIII wieku, zwanego Czarnym Jerzym, przyczem określenie Czarny 
zapożyczono z tureckiego języka Kara), Karageorgiewiczowie symboli
zowali zawsze i symbolizują w dalszym ciągu ideały czysto narodowe 
i dążności narodu, z którego wyrośli-

Serbia dzisiejsza Jugosławia jakoteż ich dynastja wnoszą w at
mosferę Europy przyzwyczajonej od wieków widzieć tworzenie się no
wych Państw według starego dawno uświęconego przepisu, a na czele 
ich dobrze z przeszłości znane nazwiska, element nowy, żyw y, niespo 
dziewany. Europa iźyjąca ciągłe z procentu doświadczenia ubiegłych stu
leci i mimo cały postęp ostatnich czasów nierozumiejąca wielu rzeczy 
nie pochodzących z jej podwórka, patrzyła zarówno przed wojną świa
tową, jakoteż po wojnie na Jugosławie i jej króla z pewnem niedowie
rzaniem i zdziwieniem. Tak jak zresztą i Polskę w pewnej mierze, tak 
też Jugosławie traktowano mało poważnie, określając ją nieo-bowiązu
jącym ogólnym określeniem, które się równało wzruszeniem ramionami: 
_,,OueIquepart sur les Balcans“- Starzy dyplomaci nie bardzo mogli zro
zumieć ten naród chłopski, posiadający inteligencje od zaledwie trzech 
pokoleń I tkwiącą swą psychologią w masie drobnych rolników, których 
wyrosła, nie wierzyli też bardzo w  dynastję, która nie mogła się wyłe 
gftymcwać pochodzeniem od Karola Wielkiego, ani też nawiązać swych 
tradycji dc „Roi ScleiT- Oczywiście dyplomaci byli w błędzie. Zapom
nieli o jednem: że aczkolwiek tradycja czy to rodzinna czy państwowa 
czyn" z jednostki dziedziczącej ją typ wyższego charakteru, to jednakże 
jaknajwiększa tradycja ma swój początek i, że każda rzeka najlepszą 
ma wodę u swego źródła.
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Przez dziedziczenie jednej kulury po drugiej, które podobnie jak 
pokłady geologiczne tworzyły szereg warstw, straciliśmy stosunek bez
pośredni do psychologii państwowotwórczej narodów i nie wyobraża
liśmy sobie jak o tworzenie nowego Państwa właściwie wygląda. A tu, 
na Bałkanach ale bądź co bbądź w Europie jesteśmy świadkami ruchów, 
wzmagań sie i przeobrażeń, prowadzących do stworzenia nowych 
Państw- Przypominają się stare legendy pisane przez mnichów kroni
karzy lub żyjące w' powieści ludowej. Wszystko to takie proste, nie
skomplikowane, żywiołowe bezpośrednie- Znamy z historii epizody jak 
Karol Wielki, czy nasz Bolesław Chrobry, wydaje sady siędząc pod roz
łożystym dębem. Czytaliśmy nieraz o funkcjach panującego średnio
wiecznego, do którego należało prowadzenie wojen, ustanawianie podat
ków, ale też Interweniowanie w sprzeczkach rodzinnych wielmożów  
państwa. Szczegóły te dają nam obraz dosyć .naiwnej konstrukcji państw 
średniowiecznych, a królowie ówcześni tak są przedstawieni, że dzisiaj 
każden naczelnik wydziału jakegckolwek ministerstwa czuje się w prawie 
wzruszyć nad tern ramionami i przejść do porządku dziennego-

Jestto znów omyłka.
Nie na skomplikowaniu aparatu państwowego polega jego siła, 

jest to najwyżej jego klątwą.
Możemy być szczęśliwi jeśli mamy zainteresowania historją, że 

żyjemy w wieku tak ciekawym jak wiek XX-ty, gdzie możemy obser
wować najsprzeczniejsze ze sobą formy rządu, kierunki myśli ludzkich 
i koncepcje życia. Zacząwszy od pełnej tradycji Wielkiej Brytanji, po
przez zakrzepnięcie form i myśli z czasów Filipińskich Hiszpanii, aż do 
komunizmu rosyjskiego i foszyzmu włoskiego, mamy bodaj wszystkie 
postacie rządów o jakich można marzyć. I mamy jeszcze jedną ciekawą 
obserwację do zrobienia: jesteśmy świadkami tworzenia się nowych 
państw jeżeli nie mocarstw- Takimi nowotworami w ciele Europy, to 
Polska, Czechosłowacja, kraje Bałtyckie, Rumunja a przedewszystkiem  
Jugoslawja.

Twierdzenie historyków jakoby rola przywódcy cywilizacyjnego, 
co pewien czas zmieniała swą siedzibę a centrum kultury równeż prze
nosiło się z kraju do kraju, ma w sobie dużo prawdopodobieństwa. I fak
tycznie obserwujemy ciągłą zmianę ciężaru gatunkowego Europy i świa
ta całego pod względem wpływu na losy całej ludzkości.- Siedzibą tej 
energji życiowej i z nie płynących skutków był pierwotnie Egipt, Judea, 
Grecja, Rzym, Francja- Po dojściu dc szczytu rozwoju tej energji na
stępował oczywiście proces zwrotny. Narody mają swoje przypływy 
i odpływy energji. Świetnym przykładem są Skandynawczycy, którym 
Europa zawdzięcza nietylko skolonizowanie nadzrzeżów północnych 
i stworzenie szeregu państw jak Rosji, Normandii według pewnych teorji 
i Polski, ale którzy też w południowych Włoszech na szczątkach kultury 
rzymskiej stawiali pierwsze podwaliny przyszłych państw- Mam wra
żenie, że energja Europy centralnej przeszłaby przez szereg kowulsji
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i rewolucj. jest na wyczerpaniu, i że punkt ciężkości pracy cywilizowa
nej przerzuci się na t. zw- młode kraje, które dotychczas odgrywały mi 
nimalną rolę. W ich rzędzie jest też Jugosławja-

To przerzucanie się energji ze starych kulturą kraji na młodsze, 
które przez szereg wieków drzemały, jakgdyby nabierając sił w pożyw
nym śnie, przypomina wygasanie starych rodów, które poprzez wieki 
wydały ze siebie całą siłę żywotną ustępując miejsca innym, młodszym 
Jugosławja należy do tych narodów, które mają najzdrowsze podstawy 
rozwojowe na duże państwo- Nie ma tam dużych różnic majątkowych 
ani socjalnych, kultura bierze swój początek z ciężkiej pracy na roli, 
która tworzy doświadczonych życiowo i wytrwałych pracowników.

Jesteśmy więc świadkami powstawania, rośnJęcia w siły i krzep
nięcia w nowych granicach i nowych warunkach bytu dużego kraju-

Sposób wytwarzania się nowych form państwowych, wyrabiania 
się zwyczajowego prawa, zresztą najbardziej cennego dla narodu, jest 
procesem nadwyraz ciekawym. Ile byśmy dali zato, aby móc odtwo
rzyć sobie w żywych barwach i w naturalnym kolorycie epokę powsta
wania Państwa Polskiego a nie być zmuszonym sklecać cały obraz z 
fragmentarycznych urywków? Tak więc mamy obecnie w Europie no
wy twór polityczny, który podobnie jak swego czasu Macedonia za Króla 
Filipa nastręcza szereg zapytań na przyszłość. Podobnie jak amta przed 
Jugosławią otwierają się ogromne horyzonty i kto wie może głos jej 
w przyszłości zaważy na losach njetylko Bałkanów ale Europy-

Jak w każdym narodzie młodym, który dopiero wytwarza sobie 
sodpowiednie warunki bytu i wykuwa niejako w granicie przeciwności 

swoją przyszłą rolę, tak i Jugosławja, poruszana była jedną wolą i jed 
nem sercem. Tą wolą i tą osobą był król Aleksander I szy- Nieodrod
nym tu był synem swej zjęmi; uparty, wytrzymały na przeciwności ży 
ciowe, praktyczny, starający się upraszczać funkcócnowa nie machiny 
państwowej, a uadewszystko rozumiejący, że jedna konkretna dobrze 
pokierowana wola musi być punktem centralnym, naokoło której kręcą 
się wszelkie inne prądy w państwje.

