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..al objęty powyższym tytułem mo ’ nowych. Nawet jeżeli uwzględnić nie to, ■glądały odnośne ziemie w r. 1939 i mogę | Ostateczny wynik możemy lintomimt
być ilz.iś omówiony jedynie w naj-^co na tych ziemiach było poprzednio, pomóc do ogólnej orientacji, ale wcale'podać * pewnym prawdopodobieństwem.
>gólniejszcj, postaci. O ile o Polsce daw- ! lecz to, co pozostało po kataklizmie w o -n ie dają wskazówki en do obecnego za- I(idy wszystkie te ruchy ludnościowe z<»
nicjszej jesteśmy poinformowani dobrze, jennym i po wydarzeniacH ostatnich uiieluduicnia Polski..Nastąpił tu — be* prze- j staną zakończone .ludność Polski Odroo ile tamta Polska ma wyraźnie spre-isięcy — otrzymujemy tereny. urządzone, sady ,-r- kataklizm demograficzny. Nie- dzonej — w założeniu całkowitego wycyŁowaius oblicze, o tyle Polska dzisiej- i zainwestowane w taki sposób i w lakiiu sloty-, brak jeszcze (lanych atatyptyc*- Jsiedlenśa Niemców —■ wyniesie 22, naj*
sza^jest jeszcze pojęciem płynnym, n ie-! stopniu, który nawc£ w przybliżeniu nie nych, które by 'pozwoliły zobrazować ton ^Wyżej 23 miliony. Liozhy te wydąją się
ustalonym. Nie z: względu na granice, da się porównać ze staneiu rzeczy już przewrót —• musimy się zadowolnić roz ' dość pewne. Ną 1 km kw. da lo 70 da
które wprawdzie czekają jeszcze ostatecz, nie tylko w „Polsce B", ale i w „Puls -e ważaniami ogólnymi: rozważania te po- 73 mieszkańców.
/wolą jeduat sformułować niektóre wy
uego zatwierdzeniu przez przyszłą konfe i A ‘ .
Mato! Powiemy słusznie. Ale dawna Poł
Ogółem możemy stwierdzić, z* pod niki.
rencję pokojową, ale mogą być uważane
ska w 1 . I#2 I liczyła także tylko 7# mi«Musimy tu
za ustalone tak, źe tuożnuby już zupeł względem czysto materialnym osiągnęliś
poza uwzględnieniem fak szka.icow na 1 kin kw. W roku l«g« było
nie (Gmkretale mówić • tym, eo się znaj my zysk bardzo duży.
tow znanych — przyjąć pewne założę- już w osób na km kw. sJeżeli bada i.tStając na gruncie określonej rzeczy n.a, bez których byłyby niemożliwe ja- i«uły warunki . pontyśtaw (lła mwyrosłu
duje w obrębie tyeh granie. Natomiast
wewnątrz nawy eh granic mamy dziś wistości dzisiejszej, rozmyślnie abstrahu kiekolwiek wnioski. Założenia te będą jnaturalnego, ludność będzie „ię uowlękwprawdzie nie próżnię, ale jeszcze w du ję od wszelkich względów s uczuciowych następnjąee: 4l) wszyscy, a przynajmniej szać szybko,
żym stopniu nlewksalnłtowaną inaaę, znaj i presłiżowych, które mogą zmodyfiko przytłaczająca większość Niemców opu-j
poważniejsn# zagadniauio,
dującą się w stanie głębokich przemian. wać ocenę — zależnie od nastawienia ści granice J^ństwa Polskiego, 3) więk-'
Co się * tej masy uformuje, zależeć bę w tym lub przeciwnym kierunku. Nie szość słowiańskich imiiejszości 'narodu- 1'“al* l'<vba ludności, stanowi tpta
M*slWdjąci; Ludność będzie rozmiodzie od obiektywnych warunków, które można natomiast pominąć okoliczności wych (głównie Ukraińców) w myśl ukladu o repatriacji przesiedli się do Zwiąż j ***“*“* w , *rrni« w »po*ób uiemożliwy
zastajemy, od naszej prężności i sił ży- następującej:
W stosunku do całkowitej powierzchni ku Sowieckiego, 3) w myśl tegoż układu V ul' £>,"*»n'a. Jeżeliby się nawał ud*.
Yotnych ora* od świadomej woli kształPolski
dzisiejszej, powierzchnia ziem o 1 powróci do Polski znaczna ez.ęśe Polaków
*k,erowaC Priiw‘e wszystkich repatriau
ującej. Przyszłość dopiero pokaże, co
zyskanych wynosi 33,8 proc. - r jedną zamieszkujących na utraconych terenach 1 , "H
. odzyskana, zaludnienia
wyniknie z tych trzech czynników.
