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Pożegnania Gdyni. — Lista pasażerów. — Pierwsze 
wrażenia. — Kopenhaga. — O Danji i Duńczykach.

Uśmiecha się radośnie najmłodsze dzie
cko Polski — Gdynia. Nazjeżdżało się gości 
mnóstwo. Hotele przepełnione, ruch, gwar. 
Wiele osób poraź pierwszy nad polskiem mo
rzem. Podziwiają ruch wielkomiejski, nowo
czesne, monumentalne gmachy użyteczności 
publicznej, zaglądają do sklepów a la Mar
szałkowska, rozkoszują się przechadzką ku 
Kamiennej Górze.

Ale nadewszystko podziw wzbudzają 
urządzenia portowe. Potężne dźwigary żela
zne, co niby ręce herkulesowe robotnika—ol
brzyma przenoszą ciężary — wagony całe — 
z lądu na statki, otehłanne magazyny, bu
dynki fabryczne, i te szeregi długie, lekko ru
chliwe statków handlowych, pasażerskich, wo
jennych. Jak wojsko, stale gotowe do wy
marszu na daleki świat.

Uśmiecha się radośnie a dumnie najmłod
sze dziecko Polski — chluba Polski.

Nie bez racji.



6

Ocenią to najlepiej ci, co od lat kilka 
Gdyni nie oglądali. Rozrosła, się, spotężnia- 
ła. W zawrotnem tempie, wystartowawszy do 
wyścigu pracy, dąży do wytkniętego celu. 
1)0 celu, gdiie na wysokim maszcie widnieje 
napis: „Polska jest mocarstwem. Musi mieć 
wyjście otwarte na świat. Nieść musi w naj
dalsze zakątki kuli ziemskiej dzieło pracy 
mięśni swoich i ducha swojego”.

Młodociana Gdynia nie da się prześci
gnąć. Ma siły. Niechaj tetryk stary, sąsiad 

dansk zrzędzi, wymyśla, niech kłody rzuca 
pod nogi am potknąć się jeno może. Nie- 
chaj kryzysy trapią inne miasta, ubezwład- 
'(ają porty o wiekowej tradycji Gdynia się 

nie ulęknie. Pędzi naprzód. Zostawiła już za 
soną I altłn, Rygę, Królewiec, Lubekę, Kłaj
pedę, Libawę. Pięciu innych zawodników bał
tyckich niezawodnie w krótkim czasie poko
na. laka jest wola Odrodzonej Polski.

'ju^r0 P^raz pierwszy od chwili urodzin 
Gdyni wyjdzie z jej portu statek pasażerski 
ku morzom polarnym. Po'ężna, 15.000 tono
wa „Polonia” zapuści się między skaliste 
wysPy 1 fjordy Norwegji, by zdobyć najdalej 
na połnoc LtTropy wysunięty przylądek Nord- 
kap. C/y dopłynie?

Uczestnicy wycieczki zadają sobie to 
pytanie, patrząc na wody ponure Bałtyku.
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Od szeregu dni wichry, deszcze, mgły. Blado 
migocą światła latarń morskich Rozewia i He
lu. Przy nieodpowiednim stanie pogody mo
że nie zechce kapitan okrętu wprowadzać 
ciężki kadłub starego statku między wąskie, 
skaustemi rafami najeżone cieśniny Nor- 
wegji?

Lądowe szczury polskie trapią się, pa
trząc na lekko sfalowane, tajemniczą mgłą 
przysłonięte wody Bałtyku. Głęboki oddech 
morza daje prze *sinak obcowania z najpotęż
niejszym żywiołem ziemi.

** *

Jest godz. 10 rano dn. IBlipca. Wszyst
kie taksówki zajęte. Zwożą gości przed wiel
kie składy sp. akc. „Pantarei”. Obok czeka 
,,Polonia”, odgrodzona obecnie dokładnie 
przed natarczywością publiczności.

Rewizja dokumentów i biletów. Ludzie 
robią oczywiście bałagan. Bezładną masą 
oblegają budki rewidujących.

Polecam bagaż opiece służby okrętowej 
i uciekam. Jeszcze 2 godziny czasu. Z poza 
kordonu obserwuję wchodzących na statek. 
Z tymi ludźmi mam spędzić przecież zgórą 2 
tygodnie.

Ręce jak skrzydła wiatraka w ruchu, 
muzyka ust niby trzask samochodu z zanie
czyszczonym karburatorem, cera szarej rene
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ty i oczy, płonące pięknym ogniem zapału.— 
Ciało pedagogiczne?

Ich dwoje. On puszcza Ją delikatnie na
przód.

— Ty idź przodem. Nie bój się.
Pomost, po którym idą, lekko się 

chwieje.
Czemu ty nie masz iść pierwszy, Izy

dor? Ja wolę z tyłu.
Targ. On poszedł przodem, zdenerwo

wany.
Ja pójdę, dobrze. Poczekaj, Sabi

na!... ?
Podobnych gości wspina się na kadłub 

,,Polonii” dużo, ej dużo.
Troje roześmianych dzieciaków.
Staruszka powyżej lat GO. Ubrana skrom

nie, twarz łagodna, delikatna. Czuje się nie
pewnie, jakby wstyd brał, że ona, słabiutka, 
granitom Skandynawji oko w oko spojrzeć 
chce.

Nonszalancja, elegancja; wzrok, co nad 
poziomy wylata, kryje trochę zblazowania.

Student?
Dumna poczciwość, zarozumiałość roz- 

krochinalona, ekwipunek doskonały. Lekarz, 
adwokat ozy inżynier?

Kto zgadnie? Zato wiem do kogo nale- 
ta mknia czarna, po kostki długa buzia 

okrągła, rozradowana, I wy zgadniecie, gdy 
dodam, że idzie o rodzaj męski.

tych coraz gęściej, coraz więcej.
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' jem, że ta duma i zarozumiałość nie- 
rozkrochmalona to dygnitarz państwowy.

V \ -aczcie, źe nad sprawą błahą napo- 
zor tak długo się rozwodzę. Ale ludzie w cza- 
wie pod róży nawet na morza polarne — 
też coś znaczą. Są w chwilach uniesień, za-

Gdynia. Składy Sp. Akc. „Pantarei“ i przystań Pin.ji 
„Gdynia-Ameryka“.

patrzeń, zadumy czonnś w rodzaju koła 
młyńskiego, uwieszonego na szyii.

Ale, gdy serce zmęczone, n mozg przy
tępiony jak że miłą rozrywką i wypoczyn- 

m ńyć może dobrane towarzystwo!
każdym razie \* spółpasażerów wyeli
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minować ua statku me zdołasz. Gdy wzrok 
odwrócisz, uchem do świadomości ci się pcha
ją, czasem i dotykiem. No, a w dusznej ka
jucie nos też wyczuwa zbiorowość życia na 
statku.

Wszedłem i ja na deski pokładu. Są czy
ste, świeżo wymyte. Burta ’) świeżo pomalo
wana. Nic też dziwnego, że raz poraź słychać 
okrzyki grozy:

— Do djabła! Całe palto zasmarowane.
Lud z ie boją się siadać prześlizgują się 

delikatnie między ściankami odnowionego 
statku. Kuchy stają się opanowane, elegan
ckie, wytworne. Ten i ów na skromnym pa
chołku2) szuka chwilowego wypo< zynku.

Załoga okrętu zdaje egzamin cierpli
wości.

— Niech mnie pan wypuści Zapomnia
łam z mamą się pożegna«

— Gdzie moje wabzki? Wszyscy mają 
już oddawna bagaż w kajut .ch. Proszę mnie 
wypuścić!

- Niestety, nie mogę.
— Cóż to? Więzienie?
— Też porządki' Nigdzie na święcie nie

ma czegoś podobnego!
Mylili się zd^nerwow ani podróżni. WVzę-

') Póręcz, biegnąca dokoła pokładów statku.
) Pachołek (inaczej knecht) żelazny pal na po 

kładzie do owiązywania lin w czasie przybijania statku 
do brzegu
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dzie na świecie są niedokładności i pewne 
niewygody. Wymyślali niesprawiedliwie. 
Wkrótce mieli się przekonać, że organiza
cja obsługi okrętowej była arcydziełem 
swego rodzaju. Arcydziełem cierpliwości, 
dobroci, taktu, ba — wyda się to parado
ksem — subtelności. Jeśli kadłub Polonii 
miał s>ę stać dla nas miłem mieszkaniem, 
nieomal rodzinnem mieszkaniem, to wyłącz
nie zasługa załogi, a nadewszystko kapitana 
okrętu, który sercem i duszą, ojcem i matka 
stał się dla nas wszystkich.

Ale nie uprzedzajmy faktów. Początek 
zgoła inaczej się zapowiadał. Epopeja wy
prawy na fiordy rozpoczęła się walką o le
żaki. Wykupiłem kupon, otrzymałem gwaran
cję. że w pozycji leżącej będę oglądał cuda 
przyrody. Aż tu pan starszy „steward'* staje 
okoniem.

— Niema leżaków, Będą w Kopenhadze.
Napróźno ścigam go po całym pokła

dzie. Ani słuchać raczy.
Idę z smutkiem w duszy do intendenta^ 

który mi kupon sprzedał.
— Leżak mus. być, — głos miły i sta

nowczy od razu nastroił mnie dodatnio do go
spodarza naszego stalku.

Idę na postukiwania mojego stewarda. 
-Jest! Cicho! Tajemnicza rozmowa z pękatym 
burżujem. Po chwili steward przynosi mu 2 
leżaki.

— Aha! — chwytam grzesznika. — Tc
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tak postępuje się z pasażorami? Nic bez na
piwków. Proszę natychmiast o leżak! — Ina
czej skarga, usunięcie...

Grupa pokrzywdzonych, skromnych lu
dzi wyszła jak z podziemi.

— L my także nie dostaiiśtny leżaków! 
Co to ma znaczyć?

Steward zniknął w luce *) wchodowej. 
?o chwili wygodne mebelki — jedne za dru
gimi stawały szeregiem na pokładzie do dy
spozycji grupy pokrzywdzonych.

Sprawa leżaków jest rzeczą ważną w cza
sie dłuższej podróży morskiej. Była przed
miotem codziennych walk, tragedyj i kome- 
dyj. Znaleźli się arcy-mistrze, co, nie wyku
piwszy kuponów, stale mieli do dyspozycji 
leżaki w różnych punktach statku -lak się to 
działo? Wystarczyło wyjąć delikatnie bilet 
wizytowy właściciela, umieścić swoją kartecz
kę — i z miną niewiniątka położyć się na 
cudzej własności Chwyciłem raz młodą nie
wiastę na gorącym uczynku

— Przepraszam, jakiem prawem? 
Niewiasta zarumieniła się.
— Bo mnie też ktoś zamienił.—
Hm... Więc. niech pani leży Ja postoję.— 
Poleżała chwilę. Ale gryzło ją coś — za

pewne sumienie, — bo leżała niespokojnie

') Luka wehodowa—otwór w pokładzie dla wyj
ścia lub 7ejśćia.



i wkrótce opuściła źle zdobyte miejsce. Odtąd 
unikała mojej osoby starannie.

Niektórzy chronili się przed „»ciąganiem“ 
leżaków wypisywaniem jakichś znaków na 
ramach, a gdy to nie pomogło, wycinali hie- 
roglify scyzorykami. W ten sposób przy koń
cu podróży dużo leżaków zostało potatuowa- 
nych.

*
* *

Minęła godz. 12 w poł. — czas odjazdu 
„Polonii". Stoimy w miejscu. Jest godz. 12.30. 
Statek nie rusza.

Zato mnie rusza ktoś za ramię
— Jak się macie? Skąd wy tutaj?
Stary znajomy, lekarz ze Lwowa, syba- 

ryta, stały bywalec Musiałowicza i Nowaka1).
— Ja, wiadomo, zawodowry włóczęga. 

Ale skąd wy?
Ja? — uśmiechnął się doktór. — Żar

cie, mówię wam pierwsza klasa. I codzień 
dancingi

A którą klasą jedziecie?
— Najtańszą. Za 500 zł. Jedzenie dla 

wszystkich klas to samo. I wstęp wszędzie 
dla wszystkich.

Tylko kajuta gorsza. Ale kto siedzi w 
kajucie?

) Znane restauracje we Lwowie.
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Ruszaliśmy na poszukiwanie innych zna
jomych. Naraz zadrżałem z przerażenia. — 
Pani Natalja. Zawodowa pesymistkn i mai 
kontentka. Zobaczyła innie. Serdeczny uśmiech 
okrasił lista.

— Witam. -lak się cieszę! Widział pan 
to?

P. Natalja wtyka mi jakąś broszurkę do
ręki.

Lista pasażerów! Kopalnia wiadomości 
o Polończykach. — Umieściliśmy się na bud
ce nad uką towarową i oddaliśmy się staty
stycznym obliczeniom.

65 pasażerów ze Lwowa! Rekord w sto
sunku do wielkości miasta! 118 Warszawia
nek i Warszawiaków. Kraków dał 41 osób. 
Poważny, a stateczny Poznań tylko 10 sztuk! 
A co rzec o Łodzi bogate] a ludnej: 17 i to
przeważnie „pr/.y mężu“.

— Niech pan zobaczy: 200 - tysięczne
Wilno ii osoby. Wstyd1 Zaścianek!

— Ubostwo, albo zła reklama — tłu
maczę Wilnian. — Przecież nie wstręt do 
morza. — .Jedźmy dalej.

Mniejsze miasta przeważnie z Małopol
ski. Najdalej od morza, najchętniej doń się 
garną

Z Pomorza zato ledwo kilku. Z samej 
Gdyni dwuch. Wszystkich pasażerów ok. 450.

Układamy statystykę podług zawodów
— Najwięcej lekarzy. 53! Ci to siedzą 

na pieniądzach! 1 mówią o złych czasach! —



— Nie uważam, ażeby podróżowanie 
„Polonią,, było oznaką zamożności. Najlepszy 
dowód, że na drug.iem miejscu widzę nauczy
cielstwo: 17.

— Ma pan rację. 1 ja nie grzeszę nad
miarem pieniędzy a przecież jadę. Tylko, 
że cały rok będę spłacała zaliczkę.

— Dobrze, dobrze. Ci wszyscy urzędni
cy jadą napewno za pożyczone pieniądze. A 
jest ich 42! Przyczepiła następnie p. Natalja 

-łatkę inżynierom, że ich jest aż 60-tu, księ
żom za liczbę 26, adwokatom (22). Wedle jej 
opinji wynikałoby, że najubożsi w Polsce są 
handlowcy, właściciele fabryk, wielcy obszar
nicy i t. p. — bo tych na pokładzie naszego 
statku prawie wcale nie było. Paru kupców 
i jeden „hrabia" — ot i przedstawiciele na
szej finansjery i arystokracji. Aha1 Jest i 
marszałek Senatu i paru dygnitarzy minister
ialnych. No, ale ci legalnie jadą na „gapę“ — 
i to I klasą.

My za nich płacimy—syknęła z prze
kąsem p. Natalja.

— Jest pani mizantropką. Nie lubi pani
ludzi!

— Muszę przyzmu, że nie. Nie lubię. 
Nienawidzę Świat mnie skrzywdził.