Król Aleksander należał bezwątpienia do typu dyktatorów. Okre
ślenie dyktator jest bardzo ważkie, może znamionować rolę bardzo szczy
tną człowieka noszącego na swoich barkach odpowiedzialność za losy 
państwa., może też być synonimem despoty, będącego nieszczęściem dla 
kraju- K każdym razie znamionuje siłę i wybitną indywidualność- Tru 
dno sądzić jasno i bezapelacyjne o wewnętrznych sprawach Jugosła
wii, możemy jednak przypuszczać z racją pewną, że tam właśnie, gdzie 
w iele spraw zasadniczych jest jeszcze w stanie płynnym, gdzie anta 
gonizmy narodowościowe są bardzo żyw e i gdzie niema jeszcze wspól
nej wyrównanej kultury, tani jedynie dyktatorska forma rządÓAv, może 
sprostać zadaniu. Bolączką Jugosławii to niejednolitość narodu serbskie
go, rozdzielonego kultura i religją na dwa niejako narody.
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Przypuszczać należy, że kilkadziesiąt lat wspólnych rządów i wza
jemne oddziaływanie Serbów, Chorwatów, i Słoweńców tak dalece wpły
nie na unifikację duchową tych mieszkańców Jugosławii, że będą mówić 
wspólnym językiem ideowym. Pracę tę wysoce trudną i równającą się 
wielkim zadaniom histerycznym może wykonać tylko jeden gospodarz, 
i jeden pan, znający stosunki na swoich ziemiach i mający autorytet oj
ca i władcy- Żadne ciało zbiorowe, żaden parlament nje może wykrze
sać ze siebie tego silnego ducha i autorytetu1, jaki ma z historią danego 
kraju związany dziedzic poprzednich poczynań narodowych-

i Dom Karagecrgiew;czów [ ppehadzący ze stanu włościańskiego 
serbskiego, czci jako swego antenata Jerzego Petrowicza, zwanego Czar
nym Jerzym lub Kara - Gecrgi urodzonego w okręgu Krugajewac 1762 r. 
Jerzy Petrowicz, to jeden z tych bohaterów serbskich, który się przy
czynił do oswobodzenia Serbji. Zostaje on hospodarem serbskim 1804 r- 
a w r- 1813 13 lipca został stracony przez Turków Z małżeństwa sw e  
go z Heleną, córką Obora kniazia Nikoli Janowicza, zestawia syna Ale
ksandra Ig o  ur. 1805 r. który znów jest księciem serbskim 1842 r. Jego 
to synem z małżeństwa z Porsidą Nenadowicz jest Piotr 1-szy ur- 1844 r- 
Pierwszy król sebski z domu Karageorgiewiczów, człowiek twardy, nie
ustępliwy, urodzony żołnierz, postać historyczna w dziejach Serbji. 

On to po wypędzeniu króla Aleksandra I go z domu Obrenowiczów zo 
staje powołany na tron serbski. Podczas wojny świaowej bierze udział 
w walkach swej armji dzieląc z nią niewygody i niebezpieczeństwa z tą 
prostotą i obowiązkowością, z jaką zwykli występować wybitni mężowie. 
Synem króla Piorą i księżniczki Zorki Czarnogórskiej jest król Alek
sander I szy- Jak widzimy więc, njema w drzewie genealogicznym Ka- 
rageorgewiczów europejskich spendorów monarszych, lilie burbońskie 
ani złoty lew habsburski nie wchodzą tutaj w grę, natomiast wielkość 
przyszła i dotychczasowe wielkie czyny dla narodu serbskiego pochflf 
dzą ze źródła ducha narodu, który obrał sobie swą siedzibę w swojej 
dynastj] jako najlepszych swoich reprezentantów- Jeżeli obecna dyna 
stja niema przodków o europejskim rozgłosie, to w każdym razie jest 
na dobrej drodze, by mieć wielkich potomków. To samo odnosi się do 
Jugosławii, która zdobywszy swoje obecne granice nie sprytem dyplo
matycznym, ani szczęśliwym traktatem, lecz gorącą krwią wkrótce mo
że już nawiąże do pięknej tradycji cara Łazarza bohatera z Kosowego 
Pola-

Król padł z ręki skrytobójczej, w kwiecie wieku w czasie, gdy 
składał wizytę zaprzyjaźnionemu narodowi Francuzów, w dniu 9 paź
dziernika 1934- Ta data wstrząsnęła duszą Europy, nad którą zawisła 
Manę, Tekel, Fares w postaci nowej wojny światowej.

Król nie żyje, lecz żyje jego dzieło. Wolna i Zjednoczona Jugo
sławia- Jakie będą jej losy, wykaże historia-
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twórca panslawizmu młodych
Z pośród szermierzy młodego powojennego pokolenia bezsprzecz

na na jedno z pierwszych miejsc wybija się Janusz Nałęcz Korzeniowski- 
Urodzony w Krakowie, tamże uczęszcza do szkół i gimnazjum. Wojna 
zastaje go jako młodzitkiego ucznia gimnazjum we Lwowie. Młody 
chłopak bierze udział w tragicznych walkach lisopadcwych o gród kre
sowy; tam to otrzymuje chrzest krwi, pierwszą swoją ranę. Jeszcze 
nie zaskrzepjła się ta rana a już młody harcerz rusza ponownie na ra
tunek ukochanej Ojczyźnie w roku 1920 w bój. Trzy długie miesiące prze 
bywa na głównej linji frontu, bierze udział w sławnej trzydniowej bitwie 
pod Radzyminem, wynosi z niej śmiertelną niemal ranę.

Przez lata następne uczęszcza do g[nnnazjum w Ostrowie Wielko
polskim, gdzie też chlubnie zdaje egzamin dojrzałości. Niespokojny duch 
nie pozwała mu pozostać długo na jednem miejscu. Wizja dalekiego 
a czarnego świata wabi i kusi. Idzie więc i przeżywa niezliczoną mno
gość przygód. Wśród niesłychanych perypetyj przewędrował całą nie
mal południową Europę, Azję Mniejszą, Afrykę Północną i Egipt. Czar 
południowych krain zapadł głęboko w duszę młodego romantyka. Prze
żywa w nich cały swój romans z przygodą i panją wielką i możną, któ 
rej sługą pozostaje odtąd na zawsze- W Algierze styka się z tajemniczą 
formacją Legią Cudzoziemską, przygląda się jej i poznaje jej okrucień
stwo i pojmuje ów czar nieuchwytny romantyk sławnej legion etrangere. 
Bezpośredniość przeżyć, fantazję nieokiełznaną, sprawiają, iż budzi się 
w nim drzemiący talent poetycki * powieścieptsarsk?. Znakomite, a dziś 
zupełnie wyczerpane „Sonety Marokańskie" postawiły go odrazu w rzę
dzie t- z. „uznanych" poetów. Szereg doskonale opracowanych, pełnych 
czaru południa i tajemnego czaru wschodnich krain, nowel, wyka rai jż 
jest talentem ciekawym i szczerym Tak powstają: „Kiszmet", Tibre- 
Seuga szejk z gćr“, „Pięciu przeklętych dżentelmenów". „Bęben Sahary",. 
„Zemsta Allana Heima", „Człowiek, który wtidział Syreny ‘, „Biała 
Śmierć" powieści: „Widmo Oceanów", „W szponach Szatana", „Czło
wiek. dnia Jutrzejszego", „Śmierć w Falcrji", i nieskończona ilość nowe
lek, opowieści, artykułów, wierszy, rozproszonych po wszystkich prawie 
czasopismach polskich i zagranicznych. On również jest autorem scenar
iusza francuskiego fjilmu „Sierżant X ", który tak wielka cieszył się po 
pularncścią w Polsce.