,
.
.
.
trzecią. Inaczej mówiąc, ziemię odzyska- Polski przedwojennej i pewna część Po- tyc * 7'em l,)'ł°ł>y najzupełniej uiedostaDalsżą trudność stanowi prawic. *“pr ; He stanowią powierzchniowo połowę tej łuków ze Zw,' Sowieckiego, 4) powróci.
b'Jy tymczasem duże obszary
*y brak Ścisłych wiadomości o *ktual- i „ , Sci dzisicj,*cj Polski, która już po do Polski olbrzymia większość Polaków
‘iMwnycl‘
byłyby wdalszym ciągu
nym stanie PoUkl dzisiejszej. Statystyka j
d,|io hyla w naszyul posiadaniu. Jest wywieziouych przez Niemców w czasie n"ui<-. PrzeProwadzmiej 1donny rolnej,
państwowa od.mdowuje s.ę dopiero, a |o duiQ iłardło duż0. 1
jeit miariJ
okupacji oraz uchodźców z krajów za- W ‘!a' w**szym- sloP«»u przeludniono. Łąwłaściwie powstaje od uowa w wąrun- j /adania> które sloi przed nami. Nie dość chodnich; powróai także pewna _ nie- C*”*c 1 Pow,olem repatriantów musi się
kach bardzo trudnych. Dla podstawo-1 ^
b()wjem wejśó w posiadanie polity- znaczna zapewne — liczbawychodźców “,ll,VWuć 11« największą skalę ruch przewych dziedzin życia brak jeszcze wia < cane rozieglych obszarów-. Teraz dopięto dawniejszych.
siedleńczy. Stwierdzając lo powtarzamy
mości wajbąrdziej zasadniczych.
“ "r trzeba je zdobyć naprawdę — podwzgtą- I Jeżeli wysiedleni hed» w ....
,x-j zresztą jedynie rzec* powszechnie wiudomaeje liczbowe, które czytelnik znaj uje dein ludnościowym, pod względem gospo- cy, to ziemie odzyskane ir' V« " " 1l,Uł' n,e sc,,od*ąe^ od widu miesięcy z
ni« ^ r c y m , pod względem kulturalnym, j większość dotychczasowej swl j S i S ' * ^ ÓW
sU"0wi?łc'» P o d m io t troprawie zawsze są fragmentaryczne, e’nie
Chwałą się okryje nasze pokolenie, jeżeli 1pozostaną zuntieszkali tam Polacy któ-'
wytężonego wysiłku władz i czynpozwalające na odtworzenie całkowite- zdoła tego dokonać należycie!
—
.
.. swą ńurodowość,'a
• ' któ-! mków
Jm . h^ I i
....... — rzy zachowali
kÓ,W sho
s1'o1ł;c*1*-V«>'- Odbywają się w iu ' go obrazu.
O ile mówiąc o terytorium, porusza- rych liczba nie jest znana, oraz zupełnie ’
‘ , U° 'y m,»racyj“e. «»l«*ąco
W tych warunkach pozostaje jedna tyl my się na gruncie względnie pewnym, nieuchwytna liczba jednostek zuiemozoJ c ''“J^iększych w dziejach, w wurunko droga: ustalenie, co istniało przed woj o tyle w stosunku do ludności trudno nyeh pochodzenia polskiego, których re-1 ^
‘ lęzkicli. wśród trudną na terytorium zajmowanym dziś przez znaleźć w-łaściwy punkt oparcia; w spo polonizacja będzie uznana za możliwą. I, - fcc,'.w .k,Srych
!»**«' * 0 których »ię
Polskę, oraz bardzo ogólne rozpatrzenie sób wzgtęduie ścisły możemy jedynie oW ten sposób o przyszłym zaludnieniu ^ L n o ś S ą
\ ““ °«,>l
7na“ A
zmian, powstałych w wyniku działań wo- krcśtić ludność przedwojenną. Dla ziem, Polski zadecyduje przede wszystkim lud- nn“ "
le l,0,w,"ksia JeMCł* “^ stw o
■ Jennych i jwydarzeń powojennych. Na które wchodziły w skład Polski w r. ność terytorium wchodzącego w sktul
nie wahajmy się użyć tego wy-^informacjach będzie można oprzeć 1939 mamy szacunek na 1.1 1939 r„ opar- Polski zarówno w okresie przedwojeu '
xubó;;1^ 0 śł»rćwuo samych przepewne przewidywania, co do możliwości j ty na wynikach spisu ludności z r. 1931 nyin, jak i obecnie.
i *ud,on,'6w. J«k i państwa, które nimi
rozwoju na przyszłość.
