DYKTATURA A SUPREMACJA
. . . oto ostatni wielki ikres, mąidirości:
jeno ten sod ziein życia i welin ości,
kto (je codziennie zdobywa . . .

W artykule umieszczonym w nr. 3-cim „od A do Z“
zestawiłem ze sobąi dwa słowa, d'wa pojęcia: dyktatura
i supremacja.
Rozpatrzenie pojęć tych jest z wielu względów' inte
resujące i . . . korzystne; rozsegrego wanie ich zaś pilne
i konieczne — temibardziej, że powierzchowne cechy zew
nętrzne w jednym i drugim wypadku są sobie bliskie ii nie
jednokrotnie łudząco podobne.
Dyktatura — więc spełnianie władzy w sposób arbi
tralny, wyłączny i samowolny — ma w pobrzmieni u
swemu, z punktu widzenia nietylko demokratycznego, na
lot, że się tak wyrażę, niesympatyczny; — zmusza da
czujności w zakresie swobody indywidualnej i zbiorowej,
spręża poczucie wolności do niebezpiecznej zniżki — po
której następuje (zawsze) wybuch groźny; przykład naj
aktualniejszy: rewolta antyreligijna w Hiszpanii, będąca
wyrazem presji czynów opacznych od Inkwizycji po zacofaństwa Prima de Rivery włącznie.
Dyktatura jako władztwo biorące społeczność par
force za łeb — dla celów wygrywek politycznych, dla
utrzymania status quo rozpaczliwie gorączkowym wysił
kiem — jest zawsze wyrazem depresji dziejów danego na
rodu, wspomaga się jako elementem sobie najwłaściw
szym: grozą; przeraża; jest aktem jednostki, będącej
krnąbrnym anty wyrazem cech narodowych czyli t. z w.
ducha narodu.
A teraz supremacja.
Czernże ona jest? — W cechach zewnętrznych
(władztwo, bezdyskusyjmość zarządzeń, stanowczość bez
apelacyjna) podobna do dyktatury — jest w istocie swej
czemś diametralnie odmiennym, sprawą dalszą i różną
tak genetycznie jak i finalnie.
Supremacja (będąca u władzy) jest polityczną dzia
łalnością w jednym zaledwie procencie — w dziewiędziesięciudlziewięcu jest nauczaniem, podnoszeńie^n, duszw ła dzt w em, posła nni ct w em.
Dyktatura — wyraz komjuniktur doraźnych —
dla doraźnych też celów sprawowana i korzyści, w prze
roście własnej ambicji znacihodząca źródło rozkładu

Faust (C. II).

i śmieci niechWalebnej— jest istnem zerem przed liczbą:
zmniejsza, ułamku je, deprecjonuje.
Supremacja — wyrosła genetycznie z podłoża rasowości, czyli cech najistotniejszych danego skupiska ludz
kiego, cech i mądrości dojrzałej, — nosi w sobie immanentmie znamiona z pod łoża tego wyrastające: rozwoju,
spotęgowania władz intelektualnych i uczuciowych, wiel
kości, i nieśmiertelności—: jest liczbą po której następu
jące (liczby i zera) potęgują ją aż po ów tajemniczy sens
zbiorowości: wzniosłości narodk, szczęścia ludzkości,
Dyktatura wspiera się na małości — supremacja tępi
małość, tępi bezlitośnie.
Czyż trzeba dodawać, że dyktatury są częste, a su
premacje rzadkie? — że łatwiej o „człowieka silnego41
(dyktator zresztą nie musi nim być)— niż o genjusza?—
Nie są ważne te pytania, ważną natomiast: jest rzeczą
abyśmy sobie umieli WSZYSCY to powiedzieć, że żyje
my w okresie SUPREMACJI Wielkiego1 Człowieka —
powiedzieć, zrozumieć, odczuć.
Niech nas przed ominięciem, otumanieniem, złem
wmówieniem — chroni choćby groza unicestwienia sa
mych siebie w rWącym nurcie historji stwierdzającej
gniewnie, iż był Wśród nas duch (wielkość), a myśmy go
nie zauważyli, niewidzieli (czytaj: nienawidzili!)
Podany tu szkic dysertacji (z konieczności niezmier
nie, może aż ntrudzająco, skrótowy) o dyktaturze i supre
macji - niechaj raz wreszcie zasadniczo wyjaśni dlaczego
Piłsudski-mogąc, nie mógł być dyktatorem; instykt przy
należny supremacji, oraz samopoczucie zesencjonowanej
świadomości narodowej nie pozwoliły stać się Piłsudskie
mu czemś mniejszemu niż jest w istocie.
Ludzie mali żądali od Niego ideału (karjiery) na swoją
malutką miarę: dyktatury.
Lecz On, przeznaczony na to, aby jak konieczność
zaciążyć na pokoleniach nieustającemu krzepieniem — obrał drogę „tylko44... supremacji.
Tak to się o mali moi, podziało irytująco w tym zna
czącym okresie.
Emil Zegadłowicz
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„Anschluss w Radzie Ligi Narodów
Obecna sesja Rady Ligi Narodów w Genewie odbyła się
przedewszystkiem pod znakiem ,,Anschlussu“ . Zaćhodzito
bowiem pytanie, czy umowaa — zawarta dnia 19 b. m. w
Wiedniu, — a traktująa o unji celnej Niemiec z Austrją z punk
tu widzenia prawnego jest dopuszczalna, czy też stoi z nim
w jaskrawej sprzeczności? I tu starły się dwa światopoglądy.
Jeden reprezentowany przez Curtiusa min. spr. zagr. Nie
miec, który usilnie starał się udowodnić, że „Anschlus.s“ to
nic innego, jak tylko etap na drodze do „Briand1'owskiej Paneuropy, mogący w wielkim stopniu przyczynić się do zwalcze
nia ogólno - europejskiego kryzysu gospodarczego, — orę
downikiem natomiast drugiego poglądu był p. Briand, który
nie dwuznacznie stwierdził, że umowa celna jest sprzeczna
z zawartemi traktatami i zarazem grozi atmosferze współpra
cy i pokoju w Europie.
Zresztą p. Briand nie był w tym wzglądzie odosobniony,
gdyż tego samego zdania byli wszyscy er. onkowie Rady Ligi.
Jak było więc do przewidzenia Niemcy poniosły dotkliwą po
rażkę. Rada Ligi Narodów postanowiła sprawę „Anschlus.su“
przesłać do Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który ma
w tempie przyśpieszonym możliwie (do 1. lipca b. r.) wyjaśnić
kwestję prawniczo, t. zn. czy umowa celna austrjacko — nie
miecka nie jest sprzeczna z dbowiązującym art. 88 traktatu
w Saint Germain i protokółu Nr. 1. z dnia 4. października
1922 r. Równocześnie na wniosek p. Hendersona min. spr.
zagr. Wielkiej Brytanji, Austrja zobowiązała się, aż do czasu
rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Ligi Narodów na podsta
wie orzeczenia haskiego, nie przedsiębrać żadnych kroków, na
wet przygotowań, zmierzających do realizacji ,,Anschlussu“ .
Porażka więc Niemiec była kompletna. Sprawa ta znowu
ujrzy światło dzienne we wrześniu b. r. to jest na najbliższym
posiedzeniu Rady Ligi Narodów.
Briand, chcąc skutecznie przeciwdziałać i sparaliżować

porozumienie austrjacko - niemieckie, wysunął równocześnie
plan konstrukcyjny, który mógłby zaradzić europejskiemu kry
zysowi zbożowemu, a temsamem odciągnąć państwa rolni
cze nad Dunajem od zbliżenia się ku „Anschlussowi“ . Wysu
nął więc on w swoim projekcie następujące kontrpropozycje:
I. Rolnictwo państw środkowo — i wschodnio — euro
pejskich będzie korzystało z cel uprzywilejowanych t. j. cel
preferencyjnych (w stosunku do zbożowego przywozu zamor
skiego), przyznanych mu przez kraje przemysłowe zachodnio
— europejskie.
Plan chce stworzyć specjalne biuro sprzedaży zbóż kra
jów środkow. - i wschodnio - europejskich. Biuro to, w którem siedzieliby reprezentanci zarówno sprzedających, jak i ku
pujących, ustalałoby ogólne kontyngenty, które korzystałyby
z ceł uprzywilejowanych i kontyngenty te rozdzielałoby na
stępnie na poszczególne kraje rolnicze.
II. Druga część elaboratu francuskiego jest poświęcona
sprawom międzynarodowego kredytu dla rolnictwa środko
wo - i wschodnio -europejskiego, i dla przemysłu krajów go
spodarczo zacofanych. Równocześnie została podjęta myśl
utworzenia (w stanie organizacji) Międzynarodowego Banku
Hipotecznego.
III. W trzecim wreszcie dziale p. Briand chce zorganizo
wać przemysł europejski w formie międzynarodowych karteli,
któie uregulowałyby sprawy dumpingu i wzajemnych kontyn
gentów w obrotach międzynarodowych.
Jak widzimy projekt ten nie uderza w sam „Ansehluss£,
ale właśnie w regjonalizm „Anschlussu“ , tworzący z niego
groźbę dla stabilizacji politycznych i gospodarczych stosunków
w Europie. Pragnie on (o ile się uda) zmorę „Anschlussu1roz topić w systemie ogólno - europejskiej współpracy gospo
darczej, gdzie nie istniałaby obawa tajnych układów dwustron
nych o charakterze preferencyjnym — układów, noszących
zawsze w zarodku myśl „MitteleuropyT
A. Marcbay.

O realny stosunek do wsi
Stosunki agrarne Wielkopolski i Pomorza są powszechnie uważane
•za najlepsze, w porównaniu z innemi dzielnicami Rzeczypospolitej. W
istocie nie ima tu problemu komasacji gruntów, nie ma serwitutów, (które
są plagą pozostałych dzielnic Polski), gdyż zostały one bezpośrednio po
uwłaszczeniu włościan zniesione.
Idyllę stosunków rolnych u nas przerywa, bardzo lokalny specyfik.
Pozostałości pruskiej polityki eksterminacyjnej z ustawodawstwem rentowem na (czele, z działalnością byłych spółek kolonizacyjnych. W związku
z niemi kwestje waloryzacji rent ciążących na 30.000 gospodarstw i w y 
sokości jej po zwaloryzowaniu urosły do zagadnienia, które jeśli nie po
siada takiego znaczenia, jakie jej narzucono w rzędzie haseł walki z Pań
stwem, to jednak nie może być zlekceważona przez ludzi badających
realny układ sił politycznych na wsi.
Należyte ustosunkowanie się do zagadnienia wymienionego obok
zagadnień mniejszej wagi, jak praktyczne unormowanie ustawodawcze
działalności b. spółek kolonizacyjnych, pracujących dawniej dla b. ko
misji kolonizacyjnej, a posiadających dziś jeszcze statuty w tym celu
przystosowane; unormowanie i przyspieszenie udzielenia przewłaszczeń
nabywcom osad od Skarbu Państwa; skrócenie nazbyt rygorystycznie
przewlekłej procedury kredytowej Państwowego Banku Rolnego, — jest
potrzebą dnia.
Ujęcie ich w pewne postulaty lokalne musi wyprzedzić inicjatywę
Państwa, choćby ze względu na :ch charakter regjonalny.
W ogólnej polityce agrarnej nie było jeszcze miejsca, wobec po
ważniejszej troski Państwa, by przy pomocy środków tej polityki zwrócić
polskiemu stanowi posiadania ziemi to, co zrabował zaborca.
Oczywiście, że akcji tej nie koniec, że nie odtrąbiono jeszcze spo
czynku, przeciwnie czas tu na szeroką akcję społeczeństwa, wobec zanie
chania przymusowej likwidacji mienia niemieckiego, na skutek zawarcia
traktatu likwidacyjnego z 31. X . ub. r.
55,7 proc. ludności zatrudnionej (biern e i czynnie) w rolnictwie
w woj. poznańskiem, a 61,9 w woj. pomorskiem wskazuje na konieczność
doceniania roli zagadnień wsi.
Wykładnię zainteresowania sprawami wsi dają ugrupowania poli
tyczne i ich programy.
Jak wygląda stosunek istniejących ugrupowań do zagadnień wsi?
Stosunek ten zawsze był stosunkiem do taniego schlebienia na okres
wyborczy.