W roku 1939 po powrocie z zagranicy wstępuje na Uniwersytet 
w Poznaniu i rozpoczyna pracę dla wielkiej i dej panslawizmu- Tu po
znaje się z nestorem idei Wielkiej Słowiańszczyzny, znakomitym poetą 
DyorJzy Królikowskim i zachęcony przez niego ugruntowuje swoje po
glądy na sprawy Słowiańskie- W roku 1933 zakłada pismo miesięczne 
,JP a n  s I a v i ę", do którego udaje mu się pozyskać najcelniejsze siły 
z pośród Slawistów polskich, Jugosłowiańskich i Czechosłowackich- Lecz
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praca jego napotyka na niesłychane trudności. Dzięki fałszywym donie
sieniem staje przed sadami zmuszony tłcmaczyć się z win niedopełnio
nych Lecz nie upada na duchu Świadomość swej niewinności, świado 
mość szczytnych celów dodaje mu sił w podłej i nierównej walce- W y
chodzi z iej zwycięsko, nietknięty na honorze, nie złamany na duchu, 
przekonany o słuszności swoich praw- Idea Wielkiej Słowiańszczyzny 
zakorzeniona głęboko w duszy młodego entuzjasty, jego niestrudzona 
praca wydała liczne nowe w postaci założonych przezeń łub z jego 
inicjatywy stowarzyszeń. Z jego też inicjatywy powstaje w Warszawie 
drugie pismo słowiańskie „ O g n i w o  S ł o w i ń s k i e "  i tow. tow. „Pol
sko-Bułgarskie" i „Polsko-Sowieckie", pierwsze w całej Polsce-

Idea panslawizmu I idea potęg] kolonialnej Polski oto wytyczne 
Jego życia młodego, ale jakże pełnego wrażeń, przeżyć, wysiłków i pra
cy- „Wciąż naprzód" oto jeg zasada „obyśmy nie pozwolił] prześcig
nąć sie innym" i w tym potężnym wyścigu pracy i mózgów". Wycho 
wany wśród zasad głębokiego poczucia obywatelstwa i honoru, zakocha
ny do szaleństwa w postaci swego Komendanta Józefa Piłsudskiego idzie 

wierny sobie, ku ceł cm, które muszą przyczynić sję do świetności 
i chwały Ojczyzny. Oby więc doszedł szczęśliwie do celu tego i dożył 
chwil] ziszczenia swoich marzeń

Prof. Dr. K- W.

ZEGAR SŁO N EC ZN Y■

Stary kamienny zegar; — dokoła znaki 
zodjakalnych symboli: ryby, smoki, ptaki■ )

Na straży — czarna, rota — przystrzyżone tuje — 
ich cień godziny życia na tarczy wskazuje.
Wskazówka rdzą zrudziala, przed wiekiem odpadła; 
czas-bezczas, zegar-wiecznosć — tajnia nieodgadła.

W szeleście spadłych liści drżą wyblakłe słowa 
skośnookich poetów. Czas płynie odnowa.

E ■ Zegadłowicz-
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współczesne malarstwo czeskie
W ramach i w miarę roziwoju nowoczesnej sztuki na przeło

mie X IX  i początkiemXX wieku kształtowała się również i sztuka 
czeska — od romantyzmu poprzez realizm i impresjonizm aż do 
dzisiejszych kierunków artystycznych.

W ciągu tego czasu czeska sztuka plastyczna, — specjalnie 
malarstwo — poszczycić się może artystami, których dzieła po
równywać można śmiało z doskonałemi pracami artystów zachod
nich. Naczelne miejsce zajmują artyści, stowarzyszeni w związku 
plastyków „Manes” . Związek ten wydaje również najlepsze cza
sopismo, poświęcone sztuce plastycznej ip- t. „Volne smery”  (Wol
ne kierunki), propagujące nowoczesną sztukę krajową — niemniej 
obcą- „Manes” przez dwa dziesiątki lat reprezentuje w Czechach 
nowoczesną plastykę- Członkami jego byli pierwsi czescy impre
sjoniści i pionierzy prądów nowych jak Preisler, Antoni Slavicek. 
i J i  ranek. Do dzisiejszego pokolenia „Ma-nesa” należą przede- 
wiszystkiem W. Spala, R. Kremliicka, Z. Nejedli, Wincenty Benes, 
E- Filia, z młodszych: Muzilka, Wachsmann, Trampota i J- Slavi- 
cek- Doń zaliczał się również przedwcześnie zmarły artysta Piskać.

Twórczość tego pokolenia nawiązuje do współczesnej „mo
derny” francuskiej i jest od niej zależną o tyle, o ile ona, tak samo 
jak -twórczość nowoczesnego pokolenia czeskiego wyszła z impre
sjonizmu i jego kulminacji — Cezanwed, który wciąż jeszcze jest 
początkiem i punktem wyjścia nowoczesnej ekspresji plastycznej, 
a więc do twórczości reprezentowanej przez artystów jak Picasso, 
Bracąue, Matiisse, Derain, U tri Ile a 1 kilku innych.

Plastycy związku „U-meleoka Beseda” wydający programowe 
pismo „Zivot” (Żywot) to drugie stowarzyszenie artystyczne, 
przodujące czeskiej praicy plastycznej. W przeciwieństwie do 
grupy „Manes“ , która jest organizacją z programem li tylko pla
stycznie — zbliżonym, „Umelecka Beseda” jest stowarzyszeniem, 
obok strony plastycznej z programem o treści, ideologicznej. Pro
gram ten sformułowany jest jako sztuka o zabarwieniu społecz- 
nem- Treścią swą rustykalną -sięga niekiedy po rodzajowe i idy
lliczne motywy z życia chłopów i robotników, odznaczając się dą
żeniem do nawiązania łączności z krajową tradycją kulturalną-
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Malarze „Besqdy“ , j. n- Rab as, Wojciech Sadlacek, Hcly, Hołar, 
Moravec, Ulrych i in. treścią nie stoją co do formy dzieł dalelko 
od wispólczesnych prądów plastyki. Najwięcej zbliżeni do Utrilla 
— celnika Rousseau — i, niektórych z neoklla syków francuskich.

Z ni eisito warzysz on yclh wymienić [należy przede wiszystki em 
Józefa Capek‘a::'), prymitywistę z pierwiastkami, kubizmu, J- 
Zrzavy£ego, członka ,,Besedy££ zajmującego jednak co do treści 
prac zupełną odrębność- Dalej wymienić należy Wlastislawa 
Hofmanna architekta i, malarza, pracującego głównie w dziedzinie 
sztuki sceniczne- - dekoracyjnej!, malarza i rysownika Franciszka 
Pcdesve, ucznia Preislera i Z- Rykra.

Z współczo0nych malarzy zamieszkałych w Brnie — Moraw- 
skiem wymienimy: A. Kral‘a i J. Zamarela, ze słowackich arty
stów M. Benke i L- Fuille-

Niniejszy streszczony przegląd nowoczesnego malarstwa cze
skiego daje nam możność bliższego zapoznania się z twórczością 
i pracami W. Benesza, R- Kremilicki, W. Sedlacekd i J. Za-rza- 
vy ‘egc, nazwiska, które jeż powyżej wymieniliśmy-

*) Brat, a  taikżtj współtwórca dizłeł sceiniiezmyiah głośmieigoi a.utora 
,_R. U- R.“, „Sprawy Maikrcpułos'*, ,,A,damia Stworzyciela" i irn- — Pirzyp- 
tłumacza.

