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Charakter niemiecki.
W zgryźliwym swoim trakta
cie o mądrości życia jeden z naj
mędrszych niemców, Schopenhauer,
wyraża się bardzo źle o „najtań
szym rodzaju pychy", o pysze na
rodowej. Zdaniem jego, człowiek
dotknięty tym rodzajem pychy
zdradza brak indywidualnych zalet,
z których mógłby być dumny; ina
czej nie pyszniłby się z tego, co
jest w nim wspólne z wieloma mi
lionami innych. „Kto posiada wybitne
osobiste zalety, ten raczej najwy
raźniej rozpoznawać będzie wady
swego narodu, ponieważ je bezu
stannie ma przed oczyma. Ale ka
żdy nieborak, który nic nie ma na
świecie takiego, z czego mógłby się
pysznić, chwyta się ostatniego środ
ka, pysznienia się z narodu, do któ
rego należy; tern się orzeźwia i
wdzięcznie gotów jest wczambuł
bronić wszystkich błędów i niedo
rzeczności, które mu są właściwe.
Dlatego np. wśród. 50-ciu anglików
nie znajdzie się więcej nad jednego,
który by potakiwał, gdy się będzie
mówiło o bigoteryi jego narodu; ale
ten jeden bywa człowiekiem z gło
wą. Niemcy są wolni od pychy na
rodowej i dają przez to dowód
przyznawanej im uczciwości (o,
Schopenhauerze, cóżbyś dzisiaj po
wiedział!); przeciwny dają dowód
ej wśród nich, którzy taką pychę udają i śmiesznie afektują, jak to
czynią „niemieccy bracia" 'i demo
kraci, którzy ludowi pochlebiają,
aby go uwieść".
Wzrost pychy narodowej u
niemców pozostawałby zatem w
związku, według Schopenhauera, z
osłabianiem się ich instynktu uczci
wości. To byłoby dość interesu
jące. Interesujące jest i to także,
I

co pisze Schopenhauer o rozumie
swego narodu: „Mówią, że niemcy
wynaleźli proch, nie mogę jednak
zgodzić się z tą opinią", i przytacza
złośliwe
pytanie
Lichtenberga:
„Dlaczego ktoś, kto nie jest niemcem, rzadko podaje się za niemca,
a zazwyczaj, jeżeli się chce podać
za coś więcej, niż jest, chce uchodzić za francuza albo anglika?".
Zdaniem Schopenhauera, indywidu
alność więcej waży, niż narodo
wość, i w danym człowieku zasługu
je daleko bardziej na uwzględnie
nie. „Kiedy się mówi o charakterze
narodowym, mówi się o tłumie, a o
nim, uczciwie biorąc, nigdy dużo
dobrego nie da się powiedzieć. Ra
czej, zdaje się, że to tylko ludzkie
ograniczenie, ludzka przewrotność i
ludzka złość w każdym kraju przy
biera inną formę i tę formę właśnie
nazywa się charakterem
naro
dowym. Zniechęceni do jednego z
nich, chwalimy inne, aż dopóki i z
niemi nie uczynimy podobnych do
świadczeń. Każdy naród szydzi z
innych i wszystkie mają słuszność".
Schopenhauer nie chce pamię
tać, że i zalety ludzkie w każdym
kraju przybierają inną formę i że
właśnie całoszktałt formy tych wad
i zalet stanowi charakter narodowy.
Nienawiść do ludzi zamykała mu,
coprawda, oczy na ludzkie zalety i
stąd to szyderstwo, płynące z -tej
oschłości duszy, jaka stała‘Się cechą
poschopenhauerowskich Niemiec.
Pisano u nas dużo o niemcach
w ostatnim czasie; pisano w roz
drażnieniu. tak łatwem do wytłomaczenia wobec tego szalu, jaki
dziś ogarnął psyche niemiecką. Mniej
więcej to samo,, co my, piszą dziś

o charakterze narodowym niemiec
kim równie skłonni do uniesień fran
cuzi. Anglicy nie kochają niemców
ani trochę więcej, niż my i francuzi, ale są mniej skłonni do porywczo
ści i odznaczają się tą bezprzykład
ną zimną krwią, która zawsze tyle
budzi podziwu. Ciekawem jest do
wiedzieć się, w jaki sposób ocenia
ją tych wrogów, którzy im dziś wy
powiedzieli tę samą walkę na śmierć
i życie, jaką od tysiąca lat Prusy wio
dą ze światem słowiańskim. Pou
czającym jest w tej mierze arty
kuł o Niemcach, jaki się pojawił w
literackiej części jednego z ostat
nich tygodniowych wydań „Timesów“. Artykuł pisany jest z wzgar
dliwą ironią, ale z flegmatycznym
spokojem. Słowa jego ranią, jak
sztylety, może ranią tern więcej, że
na ich ostrzu nie osiada piana za
cietrzewienia. Autor, niewątpliwie
pisarz dużej miary, oświadcza ha
wstępie, że chce zapomnieć o woj
nie, o zniszczonej Belgii, o ruinach
katedry Reimskiej, i jedynie rozwa
żyć, jak niemcy dawniej wyglądali
wśród ludów Europy. A więc
przypomnieć o kołysankach, o baj
kach czarodziejskich, o Bożem Na
rodzeniu w starych, oświetlonych
księżycem miastach, o dziwnie pro
stej tkliwości, zawsze dziecinnej i
zawsze muzykalnej, o filozofach,
którzy zagłębiając się w myślach,
zapominali o świecie, tak, jak dzie
ci podczas zabawy, i o muzykach,
którzy mogli śmiać się ciągle, jak
dzieci, poprzez całą swoją głębię
dźwięków.
Niemcy dawnych czasów byli
zawsze dziećmi, nawet wtedy, gdy
byli starzy, tłuści i uczeni; świat lu
bił ten kontrast pomiędzy ich potę
gą i ich dzieciństwem, lubił, bo bawił
się nim. Wszystkie inne narody
miały w sobie jakieś zepsucie, a oni
zachowywali
pewną niewinność,
która ich czyniła muzykami świa
ta. Żaden inny naród nie mógł wy
dać z siebie Mozarta, geniusza tak
wielkiego, jak Michał Anioł czy
Szekspir, a przecież tak dziecinne
go, że chciałoby się go utulać, kie
dy plącze. O tych dawnych niemcach mówiono zawsze, jako o do
brych niemcach; świat podziwiał
ich niewinność i polegał na niej.
Wierzono, że chcą pozostać biedni
ale uczciwi, pozostawiając wszyst
kie dobra świata innym ludom. Aż
wreszcie nadszedł czas, w którym
niemcy przestali się cieszyć, że są
tak traktowani, i zamienili swój kraj
w imperyum; nie można ich już by
ło dłużej wodzić za nos. Nie powin
niśmy się na to skarżyć, — pisze
publicysta angielski — jeżeli zaś ża
łujemy dawnych Niemiec, dzisiejsi