— Ale ja ludzi luoię, choć mnie nie 
mniej skrzywdzili. A na wycieczkę pojecha 
łem, ażeby się cieszyć. — Z trudem opano
wywałem niechęć. Ta narzekająca Polska. 
Polska, która nie umie się cieszyć, wiecznie
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zmartwiona, przybita, rozpamiętywająca na - 
czarniejsze chwile — ta Polska podrzuca mi 
i tutaj zgorzkniałą duszę.

Drgnęliśmy oboje. Syrena dała przera
źliwy znak. Przeprosiłem swoją towarzyszkę 
i kroki skierowałem do tłumu pasażerów*, 
żegnającego się z tymi, co tam zostali na lą
dzie. Widać, że ważne rzeczy się działy, bo 
już kilkadziesiąt aparatów* fotograficznych 
wycelowanych w kierunku „Pantareh* A tam 
tłum Gdynian dość pokaźny się zebrał, aby 
przypatrzeć się odjazdowi „Polonii"4. Orkiestra 
wojennej marynarki, ustawiona w czworobok 
na środku placu, przygrywała na pożegnanie

A więc podroż się zacznie! Godz. 1. Sta
tek nie rusza. Spostrzegam znajomego reda
ktora prowincjonalnego czasopisma. Studjjje 
też listę pasażerów.

— Nie wie pan, czemu nie ruszamy?
— Czekamy podobno na 2 spóźnionych 

pasażerów.
No, no, gentlemeński kapitan okrętu... 

Chcę odejść... Redaktor zatrzymuje mnie.
— Nie zauważył pan, że na liście niema 

ani jednego literata? A przecież fjordy—cuda. 
— Myślałem, że połow*a pasażerów — to bę
dą literaci

— Literaci? Nie wiele mieliby tutaj do 
roboty. Jakże blagować, kiedy 600 par oczu 
patrzy na to samo? Jak intrygować, romanso
wać, bufonować, gdy ani ławeczki odosob
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nionej? Tu trzeba bye skromnym i pobożnym 
jak w najsurowszym klasztorze.

Mogę was przy tej okazji zapewnie, lite
raci, że nic, literalnie nic nie straciliście. Nie 
było tematów do kabaretu czy dla romansów 
kryminalnych Nie ujrzałeś ani jednej kobie
ty niezwykłej urody. Mężatka ani panna nie 
otruła się z zazdrości, miłości, namiętności. 
Nikt nie skoczył w bohaterskim porywie ze 
szczytu masztu do wyburzonych wód morskich. 
Nie było rabunku, morderstwa, szaleństwa. 
Rekin nie połknął ani jednego człowieka. Nie 
widziano nawet wieloryba, a fok nie więcej 
ujrzano aniżeli w pierwszym lepszym zwie
rzyńcu. Jedyna sensacja w waszym stylu po
ruszyła statkiem, gdy w czasie nocnej żaba 
wy uderzył mąż w twarz niefortunnego ado- 
ratora swojej nieponętnej połowicy. Pozatem 
oe, nic. Operator filmowy, który nakręcał 

film na statku, stworzył dzieło, wr czasie wy
świetlania którego ludzie serdecznie ziewali.

*
* * i

i rzeei i ostatni ryk syreny. Liny odcze
piono. 2 usłużne holowniki podpłynęły i, 
chwyciwszy kadłub „Polonji”, ostrożnie od
prowadzały go od mola. Pasażerowie cicho, 
spokojnie żegnali brzeg ojczysty, bez łezki 
wzruszenia. Usunąłem się w najdalszy kąt 
okrętu. Stojąc na rufie, miałem najlepsze po
le do obserwacyj. Oddalaliśmy sio zwolna od

2
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fakhv dnDZIWnie Podstawia się ona. MiaGo 
kok ’idzie wPIOne d-° °gromneg° Portu, dale- 
dźwili nnI,r0ZW(,J0 Za nim- Te olbr.ymie 
przeład Plta 0Wf’ le nowocze«ue urządzenia
Ldnitd ® d° Węglh Czy żelaza mogłyby 
godnie obsługiwać Hamburg lub Londyn. GdT-
uiusi w nałp •|eSZ<Ze ,niasfeczko> - stać się 
wern ioór“0 Uglin czasie miastem miijono- 
iPlT- J- U Z sw°Jego portu chce korzystar
vzgót^,eVMllS! Śmiai° rozk°P«ć sąsie nie 

rzmił Kaszobe,k*i Szwajcarji, jak śmiało 
zu- Ha w morze doskonały port sztuczny

z rń* YT W 1)0rcie wre* Szereg okrętów 
z rożnym stron czeka na wyładunek. Grom.a-
hn?°l°7llkow uwiJ'a wszędzie. xMocne te, 
fr“a!e srtatki 110szą ,T10cne nazwy „Ursus”, 

dowm,1 "u • Vl,I1„odP°f yw* «rogi kontrtorpe 
Bałt rir» I(dl.er ’ owdzie kilka torpedowców, 

sł.i/^ ’ ,)bdarty z maszyn stoi w kącie, 
Wszed •marynarzom iako h°tei i koszary. 
kuje§ "le ZyCle Wre’ ZWOŁi si(?’ buduje, uźyt-

fal rLTmP0VtU wyPływamy poza łamacze 
• olowniki juz niepotrzebne. Odrzuciły li-

180- ^ra,’aPł do portu. „Polonia” czyni obrót 
Kopenhagi? ^ pÓłn0C‘ Wiezie nas do

S / u k a i a S n ^ o w ^ zadomowiają się na statku, 
sza tam i llePszreh miejsc, a znalazłsz , zno- 
wodniki, ‘“"pi k “‘'”raty .i"t°erilfi<^o.prze- 
wet aneroirh ■ "'I>llSy' termo«'et'y, ba na- d\. lu i owdzie widać całe atlasy
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szkolne. Jedme+n słowem, wyprawa naukowa. 
1'asażerki mają fnne zajęcie. Bez termometru 
odczuwają chłód dotkliwy. Raz po raz więc 
znikają w kajutach i wychodzą coraz to w in
nych strojach.

Bo pewnym czasie nastąpiła chwilowa 
aklimatyzacja. Kuch na pokładzie się zmniej
szył.

Rozłożyłem się i ja wygodnie na dzio
bie statku. Szum jednostajny, cisza, szarość 
mgieł usposabiały do wypoczynku, choć głód 
dokuczał. * o chwili p. Natalja znalazła mnie 
i cicho, delikatnie ulokowała się obok. Była 
potulna, jakby zawstydzona. Dla dodania so
bie ważności rzekła:

Kobiet jest znacznie inuiej na statku.
— Juz pani wyliczyła?
— r| ak. 168. Najwięcej nauczycielek 

i urzędniczek. Jest i 11 lekarek i 2 inży- 
nierki.

— To pięknie. Kii ta niewieścia.
— Mężczyźni muszą nam nadskakiwać. 

Razem z załogą jest was w ięcej niż 2 razy.
— Sądzę, że nie dla nadskakiwania pa

niom pojechali..
— Ma pan rację.— 1 Natalja umilkła.
— Właściwie nie wiem, poco wyjecha

łam - zaczęła nagle i o było warjactwo.
Patrzę przez lornetkę na przesuwające 

się krajobrazy polskiego wybrzeża.
— Trze!» było nie jedna 1
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— Dowiedziałam sie, że pan ledzie.
Zagryzłem wargi. Więc tu tkwi urok 

Skandynawii.
— Czemu pani mąż nie wybrał się ra

zem z panią?
— Od kilku miesięcy nie żyję z mężem. 

Pan nic nie wie?
— Nie.
— Mąż rzucił mnie. Ale...
Odjąłem lornetkę od oczu, wzrok na są

siadkę skierowałem. Skurcz zemsty w twarzy. 
Wcale interesująca twarz Ale doprawdy, żal 
czasu na studjowame grymasów kobiecych. 
To nie buduar. Morze za potężnem, za pięknem 
jest tłem dla intryg miłosnych.

Przyłożyłem lornetkę do oczu.
— Pana, widzę, więcej interesują te pia

chy i woda, niż ja.
Sytuację uratował ks. proboszcz Micnał.
— Nie wiecie, państwo, co to za kościół 

być może?
— Chrześcijański zapewne
Ksiądz skrzywił się.
— Pan żartuje Myślałem, że pan wiey 

jak się nazywa.
Widziałem, że księdzu szło o zapozna

nie się z moją towarzyszką.
— Może państwo poznacie się?—Przed

stawiłem p. Natalji proooszcza
Rozmowa poszła obojgu gładko. Ksiądz 

zapomniał o nazwach kościołów, p. Natalia



o mnie. Znaleźli temat niewyczerpalny: obga
dywanie bliźnich na stajku.

Rozejrzałem się dokoła. Stałem w środ
ku żelaznej, prostokątnej skrzyni, gęsto na
bijanej gwoździami Nie była to trumna. Al
bowiem mały, okrągły otwor, zwany uroczo 
iluminatorem, wpuszczał snop światła do wnę
trza. Ponad nim gruba rura niby wąż wiła 
się i wydawała raz po raz syki. Z drugiej 
strony 2 łóżeczka, cacane, biało lakierowane, 
ustawione jedno nad drugiem, wcale nie po 
małżeńsku. Umywalka, szafa—i pas ratunko
wy. Jedyny obraz na ścianie—przepis jak ra
tować się w razie rozbicia okrętu Wszystko 
czyściutkie, z pietyzmem utrzymane. Wcho
dzi ktoś. Wciskam się w kąl Doskonale. Uda
ło się nam potmeścić. Poznaję towarzysza 
moich kilkunastu najbliższych nocy. Chociaż 
2 razy za obszerny jak na pojemność kajuty, 
ale człek sympatyczny, o łagodnym, dobrym 
wyrazie twarzy, inżynier z Warszawy.

— Cz'y pan nie ulega morskiej chóro
wi®? — pytam na powitanie.

— Nie 
— I ja me.
Odetchnęliśmy z ulgą. Niemiły tusz z gór

nego łóżka nie czeka mnie zapewne.
inżynier zdjął z szafy Jpas ratunkowy, 

przymierzył.



— Jak będziemy się ratować, kiedy pas 
jeden na nas dwóch“?

Szukamy drugiego pasa. Nigdzie niema.
— Odstępuję go panu—rzekłem na po 

cieszenie.
Wyszedem, ciasno i duszno było. Wspią

łem się na górny pokład. Doleciał nosa mi
ły zapach pieczystego Otwieram drzwi do 
sali jadalnej 3 klasy. Widok groźny, nieza
pomniany. Przeszło 300 gardzieh połykało 
w pośpiesznem tempie diner okolwiek kel
nerzy przyniosą, znika momentalnie. Wyszu
kałem pospiesznie miejsce. Coś niecoś jesz
cze mi się dostało, ale ponętny drób, serki 
i owoce zniknęły na dzisiaj bezpowrotnie. 
Musiałem mieć minę głupią więc nadrabia
łem wesołością. Snąć tryskał z ust moich 
dowcip rzetelny, bo skupił uwagę całego sto
łu Spojrzał na mnie życzliwie nawet dr. An
toni — jak się wkrótce okazało — najdowcip
niejszy człowiek świata, i ze swej strony jął 
strzelać humorem. Cieszyło si- najedzone 
bractwo cieszyłem się i ja, chociaż głodny, 
ale ceniący w tokarz stwie humor izeteiny 
i uprzejmość. liunmr, co morza n e cz ni 
basenu, napełnionego rozflirbwanemi koko
tami, z ks:ężycrt błazna bezmyślnie 'oześnra- 
nego, z machiny spracowanej astmatycznego 
starca, z ułomności ludzi wielkich pośmiewi
ska. Z wszystkiego śmiać się może a, do roz
puku śmiać-ale nie wszystko można pospo-
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litować i poniżać. Dr. Antoni był wyjątkiem, 
co śmiechem nie poniżał ani obrażał.

*
* *

W.eczór zapadł. Zdała pobłyskiwały świa
tła potężnej latarni morskiej w Rozewiu — 
ostatnie pożegnanie z Polski. Ze'azny kadłub 
„Poloniir: pruł ciemno-stalowe wody Bałtyku 
Podróżni poznikali gdzieś z pokładu. Tu 
i owdzie tylko cicho rozmawiały grupki wy- 
trzymal-zych na ch ód.

Oddałem się flirtowi z Bałtykiem. Dusza 
za mocną była, by rozpływać się w smutku 
czy tęsknocie. Nic - poproś tu słuchałem miłe
go pogwaru fal ciemnych, krajanych stalo
wym mieczem ^Polonii*8. Jak dziecko cies/j- 
łom się o rumem, który przemierzam bez wy
siłku, wygodnie leżąc, niby w sypialnym po
koju. A pötem nie było już wody, ■ był bez
miar, potęga ujarzmiona, cud mocy.

Doleßla'y uszu odgłosy muzyki Owszem, 
nie.eh będz e muzyka, światło, gra börw. Pod
szedłem do okien salonu I klasy. Dancing. 
Jasno Wyg< dne meble, pluszem obite. Musi 
być ciepło Panie, pięknie przystrojone, wy
dekoltowane. Panowie czarno ubrani. Butełki 
wina, wóek, likierów. Shimmy. Ksiądz, 
w cywila przebrań\ (wszyscy księża i ofice
rowie tak samo) tańczy z p. Nafaiją. Dr. Anto
ni rozśmiesza do łez młodziutką pannę Irenę.

Stojąc za oknem jasnego, roztańczonego
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salonu, czułem się doskonale. Kontrast ponu
rego morza, nieba niezgłębionego i te^o gra
jącego, rozbawionego saloniku przesuwał 
przed oczami wyobraźni film fantastyczny, 
w .rym jawiła się ziemia nasza z cudowną 

■ słońca, lekkomyślna, dziecinna, a pę
dzona w nieskończoność gwiazd.

',l' żvł się ksiądz Stanisław z 2 Żydó
weczkami. Usłyszałem, pak na pożegnanie za
pewnił: *

~ Jutro pogoda murowana.
Proroczy głos duchownego zachęcił mnie 

ao udania się na spoczynek.

19.VII. Otwieram jedno oko, otwieram 
rugm Zaczyna się dzień. Chwała Bogu!—Sen 

się nie udał. Jakoś duszno było Ktoś stękał 
w sąsiedniej kajucie, oddzielonej niewysoką 
ścianką drewnianą. Stękał miarowo do pół- 
nocy. Nareszcie monotonność jękuw zaczęła 
sypiac- Wtedy przestał stękać. Znowu nie 

mog em zasnąć Na dobitek gniecie coś 
Dok-~Jeduem słowem marny sen

Wylazłem z łóżka, nabiwszy sobie po- 
ę nego guza. Pod zimnym tuszem rzeź kość 

wrócifa Na pokładzie nie było jeszcze niko
go. Wicher, deszcz, mgła

Gdzie jesteśmy? — pytam przecho
dzącego porucznika marynarki'.



— Minęliśmy w nocy Bornholm, Rugję. 
Najprawo już brzegi Szwecji, na lewo Ze-

Kopenbaga.
Gmach giełdy. Charakterystyczny ruch rowerowy.

landja. — Wszystko dobrze. Tylko ta psia po
goda. Morze jak mleko, powietrze jak mle
ko, cała L)an]a jak mleko. Pzeczekałem do 7



god/. Była niedziela. Zapowiedziano na 7 ra
no odprawienie inszy. Wyszedłem na górny 
pokład. Msze się właśnie rozpoczynały. Wi
dok trochę wzruszający. Przypomniały się ka
takumby, skromne ołtarze pierwszych chrze
ścijan, gdzie najcudowniejsze odprawiano msze. 
2 stoliki złączone, pokryte obrusem z jadalni, 
krucyfiks, kielich, wino, opł aleję, wycieraczka, 
dzwonek, księga święta, — ot, wszystko, co 
uniożhwiało odprawienie mszy. Ksiądz staru
szek ministrantem.