Wincenty Benes jest przeważnie pejzażystą o- nadzwyczajnej 
zdolności obserwacyjnej, potrafiający uprościć krajobraz kolory
stycznie jak i, co do formy- W tym skrócie malarskim wypowiada 
artysta wszystkie zasadineze i charakterystyczne cechy danego 
kraju, osięgając wyraz nowego realizmu, analogicznego z reali
zmem Deraiida i Utrilla. Należy obok Z. Nejedly£ego do najlep
szych współczesnych pejzażystów czeskich, chociaż niezaniedbuje 
również tematów figuralnych, w której dziedzinie tworzy rzeczy 
równie cenne.

Rudolf Kremlicka wywodzi się z Maneta i Renoira; w logicz
nym: rozwoju dochodzi do syntezy rzeczy poznanych w impresjo
nizmie na podstawie osobistego, specjalnego neoklasycyzmu- W 
obrazach swoich, sposobem tylko sobie własnym, przerobił wpły
wy francuskie nawiązując nawet w  portretach kobiecych do Jó 
zefa Manesa. Doszedł w ten sposób do prostego, finezyjnego ko
lorytu, związanego mocną, celowo uproszczoną formą- Kremlicka 
należy do rzędu najcelniejszych współczesnych plastyków czeskich-
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Malarzem czeskiej wisi jeist Wojciech Sedlacek; sceny wiejskie 
uchwycone są przezeń w sposób żywy, obrazy rodzęjowe z gru
pami, zwierząt, specjalnie koni, malowane są z temperamentem, 
o impresjonistycznym, pokładzie malarskim. Ciekawa jest jego 
zdolność i szybki nerwowy rysunek.

Jan Zrzavy jest wyjąjkowem zjawiskiem w czeskiej i wogóle 
współczesnej sztuce. Malarz — wizjoner, lubujący się w tema
tach mistycznych z wiłasną osobistą ekspresją — stąd dzieła jego 
jakby z innego, zamkniętego pochodziły świata- Nawet malując 
rzeczy realne, dzieje się to w isposób ekspresyjnej transformacji 
rzeczy obserwowanych. Artysta — oryginał, na którego wpłynął 
może Giotto, a może wielki Lionardo da Vinci, zbliżony doń przez 
swój religijny spiritualizm z odcieniem mistyzmu- To pewne, 
że Zrzavy dał szereg dzieł o niecodziennej jakości i walorach arty
stycznych-

LEOPOLD STAFF
W YSO KIE DRZEW A

0  cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa,
W bronzie zachodu kute wieczornym promieniem, 
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa. 
Pogłębioną odbitych komarów sklepieniene-

Zapach wody, zielony w cieniu, zloty w słońcu,
W bezwietrzu senne z u ledwo miesza się, kołysze, 
Gdy z łąk koniki polne w sierpniowym gorącu, 
Tysiączne srebrnych nożyc szybko Strzygą ciszę.

Zwolna wszystko unika, zapada wkrąg głusza
1  zmierzch ciemnością smukłe korony diZiera,
Z  których widmami rośnie wyzwdlona dusza.- 
O, cóż jest piękniejszego, niż wysdkie drzewa!
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D READ N O U GH T CZ- J. RĄCZKO W SKI

Jak nowy świat, ordząc sję, wyziera
z współrzędnych nieskończonych, z układu bezkresów — 
począłem się w ścisłym mózgu inżyniera, 
co byt mój wywiódł z praw Archimedesa — —

Z wielkiej za morzem i sławą tęsknoty, 
z podszeptu staryćh, wikingowych mitów 
kuły mi w stoczniach pierś i czoło młoty, 
oddechem grzmotu głaszcząc obłe grzyby nitów — —

W trzewiach mych grają tętna wielkich maszyn, 
co tony węgla chłoną w płuca-paleniska — 
słony dech morza poi mnie jak haszysz 
i drżę z rozkoszy w  szkwału złych uściskach------

I jestem jako świat nowy, jak zamknięty obieg — 
a czy po tej, czy innej kursują planecie, 
wie tylko na mostku kapitańskim człowiek, 
co lądy i gwiazdy przesiewa w lunecie------

Zbielałem z grozy okiem bada mnie latarnia, 
stojąc na wachcie cudzoziemskiej redy: 
bo mówić umiem tylko głosem armat 
i dawać umiem tylko cios torpedy!-..

A kiedy w bitwy czy sztormiu godzinie 
śmierć rozszarpie me płuca tytana 1
i pójdę na dno — nad grób mój wypłynie, 
jako jedyny wieniec, czapka kapitana — — —
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OD RED AKCJI.
W numerze tym rozpoczynamy cykl sylwetek artystycznych. 

Odtąd .stale będziemy umieszczać życiorys ii krótki qpis prac, ikre- 
acyj i poczynań naszych ulubionych mistrzów sceny. Sądzimy, 
iż dział iten znajdzie miłe przyjęcie i szczere zainteresowanie wśród 
artystyczne) braci.

Dr K. W.
Adam Raczkowski

Sylwetka artysty.

Niemal w zaraniu swoich lat poczyna każdy z nas ów dobrze zna
ny okres zmagań nadzieji i planów, a ogrom ich cały niemal zawsze
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koncentruje się wokół sceny f  tych „ludzi sceny". Przeogromne wraże
nia, jakie sprawia otwarta scena kształtuje nieraz i urabia człowieka na 
całe życie, nic zatem dziwnego w tem powiedzeniu, że scena jest i będzie 
kolebką talentów i ożywczem  źródłem i nadmienieni. Z lat dziecinnych 
pozostają nam te wrażenia i wspomnienia gorących pragnień, kiedy to 
zasłuchani i zapatrzeni w rozgrywający się dramat sami pragnęlibyśmy 
być jak i tamci wspaniali „królowie i królowe" i chylić swe głowy w po 
dzięce za brawa i oklaski- Kiedyś wielbiono artystów, byli nieomal w y
rocznią, półbogami i dz.ęki temu powstał swoisty typ aktora artysty, dziś 
w okresie powojennym już nieistniejący.

„Aktor o wielka rzecz'* — powiada poeta nasz Emil Zegadłowicz—  
O tak, aktor, to wielka rzecz, naprawdę wielka- Wielu pragnie nim być, 
— ale jakże niewielu danem jest urzeczywisnić to pragnienie.

Ale śmiało rzec można, że jednym z tych niewielu wybrańców sce
ny, który dzięki swoim warunkom zewnętrznym, pięknemu głosowi, du 
żej ekspresji artystycznej i dramatycznej sal się jej wymarzonym boha
terem jest przemiły artysta - aktor - śpiewak Adam Raczkowski. Młody, 
przystojny, nawet piękny o jasnem, niemal dziecinnem spojrzeniu, jed- 
najaccm mu przyjaciół, o wielkiej intel{!gencjil życiowej i imponującej 
skali głosu, jest prawdziwym „królewiczem" sceny. Nie tylko jednak 
artysta, nie tylko śpiewak f— ale bodaj najważniejsze c z ł o w j j e k :  
dz.elny, miły, towarzyski, typ jasnego chłopca z amerykańskiego dra
matu filmowego, lub romansu Florence Barclay.

Nas interesuje Raczkowski zarówno jako człowiek jak i artyst, 
bo tylko połączenie cech artystycznych z cnotami człowieka stworzyć 
może doskonały kształt i formę pełnego wartościowego człowieka przez 
duże C

Wspaniały, metaliczny, o sjlnym brzmieni głos © iście imponującej 
skal:, usilna przytem praca na jego kształceniu postawiły go w rzędzie, 
tych, których nazywamy wielkimi artystami-

Pamiętamy go w szyscy z kreacji w „Mrabinie Maricy", „Krainie 
Uśmiechu", „Śnie nocy letniej", „Orłowie", ;;Wiktorii i jej husarze" a 
wszędzie zachwycał nas artystycznem, pełlnem naturalnej prostoty w y
konaniem, silnym i dźwięcznym głosem i głębokiem wyczuciem gry. 
Wymienione powyżej tytuły dotyczą wyłącznie operetek i są najpięk- 
niejszemi a zarazem najbardziej ukochanemi kreacjami.