niemcy odpowiadają nam, że nasze
żale są sentymentalne i interesow
ne; mają oni mocne praktyczne po
wody, aby przekładać obecny stan
rzeczy ponad dawniejszy.
Przyznajmy, że mają prawo do
imperyum niemieckiego. Stworzyli
je i dumni są z tego. Ale co ono z nich
uczyniło. Kiedy zajęli miejsce po
między silnymi narodami świata,
pierwszem ich staraniem było po
zbyć się swego dzieciństwa. Odrzu
ciwszy naiwność, musieli nauczyć
się rozumu. Zabrali się do nauki z
całą swoją znaną narodową pilno
ścią i cierpliwością. Ale uczyli się,
jak dzieci uczą się zadanej przez
nauczyciela lekcyi. Uwierzyli, że
rozum jest przeciwstawieniem nie
winności, że zatem nowy naród, któ
ry stworzyli, musi być czemś wprost
przeciwnem w celach i zasadach
starym Niemcom — starym filozo
fom, którzy kochali prawdę, starym
muzykom, którzy kochali muzykę,
starym nauczycielom, którzy ko
chali naukę — dla samej prawdy,
muzyki i nauki. Jeden z bohaterów
Dickensa, mr. Boffin, zostawszy
bogatym, postanowił zostać mą
drym i zrujnował sam siebie w
wytoczonym przez mądrość pro
cesie. Otóż niemcy teraz rujnują
samych siebie w ten sam sposób;
mimo, że są dziś tak straszni, kie
ruje nimi ten sam absurd, który kie
rował mr. Boffin‘em. Trudno im
przebaczyć, to prawda, ale niepo
dobna się nie uśmiechać potrosze;
a ten uśmiech jest drogą do zrozu
mienia a może i do przebaczenia.
Ktokolwiek znał mr. Boffina.
zanim się zrujnował, miał litość dla
zmiany, jaka się w nim dokonała, i
pojmował, że mimo zmiany Boifin
pozostał dawnym Boffinem. Za
wsze nie umiał się obracać w świe
cie; to też, kiedy postanowił sobie
być człowiekiem światowym, —
przesadził. Tak też i Niemcy, po
stanowiwszy zostać narodem świa
towym, przesadzili z niemiecką akuratnością. Chcieli się uczyć mą
drości tak, jak się uczą pilni stu
denci ; będąc zaś z natury rzeczy lu
dem naiwnym, wybrali sobie możli
wie najgorszych nauczycieli. Poszli
do prusaków i powiedzieli im:
„Zróbcie z nas naród światowy". I
prusacy dla swoich własnych ce
lów uczynili z nich, co mogli najle
pszego, albo raczej, co mogli naj
gorszego.
Prusy zyskały władzę- nad
Niemcami dlatego, że są bardziej do
szczętnie światowe, niż jakikolwiek
inny naród. Anglicy i francuzi byli
dość światowi, ale zawsze wiedzieli
przytem, że jest jeszcze inny świat.
Prusy nigd-y tego nie wiedziały —
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albo raczej inny świat dla nich był
taki sam, jak ten, z tą tylko różni
cą, że bardziej sprzyjał Prusom. A
niemcy, nieufni, wątpiący, a łatwo
wierni w rzeczach światowych, da
li się oszołomić ich ciasną pewno
ścią siebie. Widzieli, że prusacy, da
leko głupsi, niż oni, zyskali potęgę;
poszli do Prus nauczyć się tego se
kretu. A Prusy nauczyły ich, że
wszystkie cnoty niemieckie, moral
ne i intelektualne, były dotychczas
marnowane, ponieważ nie były zu
żywane w służbie Niemiec. Niemiec
ka myśl, niemiecka cnota, niemiec
ka kultura muszą być odtąd równie
pyszne i równie zaufane w sobie,
jak niemiecka armia, i podobnie, jak
ona, muszą być zorganizowane na
zwycięstwo.
Prusacy czynili tak,
ponieważ nie rozumieli cnót nie
mieckich; Niemcy uczyli się tego,
ponieważ byli jeszcze dziećmi, a
Prusy wydawały im się już dorosłe.
Każdy inny naród zrozumiałby ab
surd tej nauki; bo kiedy filozof nie
miecki zaczynał się starać myśleć
o wszechświecie tylko w inter;sach
Niemiec, stawał się może bardziej
świadomym niemcem, ale przesta
wał być filozofem. Niemcy poświę
cali to, co cenili najbardziej, i go
rączkowo postanowiali cenić to, na
rzecz czego czynili te poświęcenia.
Ale chcielj równocześnie i zjeść
swoje ciastko i zachować je. Da
wne bezinteresowne cnoty niemiec
kie zniknęły — a nowe państwo nie
mieckie chciało być admirowane
właśnie z powodu tych cnót. Rujnu
jący się Boffin wzywa ludzkość, aby
podziwiała go jeszcze za jego ła
godne i proste serce, a kiedy ludz
kość odmawia, twierdzi, że to przez
zazdrość z powodu jego bogactw.
Świat śmiał się z Niemiec.
Śmiał się także długc i z Anglii. Ale
anglicy są mniej wrażliwi, niż niem
cy. Każde szyderstwo było dla
niemców dowodem ponurej przeciw
nim konspiracyi. Gorączkowa ich
wyobraźnia widziała świat napeł
niony konfliktem ras; gorączkowo
przygotowywali się na ten kon
flikt. I nagle wywołali katastrofę;
oświadczyli, że mają prawo wybrać
chwilę wywołania tego, co wydawa-.
lo im się nieuniknione. I świat do
wiedział się, jak ekspedite nauczyli
się swojej lekcyi. Jak dawni niemcy
poświęciliby wszystko dla filozofo
wania albo uczenia się muzyki, tak
nowi niemcy poświęcają wszystko—
wojnie. Byli zawsze pilnymi ucz
niami w sztukach i naukach, teraz
są pilnymi uczniami w systematycznem zniszczeniu. Stara niemiecka
sumienność pozostała, chociaż sta
re niemieckie sumienie się zmieni
ło. Na ten widok jakaś czysto inte-

Na terenie wojny serbsko-austryackiej.

Walka o sztandar.

lektualna istota z innej planety mo
głaby się śmiać serdecznie; my je
dnak widzimy tylko zgrozę tego
widoku. Patrzymy na pedanteryę
w zbrodniach i w ich usprawiedli
wianiu, które sprawia, że zbrodnie
same stają się jeszcze bardziej nie
ludzkie, niżby niemi były, gdyby
kierowa! niemi sam tylko wściekły,
brutalny poryw.
Mr. Boffin ze starej dobrodusz
nej powieści stoi ze skrwawionemi rękoma. Nie mamy powodu usprawiedliwiać niemców; a jednak
nie możemy przypuszczać, żeby
przez jakiś cud demoniczny cały
naród nagle zapałał żądzą zła. Za
pytajcie niemców: powiedzą wam,
że mają prawo do swojej teoryi o
wojnie, jak mieli prawo do wszyst
kich swoich dawnych teoryi. Ale da
wne teorye były w powietrzu, a no
we są praktykowane w Belgii. Dla
nas jest to fatalna różnica, ale nie
dla nich. Wojna dla nich jest wojną,
a więc powrotem do barbarzyń
stwa. Świat wprawdzie doszedł do
stanu, w którym nie pozwala ża
dnemu narodowi powracać do bar
barzyństwa i w którym każdy świa
domy barbarzyńca jest traktowany,
jako wróg rodzaju ludziegą. Ale stąd
nowi niemcy wyprowadzają już tyl
ko logiczny wniosek, że trzeba być

silniejszymi, niż cały rodzaj ludzki.
Dokazali tego, że przerazili świat,
który już przestał się z nich śmiać.
Czujemy jednak, że mamy tylko
do czynienia z panem Boffinem,
który wpadł w atak morderczego
maniąctwa. Najgorsze to właśnie ze
wszystkiego, że niemcy mają wciąż
tę samą naturę, co ich ojcowie, i
że powrócą kiedyś do ich prostego
sposobu myślenia. O tern — kończy
pisarz angielski — zawsze powin
niśmy pamiętać i żałować ich bar
dziej jeszcze, niż ich ofiary. Stary
dziecinny kraj bajek cudownych i
kołysanek będzie znów tern, czem
był dawniej, ale jego
przyszli
mieszkańcy będą mieli wspomnie
nia, jakich dzieci mieć nie powinny.
K. E.
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Germańskie plany
i marzenia.
Niemieckie dzienniki dyskontu
ją iuż Dlon obecnej wojny. Pewne
zwycięstwa, żywo interesują się po
działem łupu. Nawet wybitne oso
bistości ze świata politycznego nie
wahają się rozważać publicznie, jak
będzie wyglądała Europa po osta
tecznej wiktoryi prusko - austryackiei. „lndependan.ee Roumaine" cy
tuje w tej mierze głos czynnego mi
nistra bawarskiego. Jakże ów poli
tyk wyobraża sobie żniwo teutońskie po zwycięskiej siejbie bomb,
granatów i szrapneli?
— Anglia, główna winowajczy
ni wojny, musi być tak „zdziesiąt
kowana". aby już nigdy nie mogła
stać się niebezpieczną dla pokoju
Niemiec i Europy. Zdradziecki Albion, który od wieków uciska świat
cały swym okrutnym egoizmem i
traktuje kraje podbite, jako tereny
eksploatacyjne (o. szlachetna bezin
teresowności niemiecka!), winien
być pozbawiony możności dalszych
podobnie szkodliwych działań. Po
tęga brytańska będzie zdruzgotana.
Precz z panowaniem w Egipcie, w
Indyach, w Afryce południowej!
I gdzieindziej. A prócz tego. Anglia
musi zapłacić olbrzymie odszkodo
wanie wojenne.
— Rosya musi być odrzuconą