Nie umiały go podjąć ugrupowania tak zwanej obecnie chłopskiej
opozycji. Ubiegając się o rząd dusz w Polsce, hasło reformy rolnej
podniosły do szczytu najwyższej demagogji. Utożsamiły ją z parcelacją
dużej własności.
Wśród średnio zamożnego włościaństwa uprawiano politykę wiecz
nego niezadowolenia, negatywnego stosunku do Państwa. Hasłami stały
się wysokość waloryzowanych rent, i brak kredytów rolnych.
Zerowano na osadnictwie i osadnikach.
Str. Narodowe nie kwapiło się do niedawna na wieś. Nie widziało
tam własnego interesu. Podejmowane próby były bardzo mdłe. Dopiero
uzupełniające wybory do Seijmu w okręgu gnieźnieńskim w r. ub. i łatwa
nadzieja wyparcia doraźnych wpływów PPSCK W . zachęciły Str. Nar.
do walki o wieś.
Hasło reformy rolnej jest dla Str. Nar. kwestją drażliwą.
Walka z reżimem Marsz. Piłsudskiego wspólnie ze zjednoczoną opo
zycją nie ułatwiała mu drogi.
Rolę Stronictwa Nar. w tym procesie w ostatnich wyborach osła
biło drzucenie wspólnego frontu wyborczego przeciw niemcom, z przy
czyn nie tyle programowych, co wskazujących na wybitną ekskluzywność
tej grupy..
Ugrupowania reprezentujące wieś, wchodzące w skład Bloku a mia
nowicie: Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze, Zawodowy Wielkopolski
Związek Włościański, NPR-Lewica nie były zdolne do wyprowadzenia
syntetycznego programu dla wsi. Grupy konserwatywne nie przejawiają
działalności programowej w terenie. Zjednoczenie Pracy Wsi i Miast,
mimo zaakcentowania w nazwie swego stosunku ze „W sią“ , zagadnienia
mi wsi mało się zajmuje.
Zaw. Wielkop. Związek Włościański, pod którego wpływami znaj
duje się Związek Osadników, nie przejawił poza walką z Piastem na tere
nie woj. pozytywnego stosunku do poważnych problemów wsi.
Na związku Osadników ciąży smutnej pamięci polityka ciągłego
żałośnie bezprogramowego dążenia do ujęcia pewnych problemów osadni
ctwa w szranki programu, czy korzyści najbliższych.
Rola N PR. Lewicy spychana do kwestji służby folwarcznej zamyka
ła się w ramach ogólnych dążeń bloku bez reszty.
A jednak przecież zagadnienie stosunku do wsi i jej potrzeb istnieje
i jest nadal otwarte. Lecz musi ono istnieć w sensie pozytywnego nasta
wienia do Rządów Marsz. Piłsudskiego.
St. 2 - 1,
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HITLER
Niemcy powojenne były b. podatnym gruntem dla programowej walki politycznej z kapitałem zagranicznym i kra
jowym, trzymającym pożyczką, hipoteką, subwencjami i prze
kupstwem naród niemiecki w pańszczyźnianej uległości.
Rozpoczęli ją ci, co dziś noszą miano hitlerowców. Walkę
zabarwiono tendencami socjalistycznemi, skrajnie nacjonalistycznemi, ze specjalną przeciwżydowską nutą. Na gruncie
tej walki z wszech potężną „dyktaturą protetarjatu” wyrósł
Hitler i jego Narodowo Socjalistyczna Partja Robotnicza.
(Naticnalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) — hitlerowcy.
Partja zjawia się po raz pierwszy na horyzoncie Niemiec
w 1920 r., a więc krótko po wojnie światowej i w czasie za
mętu rewolucyjnego. Nastawiona nawskroś nacjonalistycznie
i zwalczająca traktat Wersalski, widzi- powód ogólnej nędzy
gospodarczej w ciążących na ludności Niemiec miljardowych
sumach reparacyj wojennych. Tak też zrozumiałą się staje oś
programu nar. - socjalistycznego: hasło zerwania z pańszczyz
ną na rzecz kapitału, złamanie niewoli finansowej. Brechung
der Zinsknechtschaft). Niewątpliwą jednak zdobycz progra
mu stanowi rozszerzenie tego punktu na stosunki wewnętrznopaństwowe, i wysunięcie związanych z nim, nowych co do tre
ści, żądań społeczno-gospodarczych. O tern, że powyższy pro
gram znalazł w społeczeństwie niemieckim oddźwięk przychyl
ności, świadczy dość stanowczy sukces, odniesiony przez nar.socjalistów przy ostatnich wyborach do parlamentu rzeszy,
gdzie socjaliści, nar.-socjaliści i komuniści tworzą dziś trzy
najsilniejsze stronnctwa o zabarwieniu — rzecz znamienna —
mniej lub więcej antykapitalistyczmem.
Co nazywają niewolą finansową (Zinsknechtschaft)?
Zdaniem nar.-socjalistów jest to stan zależności, w której znaj
dują się narody w stosunku do kapitału wszechżydowskiego.
W niewoli finansowej żyje rolnik, który, podtrzymując go
spodarstwo przy pomocy „kredytów” , zużywa na płacenie
odsetek cały prawie dorobek swej pracy. To samo robotnik,
produkujący za tani grosz wartości, z których płyną dla akcjonarjuszy — bez wysiłku z ich strony — pokaźne sumy w po
staci tantjem i dywidendy, oraz stan średni, który w dzisiej
szych warunkach pracuje prawie jedynie na spłacanie odsetek
za otrzymane kredyty bankowe. W tej samej sytuacji znaj
duje się każdy, kto pracą rąk lub mózgu zarabia uczciwie na
swe utrzymanie, podczas gdy nieliczna garść „wybranych”
ciągnie bez pracy ogromne zyski w bankach, na giełdzie oraz
z różnych transakcyj finansowych. W niewoli finansowej jest
przemysłowiec, który po przeobrażeniu przedsiębiorstwa w
spółkę akcyjną, wydany jest na łup nigdy niesytych rad nad
zorczych i akcjonarjuszy. W tej niewoli- jęczy każde państwo,
pokrywające swe zapotrzebowanie pieniądza „pożyczkami” ,
które wydaje w ręce kapitału międzynarodowego swe prawa
zwierzchnie nad gospodarką pieniężną i komunikacją oraz
nadzór nad najważniejszemi podatkami i cłami,
Stan taki winien zdaniem nar.-socjalistów ulec radykalnej
zmianie w myśl wytycznych, że
1) gospodarka pieniężna jest na usługach państwa; poten
tatom finansowym nie wolno tworzyć państwa w pań
stwie,
2) zadaniem gospodarki społecznej jest zaspokojenie po
trzeb, a nie umożliwienie wysokiej rentowności dla ka
pitału pożyczkowego.
Nar.-socjaliści domagają się więc — by przytoczyć punkty
najważniejsze — upaństwowienia wszystkich trustów, koncer
nów, syndykatów -oraz przedsiębiorstw, znajdujących się w rę
kach spółek, zwłaszcza ważnego ze względów finansowych
banku rzeszy oraz banków emisyjnych. Program przewiduje
m. in. także skomunalizowanie wielkich domów towarowych,
będących przeważnie w rękach żydowskich. Dla uniknięcia
dotychczasowych pożyczek oprocentowanych powołać się ma
do życia bank gospodarstwa państwowego, któryby udzielał
zainteresowanym bezprocentowych pożyczek na cele budowla
ne i gospodarcze, uniezależniając dłużnika od wyzysku kapi
talistów zawodowych. Specjalną rolę odegrać ma wspomniany
bank także przy budowaniu domków jednomieszkaniowych.
Wychodzi się ze słusznego założenia, że komorne, płacone w
jam ach czynszowych przez dłuższy czasokres, a ginące bez

powrotnie w kieszeni kamienicznika, spełni swój cel lepiej
w formie spłacania go na poczet amortyzacji bezprocentowej
ceny kupna własnego domku.
Bezwzględną walkę wytaczają nar.-socjaliści paskarstwu
i lichwiarzom, żądając kary śmierci dla wszystkich, którzyby
wzbogacali się na koszt i ze szkodą narodu. Nawet datujące
z czasów wojny i rewolucji nieuczciwie zd-obyte zyski zosta
łyby skonfiskowane przez państwo.
W myśl naczelnej zasady, że „dobro ogółu jest najwyższem prawem” , przewiduje program nar.-socjalistyczny udział
wszystkich pracujących twórczo jednostek w zyskach przedsię
biorstwa, do którego należą, zależnie od wyników pracy i wie
ku pracowników, którzy jednak przejmują na siebie współod
powiedzialność za wypełnienie społeczno-gospodarczych zadań
przedsiębiorstwa. Przewidziana jest nadto, po upaństwowie
niu, rozbudowa ubezpieczenia na starość, tak, że każdemu
obywatelowi przysługuje od pewnej granicy wieku — lub
wcześniej, w razie trwałej niezdolności do pracy — odpo
wiednia renta.
O ile wyszczególnione dotychczas punkty programu przy
pominają teorję Marksa (którą zresztą nar.-socjaliści zwalcza
ją za jej materjalizm), 0 tyle punkty, dotyczące własności pry
watnej, podobne są do myśli przewodnich faszyzmu włoskiego.
Własność bowiem prywatną uznaje się w zasadzie (chodzi tu
o własność zdobytą lub zapracowaną w sposób uczciwy), i ja
ko taka cieszy się opieką państwa. Dobro narodu zakreśla
jednak nadmiernemu gromadzeniu bogactw w ręku jednostek
granicę, gdyż bogactwa takie mogą w pewnym momencie, za
miast być środkiem zaspakajania potrzeb, stać się środkiem
wyzysku. 2 zasad należycie zrozumianej i docenianej pracy
wynika pojęcie „wspólnoty pracy” (Werkgemeinschaft), łą
czącej wszystkich obywateli pod znakiem stworzenia pow
szechnego dobrobytu i kultury. Dla poznania wartości pracy
jako czynnika kulturalno — etycznego zobowiązuje się każde
go obywatela do odbycia przymusowo jednorocznej służby
pracy w przedsiębiorstwach wzorowych.
Nadzwyczaj ekskluzywny charakter cechuje postulaty
państwowo - polityczne. Teza, że „rzesza niemiecka jest oj
czyzną (Heimat) Niemców” , pociąga za sobą pojęcie .scentra
lizowanego państwa narodowego, obejmującego wszystkie terytorja o ludności niemieckiej. Tylko ziomek (Volksgenosse),
uznający swą przynależność do kultury niemieckiej, posiada
prawa obywatelskie, kto zaś nie jest Niemcem, uważany jest
w państwie niemieckim za gościa i podlega prawom obcym.
Prawa i potrzeby Niemców idą w pierwszym rzędzie przed
prawami osób innej, narodowości. Obcoplemleńców oraz ży
dów należy usunąć z wszelkich odpowiedzialnych stanowisk
życia publicznego. Tu warto zacytować także stosunek pro
gramu nar.-socjalistycznego do prasy. By walczyć legalnie
z umyślnem kłamstwem politycznem i rozpowszechnianiem go
w prasie, żąda się, by wszyscy redaktorzy i współpracownicy
dzienników, wychodzących w języku niemieckim, byli pocho
dzenia niemieckiego (Volksgenossen), co wymierzone jest prze
ciwko żydom. Ukazywanie się prasy nie niemieckiej wymaga
zezwolenia ze strony państwa, i nie wolno jej drukować w języ
ku niemieckim. Nawet finansowanie prasy niemieckiej przez
obcoplemieńców (żydów) jest wzbronione.
Dużo niedorzeczności wypisuje się na temat stosunku nar.socjalistów do zagadnień religijnych. Sami zaznaczają wyraź
nie, że nic ich nie łączy z kultem starogermańskich bóstw po
gańskich. Program ich uznaje zupełną wolność religji i prze
konań, a wyznania chrześcijańskie cieszyć się mają specjalną
opieką państwa. Walkę natomiast wypowiada się wszystkim
wyznaniom i doktrynom, któreby sprzeciwiały się niemieckie
mu pojęciu moralności, lub które miałyby charakter szkodliwy
dla państwa i narodu. To samo dotyczy literatury, prasy,
teatru, sztuk pięknych i filmu.
O ile większość powyższych, dość radykalnych może,
postulatów dałaby się narazie jeszcze w ten czy inny sposób
zaczepić, a nawet ulepszyć, trzy jednak żądania wspólne są,
zdaje się, wszystkim nowszym prądom politycznym: silna wła
dza, zniesienie imunitetu poselskiego i stworzenie izby zawo
dowej.
Maksymilian Golembski,
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PRZESTROGA AA PRZYSZŁOŚĆ
Okrągło- Ucząc odi całego dziesiątka lat społeczeń
stwo katolickie Poznania z duchowieństwem- na czele
przygotowywało się do budowy pomnika Serca Jezusa
w Poznaniu. Słusznem i sprawiedliwem jest, że społe
czeństwo. składa dziękczynne hołdy Zbawicielowi za od
zyskaną wolność.
Historja dziś prawie już ukończonego pomnika wy
maga oświetlenia.
Najpierw zawrzała gorąca walka o miejsce. Dużo
pojawiło się publikacji- na ten temat. Sfery prawicowoendeckie ciążyły w1 kierunku obecnego miejsca i — na
nieszczęście całej sprawy, odniosły zwycięstwo pyrrhusowe.
Dlaczego?
Sfery fachowe z góry wiedziały o tern, że miejsce
po Bismarku! nie odpowiada absolutnie na pomnik Ser
ca Jezusa. 1 to z wielu względów. Wiadomemi było
wszystkim orientującym się w sprawach pomnikarstwa
powojennego, że kto raz decyduje się na miejsce po
„żelaznym kanclerzu**, obok wieży teutońskiego zamuk, wybiera sobie najtrudniejsze zadanie jakie wogóle
postawić sobie można.
Pomnik ars two po zakończonej wojnie rozwinęło się
więcej niż kiedykolwiek z; naturalnych względów. —
Chciano uczcić godnie miłjony bohaterów poległych.
Mamy więc w' Europie doskonałe przykłady i zebraliś
my dość w tym- kierunku doświadczeń. Krainą najpięk
niejszych pomników pozostanie na czas jeszcze długi
południe — bien entendu — to klasyczne południe, nie
to południe — contemporain — Mussoliniego. 1 tam mo
że więcej jeszcze nagrzeszono niżeli w1Polsce. W każ
dym bądź razie przykładów dobrych było dużo.
1 co zrobiono?
Zamek „Wilhelma bez korony** ma tylko jedną analogję w Polsce: Cerkiew praw-osławną na placu saskim
w Warszawie. Warszawianie pamiętający -historię, do
brze załatwili się z tym karbunkułem na fizjo-nomjii War
szawy przez jedną noc niemal: dynamitem i basta! To
była jedyna odpowiedź na pięść brutalnego Moskała.
U nas rozumuje się oczywiście praktyczniej. Szko
da tak olbrzymiej stodoły romańskiej. Potworny jest
zamek najeźdcy pruskiego. Straszny w swej prowo
kującej1 intencji (Zwimgburg). Czy zauważyliście, ko
chani czytelnicy symbol plastyczny między archiwoltami głównej sali reprezentacyjnej, jak krzyżak z dobytemi mieczem od zachodu naciera z za puklerza na
smoka wschodniego: Polskę i Słowiańszczyznę? Do
dziś dnia zdaje się nie zauważyliśmy tego. Tę procho
wnię wsadzili prusacy umyślnie w samym sercu najwię
cej polskiego miasta Rzeczpospolitej. To jest idea pow.
stania polityczna tegoi zamku.
Straszniejszym jest zamek ten pod1 względem) este
tycznym. Już kulturalni Niemcy na to zwracali uwagę
(Fritz Stahl), że zamek ten żywcem; skradziony z Na
drenii (Akwizgran, Wartburg) w" swej śmieszności! nie
ma nic podobnego w okresie Wilhelma „zdobywcy**..
Doszło do- takiego absurdu, że na korytarzach na wzór
średniowieczny zatknięto pochodnie z elektrycznemi ża
rówkami, imitującemi płomienie. Jak jak Germanie za
wsze przez wszystkie wieki żyli tylko z napaści na spo
kojnych sąsiadów, żyli dosłownie z najazdu, tak ten za
mek jest najazdem brutalnym na naszą swoistą kulturę