Zdawało się, iż pozostanie wierny lekkiej muzie operetkowej, do 
której zda się został stworzony- Tak dalece zżyliśmy się z widokiem 
jego w roli naszych ulubionych amantów scenicznych iż widok kogo 
innego, kreującego którąś z postaci, w jakich zwykliśmy go widywać, 
sprawiał nam wręcz rozczarowanie.

Tymczasem Raczkowski zgotował iwam przemija niespodziankę- 
Z operetki przerzucił się do opery- Jak sam wyznał nam było to am
bicją jego życia, aby zagrać partię, które przed nim śpiewali Perkowicz
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i  Drabik. I okazało się, że ambicje jego nie rozminęły się z siłami. Silny 
melodyjny głos Raczkowskiego zabrzmiał pełnia swą w „Cawalerji" 
i „Pajacach ‘ i „Rigolccfc“ i „Czarcie i Kasi“ i okazało się, że na Sir 
mamencie sztuki operowej, zabłysła nowa i jasna gwiazda- Usilne sta 
ranie, wytężona praca przy naturalnych warunkach wokalnych, głęboki, 
czysty głos tenorowy, każą nam widzieć w Adamie Raczkowskim god
nego zastępcę swoich poprzedników. A jednocześnie przybywa operze 
nie tylko śpiewak, ale i artysta, a interpretowane przezeń postacie na
bierają życia i przemawiają do słuchaczy tern głębiej, tern potężniej, po
nieważ stają się ludźmi — nie zaś tylko wymachującemi rękoma mane
kinami ogarniętymi konwulsywnymi drgawkami

Artysta, człowiek oto można powiedzieć pod adresem Adama Racz 
kowskiegc, a uważam, iż jest to jedna z największych zalet, jakie mo
żemy przypisać ludziom. Umiejętność połączenia cech tych dwu, cza
sami obcych sobie pojęć nosi w sobie zarodek wielkości- A osiągnięcia 
tejże życzym y z całej duszy i z całego serca artyście [ przemiłemu 
chłopcu Adamowi Raczkowskiemu.

ŻYCIE LITERACKIE w POZNANIU
Wielki — Operna"-

I.
Świadomość, iż obraz 'kultury danego kraju nie jest pełny 

ani zupełny, ani wierny, idopólki nie obejmuje w swych ramach 
wszystkich warstw społecznych, budzi się na wysokim już stopniu 
rozwoju cywilizacyjnego. Zaczyna się rozumieć doniosłość za
bytków sztuki, a w niej łn primo muzyki, jako dokumentów twór
czości ogółne-narodowej, aby je zbierać i. podawać szerokim ma
som, powstają teatry muzyczne — opery- Opera jest jednym z tych 
przybytków sztuki,, gdzie widz-dluchacz powinien odnaleźć siebie, 
musi, więc tą pieśnią trafić do duszy, ujarzmić ją i porwać.

Dlatego też pisząc o operze poznańskiej trzeba zadać pyta
nie samemu sobie- O ile i czy w rzeczywistości odpowiada ona 
powyższym warunkom i, wymaganiom? Może nie — a może-., 
i laik, jeśli weźmiemy pod uwagę pogłębiający się kryzys, brak 
fur;duszuw, subsyidyj-.- Ujrzymy jedno, że opera stoi jednak na 
wysokości zadania i spełnia ciężką i czasami jakże niewdzięczną 
rolę.- krzewicielki pieśni.

Patrząc zatem na operę, na jej. działalność, pracę artystycz
ną, chcę spojrzeć okiem bezstronnego widza, nie okiem t. z- mu
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zykologa specjalisty,, który mając systemem papugi, wykuty w 
pustym łbie szereg formuł, sądzi, iż wiszelkie posiadł już rozumy 
i powołanym jest do wydania „fa-chowo-mądrej” oceny- Strzeż 
mię Boże- Jestem tylko widzem-, widzem odczuwającym bezpo
średnio to, na co patrzę i talk reagującym na daną rzecz jak ona 
na to zasługuje. Jeśli 'byśmy chcieli mówić o operze w czasie obe
cnej stagnacji ducha niezbyt’ zidaWka zasizlilbyśmy. < Kosmiczne 
schodzenie na psy i pod różnemi, postaciami- Dukamei propaguje 
kult ciszy, niepokojąco zapowiada, .amerykanizację kultury. Suar- 
res znów wierzy w demokratyzację muzyki zapcmocą płyty i ra- 
dja, bo niema demokratyzacji bez maszyny- Pewnie, Napoleon 
jeszcze musiał wozić ze sobą kastratę Grescentinie‘go, który mu: 
w obozie śpiewał koloratury- Jalkóib Wasserman, kiedy zaszywa 
się w pustelnię w przerwach pracy słucha z płyt kwartetów Be- 
thoweda, które mu są potrzebne dla „higjeny umysłowej” .

A tak muzyka, jako „higjena umysłowa” , W każdym razie 
epitet uczciwszy niż sławny „pokarm duichcwy” . Ale dosyć już 
tego wymyślania- Zajmijmy się nareszcie kwest ją faktyczną — 
zatem operą poznańską.

Pod niezłe-mi „auspicjami” rozpoczął sezon zeszłoroczny pan 
dr- Zygmunt Latoszewski- Co prawda to jego tajemnicą pozo
stanie, jak -dał sobie rady z tą operą i jak dojechał do końca przy 
„wy-bitnem” poparciu swoich artystycznych usiłowań przez czci
godne zebranie ,,ojców miasta” zwane inaczej „radą” . Ale do 
końca dojechał i jakoś szczęśliwie rozpoczął drugi rok swojej dy
rektorskiej' karjery. Najiważnł-ejis-ze, że mamy operę, jeśli są -braki, 
to nie jest winą dyrekcji, c-na robi, co może- Winy należy szukać 
całkiem w innym kierunku. „Szukajcie” jako się mówi a zapewniam 
wa, że znajdziecie--, i ogarnie wais zdumienie.

Jeśli idzie o dyrekcję w osobie p- dr. L. Latoszewskego i jej 
sekretarza p. Rozmarynowicza, to bezwzględnie stoi na, stereoty
powej) wysokości zadania- I zespół braci artystycznej nie jest 
zły jakby to chciano koniecznie nam wmówić, że strony „fachow
ców (iczytąj „imuzykcjłogluw^ż A propos ^mjułzyko;lb|g“ , ;Olge- 
brand podaje: stworzenie, które ponoć zna się na muzyce i sarno 
również gra, czasami komponuje, wówczas nazywa się mistrzem” 
lub „genjalnym kompozytorem” pr-zeważnie jest brudne, o dłu-
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gich włosach zawsze z łysiną; pośrodku, chude, niechlujne, lecz 
czarno ubrane, nosi grube szkła, mówi, przez inos, który wyciera 
po staropolsku, rzadko jest trzeźwe, jrzeszczie rzadziej umyte). 
Może sąd’ nieco zbyt ostry, lecz tako rzeczy OŁlgebrandt.

Wracajmy jednak do zespołu opery poznańskiej,- Widzimy 
kilku starych i kochanych znajomków, a z radością witamy no
wych.

W pierwszym rzędzie należy wyrazić1 dyrekcji uznanie za to, 
-iż zatrzymała dla Poznania Świetną Śpiewaczkę p• Mur ją J anow- 
ską - Kopczyńską. Jej przemiły głos ma zawsze licznych i szcze
rych wielbicieli. P- Janowska-Kopczyńska nie ogranicza się tylko 
do roli artystki. Jest również świetnym reżyserem, reżyserem dba
łym o całość, którą umie utrzymać w tomie przy drobiazgów cm 
opracowaniu- Dalej widzimy p. Irenę Cywińską, doskonałą śpie
waczkę i przemiłą kobietę, o glosie pełnym wyrazu, a oczach jak 
wielkie świetliste gwiazdy, Dr. Roestler - Stokowska nie potrze
buje chyba reklamy- Znamy ją wszyscy, i cenimy. Jeśli idzie 
o siły męskie, jest bajeczny bas p. Karol Urbanowicz, jest p. Wi
told Szpingicr, rywalizują z sobą jako tenorzy p. Adam Racz
kowski i p■ Radzisław Peter siła cenna i głos wybitny, wreszcie 
p- Jerzy Chomentkowisi dopełniają całości zespołu operowego.