na rzetelny Wschód, aby stuła sic
tein, czein była kiedyś: mocarstwem
azyatyckiem. Zmiany terytoryalne,
z tym celem związane, zlikwidowa
nie Finlandyi, Drowincyi bałtyckich,
być może nawet, utworzenie pań
stwa polskiego,—nie będą zadaniem
latwem. Musza być dokonane w in
teresie pokoju powszechnego i przy
szłości Europy środkowej.
— Francya. jeśli zechce zawró
cić z błędnej drogi i wyrzec się do
tychczasowych hazardów swej krótkowidzacei polityki zewnętrznej, je
śli zdecyduje się wstąpić w kotnbinacyę austryacko-niemiecka. — dro
ga będzie otwarta.
— Wreszcie, co się tyczy Bel
gii, to powinna ona zostać przyłą
czona do Niemiec, nie w takiej for
mie, jak Alzacya i Lotaryngia, nie
jako państwo Rzeszy, lecz jako pań
stwo odrębne, które, pod kontrolą
cesarskiego rządu niemieckiego, bę
dzie się rządziło autonomicznie. Pod
względem wojskowym musi zacho
wać ścisły związek z Cesarstwem
Hohenzollernów.
Tak się przedstawia ministrowi
bawarskiemu przyszłość Europy,
oczywiście, o ile 42-centymetrowc
armaty Kruppa odniosą na całej li
nii tryumf. W danej chwili wszak
że te projekty należą do kategoryi
znanych tranzakcyi skórą z nie
dźwiedzia, który, zdrów i silny, cho
dzi po lesie...
Gordon.

Z psychologii wojny.
Kilka uwag o odwadze.
Wojskowemu człowiekowi potrze
bną jest dziś przedewszystkiem odwa
ga. Cywilnemu jeszcze więcej. Wydaje
się wam to paradoksem? Łatwo tego
dowieść. Wojskowy mąż znajduje się
pod dowództwem, które za niego w
bardzo wielkim stopniu myśli, informu
je się, troszczy; pozostaje mu najczę
ściej tylko — wykonać otrzymany roz
kaz. Cywilny człowiek sam musi o so
bie i o swoich myśleć i troszczyć się,
a do oryentacyi służą mu wieści, zbie
rane, skąd się da. z których połowa jest
fałszywą i połowa niedokładną. Woj
skowy człowiek jest uzbrojony i ma
dokoła siebie towarzyszów, mniej al
bo więcej pancernych. Cywilny jest
rozbrojony j ma wokoło siebie zdener
wowane kobiety: żonę, siostrę, córkę
ma kę. Tylko spory zasób odwagi może
znihilowac złoczynne działanie tylu
czynników, jakie dziś sprzysięgły się
pizeciwko cywilnemu człowiekowi.
Tej odwagi między nami nie bra
kuje. Zapewne, nie mamy jej w nadmiarze. Nie wysłużymy sobie opinii lu
du bohaterskiego.
Chłopkowie nasi
zwłaszcza zbyt łatwo dają się unosić
strachowi i przez ucieczki bezmyślne ni
szczą sporo dobytku. Ale nie brakuje,
na ogoł biorąc, na naszej ziemi i spo
koju wobec niebezpieczeństwa i roz
wagi w trudnych momentach. Śród obywateli spotyka się nieraz typ dzielny
człowieka, który postanowił trwać. Ża
dna panika go nie Zachwieje, żadna gro

za go nie osłabi. Wyczekuje niemców
w swoim dworze, jak rycerz na stano
wisku. Broni swego dobytku od swa
woli, nie mogąc go dostatecznie obro
nić od grabieży. Żąda choć kwitu za za
bierane mu dobro i pilnuje, aby na kwi
tach był stempel. Gdy żądają od niego
krów na rzeź, wybiera przynajmniej
jałówki. Dociera aż do komendanta, aby
ten ochronił od bezmyślnego zniszcze
nia zarodniki.
Utrzymuje przez samą
swą obecność we dworze choć część słu
żby, dzięki czemu podojone są krowy.
Mniejsza już o to, że nieincy to mleko
wypiją. Gdy niemcy odejdą, nasi miej
scowi grabieżcy znajdują we dworze —
z kim mówić...
Śród naszych proboszczów jeszcze
częściej są wierni temu kawałkowi ziemi,
na którym ich los postawił. Gdy ko
ściołowi zagraża
niebezpieczeństwo,
wynoszą pobożnie Przenajświętszy Sa
krament do ustronnego pokoiku, któ
rego drzwi znaczą krzyżem świętym.
Spowiadają i rozgrzeszają, — czasem
nawet wrogów. U znajomego mi księ
dza paru westfalczyków wyspowiadało
się po łacinie. Ponieważ niemcy nie po
zwalają z reguły ani dzwonić, ani
mszy publicznie
odprawiać, zbiera
dzielny kapłan codziennie garstkę najpobożniejszych w swej plebanii i róża
niec z nimi odmawia. Ks. P., o którym
wspomniałem, pozostawał na swem sta
nowisku przez długi czas walki artyle
ryjskiej, która wrzała tuż przy nim;
baterye niemieckie stały za plebanią, na
polu księżowskiem. Baterye rosyjskie do
nich waliły zadziwiająco celnie. Wkońcu granat upadł tuż przed drzwiami ple
banii, o pięć kroków od schodków'.
— Wtedy, przyznaję, straciłem du
cha, — mówi mi ksiądz P.
— I cóż proboszcz zrobił?
— Poszedłem o dwie wiorsty stąd,
usługiwać w lazarecie, gdzie byli ranni
obu armii...
W przeciwieństwie do tych męż
nych są i słabi. Niektórzy spędzają no
ce bezsenne na przypominaniu sobie
wszystkich okropieństw niemieckich, ja
kie kiedykolwiek wyczytali w pismach
i nie mogą się uwolnić od idei, że te

wszystkie
okropności
niezawodnie
spotkają ich osobiście przy pierwszem
zetknięciu się z niemiecką pikelhaubą.
Spotkawszy znajomych, sieją oni stra
chy. A gdy trafią na odwagę, usiłują ją
zachwiać, dodając do faktów wyczyta
nych — spłodzone naprędce kłamstwa.
Cóż, clicą oni „mieć racyę“ za wszelką
cenę.
Znałem parę takich tchórzów — idealnie dobraną.
Po kilka razy na
dzień mąż żonie a żona mężowi doda
wali sobie stracha. Wszystko było u nich
gotowe do systematycznej ucieczki na
pierwszy alarm, że „niemcy idą“. Gdy
znajome usiłowały uspokoić tę panią,
odrzekła ona:
— Ja nie znajduję żadnej przyje
mności w tern, żeby prusacy się nademną znęcali...
Co za wykwintna dusza?...
Znałem i dzielne panie. Ale mało.
Inne nie pozwalały swym mężom wstę
pować do milicyi obywatelskiej!
— W takich chwilach powinieneś
siedzieć w domu, a nie spacerować po
ulicach. Pilnować żony i dzieci, to ca
ły twój obowiązek...
Gdyby jednak wszyscy tylko ten
obowiązek pełnili?!
Są przecież domy, w których nie
ma ani jednego mężczyzny. Któż tych
ma pilnować w dni trwogi?...
Spotykają się też miejscowości,
gdzie cały ciężar publicznego porządku,
ochrony przed grabieżami szumowin lo
kalnych leżał na barkach kilkunastu lu
dzi dobrej woli. Znam prezesów komite
tów obywatelskich, którzy byli prostymi
szeregowcami w milicyi i odprawiali po
dwanaście godzin nocnej stójki. Inni w
trwodze nie wychylali się za próg do
mostw w pierwszym czasie, potem, gdy
już oswoili się z obecnością niemców,
spacerowali swobodnie po ulicach, cza
sem sarkając głośno, że milicya obywa
telska nie postarała się, aby w sklepi
kach było świeże białe pieczywo.
Ci zaś nie byli wcale najgorsi je
szcze...
Przynajmniej oni — nie uciekli...
W. Kosiakiewicz.