. ji uwzględniający rucli naturalny ludnoLudność tego terytorium w r. 1939 j k"‘ru.je .* łn“ i,n l»*'"aguć. A największe
Takie zadania stawiamy sobie w sze- śri, oruz wychodźstwo i powrót wychodi- jak wynika z liczb przytoczonych wyżej’, I
UJ. nu‘be/l,u't'z0Hsiwo1 lo niski poziom
i egu notatek, które rozpoczynamy pónl-| ców w okresie pospisowym, dla tfcrcnów wynosiła ok. 23 miliony. Można przyjąć !"!®,a,ny' ja,dz.° «*»c*nej części osób,
'■ej.
1odzyskanych — wyniki niemieckiego spi- że w okresie wojennym przyrost liatural- i
byC !,rane l’° <J
Polską, wiemy,
się ------na za- s" lm*no'*
-------T,
....... ------przesunęła
------ . c'. * . mai a r. .1939.
ny rów»y *>ył zeru, wobec spadku liczb
, . 1 , ypod ly.u* wz8kdem nie
chód. W liczbach przedstawia się to
Wyniki, przedstawione analogicznie do urodzeń i wzrostu śmiertelności, tak że wa ,aJn,y sl°. powioa neć prawdy. Demojak następuje: ogólna powierzchnia Pol •-rzytoczonych wyżej danych o powierz- ludność, gdyby nie było innych zmian, ^ a- lz'H-*a Powoj®n,i* sięgnęła bardzo daski przed wojną stanowiła prawie 390 tys. chni, przedstawiają się następująco; Na , wynosiłaby obecnie również 23 milio- teko w głąb i wszerz. A jednak tym wła
km kw. Z tego odeszło do Republiki U- Jterenie Polski przedwojennej w r. 1921 1ny. Od tego należy odjąć przede wszy- śnie materiałem musimy budować. Sumę
mińskiej, Białoruskiej i Litewskiej 131 mieszkało 35,1 miliona osób. 7. tego stkim liczbę wymordowanych Żydów. N » tylko środki represyjne nic rozwiążą za
tys. km kw., co stanowi 4ft,4 proc. przed- n« ziemie, które odeszły do republik | rozpatrywanym terytorium mieszkało w gadnienia. Poeieszać się możemy tym, że
wojennej powierzchni Polski. PowierzSowieckiego, przypada 12 milio- jchwili wybuchu wojny ponad 2 mil. Ł y na ogół nie człowiek jest zły, tylko wa
ehnia ziem odzyskanych na zachodzie i^ nown'eco P°oad 34 proc. ludności dów, z których pozostała cząstka zupełnie runki, w których żyjemy. Musimy ozlopółnoąy wynosi 104 tys. km kw. W wyz r- 1
terenie dzisiejszej znikoma, z- tych zaś, którzy pozostali, wiekow. stworzyć dobre warunki.
I o jest właśnie owo zdobywanie n<»
niltu tych przesunięć dzisiejsza powierz- j *><,*sk_‘ mieszkało w 1939 r. mniej więcej j część zapewne opuści Polskę. Liczna
chnia Polski wynosi 813 tys. km kw., j>
nl'l'on.v osób. z czego na ziemie od- j przedstawicieli innych mniejszości naro- woj Polski, o którym mówiliśmy wyżej.
więc mniej, aniżeli powierzchnia Polski j zyskf,ne przj'ada 8,9 mil., t j. 28 proc. [ dowych, włączając w to Niemców, wy- Ate dal-z'- rozważaniu na ten temat prze
nrzedwojennej prawie o 30 proc.
, N" terytorium Polski dzisiejszej w r. nosiła tu ok. 1,5 mil. Przyjmujemy że kroczyłyby zadania niniejszej notatki.
..........................
,
il®39 mieszkało o 9 proc. mniej ludności, z tego około milion skorzysta z prawa
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Ale powierzchnia kraju, wzięta w o- Bni4<.,j na „...ytorinn, PoIsk, „„.edwojenrepatriacji,
resztą
jak
Niemcy
i
„volksPOLSKI ODRODZONEJ
li-rwaniu, jako pewna częśc powierzchni nej
dculsche" różnego typu zostaną wysie
tan
w połowie września 1945 r.
globu ziemskiego, jest pojęciem mało m o-. Widzimy. że ludność terytoriów ntrndlonych. Pozostaje 20 milionów. Od tego
I.*SmMwtrS
wiącym: chodzi oto. w jakim stoppm conyc{, stanowiła w r. 1939 mniejszy od trzeba jeszcze odjąć liczbę Polaków wy
■ao*a
Ma
i akitgi
dana powierzchnia przydatna jest dla M UtduoSci polski przedwojennej, a
• ka- WIT*
mordowanych prze* okupanta po obo
człowieka t dla państwa, które człowiek
I ' O I S ’1 A
.41290? 31989 102
1
,,
ludność ziem oazystcanycn stanowiła zach .i iiiiujswuu
straceń oraz iicznatn-,
1.
bezpośredtworzy. Jeżeli chodzi o warunki przy*
„ 1 . . . miejscach
. J .
z nezposi-tu
141
1179 9303
.