Pasażerowie spali jeszcze. Prócz kilku 
księży i prócz mnie nikogo nie było. Wiatr 
bd o szyby. Stałem w rogu, skąd mogłem 
równocześnie obserwować obie msze. Księża 
wydawali mi się w tej chwili dobrymi i po
bożnymi ludźmi Szkoda tylko, że dnia po 
przedniego wyraźnie zastrzegli się, że przy 
mszach asystować mogą jedynie katolicy. — 
Bóg i to im zapewne przebaczy!..

Po mszy smadan-e. Było wyborne, 
sianka, jajecznica, wędliny, ryby, serki, 

owoce, kawa, mleko, herbata. Ile kto chciał, 
jadł. Kochana „Polonia“!

Grodz. 9.30, podjeżdżamy do awanportu 
■jpenhagi. 2 holowniki chwytają znowu za 

giowę i nogi nasz statek 1 przeprowadzają 
przez cały port. Piękny wjazd wyrwał wszyst
kich pasażerów’ z kajut na pokład. Mijamy 
^łojący na redzie francuski okręt pasażerski 
„Cuba“; pasażerowie i załoga kiwają do nas



serdecznie chorągiewkami, eh usteczkami, czap
kami.

Mijamy szereg statków mai ej szych i więk
szych, m. im statek meksykański. Przybliżają 
się budynki portowe, stare ogromne składv, 
i cafe duże miasto z mnóstwem wysokich 
wież o kształtach bardzo oryginalnych. Na 
horyzoncie las okrętów7 żaglowych, parowców, 
olbrzymów floty wojenne) Nit dziwnego. Ko
penhaga jest kluczem Hałtyku. RozDarta na 
w yspie Zelandii i wys. A mager, w najwęższem 
miejscu cie niny Zundzkie;, do niedawna je
dynej drogi wodnej z Bałtyku, stała się naj- 
większe in portem krajów Skandynawskich. 
5 pancerników, 2 krążowniki, 18 torpedow
ców7, lift łodzi podwodnych i 15 minierek strze
że portu. Z przedmieściami Frederiksherg 
i Oentofte liczy miasto ok. 800.000 mk. t. j. 
przeszło 1/5 ludności całej Danji. Przeszło 
połowa handlu Danji idzie przez Kopenhagę. 
Ruch okrętowy wykazuje 16.500 parowców, 
2.800 żaglowców. Nie tak prędko młoda Gdy
nia dopędzi starą. 9 wieków7 istniejącą już jako 
port stolicę Danji.

Powoli, nieśmiało przybliża „Polonia“ 
żelazny bok do mola w Frihavnen („Wolnjm 
Porcie“), f odstawiają ruchomy, na kółkach 
wznoszący się mostek. Pierwsi wysiadają har
cerze 16 drużyny Warszawskiej, jadący na, 
zjazd skautów do Sztokholmu. Prezentu.,ą się 
doskonale i wzbudzają nawet ti powściągli
wych Duńczyków wyrazy zachwytu.



A potem wylewa się na brzeg tłum pa
sażerów Największa grupa kieruje się ku auto
karom Coo’ka. rym najbardziej współczuję, bo 
za drogie pieniądze najmniej zwiedzą. Śmieszne 
ofiary międzynarodowego towarzystwa „ku-

Kopenhaga. Wjazd do portu.

kania na świat przez szybki gnających po 
ważniejszych ulicach samochodów. Reszta to- 
waizystwa podzieliła się na drobne grupy. Ja 
oczywiście z dr. Antonim, p. Natalią i panną 
Ldą, której towrzystwo zaczynałem odtąd ce
nić, poszliśmy oddzielnie.
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Pusto by to na Langelinie, jakby kto hi
d'd wymiótł. Po pięknych, szeiokich ulicach 
Kopenhagi uwija!' się sami—Pol cy z ,,"o- 
IhniP. Duńczycy, korzystając z niedzielnych 
wywczasów, wypoczywali w uomu lub wyje
chali wczesnym rankiem na „świeże powietrze“ 
poza miasto. Nareszcie obok groźnej cytadeli 
ujrzeliśmy tubylca Był to żołnierz sławetnej 
armji duńskiej w spodniach o k metra za 
krótkich, z karabinem przedpotopowego sy
stemu Y\ arto wspomnieć, że cała armja duń
ska liczy sobie 7.000 wojowników I ta liczba 
wydaje się dla parlamentu tutejszego o wiele 
za dużą. Daj Boże, aby wszędzie tak sądzono!

Cytadela Frederikshavn (Kastellet), obok 
której przechodziliśmy, wygląda jak piękny, 
dziki park Zarośnięte szuwarami stawy, uro
czyska, wyspy, trawą pokryte lub gęstym la
sem, tworzą piękny kontrast do wytwornych 
skwerów i ulic, które je otaczają. 'Na skwe
rach widać dbałość o wygodę publiczności: 
wygodne ławki, ramy na rowery, kosze na 
śmiecie.

Mijamy pomnik na cześć marynarzy duń
skich poległych w czasie wojny światowej, 
przechodzimy obok wygodnie i estetyczmie 
urządzonej przystani dla łodzi sportowych 
i kierujemy kroki w stronę miasta. Zatrzy
muje uwagę piękny i ogromny wodotrysk bo
gini Getion, dzieło A Bundgaarda. Doskona
ły symbol duszy Danji. Zapuszczamy się w la



birynt gmachów, pałaców, pomników. Podług 
planu wyszukujemy, co najciekawsze.

A więc Amalienborg, zamek króla i je
go następcy Naprzeciwko ko ciół Marmuro
wy, budowany w ciągu lat loO, z dumną ko
pułą miedzianą, częściowo złoconą, z piękne- 
mi rzeźbami

Na Köngens Nytorv uwagę przykuły 
wielkie, eleganckie wystawy sklepowe. Stąd 
trafiliśmy na ładny gmach teatru królewskie
go w stylu późnego renesansu, skąd podąży
liśmy wzdłuż kanału pod gmach giełdy Ory
ginalna to budowla w stylu niderlandzkim. 
Na dachu dźwiga 4 smoki, które wywalają do 
góry potwornie długie ogony i, plącząc je z 
sobą, tworzą piękną, wysmukłą, 54 m wyso 
ką wieżycę; doskonały symbol giełdowego 
smoko władztwa.

Idąc dalej, spotykamy Christiansborg, 
wybudowany na miejscu starego zamku Kró
luje na nim wieża, 90 m. wysoka, uvieiiczo- 
na duńską koroną królewsk i na szczycie. 
Skupiły się tutaj ważne instytucje: parlament, 
mm. spraw zagr., sąd najwyższy. Obok zna
lazły pomieszczenie królewskie pokoje repre- 
zenlacyjne. Wnętrze parlamentu skromne, po
ważne. Nic dla efektu Dużo miejsca zajmuje 
bibljoteka

A teraz największa chluba sztuki duń
skiej: Thorwaldsen. Postawiono mu w środ
ku miasta grobowiec? najpiękniejszy muzeum, 
w którem złożono nie tylko zwłoki mistrza,
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ale i wszystkie dzieła pracowitego żywota 
vs ielkiego rzeźbiarza w oryginałach, odle
wach, kopiach Podziw szczery ogarnia, ile 
jeden człowiek mógł stworzyć. Znamy do
brze i w Polsce niektóre z jago rzeźb. Zaraz 
w hali przy głównem wejściu stoją potężne 
odlewy pomnika ks Joz. Poniatowskiego 
i Mik. Kopernika, których oryginały znamy 
dobrze z Warszawy.

Twórczość Thorwaldsena nic nie mówi 
o duszy Panji. Chociaż urodzony w Kopen
hadze, (przodkowie pochodzili z Islandji). 
przeiął się duchem klasycznym i w Rzymie 
dzieła swe tworzył. Muzeum Thorwaldsena 
przypomina raczej zbiory w Neapolu lub 
w Rzymie Powaga, dostojność, spokój, rów
nowaga. Przechadzając się wśród rzeźb, od
nosi się wrażenie wspaniałego cmentarza, nad 
którym unosi się niczem nieskłócony maje
stat wieczności Wrażenie to potęguje się, 
gdy stajemy na środku dziedzińca przy szcząt
kach cielesnych mistrza. Niemniej w sali 
najcudniejszej, pełnej natchnionej nieśamieicśK 
ności, w której panuje Chrystus z 12 aposto
łami Jakże słusznym byłby napis na gma
chu muzeum:

‘e',>Krwi kipiącej odbicia namiętności ludz
kich nie szukaj tu, przybyszu“

Niedaleko stąd plac Ratuszowy. J^ st wy
tworny i zmusza znow u do zadzierania głowy 
wysoko, aż na oryginalne wdeże miedziane, 
seledynem śniedzi pomalowane.
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Czas ucieka. Pani Natalja marudzi i przy
pomina, że obiad na statku przepadnie. Mija
my więc w pospiesznem tempie mniej ważne 
skarby architektury, aż kroki zatrzymujemy 
przed słynną Glyptoteką.

„Ny CarUberg Glyptothek” czyni już na 
zew'mjtrz c/srującte wrażenie. Prawdziwy pa
łac sztuki. A wewnątrz? Zdejin kapelusz i 
z pietyzmem a zachwytem przyglądaj się na 
gościom marmurowym w tym kościele cudów. 
Różne kraje, rożne czasy wysiliły się na na
gromadzone tutaj arcydzieła rzeźby. Królu
ją wśród innych mistrzów: A Jerichau i H, 

- - Bissen, uczniowi * Thorwaldsena, — H. Du
bois, L. Barrias, A. Mercie, A. Rodin.

— Nic podobnego w zakresie rzeźby nie 
widziałam w Polsce — szepce p. Lila w go
rączce zachwytu.

Ma słuszność niestety.
Nawet dr. Antoni, co Luwry oglądał 

i Wersale, twarz ma pełną skupienia i z du- 
żem znawstwem przygląda się różnym szcze
gółom nagich postaci

Pani Nałalja utknęła w olbrzymiej hali 
o^klanej i oddała się jakimś marzeniom.
0 czem dumała — kto zgadnie? Tło do ma- 
zen w każdym razie cudowne. Wodotrysk

szemrały, amorki marmurowe wyglądały z po
śród liści pysznych palm. Bała się p. Natalja 
iść dalej, w labirynt cudów, w chaos rzeźb, 
gdzie trzeba patrzeć, duszy oczami patrzeć —
1 być mocnym.
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O! bo zwiedzanie muzeum sztuki męczy. 
Dusza staje wobec tysiąca sprzecznych uczuć 
namiętności, myśli, w kształty nieruchome 
zakutych tchnąć w nie życie musi, ruch. 
krzYk> .ięk, śmiech. Inaczej rzeziba kamieniein 
jest, a obraz farbą i płótnem.

Szedłem po salach wytwornych Glypto- 
teki, jak p za zarowanej świątyni, orgji ży
cia pełnej. J

Bogowie pogańscy i Chrystus, święci 
i rozwydrzone rozpustnice, muskuły mężczyzn 
napięte i postać skulona matki boleściwej 
nienawiść i miłość, rozpacz niewolnika, wia
ra, nadzieja, przekleństwo, zemsta. Zima i wio
sna. i ornik spracowany i wypieszczony bur
żuj. Sprzeczności pogmatwane z sobą, połą
czone w nieśmiertelnej zgodzie. Tak gudzić 
umie tylko śmierć albo artysta — w sztuce.
I może Bóg patrzy na nas z piedestału Nie
śmiertelności, jak my na te dzieła genjusza 
udzkiego? Najwyższy Genjusz, twórca na

miętności naszych—i śmierci, duszy i kamie
nia?...

*
* *

Po obfitym obiedzie, spożytym na stat
ku, podróżni dzielili się pierwszemi wraze- 
n.ami.

— Miasto oryginalnych wież i najwięk
szej w Europie procentowo ilości rowerów,J)

3
) Przeszło 300.000 rowerów.
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— Brzydkich kobiet i niezgrabnych męż
czyzn

— Spokoju, równowagi ducha.
— Elegancji, kultury, uczciwości.
— Największej w Europie rozpusty.

Kopenhaga — Ny Carlsberg Glyptothek.

— Braku polotu
— Braku policji, żebraków, rzezimiesz

ków.
— Czy zauważyliście państwo, jak dbają 

o wygody? Prz^ każdym prawie większym 
sklepie automaty, z których wypadają papie
rosy, owoce, serwetki, kubki na wodę? W nie
dzielę czy święto we wszystko, co potrze
bniejsze, można się zaopatrzyć.
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— Byłem w Kopenhadze już kilka razy. 
Znam miasto i ludzi na wylot. Żebyście wie
dzieli, jak mieszkają. W lada mieszkaniu kosz
towne i wygodne meble, cenne antyki. Zau
ważyliście państwo zapewne dużą ilość anty
kwariatów?

— Owszem. Moc pięknych wystaw. Ale 
wszystko djabelnie drogie. Chciałam kupić 
drobnostkę z porcelany. 30 Ro^on!2)

— To nic. Była pani w królewskiej fa
bryce porcelany?

Nie. Słyszałam, że nie wpuszczają.
— A nas wpuścili — rzekł dumnie inż. 

Juljusz. Wpuścili dzięki protekcji absolwentki 
szkoły wyrobu porcelany w Sevres. Otóż w 
tej fabryce światowej sławy, istniejącej od 
1779 r. — podkreślił, — są drobiazgi od 5.000 
Kor. w gorę.

— No, no -dziwili się biedacy z Polski.
— A tak. Ale rzeczy śliczne naprawdę. 

Widzieliśmy specjalną salę dla malarzy, arty
stów pierwszorzędnych, gdzie tworzą coraz 
to nowe desenie. Coprawda */4 sali świeciło 
pustką. Kryzys dotknął i tutaj fabryki.

— Jakto? I tutaj są bezrobotni?
— Naturalnie — ozwał się nareszcie pro

fesor Hipolit, chodząca encyklopedja. — Już 
w 1928 r. było 37 tysięcy bezrobotnych t. j.

0 1 kor. duńska (= 100 orów) wówczas około
2,50 zł.
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27 na 1000 zarobkujących. A w Polsce było1 
tylko 9 na tysiąc.

— Przy dużej zamożności kraju niewiele 
to znaczy.

— A jednak Duńczycy emigrują także.
— Chyba z amatorstwa. Wie pan pro

fesor chyba dobrze, że udział Danji w han- 
dlu światowym jest większy od udziału na
szego.

— Rzecz oczywista. Pod każdym wzglę
dem jesteśmy daleko w tyle. Niech pan weź
mie nasze włościanstwo. Dobrze, jeżeli czytać., 
pisać i rachować umieją. A tułaj? Słyszał 
pan o uniwersytetach ludowych? To są na
prawdę wyższe uczelnie dla ludu..

— Słyszałem, słyszałem... Ale co to ma 
do rzeczy?