Z krytycznych chwil w okolicach Warszawy.

Lud, wraz z księdzem swoim Politowskim, modli się przv krzyżu w Otrębusach pod Gro
dziskiem o meprzyjScie niemców.
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Wojna belgijsko-angielsko-niemiecka.

Powitani© wojsk angielskich we Francyi

Wojska belgijskie na ulicach Ostendy.

Starsza od cesarza Franciszka Józefa.
Jest kobieta, która po raz wtó
ry w życiu przeżywa cala okropność
rozpasania się lninnów po Europie,
po raz wtóry czuje miecz obosiecz
ny Damoklesa germańskiego, zawie
szony nad swoja ojczyzna, ale po
raz pierwszy widzi swemi oczyma
rasowej hiszpanki, jak na rozwście
czonego olbrzyma byka, wypuszczo
nego z klatki na arenę europejska,
rzuca się tym razem kilku piccadorcs,
matadores i torreadores, z ostate
cznym wysiłkiem odpierających furyę powszechnie znienawidzonej bcstyi. Ta kobieta jest starsza o czte
ry lata nawet od Franciszka Józefa
hrabina de Pierrefonds, była cesa
rzowa Francyi, mocny człowiek, Eu
genia. Jeżeli się dziś historycznem
okiem ogarnie cały jej żywot, nor
malny człowiek wprost jest zdumio
ny i oszołomiony tern tylko spo
strzeżeniem, że wszystko to, co ona,
można przejść, przenieść i jeszcze
egzystować. Zdumienie niepomier
ne wzrasta, gdy się rozważy, że
podczas gdy icj młodszy rówieśnik
z Burgu od kilku lat już zdradza mo
cne obi.awy sędziwego wieku, a od
kilku tygodni, jak wieści niosą, po
pada w stadyum ustawicznej śpiącz
ki eks-cesarzowa Eugenia zachowała
imponującą czerstwość i względna
rzeźkość. Pełnia zaś aktywnej inteligencyi i woli każę jej jeszcze czyn
nie interweniować w europejskie ży
cie polityczne, iak tego ostatnio do

wiódł jej list, przypominający zmar
łemu Karolowi rumuńskiemu obo
wiązki wdzięczności dla Tuilleryi...
Dla Tuilleryi! Już to samo słowo
brzmi dzisiaj całkiem anachronicz
nie, słowo, które lat temu 50 wraz
z innemi powtarzano w Europie codzień, co godzina, bez przerwy, z ja-

Cesarzowa Eugenia przed Sedanem.
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kiemś dziwnem nabożeństwem, a ra
czej może z jakaś zazdrością, z tę
sknota, z podziwem, czy z duma.
Dzisiaj nec locus ubi fuit... gloire Ce
sarstwa drugiego! Tuillerye. Compiegne, Vichy, Biarritz... Ileż wspo
mnień i to złotych, różowych, niepowrotnych! Mało już żyje i w ca
łej Europie i u nas tych panów i tych
pań, które tańczyły kadryla w sali
marszałków, gdy... ona z nim siedzia
ła na podwyższeniu „na pluszowych11
fotelach. Jeszcze gdzieś na Ukrai
nie. na Podolu dogorywają w pań
skich dworach suche, dumne staruszeczki, co to wszystko oglądały
własnemi oczyma, co tańczyły visa-vis z Nigrą czy z Walewskim, co
asystowały nrzy otwarciu pierwszej
wszechświatowej wystawy, co po
zowały w „żywych obrazach", co
Winterhalterowi „siedziały do ma
lowania". co znały wszystkich dan
dysów z Cliibu de Grands Estomac,
klaskały na premierach Offenbacha,
z ochota gorszyły się wyuzdanemi
piosenkami „Teresy" i bezczelnie
rewolucyinemi czcrwoncmi feuiletonami wyrodka, lir. Rochefort de Luęay. Jest ich ieszcze kilka już nawpół strupieszałych, już najostatniejszycli świadków' tego karnawału Na
poleońskiego w Paryżu, długoletnich
wdów po „batożnikach wołyńskich"
z tej wielkiej, lśniącej, błyszczącej
plejady złotych gwiazd śwdata parys
kiego. Czasem gdv maja lucida intem dla swej starości, opowiadają
ieszcze „detale". On był „straszny
seduktor i lusztyk11, zdradzał ja na

wszystkie boki i strony. Płakała,
chciata sic rozwodzić, jeździła na
wet do „kauzyperdów mecenasów",
podobno nawet do Favra czy Floqueta... Durne iei kastyliańską urażał
i deptał. Bywało... raz zobaczy któ
raś w kostyuniie na balu maskowym
w kotylionie i iuż goreje. Par exemple, księżniczka Janina z Antopola.
I tyle, tyle innych. Seduktor był i lusztyk! Krzywdy, wyrządzane słyn
nie pięknej kobiecie-małżonce, wy
nagradzał i słodził, ofiarując jej co
raz większe zakresy władzy. Trzy
razy mianował ią regentka. co takiej
..panience z Granady", córeczce nie
co niewyraźnej hrabiny de Teba,
choć tam y Banos e Mora, de Guzman v Cordova. a nawet de Peneranda. mocno pochlebiało i sowicie
iluzyę władzy monarszej za krzyw
dy w alkówce wynagradzało. Ale
sceny małżeńskie bywały. Cesarzo
wa sama popierała hegemonie dwor
ska „koszonetek, i kankaneuzek",
jako ta Florynda. otaczała sie frau
cymerem i wiankiem tych pięknych
grzesznic. ..Magdalenek z obu pół
kul". „paniusi nieco z Północy, a nie
co z pół-światka", sama przepadała
za balami i recepcyami, pleziramj i
szaradami, za splendorem i blaskiem,
ale gdy potem któraś z tych Salambów czy Nereid balowych wypoży
czała sobie na tydzień cesarskiego
małżonka, biedna Eugenia popadała
w kastyliańską pasye. „Badinguet"
byle uniknąć scen małżeńskich am
bitnej Carmeny, byle mieć spokój w
pałacu, „gotów bvł Europę na czte
rech rogach podpalić". I podpalił.
I przyszły dni straszne. Skończyło
sie osiemnaście lat tłustych imperyalistycznego wodewilu. Rozpierz
chło sie to wszystko, co sie rozpie
rało w Maison Doree, w Cafe-Riche,
w Chateau des Fleurs. na „peronie
Tortoniego". co hulało w Mabilu, w
Alkazarze, co bywało na czekola
dach u nababów ruskich czy kreolskich, co jeździło długim sznurem
faetonów na fetes champetres, co w
tej Niniwie napoleońskiej rozrzuca
ło pelnemi garściami złoto na ubie
ranie i rozbieranie nimf ze wszyst
kich Cyter, na zrywanie „fleurs du
mai" ze wszystkich stref. Spełniały
sie wróżby, które wygłaszał, „gdy
był w złym humorze" pater Felix
lub pater Czacki z kazalnic Notre
Damę i no salonach. Dźwięczały w
uszach słowa Musseta. gdy schodził
paradnemi schodami z jakiegoś balu
po jakiemś Cancan... de la Cour: Tout
cela est beau, tres beau pour le mo
ment, Pourtant je ne donnerais nas
deux sous du derniere acte. Dernier
acte istotnie był straszny. Eugenia
uciekała całkiem tylnemi schodami
bocznego skrzydła z panią Le Bre
ton. Nigra i Metternichem. Ale obaj
ambasadorowie musieli zostawić
czarno ubrane panie u bramy, aby
pobiedz oo karetę. Długi czas nie
przychodzili. A tu iuż tłumy, tłumy
nieprzeliczone, złowrogie, po-sedańskie zalewały place pod pałacem i
do uszu cesarzowej dolatywały stra

Wojna.