, .... * / mniejszy odsetek ludnośu I olski w gra- dnie straty wojenne zarówno Woiska Pot 1. M. st. Warecawa
rodzone, to na wschodnie Iitiactlisiny
tiicacłt dzisiejszych, aniżeli odpowiednie1skiego,
-i-!—— jak
i-*- ludności cywilnej,■ a także 2. Woj. warszawski* 28973
MU 90
reny, częściowo wyposażone p.erwszorzę- odsetki powierzclmi. Oznacza to. żc tru
M
60510385
pewną liczbę uchodźców którzy na razie 8. M. Łódź
dnie zarówno pod
względem gleby(P»;; cinly { iy, kujemy tereny, które w r. do Polski nie wrócą. Do oszacowania licz 4. Woj. łódzkie
20389
9283 113
rlole, x«piezn« czę&
Wołynia), jak
1939 były ułabiej zaludnione, aniżeli re- bowego tyclr pozycji brak danych.
5. Woj. kieleckie
18034
2063 114
względem kopalin, eksploatowanych lub, , 0 p0,skj Istotnje( Re „ 0ść zaludnienia
6.
Woj. lubelskie
37636
3238 81
Jeżeli chodzi o ludność całej Polski
nadających się do eksploatacji (ropa naf-j7iom_ kt6re nalo#,ały d(ł i>ólski przed wój
33059
1340 64
w granicach obecnych, to do liczby i- 7. Woj. białostocki*
towa, sole potasowe, węgiel). Ale zna- : , na)ci!(| rtwn|cł obecnie, wynosiła
20789
1060 61
trzynianej w wyniku powyźsz;yh rozwa 8. Okr. mazurski
czua część tych terenów - to - ziemie f 1939
nnd 110 osób na km kw., gę- żań należy dodać: 1 ) Polaków i jednostki 9. Woj. gdańskie
16405
145$ 89
bardzo ubogie, o bardzo małej pojem- ‘ito4ć , ahldu-icnia ,Crenów utraconych — podlegające rcpolonizacji, zamieszkałe u l 10. Woj. pomorskie
22723
1734 76
nosci ludnościowej. Tereny, które zysku- fi7 osób na km kW-> zicnl odzyskanych - terenach odzyskanych, 3) repatriantów z 11. Okr. Pomorz.e Zach, 81048 t.37S
63
jemy na zachodzie i północy, niają zj - ^ osób. Z ziem odzyskanych dużą gęstość terenów utraconych na wschodzie i z 12. Woj. poznańskie
30228 S236
82
127
24497 8102
pełnie inny charakter; jednakże nawi'l aludnlenia miał w r. 1939 Śląsk Opolski dalszych ziem Związku Sowieckiego ora.? 13. Okr. Śląsk Dolny
przy daleko posuniętym pc.symiźmie, tru-j _
mieszkańców na km kw., oraz --1
--------------------------- wv- j
167
9392 1 jOT
repatriantów
spośród
dawniejszych
Opoląkt
dno byłoby twierdzić, że pod względem; ^ sk Do]ny <137 osób). Bardzo słabo chodiców na zachodzie — z Nietplec -i
327
6998 >m
148
16868 2360
‘zysto przyrodniczym nłają mniejszą
zaludniony dzisiejszy Okręg Mazur- innych krajów Europy. Nie mówimy tu 16. Woj. krakowskie
vartość, aniżeli tereny utracone.
i ski (tylko 61 os6b na km kw.) oraz Po- o powrocie osób porwanych na roboty 17. Wójt rzesKOwskł* 17978 19,31 107
W tablicy ludność podano na r. 1939
Warunkł przyrodzone fiame prze* się-morze Zachodnie (63 osoby). Ogółem gę- przez okupantów oraz uchodźców z cza—
nie jest to więc obraz zaludnieniu
i‘A jeszYze nie wystarczają do oznaczenia ] stość zaludnienia Polski, przedwojennej j sów ostatniej wojny, gdyż rozważania w
iflrtości danego terytorium. UwzględulĆ j wynosiła 99. ziem, które znalazły się w .pierwszej części niniejszych obliczeń •>- Polski Odrodzonej, lec* jedynie obraz
rzeba oprócz tego rodzaj i pozjom za-i granicach Polski dzisiejszej 102 osoby pierały się nu założeniu ich powrotu. I tu zaludnienia przedwojennego obszaru,
gospodarowania. Otóż pod tym względem j na kra kw.
podanie list, nawet przybliżonych, byłoby który złoży! się na dzisiejszą Polskę.