słowiańską. Proszę porównać naszą polską romańszczyznę z tym eklektycyzmem akademickim — (Sulejów,
Kruszwica, Inowrocław.)
Jednego nie możemy znieść dłużej spokojnie, aby
nad sylwetą polskiego Poznania obok orła polskiego na
ratuszu albo i po-nadl nim, dominowała na wszystkie stro
ny w,:eża teutońska przypominając całemu miastu butę
bastardów Europy. (Niemcy uważali ją tylko z,a strate
giczny punkt). Sylweta całego; miasta w swej polskości,
w swej tradycyjności przecudnej jest zabrudzona tym
intruzem z pod ciemnej gwiazdy.
Każdemu zbrodniarzowi, nim- go zamykają w ce!:,
•ostrzygą głowę. Tę wieżę zbrodni arkę, która jak wy
spa jakaś obca wcisnęła się przemocą między cichych
pracowitych -obywateli miasta Poznania, też trzeba ogolić. Stożek: na samym wierzchołku trzeba zdjąć
przed obliczem całego narodu. Ale też tylko ten stożek.
Wieża stylistycznie jeszcze na tern zyska. Ujawni się
wybitniej proporcja romańska, której istotą jest przysadzksitiość. Frazeologia wielkiego Kuhnemana „przy
gnieść Poznań** kulturą niemiecką, w tym ogoleniu wieży
otrzyma przeciwstawienie mocne: nie, nigdy!
Zbrodniarz polityczny chorujący na pozę Karola
Wielkiego w zamku poznańskim m-uisi mieć nauczkę.
Wybierając więc to miejsce na pomnik Serca Jezu
sa mimo rad! lepszych projektodawcy znaleźli się na po
chyłej płaszczyźnie — i zsuwają się z niej coraz bar
dziej. Komitet miał -około 50 projektów wcale niezłych
i wybrał bodajże najnieszczęśliwszy, bo konwencjonal
ny pod względem pomysłu i wykonania. Nawet postać
samego Chrystusa choćby po mistrzowsku zrobiona
przez Rożka nie uratuje już sytuacji. Multiplikowana
bryła figuralna na 5 metrów, — rozrzutność pieniądzu
to cały efekt.
Wobec powyższych wył us,zc zeń zrozumiałem jest,
jak dalece trzeba być nieczułym na swoistą kulturę pol
ską, jeżeli do tych samych szat stylowych, które uajedźca germański narzucił Poznaniowi, komitet posta
nowił dostosować budowę pomnika.
Gdyby sprawa tego pomnika nie była tragiczną, by
łaby strasznie śmieszną.
Przez zniesienie Bismarcka odsłoniły się kształty
klasycznego Teatru Wielkiego (Littmana i Heilmana). 1
było wcale nieźle. Co teraz się stało? Utopił się arcus
triumf ans na tle, którego ustawiona będzie olbrzymia
postać Chrystusa. Architekturą tego nazwać nie moż
na. Wzory klasyczne, które tu przyświecały autorom
czy Łuk Tytusa, czy (o zgrozo Brandenburger Tor, są
ramą dla ruchu ulicznego i stoją w osi ulic, to samo dzie
je się z Arc de Triumphe w Paryżu. A tutaj złamano
-oś i ustawiono łuik równolegle do ulicy, zakrywając
piękny ‘teatr. Całość robi wrażenie kulisy.
Co autorom bramki śniło się właściwie? Loggia
dci Lanzi z Florencji,? Przecież już mistrz Hildebrandt.
najznakomitszy znawca Rzymu klasycznego i genialny
plastyk powiedział, że monachijczycy źle 'zrobili imitu
jąc swoją Feldlberrnlhallą Loggię dci Lanzi. Nic można
— powiada mistrz, — stawiać dziur obok dziur. Prze
strzeń Teatineri str. i ulicy przy zamku królewskim w
Monachium^ jest jeszcze małą w porównaniu do Wałów
w Poznaniu z jednej i, drugiej strony pomnika Serca Je
zusa. I tak mamy dwie dziury obok dwóch dziur. Ani
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z jednej ani zdrugiej strony pomnik nie tanguje z bryłą.
Dlatego' mamy to- wrażenie wolnostojącej atrapy sztucz
nej.
Chrystus i idea Jego to wielka rzecz! Idei, którą
poruszy,ł pierwszy inicjator pomnika Serca Jezusowego
śp. ks. prał. Mayer od św. Marcina bezkarnie nie wolno
zniekształcać.
Dawno już, bardzo dawno wstecz trzeba myślą się
gnąć, gdy sztuka wielka zdrowa rosła u źródeł kościoła
katolickiego1. Silna, jak potok górski rozkrzewiała się
po całym globie. Dla romantycznych dusz było to- za
wsze największym spoiwem: harmonja piękna i religji,
Gotyk ziścił ten ideał. 1 dzisiaj jeszcze w chwilach nat
chnienia u źródeł tych pijemy czar prawdziwych este
tycznych rozkoszy.
Tak! Łatwo krytykować, łatwo ganić, ale zrobić
lepiej odpowiedzą niewierni. Proszę zatem ocenić, jak
my nieuprzywilejowi- wyobrażamy sobie rozwiązanie
rzeczonego zadania. Pomnik Serca Jezusa w Pozna
niu, stać winien jak to zresztą fachowe sfery wykazały,
na vis a vis obecnego, przed przyszłym kościołem na
cmentarz ui sta r o-ś w ię tomar c ińsk im.
Jeżeli jednak jakieś nieugięte względy przemawiały
za ustawieniem pomnika między Coli. Minus a Zam
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kiem to przedewszystkiem przekreślić musimy dzieło
teutouskie.
Nad sylwetą miasta Poznania górować może tylko
On, „jak wróż piorunowy44.
Dlatego pomnik Chrystusa, po obniżeniu wieży —
jak wyżej wspomnieliśmy — z materjałów zupełnie no
woczesnych mógł stanąć (konstrukcja żelazna i gazobetonowa, wieczna). Na samym szczycie gorejące ser
ce jak lampion oświecałby dniem i nocą (specjalne świa
tła), szklane serce promieniujące.
Tak Poznań godnie uczciłby imię Chrystusa.
Na wszystkie strony rozświetlałby promienie mi
łości swej i łaski.
Rząd daje przykład jak snadnie dzisiaj wielkie pro
jekty wykonać można. Przypatrzmy się pracy p. Min.
Kwiatkowskiego wokoło projektu pomnika Wolności w
Gdyni.
Poco paczka upartych i chorobliwie ambitnych lu
dzi, W błąd1wprowadziła wysoko postawione czynniki?.
Niechże więc ten dokument nieszczęśliwy będzie
przestrogą na przyszłość.
Względy artystyczne przy budowie pomnika po
winny były dominować i wszystkie momenty z tern
związane należało dokładnie rozważyć.
M.

W sprawie emigrac;i do Peru
NA PODSTAWIE ROZMOWY Z PROF. SIEMIRADZKIM.
W związku z odbytem niedawno posiedzeniem Pań
stwowej Rady Emigracyjnej!, na którem omawiano spra
wę dalszego kontynuowania akcji kolonizacyjnej na te
renie Peru, p. prof. Józef Siemiradzki, jeden z najstar
szych działaczy emigracyjnych w Polsce, prezes Rady
Międ>zystowarzyszeniowej Towarzystw Opieki nad emi
grantami we Lwowie, udzielił wywiadu naszemu przed
stawicielowi, w którym między inueini powiedział co na
stępuje:
Istotnie część kraju, w której; czynione są próby osadnictwa polskiego, posiada nader żyzną i urodzajną
glebę. Osadnik przy minimalnymi nakładzie pracy może
spodziewać się obfiitycłh plonów. Na przeszkodzie kolo
nizacji nie stoi również klimat, do którego nasz emigrant
może się dostosować. Natomiast Montanja Peruwiańska,
a w szczególności tereny koncesjonariuszy polskich, są
•oddalone od ewentualnych rynków zbytu swych produk
tów' i dostęp do nich jest: bardzo trudny. Dość przytoczyć
fakt, że odległość od ujścia Amazonki, głównego cen
trum handlowego całego dorzecza Amazonki, wynosi
przeszło 9 tys. kim., przy bardzo trudnej i prymitywnej
a co zatem idzie wymagającej wiele czasu komunikacji.
(Bilet okrętowy do Perui kosztuje 200 doi., a więc dwa
razy więcej, aniżeli do Brazylii.) Niedogodności te mo
głoby częściowo usunąć przeprowadzenie linji kolejowej,
któraby połączyła tereny koloni żacy jne z; portami, o
czem jednak w dobie obecnej niema nawet mowy.
Oddalony o 2 tys. km. przeszło od najbliższego mia
sta handlowego Iąnitos, uciążliwej drogi rzeką Ucaiali,
osadnik nasz tylko 'tyle będzie wytwarzał, ile mu jest
niezbędne do codziennego życia, zaś pod wpływem pół
dzikiego otoczenia i prymitywnych, warunków byto

wania szybko spadnie do poziomu miejscowej ludności.
Dotychczas przedsiębrane próby kolonizacji Szwajca
rów, Włochów itdl na terytorium Peru, kończyły się całkowitem fiaskiem. Dlatego też do polskiej kolonizacii w
tym kraju należy się odnieść z dużą ostrożnością, gdyż
wysyłanie licznych grup emigrantów do Peru w obec
nych warunkach komunikactyjnych byłoby topieniem na
szego wychodiźtwa w obcem morzu.
Zdaniem prof. Siemiradzkiego, nic jest wskazanem
zużywać w; kolonizacji peruwiańskiej funduszów spo
łecznych, czy1też publicznych, przeznaczonych na akcje
kclonizacyjną, tembardziej, że nawet przez zaintereso
wane czynniki rządowe, traktowana jest ona, jako eks
peryment.
Obecnie bardziej celową i; korzystną rzeczą, byłoby
kolonizowanie terytoriów w1dorzeczu La Platy i w po
łudniowej Argentynie (Patagonia), oraz w Paranie, gdzie
należy skoncentrować gros własnego wyclhodlźtwa, ze
względu na stan posiadania i możliwości rozwojowe tam
tejszej Polonii-. Tereny wspomniane mając korzystniej
sze warunki, klimatyczne, produkcyjne i eksportowe, po
siadają znacznie dogodniejszą komunikację, aniżeli Montanja Peruwiańska, odcięta od! morza trzema łańcucha
mi i pustynną wyżyną Andów.
Biorąc pod uwagę fakt, że mamy dużo nieprzecięt
nego materiału pionierskiego, winniśmy w przyszłości
skierować nasz wysiłek na wspomniane tereny. Zada
niem społeczeństwa i prasy jest dopilnowanie realizacji
takiego polskiego programu kolonizacyjnego na przy
szłość.
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Ryga w kwietniu.

W kalendarzu kwiecień, ale w Rydze wstrętna li
stopadowa szaruga. Śnieg przekornie pokrywa gęstym
kobiercem szerokie ulice miasta. Podmuchy wiatru
zrzucają co chwila srebrny pyl' szronu z białych drzew.
Po szarym śniegu jezdni pędzą saneczki. Przechodnie tu
lą się w futra i uszaste czapki.
W mgle szarego północnego poranku drzemie staraRyga, historyczne miasto, siedziba potężnej' ongiś
„Hanzy44, zamożnego kupiectwa i kurlandzkiej baronerji.

Prezydent Republili
Łotewskiej
ALBERT KWIESI5

Jest wczesna godzina. Miasto śpi jeszcze i jedynie
od dworca pędzą sanki i samochody mimo drzemiącego
na kamiennem kole zmarzniętego policjanta w szykow
nym szarym mundurze, gęsto przybranym srebrem i w
hełmie angielskim.
Średniowieczna Ryga mało przypomina średnio
wieczne czasy.
Duże jasne ulice szerokie bulwary. Ogromne do
my z olbrzymiemi wystawami sklepowemi.
Tłum stróżów uzbrojony w miotły i szczotki wal
czy z lodowatym wiatrem- czyszcząc chodniki', które
po chwili znowu pokrywa gęsta warstwa lepkiego śnie
gu.
Ryga tonie w białych szronem osrebrzonych ogro
dach. Bulwary, skwery i parki opasały całe miasto i po
mimo zimnej szarugi wiosennej nie straciła ona swego
specjalnego uroku. Tu i tam z gąszczu białych drzew
wynurzają się potężne mury wspaniałych gmachów.
Oto piętrzą się szare kopuły prawosławnego so
boru. Kiedyś połyskiwały złotem, ale praktyczni oku
panci niemieccy zdjęli ca*ą pozłotę na cele narodowe.
W zaspach śnieżnych pogrążył się gmach narodo
wego muzeum. O kilka kroków dalej wznosi się pię
ciopiętrowy dom Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dalej ciągną się jasne ulice centrum. Złote tabliczki na
jasnych dużych domach) wskazują, że osiadł tu cały kor
pus dyplomatyczny. Obok poselstwa polskiego gnież
dżą się dyplomaci litewscy. Są niezwykle przedsiębior
czy i cieszą się popularnością wśród łotyszy. Od czasu

do czasu wydają wspaniałe przyjęcia i bankiety i deko
rują gościnnych łotyszy orderami Giedymina.
Na ulicach zaczyna się nagle gwałtowny ruch. Wy
sypują gromadki dzieci. Studenci w barwnych czap
kach korporanckich, panienki z biur, starzy panowie
i młodzi urzędnicy. Ukazują się barwne pomysłowe
czapki wojskowych najrozmaitszej broni. Ryga zaczy
na swój dzień pracy.
Po goddzinie ruch ustaje znowu, aby na dobre roz
począć się nieco później.
Wychodzę na wielki zadrzewiony bulwar Aspazj1.
Mgła poranku ustępuje miejsca słabym promieniom zim
nego słońca.
Lśnią srebrzyste drzewa bulwaru. Bulwar Aspazj'
to główna ulica miasta.
Ogromne szyby sklepowe, gmachy restauracji ;
cukierni Schwarza. Schwarz to najpopularniejszy i je
dyny duży lokal Rygi. Trzy razy dziennie w dużych
salach cukierni spotkać można całe miasto, począwszy
od ministrów, posłów, il dyplomatów, a kończąc na
skromnych urzędniczkach biurowych. Z dużych okien
pierwszego piętra ładny widok. Piętrzy się samotnie
wśród białych drzew olbrzymi) budynek łotewskiej ope
ry. U małych marmurowych stoliczków tłok i ścisk.
Biegają usłużne kelnerki w białych czepkach. Słychać
wszystkie języki.
Na pierwszy rzut oka określić można narodowość
wszystkich gości.
Siedzą ponuro z obojętnym wyrazem twarzy dwaj
łotysze, nie mówiąc nic do siebie. Obok akuratny staru
szek w skromnem wytartem ubranku, starannie wygo
lony i uczesany zatopił się w szarych arkuszach „Rigasche Rundschau44. Ofiara reformy rolnej — baron kurlandzki, pracujący pewno w jakimś małym sklepiku sta
rego miasta. Śmieją się wesoło rosjanie. Krzykliwie
wymachują rękami żydzi. Oni tworzą tu większość.
Wszędzie jest; ich pełno, zalali całe miasto. Za czasów
Katarzyny Wielkiej pozwolono pięciu rodzinom żydow
skim osiąść W Kurlandji. Widocznie nie mogli się zbyt
nio skarżyć na życie, gdyż w niespełna dwieście lat
później uprzywilejowane rodzinki zamieniły się w pięć
dziesiąt tysięcy ludzi w samej! Rydze. Setki małych czar
nych żydków na ulicach urasta świadczą o tern, że dal
sze dwieście lat nie będą również stracone.
Po paru godzinach kawiarnie Schwarza pustoszeją
Teraz zapełnia się stara restauracja. Jej amaran
towe małe salki pamiętają lepsze czasy.
W małych staroświeckich) pokoikach odbywały się
niegdyś huczne przyjęcia bogatych baronów. Hulało tu
zamożne kupiectwo Rygi. Odwiedzali je często rozrzut
ni oficerowie rosyjskiej gwardii. Wydawał tu przyjęcia
sam gubernator.
A później przyszła w,ojna.
Na małych szarych mebelkach zjawiły się szare
uniformy niemieckich okupantów.
Małe saloniki słyszały nie jedną tajemnicę. Tu od
bywały się poufne rozmowy delegacji; polskiej, gdy pod-
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pisywano traktat ryski. Tui pocieszał się szampanem
towarzysz Joffe po nieudałych występach w gmachu
„Czarnych Głów“.
A teraz przy kryształem zastawionych stolikach
siedzą napuszeni żydzi, w pomysłowych kostiumach. —
Czasem zjawia się zagraniczny dyplomata, czasem woj
skowi łotewscy przyjmują obcego generała.
Naogół jednak stare mury Schwarza żyją wspom
nieniami.