Piechota niemiecka broniąca'toru kolejowego.

szne: Vive la Republuiue! Nigra i
Metternich nie przychodzili. Prze
jeżdżał fiacre. I wtedy obie panie
zawoalowane wsiadły i kazały się
wieźć do przyjaciół na mieście... Do
piero trzeciego zastały w domu.
Dentysta Evans. Temu zawdzięcza
ła najpiękniejsza z cesarzowych swe
ocalenie... Dentyście! Takich chwil
sie nie zapomina...
A potem przyszły chwile inne,
równie straszne. Mieszkali we tro
je z synkiem na wygnaniu w Chislehurst, darowanem przez dobrą cesa
rzowe Indyi. Całe dnie, całe noce,
długie, bezsenne noce ustawicznych
wspominań przewspaniałej, przeja
snej i szecherezadowej przeszłości,
ciągłe ricordasi ciel temno felice...
Tyle ludzi, tyle dat, tyle dni chwa
ły szczęścia, potencyi. majestatu.
Syrya, Krym. Malakoff, Solferino,
Sebastopol, Sueski kanał... wizyty
wszystkich monarchów, ślub z Klotylda purytanka kuzyna Plon-Plona,
radykała i... pojedynki Plon-Plona,
premiery Wagnera!.., Pan hr. Bi
smarck we Vichy jaki to był łaszą
cy sie. skromny a bezczelny; jadł
kawior ze śledziem... A potem awan
tura meksykańska... represye pra
sy... I znów karnawał nowy... Śpie
wa Patti... Samych pań Potockich
bywało no dziesięć odrazu. bo Ada
mowa, Mikołajowa. Wlodzimierzowa... a z domu Potockie; Kisielowa
Naryszkina. Strogonowa, Bachmetiewa. Lichtenstajnowa... Dietrichstajn. Colloredo...
A potem wspomnienie tych kraczacych wiecznie admiratorów Ger
manii, tych panów... Renana... Taina... ba. nawetkochanego Merimeego
i innych, którzy tak ostrzegali! tak
ostrzegali!...
I jest noc znowu. Rok 1873. Sta
ry cx - cesarz, ex - seduktor cierpi
straszliwie na kamienie żółciowe.
Eugenia cale noce przy łóżku chore
go. Dr. Thompson leczy. I wtedy
dla złagodzenia bólów trzeba dawać
chloral. I Eugenia raz daje dawkę
stratowanemu obcasem Losu Ceza
rowi, nieszczęsnemu Łazarzowi, nie
tak dawno dyktującemu Europie
6

swoje imperatywy i swoje kaprysy.
Ale daje dawkę za silną. Napoleon III
umiera. W oczach d-ra Thompsona
czyta piękna, siwiejąca pani strasz
ny, niemy wyrzut za grzeczność!...
Kiedyś popełniła niezgrabność, na
mawiając do awantury meksykań
skiej i przeżyła moment opowiada
nia o rozstrzelaniu cesarza Maksy
miliana i moment o obłędzie biednej
świętej Carlotty... Teraz grzebią te
go, który ją z nicości wywiódł na
szczyty wyżyn i aranżował dla jej
salonu recepcye ze wszystkimi suzerenami Europy. Japonii, Egiptu, Turcyi.
Pozostałe ieszcze syn, jedyna
nadzieja, młode, ostatnie orlę kor
sykańskie. Lulu, orince imperiale, oficer angielski. Koło tej najdroższej
istoty oplątują się wszystkie marze
nia ambitnej hiszpanki. Ten musi
pomścić to wszystko, co wycierpia
ła w latach ostatnich. I cesarzowa
chowa go. pielęgnuje i strzeże, jak
skarbu i patrzy w niego i myśli tyl
ko o nim. Czasem ieszcze oblegają
ją znowu wspomnienia z beaux jours
de l'Emnire...
Tam, w Paryżu, już przeszła
dziewiąta fala nienawiści, pogardy i
wstrętu do niej. Republika już zapo
mina nawet, że żyje ieszcze ta da
ma z Tuilleryi. która inspirowała złą
politykę wobec Włoch (przeszkadza
niem ich w zjednoczeniu kompletnem ze względu na nietykalność
doczesnego państwa Papy infallibilis) i która parła mocno i notorycz
nie do wojny z protestanckimi ordynarnemi chamami z Brandeburgii...
Eugenii iuż nawet wolno przyjeżdżać
do Paryża i zamieszkiwać w hotelu
Continental. Jest iuż nicością, cie
niem. W Paryżu iest się w przyja
źni z Rosyą, nie mówi się o Eugenii,
jak nie mówi się np. o Polsce... Omal
nigdy.
I wtedy przychodzi cios przed
ostatni Losu, cios w samo serce, po
tworny, zły, straszny. Lulu, oficer
angielski, zostaie za iei przyzwole
niem, nawet za iei zachętą, wysłany
dla odznaczenia sie. dla zabłyśnięcia
do Afryki, wraz z oddziałem, pacy-

nego wroga. Czasem w oddali zie
mia zdawała sic wybuchać słupem
ciemnego dymu i kurzu. To pękał
granat nieprzyjacielski. Grupą ofi
cerów ćmiła nąpicrosy. oczekując
rozkazów. Mówiono mało.
Oczy
wciąż zwracały sie w stronę linii
strzałów.
Nieznośny, ciągły huk
utrudniał zresztą wymianę myśli.
Niekiedy padał krótki, niegłośny rozkaz. Formowały sie szeregi,
garść żołnierzy ruszała spokojnie i
w ciszy tam... Lub znowu zrywali
się z ziemi inni, z opaską na ramio
nach. chwytali nosze i szli... Potem
wracali, niosąc rannych. Komendant
roty, wspierając sie na dwóch żoł
nierzach, wolno wlókł się ku nam,
Oblicze jego było blado - żółte. Pod
biegli ku niemu oficerowie, żołnie
rze. Spojrzenia niespokojne, współ
czucia pełne. Serdeczne pytania: Co
Opuszczone armaty niemieckie na pozycyi.
sie stało?
— Nic, nic—uspokajał. — Głup
Wokół sterczą posępne szkie
stwo. Za tydzień będę zdrów!
lety spalonych domostw...
smutnych, głęboko życzli
Warszawa iest dumną ze swej wychTych
spojrzeń,
które mu towarzy
odwagi. 1 słusznie. Z pewnością ża
szyły.
nie
zapomnę.
Przywieźliśmy
dne miasto niemieckie nie okazałoby
nawet w małym stopniu podobnego komendanta do Warszawy.
Ze wzgórka można było ogar
spokoju. Huk dział trząsł nieomal
domami, dzwonił złowrogo w szy nąć wzrokiem szeroką równinę. Czy
bach, — aeroplany krążyły nad mia niła odświętne wrażenie. Wszędzie
Grupy pieszych, konnych...
stem. raz wraz ciskając bomby. — ruch.
Okopy, druty kolczaste... Jakgdyby
stolica Polski zachowywała pełną ożywione
zabawy sportowe. Ale
równowagę. Praca szła zwykłym zblizka i zdała,
wszędzie milczenie.
trybem. W szkołach odbywały sie
wykłady. Uliczny ruch nie zmniej Wszędzie twarze poważne. I wszę
głód ciekawości. Co sie dzieje
szył sie wcale. Twarze były tylko dzie
stroskane, uśmiech stał się rzad tam. na froncie?... Odpowiedź—nie
szym. To wszystko. Gawrosza war wystarczającą — dawał wstrząsają
cy łoskot dział... Odgłos salw kara
szawskiego nawet w tych chwilach binowych
wydawał się dziecinną
nie opuścił humor. Nad Krakowskiem Przedmieściem szybuje dra grzechotką.
— Wesoła muzyka! — mówię
pieżny „Taube". A chodnikiem idzie
do
jednego
z oficerów.
z papierosem w ustach aeronauta.
— Tak... tak...
Ulicznik trąca go w rękaw.
żaden z nas przy tych sło
— Panic lotnik! Co się pan tu wachAle
nie uśmiechnął się.
taj kręcisz? Na powietrze!...
Opodal przy rannym, którego
Sanitaryusze nasi dokazywaliprzyniesiono z pola, skupiła
cudów. Dosłownie wyławiali ran właśnie
nych z pod szrapneli i kul. Nauczyli się garść żołnierzy. Stanęli z opuszgłowami. Dlaczego nie biosie padać plackiem, gdy straszny czonemi
rą
go
do
szopy,
gdzie lekarz udziela
pocisk pojawiał sie nad głowami. pierwszego opatrunku?
Zbliżyłem
Pan Guczkow musiał powstrzjffny- sie. Usta żołnierzy szepcą bezgło
wać ich śmiałość. Kilku przedstawił śną modlitwę. Inni żegnają się w mil
do nagrody.
czeniu. Temu, co leży na noszach,
...W szary dzień jesienny z je iuż tylko modły sie należą...
dnym ze znajomych wyjechaliśmy
automobilem, pod banderą Czerwo
Sobota, d. 24 październ.
nego Krzyża, za miasto. Przy rogat
ce tłumy wsłuchiwały sie w daleki
Że wojna niesie śmierć, ogień
łoskot armat. SzS^ą ^i^nął,nieskoń i ruinę, o tern nikt nie wątpił. Gdy
czony łańcuch dwukołowych jasz na szali iest zwycięstwo nad wro
czyków. W stronę miasta boczyły giem. dowództwo nie może liczyć się,
sie wózki i bryczki z uciekającymi z catośęia mienia, nawet z życiem
mieszkańcami podmię.ścia. Lecz nie spokojnych mieszkańców, których
co dalei droga zapełniona była już los na teren walki rzucił. Lecz*że z
tylko wojskiem wszelkiej broni. Ruch wojną łączy sie niepodzielnie rabu
panował gorączkowy. Huk wielkich nek. że rabunku dopuszczać sie będział stawał sie coraz głośniejszym. , dzie armia narodu, który pyszni się
Wysoko widać było śnieżno - białe „kulturą", to jest w znacznej mie
dymy szrapneli. goniące za aeropla rze niespodzianką.
nem.
Ze wszystkich wsi i miast, przez
Dojechaliśmy do t. zw. ostatniej które przeszły woiska niemieckie,
stacyi opatrunkowej. O kilkaset me donoszą o grabieżach.
trów od nas, ukryte w kępach
Wślad za oddziałem żołnierzy
drzew i krzewów, stały baterye. ida młockarnie i młynki, młócące i
Waliły bez przerwy w niewidzial mielące zboże ziemian polskich.