Właśnie, że ma. Oświata jest podsta
wą całego dobrobytu, — z ferworem jął pra
wić profesor. — Przez oświatę narody zwy
ciężają Weźcie państwo Dację. To doskonały 
dla nas przykład. Bogactw mineralnych 1) nie 
dała im natura, co zabrali się do morza. Za
sypywali targi rybne śledziami, flondrami, wę
gorzami. Potem, gdy lepsze zyski zaczęła da
wać ziemia, zarzucili częściowo dary morza, 
wycięli słynne lasy bukowe i pokryli kraj 
łanami pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa.

>) Glina, kreda, wapień, na Bornliolmie trochę- 
węgli*, glinki porcelanowej na zacli. Jutlandji bursz- 
t> n.
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— Owa! — ziewnął na cały głos mece
nas — Jakie to ciekawe. Ostentacyjnie wstał 
i odszedł.

— Może ja państwa nudzę? zorjentował 
się prof. Hipolit.

— Niech pan mówi, prosimy — odezwa
ło się parę głosów, które wolały żywe słowo 
od podręcznika czy monografji.

— Na czem skończyłem? Aha! — Zabrali 
się do uprawy zboża i wyprzedzili wk-ótce 
narody o starej kulturze rolnej. O całe nie
bo wyprzedzili i Polskę 1). Wyprzedzili cały 
świat. Ale zboże wkrótce staniało. Więc 
energiczna ludność rzuc:ła się do hodowli by
dła, nierogacizny, drobiu, koni. Przemysł mle
czarski rozwinął się w tak szalonem tempie, 
że z małego tego państewka przetwory mle
czarskie. mięso, jaja, zasypywać zaczęły całą 
północną i zach. Europę. Chwyciła Danja na
wet handel mleczarski Syberji, Rosji, Szwecji, 
Finlandji w swoje ręce. Stała się znowu przy
kładem dla całego świata * 2).

— Rzeczywiście uczyć się nam od nich

') Pł.rę przykładów: Produkcja pszenicy z 1 ha: 
Danja 34 q, anglja 22, Niemcy 19, Polska 13, St Zjedn. 
10, Rosja 6’/2. Produkcja jęczmienia z 1 ha: Danja 25 q. 
Anglja 20,7, Niemcy 181/?, Polska 13.

2) Hodowla; bydła 2,850.C00 t. j. na ICO ha 66. 
llrugwaj 47, Czechosłowacja 33.4, Niemcy 36,4, Polska 
22; nierogacizny: 3,125000 t. j na 100 ha 73, Niemcy 41 
Polska 16, na 1000 mk.: Danja 904, najwięcej na świę
cie; koni: na 100 ha 13, Polska 10% Niemcy 8.
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— rozpoczęła panna Marja, nauczycielka z wsch. 
Kresów.

— 0! tak! Uczyć się! I uczyć innych! Idzie
my stale w ogonie innych, bo połowa z nas 
jest analfabetami, a draga połowa jest za 
mądra, za delikatna, za daleka od pracy rąk. 
Danja jest narodem o starej wytwornej kul
turze (uniwersytet załóż. 1478 r.), a nie wsty
dzi się żadnej pracy.

Zapanowało milczenie. P. Marja coś za
pisywała. Zauważyłem, że znalazłem się w 
gronie pedagogicznem. Co żywsze i weselsze 
uciekło już na ulice Kopenhagi. Postanowi
łem wyciągnąć wnioslu pedagogiczne z roz
mowy. — Z historji gospodarczej Danji nasu
wają mi się pewne wskazania. W wyścigu 
pracy starajmy się teraz my coś nowego stwo
rzyć, co stałoby się przykładem dla całej 
Europy, świata całego. W takim wypadku nie 
będziemy nareszcie szli w ogonie innych na
rodów...

— Łatwo powiedzieć: stworzyć. Ale co? 
Nic nowego nie wymyślimy.

Musimy. Inaczej djabli nas wezmą. Każ
dy zgon polityczny ma za przyczynę uwiąd 
psychiczny. Naród, gdy twórczym być prze
stanie, gdy zatraci się w naśladownictwie 
innych, umrzeć może. Tak stało się z nami. 
Memento!

— To stara prawda. To wszyscy wiedzą. 
Ale czem nowem my być mażemy?

— Powiem panu naprzód, czem byliśmy
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i czem jesteśmy. Byliśmy rycerzami błędny
mi, walczącymi o najszczytniejsze idee. Zy
skaliśmy miano zaszczytne „Przedmurza Chrze
ścijaństwa“ A w praktyce została z tego nę
dza i ucisk chłopa i niewola rzymska i chyt
ra twarz Żyda, zgarniającego złoto z łez pol
skiej pracy. A potem przyszły pragnienia szla
chetnych i nikczemność ogółu. Wielkie woła
nia, wizje natchnione — i ryk pijany szlach
ty. Musieliśmy upaść.

— Znana łrstorja. Ale co z tego?
Dużo. Po upadku znowu pragnienia szla

chetnych, pragnienia wolności — i sen błogi 
ogółu. Przyszła wolność. Przyjść musiała, bo 
Europa przypomniała sobie, że byliśmy do
brym murem ochronnym bogatego Zachodu 
przed dzikim Wschodem. I co teraz? Mamy 
być murem, który dzieli? Umacniać się, aby 
potem patrzeć, jak Zachód sam powie: mur 
nie potrzebny, można go rozebrać. .Misją wiel
kiego narodu nie może byc dzielenie. Może 
być...

— Łączenie?
— Tak jest! łączenie. To jest misja wiel

ka . święta. Misja godna wielkiego narodu. 
Dzisiaj wcale nie mistyczna. Realna, mocna, 
najaktualniejsza. Ważniejsza od masła, sera, 
jaj, czy mięsa. Misja wymagająca niesłycha
nego wysiłku ze strony całego społeczeństwa. 
Biada, jeśli nad murem polskim Zachód poda 
rękę Wschodowi.

To bardzo ładne, ale to rzecz dyplo
macji. U o my mamy do lego?
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— Pan jest pedagog? To pańska praca 
przedewszystkiem. Podług jakich wskazań wy
chowuje pan polską duszę9 Mur wojska stoi, 
co dzieli. Widać go — ma polskie mundury. 
Poznać że to )>olskie wojsko. A co czyni Ar- 
mja wychowawców? Czy stworzyliście polską 
pedagogikę? Na polski język przełożyliście 
niemiecką duszę, duszę francuską, amerykan 
ską. Sądzicie, że to polską stworzy duszę? 
Jest chaos, zamieszanie. Nie macie żadnego 
wpływa na młodzież. Pedagogika wasza obcą 
dla niej jest, a dla was sztuczną. Kto inny 
włada duszami młodych: Czarna ręka i czer
wona gwiazda. To każdy wie. Jeśli tak będzie, 
zginie Polska.

— Prawda — westchnęła panna Marja. 
— Ciężkie jest nasze położenie.

— Ciężkie położenie. Otóż to właśnie. 
Jesteśmy krainą przejściową. I duszę mamy 
przejściową, duszę kontrastow. Nasiąka ona 
niby gąbka przeróżnymi wpływami. A to nie 
jesi konieczne. O nie. 1'anja jest też krainą 
przejściową. Między północą i po udniem. 
Belgja, Holandja, Szwajcarja — między Ger
manami i Romanami. I te małe kraiki ~ od
rębne wytworzyły dusze. I dużo w świecie 
znaczą. I lepiej powodzi się im, niż wielkim 
państwom. Dlatego, że łączą, nie dzielą, łączą 
jako odrębne ogniwa, nie dopuszczając do 
krótkich spięć.

Na horyzoncie jadalni ukazała się wyso
ka postać p. Liii. Była gotowa do drogi.
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— Zaraz, za chwilę służę pan1 — rzek
łem wstając.

— Pan nie dokończył a to takie cieka
we — westchnęła panna Marja.

Uradowało się serce moje, że znalazłem 
chętnych słuchaczy. Nauczyciele są to najpocz
ciwsi ludzie pod słońcem. Wysłuchają cierpli
wie każdej gadaniny.

— Powiem poprostu. Do Polski wsiąka 
z jednej strony wybujały nacjonalizm, z dru
giej bolszewizm. Walczymy z jednym i drugim. 
Walka z ideami staremi i pociągającemi jest 
trudna i wyczerpuje siły. Tembardziej, jeśli 
na .ch miejsce nie stworzyliśmy żadnej idei 
własnej, godnej chwili obecnej, przewidującej 
jutro. Idea państwowa jest środkiem do celu; 
tradycja, wskazania historyczne to dopiero 
alfabet, z ktorego ułożyć należy nowy napis 
na sztandarze Polski. Napis godzić musi obie 
idee sąsiadów i głosić wskazania od nich wyż
sze. Głosić czynem, nie czczą gadaniną. Po
większajcie nie tylko dobra gospodarcze, ale 
i dusze polskie, dopóki mur wojska stoi.

— Lltopja — wtrącił sceptycznie prof. 
Hipolit.

— A Szwajcarja? W środku państw od
wiecznie wrogich. Łączy, zmusza do szacunku 
nie armją, a duchowemi wartościami. W Ge
newie przyjmuje przedstawicieli całego świa
ta, nie obawiając się, aby w tej różnorodno
ści zatracić siebie, .lest magnesem, który 
przyciąga dusze i złoto. Europa, ten olbrzymi
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magazyn bogactw, mnożących się z dnia na 
dzień, głodna jest, o nędzy krzyczy, o kryzy
sie. Głodna jest celu, wyższej racji istnienia.

Kopenhaga — Gwardzista na warcie.

Walory duchowe stają się lepszym towarem 
eksportowym, niż zboże, mięso czy nawet ma
szyny. A już napewno są lepszą gwarancją 
niezależności, niżli bogactwa i wojsko. Tych
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walorów dachowych oczekuje Europa. Jeśli 
^olska stworzy je — zachowa wolność na 
wieki.

Pożegnałem bractwo pedagogiczne.
— Jakieś mądre rzeczy pan mówił? — 

zaczepiła panna Lila.
— Mówiłem, że jeśli mądrzejszymi i 

uczciwszymi będziemy od sąsiadów, to może
my śmiało otworzyć przed nimi wrota na oś
cież. Nie oni nas wtedy, lecz my ich popro
wadzimy.

— Czy ma to jaki związek z Kopenhagą 
i Danją.?

— Taki, że jesteśmy Polakami, zwiedza
jącymi w tej chwili Danję, kraj wyższej kul
tury.

Chodźmy patrzeć się i uczyć.
*•

* *

Włóczęga po obcem mieście bez planu, 
bez przewodnika, w milczącem towarzystwie 
staje się przeżyciem, nie tylko obserwacją. 
Bez przewodnika powtarzam. — Bez nazw, 
bez wypatrywania linij architektury, bez książ
kowego oglądania muzeów, bez balastu, któ
ry powoduje niestrawność wrażliwości i prze
męczenie mózgu. Patrząc na głowy podróżni- 
ków-męczenników, starających się wbić w 
pamięć tysiące szczegółów i szczególików, wy
mienionych w przewodniku, doznaję zawsze 
uczucia litości. Ciekaw jestem, co ci niesz-
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częśiiwcy będą mieli w głowie, gdy w tak: 
sposób zwiedzać będą miast np. sto? Co za
pamiętają z pierwszego? I co im z tego przy
szło?

Zbedekeryzowanie podróży stało się pew- 
nem wykolejeniem. Bo powiedzcie, kochani 
ludzie: czy warto? Czy warto męczyć umysł 
sprawdzaniem, że wszystko jest tak istotnie,
r

Kopenhaga. — Wodotrysk: bogini Gefflon oddziela 
wyspę Zelandję od ziemi szwedzkiej.

jak w książce wydrukowano? Że tam istotnie 
taka figurka stoi, a tam ulica jest załamana 
i idzie pod górę? A owdzie kolumna należy 
do stylu korynckiego, a tu jest gotyk, a tam 
renesans? Widocznie już ktoś sprawdzał, kie
dy opisano i drukowano.
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Jeśli miasto nie jest więzieniem, a Jego 
mieszkańcy smutnymi wykolejeńcami, jeśli 
przyjmiemy, że jest ono pięknym obozem dla 
szczęśliwych ludzi, którzy siebie wzajemnie 
potrzebują i w zgodzie wspólnie mieszkają 
— to cieszcie się z mieszkańcami zamiast o- 
glądać ich ściany i meble. To poprostu nie 
wypada. A jeśli jest więzieniem, to—w nogi!

O ileż mądrzejsi są autokaryści, wielbi
ciele biur Cook’a. Przelecą jak błyskawica 
przez miasto, wysłuchają kilka słów objaśnie
nia, zapłacą przy wysiadaniu — i już mają 
spokój. A gdy jeszcze kupią coś na pamiątkę 
i zrobią parę zdjęć fotograficznych — to już 
szczyt przyjemności i korzyści ze zwiedzenia 
miasta.

Zautokaryzowanie jest wynalazkiem, do
stosowanym do potrzeb współczesnego czło
wieka. Rozmnożył się okaz podróżnika „on 
wszystko wie” dlatego, że „on wszystko wi
dział”. Nowy okaz mędrca,—„homo sapiens”, 
korzystający z nowoczesnych zdobyczy wie
dzy, ściślej mówiąc kultury materjalnej, — 
zgoła prześcigającej wartością zasięg straw- 
ności duchowej.

Co to będzie za lat 100 lub 200? Gdy po
tomkowie Maciusia-chłopka czy Nuchima-śle- 
dziarza wędrować będą w salonkach samolo
towych po wszej kuli ziemskiej? Po lód do 
lodowni podlecą na Antarktydę, jajka piec bę
dą na Saharze czy pustyni Mohave. Lada Bo- 
buś lub mademoiselle FiL ogarnie stokroć



46

szersze horyzonty od nieboszczyka Sokratesa, 
Arystotelesa lub Platona.

Z obowiązku sprawozdawcy komunikuję, 
że jakiś stary, bezwstydny Satyr szepce mi 
do ucha:

— Można bujać rakietowcami po księży
cach, nawet Marsach, a nosem duszy tkwić 
w mysiej dziurze ziemi.

Może to i nie głupie? Może Sokrates 
mądrzejszy był od tego 14-letniego Leosia, 
co z takim patosem peroruje na statku o sa
mochodach, o rądjo, fiordach Norwegji? Mo
że głębiej sięgał i dalej stary mędrzec greckp 
choć na ‘ciasnym rynku Ateńskim mądrości 
swoje prawił?

Pytanie zostawiam nierozstrzygnięte, bo 
w Kopenhadze jestem; czasu mało, a ludzi 
dużo. Jakoś po południu zaroiło się miasto. 
Tłumy przelewają się po chodnikach, tłumy u- 
wijają się na rowerach. Włóczę się po mieś
cie, po pryncypalnych ulicach, skwerach, wy
prawiam się na przedmieście, włażę do zauł
ków. Zmierzch zapada, a ja gnam, gnam. Pan
na Lila patrzy od czasu do czasu na mnie z 
podziw7em i przerażeniem.

— Czego on szuka? — myśli napewno, 
ale milczy, bo nie chce przeszkadzać. A ja też 
milczę. Bu i cóż jej powiem? Wyśmieje mnie, 
gdy rzeknę, że szukam żebraka, łajdaka, pija
ka, złodzieja, policji „w czynie”. A ja tego 
szukam istotnie. Zaglądam Kopenhażanom w 
oczy, policzki, brzuchy i nogi. Spokojnego o-
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bywatela potrącam, — on mnie przeprasza. 
Bezczelny spokój, powaga, solidność, zadowo
lenie.

Co to za miasto/ Niesamowite miasto 
uczciwych ludzi.