Jeśli idzie o operetkę i tutaj zespół należy uważać za dobo
rowy- A więc panie Olga Olgina, M. Kauprówna, Helena Majch- 
rzakówna-Rusiakiewiczowa; znana nam z dawnych lat Jadwiga 
Musielewska; kochana „Ciocia”  Wandzia Trojanowska; co do po
nów — króluje R ■ Cirin i A ■ W ar chale w ski, bawią kochany chłop 
Józio Sendecki) Jan Gruszczyński i Jerzy Grurtowski. Siłą rzeczy 
nie -wolno zapomnieć o świetnym balecie prof. M■ StatkiewKza. 
Pani Zofja Grabowska jak zawsze czaruje swoim motylim, ete
rycznym tańcem,, dzierżąc nadal prima baleriny-

Co do programu ina przyszłość, to znamy go z wywiadów 
dostatecznie. Dyrekcja zapowiedziała szereg oper nowości nie
znanych Poznaniowi- Dotychczasowy program jest bardzo dobry. 
Szczególnie pięknie wypadły: „Tosca" z występem gościnnym Ze- 
nona Dolnickiego i „Czart i Kasia" z występem Józefa Mumcligera

Przy pulpicie kapełimistrzowiskim staje bądź jr,am dyrektor 
Latoszewski, bądź pan Józef Barański, kapelmistrz o widikiem 
zrozumieniu tonu i bezkonkurencyjny jako dyrygent. Koncertami
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symfonicznymi kieruje Feliks Nowowiejski, a nazwisko to mówi 
samo za siebie.

Wreszcie (stronę dekoracyjną ma w swej pieczy Zygmunt 
Szpingier, artysta o ustalonej sławie.

Co tu dużo mówić muzyka a więc opera jest jednak koniecz
ną i potrzebną. Na potwierdzeń i.e, niechaj świadczy zawsze peł
na publiczności sala- Ludzie chcą muzyki i garną się do niej- Jest 
to wskaźnikiem postępowania dla dyrekcji i pewnych ,kompe
tentny ch“ czynnikowi, które winny się pokrzywdzoną muzą i jej 
wiernym orszakiem sług szczerzej zainteresować. Ciężką jest dzi
siaj dola artysty. Należy ją ułatwić. Należy dopomóc. Nie sztu
ka krytykować, to każdy „wielki człowiek" (czytaj „muzykolog") 
potrafi- Ale coś dźwignąć, coś stworzyć, coś pchnąć naprzód, te
go nie każdy dokona- Bo na to trzeba, być pełnym ,i wartościo
wym Człowiekiem. /. N. Korzeniowski.

o kulturze rosyjskiej słów kilka
„Czy Rosja jest Wschodem — czy Zachodem?". Takie pytanie po 

stawili na porządku dziennym w drugiej połowie w. XIX filozof Wł. 
Sołowjew i inni myśliciele rosyjscy. Za naszych czasów zagadnienie to 
nabjera cech jaskrawo aktualnych.

Kultura staroruska miała potężne źródło w przepysznej kulturze 
bizantyńskiej, skąd Słowianom wschodnim — równie jak i południowym 
— zabłysnęło światło chrześcijanijzmu- W wiekach XI—XII—XIII po
między pcszczególnemi ziemiami staroruskiemi (lak ziemia Nowogrodzka 
albo Potocka, ziemia Kijowska albo Czernyhorska) nie istniała jedność 
państwowa w sensie współczesnym- To też chrześeijanizm t kultura 
Bizancjum były fermentami wspólności i jedności. Wyprawy Tatarów, 
zagłada wielu ośrodków kultury, panowanie ciemiężców azjatyckich 
utworzyły wyłom w hisorycznem rozwoju kultury wschcdnio-słowiań- 
skjej. Czasy tatarskie pozostawiły w życiu Rusi średniowiecznej głę
bokie ślady. Fermentacja bizantyzmu zanikła-

Dopiero w nowepewstałem państwie moskiewskiem zaczęło na 
nowo powstawać zrozumienie jedności państwowej i kulturalnej- Za
głada Bizancjum, tej „Nowa Rema", w w- XV sprzyjała wzrostowi ideo 
wemu Moskwy, „trzeciego Rzymu". Car moskiewski uważał siebie za 
spadkobiercę władców Bizancjum, pochłoniętego przed Wschód pogań
ski- Na podstawie tej Jdeologji kultura bizańtyrisko rosyjska w epoce 
rozwoju państwa moskiewskiego powinna była sawić opór Wschodowi. 
W pływy zachodnio-europejskie za owych czasów były bardzo słabe-
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Na początku w. XVII] cesarz Piotr I wprowadził Rosję na ory 
ogólnoeuropejskie. Pomiędzy kulturą staroruską a kulturą nowoczesnej 
Rosji wyworzyła się luka- Jednocześnie zbliżenie z kulturą zachodnio
europejską przekształcało się życie rosyjskie. Odtąd kultura rosyjska 
nabierała cech ogólnc-europejskich, zachowując jednak własne oblicze.

W rozwoju nowoczesnej Rosji — pomiędzy Wschodem a Zacho 
dem — odgrywają znaczną rolę warunki geograficzne, narodowościowe, 
historyczne. Nie należy przecież negować głębokich węzłów pomię
dzy teraźniejszością a przeszłością.

Poprzez panowanie Tatarów, reformy Piotra I oraz rewmlufcje, 
rozwój kultury rosyjskiej nie traci swej ciągłości hiscrycznej- Świad
czy to o stałości podstaw rosyjskiej kultury duchowej, jako też o wytrzy
małości swoistych cech narodu, który tę kulturę budował i w dalszym 
ciągu buduje.

prcf S- Kułakowski.

KRONIKA
KRONIKA SPORTOWA

Mecz bokserski Polska—Czechosłowacja, jaski >ctdibył się w paź’ 
(dz&emlkiu w  Warszawie), prizyimióisił w ysokie 1 zaiskrzone zwyej ęstwo Pol
sce w  isitioisminlku 11:5, piięśldiairizie (masii olkaizsalii w  tymi meczu rkieiziwiylkle w y
soką 'Masę, dyLstamisiuJjąe o  W|jdie istwfcdich praislkiicih pobratymców-

KRONIKA LITERACKA
Tadeusz Lehr - Spławinski: O narzeczach słowian nadbałtyekich-

Pamiętlnfik Instytutu Baiłtyskiegioi, T. XVI, 3. Torsuń 1934.
Fozpraw a tia istainiowiii rzecóą część zibiiorciwej pracy, w ydanej p rzez 

Ioisytuit Bałtycki ijaiko tom XVI. P,aim(i,ęitin):ika pt. KaSziuibi, ikulłtura kudiowa 
i jęizylk — iclbdk p racy  Loromza: „Zarys etniograifjił Pcllisiki“. P raca  ta jest 
pierWszem icprauciwsainiiieim idałclkstztalftu- narzeczy Słowian iniadlbałtyidkiich. 
Na wjstępfle dale au tor imiocina eh araikteryistylkę narzeczy tkaszub.skicb ii wy- 
(ktaziu/je talk ścisłą łiąiciznciść k językiem poiłsikiim. Dalej mocny przegląd 
narzeczy stłcwiiańslkicih .od1 Wiiisffy do Łaby, przyiczieim narzeczy pctubisikic 
'jest idolkifaidiriliefl prizedlstawione- Olsobiny rozdział omawia wzajemny sto- 
isumtelk iraarzneny pomorsikich. P rz y  końcu p racy  um ieszczany jest wykaiz 
nazw  osobowych i nujejisiciowyicih wlspoiminiiaiiiyćh ,narzeczy. P racę uzu’
pe lania spiis iniaCwaiżiniieljszieii llnitenatiury przedmiotu.