Wojna.

fikującym murzynów. I tam pada z
reki zulusów, z zatrutej strzały...
A ta kobieta i to przeżywa. Jest
tylko mocno już przygięta i siwiu
teńka. Ale jeszcze wojażuje; dziś
jest w Farnborough, jutro w P ary
żu... pisze listy... pamiętniki... Sa ta
cy. którzy rozmawiali z nią rok te
mu... Wspomniała im nawet, że
pierwszych lekcyi politycznych udzielał jei ks. Jabłonowski z austryackiej ambasady... że najulubieńszy jei koń wierzchowy zwal się
„Langiewicz11, że księżna Helena Sanguszkówna była piękniejszą od księ
żnej de Beauveau nee Komar. Są
tacy, którzy twierdzą, że ta kobieta
88-letnia do dziś dnia w myślach
swych nie przebacza rodzinom z St.
Germain... takim Polignacom. Larochfoucauldom, Noailles, że nie by
wali w jej salonach. I że to ją wię
cej bolało, niż rok 1871 i 1873 i inne...
I że w tern tkwi tajemnica jej dłu
giego żywota...
A. N.

Dyaryusz dni ostatnich.
Z wrażeń i rozmów.
Piątek, d. 23 październ.
Teraz Warszawa żyje wspom
nieniami oblężenia. Dziennikarze od
bywają wywiadowcze podróże do
Piaseczna. Grodziska, Brwinowa,
Błonia... Nigdy miejscowości te nie
miały tak obfitej literatury. Marze
niem każdei warszawianki jest do
stać sic „na pole bitwy“. W połu
dniowych godzinach za rogatki miej
skie mkną samochody i dorożki. Po
opuszczonych szańcach błądzą wy
kwintne damy i panowie, szukając
skrzętnie w piasku i błocie „pamią
tek". Jak dawniej wiosną zabierano
fiołki, a iesienia — rydze, obecnie
upragnionym łupem jest pikclhauba.
Mniei szczęśliwi muszą zadawalniać
sie odłamkami szrapneli i granatów.

W ojna.

Zniszczony przez bombardowaniejcościół.

Fot. Saryusz Wofckt

Fot. Saryusz Wolski.

Most i na nim pociąg zatrzymany przez niemców.

Most zburzony.

Wnet opróżniaia się obory i chlewy.
Mało tego. Czego nie zdołają zra
bować, przedstawiciele „kultury"
germańskiej uiszcza w sposób zgoła
barbarzyński. Lamia kosztowne me
ble. tłuka cenne porcelany i zwier
ciadła, kaleczą dzieła sztuki. Oczy
wiście, — nie wszędzie. Zależne to
jest od osobistych poglądów komen
danta. Wyjątki jednak są dość rzad
kie.
Zaś już najskrupulatniejsi nawet
oficerowie niemieccy uważaja. że
piwnica obywatela polskiego z pra
wa do nich należy. Choć kwiat
szlachty cesarza Wilhelma pi.ie te
go, nie zawsze jest w możności wy
próżnić wszystkie butelki. Pozostałe
zabiera na zapas. Czyżby wojna
wywracała wszelkie zasady o pra
wach własności? Wiedzieliśmy, iż
huk armat głuszy chrześciańskie
przykazanie: Nie zabijaj! Teraz
wiemy, że, mimo postępów kultury,
głuszy również i to drugie przyka
zanie: Nie kradnij!
...W jednym z dworów dowcip
ny oficer pruski kazał porąbać sta
rożytna szafę gdańska i napalić jej
drzwiami w piecu...
Niedziela, d. 25 październ.
Jadać szosa—kilkanaście wiorst
za Warszawa. — widziałem scenę,
która zostanie mi w pamięci. Spa
lona zagroda włościańska. Został
tylko komin i gruzy. Właściciel uciekł był widocznie z rodziną do mia
sta. Teraz powrócił. Wychudły chłop
w sile wieku, o twarzy zczerniałej.
Oczy goreją ponuro. W milczeniu
grzebie kijem w popiołach, szukając
czegoś. A baba z dwojgiem dzieci
siadła opodal i ogłupiałym, mętnym
wzrokiem patrzy na zniszczoną chu
dobę. Nie płacze. Nie wyrzeka. Jakgdyby nie rozumiała, co się stało.
I dzieci wylęknięto, zbiedzone nawet
nie szlochają...

Fot. Saryusz Wolski.

Zbombardowana leśniczówka.

Poniedziałek, dn. 26 paźdz.
Piotrogród zbiera składki i ofiary na rzecz ofiar wojny w Polsce.

Wojna.

Grzebanie poległych.

Mogiły poległych.

Pobojowisko.

Fot. M.»ryana Fuksa.

Zbombardowana ulica.

Fot. Maryatta Fuksa.
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Okopy niemieckie.

Zburzony rynek.