Str. 7

kiej wojny światowej. Pierwsze łotewskie oddziały w
wojsku: rosyjskiem. W gablotkach odznaki wojskowe
i pomarańczowo czarne wstążeczki św. Jerzego. Foto
grafie, mapy, plany. Pod sufitem maski pośmiertne
zabitych wojskowych łotewskich. Przykre wrażcme
riobią białe twarze czasem boleśnie skurczone, czasem
z przeraźliwie otwartemi oczyma. Z bezwzględnym rea
lizmem uwiecznił je biały gips.
Na małym średniowiecznemu wąskiemi domami za
budowanym placu wznosi się koronkowa fasada histo
rycznego domu „Czarnych Głów“._ Płaskorzeźby i po
sągi zdobią tę perłę holenderskiego renesansu. W sta
rej obszernej sali podpisany został pokój z bolszewikami.
O parę kroków
dalej wychodzi się
na szeroką ulicę
nadbrzeżną. Olbrzy
mia biała płaszczy
zna lodem zakutej
Dźwiny. Gdzie nie
gdzie sterczy nieru
choma śniegiem po
kryta berlinka.
Z tamtej strony
Dom „Czarnych Głów"
ciągną się wielkie

Tuż za bulwarem Aspazji zaczynają się wąskie uliczki starego miasta. W mrocznych zakamarkach kryją
się skarby średniowiecznego budownictwa. Strzela w
górę olbrzymim szpicem kościół św. Jakóba, wznosi się
olbrzymi czerwony Tum z XIII wieku. Cisza zalega iego ciemne sklepie
nia. Na starych ma
rach tarcze herbo
we kurlandzkiej arystokracji. Kiedyś
odbywały się tu li
ro czyste nabożeń
stwa wojujących za
konów. Duch woju
jący i teraz widocz
nie nie opuścił mro
cznych sklepień, bo przedmieścia Rygi. W zimie ruch. odbywa się przez
0 posiadanie Tumu lód. Żelaznym mostem nikt nie jeździ. U brzegu czeka
kłócą się właśnie
gromadka zmarzniętych saneczkarzy.
nierncy z łotyszami.
Kto chcę przejechać na tamtą stronę, siada do ma
1 kłócą się na całe
go. Doszło nawet do łych leciutkich ręcznych saneczek. Ponury woźnica z
upadku gabinetu : łyżwami na nogach odbija się od brzegu i mkną szybkie
świat politycznyRy- sanki przez lodową powierzchnię zamarzłej Dźwiny.
gi kotłuje się cze
Nad brzegiem piętrzą się czerwone mury starego
kając na decyzję
zamku. Budował go Wielki Mistrz Zakonu Plettenberg.
sejmu.
Nie jed.no przeżyło stare zamczysko. Teraz na płaskiej
Na skrzyżowaniu kilku wąskich uliczek wznosi się wieży powiewa czerwono-biała chorągiew. Mieszka tu
stary gmach Giełdy. Otaczają go tłumy. Godni, po prezydent republiki Albert Kwiesis.
ważni brodaci starzy żydzi szwargocą poufnie o do
Władza prezydenta republiki łotewskiej jest mini
larach i łatach. I dla nich minęły dobre czasy. Kiedyś malna. Wybory odbywają się co trzy lata a w czasie
przeprowadzano tu1szalone tranzakcje, zjeżdżali się kup krótkiego urzędowania krępuje go ciągle Izba Ustawo
cy z całego świata, a w kieszeniach było ciężkie praw dawcza. W razie zatargu z sejmem stanowisko jego
dziwe złoto rosyjskie.
jest mocno zachwiane, dwie trzecie posłów bowiem wy
Ale i teraz radzą sobie jakoś, codziennie zalegając starczą, aby zmusić ;go do ustąpienia.
gęstymi tłumem podwoje giełdy.
Naogół konstytucja łotewska jest oryginalna. Nie
ma
w
niej żadnej wzmianki o prawach i obowiązkach
Giełda to historja Rygi1, to karta dziejowa potężnej
obywateli.
Regulują je osobne ustawy i rozporządze
„Hanzy". Na górze wspaniałe sale posiedzień. Drogo
nia.
cenne marmury, wspaniałe bronzy przypominają czasy,
Łotysze to dziwny i, niezrozumiały dla nas naród.
gdy przy zielonem suknem pokrytych stołach podpisySzorstcy,
trzeźwi, podejrzliwi noszą piętno długoletniej
wano wielkie umowy z zamorskimi kupcami.
walki o byt, walki toczącej się w! strasznej atmosferze
Teraz iradzą tu nad pomocą dla Uginającego się pod ucisku.
ciężarem kryzysu i agitacji komunistycznej przemysłu
A jednocześnie jak dzieci przywiązani są do starych
łotewskiego.
trądy cyj1 ludowych.
Na małym placyku sterczy samotnie stara czerwo
Dotychczas hucznie obchodzą świętego Jana, za
na wieża. Niegdyś kawalerowie mieczowi przechowy
palają ogniska, ucztują i nucą stare pieśni ludowe; pieś
wali w niej proch i pociski. Teraz w wąskich krętych
ni, które z. ust do ust przeszły przez dziesiątki pokoleń.
pokoikach mieści się muzeum wojskowe.
W pieśniach) tych jest dusza dawnego tubylca. Nie znał
on niewoli możnych baronów, nie znał ucisku politycz
Nu dole broń prehistoryczna. Wyżej późniejsze cza
sy. Hełmy ii zbroje inflanckich rycerzy, czarne pióropu nego i wlał dó pieśni swych coś z; sentymentalizmu po
sze hełmów1 kawalerów mieczowych. Ciężkie rdzą po gańskiego, coś szerokiego i wolnego, czego nie ma dzi
kryte miecze il buławy. A jeszcze wyżej pamiątki wiel siejszy pochmurny podejrzliwy łotysz.
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Dziwny1 jest strój ludowy łotyszek. Wyparła go
wprawdzie tandeta fabryczna; ale są jeszcze okolice
gdzie spotkać można barwne suknie wieśniaczek, białe
chusty wełniane, spięte
na ramieniu olbrzymiemi
klamrami srebrnemu Im
bogatsza wieśniaczka —
tern ozdobniejsza klamra,
tern barwniejsze hafty okrągłeji korony na gło
wie. Niestety oryginalny
strój wieśniaczy zanika
powoli. Tanie lakierki,
jedwabne pończochy le
dwie naciągnięte na gru
be łydki wieśniaczek wy
parły wygodne trepcie
ludowe. Pstre tanie per
kate, skrojone według in
Wieśniaczki łotewskie
dy widualnyclli zapatry
wań miejskich szwaczek
szpecą i bez tego już nie wybitnie piękne postacie ko
biet. Postęp wycisnął tu piętno brzydoty.
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wrażenia. Przeciwnie. Małe zawstydzone domki są
ostatniem wspomnieniem dawnego spokojnego życ:a nad
bałtyckiej stolicy. Co roku znikają z powierzchni ustę
pując miejsca kamiennym kolosom.
Dalekiemu wspomnieniem wieją czyściutkie firanki,
za któremi wieczorem rozlewa się łagodne światło nafto
wej lampki. Pochylone drewniane ganeczki, zardzewiałe
druty ręcznych dzwonków, rzeźbione okiennice znikają
powoli. Ulice mają po trzy nazwy, czasem zupełnie do
siebie niepodobne. Rosyjską, niemiecką i łotewską.
Wszyscy mówią w trzech językach, ale rozpowszech
nionym! jest jednak rosyjski.

Na jednej z głównych ulic nowej dzielnicy sterczy
olbrzymi czerwony dom. Brzydka nowoczesna budowla
błyszczy na słońcu setkami olbrzymich szyb. To naj
większy dziennik rosyjski „Siewodnia“, którego olbrzym'
nakład rozchodzi się po całymi świecie. Świetnie reda
gowany, posiada najlepsze informacje z Polski i jest wy
raźnie dobrze dla Polaków usposobiony.
Prowadzony w duchu walki z bolszewizmem i z
wpływami sowieckiemu! na Łotwie odgrywa poważną ro
lę w życiu politycznemu kraju.
Istnieje tendencja wprowadzenia stroju ludowego
Przed bramą tłoczą się tłumy czekając na w:eczorue
do miast. Pomysł ten jednak nie ma zwolenników.
wydanie.
Powoli zapada mglisty północny wieczór.
Widziałem wprawdzie w jednej z wielkich restauracyj ryskich potężnych rozmiarów' damę wystrojoną po
Wieczorem przedstawia Ryga cudowny widok.
ludowemu. Ondulowane włosy trzymała czerwonymi Jak zaczarowane wynurzają się z ciemności białe koron
haftem ozdobiona korona. Obszerne kształty ściskał kowe sylwetki sznurem pokrytych o/grodów i bulwarów.
czerwony kubraczek. Z pod kratkowanej pstrej sukni Snopy światła padają na srebrne ozdoby drzew i tysiącem
widać było obcasy wysokich trzewików miejskich.
światełek połyskują puszyste gałęzie.
Długo czytała menu, podchodziła do telefonu, paliła
Błyszczą oszklone kioski / owocami. W koszach na
drogie papierosy. Było coś niesmacznego w tej dziw  ■a egu ciepłem tchną złote >tosy pomarańcz i cytryn.
nej postaci operetkowej pasterki na tle komfortowej sali Zw eszoją się ciężkie winogr na figi, morele. W szalo
restauracyjnej z słuchawką telefoniczną w ręku, z pa nych ilościach przywożą je z ciepłych krajów. Niskie
pierosem w jaskrawo namalowanych ustach.
cło udostępnia je wszystkim i owoce tu są bajecznie tan e.
Cisza zalega mięk
Naogół publiczność ulic ryskich jest bardzo niejedno
ko
śniegiem wysła
stajna. Tui i ówdzie wspaniałe futra wystrojonych w
ne ulice. Oto na rogu
Paryżu żydówek. Eleganckie panie dyplomatyczne.Aobok
dwóch ulic zebrała
na jednej smętnej szpilce sterczące przedpotopowe kape
się spora gromadka
lusiki starych niemek'. Czasem czarna gumka ledwie
osób.
Z zaciekawie
trzyma zoologiczny toczek z wyszczypanym ptakiem na
niem
obserwują
starą
przylizanym szyńjonie. Bufiaste rękawy zeszłego stule
kobietę. Patrzy smucia, tworzą zabawny kontrast na tle szykownych) mod
nie przed siebie, nie
nych toalet.
widzi nikogo, szepce
To samo wśród panów. Czasem w tłumie normalnie
coś prędko i schyliw
i elegancko ubranym przewinie się dziwna uszasta czapka
szy głowę odchodzi
i ukaże się płaszcz, skrojony według czysto indywidual
w głąb bocznej ciem
nych i nieco niepokojącysih upodobań właściciela. Tu
nej ulicy.
znowu zabłąka się wysportowany niemiec w myśliw
Nikt nie wie kim jest, skąd zjawiła się w Rydze. Od
skimi kapeluszu z piórkiem i w stroju przypominającym
górali tyrolskich i amerykańskich cowboyów. Ten rodzaj lat dziesięciu dzień w dzień, wi deszcz, w mrozy i w po
wojowniczo-myśliwskiej elegancji spotkać można zresztą godę wychodzi o godzinie dziewiątej na ten sam róg ulic.
Pochodzi chwilę, popatrzy się smętnie przed siebie, szep
i na naszym, Placu Wolności.
ce coś pocichu. Postoi przez parę minut, a gdy wybije
Wojskowi również włożyli sporą dozę inwencji i; po na wieży kościelnej wpół do- dziesiątej oddala się prędko.
mysłowości w swe stroje. Każdy rodzaj broni ma inne Czasem zagadnie ją ciekawy przechodzień. Nie odpowia
czapki. Zmieniają je tu ciągle.
da nigdy;, patrzy jeno z wyrzutem i znika wciemnej ulicy.
A jednak nie robi to wrażenie prowincji. . Jest jakiś I nikt nie dowiedział się dotychczas jaka bolesna tajem
rozmach europejski w ruchu ulicznym. Jest pęd i pośpiech nica kryje się w duszy tajemniczej wieczornej kobiety.
dużego, bogatego miasta. Czasem wśród wielkich ka- Nilgdy przez dziesięć lat nie opuściła swego posterunku.
mienych domów,, wciska się mały jednopiętrowy drewnia Widziałem ją parę razy. Zawsze jednakowo, tajemniczo
ny domeczek; czasem się chyli1stara rudera z krzywym szeipcei coś smutnie, a gdy zegar wydzwoni- godzinę od
dachem i mętncmi szybami. Ale nie robi to przykrego chodzi i znika.
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Przegląd prasy zagranicznej
W jjednym z największych dzienników rumuńsjkich
„Neamul Kjomanesc“ (organ liberałów wydany prztez N.
Jorgę) ukazał się dosłowny przedruk artykułu p. Emila
Zegadłowicza pt. „Droga pracy i mądrości ku wielkości
Namdu“, zamieszczanego w numerze 3-dim „Od A do
Z“.
SPRAWA ROZBROJENIA.
„Journal des Dćbats“ omawia ostatnie wystąpienie Vandervelde‘a w parlamencie belgijskim z okazji debat nad dodat
kowemu kredytami na obronę państwa i charakteryzuje w na
stępujący sposób zachowanie się leadera belgijskich socjalistów:
„Należy stwierdzić fakt, że socjaliści broniią niemieckich tez
we wszystkich dziedzinach, czy chodzi o Anschluss, czy też
0 rozbrojenie; dowodzi' tego raz jeszcze Vandervelde twier
dząc, że traktat lokareński jest dostateczną gwarancją bez
pieczeństwa, woibec czego kredyty wojenne są zbyteczne
1 mogłyby tylko narazić na szwank autorytet moralny Belgji.“