(„Prawu**#' Nr 1*
istnieć ęęjrmnna różnic^ uu korzyść ziem! I.iezby powyższe mówią o tym, jak wy- [na razie ryzykowna.
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W jej siwych, roziski/.i n h o-":
była prośba. Ale
John spoważniał. Wydął dolną wat gę, starając się
przybrać wyraz lekceważenia.
— Nie chcesz? — zapylała Elibietka.
— Nie mogę! — odparł tajemniczo.
— Dlaczego?
-— Bo widzisz, od dzisiejszego dnia jestem' dżentel
menem! Człowiekiem honoru, brzydzącym śię wszelką
nikczemnością. Tylko nie mów o tym nikomu, nawet
nu kipiało życie. Chłopiec wsłuchiwał się w ową prze mamie. Pamiętaj!... A jako dorosły, nie mogę El (tak 'na
|. CZARODZIEJSKIE MIASTO.
— Spóźniłeś się, Jołwi! -— r*tkhi p#i)i Nilson na wi dziwną muzykę fal i marzył o dalekich wyprawach, zywał zdrobniałe siostrzyczkę), bawić się z dziećmi...
licznych niebezpieczeństwach, i przygodach...
To powiedziawszy, począł oddalać się ze sztuczną
dok wchodzącego synft, chłopca najwyżej trzynastoletJohn doszedł do przekonania, żc jego nowa ojczyzna godnością w>slronę cisowej alei. W oczach El zabłysły
niegu, uttrancgo w biały, • przewiewny garnitur i hełm
należy do najczarowniejsz.ych krain świata. Odtbzahi
Jej blada, mizerna twarzyczka, nos*ąca'ha sobie
tropikalny. — Pan Parker już od godziny czeka na go po prostu, jak najwonniejszy bukiet kwiecia. Wszy
choroby, była ogromnie smutna. Pobyt na Cejlorozpoczęcie codziennej nauki. Có »»ę *
dzieje, stko dyszało tu aromatem: pełne storczyków lasy, gaj,
-o służył jej najzupełniej. A do lego jeszcze nie
chłopcze? Jesteś wciął, roztargniony.- CJotraz hardziej z.a- pomarańczowe, plantacje palm kokosowych, róże, ba
m :; a’ tutaj (opłócz malej * Mała jkil ani jednej towa
nieitiujeaz się w pracy. Ojciec; jest .niespokojny o cicjecznie piękne jaśminy, lotosy, herbata, drzewo man- rzyszki zabawy, Kiedy John znikł na zakręcie, dziew
|>iel .— Wypowiedziawszy to wszystko jednym tcheni,
czynka wytarła łzy i szybko* pobiegła do kuchni, gdzie
gowe, papaje, banany, ananasy) a zwłaszcza wanilia...
pani Nilson pocałowała syna w czoło, — A teraz idź,
Chłopiec chodził, jak urzeczony po barwnych, słoń zWykle przebywała córka*' służącej. nPiTa, *3z5ć\Vi<&ió!et
In nauczyciel czekał
’ cem zalanych ulicach Colombó. Z pałacu gubernatora Ilia, ciemnoskóra. Mar. “
■*"’■
* *n *•- z
.lolm wybiegł bez słowa, zadowolony, że zamiast spo- (gdzie pracował ojciec Johna), mieszczącego się W „Fort
Mar
była
uszczęśliwiona,
ujrzawszy
„brŁłą
paoieńrię *.
dziewanej. bury, otrzymał tylko łagodne upomnienie
Colotnbo", na grozach twierdzy, wzniesionej w 1505 r. Schowała za siebie ogryzaną kość. Czarne, jak węgiel*
matki. A myślał, że będzie gorzej. Bo czyż zresztą nie
przez Portugalczyków, wędrował do najdalszych punk oczy zaśmiały się, a przez rożebyhi-he'grube wargi bły
zasłużył na surowo) karę? Wszak od czasu przyjazdu j
tów miasta. Ale -najmodniej wabił go zakątek, kipiący snęły białe zęby. „To dla ciebie!** —: odezwała* sic FI,
wraz /. rodzicami na „Rajską wvspę“, zapomniał o
życiem tubylców, tzw. „Pettab".
wręczając małej, półnagiej dziewczynce pęk dojrzałych
wszystkim, a zamiast zająć się jakąś pożyteczną pracą,
Tutaj właśnie mieścił się ów słynny bazar wschodni,
całymi dniami wałęsał śię po niezwykle barwnych uli gdzie obok jedwabiu, złofolitego brokatu, bawełny, dro bananów. Mar poczęła łakomie jeść owoce. El objęła
towarzyszkę za szyję. „Chodź, będziemy się bawić***.