Wszystkie pisma pomieściły gorą
ce odezwy. O ile można wniosko
wać z depesz, krzyk bólu, który
poszedł o d , polskich wsi i miast,
zniszczonych pożoga wojenna i ra
bunkiem. poruszy! do głębi zbioro
wa duszę rosyiska.
Ogół polski zapamięta ten ży
wiołowy odruch społeczeństwa ro
syjskiego.
. ,
Lecz aby nie padł na nas cień
podejrzenia o niewdzięczność, po
wiedzmy odrazu:
choć chłód i
głód grożą krajowi, choć pomoc
materyalna nad wyraz iest potrze
bna, — inne troski jeszcze silniej
dręczą duszę polska. Wątpliwości,
obawy o orzvszłość!.„ Tymczasem
w żvciu naszem nie zmieniło się nic
i fakty codzienne, drobne, ale tembardziei przykre, iakbv umyślnie
drażnią umysły, budzą niepokój,
złym podszeptom torują drogę.
Trzeba. abv społeczeństwo ro
syjskie zdawało sobie dokładnie
sprawę ze wszystkich naszych trosk
i cierpień, — nietylko materyalnych.
Wtorek, dn. 27 oażdz.
Mam wrażenie, że w chwili obecnei miedzy Arrras a Calais roz
grywa sie kulminacyjny moment
woiny francusko-niemieckiei. Niem
cy czynią ostatni, rozpaczliwy wy
siłek. by prerwać linię francuskoangielska. Rozumieją
niebezpie
czeństwo. jakie grozi im na Wscho
dzie. Zuchwały atak na Warszawę
i Królestwo był może ostatnią staw
ka, nokrvwaiaca owe rozpaczliwe
wysiłki w północnej Francyi. Je
śli generałowie Joffre i French po
wstrzymają ieszcze przez parę ty
godni wściekły naoór niemczyzny,
na wschodnich granicach Cesar
stwa Niemieckiego rozlegnie się ta
ki krzyk zgrozy i leku, że echo je
go ogarnie armie gen. Klucka trwo
ga i zwątpieniem.
Środa, dn. 28 oażdz.
Warszawianka ma nowe zmar
twienie: poczyna ja dręczyć trwo
ga, czy zapasy,
przygotowane
skrzętnie i zasobnie „na wszelki wynadek“ nie zensuia sie nrzez nad
to długie przechowanie. Więc ten i
ów mąż musi jeść codziennie szyn
kę surfcwa i sucha kiełbasę, choć
właśnie woino oddala się od stolicy.
Zapasy ..wojenne" w Spiżar
niach będą sie zmniejszać, nato
miast pamiątki ..wojenne" w dal
szym ciągu wzbogacać będą domo
we muzea. Jeden z zacnych oby
wateli znalazł nod Piasecznem peł
ny szrapnel niemiecki. Okaz wy
dał mu sie bardzo interesującym.
Widocznie wszakże dręczyła go obawą: a nuż wybuchnie! Wiec
trzyma szrapnel w wazie, napeł
nionej woda. Dla pewności małżon
ka zmienia nawet codziennie wodę
w wazie...
Czwartek, dn. 29 oażdz.
Piękna i godna podziwu jest e-

Pomoc rannym.

Książą Oldenburski, główny opiekun i kierownik instytucyi Czerwonego Krzyża, odbył
przegląd wszystkich urządzeń sanitarnych w Warszawie, komunikując Najwyższe słowa
Monarszego podziękowania dla ludności i osób, które się zajmują rannymi.

Vll-ma grupa Polskiego Komitetu Sanitarnego, która pracowitością, energią i odwagą
szczególnie się odznaczyła na pobojowisku pod Warszawą.

szów. Czy jednak nie należałoby od
tej pracy odsunąć nieletnich ucz
niów? Zajęcia szkolne nie dadzą się
pogodzić z dłuższemi nieraz, nader
męczącemi wycieczkami grup sani
tarnych Zaś niewątpliwie najważ
niejszym i naioierwszym nakazem
naszej młodzieży wobec ojczyzny
jest sumienne spełnianie obowiąz
ków, jakie nakłada szkoła. Tern tru
dniejszym. że pozbawionym doraź
nego efektu.
Sk.

nergia i odwaga naszych sanjtaryu10

Do miłosiernych Czytelników.
Miody rzemieślnik, kotlarz, Ale
ksander Piltz, rodem z Łodzi, przywie
ziony zostat z placu boju w silnej go
rączce. By uratować życie, amputo
wano mu nogę. Kilka tygodni P. wal
czy! ze śmiercią. Teraz wraca do zdro
wia, ale na kupno sztucznej nogi nie
ma środków.
Zwracamy się do naszych Czytelni
ków z gorącą prośbą o składki na
sztuczną nogę dla nieszczęśliwej ofiary
woiny.

Na widowni — z tygodnia.

W. Ka. OLEG K O NSTANTYNOW ICZ zmarł od rany otrzymanej w bitwie z niemcami na terenie Król. Polak.

Ks. FRUBECKOJ, którego
głos w sprawie pomocy dla
Król. Polak, został przez
społeczeństwo rosyjskie
życzliwie przyjęty.

Blucher w niewoli
angielskiej.
Dzienniki doniosły świeżo o za
aresztowaniu niesoodziewanem pra
wnika w Drostei linii feldmarszałka
Bliiehera, zwanego „Marschal Vorwarts". księcia Wahlstadtu i zwy
cięzcy z pod Waterloo. Mało komu
jednakże wiadomo, że ów prawnuk
pogromcy Napoleona jest to zara
zem iedna z najdziwaczniejszych fi
gur w Europie, a nadto skoligacona
w ekscentryczny sposób z arystokracya polska. Książę Blucher von
Wahlstadt. pan maioratu Krybłowickiego na Śląsku. starzec omal 80-letni, gentleman. uważający siebie za
anglika, właśnie z antypatyi do
wszelkiego prusactwa wogóle, a do
rodziny Hohenzollernów specyalnie,
zakupił sobie wysepkę anglo - normandzka koło Gucrnsey. tam wybu
dował groteskowy pałac - zamek i
tam żył, obcując tylko z anglikami
i towarzystwem angiclskiem, unika
jąc demonstracyjnie nawet wszel
kiego zetknięcia się z ordynarnemi
figurami kasarnianei arystokracyi
niemieckiej. Nadto znanym był w wy
twornym świecie zachodnio-europej
skim z bezlitosnych anegdot i epite
tów. nadawanych pomazanemu feld
feblowi z Potsdamu. którego ponoć
fanatycznie nienawidził. Dlatego też
aresztowanie go w dzień wypowie
dzenia wojny anglo - niemieckiej
przez policyę angielska ma posmak
dziwnej tajemniczości i enigmatyczności.
Stary książę żonaty był trzy
krotnie; z drugiego małżeństwa z lir.
Perponcher ma syna jedynaka. Otóż
tak stary książę, iak i iego syn. ożenieni sa z Radziwiłłównemi. Ra
dziwiłłówny te sa córkami ks. Wil
helma Radziwiłła i słynnej Katarzy
ny, Ketti. z domu Rzewuskiej, córki
lir. Adama i hr. Woronkow-Daszków. Księżna Ketti. raczej angielka,
przyjaciółka Cecil Rłiodesa. osoba
bardzo wielkiej fantazyi i tempera
mentu, globtrotterka w każdym ca
lu, pozostawiła dwie córki (siostry

Gen. JOHN DOUGLAS, szef Gen. HELLMUTH MOLTKE, Gen.FALKENHAYN,nowo
angielskiego sztabu gene generalissimus armii niem. mianowany dowódca armii
ralnego, zmarł.
na terenie francuskim, usu niemieckiej przeciw koalicyi.
nięty przez ces. Wilhelma.

stryjeczne Romanowei Potockiej z
Łańcuta), Wandę i Ludwikę. Star
sza, Ludwika, wyszła za syna obec
nie aresztowanego ks. Bliiehera, a
młodsza. Wanda, maiac lat osiem
naście, za starego, omal 80-letniego
ojca. I w ten sposób powstało kuriosum bardzo często cytowane w
high-lifie europejskim: książęta Biiicher, zresztą stali bywalcy sezonu
londyńskiego, ojciec i syn, sa wła
snymi szwagrami, stary książę Lo
thar jest wujem swej siostry a ró
wnocześnie mężem swej ciotki, wre
szcie zaś w' konsekwencyi jest swo
im własnym wujem. Ten to stary
książę Lothar, na zapytanie, czy
kiedy odwiedzi, czy wróci do Berli
na, odpowiedział pono; „Na dnr. i
dzień, kiedy wyprowadza się Ho
henzollernowie".
Qui vivra verru.