PO WYBORZE PREZ. DOUMERi*
„The Times“ w kor. z Paryża, omawiając porażkę Brianda, podkreśla, iż polityka zagraniczna Francji z konieczno
ści musi pozostać bez zmiany, gdyż żaden inny kierunek nie
może zadowolić dążeń większości społeczeństwa francuskiego.
Kor. pisze, iż równocześnie jednak panuje przekonanie, że me
tody nie były zupełnie odpowiednie, i że nadszedł czas, wyka
zujący konieczność zastosowania metod b. precyzyjnych, —
może nawet bardziej stanowczych, lecz w ramach dotychcza
sowej polityki pokojowej.

wiatry zepchnęły politykę niemiecką z tego kursu. Gdyby •
udało się doprowadzić do serdecznego porozumienia pomiędzy
Berlinem i Paryżem — tak rozumują rewizjoniści — mogłaby
Francja wywrzeć odpowiednią presję na Polskę. Rewizjoniści
niemieccy gotowiby wtedy zerwać z systemem porozumienia
niemiecko-sowieckiego, zapoczątkowanym w Rapallo.
Ale poza tern wszystkiem jak wyobrazić sobie praktycznie
oddanie Pomorza Niemcom?
Jest jasnem, że po odstąpieniu Pomorza Niemcom zaczę
łoby się „naprawianie krzywd“ . Emigranci niemieccy powró
ciliby na tereny, a element polski byłby conajmniej zepchnięty
ze swego stanu posiadania. Proces „naprawiania krzywd11
rozpaliłby niebezpieczne przeciwieństwa narodowościowe na
Pomorzu i w tym stanie rzeczy, jakiekolwiek możliwe stosunki
pomiędzy Berlinem i Warszawą byłyby nie do pomyślenia.
Europa wschodnia stałaby się zarzewiem niepokojów, groź
nych dla całego kontynetu. Zysk niemiecki byłby jedynie
natury komunikacyjno-geograficznej: stworzonoby lepsze po
łączenie Niemiec z Prusami Wschodniemi, ale pod względem
gospodarczym przeważałyby skutki niepomyślne.
Oddanie Pomorza Niemcom mogłoby nastąpić jedynie na
podstawie plebiscytu. A rezultat tego plebiscytu byłby dla
Niemiec fatalny. Przecież już w 1920-ym roku mniejszość
niemiecka na Pomorzu liczyła 20 proc. ludności...
Oddanie Niemcom Pomorza jest nie do pomyślemia i jako
środek dla pacyfikacji Europy — musi być odrzucone —
kończy korespondent dziennika szwajcarskiego swój artykuł,
będący tematem dzisiejszych rozmów w kuluarach Rady Ligi
Narodów.

POLSKA A GDAŃSK.
PRASA SOWIECKA.
„T E re Nouvelle“ , w art. J. Ossoła (deputowanego z Al„Izwiestja“ ogłaszają dane statystyczne o rozwoju prasy pes Maritimes i b. ministra) omawia naprężone stosunki po
sowieckiej. Liczba dzienników w ZSRR. wzrosła z 605 w r. między Gdańskiem i Polską i nazywa politykę min. Strassbur1928 do 1409 w r. 1931. Nakład dzienników w r. 1928 w y gera rozumną, gdyż komisarz R. P. pozostając nie wzruszonym
nosił 8 miljonów 800 tys. egzemplarzy, zaś w r. 1931 ponad w kwestjach zasadniczych, potrafił doprowadzić w pewnym
30 miljonów. Pod względem narodowościowym prasa sowiecka momencie do prawie normalnych stosunków polsko-gdańskich.
uległa unarodowieniu językowemu. W RSFRR. — 41 dzien Niestety od chwili zwycięstwa Fiitlera w ostatnich wyborach
ników wydawanych jest w językach mniejszości. W USRR. w Niemczech, koła pangermanistyczne wysilają się w prowo
dzienniki wychodzą w 7 językach, w BSRR. w 5, w Federacji kowaniu Polaków i wyzyskują każdą nadającą się okazję,
Zakaukaskiej w 8, w Uzbekistanie w 5 i Turkmenstanie w 3 ażeby podburzać ludność niemiecką Gdańska. Od dwuch lat
językach.
podniecają nacjonaliści1 obawy Gdańszczan co do konkurencji
portu w Gdyni, która ma stać się nazbyt niebezpieczną dla
MOCARSTWA A Z. S. R. R.
„The MorUing Post“ , omawia w art. wst. rewelacje do Gdańska. Najciekawszy i zabawny jest w tej sprawie ten
tyczące pięcioletniego planu gospodarczego Sowietów, po szczegół że, jak to podniósł w swym odczycie wygłoszonym
czynione przez byłych urzędników 'sowieckich w W. Brytanji, w sali Fundacji Carnegie‘go William Martin, „sami Gdańszcza
którzy odmówili powrotu do Rosji. Na postawie tych rewe- nie są wynalazcami Gdyni.“ W 1920 r. podczas sesji Ligi
łacyj autor dochodzi do wniosku, że celem „piatiletki" jest Narodów p. dr. Sabni wystąpił wobec delegata polskiego prof.
zdezorganizowanie rynków i podważenie wszelkiej stabilizacji. Askenazego z radą, ażeby Polska wykorzystała zatokę Gdyń
Sowiety utrzymują wzrost bezrobocia w państwach uprzemy ską i nie nalegała na używanie portu Gdańskiego. „Dziś,
słowionych. Cały plan gospodarczy Sowietów ma na celu kiedy Polacy stosownie do rady burmistrza Sahma, stworzyli
wywołanie rewolucji światowej. Powodzenie tego planu, zda z małej wioski rybackiej wspaniały port, który chlubnie świad
niem informatorów „The M orni rug Post“ zależne jest od współ czy o ich silnej woli, energjii1 i inicjatywie, — przestraszyli się
działania świata kapitalistycznego. Sama W. Brytanja udziela Gdańszczanie rozmachu jakiego nabiera Gdynia“ . Obawy
Sowietom 30% kredytów. Autor występuje przeciwko ta te-r- zdaniem autora art. — są jednak nie uzasadnione, gdyż
kiemu stanowi rzeczy i nawołuje W. Brytanję do podjęcia sa taj wielki kraj, jakim jest Polska, nie tylko może wyżywić,
ale nawet potrzebuje obydwuch portów: „Gdańska i Gd'yni.“
moobrony.
„Dzień Kowieński“ , zamieszcza p. t. „Gdańsk i Gdynia“
TRZEŹWY GŁOS NIEMIECKI.
Najpoważniejszy dziennik w Szwajcarji niemieckiej „Ncue obsz. art. Jawnuty, dowodzący, że zarówno Gdańsk jak i Gdy
Ziirchcr Zcitung“ przynosi artykuł swego korespondenta ber- nia — ze względu na wzrost obrotu handlowego Polski z za
* lińskiego zatytułowany „Niemcy i Polska/- Autor korespon granicą — mają przed sobą widoki świetnej przyszłości, a prze
dencji zastanawia się nad możliwością zaspokojenia pretensyj to skargi Gdańszczan — z powodu rzekomego upośledzenia
niemieckich do Pomorza i stawia pytanie — w jaki sposób Gdańska przez Polskę na koizyść Gdyni — są bezpodstawne.
mogłaby Polska być zmuszona do oddania Niemcom terytor- Autor przytacza szereg danych, charakteryzujących przeszło
jum pomorskiego.
Wkażdym razie nie w drodze wojny — czterokrotny wzrost obrotu towarowego w porcie gdańskim
odpowiadają na to Niemcy, których podpis figuruje przecież w porównaniu z r. 1913; dalej uzasadnia budowę przez Polskę
pod traktatami, zawartemi w Locarno. Jednak jasnem jest, portu Gdyni nietylko względami ekonomicznemi lecz i wzglę
dami wojskowemi, wskazując na fakt odmówienia wyładowa
że droga skargi prawnej nie byłaby skuteczna.
Natomiast przymierze Francji z Polską jest faktem o zna nia broni w r. 1920 przez gdańskich robotników portowych.
czeniu decydującem, z którem Niemcy muszą się liczyć. Po Następnie autor przechodzi do omówienia wielkich zysków,
lityka rewizjonistyczna nie może osiągnąć celu bez stworzenia jakie ciągną z polskiego handlu zagranicznego niemieckie por
nowych podstaw takiej konstelacji międzynarodowej, której ty (Hamburg, Brema i Szczecin) z powodu kierowania nad
jądrem byłoby najściślejsze porozumienie francusko-niemieckie. chodzących do Polski i wysyłanych przez nią towarów wysoTo był kurs dr. Stresemanna, ale od chwili jego śmierci silne kowartościowych do wspomnianych portów niemieckich za
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miast do Gdańska i Gdyni, które nie posiadają dotychczas
bezpośredniej stałej komunikacji z krajami azjatyckiemi, A fry“
ką i Australją.
W końcu autor wskazuje na niebezpieczeństwo dla Polski,
płynące z niemieckiego systemu taryfowego, który dąży do
uzyskania jaknaj większej ilości przewozów tranzytowych
i zapewnienia sobie reeksportu w przeszktałconej formie tych
samych towarów. „Środki obronne, jakie stosuje Polska wo
bec tych zaborczych planów Niemiec, są — pisze Jawnuta —
pokrewnej natury i uwidaczniają się w budowie taryf. K o
nieczność uintensywnienia tej obrony narzuca się Polsce obec
nie z coraz większą siłą, zwłaszcza, że sprawa przyciągnięcia
artykułów wysokowartościowych w obrocie zagranicznym Pol
ski przez Gdańsk i Gdynię aktualizuje się coraz bardziej i mo
ment decydujących rozgrywek w tern przedmiocie między ko
lejami obu państw zbliża się. Jest rzeczą niewątpliwą, że or
ganizacja polskiego zaplecza postępuje naprzód w szybkiem
tempie. Do usprawnienia jej przyczyni się znakomicie ukoń
czenie budowy linij kolejowej Górny Śląsk — Gdynia, co —
wobec udzielenia przez finansistów francuskich na ten cel
odpowiedniej pożyczki — jest kwestją najbliższej przyszłości.

NA MARGINESIE NOWEJ ORGANIZACJI B. B.
„Corriere della Sera“ , w korsp. z Gdańska, chrakteryzującej obecne położenie polityczne w Polsce, twierdzi, że kon
soliduje się ono na zasadach zbliżonych do faszyzmu. Blok
Bezpartyjny nie jest stronnictwem, lecz ugrupowaniem różnorodnem, połączonem chęcią współpracy z marsz. Piłsudskim.
Elitę Bloku Bezp. stanowią — zdaniem dziennika — konser
watyści, przedstawiający wielką własność, oraz „pułkownicy",
dążący do silnej władzy w państwie. W bloku widoczne są
sympatje dla faszyzmu. W ostatnich czasach Blok znacznie
się zbliżył do faszyzmu, przybierając ustrój podobny do fa
szystowskiego. Ustanowiono Wielką Radę, jako organ na
czelny Bloku, ściśle zespolony z rządem. Sytuacja w Polsce
potwierdza — wg. dziennika — fakt przenikania faszyzmu
poza granice Włoch, gdzie naród zdrowy okazuje dążenie do
przyszłości ponad staremi zasadami demókratyzmu.
BOLSZEWICKIE PIENIĄDZE I OBIECANKI.
„ L ‘Ere Nouvelle“ , zamieszcza list A. Rechberga, w któ
rym tenże stwierdza, że propaganda bolszewicka w Niemczech
zyskuje ciągle na terenie we wszystkich warstwach społeczeń
stwa, które po wojnie, wskutek ciężkich warunków gospodar
czych stało się przekupne. „Przedewszystkiem politycy nie
mieccy są obecnie do nabycia po dość niskach cenach." Bol
szewicy, wydają mniej więcej 300 milj. franków na propagandę.
Pozatem obiecują oni Niemcom, że za cenę ich współpracy
w przyszłej wojnie z Polską i Francją, otrzymają Niemcy nie
tylko „korytarz", lecz całą Polskę, Alzację i Lotaryngię, jak
również zachodnie prowincje francuskie. Takie perspektywy
są nęcące nawet dla patrjotów niemieckich, których „uczci
wość" jest niewzruszona, a których honor narodowy cierpi od
czasu przegranej wojny. Tymczasem „Francja nie chce ustą
pić „korytarza” drogą przyjacielskich pertraktacyj i zawrzeć
ścisłego sojuszu z Niemcami." Co do Anschlussu, to A. Rechberg sądzi, że byłby to bardzo kiepski interes dla Niemiec,
gdyż Austrja mogłaby być tylko ciężarem dla Rzeszy tak pod
względem finansowym, jak i ekonomicznym.
PRZEDMURZE EUROPY.
„U Europy Nouvelle“ , podaje streszczenie pracy Georges
Roux o Polsce i jej stosunku do Europy. Przeznaczeniem
i posłannictwem międzynarodowem Polski jest rola przedmurza
Europy, dlatego też należy usuwać wszystko co mogłoby za
grażać Polsce. Mała i bezsilna Polska stanowiłaby zbyt wiel
ką pokusę dla zaborczych apetetów pangermańskich Niemiec
i dla komunistycznej Rosji. Z chwilą zniknięcia, lub nawet
osłabienia, politycznego Polski, bezpośredni kontakt hitlerow
skiego pangermanizmu z bolszewizmem moskiewskim dałby
w rezultacie teren dla rozlania się komunizmu po Europie.
Nie należy nigdy więc zapominać o tern, że mocna Polska jest
forteca kultury europejskiej, a słaba Polska byłaby wyłomem
w tej kulturze.
SILNE WĘZŁY.
„Ajan Sana“ , (czołowy organ lapcwców w Helsingforsie)
z okazji polskiego święta narodowego pisał: „Kiedy naród1
'polski jutro obchodzić będzie święto swoje, niech wie, że każdy
Fin najserdeczniejsze w dniu tym składa jemu życzenia. Dawne
państwo polskie po 150 latach powstało z gruzów i ruin i na
nowo stanowi przedmurze Zachodu przeciw Moskwie. Polska

Z teki M. Arciszewskiego

—

Karykatura prof. O.

pełni na południu tę samą straż honorową, jaką pełni Fmlandja
na północy. Wspólne dzieje, wspólne niebezpieczeństwa, łą
czą nas sil nem i węzłami z Polską. O tern winien pamiętać
każdy Fin."