cach Lolumbo, tego „czarodziejskiego", jak mawiał j
gocennych dywanów, misternie wykonanych zausznic, Malajka Umiała trochę po angielsku. Zrozumiawszy
ojciec, „miasta". Obowiązki zaś swoje uważał za cięż >inkrustowanych sztyletów, czy leż, szlachetnych kamie
ką konieczność. Teraz ostrożnie wsunął się do pokoju, j ni, można było spotkać broń, przedmioty buddyjskie 0 co chodzi, skinęła głową na znak zgody. Pob m dziew
gdzie już od godziny czekał nań nauczyciel domowy, j go kultu religijnego, całe góry pachnących owoców czynki wzięły się za ręce i poczęły biec co tchu cieni
stą aleją parku. Nad sadzawką spotkały Johna, para
pan Parker. Szybko zajął swoje miejsce przy stole i nie
i kwiecia. Po wąskich uliczkach uwijali się z szumem dującego ze sztucerem.
podnosząc oczu na twarz wychowawcy, myślał o dzi tubylcy: zgrabni, piękni Syngalczi i ciężcy, brązowi, po
— I ty nie wstydzisz się, El — odezwał się wzbu
siejszej włóczędze po cudownym, jak w bajce, bazarze. spolici Taanile. Byli tam też Hindusi i Malaje.
rzony
— przystawać z Mar, z tym brunatnym, nuda jWydało mu się, ż»a wdycha zapach soczystych owoców
Po mglistym, zadeszczonym Londynie, świat ten wy skini zwierzątkiem?
zapełniających wnętrze syogaleskicb sklepów...
dał się Johnowi prawdziwą baśnią. Od pierwszej chwili
— Dżentelmen!... — pisnęła z gniew>em dziewczynka,
Tymczasem pan Parker przetarł chustką okulary,
urzekła go po prostu ta „Rajska wyspa". Dlatego ież przyciskając się mocniej do brązowego ramienia przy
ziewnął nieznacznie i cedząc powoli słowa, rozpoczął
nie mógł* zrozumieć stałej tęsknoty matki za ojczyzną, jaciółki. Potem wbiegły w gąszcz zieleni i pachnącego
lekcję. Na jego chudej, bladej, starannie wygolonej twa
ani wierszy ułożonych przez pana Parkera na cześć kwiecia,- spływającego strugą gorącej czerwieni na ni
rzy, malował się wyraz ‘znużenia. Wąskie usta poru
„zielonej Szkocji"!..
sko strzyżone, rozległe, trawniki.
szały się; jakby * musu. Zdawało się, że mówi w pust
Zmierzchało się, kiedy John wracał z ojcem * ki
kę, nie dostrzegając nawet naprzeciw siedzącego ucznia.
II. ZAKLINACZ WĘŻÓW.
na. Jechali rikszą. Szybkonogi, zziajany kulis biegł
John odczuwał doskonale stan nauczyciela. „On mu
Skoro
już
zapadł
zmierzch, w ogrodzie państwa So
żwawo,' jak zwinny rumak. Powietrze było, jak zwykle
si mną gardzić!" — pomyślał. I jednocześnie wezbrała
na Cejlonie, wilgotne i parne. Po obu stronach gład wińskich zapłonęły barwne lampiony. Wledy goście
w nim złość. W jednej chwili postanowił zemścić się,
kiej jezdni trzymały straż wysmukłe palmy. Z ogro poczęli tłumnie opuszczać duszne pokoje pięknej rezy
a sposobność nadarzała mu się sarna. Wiedział, że nie
dów płynęła dusząca woń kwiecia. W górze mrugały dencji naczelnego dyrektora towarzystwa handlowego
długo surowy pan Parker zacznie _mu prawić, jak za gwiazdy, a domy jarzyły się miliardem świateł .Johno „Cejlon", Polaka ogólnie łubianego i szanowanego w
zwyczaj, o „braterstwie wszystkich ras na ziemi". Do wi wydało się, żc jest bohaterem dopiero co widziane Colotnbo. Przez szeroko otwarte drzwi słychać było
tąd w milczeniu przyjmował wywody nauczyciela, cho
go filmu, porucznikiem Legii Cudzoziemskiej, de Sćze. dźwięki' fortepianu. Ktoś grał „Mazurka" Szopena.
ciaż zawsze miał nieprzezwyciężony wstręt do krajow Nn czele jazdy marokańskiej, wędruje przez rozpalo W alejach, rozjaśnionych srebrnym blaskiem księżyca
ców o ciemnych, na br.-y spalonych twarzach, ale dzi
ną Saharę. Upada z pragnienia, ale dąży naprzód, chcąc 1 światłem lamp, snuły się cicnig,
siaj nie wytrzymał. Skoro więc pan Parker zaczął swo wypełnić rozkaz dowódcy. Dokoła zaś czają się roz
John przyszedł wraz z rodzicąmi do państwa Sowiń
je codzienne kazanie, odezwał się nagle poirytowanym bójnicy...
skich i w ciągu jednego popołudnia zaprzyjaźnił się
głosem;
— Słuchaj, John! — odezwał się nagle ojciec.
z czternastoletnim synem dyrekforstwa, Stefanem,
Dlaczcga pan mnie męczy! Pańscy: Tamile, Hin
— Słuchani!