Gołąb z aparatem przygotowany
do podróży.

wiązki cokolwiek mniej czyste, bo funk
cje szpiega. W manewrach, odbywa
nych w ostatnich latach psy, i to głó
wnie owczarskie psy, tresowane odpo
wiednio i nawet niedługo udowodniły,
że dają pierwszorzędną pomoc na po
lach bitw, na pobojowiskach, wyszuku
jąc rannych swoich, udzielając im pierw
szej pomocy i przyprowadzając do nich
lekarzy. Psy takie mają na sobie płasz
czyki z kieszeniami, a w kieszeniach
koniak, tartynki czy sucharki, oraz opatrunek prowizoryczny. Z chwilą na
stania pauzy dla sprzątania rannych
wypuszczane są ze smyczy na pola, lasy
i rozłogi i zajmują się wyszukiwaniem.
Najhardziej gdzieś w gąszczach zabłą
kany czy gdzieś na dnie rowu w grzęzawicy błotnej leżący żołnierz nie uj
dzie baczności i skrupulatnej obowiąz
kowości poczciwej psiny. Ta staje przy
nim, obwąchuje, łasi się, naszczekuje i
podsuwa tak natarczywie, aż chory mu
si wyciągnąć rękę po flaszeczkę krze
piącego wina lub koniaku. Jeżeli jest
ciężko ranny i już częściami ciała nie
władnie, psina ‘rfaszczekuje jeno i wyje
tak przeciągle, aż póki o ciemnem już
zmroku lub nawet w nocy nie okazują
się z latarkami na krawędzi lasu sanitaryusze z noszami. Wtedy psina-owczarek się uspakaja i jeden znów' ranny,
może ojciec kilkoro dzieci, może jakiś
genialny wynalazca, może jakiś przyszły
wódz wielki odzyskuje możliwości ży
cia. jest wyratowanym.
Z gołębia zrobiono wywiadowcęszpiega i to doskonałego, niczem nie za
stąpionego, bo nawet fotografującego.
Jeszcze w wojnie japońskiej fotografie
z nieprzyjacielskiego terenu sporządza!
żywy człowiek, ryzykujący swe życic
w balonie, a przeważnie balonie captif.
Potem fotografowano z latawca olbrzy-

Pies i gołąb.
Okazuje praktyka dnia dzisiejsze
go, że kunszt wojenny wyzyskuje do
swych celów morderczych nawet te dwa
zwierzęta domowe, będące przecież jak
by symbolami przywiązania do czło
wieka, ukochania człowieka. Towa
rzyszą nowoczesnemu wojsku, idącemu
w kraj nieprzyjaciela, całe gromady
psów, przy sztabach gołębniki pełne
cieplutkich miłych białoskrzydłek. Ale
podczas, gdy psu powierzoną jest rola
godna bądź co bądź jego charakteru,
bo rola sanitaryusza, gołąb spełnia obo
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Aparat fotograficzny z 8-iu kliszami.

N ie m c y

mieli rozmiarów. ilu ktorego leż docze
piony był w koszu człowiek. Wreszcie
skonstruowano aparat samolotom atujacy. przyczepiony do latawca, dalej raketę fotografującą automatycznie prze
eksplozyi. Praktyka manewrów okaza
ła. że najzdolniejszym fotografem jest
gołąb. Ma on na puszystym brzuszku
przyczepiony szelkami aparacik mister
ny, ważący 75 gramów. WWpuszczona
z. gołębnika chmara gołębi. rozlatuje sic
na wszystkie strony, poczem. po upły
wie kilku niinut, wraca z powrotem do
sztabowego gołębnika, ale każdy przyla
tuje już z S-ma mikroskopijnemi zdjęcia
mi na błonkacli. Zdjęcia natychmiast są
powiększane, poczem zestawiane ze so
bą i kombinowane i specyalnym bada
czom dają przybliżony obraz terenu, okopów nieprzyjacielskich, ustawionych
bateryi, ilości i Ratunku wojsk, prze
szkód na terenie i t. p.
Nie potrzeba chyba dodawać, jekiemi pieszczotami i czułościami otaczane
są przez żołnierzy w obozie w wolnych
chwilach te ptaszyny o „gołębich ser
cach". pomagające istocie homo spiens
w dziele mordowania jego bliźniego.

a n.

w

K r ó le s tw ie

P o ls k ie m .

Wnętrze- pałacu w Falentach po gospodarce niemieckiej.

Fo/. Snryuss IFofs&i.

Tajemnica rodzinna.
Wystawa szkiców w Warsz.Tow
Zachęty Sztuk Pięknych.
Dobrą myśl powziął Zarząd naszej
naczelnej instytucyi artystycznej, urzą
dzając obecną wystawę szkiców. Da ona możność zarobku naszym malarzom,
którzy znaleźli się w bardzo trudnem po
łożeniu fiitansowem. Da możność na
szej publiczności zdobycia oryginalnych
dzieł, często wysokiej wartości, za bar
dzo nizką cenę, dostępną nawet w opła
kanych warunkach dzisiejszego dnia.
Już od dziesięciu rubli począwszy, są ła
dne obrazki do nabycia. Taka sposob
ność z pewnością nieprędko się trafi.
A wśród wystawiających są nazwiska
pierwszorzędne: Kędzierski,
Wankie,
Ign. Pieńkowski, Badowski, Czajkowski
i wielu innych. Z pośród prac młodszej
generacji artystycznej, która wzięła udział w tej wystawie, należy wyróżnić
p. Pokrzywnieką - Waltz, której obiecu
jący szkic reprodukujemy.

Przed 10 łaty baletnica teatrów rzą
dowych, 21-letnia Eugenia Brun, na wła
sne żądanie otrzymała dymisyę i wyje
chała do G alicji.
Tu przybrała pod
daństwo austryackie,
jako... E u g e n iu s z
B ru n i .o ż e n iła
się " z k o le ż a n k ą
swoją, Anną Knajdel. Od tej pory
zmieniła garnitury
na męskie i małżeń
stwo żyło szczęśłiEugenia Brun.
w ie. N ie b a w e m
przyszedł na świat potomek, maleńki Cze
sio, którystał się „cudowntin, kabaretowem
dzieckiem". Małżeństwo też .pracowało"
w kabaretach. W lutym r. b. „żona"
Bruna znalazła sobie przyjaciela, tym ra
zem rodzaju męskiego, i za pozwoleniem
„męża" wyjechała za granicę. Eugeniusz
Brun d. 24 października umarł nagle. Oględziny lekarskie wykryły tragiczną pra
wdę. Jak stwierdzają znajomi, zmarła
przybrała rolę mężczyzny, jedynie dla
tego, aby dziecko jej było uznane za
prawne.

Wydawnictwa Tow. Akc. Wyda
wniczego „Sw iat“
WINCENTY KOSIAKIEWICZ

Powrót z za świata.
C e n a Rb. I.—

BOLESŁAW GORCZYŃSKI

Na tropie trucizny.
ROMANS.
C e n a R b . 1.80.

Do nabycia we wszystkich
księgarniach.

ZIOŁOW A.

Odpowiedzi redakcyi.
F. JANKOWSKIEGO.

Zmartwione!. W każdej większej en-

ćyklopedyi ilustrowanej, zwłaszcza fran
cuskiej, znajdują się wyczerpujące wzo
ry sztuki, dotyczące różnych odmian
stylu z epoki Odrodzenia. Narysować
to „na jednym arkuszu" niepodobna, już
z tego względu, że charakter Renesan
su iest rozmaity, a więc inny lip . wc
Francji, Niemczech i t. d.

K A K A O .

©

C Z E K O L A D A .

®

CUKRY

Jan Fruziński
Skład gł. Marszałkowska JTs 75 róg Wilczej (dom własny)

M arszałk ow sk a 133, róg Ś-to Krzyskiej

S

W ie r z b o w a 8, dom doch. Teatrów. War.
R r a k .-P r z e d m . 5, róg Hr. Berga.

O d pow iedzialn y re d a k to r-w y d a w c a :
C ze s ła w Podwiński.

•e•
•

Pokrzyw nicka-W altz.
II.o3BO.Teno BoeHHOto LLetwypoio-

Szkic.

BapinaBa,

k » okthóph

1914. rojia.

Mydło Przetłuszczone Ogórkowe •
•
M. MALINOWSKIEGO n^ 1 ^ 3 5. •
•
WYROBU APTEKI

1

'

Stosowane przy opalcniźnie. Udelikatnia i wybiela
skórę. Proszę zwracać uwagę na firmę. Wystrze
gać się bezwartościowych naśladownictw

Klisze i druk wykonane w ZakŁ Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.
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