DUMPING SOWIECKI.
„The Daily Mail“ , w art. wst., atakuje ostro rząd labourzystów, iż nie przeciwdziała dumpingowi sowieckiemu.
Asumpt do wystąpienia dał dziennikowi import 15.000 beczek
masła sowieckiego, sprzedawanego po niezwykle niskiej ce
nie na rynku brytyjskim. Autor wzywa wszystkie państwa eu
ropejskie oraz Stany Zjednoczone do skoncentrowanej akcji
przeciwko dumpingowi polityce sowietów.
„The Daily Mail“ , pisze, że Sowiety prócz zamierzonego
dumpingu masła na sumę 2 mil jonów funt. szt. przygotowują
dumping mydła, chemikalji oraz tanich ubrań męskich na ry
nek brytyjski.

STANOWISKO WĘGIER WOBEC „ANSCHLUSSU44.
„La Tribuna“ , w kor. z Budapesztu zastanawia się nad sto
sunkiem Węgier do Austrji i Niemiec, twierdząc, że na Wę
grzech mie jest mile widziane zacieśnianie węzłów między Au
strją a Niemcami. Węgrzy, liczący 8 miljonów, wolą sąsiado
wać z Austrją mającą 6 miljonów ludności, miż z wielkim blo
kiem niemjecko-austrjackim o 70 miljonach ludności. Pomimo
trudności i krzywd powojennych, Węgrzy są dumne z zupełnej
niezależności narodu, która nie uwydatniała się należycie w
mozaikowej! monarchji austrjacko - węgierskiej. Byłyby też
za tern, by ks. Otto zadowolił się koroną św. Szczepana, a za
pomniał o Wiedniu. Pod względem gospodarczym zbliżenie
Węgier z Austrją może być dla Węgier korzystne, ale pod
względem politycznym nie pożądane, bo za Wiedniem Węgry
widzą Berlin. To też Węgry starają się utrzymać z Austrją
stosunki wyłącznie gospodarcze, a pod tym względem obydwa
państwa doskonale się uzupełniają. W razie połączenia Austrji
z Niemcami Pbawiają się Węgry o swój młody przemysł, któ
ryby nie mógł wytrzymać współzawodnictwa z niemieckim.
A przemysł ten jest Węgrom konieczny, bo daje zajęcie nad
wyżce ludności rolniczej. Przed wojną bowiem miały Węgry
'50 mieszkańców na km.2, a po wojnie mają 90. 2 tych więc
względów życiowych niepożądane jest dla Węgier połączenie
gospodarcze Austrji z Niemcami.
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Polska rzeczywistość oglądana z zewnątrz
Swego czasu prof. Bartel zirobił rozróżnienie między rzeczywistością
rzeczywistą i urojoną. Idąc śladami tej myśli należy stwierdzić, że tę
pierwszą rzeczywistość niesposób oglądać inaczej jak z zewnątrz.
Tworzywem politycznem danego kraju jest jego ludność. Zasta
nowimy się więc najpierw nad charakterem tego tworzywa. Ludność
pod względem kulturalnym i cywilizacyjnym można podzielić na szereg
grup, 'dąc w ślad za podziałem porozbiorowym i uwzględniając pewną
różnice między t. z. Kongresówką a Kresami Wschodniemi. Jeżeli jednak
weźniemy pod uwagę, jako najbardziej charakterystyczne stosunki naro
dowościowe i gospodarcze, to musimy przyjść do przekonania, że zasadni
cza rozbieżność istnieje tylko między byłym zaborem rosyjskim i austrjackim razem wziętym, a Kresami Zachodniemi.
Nasze Kresy mimo mniejszości niemieckiej, która postępowo za
nika dościowo, są zwartym terenem etnicznym polskim o wyraźnej jedno
litej narodowościowo strukturze gospodarczej. Polak w b. zaborze nie
mieckim jest człowiekiem kultury zachodniej, jest poza tern obywatelem
nawarstwionym normalnie t. j. przenikającym jednolicie wszystkie grupy
i klasy ludności.
Mieszkaniec tych ziem jest nasiąknięty jak gąbka, negacją wobec
czynnika obcego. Reszta Polski jest obecnie dla niego tym czynnikiem
niezrozumiałym, (niemal wrogim,) dzięki odrębnościom psychicznym i poczęści kulturalnym. Ludność Ziem Zachodnich, jako ludność o wyższym
potencjale gospodarczym i kulturalnym, czuje odpływ swych sil na rzecz
uboższych części wspólnej ojczyzny i, nie mogąc wywrzeć na losy całości
tego wpływu, do jakiego miałaby słuszne pretensje, przerzuca się do negacji,
popierając chętnie prądy opozycyjne dla opozycji. Były poseł Włoch
w Warszawie Tomassini słusznie więc w swem dziele mówi o „frondzie
Wielkopolskiej/*
Jakież kolejno wartości przedstawia tworzywo polityczne 25 miljonów ludzi, zamieszkujących pozostałe dwa byłe zabory?
75 proc. mieszkańców stanowią rolnicy - chłopi, pod względem go
spodarczym parjasi, kulturalnie — analfabeci, bez względu na to, czy
umieją trochę czytać, czy nie. Ludność miejska składa się niemal z po
łowy żydów, których trzeba będzie w ciągu długich lat wychowywać
na obywateli Państwa Polskiego, — druga część ma nogi i głowę, połą
czone zamiast korpusem mieszczańskim (kupieckim) cienką nicią pół —
i ćwierć — inteligencji. Nogi, skore aż nadto do biegu — to klasa robot
nicza, w porównaniu do zachodnio europejskiej o wiele niższa kultural
nie, głowa — to inteligencja niezbyt liczna, jeżeli ma się na myśli zawody
wolne, przeważnie biurokracja wszelkich odcieni i rang.
tyczne.

Na takiem podłożu próbują się rozwijać nasze ugrupowania poli
Zrobimy teraz ich przegląd, poczynając od lewicy.

Socjalizm jest siłą okrzyczaną. Kiedyś posiadał na swe usługi dość
znaczne zastępy inteligencji, które doń należały z pobudek przcciwzaborczych. Dziś jest to partja dokładnie rzecz biorąc, 800 tysięcy robotni
ków fabrycznych, w najlepszym razie 10 proc. ludności, z paroma sta
rem! menerami partyjnymi, odziedziczonymi po dobrych przedwojennych
czasach. Niemniej jednak nasz socjalizm, nawet tak zredukowany, jest
jeszcze pewną siłą, o ile za siłę będziemy uważali partję, która może skup:ć pod swerni sztandarami w najlepszym razie 50 — 70 proc robotników
i która została pozbawiona na wiele lat przypływu nowych sil inteligent
nych. Trzeba pamiętać, że doktryna socjalistyczna zatraciła w czasach
dzisiejszych te wartości pociągające, jakie miała w wieku X I X i że intekgent, który pójdzie dziś pod czerwony sztandar, to w najlepszym ra
zie jednostka, która będzie spekulowała na zajęcie „intratnego" stano
wiska sekretarza robotniczego.
„Chłop potęgą jest i basta." Dla poety w każdym kierunku, dla
polityka tylko ilościowo. Jakościowo jest cała ta warstwa zerem. Istnieją
stronnictwa wielkich agrarjuszów, jako wielkich kapitalistów, ale stron
nictw chłopskich w wielkich demokracjach zachodnioeuropejskich niema.
Nie zna ich Francja, nie zna Anglja i nie znają nawet Niemcy, gdyż ma
łych partyjek chłopskich liczyć nie warto.
Chłop, gdy się obdarzy prawem głosowania, może być wyborcą,
ale nie może być tworzywem partji, ponieważ nie może się zorganizować
inaczej jak za pośrednictwem ośrodków miejskich i ponieważ „góra" jego
partji musi żyć i działać w miastach i tem samem prędzej, czy później stać
się zespołem par exccllencc mieszczańskim. U nas nie jest inaczej. Nas;te
chłopskie partje — to jaczejki miejskich spryciarzy w rodzaju Thugutta,
Dąbskiego, czy Kiernika, w których chłop jest wyborcą, czasem posłem,
niemającym nic do gadania, a zawsze i wszędzie tylko dekoracją.
Kiedy rządy pomajowc zaczęły tworzyć zalążki polityki rolnej
stwierdzono z wielikiem zdumieniem, że chłopskie partje dolą gospodarczą
swego wyborcy się zupełnie nie interesowały. Ludzie, krótkowzroczni
przypisali to nieuczciwości, niemoralności i innym „nie" leaderów chłop

skich. Co za głupstwo? — Skąd taki Kiernik miał się w swojej bocheń
skiej kancelarji adwokackiej nauczyć polityki rolnej i co go właściwie
miało obchodzić, czy chłop dostaje za kilo wieprza żywej wagi dajmy nato
20 czy 50 groszy???
Nasze chłopskie partje' — to są partje nielicznych ugrupowań
mieszczańskich, które w poszukiwaniu wsiowych mandatów zaczęły się
zajmować potrzebami małego rolnika i które się tego nauczą za lat kilka,
o ile będą rozporządzały w swem łonie dostateczną liczbą inteligentnych
uczniów. Tak będzie kiedyś. Dziś można zamknąć nielicznych prowo
dyrów do więzienia, (ich wyborcy dowiedzą s<ę o tem z ust do ust po
pól roku) i partje zlikwidować bez reszty. Można nawet chłopu odebrać
prawo głosowania do sejmu. Demonstracje urządzą „bracia robotnicy"
w miastach. N a wsi będzie panował idylliczny spokój.
Kto może dziś i w promieniu 25 lat rządzić Polską? Socjaliści? —
Nie, ponieważ są za słabi. Chłopi? — Nie, choćby dlatego, że ich fran
cuscy koledzy, 50 lat zawansowani w kulturze i 500 proc. przeciętnie
bogatsi, nie wywierają żadnego wpływu na rządy bezpośrednio. Nacjo
naliści? Nie, nie i jeszcze raz nie, poineważ są za słabi, będą słabi, są
groźbą dla całości Państwa i będą nią dotąd, dokąd będziemy mieli 30 proc.
mniejszości!!! A więc kto? — Biurokracja!!!
Biurokracja w Polsce jest potężną partją. W 99 proc. narodowa,
w 100 proc. złożona z inteligencji wszelkich wymiarów, przenikająca or
ganizacyjnie wszystkie tereny Państwa, jednocząca w swem łonie 73 proc.
przynajmniej kulturalnego mieszczaństwa, liczniejsza od klasy robotników
fabrycznych (około miljon ludzi) — „biurokracja potęga jest i basta" —
potęga wobec której siły intellektualne poszczególnych ugrupowań par
tyjnych nawet razem wzięte są niczem.
Teraz możemy zrozumieć, że gdy przed rokiem 1926 nasza biu
rokracja nie miała wodza i nie siedziała silnie w siodle, to pozostając
pod wpływem stronnictw politycznych, była razem z nimi galaretą a nic
kręgosłupem społeczeństwa.
Dochodzimy do prawdy, że biurokracja nie może wytworzyć pro
gramu w znaczeniu partyjnem. Program taki nie mógłby być krytycznym.
Nie jest przyjęte, aby ktokolwiek sam siebie krytykował. Program ten nie
może zapowiadać urządzenia Państwa w myśl zgóry przyjętej doktryny,
gdyż takiej doktryny nikt nie wynalazł dla ludzi sprawujących rządy,
natomiast wynaleziono ich setki dla ludzi, obiecujących urządzenie raju
dla wyborców na koszt swej... nieodpowiedzialności. W historji niema
zresztą precedensu programu politycznego biurokracji. Gdzie jest jest
program „ A " tam pojawia się program „B “ biegunowy różny. Czy biu
rokracja może się narażać na wewnętrzne dyskusje programowe? Czy te
raz można się dziwić, że biurokracja nasza tworząc swą partję musiała
dla niej znaleźć nazwę Bezpartejnego Bloku Współpracy z Rządem?
W świetle powyższych uwag kwestja naprawy ustroju nabiera wła
ściwego posmaku. To co się nazywa wzmocnieniem władzy wykonawczej,
powinno się nazywać wzmocnieniem i ustabilizowaniem władzy biurokracji.
Czy należy się zgodzić z takim stanem stosunków politycznych? —
Z rzeczywistością zawsze się godzić trzeba. Wprawdzie można rościć
pretensję do natury z tytułu np. prawa powszechnego ciążenia, ale wątpi
my bardzo czy takiego rodzaju pretensja ma wartość praktyczną. Można
bardzo boleć nad tem, że Polska nie posiada własnego mieszczaństwa, ale
czy z tego wynika, że trzeba oddać władzę w Polsce w ręce robotniczochłopskiego analfabetyzmu, kierowanemu przez kilku dziesięciu spryciarzy,
czy paru setkom endeckich lekarzy i adwokatów? C zy cały aparat pań
stwowy ze swą tak liczną inteligencją ma być takiej spółce podporządko
wany w imię idei zapewnienia mandatów tym pasorzytom ustroju parla
mentarnego?
Gdy nasze mieszczaństwo dojdzie do takiego punktu rozwojowego,
jak chociażby w byłej dzielnicy pruskiej, rola biurokracji będzie skończo
na. Ale do tego momentu nic i nikt jej nie zastąpi. Nasi menerzy partyj
ni, którym się zdaje, że „sanacja" jest stronnictwem, i którzy sądzą, że to
stronnictwo, jak każde inne, „wykończy się", są w grubym błędzie. Biu
rokracja się nie wykończy, bo zniąby się skończyło Państwo. Biuro
kracja ta, gdy raz poczuła swą silę, nieda się wyrzucić z siodła komu inne
mu tylko sile. To wyrzucenie z siodła — to nic rewolucja. Na barykady
nie pójdą ani żydzi, ani chłopi, ani endeccy adwokaci, ani służące od św.
Zyty, ani... biurokracja przeciwko sobie samej, ani wreszcie robotnicy,
bo ich jest za mało i są zbyt podzieleni na waśniące się obozy. Natomiast,
gdy powstanie mieszczaństwo silnie materjalnie i o wysokim poziomie
kulturalnym, wyższym niż biurokracja (kiedyś tak być musi) to ta ostat
nia nie ugnie się przed nim sama, nie zdając sobie z tego sprawy.
Poczekamy na ten moment pół wieku.
Warszawa w maju.
St. Pilecki.