Dotąd miałem najgłębsze przekonanie, 
że miasto jest dziwnym tworem, łączącym — 
ku utrapieniu czy podniesieniu ludzkości — 
piekło z niebem. Gdzie djabeł podał kosmatą 
łapę delikatnej rączce świętego aniołka. Gdzie 
dom rozpusty tuli się w cieniu domu Bożego. 
Gdzie obok przybytku natchnionej sztuki, ska
cze muza kabaretowa, wyje, obnaża do naga 
mocno zużyte ciało. Gdzie matka prawi córce 
o cnocie, a ulica chwyta naiwną w wyuzdane 
objęcia i kusi, nęci, wabi: „życie to strój, ma
lowidło twarzy, pieszczota męska, pijaństwo, 
obżarstwo”; 7 grzechów głównych śmieje się 
kusząco z ponętnych wystaw i występnych 
zaułków. Gdzie aktor zarabia i zbiera oklaski 
za przedrzeźnianie polskiej mowy — a obok 
nieszczęsny profesor wpaja w znudzonych słu
chaczy szacunek dla wszystkiego co polska 
wytworzyła kultura. Gdzie ordynarny fabry
kant przechowuje w wnętrznościach swoich 
suteryn wygłodniałego robotnika, za pazuchą 
nóż kryjącego na wypadek rewolucji. Gdzie 
— gdzie — gdzie. Możnaby tak w nieskoń
czoność podawać przykłady, jak wzajemnie 
odpychające się elementy żyją z sobą w cu
downej zgodzie, nad którą czuwa policja, woj
sko, sądy, więzienia...
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Przekonania takiego o mieście nie za- 
chwiały ani miasta wytwornej Francji, pury- 
tańskiej Anglji, niedźwiedziowatych Niemiec, 
zarozumiałej Italji, nawet czcigodnej Szwaj- 
carji, Belgji i Holandji, nie mówiąc oczywi- 
ście o dewocji pełnej — do niedawna — 
His,,panji, czy półkulturalnej Bałkanu lub dzi
kiej Afryki.

Dopiero podróż na pułnoc ukazała inne 
oblicze miasta. W 3/i miljona liczącem mieś
cie nie widać przedenerwo wania. Ludzie pa
trzą na siebie spokojnie i życzliwie. Policja 
nadaremnie wypatruje złodzieji, pijaków, zbro
dniarzy. Wojownik, pełniący wartę przed pa
łacem króla, pozwala wieść się na różne kąty 
dla dokonania zdjęć. Jednem słowem coś zgo
ła dla mieszkańca Warszawy niepojętego

Jakaż, do djabła, może być tego przy
czyna? Oświata,* dobrobyt...? Może dobrobyt? 
A, gdyby tak nakarmić rzesze nędzarzy na
szych, bandytów, zawodowych złodziejów, 
zbrodniarzy, opętanych kochanków, dziewek 
ulicznych — tak po uszyr karmić dłuższy czas 
mlekiem, serem, jajamy mięsem, owocami — 
czy zbrodniarze mordowaćby przestali zło
dzieje kiaść, ulicznice tarzać się po ulicv, a- 
vV an turnicy upijać się i hałasować? Ozy za- 
panowałhy spokój jak tutaj — ład, uczci
wość?

Wątpliwości, jak czarne ptaki, unosiły 
się nad moją głową, aż panna Lila spostrze
gła i ulitowała się nade mną:
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— Pojdziemy do Tivoli?
— Najchętniej.

■ am nareszcie j“zdobędę material obcią
żający!

Jak w Rzymie być i nie uradować oczu 
widokiem pysznych pałaców Watykanu, w Lon
dynie nie urządzić pielgrzymki do skromnego 
domu, w którym mieszkał Gandhi, w Paryżu 
nie spojrzeć dumnie na stolicę kultury z wie
ży Eifel, w Berlinie nie przejść się wśród śpi- 
żowych trupów na Siegesallee, w Warszawie 
czy Wiedniu nie podnieść duszy przykładem 
obradującego parlamentu — tak wstydem by
łoby znaleść się w Kopenhadze i nie zawie
ruszyć się w objęciach Tivoli.

Wesołe to miasteczko, jedno z najsłyn
niejszych, największych i najstarszych w Eu
ropie (1843 r.) zdała już nęci brylantami, ru
binami, szmaragdami, opalami i t. p. elektrycz
nych lampek, wprawionych gęsto w klejnoty 
cacanych budynków i urządzeń rozrywkowych.

Ku tym bajecznie kolorowym wspaniało
ściom suną nieprzerwanym ciągiem tłumy Ko- 
penhażan. Stosy rowerów zalegają sąsiednie 
place. Przeciskam się i ja w stronę kasy u 
wejścia, uradowany nie tyle nadzieją rozry
wek, co możnością zobaczenia spokojnych, so
lidnych Duńczyków w szaleństwie zabawy.

Jest właśnie rewja. Sznur nagusieńkich 
prawie dziewczątek przewija się przez deski 
sceny pod gołem niebem. Zachęcająco podno
szą się miarowo zgrabne nogi i ręce.

4
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Patrzę to na scenę, to na widzów. Po
ważni obywatele wytrzeszczają z ciekawością 
oczy — a usta krasi pobłażliwy uśmiech. Są
dzę, że taksamo spozierają na krowy i niero- 
gaciznę. Tłoku niema. Komu Bóg poskąpił 
wysokiego wzrostu i kogo los zepchnął nie
gościnnie na tyły, otrzymuje periskop, który

Kopenhaga. — Tivoli.

czarną, prostokątną głową wyrasta nad po
ziom tłumu i przenosi ponętne obrazy na ni
żmy oczu widza.

Przeciskamy się dalej. Teatr pantomin, 
Variete, sale koncertowe, dancingi. Jaskinie 
djabelskie, groty anielskie, osrebrzone cudow
nymi zaiste wodospadami, od spodu oświetlo-
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nymi; kawałek Wenecji: gondole, cichy plusk 
wody, rozmarzenie, westchnienia. I tysiące 
rozrywek, które w każdym Luna-parku ludzi 
podnoszą (huśtawki), zawracają im głowy (ka
ruzele) i t. p.

Mrowie ludzkie jest spokojne, ciche, w 
błogiej pogodzie pogrążone. Są rolnicy, ro
botnicy, inteligenci. Jakiś młodzian puszcza 
się na zaczepkę młodej panienki, — i Kopen
haga ma swoich Donźuanów,—ten i ów głoś
niejsze wyrzuci słowo. „Wykroczenia” te jed
nak są także opanowane. Wszystko jest i w 
Tivoli solidne i opanowane. Zaiste miłego do
znaje się uczucia, gdy się tak błądzi wśród 
tłumu z przeświadczeniem, że obca ręka nie 
znajdzie się nagle w mojej kieszeni, że gęba 
pijacka nie obryzga twarzy wątpliwej czysto
ści zawartością, że nóż rzezimieszka nie szu
ka miejsca miękkiego pomiędzy mojemi że
brami. Błogosławiona bądź, duńska kulturo, 
choć śmiać się nie umiesz tak na całe gardło* 
i szaleć pijaną radością.

** *

O godz. 12 w nocy nastąpił odjazd z Ko
penhagi. Oddalały się zwolna rozflirtowane 
oczki elektrycznych świateł poważnej stolicy 
Danji. Witały nas światła inne, te w cieśninie 
rozrzucone jak gwiazdki nadziei dla zanurzo
nych w ciemną szarość letniej nocy i morza 
płynną ponurość okrętów. Tajemniczo przesu-
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wają się widma drobnych statków, liczne, bar
dzo liczne mimo spóźnionej pory. Iluminacja 
obu wybrzeży: duńskiego i szwedzkiego—nie 
opuszcza nas przez całą drogę po najwęższej 
części cieśniny t. zw. Oeresundzie, aż olśnie
wa z całą wspaniałością między Helsingörem 
a Halsingborgiem.

Statek-prom do przewożenia pociągów z Danji do 
Szwecji.

— Patrzcie, patrzcie! — nawoływali się 
wzajemnie pasażerowie — to Helsingör, słyn
ny z zamku Hamleta!

— A tam olbrzymie statki-promy, prze
wożące całe pociągi z Danji do Szwecji.
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już dużo po północy, a Polończycy 
nie kwapili się do snu. Spokojne, niby staw 
ciche morze, bujne życie w cieśninie napeł
niały wszystkich radością i otuchą, że podróż 
przejdzie bez głębszych wstrząśnień choroby 
morskiej.

Chłód dokuczał, więc schroniłem się do 
baru I klasy. Tutaj odbywał się istny egza
min piśmienny. Temat oczywiście „O Damp 
i Duńczykach”. „Ściągania” mało, choć nikt 
nie pilnuje. Ale bez cudzej pomocy też się 
nie obyło. Najgorzej w kącie pn.-zacb. salo
nu. Pisała korespondencję grupa nauczycielek 
wiejskich.

— Czy Danja większa od Polski?
— Zdaje się, że nie.
— Zaraz. Jakie mamy mocarstwa w Eu

ropie? — Wyliczanie na palcach.
— Polska na szóstem miejscu. Danji nie

ma. Musi być mniejsza od Polski.
— Polska 9 razy większa, — popisał się 

profesor, jadący z dużym atlasem i z kilkoma 
podręcznikami geografji.

— Dziękujemy. — Gwałtowna pisan'na.
Taka była ich rozmowa i takie pisanie.
W drugim kącie synek pisze list przy ta

cie. Pisze i czyta na głos.
— Nareszcie znalazłem się w wymarzo

nej ojczyźnie Andersena.—Tatusiu, kiedy żył 
Andersen?

— W XIX wieku.
— Żył w XIX w. Pamiętasz, Karolko, ja-

t
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keś mi czytała jego bajki? Widziałem Duń
czyków. Jest ich strasznie dużo. Mówił Tatuś, 
że 3 razy tyle, co łudzi w Warszawie. — Do
brze, Tatusiu?

— Doskonale.
— Byłem z Tatusiem w kościele. A tam 

była bibljoteka i ludzie czytali. Tatuś mówił, 
że to jest kościół luterański i że wszyscy 
Duńczycy są protestantami.

— Trawie wszyscy — poprawił ojciec.
— Mówił Tatuś, że wszyscy są baidzo 

mądrzy i mają dużo pieniędzy. Aha! Kupiliś
my dla Ciebie 2 widoczki. Tatuś zjadł szny- 
cel za 3ł kor. To bardzo drogo...

— Dosyć już, dosyć. Idź spać, — zakoń
czył Tatuś.

Dosyć kosztowna lekcja geografji. Ale 
napewno mniej nudna niż w szkole.

*
* *

— Zwiedził pan wszystko w Kopenha
dze? — rzucił inżynier Juljusz z wysokości 
swojego łóżka.

— Zdaje mi się, że wszystko, co najgod
niejsze widzenia.

Okazało się w czasie przedsennej roz
mowy, że warto było zobaczyć jeszcze kate
drę z pięknym portalem, plac „Frue Plads”, 
na którym ustawiono w podkowę kilkadzie
siąt posągów sławniejszych profesorów Ko-
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penhaskiego uniwersytetu, no i przedewszyst- 
kiem okrągłą wieżę, z której piękna roztacza 
się panorama na miasto.

— Tam widziałem słynne planetarjum 
Tycho de Brache. Wieża nie posiada schodów. 
Po ślimaka Piotr Wielki wjechał końmi na 
szczyt — prawi! głos z góry.

— Spać! — gwałtowne pukanie w ścian
kę i głos sąsiadki przerwał rozmowę. Trudno. 
Wycieczka zbiorowa ma swoje minusy, ale 
więcej jeszcze plusów. Ileż można się na każ
dym kroku nauczyć! Umożliwia zwiedzenie 
przy pomocy dużej ilości głów, oczu, nóg. 
A że każdy ma stosy różnych książek i tro
chę pieniędzy, więc korzystać jest z czego. 
Ale czas spać. Coś gniecie w bok — co to 
być może? Jutro zobaczę. Dobranoc!

*
* *

Poranek du. 20.VII zastał nas jeszcze 
przy wybrzeżach Danji, w szerokiej cieśninie 
Kattegat. Oko chętnie zatrzymuje się na ry
sującej się zdała biało-zielonej linji brzegowej 
Jutland ji Nic jednak nie ciągnie, aby „Polon- 
ję” zanurzyć w wnętrzności tego półwyspu, 
przypominającego na mapie kształt raka. Szum
na nazwa fjordów wydaje się trochę niewła
ściwą. Bo i cóż zobaczysz w Lümfjordzie, Ma
nager, Bobra czy nawet w najpiękniejszym 
z nich, BeilefjordzJe? Wstążka wody wśród
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piachów, rumowisk kamiennych, przyziemnych 
wapieni kredowych, pomalowanych tu i ow
dzie zielenią lasów bukowych. Nawalone ma
sy bezwładne, potulnie leżące, jak je zimna 
masa lodowa ułożyła. Zabawka wiatrów, rzek 
i prądów morskich. Obraz smutnej przyszłoś
ci Skandynawji. Początek jej grobu. Wszystko 
jedno, czy część tego śmiertelnego dołu nosi 
nazwę pd. Szwecji, Danji, niziny Niemieckiej 
czy Polskiej. Na trupach dumnych ongi wierz
chołków gór Skandynawskich, resztkach, znie
sionych przez wody, mrozy, śniegi, lodowce, 
na sypkich piachach, błotnistych glinach, roz
lokowali się ludzie różni. Wszyscy jednak sie
ją zboże, ziemniaki sadzą, buraki... Wyciąga
ją z soków umarłego cukier, wódkę, chleb. 
A przyroda stroi wszystkim ziemię w kwiaty 
łąk, w lasy.

lim... Daje to do myślenia. Gdyby cała 
ziemia była zbiorowiskiem gór niebotycznych, 
gdyby sięgała szczytów Alp czy Himalajów, 
a na dołach były jeno morza, nie byłoby na 
niej miejsca dla człowieka Człowiek jest to 
taka istota, która pokarm czerpać musi na 
dołach W gorę wznosić się może z trudem 
i na krótko.

Danjo, smutkiem napełniająca serce ge- 
ologa-filozofa, syna ziemi, jak bujnem jest 
życie na twoich niskich ziemiach! Dobrze, żem 
poznał Kopenhagę — kwiat bogactw twoich, 
że patrzę teraz na buine życie ziem twoich.
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Bez poznania ciebie może nie zrozumiałbym 
należycie krainy fjordów Skandynawskich.

Jesteś piękną, zielenią przyozdobioną 
bramą do ponurej tajemnicy Norwegji.



II.

Spotkanie „Kościuszki“. — Burza na morzu. — Pierw
sze szkiery i fjordy. — Nieco o położeniu i wieikuśct 
Fennoskandji. — Bergen, miasto rybackie — Bogactwa 
krainy mórz i turni — Wycieczka na Floifjell. —Z dzie

jów Norwegji.

Z pośród chmur gęstych, brudnych jak 
mydliny po praniu robotnicze] bielizny, wy
łaniał się powoli głęboki błękit nieba. Coś 
dziwnie uroczystego, podniosłego ma takie 
odkrywanie czystość' i głębokości niebios, gdy 
płynie się po toni morskiej. Widzisz siebie 
na środku kuli jasne], niebieskiej, napełnio
nej powietrzem, wodą, — i twcją własną du- 
szą.