Adam Fischer- „Kaszubi na tle etnografii Polski. Studium porów
nawcze- P raca prcif- Fnctschenai, 'który był jednym \z badiacizy - pionierów 
ma Pomorzu, badali bowiem tę  ziemię .juiż piraeid woij|ną, Jest nowością w  li»* 
■teraturizie i rnogralilczmej. W  inteisj ima sizebakliiej podstaw ie porównawczej 
idtoiwicidzii autor, że Kaszubszczyzna! jest ściśle izW|j,ąizama Iz i Polską i że 
źiródła t>:(j łączności Jeżą w  słowiańskiej wspólnocie kultur ailinej.



P racę sw oją autor poprzedza wstępem, w  (którym inla tle, zesta
wienia grup etnicznych- kaszuibskliJh ii poilislkjjich wykaiziulję aedmlodite po- 
chodiz-cinii© nazw słowiańskich. W zakończeniu wypowiada' au-tar Wni©-’ 
s c k : Ppiróiwlmairije ikuiltuiry (ludowej kaiszuibskiieó i polskiej, prowadzi; n a s  ido 
islwtiieiPdaanii/a, że (kultura dudloiwia kaszubska^ iniclzem 'się insi© różni od) poł- 
s(k'a!, 'bo iw sarniej rzeczy sjest połislkai, a śzCzególllniie ,sa|ni:i© łączy się z Ku
jawami;,, W-:e:Lkcffi:(!sik-ą, Śląskiem i Małopolską- łtustruije to m apa etn©-' 
graficzna Kaszutb ina tle  Polski, umi.esiz©zoina w  ksiiążlce-

Otwarcie pałacu Działy ńsklch w Poznaniu- W drniiu 25 października 
1934 r. .zostały o tw arte  uroczyści je podwoje zaimku Działy ńskScfo, słedtzk 
ib'a związku zrzeszeń artystyczny dh. Inicjatorem wznowienia czw art
ków  btera.ctkiidh ijest dir. Zenon Kcisliidlawski- Otwarcie Odbyto się w  obec’ 
■mości miini.sfra WR- i OP. p. JędrzieljlewiiiClza i, prezesa Akadem®, Lit. W a
cława- Sieroszewskiego- W d(niu tym  Poznań przeżył1 jeden jeszcze w iel
ki sw ój dzień.

Ze S tow arzyszeni Po IskcT C z e c ho sł o w a ek leg o : Jeśli idlziie o dlzia’ 
łaliność tego Stow arzyszenia przoduje ono zawisze iimnym icirgaini zacieni, 
swojemu pracami, wydawnictwami:, W  roku bieżącym imla omo- do- izamo- 
towałniila powiążmy pSiuls, w  postaicl ubządlzcnja w  dniu 28 października 
pięknej urioczyStośidi w 1 Olperze w  noczimilce lw ię ta  narodowego; Czecho
słowacji, po k tórej artyści Tbatru Wiefllk(jego odegra i< iziniakcimiłą operę 
komiczną Dwioirzaka „C zart i Kasia1*. W  operze tej w  rołii diabła „JVLar- 
bueila*1 w ystąpił gioścłmn|je znakomity reżyser i artysta „Niaroidmi, Diiwadla*1 
w  Br aldze Jćlzef Mtuincbigelr. Przed! o tw artą  kurtyną priziemóiwił dioi w ypeł- 
■'nioauel} po brzegi wiidoWnii. konsul czeicTiioisiłiciwacfci w iPoizinamiiiu dr- Dofcżal 
i prezes Stów- P©fe)ko’Czeehioisl©iwaickiegO‘ p. Kazimierz Kjerski. Orkie
strą  dyrygow ał dyrek tor dr. Zygimuhlt LatoszeWski.

Ze Stew- Polsko-Jugosłowiańskiego: Stow arzyszenie to  zinaine jest 
dfcbńz ze  sw ej ekspansywnej idiziia!Mlnlośqi, ń imprez,, które ©iieislzią się du- 
żem uznaniem w śród publiczności. Ostatimio T. P- - J- -utrz dziło uroczy
stą akajćkmję z powodu tragicznej1 śm ierci ikf odia Aleksainldrą 1 ’go. Od roku 
wydlaiję tow- własne ipjisemlko o dosyć rówinomierem redagow aniu p. t. 
„Przegląd Pcfisiki jr Jugoislłowia ńslki ‘ ‘. %

Stów. Polsko Sowieckie : Organizacja ba założona przez J. Nałęcft'- 
Kcrzemiowisikięgo, aistnieiiącia miiiemał od roku rcłziszerza ctorazi da, ej poła 
siwagoi działania- ,Najwymowniejszym faktom jest liczba członków, którla 
obecnie przekroczyła tysjąc- Stow arzyszenie to, aczfccilwłelk n:e dało 
się jeszcze poznać sw ojej działalności; praiciujje intenisywiniie ii owocnie, dla 
idqj, palnsla,vi- Członkowie jego rekrutują się iz wszystkich w arstw  spe^ 
łeezeństwa. Gros (jednak stalriowi młodzież, gairnącla się-ochotnie w  jego 
szeregi. Toiw. to przygotowuje się dio w ystąpienia na z,ewnąitirz, aby dać 
poznać społeczeństwu swój charakter <j. okazać rezultat dotychczasowej 
pracy.
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TREŚĆ NUMERU.

WE Sebyła: Odezwa
Dr. E- Wański: Doba współczesna
Dr. H. Ptaszyn: „Panslavia“.
Ign. Hanus: Stosunki polsko-czeskie. 
J. N. Korzeniowski: Purpurowa oaza- 
J. Mćleszewski: Aleksander I- 
Dr- K. W.: Adam Kaczkowski.
Fr. Kopa: Malarstwo czeskie- 
J. N- K-: Życie teatralne.
Kronika
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CONCORDIA SP. AKC. 
Drukarnia i Wydawnictwo Poznań, 

Zwierzyniecka 6, teł 6105—6275 
Wszelkie dryki handlowe.

ALFONS SPITZER 
Hurt- Drzewa, Poznań 3, Przecznica 

4, Tel. 7882.

T. STANIEWSKI
Hurt- Drzewa, Poznań, Wały Zyg

munta Augusta 3. Tel- 1220.

Drzewa Poznań 
KAZIMIERZ WEISS 

Skład drzewa. Marsz- Focha 129.

ANTONI TABAKA 
Fabryka Mebli, Swarzędz-

ZRZESZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH 
KUPCÓW DRZEWNYCH 

w Poznaniu.

J. THIELMANN
Przedsiębiorstwo Pokrywania Da
chów- Poznań, Wały Kazimierza 

Wielkiego 4/6. Telef- 1752,

CEGIELNIA — GŁÓWNA 
dawn. Hartwig i Weidemaitn, Poznań 

ul- Gnieźnieńska 12, telef. 3992-

WACŁAW ŻARNOWSKI 
Poznań, Tama Garbarska 25/28, tel. 

1541. Hurtcwny iiandel skórami-

GDAŃSKI DOM DELIKATESÓW 
M- Rotricki, Poznań, Fr. Ratajczaka 

26 HANDEL WIN.

Fabryka wyrobów mięsnych 
CZESŁAW POTOCKI 

Poznań, Fr. Ratajczaka 23, tel. 5443.