Str. 12

OD A DO Z

Nr. 5

Z NOTATNIKA WYDARZEŃ
TYLKO 5 PROC.
Uchwałą Rady Miristrów z dnia
ustalono ostatecznie sprawę obniżki
wojskowych.
Cofnięty urzędnikom
dodatek obniża się wojskowym tylko
0 5 proc. I to z dniem i czerwca rb.

18 b. m.
uposażeń
i j u/o-wy
o 1/ tj.

ZATARGI O PŁACĘ
W GÓRNICTWIE.
Między związkami zawodowemi górników
a przemysłowcami w zagłębiach Dąbrowskiem,
1 Krakowskiem taczy się ostry zatarg o płace.
W Zagłębiu Dąbrowskiem w dniu 19 bm. gór
nicy zademonstrowali powszechnym strajkiem
przeciwko obniżce plac. Strajk miał przebieg
spokojny. Natomiast w Zagłębiu Krakowskiem
w Jaworznie doszło do krwawych starć między
podburzonym przez komunistów tłumem a połiją. W wyniku starcia padło 6 zabitych i kilku
rannych.
Ponieważ dobrowolne zawarcie nowej umo
wy o płace napotyka na trudności, Min. Pracy
i Op. Spoi. wezwa'o obie strony do zgody na
arbitraż. Orzeczenie Ministerstwa uwzględniło
by w dużym stopniu interesy górników.

STRAJK TAKSÓWEK
I AUTOBUSÓW.
W dniu 18 bm. od rana do godziny 24-tej
trwał strajk demonstracyjny taksówek i autobu
sów podmiejskich na terenie Wielkopolski, Po
morza, Warszawy, Krakowa i Lwowa. Demon
stracja ta wymierzona przeciwko ustawie o fun
duszu drogowym, zdaje się, nie wpłynie na zmia
nę stanowiska odnośnego ministerstwa.

Pociągi osobowe mkną obecnie z szybkością
najszybszych kurjcrów.
Droga pociągu oso
bowego z Warszawy do Poznania trwa 5 go
dzin i kilka minut tj. krócej niż dotą 1 szły
pociągi pospieszne. Kurjer Warszawa Poznań
zatrzymuje się ledwie 3 razy. I tak na w zy-tkich niemal bujach. Pogorszenie w/kazuje je
dynie odcinek Poznań-Kraków.

KRYZYS.
Świetny warszawski teatr rewjow/ Qu;
pro Quo musi nietęgo prosperować, bowiem
za pośrednictwem kuponu Kurjera C z a we 1..ego
dodaje do każdego biletu kupionego jeleń bilet
za darmo.

DO JESIENI.
Polityczny Olimp europejska - Liga N a
rodów, aczkolwiek grzmiał gromami potępie
nia na niemieeko-austryjacki anschlus, uznał
się niekompetentnym do wydania wyroku. Od
dano. sprawę do rozpatrzenia Trybunałowi w
Hadze. Orzeczenia spodziewają się na je: cib
W międzyczasie Niemcy czynić będą dalsze
przygotowania do unji celnej.

DEUTSCHLAND.
Pancernik niemiecki „ A ", dokoła którego
było tyle wrzawy, został spuszczony na wodę
i ochrzcony imieniem „Deutschland". Dosłow
nie cały naród niemiecki jednoczył się w uczu
ciu najlepszych życzeń dla sukcesów bojowych
tego arcydzieła nowoczesnej techniki i zdoby-

czy w dziediznie zbrojeń morskich. Osobliwy
omen towarzyszył temu aktowi. Zanim bowiem
prez. Hindcnburg zdążył dokonać aktu chrztu,
pancernik przedwcześnie zanurzył się w wodzie.

OD TAKICH KRÓLÓW,
ZBAW NAS PANIE...
Niebardzo musjał kochać swój naród i niez
byt wielkie zaufanie żywić do własnego pań
stwa król hiszpański Alfons, bowiem kolosalne
mienie ulokował w bankach zagranicznych.
Opuszczając granice państwa nie zdążył tylko
spieniężyć majątków osobistych. I mocno tego
żałuje.
Now y rząd hiszpański postanowił skon
fiskować własność prywatną króla, znajdującą
się jeszcze w Hiszpanji. Po niewczasie stwier
dzono, że król wyzyskiwał uprzywilejowane sta
nowisko do osobistego bogacenia się kosztem
narodu.

BEZCZELNOŚĆ SOWIECKA.
Konsulat sowiecki we Lwowie, aby zdo
być atut propagandowy przeciw Polsce, zainscenizował zbiegowisko tłumów w ten sposób,
że jeden z urzędników konsulatu rozdawał bez
robotnym banknoty jednodolarowc i wzywał
do wyjazdu do Rosji. Amatorów dolarów ze
brało się setki. Gdy na miejsce przybyła polic
ja i zaczęła rozpędzać tłum z konsulatu poczę
to akcję tę filmować. Nie ulega wątpliwości,
że film ten puszczony będzie w Rosji w tym ce
lu, aby wykazać jak się w Polsce teroryzuje
lud roboczy. Ot, sposoby!

ZATARG W MARYNARCE
HANDLOWEJ
Oficerom polskiej floty handlowej zapro
ponowano obniżkę pensyj o 10 proc. Związek
oficerów odrzucił tę propozycję. Wobec tego
doręczono im wymówienia pracy.
Jednakże
związek nie zmienił iswego stanowiska. Posta
nowiono nie wracać na statki, z których niejed
ne odejść miały z ładunkami w podróż.

OSOBLIWY TYDZIEŃ.
Nietylko u nas tydzień ten był pod zna
kiem strajków, bowiem i w północnych okrę
gach przemysłowych Francji w dniu 18 bm.
strajkowało 150 tysięcy robotników. Oczywista
i tam przeciwstawiono się zamierzonej obniżce
plac.

„CZARNY PIOTRUŚ".
W warszawskich zakładach Skody wypró
bowany został pierwszy polski silnik lotniczy,
który, po wykazaniu pełnej sprawności, bę
dzie miał zastosowanie nietylko dla naszych
aparatów, ale pójdzie na międzynarodowy ry
nek lotniczy. Jest to silnik 120 konny dla
awionetek i płatoweów szkolnych. W sferach
lotniczych zyskał już on popularność pod naz
wą „Czarny Piotruś".

RZADKI JUBILEUSZ.
Osławiony separatysta śląski Jan Kustos,
posługujący się nie wybredną metodą krytyki w
organie swoim „Głos Górnego Śląska", został
skazany na 2 miesiące więzienia za zniewagę
w prasie. Mało tego. Po wyjściu z sali roz
praw Kustos został spoliczkowany przez jed
nego ze świadków rozprawy. „Kurjer Poran
ny" donosi, że Kustos święci jubileusz 50-go
policzka, zebranego na całokształt swej akcji.

REKORDY POLSKIEGO
KOLEJNICTWA
Wprowadzony z dniem 1$ maja rb. nowy
rozkład jazdy ustala istne rekordy szybkości.

Poza granicami rzeczowej reklamy
Reklama jest dźwignią handlu.

To praw

da.
Jeżeli produkuję jakiś towar 1 puszczam
go na rynek, muszę o tern obwieścić światu,
muszę go zareklamować. Zachwala się więc
i zachęca do kupna. Celem reklamy jest, aby
ta zachęta była najskuteczniejsza i działała su
gestywnie, przekonywująco.
Weźmy przykład. Jakieś przedsiębiorstwo
produkuje środek na porost włosów i reklamuje
go jako jedyny w swoim rodzaju. Mogę wie
rzyć lub nie. Mogę kupić lub nie kupić. To
zależy od mojej dobrej woli. Jeżeli kupię, i
przekonam się, że nie podziałał skutecznie na
moją łysinę, mogę najwyżej powiedzieć tym,
którzy się zwracają do mnie po opinję, że to,
moim zdaniem „mydło". Ale nie wolno mi
obwieszczać publicznie, że firma ta sprzedaje
świństwo, bo mnie zaskarży do sądu o działa
nie na szkodę. Jeżeli komukolwiek pomogło
na porost włosów-wystarczy. Przegram.
Drugi przykład. Gram na loterji od dzie
sięciu lat. Kilka razy przypadła mi w szczęś
ciu stawka, a kilka ra^y przegrałem. Los szczęś
cia, trudno. Nie wolno mi powiedzieć, że to
bluf, tylko że nie mam szczęścia, bo przecież
inni wygrywają. Przecież, co drugi los w ygry
wa.
Ale wolno mi wziąć ołówek do ręki i usta
lić rachunek prawdopodobieństwa szans w y 
grania.
Obliczam więc. Losów jest 210.000. W y 
grywa, co drugi - 105.000.
We wszystkich
pięciu klasach. Z tego 97.000 numerów wraca
stawkę. 5.800 numerów podwójną stawkę, 1200

numerów poczwórną. Razem drobnych wygra
nych pada 104.000. Pozostaje 1000 wygranych
lepszych na 210.000 wszystkich losów. Szansa
wygrania 1 do 210. Ostatecznie szansa jaka
taka. Ale z tego tysiąca jest tylko 200 wygra
nych grubszych od 400 tys. zł do 5 tys. zł.
Tak samo na 210.000 losów. Zatem szansa w y
grana przedstawia prawdopodobieństwo 1 — 1050
Grubo gorzej. Na 1050 grających jeden w y 
grywa lepszą wygraną.
Mogę sobie powie
dzieć: Nic, tylko los szczęścia.
A najwyższa wygrana 400 tys. zł jest je
dna na 210.000 losów!
O tym legendarnym miljonie niema co mó
wić, bo to musi być istotnie szczęśliwy przy
padek, żeby wszystkie trzy premje 300, 200
i >00 tys.zgruchnęły się na owe 400 tys. zł.
Słowem o loterji nie mogę mieć innego
zdania jak powiedzieć sobie: Masz szczęście
graj, nie masz szczęścia obliczaj szanse zwykłe
go prawdopodobieństwa. Ale nic więcej.
Jeżeli szukam szczęścia, w wyborze jego
pomaga mi kilka tysięcy kolektur, z których
każda wykrzykuje na wyścigi: „Kup los w naj
szczęśliwszej kolekturze! w słynącej ze szczę
ścia! w jedynej z najszczęśliwszych w kraju!“ itd.
Mogę wierzyć, lub nie.
Jeżeli należą do ludzi trzeźwych, wierzą
cych w słuszną maksymę, że każdy jest kowa
lem własnego losu, pracuję od świtu do nocy,
oszczędzam i odkładam na P. K. O. To jest
najpewniejsza droga do szczęścia i dobrobytu.
Mam niezamąeony spokój.
Raptem w jednym z pism stołecznych z du
żego inseratu dowiaduje się:
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Orężem twoim będzie los Polskiej Państw.
Loterji Klasowej nabyty w kolekturze A. W.
Wolańskiej.
A więc do broni, gdyż walka o byt i przy
szłość rozpoczyna się niebawem.“
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burzeniem zdrowych zasad i pojęć o wartości
pracy.
A chyba Polska Państwowa Loterja Kia-

sowa na tego rodzaju propagandę koncesji kolekturze p. Wolańskiej nie dala? Reklama i w
tej branży powinna być dorzeczna.
/. K.

Budzę się. Przecieram oczy. Nowa era!'
Raj na ziemi! — wołam rozradowany. Precz
z kontem oszczędnościowym w P. K O.! P t c z
z pracą i wytężoną w.liką o byt;
O lepsze
jutro!
Przekonany jestem, że znękan kryzysem
gospodarczym kupcy i przemysłowcy p wymy
kają swoje przedsiębiorstwa na trzy spusty
i staną do walki o lepszy byt i przyszłość przed
kolekturą pani Wolańskiej.
Żarty żartami, ale czytając taką reklamę
można dojść do takiej sugestj.. A krzykliwa
reklama działa na bezkrytyczne masy.
Wiemy, że najlepszym terenem powodze
nia wszelkich lotaryj są kraje o niskim pozio
mie cywilizacji i dobrobytu. Dlatego przed
wojenna loterja wiedeńska świetnie prosperowa
ła nie na zachodzie ale i na wschodzie. Im w yż
szy stan ogólnego zubożenia, tern większe prag
nienie beztroskiego zdobycia fartuny. I u nas
dzisiaj pocieszają się niejedni jedyną nadzieją:
Może wygram na loteri’.

Niech każdy gra , kto szuka
nie ratunku.