• w
chłopcem zdrowym, muskularnym i .sympatycznym. Ten
dusi, Sudańczycy, Malaje, Syngalczi czy Tatarzy, w ni
— Chcę z tobą mówić, jak z prawdziwym mężczyz zapalony sportowiec, o jasnych, bujnych włosach, błę
czym przecież nie różnią się od dzikich zwierząt!.. I ja ną. Wiem, że potrafisz mię zrozumieć!
kitnych oczach i ujmującym uśmiechu, od razu podokie tu może być braterstwo między mną, panem, ma
Twarz Johna poczerwieniała z dumy. Z bijącym ser 1bał się Johnowi. To też podczas całego przyjęcia, wymą czy Elżbietą, a nimi, tą kolorową, cuchnącą zgracem słuchał słów ojca. A len tymczasem ciągnął dalej: I danego z okazji- rocznicy urodzin pani domu, nie rozjqjs»>-— Za parę dni wyjeżdżam do Londynu w sprawach j stawał się ze Stefanem. Ten zaś opowiadał z werwą
Twarz nauczyciela ani drgnęła, ‘łylko przez szkła
służbowych. Wrócę dopiero w jesieni. Przez ten czas (sam był zapalonym wioślarzem) o ostatnich zawodach
wyjrzało na moment zdumienie. „Możesz już odejść!*,
będziecie tu sami, pozbawieni mej pomocy, opieki i ra •i żeglarskich o puhar „Klubu gentlemanów". John znów
rzekł bezdźwięcznie. Sam wsiał również z bambusowe dy. Jestem jednak spokojny o łoś rodziny, gdyż troskę
go krzesła i skierował się wolno w stronę ogrodu, ota 0 nią powierzam lobie. John. A ty jesteś przecież praw ! zwierzył się koledze ze swej żądzy przygód. O zmierz■cliii zaszyli się w odległy kąt ogrodu i gawędzili dalej,
czającego ciemną zielenią cisów, willę.
dziwym dżentelmenem!...
,
jak dwaj starzy przyjaciele.
Serce Johna wypełniła gorycz. Nic potrafił wyrzec
Pojazd zatrzymał się przed wrotami domu państwa
W pierwszej chwili Stefan zaczął opowiadać Johnowi
ani słowa usprawiedliwienia- Teraz dopiero zrozumiał
Nilsonów. Kulis otrzymawszy zapłatę, oddalił stę
swój błąd. (Ho obraził człowieka i do tego swojego dłu w stronę „Wyspy niewolników^. Skrzypnęły ciężkie, 0 swej ojczyźnie, Polsce. O kraju, miastach, wioskach
goletniego nauczyciela. Jakże mó-d uczynić coś podob brązowe drzwi i zaraz zaszemraty kroki na ścież.ce, wy i i ludziach, a zwłaszcza o majestatycznych Tatrach
1 wspaniałej Gdyni. Wspomniał też o dziejach, któTych
nego!... Jakiś głos wewnętrzny k. ał mu biec zieloną sadzanej różami.
!
charakterystyczną
cechą są wiekowe walki pod hasłem;
aleją parku, by odszukawszy tai pana Parkera, pro
John nic mógł mówić ze szczęścia. Spotkał go przed „Za naszą i waszą wolność!**. Z kolei 1 John jął mó
sić gorąco o przebaczenie. Wys> Ił więc z pokoju
chwilą zaszczyt ogromny i to jeszcze od ojca, człowie wić o „Rajskiej ziemi". A więc o tym, że Cejlon jest
i przez werandę skierował się w głąb ogrodu.