Dusze niektórych pasażerów nastrajały 
się na ton wysoki. Dotyczyło to przedewszyst- 
kiem t. zw. dziobaków. l) Ci najbardziej serjc 
odbywali podróż. Wichry, zimna, deszcze nie 
mogły zniechęcić tych, co chcieli koniecznie 
zasłużyć na miano „wilków morskich”. Trwali 
na stanowisku wypatrywania wszystkich dzi
wów ciekawem, natężonem okiem. Nie daro-

') Znajdujących się na dziobie statku.
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wali niczemu. Oni też pierwsi zobaczyli o 
godz. 9,30 statek polski „Kościuszko”.

— Wraca z Ameryki! Na pokładzie peł
no polskich reemigrantów! — posypały się 
głosy.

Spotkanie polskiego statku pasażerskie
go na dalekiej cieśninie podnieciło wszyst
kich. Wysypał się tłum na pokład. Flagi zni
żono do połowy. Syreny dały sygnały powi
talne. Orkiestra zagrała hymn narodowy. 
Czapki uniosły się w górę. „Kościuszko” 
przesuwał się już obok.

— Cześć! Niech żyje Polska! Witajcie!
— Wiwat Polska! — krzyczały głosy z 

»Kościuszki”.
Miło było spojrzeć na twarze współpa

sażerów. Entuzjazm, duma, radość! Ten i ów 
wyciera dyskretnie łzę wzruszenia. P. Natalji 
drgają powieki i usta.

Ten krótki moment bardziej zbliżył mnie 
d° Polończyków niż długie pogadanki przy 
suto zastaw ionych stołach lub na wygodnych 
leżakach. Czech, który z boku patrzał na u- 
roczystość powitania, podszedł do dr. Wikto
ra i rzekł z uznaniem:

— Polska Rodzina.
Miał rację poczciwy Czech. To była Pol

ska Rodzina. Im dalej od ojczystej ziemi, tern 
' bdarniejsza, bardziej zżyta. Bez kłótni, zło

dziejstw, oszukaństw. Gdyby tak zgodnie u- 
u-iała płynąć cała „Polska” wśród morza nie
przyjaciół!
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Ale oto i Skagen, przylądek i najpółnoc- 
niejsze miasto Danji. Zdała widać słynne pla
że, barwne zabudowania, liczne latarnie mor
skie oraz statki-latarnie. 1)

— Zauważył pan, że tu nagle zmienia 
woda barwę? — pyta dr. Antoni.

— Owszem. Jest to znane, opisywane 
zjawisko.

Nie przyznałem się, że w barwie wody 
Skagerraku dostrzegłem oczyma wyobraźni 
ślady krwi. Przesunęły się żywo na ekranie 
pamięci obrazy strasznej bitwy, największej 
bitwy morskiej w historji świata, która roze
grała się na tych wodach tak niedawno

Kilkanaście lat temu (31.V — 1.VI 1916) 
21 niemieckich olbrzymów morskich i 72 mniej
sze jednostki bojowe starły się z 37 angiel- 
skiemi wielkimi okrętami wojennymi i 105 
mniejszymi. 23 okręty angielskie (115.000 ton) 
i 11 okrętów niemieckich (61.000 ton) zalega 
dno wód, po kiórych płyniemy. Około 9.000 
trupów wyrzuciły fale na duńskie wybrzeża, 
gdzie jako pamiątka pozostały szeregi gro
bów.

Skagen zniknął. Danja została za nami. 
Płyniemy szybko ku wybrzeżom Norwegji. 
I tylko mewy białe duńskiego morza daleko

b Latarnia morska pływająca — statek specjal
nej konstrukcji z wielką latarnią na maszcie, postawio
ny w oznaczonem miejscu na martwej kotwicy. Spełnia 
zadanie latarni morskiej. (Zaruski).
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leszcze ścigają nas, zanim zastąpią je nowe 
zastępy mew norweskich.

** *
Popołudniu rozpoczęła się kołysanka 

morska. Rozpoczęła się niewinnie. Wicher 
dmuchnął, zmiótł z tacy kilkanaście szklanek, 
z głów kilka czapek Cisnął do morza. Ludzie 
śmieli się i nie wierzyli, że dla „Polonji” 
ciężkie mogą nastać czasy. Ale za pierwszym 
atakiem przyszedł drugi, trzeci, dziesiąty. 
A potem coraz gęściej, coraz gwałtowniej 
smagał wiehr ludzi i morze.

Dziobaki zaczęli spoglądać na siebie co
raz niepewniej. Nareszcie pierwsze ofiary a- 
taku żywiołów jęły opuszczać szeregi. Ła
twiej jednak na froncie wojennym umykać 
niźli z przedniego pomostu na ciche ustronie 
się dostać. Powstanie z leżaka, wystawienie 
całej swej postaci na siłę wiatru oznaczało 
wymiecenie w gwałtownem tempie niepotrze- 
Dnego człowieka z pomostu i ciśnięcie go na 
burtę. Szczęśliwy, komu udało się zejść po 
stromych schodach na niziny szafamil), skąd 
już łatwo było wpakować się w objęcia za
ciszne kajut. Najgorzej obszedł się los z p. me
cenasów ą. W.. Przyparta do burty, nie mogła 
się od niej oderwać. Okazało się, że prócz 
siły zewnętrznej wiatru parła ją jakaś siła

l) Szafarnia — część pokładu między bakiem a 
spardekiem.
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wewnętrzna. Wśród westchnień głębokich 
cisnęła coś z ust na fale. Czyż kierowała nią 
nadzieja, że morze tą niewinną ofiarą uciszy?

Nie, pasażerowie nie łudzili się. Był to 
straszny nieprzyjaciel podróży morskich. Wróg 
wewnętrzny, stokroć groźniejszy od ataków 
wojsk zewnętrznych. Wróg który wielu lu
dziom uniemożliwia rozkosze morskich wy
cieczek. Kilkunastu dziobaków nie opuszcza
ło jeszcze leżaków. Próbowali śmiać się z me
cenasowej, która kurczowo trzymała się po
uczy, ślepa, bo wiatr nasadził jej całą dol
ną część sukni na głowę.

Opuszczały nareszcie ostatnie szeregi 
bak (przedni pomost). Zmykały, dając żer dla 
śmiechu tym, co z ukrycia wyższego, oszklo
nego pomostu przypatrywali się dziwacznemu 
odwrotowi.

Woda morska wytrzymalsza jest od czło
wieka. Nie odrazu da się poruszyć. Zwolna 
jednak i ona poczęła się zaciekawiać, co to 
się dzieje na pokładzie ,,Polonii7’ Coraz wy
żej podnosiły się ciekawe główki fal. Nie mo
gąc sięgnąć aż do pokładu, wzięły się do pod
ważania żelaznego kolosa.

— Huś-ha! Huś-ha! Z boku tu! Z boku 
tam! Z przodu zachodź! Z tyłu wal! - Szeregi 
fal łamały się, rozbijały, pieniąc się, pocąc 
bryzgiem tysięcy kropel. „Polonia” niby smok 
ognisty sapała, rzucała się na fale, krajała 
kilem te, które nawinęły się od przodu.

Podróżni, osaczeni ze wszystkich stron
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przez atakujące morze, które stało się nagle 
żywe, tracili powoli głowy. Kupili się w miej
scach zacisznych na spardeku i... — Panie! — 
jęknął gruby p. Krzysztof, sędzia z Łodzi, 
chwytając mnie znienacka kurczowo za ra
mię — nie ma pan9 —

Bergen — wjazd.

Błyskawicznym skłonem wtył uniknąłem 
pocisku, który lunął z otwartej gardzieli. To 
był pocisk ciężkiego kalibru. Obok stał Leo
nek niby mała armatka połowa, strzelając, jak 
umiał. Prócz tych, kilkunastu ludzi pełniło ro
le armat różnego kalibru, z których raz po 
raz padały pociski w stronę morza. Starali
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się przy te iii przeryczeć jęki wichru, chlupo- 
tame wody*. Gdy innej amunicji nie mieli, 
ciskali w morze, co kto mmł do zbycia.

ardynl i, sery, comberki baranie, nogi pu- 
lardzie.

Nie wszyscy czuli ochotę do tej dziwacz
nej walki z morzem. Wprost przeciwnie. Na
strojeni na ton pacyfistyczny, czynili wszel
kie wysiłki, aby nie dać się przez morze 
sprowokować. Uważali, że walka jest narzu
cona i trzeba zachować zupełny spokój. W gru
pie walczących z własną wybuchowością wy
sunęli się na czoło lekarze i inżynierowie.

Panie doktorze — szeptały blado-zie- 
lone twarze — i ręce wyciągały się błagalnie 
po seasicka lub basano 1).

Lekarze dawali, dawali, ale sami min^ 
rnieli niepewne. Ludzie są wybuchowi. To 
trudno.

Jeśli okręt cały nie rozgorzał waiką z mo
rzem, to duża była w tern zasługa i inżynie
rów. Po krótkiej naradzie w sprawie centrów 
1 rnetacentrów, sztab inżynierów uznał, że 
iniejscem najbardziej statycznem 2) jest nie 
rodek okrętu, lecz zakątek, znajdujący się 

C7ar° W tyle statku- Okazało się, że tern za- 
śwJWai!etn n’:eJscem pokoju, tą Genewą 
wiata „Polonii” jest bar I kl. Tutaj też ścią-

b Proszki 
"0 Bródek 

wahań.
przeciw chorobie morskiej, 
ciężkości, gdzie najmniejsza amplituda

5
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gnęły najliczniejsze rzesze, pragnące uniknąć 
choroby morskiej. Jacy mali, jacy biedni czuli 
się w tej chwili władcy świata Jedyną po
ciechą była wiara w potęgę „Polonii* i umie
jętność ratowniczą załogi. Ten i ów w poko
rze ducha przyznawał się do stabosci. Więk
szość jednak pokrywała poczucie bezsiły bra
wurą i śmiechem.

— Panno Chajo, idziemy grać w polo?
— Naturalnie, czemu nie, parne Szymku.
Wyszli na górny pokład . kijkami po

pychali drewniane krążki. Zerkali przytem 
na innych, czy ich spokoj w obliczu burzy 
nie przechodzi bez podziwu. Ale zdystanso
wali ich mecenas z Pomorza i panna Irena. 
Wśród wichru i chłodu wyszli w kostjumach 
kąpielowych na pokład i wskoczyli do base
nu z ciepłą wodą.

— No no—posypały się uwagi. — Na to 
trzeba odwmgi.

Większej jednak odwagi trzeba było, aby 
dnia tego żołądek naładować. Toteż przy sto
łach obficie zastawionych na kolację, zabrak
ło wielu. Zabrakło przy moim stole i panny 
Mafki z Łodzi, która zawsze pierwsza sie
działa przy stole i niemiłosiernie wymiatała 
z półmisków kąski co najlepsze. Sarkali wspćł- 
stołownicy na takie obyczaje. A panna Małka 
uśmiechała się słodko do kelnera, przymilała 
się doktorowi z Sosnowca i wreszcie na po
moc wzięła jakiegoś taiemmczego „dyrekto
ra“, którego nikt w liście pasażerów nie mógł
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odnaleźć. „Dyrektor”, wyga nielada, zawra
cał ludziom głowy różnemi śmiesznemi opo
wiadaniami, kładąc równocześnie na talerze 
stosy najlepszego jadła pannie Małce i so
bie. Resztki podawał dalej — i wtedy nastę
powała przerwa w opowiadaniach. — Otóż 
obecnie zabrakło panny Małki. „Dyrektor”

Fierw-sze szkiery (skaliste wyspy).

był siny, ale zdążył nawalić na 2 talerze po 
trochę z wszystkich dań — i zaniósł to 
w objęcia kajut. Na drugi dzień czyniła tak 
panna Małka, bo „dyrektor” rozchorował się. 
Nie darowali swego.
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Po kolacji wyszedłem na pokład. Wichr 
uderzył pięścią aż się zatoczyłem. Pyłem w 
najgorszem miejscu na zakręcie. Usunąłem się 
nieco na bok. Widok morza nabierał grozy. 
Fale podnosiły się w ryczące bałwany. Jedne 
wypierały drugie, tłoczyły się, tłamsiły, jakby 
miejsca było za mało. Szły naprzód, zawra
cały, wspinały się, by padać, grzmociły o 
burtę okrętu, aby pokornie dać się pokrajać, 
w tył cisnąć. Marynarze zabierali leżaki z ba
ku, bo stosy ziarn wody morskiej odrywały 
się z grzyw bałwanów i zalewały pokład. 
Noc zapowiadała się burzliwie.

O godz. 9-ei w sali jadalni III kl. kino. 
Wyświetlają stary film amerykański. Z po
czątku jest kilkudziesięciu widzów. Powoli 
ten i ów wykrzywia twarz, usta zakrywa rę
ką i wychodzi spiesznie. Wśród pozostałych 
jest i p. Natalja. Pełna świadomości niebez
pieczeństwa, blada, skupiona w sobie, jest 
symbolem grozy. Zobaczyła mnie, uśmiecha 
się blado. Nie mówi nic. Ale widać, że prze
czuwa zagładę „Polonii”, Polski, świata całe
go. Po chwili i ona wychodzi.

— Niech pan nie myśli, że dlatego — 
rzuca, przechodząc obok,

Skończył się film ku 'uldze reszty wi 
dzów i samego operatora, który powoli przy
bierał barwę gipsu.

Ja osobiście byłbym wolał tkwić na fil
mie przez noc całą, tiiźłi zejść do ciasnego 
labiryntu korytarzy i kajut.
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„Rzućcie nadzieję wy, co tu wchodzicie”.
Płacz, wzdychania, jęki, przekleństwa. To 

już nie armaty strzelające w morze. To poko
nani, nieszczęśliwi, skazani fia kaźń; mordow
nia. Powietrze przesycone wyziewami. Jak na 
złość iluminatory szczelnie zaśrubowane.

A statek świszczy, wzdycha, kołysze się, 
rzuca naprzód. Od czasu do czasu jakieś nie
samowite odgłosy. To śruba okrętowa, wy
skakując nad wodę, wydaje zgrzyt i syk, po
dobny do spotęgowanego głosu maszynki, świ
drującej zęby.

Z czeluści maszyn okrętowych dochodzi 
uszu podniesiona rozmowa.

— Co to?
— Uczniowie szkoły morskiej klną, że 

o nich lekarze zapomnieli. A oni też maj^ 
prawo do choroby morskiej.

— To pan, panie inżynierze? Idziemy 
spać?

— Spróbujemy.
Wśród jęków, wzdychań i przekleństw 

usypiałem słodko. Przeżyłem niejedną burzę. 
Obawiałem się, że to będzie nie podróż, a 
przejażdżka jak po Wiśle. Wstyd brał. Teraz 
się zaczęło...

Tak witała Norwegja pierwszą wyciecz
kę Polaków. Potrzebny był ten chrzest, aby 
podrneść ważność podróży, zmyć pyły wygod
nych wycieczek lądowych. Czy uwierzycie? 
Nazajutrz pasażerowie podnieśli dusze o je
den stopień wzwyż.
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Wjeżdżamy w gościnę do olbrzyma, któ
rego ladzie nazwali Skandynawią (łac. Skan- 
dia) od jednego z plemion lapońskicli, pocho
dzącego z Finlandji, a który stał się siedzibą 
królestwa Norwegji i Szwecji, zagarniając po
jęciem etnograficznem i Danję.