's, ale

Urabianie opinji, że walka o byt i przy
szłość człowieka, sprowadza się do procesu n bycia losu loteryjnego, jest niczem innem jak

Kochanka z Heraklei
Był oto proconsuletn w Heraklei. Samotny, żył zda
ła od boskiej ojczyzny, w1tern dziwuem mieście ekstaty
cznych snów i ciemnej rnagji. Właśnie jesień leniwym
i wietrznym gestem zdzierała przeżytą zieleń z liści a
ciepło ze złotych strzał Fe ba. Przez mgnienie oka zdało
się, że musnęła ciemne włosy męża consularnego, tak
starannie rano utrefione. Lotna myśl płynęła na tęsk
nych skrzydłach tam, gdzie w tej drwili zachodu, gorące
słońce jeszcze mię utraciło życiodajnej siły i miłośnie
kąpało w swern złocie ciemne szafiry dalekiego wybrze
ża Ostii i pinji nad niem rosnących. Nieokiełzane
wspomnienie tkwiło tam, gdzie srebrne kolumny, tak
rzadko zamykanej świątyni dwulicego Janusa, zdały się
żarzeć i drzeć własnem światłem.
„O Miasto moje“ — szeptała myśl budująca zwie
wne miraże, pod przymkniętą powieką.
Mięko zadzwoniła Żelaznem okuciem ogrodowa
furtka. Na ścieżce zaszeleściał żwir, krwawym potem
niewolników spojony. Nie podniósł mąż consularny leni
wej powieki, która niegdyś pod swoje ruchome skle
pienie tyle kobiecych spojrzeń przepuściła, zacząwszy
od niewolnic familii a skończywszy na wysokich stop
niach Kwirynału. Niepowstrzymaną, gorącą falą pom
knęła myśl nad świętą rzekę, odcinającą Wieczne Mia
sto od wiecznej nędzy i w gorącem pragnieniu zjaw wy
szeptała:
„O Miasto moje44.
1 oto zdało się ornemu łowcy niezdobytych serc.
że ciepło zachodzącego słońca stało się żywsze i uczuł, że w potężny rytm jego rzymskiego serca wmięszał się puls drugiej istoty. Była przy nim — więc
słuchał.
.li; ii;
„Przemożna jest pieśń twojej tęsknoty a burzliwe
jej skrzydła przesłoniły moje słońce. Za ich cienieni
idąc, przyszłam do ciebie. Skłoń ku mnie twą piękną
głowę, bo niosę czary upojenia i zachwytów. Ja jestem

„ I R 1S“ W T E A T R Z E W IELK IM
dekoracja aktu 111-go.

ta, którą kochasz44.
A Petroniusz, jakby widząc coś w dali, przed: sobą.,
za kotarami przymkniętych powiek, — wymówił z głę
bi tęsknot.
„Roma44.
„Dzfiś rano na przeglądzie wojska, gdy nieśmier
telna twarz twoja odbiła się sto razy w marsowych
blachach, widziałeś zdobywcze twe oczy, które mnie
wzywały — naglące. Więc jestem tu twoja, bo mnie
kochasz. Skłoń ku mnie twą piękną głowę, bo niosę
czary upojenia i zachwytów.44
A on, ustami, na których więdły w szale usypiają
cym serce najcudniejsze róże, wyszeptał:
„Roma44.
„Chodź! Greczynki zsypały cypryjskie róże na
wazy stojące w Triclinium, z mrocznego ogrodu do
pływa senny brzęk gitar, które tak lubisz słuchać zstę
pując w tajemny świat Hypnosa. Chodź! W moje wiośniane ramiona złóż bezwolnie swoją piękną głowę a ja
zawiodę cię w rajski kraj tęczowej baśni za którym tę
sknisz. Pójdź ze mną, którą kochasz, w ten kraj44...
„Miłości — dokończył proconisul. — „Ach nie!44 —
i 'Otworzył powieki długorzęse.
„Nie ciebie kocham, nie za tobą tęsknię i nie w two
je ramona złożę moją głowę. Kochanka moja w tej
chwili tonie w1złocie Feba i z wyżyn swoich wzgórz
patrzy na świut, który jest jej aż do najdalszych brze
gów groźnie szumiącego oceanu. Kochanka moja czeka
na mnie w woni róż 1 dymie kadzideł, strojąc swe łoże
w girlandy z piór i z kwiatów. Lecz nie przyjdę dziś do
niej. Tutaj, wśród 'barbarów, trwać dla niej muszę, —
bo ją kocham. A jutro ujrzę ją znów. w oślepiającym
połysku blach na piersiach swoich żołnierzy. Nie pójdę
z tobą, choć jesteś tak piękna, że dzień zmierzcha przy
tobie. Jesteś tylko kobietą.44
Ujął ją za wiotką małą rękę i wiódł do pachnącego
cypryjskiemu różami triclinium a ona schyliła swą cu
dną głowę tak głęboko, że słyszała smutny płacz roz
dartego serca. Zabronił jej mówić.
R. Poprad.
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KONSEKWENCJE I AKONSEKWENCJE
Demonstruje się już piąty z rzędu numer „Od A do Zet‘c
na szlaku opinij poznańskiej. Wychodzić będziemy na złość
tym, którzy absolutnie chcieliby nas utrącić.
Nas nie rozdziobią kruki, wrony i gawrony. Im więcej
pismo mia oponentów, tern samem przybywa abonentów. Nie
konsekwencje! C (est la vie. —
„Czy wolno, Panowie i Panie“ ? rozpocząć swą zwyfełą
tygodniówkę? „Ciszia, jedźmy dalej, nikt nie wola“ ! A więc
zaczynamy.
Obraz pierwszy, sóena pospolita, ta sama jak zwykle
w nadbodówce u Dobskiego. Któż nie zna tego wyrostka ro
baczkowego Cukierni Dobskich, ściślej, ich wielkiej óukierni,
gdzie się zaadoptowała grupa zaprzysiężonych szachistów,
zwolenników tego perskiego sportu? Tu znajdziesz całe towa
rzystwo przyjaciół — polsko — pierśkie. — Głowa przy gło
wie, czerep przy czerepie, mózg przy móżdżku; łupią w sza
chy cjaJy Boży dzień. Patrzę na tych ludzi, po\ kilka godzin
mćrriolących „w pocie czoła, i każdemu z osobna zazdroszczę.“
Kombinatorzy w szachetnym stylu. Tyćh ludzi i trzęsienie zie
mi z równowagi nie wyprowadzi. Każdy stolik oblepiony
kibicami, żeńskiej kibici ani na lekarstwo<. Sama Cywilna ka
waleria i stara wiara, obżenionych mężów, każdego stśanu...
— staniku.
Powie ktoś, że się znów przyczepiłem. Chroń mię Boże!
Chcę wyciągnąćjcno pewien wniosek, który mi się nieprzepartą
siłą narzuca: Tyle tu partyj, partyjek, a nikt nikomo nie po
wie łotr, łobuz, szachraj, najwyżej sź»ach - graj. — Niekon
sekwencja, jakto, gdzie tyle partyj i niema polityki? A poli
tyka jest wszędzie. Zaraz rzecz wyłożę. Byłem u szewca
z butami. — „Pan szanowny buty drze z boku, z obcasa?! —
stawia djagnozę syn skóry i pocięgla jakby powiedział Maku
szyński, stary kawalarz. Jak pan widzi, — rzeknę. „ Otóż to,
pros\zę. pana niech pan butów nie drze z obcasa tylko' równo*.
Wielcy ludzie drą buty. równo. Marsz. Piłsudski, któremu w
Warszawie żelowałem obuwie, zawsze zelówki miał zdarte
gładko<c — objaśnia mię chełpliwie, szewc. — Diś pewno pan
Mu buty szyje! — wtrącam złośliwie na przekorę szewskiemu
snobowi. — O, z pana to zaraz wyłazi sanacja'. Dzisiaj panie
każdy jeden to zaraz polityk, mądrala, gimnazjalista, a tu
w kraju bankrot, urzędniki, 15 proc. i żyj tu szewcze.....
Ledwom się z opresji debaty politycznej mownego szewca
oswobodził, który to szewiec, prźyznać trzeba, pierwszorzęd
nym jest causerem; tak interesująco umieć nawidzać rozmowę
polityczną drogą indukcji od Zelówek do kwestji redukcji pen
sy j urzędniczych, nie każdy potrafi. —
Mądry człowiek całe życie się uczy, 00 nie przeszkadza
by głupim umarł. Niekonsekwencja! Otóż skorzystałem z tej
rozmówki ala Olcndorf, czegoś się nauczyłem; zamiłowania dó
metody indukcyjnej. Przechodzę koło wystawy księg. p. Ja 
ckowskiego. W oknie spoczywa sympatyczna i wdzięczna
książeczka W asylewskie go „N a końcu j ę z y k a P r z e z myśl
mi błysnęło: porównać W aglewskiego z Marszalkiem Piłsud
skim, metodą szewóką, jak wyżej (oczywista porównać w gra
nicach literatury); c-o' z tego wyjdzie? Ja k się państwu widzi?
Jaka może być różnica między Marszałkiem a p. W\asylewskim? Otóż taka: Marszałek wszystko co ma w głowie, to
zaraz i na języku! A co Wasylewski ma w głowie, to bywa
to tylko „N a końcu języka!C(
A teraz z innej beczki; trzeba tak, jak zaleca Bank Cu
krownictwa: szczyptę Soli, szczyptę cukru — ja dołożę, że i
szczyptę pieprzu, jeśli gulaCz md być gotózc.

W ubiegłą niedzielę odbyło się zebranie towarzystwa pol
sko-rumuńskiego, inaczej Akademja. Jeśli Rumun pochodzi
od słowa rum, to napewno sojusz polsko-rumuński będzie trwa
ły, aere perennius! Wysłano do P.T. króla Karola //, z dynastji, zdaje się, ostatnich Mohikanów, adres. Sto lat, sto lat!
Gdybym był w zarządzie owego Towarzystwa, zamiast wysy
łania konwencjonalnych gratulacyj, zainicjowałbym ku pożyt
kowi sojuszu Coś realnego. Przeforsowałbym projekt, założe
nia na wzór ochrPny żubrów, towarzystwa ochrony ostatnich
królów w Europie. Toby była konsekwencja przyjaźni polskorumuńskiej. — Niekonsekwentni są nasi Czerwoni towarzy
sze. A dowód? Klasyczny model anachronizmu programo
wego dają nam w swym socjalistycznym „Czerwonym Sztanda.rze“ : ...„Dalej więc... Nasz sztandar płynie poĄad trony/“
Gdzie te trony, moi panowie? (przepraszam, towarzysze!) Wol
ne żarty! Albo i to, krzyczą: precz z burżuazją, a każdy lewowierny (prawo-wierny - niekonsekwencja) towarzysz z ogniem
klasowego zapału w oczach wyśpiewuje takie życzenie: ...„sę
dziami wówczas będziem my!“ Owszem, /łacna profesja!
Gdy tak kredom w Europie kiepsko się wiedzie, taka ma
sa konkursów upadłościowych w tym szlachetnym interesie
rodowym, królowe jakoś jeszcze mają zdrowe przedsięwzięcia.
Taka Batycka, z braku konkursu piękności, tworzy już dzie
dziczną monarchję po kądzieli. Tylko dlatego, że nikt nie
ogłasza konkursu. Któż się dziś konkursami interesuje? Idy ko
komornicy. Bo komornik to tak, jak dziewczyna upadła:
oboje żyją., z upadłości! Straszny w dzisiejszych czasach ko
mornik dla posiadających. Ale ja się go nie obawiam: „Goły
komornika się nie boi“ — mówi przysłowie. Przysłowia mają
być mądrością narodów. Bujda! To dlaczego, gdy tyle mamy
mądrych przysłów, nierównie więcej mamy głupców. — Nie
konsekwencja!
Uciekam z tego terenu rozważań, bo kto z głupcem wo
juje, od głupca zginie. Kanikuła! Posucha tematów. Dzi
siaj nawet prasa brukowa, tak zw. przezemnie, nie wiem czy
konsekwentnie, prasa hydra - uliczna zaczyna już wyciągać
węże morskie. — Poważna praśa donosi, że we Francji wybrali
już nowego Prezydenta: „Doumerąue est mort, vive le Doumer.“ Francja jest konsekwentna. Oj, gorąco mi w tym
temacie, jak zacznę o polityce zagranicznej zaraz się skompro
mituję.
Nie każdy ynoże być....
PocieSz^am się, że nie ja jeden. Lepiej o termometrze.
Termometr tyle a tyle stopni wyżej zera. No, przynajmniej
jest coś, co ratuje nasz honor, bo przeważnie w życiu zera
zawsze wyżej stoją Cz!y to konsekwencja?
Konsekwentny jest Zawodowy Związek Literatów w Po
znaniu. Czemu? Ma przynajmniej właściwą nomenklaturę
swej organizacji: „Zawodowy Związek...“ Nic słuszniejszego
nad to, bowiem większość z nich Hale literaturę polską... za
wodzi.
Ale to nie tragedja. Grunt, aby tylko była konsekwencja!
O-set.
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DZIECIĘ I TEATR
(Aktorowi polskiemu).
Kurtyna ciężka spracowaria...
Dziecię się jakieś pojawia przed rampą —
rozchyla zasłony — \a rażone lampą —
kinkietem — błyskiem —
cofa s ię ------ lecz — nie ucieka —
bo chce zobaczyć —
czy niema za kurtyną
tam czasem człowieka?

Jest...! i ilu? Och! tylu!
A tacy piękni — ubrani bogato!
Weseli —/ ach! Raj!
Zima — wiosna — jesień i lato...!
Wszystko razem!
Cuda! — Cudeńka!

I muzyka gra — gra luteńka
a tak cicho — a tak rzewnie...
Jakby matula płakali z radości!?
Jakby anieli grali...
Tak śpiewnie!
Cudowności!
Zapewne jakiejś królewnie
tak grają?...
Tam znów tańczą i szaleją —
śmieją się...
Cale światy idą w górę...!
Przychodzą nowe!
Jako czarodziejskie domki —
bajeczne i kolorowe!
Jakże wejść za kurtynę...?
Kiedy tak kusi!
No —/ i pociągio dziecinę...
Już widać — że tak być musi!
Boi. Karpiński.

CZESŁAW K A D EN
(według karykatury A. Bilskiego).

Z TEATRU POLSKIEGO.
Najbliższą premjerą w Teatrze Polskim będzie doskonała
komedja Sachy Quitry‘ego p. t. „ Zdobycie twierdzy Berg op.
Zoomć
Błyskotliwy djalog, interesująca [intryga, lekki dowcip
i zabawne sytuacje — oto zalety tej świetnej kómedji, któĄa
obiegła z powodzeniem poważniejsze sceny europejskie.
W Teatrze Polskim komedja otrzymała pierw storżądną
obsadę aktorską.
Główne role powierzono bowiem p. Biesiadeć{kiej, Sar
neckiej, Biesiadęckiemu, Godlewskiemu i Przystańskiemu.
Reżyseruje p. Kwiatkowski.
Zdjęcie obok przedstawia moment z próby.
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Jeśli komu nadawanie pieniędzy przez P. K. O. spnawia
kłopoty, wówczas) można zamówić Tygodnik u listonosza. —
W tym celu należy wyciąć zamieszczony niżej kwit, wypeł
nić go dokładnie i oddać wraz z kwotą 2 zl listonoszowi:
Wszelkie dalsz formalności z dostarczaniem pisma załatwi już
Urząd Pocztowy.
(tu wyciąć)

Kw it na zam ó w ien ie gazety
Niżej podpisany zamawia w Urzędzie pocztowym:
Tytuł gazety

„od

A Z
do

T y g o d n ik

OD A D M IN IS T R A C JI.
Czytelników zamieszkałych na prowincji prosimy o za
mawianie prenumeraty za pośrednictwem P. K. O. lub Urzędów Pocztowych.
W pierwszym wypadku wystarczy przekazać na nasze
konto w P. K. O. nr. 213.934 kwotę 2 zl. (bez osobnej kore
spondencji), a Tygodnik wyślemy natychmiast.

Miejsce
wydania

Czas
przedpłaty

Abona Opł. poczt
Razem
i mnip.
ment

miesiąc
P o zn a ń

Czerwiec
Imię

1 .8 0

0 .2 0

2 Z ł.

i nazwisko

.......................................................................................................
Dokładny adres
Pokwitowanie poczty. — Z odebrania powyższej sumy kwitujemy.
dnia --------
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