W palmowej alei spostrzegł sylwetę nauczyciela. —• ka, którego nie tylko kochał, ale i czcił jednocześnie, wyspą o powierzchni 65.608 km. kw. Posiada 5 milio
,,Proszę mi wybaczyć mój liląd. Więcej mc uczynię już. jako byłego oficera armii, walczącej przed piętnastu nów .mieszkańców, oraz liczne skarby mineralne. Pod
czegoś podobnego!", odezwał się czerw ny ze wstydu. lały w Indiach. Teraz zaś z jego woli miał objąć o[ńe- stawą bogactwa tej uroczej ziemi są olbrzymie plan
kę nad rodziną!...
tacje herbaty i kauczuku. Kiedyś rządzili tu Portugal
Twarz nauczyciela była zimna, obojętna. Tylko mocny
—
I
cóż,
John,
—
odezwał
się
na
progu
pan
Nil
czycy, Holendrzy, a od 1802 r., Augłicy. Wśród ludno
a i d * dłoni mówił wszystko, daleko więcej niż słowa...
son
—
przyjmujesz
moją
propozycję?
ści spotykamy: Syngalezów (ci są wyznawcami Buddy)
Od lego dnia- nienawiść chłopca do kolorowych mie
— Tak jest, ojcze!
Tomili, Maurów, Hindusów, oraz parę tysięcy Euro
szkańców* Cejlonu wzrosła jeszcze bardziej. Przestał
-—^Dziękuję
ci.
Tylko
pamiętaj
o
tym,
żc
zawsze
prjeżyków...
nawet mówić te służbą, rekrutującą się z plemienia
j -— A Weddowie? -— spytał nagle Stefan.
zwinnych, delikatnie zbudowanych Syngalezów, a włó 1 wszędzic-masr. być dżentelmenem!...
Tej nocy, John długo przewracał się po posłaniu. 1 — Tak, pominąłem Węddów, clioćiażr właściwie oni
cząc się po mieście, z pogardą odnosił się do tubylców,
Zdawało
mu się, że ojciec wyjechał, a marnie i Elżbie są prawowitymi synami tej wyspy. Żyją w niedostęp
chociaż ci mijali go nieraz z. uśmiechem życzliwości na
ustach. Ałe za to dalej słuchał bez szemrania prawie cie grozi wielkie niebezpieczeństwo. Za węgłem czają liej dżungli, gardząc darami cywilizacji, a pielęgnując
codziennych kazań pana Parkera o „braterstwie ras się jacyś źli ludzie. W mroku błyszczą drapieżne śli- prastare cnoty ojców i dziadów. Dotąd używają jeszcze
pia dzikich zwierząt, zabłąkanych z dżungli. A za ścia luku, wierząc w czarodzieja, moc ziół i zaklęć. Szkoda
i ludów",
O nauce myślał coraz niechętnicj. Gzęsfo godzinę czy- ną słychać podejrzane szmery... Raz po raz. siadał na tylko, że wymierają tak szybko....
— Co za bajeczną wyprawę można by urządzić w
lał jakąś książkę, nie rozumiejąc z niej ani słowa. Ze pościeli i czekał, golów do zażartej obrony.
Nazajutrz wstał wcześniej, niż zwykle. Z miejsca za głąb kraju Weddów! —- rzucił Stefan. —- Chętnie wziął
złością rozwiązywał swoje „zadania", chaotycznie prze
wracał karty podręczników, w milczeniu przyjmował brał sję do'nauki. Zadania rozwiązał bez błędu, wyko bym w niej udział!...
upomnienia zatroskanych rodziców, by zaraz zapom nał ćwiczenia językowe, dobrze opanował zadany rwe- ! — I ja! — zaśmiał się John.
nieć « wszystkim. Bo przecież tam za cienką ścianą dział dziejów starożytnych i przerysował zabrudzone, y —- A więc doskonale, organizujemy wyprawę!.,. Tyl
pulsowało „czarodziejskie miasto". Cotombo... Owe niedbale sporządzone wykresy. Potem pobiegł do par ko najpierw musimy zdobyć odpowiedni ekwipunek.
" Wspaniale!
zielone, kwieciem obsypane ogrody, h '.-znv bazar, ko ku, gdzie bawiła się mała Elżbieta. Siostra przyjęła go
•— John! — Obok rozległ się głos pani Nilson.
uśmiechem.
Właśnie
cz.ekała
na
brata,
gdyż
nikt
łHk,
ścioły, ruiny starych fortów i pi
' ? pap
gdzie
*— Jestem!
odrzwia połysku ją, jak drogoc -n;i ! Oderwę. k«śeń* * jak John nie umiał naśladować głosów zwierząt. Zwłat— Pożegnaj się, mój synu ze swym miłym przyja
! szcza lwa. łub szakala!...
słoniową, złotem i czystą tęcza'
—
Zabawmy
się.
John!
—
zawołała
zarumieniona,
cielem,
Zaraz wracamy do domu!
Z dala zaś wołało nań orze
1? >*
(e. d. n.) *
«noj dali płynny tajemnicze głosy, jakby na dnie ocea 1chwytając brata «* użyją. — .Tylko naprawdę! —
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