Pod względem geograficznym i geolo
gicznym słuszniej jednak wyodrębniono inną 
jednostkę; Fennoskandję, włączając do ciała 
północnego kolosa, prócz płwp. Skandynaw
skiego (z wyjątkiem pd. jeziernej części Szwe
cji), płwp. Kola, Finlandję i część Rosji, aż 
do morza Białego, pd. brzegów jez. Ładogi i 
Onegi, oraz do zatoki Fińskiej.

Twór ten niezwykły, cztery razy większy 
od Polski, rozciąga się od 52°20' do ? 1°6' szer. 
pn., liczy zatem 16° południkowych. Tak mó
wi krótko geografia.

16°—co to znaczy? 1800 kim. w linji po
wietrznej z południa na północ. A każdy ki
lometr w kierunku północnym — to mniej 
światła w zimie, to dłuzsza noc, to słońce 
mniej palące, bliższe ziemi. To większa gro
za i większe pustkowie. I silniejsze władztwo 
surowych potęg, które rozrastają się tair, 
gdzie kończy się słońca panowanie.

Przyjrzyjmy się postaci olbrzyma. Natu
ra stworzyła zeń jakąś groźną głowę z grzy
wą wspaniałą jak u komety. Z głowy tej wy
strzelały kapitalne pomysły kształtowania 
Europy, wydobywania z dna morskiego coraz 
nowych lądów, subtelnie wykształconych. Stąd
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lunęła wreszcie masa lodu i moreny, aby rze
kom kierunek nadać, jeziorami upiększyć, po
wierzchnię urzeźbić (Pojezierza) tych krajów, 
które szare były, posępne, niedoskonałe.

Przy zetknięciu bezpośredniem z Skan- 
dynawją odrazu rzuca się w oczy treść ze
wnętrzna twardego jej żywota: walka. Walka 
ciągła, nieustanna, nieubłagana. Walka gór 
z oceanem. Skał z wodą, powietrzem, ze 
wszystkiem, co skałą nie jest. Morze wdziera 
się w ciało lądu, szarpie, kąsa, odgryza ka
wały, Wszystek, zda się, wysiłek morza jed
no ma zadanie, cel jeden: granity podważyć, 
góry poniżyć. Cokolwiek sterczy wysoko po
chłonąć w głębiach swoich. Aby szczytów 
dosięgnąć, ciska ocean w górę mgły. Idzie 
od nieba woda, wsiepia się w cielsko olbrzy
ma, kłuje miljardem szpilek, tnie niby brzy
twą burzliwym potokiem.

W ślepej nienawiści niszczenia nie omi
ja żadnej sposobności. Przyczajona zdradziec
ko w szczelinach, załamaniach, w porach twar
dej skóry, czeka na mróz. A wtedy rozpiera 
się z wszech sił i skały rozsadza niby dyna
mitem.

Gdzieniegdzie wreszcie szeroko, bezczel
nie rozposlarty lodowiec wygryza mięso gór 
i wieloma językami wypluwa wydarte kawa
ły na doły.

Nic dziwnego, źe pod naporem tych i 
innych jeszcze nieprzyjaciół legły w gruzy 
potężne masy niebotycznych ongi pasm gór-



72

skicb, zaścielając dna mórz i dalakich lądów. 
Opadły góry Szkoćji. Mnóstwo samotnych, 
oderwanych od macierzy wysp i skał ma
łych, zwanych szkierami, wałczy jeszcze o pra
wo do wyrastania nad poziom niwelujących 
wod. Ciałami zasłaniają,—niby wojsko, w sze
regi długie na tysiące kilometrów wzdłuż 
brzegów Norwegji ustawione.—ląd stały przed 
napastliwością fal. Giną jednak, nieprzyjaz- 
nem morzem otoczone—giną powoli, więźnio
wie Oceanu.

Między te wyspy smutne a piękne wje
chała o godz. 10.45 „Polonia”. Odtąd setkami 
oczu pasażerów oglądać będzie cuda, którym 
podobnych nie wiele znajdziesz na świec e.

Była wielka cisza w przyrodzie. Groźny 
Ocean umilkł, skurczył się, wpierając tylko 
wąskie, długie palce między szeregi szkier. 
Po huku niedawnej burzy cisza uderzyła nie
omal że spokojem śmierci. Chwila i oczy do
strzegają ;nne życie w krainie zmartwiałych 
żywiołów. Bo morze, choć ciche, jest żywio
łem, a góra, choć nieruchoma, jest potęgą.

Zwolna bębenki uszu rozróżniają krzyk 
mocy, który tu jeno słyszalny być może. Gó
ry i morza, fjordy i szkiery duszy mej włas
nej, potęgi groźne i mocne, prawie że obce 
mi, wyciągają ramiona jak macki olbrzymiego
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polipa i bratają się z duszą skandynawskiej 
przyrody.

Patrząc na twarze mych współtowarzy
szy, widzę, że u nich dzieje się tosamo. Przy
chodzi wewnętrzne zbratanie. Tylko nie wi
dzą tego cudu i przez to wiele utracą. Ale 
mniejsza z tem. Może, czytając te słowa dzi
siaj, uświadomią sobie to, czego przedtem nie 
widzieli. Dusza jest przebogatą potęgą. Mi
krokosmos, wszechświat, w którym jest wszyst
ko w7 drobinach. Drobina staje się wielkością, 
kiedy się zetknie z przyrodą i gdy się z nią 
zbrata.

Otóż sentencja pedagogiczna: podróżuj
cie z otwartemi oczami i otwartą duszą.

Wjechaliśmy tedy w krainę mocy przy
ciszonych Skupionych, zwartych w sobie, ta
jemniczych. Gdzie pod nami, w głębinach, mil- 
jard żyć przesuwa się cicho. Gdzie potężny 
miecz Golfstromu, wydobyty z kraju gorące
go słońca, przebija bezszelestnie lodowatą 
pierś Północy. Gdzie wyrósł wiking, z duszą 
gór, sercem morza, topiącego lody, z cichoś
cią skromną utajonych żywiołów. Gdzie sie
dzi Norweg pobożny, małomówny i mocny.

Aparaty fotograficzne pracują. Może nie 
wszystko jest piękne, ale egzotyczne. Skały 
są szare, bezroślinne przeważnie i bezludne. 
Gdzieniegdzie niby kadłub wieloryba wychy
la się szk'era ledwo ponad tonią. Gdzieindziej 
wyspa dumna jest jeszcze, duża, wyrasta gó
rą ponad przepastne cieśniny.
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Podpływają na łodziach motorowych 
dwaj piloci norwescy. Prowadzić będą odtąd 
nasz okręt wzdłuż całej Norwegji. Kosztowna 
pomoc: podobno 1000 zł. dziennie. Ale bez 
ich czujnego i wprawnego oka niełatwo by
łoby potężnej „Polonii“ prześlizgiwać się mię
dzy nieustępliwemi skałami, unikać zdradziec
kich raf podwodnych, znaleść zawsze wła
ściwą drogę w gmatwaninie fjordów. Zresztą 
możeby nasz dzielny kapitan Stankiewicz dał 
sobie radę. Ale... Utrzymanie szosy fjordowej 
jest chyba kosztowne. Niezliczone boje, latar
nie morskie, elektrycznie oświetlone... To ko
sztuje i za to trzeba płacić podatek „drogo
wy”.

Minęliśmy Björnafjord, Korsfjord, wpa
kowaliśmy się do Byfjordu. Coraz więcej zie
leni traw, skupień drzew, biało-czerwonych 
domków. Przybliżają się wyniosłe skały sta
łego lądu. Wita przybyszów z nad Wisły Ber
gen stary. Dyskretnie ustępuje na lewo Sku- 
deviken, najstarsze przedmieście z ładnie uło- 
żonem paliwem drewnianych domków, zostaje 
na prawo Nordnäs, wystawiając na pokaz ra
tusz i słynne obserwatorium meteorologiczne. 
Wjeżdżamy w sam środek Bergenu. Przygoto
wano tutaj „Polonii” miejsce na Skoltegrunns- 
kai, dygnitarzu portowym, który gości i wy
syła w świat jeno wielkie okręty z Hambur
ga, N. Jorku i t. p. Otóż i stopami dotyka
my norweskiego lądu

** *
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Miasto nieustającego niemal płaczu nie
ba, w którem dzień bez opadów atmosferycz
nych jest rzadkością (200 cm. opadu rocznie).

Gród pożarów, których deszcze obfite 
nie były wstanie gasić.

Centrum handlu rybami, których mięso 
i tłuszcz pobudowały ludziom te piękne gma
chy, ulice, pomniki, urządzenia portowe.

Salon Norwegji, w którym najbujniej roz
winęło się jej życie towarzyskie.

Jedno z najpiękniejszych miast Skandy- 
nawji, rozłożone amfiteatralnie nad ponętną 
zatoką Byfjordu u stóp posępnych fjeldów. 
Przypomina pięknością położenia Genuę, Try- 
est i tyle innych miast Południa.

Bergen co do wielkości jest drugiem 
miastem Norwegji po Oslo, stolicy państwa. 
Liczy 100.000 mk. i tysiąc lat życia.

Stare to miasto było ongi stolicą wład
ców Norwegji, rozwijało się szybko, rosło 
w bogactwa. Zwabieni możnością łatwych zys
ków, wdarli się doń Niemcy. W 14 w. wciąg
nęli Bergen do Hanzy, uzyskawszy przywilej 
handlu rybami z całej pn. Norwegji. Zuchwali, 
bezwzględni a chytrzy zdołali wykluczyć 
z handlu wszystkich innych cudzoziemców,— 
ba, nawet samych Norwegów.

W mieście pobudowali oddzielną dziel
nicę hanzeatycką t. zw. Tyskebryggen (Most 
Niemiecki). Składała się z 16 oddzielnych za
budowań.

W drugiej połowie 16 w. została potęga
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Hanzy złamana. W 17G4 ostatni dom hanze- 
atycki wykupiony został przez Norwega. Na 
miejscu zabudowań drewnianych Hanzy stoją 
dziś wielkie składy; postawione z kamienia 
stroją się w szaty starego stylu.

Zostawiono jednak dom jeden w stanie 
pierwotnym, w takim, w jakim zostawił go 
początek 18 wieku. Tworzy on naturalne 
„Hanzeatyckie muzeum”, największą osobli
wość Bergenu.

Wyruszamy na zdobycie miasta. Trzeba 
się spieszyć. W przeciągu kilkunastu godzin 
zwiedzić musimy miasto i okolice, napełnić 
parokrotnie żołądek, wyspać się, załatwić ko
respondencję.

Panika pośpiechu ogarnęła podróżnych. 
Drobne grupki rozbiegły się, jak myszy, wę
sząc za najłatwiejszą zdobyczą. Najpierw za
opatrują się w pamiątki.

— Panie doktorze! — woła p. Natalja — 
ja muszę kupie tę foczkę.

— Dobrze, dobrze — aprobuje dr. Anto
ni — niech pani kupuje, co się pani podoba.

— Panie — zwraca się do mnie, gdy 
p. Natalja zniknęła w sklepie. — Uciekajmy 
w boczną uliczkę.

Ale p Natalja snąć podejrzewała uciecz
kę. Wychyliła główkę ze sklepu i widząc na
sze przyspieszone kroki i trwożliwie ogląda
jące się głowy, zrezygnowała chwilowo 
z kupna.

— Idzie — szepnąłem.
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— Jezu — westchnął towarzysz. — Wie 
pan co? Ta pańska znajoma wczoraj mi się 
oświadczyła.

Wybuchnąłem śmiechem.
— Panu łatwo się śmiać. Poco pan mnie 

z nią zapoznawał?
— Z czego panowie się śmieją? — po

deszła wdzięcznie p. Natalja.
— Widziała pani tego komicznego re

daktora? Kupił sobie eskimoskie pantofle — 
zagadałem.

— Ha! ha! ha! — śmiała się razem p. 
Natalja.

Przed wystawą sklepową w pobliżu sta
ła panna Lila.

— O! panna Lila — rzekłem, odchodząc 
szybko.

— Panie! — zgrzytnął dr. Antoni, wi
dząc moją ucieczkę.

Poczem najweselszy człowiek świata ba
wić począł p. Natalję. A ja z panną Lilą za
braliśmy się do 'ntensywnego zwiedzania 
Bergenu.

Niewiele zostało w mieście z dawnych 
budowli drewnianych. Kamień wypiera drze
wo. Szerokie, nowoczesne ulice panoszą się. 
wypierając w kąt to, co iniłein może jest 
historykowi, ale co okazało się niepraktyczne, 
niewygodne w życiu codziennem.

Dziwnie czuć się muszą w tern europej- 
skiem mieście te niezgrabne, ogromne składy 
nadmorskie, którym niewiele nowoczesności
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dodają barwy białe, czarne czy żółte. Jak 
niedźwiedzie, które z dzikiei puszczy wyjęto 
i wtłoczono między nowe, eleganckie klatki

Włazimy w zaułki starej dzielnicy. Coś 
niby urywek odwiecznego miasta greckiego, 
włoskiego czy mabometańskiego. Tylko okna 
są tutaj wielkie. Zwisają z rich grube sznury 
dla spuszczania towarow — i ludzi na wypa
dek pożaru.

Pożar—pożar. Ci ludzie żyli pod wiecz
ną grozą ognia. Piece odgradzał' w najod
leglejszym kącie, aby, Boże broń, składy... 
Ognisko domowe było symbolem wiecznie 
grożącego nieszczęścia, nie ciepła rodzinnego.

Otóż i „Muzeum Hanzeatyckie”. Niepo
zorna rudera, ponura, pospolita. Kilku współ
pasażerów wyłazi z bramy.

— Wstęp 1 Korona. Zaco? Szkoda pie
niędzy. Jakieś stare garnki, łańcuchy. Odcho
dzą.

Idziemy oglądać. Nie wszystko ciekawe, 
co ładne.

Sień ciemna, ponura, z charakterystycz
nym piwnicznym nastrojem. Modele statków 
(„kogi”), skrzynie żelazne z skomplikowany
mi zamkami, cynowe kubki, szkielety suszo
nych ryb. Na piętrze wita przybywających 
stary, zasuszony człek, chwilowy gospodarz 
umarłego domu. Polacy próbują coś wytar
gować.

— Wstęp 1 korona? To drogo. Wyciecz
ka z Polski.
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— 1 korona od osoby — powtarza upor
czywie drewniany głos starca. Ręka chciwa 
wyciąga się po pieniądze. Dziwna rzecz, jak

Bergen — stare domy z piramidami 
ostrych dachów.

nadzwyczajnie dostraja się ten przewodnik 
muzealny do stosów cennych rupieci, po któ
rych gości oprowadza. Mówi o hanzeatach su
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rową, osirą prawdę, ale sam ich przypomi
na, oj, jak przypomina!

Zebrała się gromadka kilkunastu osób. 
Można obejr/eć. W objęciach zczerniałych be
lek wyszukujemy osobliwości: drewniane pu- 
bary do piwa, godne, aby opiewać pojemność 
hanzeatyckich brzuchów, umywalka, przypo
minająca mocno duży czajnik do herbaty, 
ksmgi kupieckie z zapiskami i t. p.

Ale najwięcej zaintrygowały nasze pa
nie dziwaczne łoża. Poprostu skrzynie drew
niane, wpuszczone w ściany. Z obu stron 
otwory szczelnie zamykane.