ALEKSANDER SZYFTER 
Specjalny skład i Hodowla Nasion- 
Poznań, ul Wielka 11. Tel. 3904/3994

HARTWIG KANTOROWICZ NAST- 
Spółka Akcyjna-

MUROWANE
KALAMAJSKI

NAJTAŃSZY

B. JANKOWSKI
Hurtownia śmietany Alfa. Poznań, 

Marsz. Focha 55 Tel. 7758-

Hurtownia Bławatów  
L. FISZMAN

Poznań, St- Rynek 37- Tel 3333 

Poznań
HOTEL MONOPOL 

Ceny przystępne. Tel. 34-22. 34-12

Bielskie Wyroby Sukienne 
S- MARMOR

Poznań, Seweryna Mielżyńskiego 21 
Tel. 3412 3422,

Uwaga: Dla P.P. Urzędników i Woj 
skowych na dogodnych warunkach 

spłaty.

WALENTY GRZĄDZIELSKI 
Flaki, maszyny i przybory rzeźnickie 
Poznań, ul- Wroniecka 16. Tel. 3673-

R. i C- KACZMAREK 
dawn- Dom. Konfekcyjny S- A. Stary 

Rynek 98/100- Telef. 3346.

APTEKA ŚW- PIOTRA 
Zygmunt Pirecki, Poznań, ul. Pół- 
wżejska — PI- św. Krzyski. Tel- 2391-



Fabryka wyrobów żelaznych
FR. RAMOMSKI

Poznań, Dąbrowskiego 32. Tel. 6687-

JENDE I PĘDZIŃSKl 
Młyn i Tartak parowy, Murowana 

Goślina-

W. KOMORNICKI 
Skład cygar- Poznań, Wielkie Garba- 

ry 41 Tel, 1818 - 3150.

TADEUSZ SZMYT 
zaprzysiężony rzeczoznawca księgo 
wości na obwód Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu Poznań, ul. Muśnickiego 

3. Telei. 72 02.

M. PŁOŃSK
Kościan 5.

CARL LEISTIKOW 
Kujawska esencja żołądkowa.







Rok zał. 1903 P I E K A R N I A  C U K I E R N I A  Rok zał. 19C6

Franciszek Kamiński Marszałka Fp0X n85 Tel. 6949
1. Fil ja Aleje M arcinkowskiego tel. a 1-92

II. „ ul. Fr. Ratajczaka 14 teł. 30-16
III. „ ul. Kraszewskiego, lei 1 1 - 1 1

Na W ystawie Przem ysłu Cukierniczego w Poznaniu 1927.
Z ło ty  Medal D uży

p. mim POZNAŃ — Tel. 38-79
Aleje Marcinkowskiego 24 

(załóż. 1910).
P ie rw szo rzęd n a  specja lna fa b ry k a
sztucznych rąk i nóg aparatów ortopedycznych  
i wkładem do nóg płaskich, pasków przepukli
nowych (rupturowych), przepasek brzusznych, 
gorsetów wyrównawczych, (sztuczne piersi) — 

obuwia ortopedycznego i podług miary. 
Specjalność; Nowy wynalazek — nogi sztuczne 

z gumowemi stopami. -  
Odznacony wielkim  medalem na P. W. K. — 
Na w ystawie w Poznaniu od 11/9 ]/10 33 r.



Noże i w idelce 
Garnki aluminowe 

Narzędzia ogrodnicze 
Okucia do drzwi 

Armatury garncarskie 
Gwoździe i łańcuchy 

Śruby i nity 
Żelazo sztabowe 

Dzw;gary budo
wlane

Poleca korzystnie

Jan D El ER LING
Skład żelaza

Poznań Szkolna 3

Kapelusze damskie
modne czapki berety

Oddział II.

Trykoty pończochy ręka
wiczki bielizna damska

Hurt. Telefon 13-64 Detal.

Miasta Poznan ia
Centrala u!. Nowa nr. 10

przyjmuje o s z c z ę d n o ś c i
na ks;ążeczki wkładowe 
imiennie i na okazie ela

oraz załatwia wszelkie
transakcje bankowe



Palais de danse
POZNAŃ, UL, PIEKARY 16/17, 

Pasaż Apollo . Telefon 11-92.

Kabaret, Restaurant, Dancing, Cocteil-Bar
W ystępy artystyczne
sił krajowych i zagranicznych Lokal otwarty codziennie! 1 9 wieczór do rana

J — W S T Ę P  W O L N Y !  —

POELS & CO A N V E R S
Oddzał w Poznaniu — Poznań Rzeźnia nrejska

T  E  L E  F.  3 6 - 2 2

Ł BlankaM
Wyroby tytoniowe 
Artyk. piśmienne

------ G alanter j a =
P o z n a ń  — Półwiejska 41 

Tel..........

S p e c j a l n y  Skład

Farb i lakierów
FR. GOGÓLSK1

Poznań, ul. Wodna 6
Telef. 56 93

Farby i Lakiery tu najtanie.

P. Płotka
kapelusze damskie

P O Z N A Ń  

Br. Pierackiego nr. 10

telefon 18-35



KAROL ADAMSKI
Poznań, ul. W ielka 25
Hurt Telefon 18-63 Detal

Skład żelaza sprzęty kutbeniie
Poleca: Okucia budowlane— Ku
chenne piece Okucia do p iecy  
Naczynia alumin. — W yroby sta

lowe i alpakowe.

MEBLE
najtaniej

Fy. J .  Baranowski
Poznań, Podgórna 1 3

Telefon 34-71

J.M. Nowacki, M I llilp M
Ziem iopłody i m a te rja ly  opałow e

Zakupuje i sprzedaje w szelk ie ziem iopłody, oraz dostarcza wagonowo  
i detalicznie po cenach konkurencyjnych, prima górnośląski węgiel, 

icoks, brykiety i drzewo opałowe
Składnica: plac kolejowy 22. ul. Spichrzowa Telefon 719  5.



Broń i Am unicja
Przybory

I. Specht Nast.
wl. J. K. Chmielewski

Poznań, Fr. Ratajczaka 3 
Załóż. 1861 Telefon 13-38

ZJEDNOCZONE ZAKŁADY STOLARSKIE
J. WITOJEWSKI —  T. WOJCIECHOWSKI

POZNAŃ, UL. WYBICKIEGO 13 14 TELEFON 73-40.



Bank Cukrownictwa
Spółka Akcyjna

w Poznaniu
ODDZIAŁY: w Warszawie, Lwowie, Gdyni.

KOMUNALNY b a n k  k r e d y t o w y
Instytucja bankowa prawa publicznego o pupilarnej pewności

P O Z N A Ń
Adres telegr.: KOMUNABANK Rachunek w Bonku Polskim w Poznaniu

Telefony: 21-07, 36-36, 51-71, 51-72 i 51-74 , P.K.O, nr. 200 550

W. Drożyński S K ŁA D  BŁAWATÓW
Poznań, Stary Rynek 60
Telefon 40-50 Rok ia ł 1912

R e s ta u ra c ja  Ś n ia d a ln ia  - P A S A Ż  H H H B
Poznań, Fr. Ratajczaka 15 Telefon 23-53

J a d a  s i q n a j s m a c z n i e j  i n a j t a n ie j .











E R G E  - M O T O R
----------------------------- właśc. R. GUNSCH -----------------------------

Wytwórnia Tłoków, Pierścieni i Sworzni tłokowych 
Szlifiernia Cylindrów i Wałów korbowych

______________ P O Z N A Ń ,  UL. MYLNA 38. _______

KAŻDY KORZYSTA kupując u nas!
o czem świadczą

t y s ią c z n e  rzesze  zadowolonych klientów naszych
Polecamy usługi nasze przy najbliższem zapotrzebowaniu na bławaty, 

materjały męskie, futra, ptaszcze damskie, trykoty, bieliznę, firany i dywany.

D O M  H  A N D  L OWY f  W o Ź M C l k

POZNAŃ, ul. Kramarska nr. 16 (ul. Rynkowa)

ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ELEKTRYCZNE

Inżynier K. GAERTiG i Spółka
Spółka i ograniczona cdpowiedzizlnoćca Poznań. PMwieiska 35 tel. 35-84