Właził biedny chłopczysko przez okien
ko do takiej skrzyni, czy szafy, poczem za
mykany bywał od zewnątrz.

— Jakto? Poco?—pytały panie przewod
nika.

— Aby młodzieńcy nie mogli mieć kon
taktu z niewiastami. Z tej strony słała ko
bieta łóżka, poczem zamykała je. Przez drzwi 
wejście do izby męskiej było zaoronione. — 
Duszno mi się robiło na samą myśl o spaniu 
w tej drewnianej trumnie. Ładna higjena... 
brrr...

Żydóweczka, wmawiająca w wszystkich 
swoje pochodzenie hiszpańskie, nie mogła 
dać sobie rady.

— Czemu tak odgraniczano chłopców od 
niewiast?

— Aby się nie zakochali, — skrzeczał 
starzec.—Nie wolno było hanzeatom żenić się
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z tutejszeini dziewczętami. Ani pozwolić so
bie na nieślubne dziecko. Aby majątek nie 
rozdrobnił się. Aby nie przeszedł w obce 
ręce.

Hiszpanka nie kryła oburzenia.
Całe życie spędzali ci ludzie w takiein 

odosobnieniu? To okropne.
Hm—uśmiechnął się przewodnik.—W ca

łej Skandynawjt nigdzie nie było takiej roz
pusty, jak w tych hanzeatyckich kantorach.

Oczywiście. Owoc zakazany szczególniej 
smakuje. Jakże tęsknić musiało niemieckie 
serduszko, zamknięte w czarnej komórce, do 
pieszczoty niewieściej. Ile nocy bezsennych 
upływało w dusznej atmosferze, jakie pomy- 
sły wypraw miłosnych przebijały te ścianki, 
jakże smakować musiała zdobyta cnota! Mi- 
inowoli na pamięć przychodzą cele ponure 
zakonników, ostra reguła, lenistwo samotności. 
Lecz tu niech za mnie prze mi owi Boccacio...
1 ci, którzy do dzisiaj zamknięci są w ponu
rych domach hanzeatyckich celibatu.

Ale co tam! Nasze Polki nie znały ogra
niczeń i dawały upust wdzięczności na myśl 
o swobodzie dzisiejszych obyczajów. Srebrny 
śmiech dźwięczał i dowcipy się sypały nawet 
w dużej, ponurej izb ę, gdzie malutkie okien
ko u góry przypominało ledwo, że istnieje 
poza nocą i dzień, poza światełkiem lampki— 
słońce. To była izba dla służby. Pud ściana
mi 4 łóżka — po 2 tak nad sobą umieszczo
ne, jak np. w kajutach naszej „Polonii”. Sta- 

6
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ły tuta] i stoły, bo to była sypialnia, jadal
nia i salon i wszystko, wszystko dla tych 
biednych ludzi, którzy spędzali tutaj dnie ca
łe, tygodnie, miesiące..

Oglądaliśmy muzeum z ciekawością, ale 
i z uczuciem miłosierdzia.

Więzienie? Wyraz stanowczo za szla
chetny. Nędza, nadmiar szalonych czy sza
leńczych namiętności, dziedziczne ułomności 
lub nawet umiłowanie szczytnej idei są przy
czynami istnienia klatek więziennych. A te 
nory pobudowali ludzie arcy-trzeźwi, chciwcy, 
podporządkowujący całą urodę życia pod bru
talną przemoc oszustw, sknerstwa, pospolite
go łajdactwa. Ludzie, których jedynym sen
sem i celem życia było gromadzenie pienię
dzy. Dla tego celu wszystko było godziwe. 
Tubylców, do których wdarli się jak rabu
sie, traktowali z nienawiścią. Z mądrą niena
wiścią. Przynęcić, omotać, wypić krew—a po
tem wyrzucić jak łachman niepotrzebny.

Coś niby żydzi w naszych miasteczkach 
i po wsiach. Dawali, dawali chętnie, co kto 
chciał. Jeszcze to? Nie szkodzi Można brać. 
Płacić? Ktoby o tern myślał? Drobnostka. 
Będzie zbędny grosz to się zapłaci.

Poczciwy Norweg brał towary, o cenę 
nie pytał. Aż naraz pojawiał się Niemiec, pie
niędzy wszystkich kategorycznie żądał. Nie
ma? O! jakże przykro. Dom, dobytek cały 
stawał się własnością hanzeaty za psie pienią
dze. Stało się wkrótce, że nie tylko domy,
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grunta, inwentarz żywy i martwy, ale i ko- 
sniuły przeszły na własność Hanzy. Norwe
gowie Bergeńscy wynieść się musieli na dru 
gi brzeg zatoki.

Spokojny Norweg pięści zaciskał — ale 
cóż? Nienawiść paliła tylko własne piersi. 
Nie łatwo zadrzeć z „Wojowniczą gromadą” 
(pierwotne znaczenie „Hanzy”) niemieckich 
^upców. Kilkakrotnie zrywała się Norwegja 
do walki z bandą chciwców. Eryk, król nor
weski nie wahał się zająć poprostu na rzecz 
Bergenu towarów Hanzy. Ale w 1284 r. Han- 
za puściła się na wojnę, przeprowadziła blo- 
1 adę, wojnę wygrała i otrzymała nie tylko 
grubą gotówkę jako odszkodowanie, ale i pra- 
wo wyłącznego handlu w Norwegii. Na dobi
tek zgoła nie potrzebowała liczyć się z pra
wami norweskiemi. Można sobie wyobrazić, 
jak zgraja kupców wykorzystywała przywile
je. W niespełna sto lat przyszła nowa okazja 
wystąpienia przeciw Hanzie. Ale „Wojowni
cza gromada” z matką Lubeką na czele po
biła po kolei wszystkie państwa Skandynaw
skie, zniszczyła w Norwegji kilka miast, pa- 
ręset wiosek —= * wymusiła na pognębionych 
uznanie swej wszechwładzy handlowej nad 
całą Skandynawją.

Jakżeż wobec takiej potęgi, która zakła
dała swoje rabuśnicze kantory także w Anglji 
i na Rusi, a która wchłonęła w swoje obję
cia i polskie miasta nad Wisłą (Kraków) mieli 
występować biedni Bergeńczycy? Cierpieli 
hanzeatycki wrzód na swojej piersi.
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A wrzód długo się trzymał dzięki temu, 
że nie dawał się wchłonąć przez krew orga
nizmu, na którym żerował. Wiemy już, że uni
kał starannie wszelkich związków małżeń
skich. A każdy nowy kandydat do czcigodnej 
gromady hanzeatyokiej przejść musiał szereg 
prób, które wyrafinowaniem prześcigają gru
bo wszelkie próby u dzikich ludów. — Han- 
zeata powinien wyzbyć się wrażliwości na 
urągania, szyderstwa, płwanie, wyzwiska. Ma 
zdusić w sobie przesądy o godności osobi
stej, dumie, ambicji

A więc wyganiano nowicjusza na place 
publiczne, szczuto jak psa po ulicach, ciska
jąc nań błoto, wszelkie nieczystości, plując, 
rzucając grad wyzwisk Nie na tem koniec. 
Samobójca własnej godności musiał w razie 
potrzeby umieć znieść i męki fizyczne. Na 
próbkę wieszano kandydata, ciągnąc go na 
powrozie aż do otworu w dachu nad ogni
skiem. Na próbkę grzmocono, aż krew try
skała i t. d Po takich próbkach stawało się 
niemal pewnikiem, że kupiec dla pieniędzy 
da się powiesić, opluć, wyszydzić — i nie 
ustąpi. Ale dość myśli z ponurego domku. 
Bergen jest piękny, a po hanzeatach zostało 
tylko brudne wspomnienie.

*
* *

— Jakże miło jest mówić o tein, co jest 
piękne. Nieprawdaż?
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— O! tak!—szepnęła panna Lila. Czarne 
oczki śmiały się radością i promieniały za
chwytem, patrząc z wysokości 315 m. (wli
czając w to 2 m. wzniesienia oczu od stóp 
patrzącej) na pyszną panoramę Bergenu i o- 
kolic.

Znajdowaliśmy się na garbie Flöifjellu, 
dokąd wyciągnęła nas kolejka linowa w cią
gu 10 min.

Bergen — widok z Flöifjellu.

Ktokolwiek będziesz w Bergeńskiej stro
nie, nie omieszkaj urządzić wycieczki na 
Flöifjell! Pod ponurym namiotem nieba oba- 
czysz uśmiech pogodny miasta, wywalony ję
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zyk Nordnesu (półwysep), pluszczący się 
w spokojnej wodzie zatoki i te przecudne, 
w tej chwili błękitno-stalowe oczy jezior,- 
piękne i spokojne, jak oczy Norweżek,

— Niech pan spojrzy: cała „Polonia’1. — 
Odwróciłem głowę.

Tłum Polaków obsadził szczelnie miłą 
kawiarenkę, która wdzięcznie rozlokowała się 
w miejscu pięknych w doków. Pani Natalja 
z dr. Antonim popijali czarną kawę, która 
jest niemal narodowym napojem ludów Skan
dynawskich. (Wystarczy zaznaczyć, że w Danji 
roczne spożycie kawy na głowę wynosi 0.8 
kg, tyleż mniejwięcej w Norwegji—a w Pol
sce? 0,23 kg.).

Obok kawiarenki tkwiły duże stoły, na 
których zgrabne Norweżki poukładały różne 
pamiątki dla przybyszów.

— Co kosztuje ten niedźwiedź? — pyta 
p. Maks.

— 200 koron.
— Drogo.
Ale oczy uśmiechaią się do wspania

łego, arcy-puszystego, potężnego futra białe
go niedźwiedzia. Niby targuje się, a już ma
ca pieniądze w kieszeni, każe pakować. Ten 
się na północy najlepiej obłowił! Ciekawe, 
jakie cło wyrżnie mu Gdynia?

Ktoś inny, skromniejszej natury, kupuje 
skórę renifera; inżynier. Juljusz tylko łapę 
niedźwiedzia z potężnymi pazurami 

Naco to?—pytam.
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— Na szpilki.
Niewiele pozatem pamiątek: sztyleciki, 

noże, popielniczki i jakieś tam drobiazgi ä la 
toczka p. Natalii.

Jeśli porównać skromne kramfki Berge- 
nu z różnobarwnymi, krzyczącymi bazarami 
południa czy środka Europy, z pstrokatą, mi
sterną a często tandetną okazałością sklepów 
Italji, Francji i t p., doznaje się wrażenia 
ubóstwa.

Przyczyna? Rozejrzyj się dokoła.
U dołu najbogatsze miasto zach. Nor- 

wegji. Wygląda jak szmaragd, nasadzany 
mnóstwem rubinków-domków— na szarej, po- 
garbionej skórze ziemi. Nagie, ponure srogie 
a potężne skały Flöifjeldu panują już tutaj 
tak wszechwładnie, narzucają się swoją mar
twą masą z taką siłą sugestji, że musi się 
uznać miasto jako cud życia, jako mały frag
ment. A jesteśmy w najbogatszej południo
wej części Norwegji. Skały—i morze. Woda 
i skały. Zaledwo li, powierzchni lądu pozwala 
człowiekowi oddawać rozkruszonej miazdze 
ziemi ziarna celem ich pomnożenia. Ledwo 
‘S% wywalczyły sobie łąki i pastwiska. To za 
mało, stanowczo za mało na potrzeby ludno
ści. Wystarczy dla połowy. Dla drugiej trze
ba za drogie pieniądze sprowadzać z zagranicy.

Dobrze, że choć Bóg dał lasy tam w głębi 
(24| pow.), a nadewszystko nad fjordem Oslo, 
gdzie rozlokowała się dzisiejsza stolica (Oslo 
250()0(J ink.) Że dał to morze, którego w Nor-
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wegji nie brak. Oj nie brak. Jest się gdzie 
pomieścić; 3400 km. granicy morskiej. A jak 
objąć te fjordy a wyspy i szkiery, których 
jest pono 15.000, to długość brzegu wyniesie 
19.300 km. Półkuli ziemskiej możnaby opasać.

Że dał rzekom niezliczonym siły do po
magania człowiekowi.

Że nawet skałom rozkazał otworzyć 
twardą pierś i pozwolić pracowitemu miesz
kańcowi nabrać sobie żelaza, miedzi, cynku, 
niklu, srebra, wolframu. I węgla kamiennego 
na Szpicbergu (Svalbardzie), który otrzymała 
Norwegja w 1920 r. za utrzymanie neutralności.

Jest więc z czego czerpać! Tylko ręka
wy zakasać i brać się do pracy.

Nie mówić Norwegowi 2 razy o pracy. 
Wie, że próżniactwem żyć nie można Ziemia 
nie urodzi pomarańcz, cytryn, fig, migdałów, 
daktyli, bananów, tak sob e, prawie za dar
mo. Twarda jest ziemia norweska, głębokie, 
ponure jest norweskie morze. Trzeba im skar
by wydzierać w niezmiernym znoju, w pocie 
czoła, w walce na śmierć i życie. Rodzina 
norweska umie i chce pracować. Jest mała 
(2,800,000 mk) a obszar ogromny (323,795km2). 
Miejsca nie zabraknie.

Rozgorzała praca Prawie '/:s ludności 
rzuciła się do uprawiania roli, zwięrzęta ho
duje, lasy trzebi i sadzi. Wybredna pszenica 
nie wszędzie zaszczycić raczy norweską gle
bę. Ot, tu i owdzie, w zacisznym fjordziei — 
to nie bardziej na północ, jak do Trondhjemu.
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A więc dalej siać żyto, jęczmień, owies, sa
dzić ziemniaki. Tu i owdzie udadzą się wa
rzywa, trochę lnu, konopi, chmielu.

Daje sobie radę drobny rolnik, jak mo
że. Z kawałeczka ziemi trudno wyżywić sie
bie i rodzinę? Nic to. Są pastwiska w górach. 
Jest mech, są liście. Można hodować bydło, 
konie, owce. W zimie ot, żeby przetrwały. 
Dostaną suchych liści, mchu, wnętrzności 
i główek rybich. Ale niech przyjdzie czerwiec. 
Hajże na pastwiska, wysoko! Bydło i owce 
przychodzą szybko do sił, z wymion tryska 
tłuste, pożywne mleko. — Rolnik nie umrze 
z głodu.

Gorsza sprawa dla rybaka. Jest tej bra
ci ponad 100,000 osób. W żadnem państwie 
Europy nie wyłowią z morza tylu ryb, co oni, 
norwescy rybacy. W 1925 r. wartość połowów 
wyniosła przeszło 230 mQj. koron. Ale... Ale 
zarobek lo ciężki, niebezpieczny i niepewny, 
Temu należeć się będzie osobna karta w opi
sie naszej podróży.

Tymczasem Bergen przypomina, że wśród 
fjeldów i fjordów Norwegji sterczą kominy 
fabryk. Że mieszkaniec wysokich skał orzeł 
górski — wchodzi z głową pochyloną między 
rozdygotane ciała stalowych maszyn—1 tjtlko 
tęsknem okiem spoziera na dalekie dzisiaj, 
a tak bliskie do niedawna szczyty. Ze towa
rzysz jego niedoli — górnik zamiast w góry, 
do lochów podziemnych włazi, a, gdy wyjdzie, 
zamiast górami żyć i niebem, zinęczonem 
okiem na rodzinę patrzy i spoczynku szuka.
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Jest w Norwegji tych rycerzy nowocze
sne] armji pracy niemal tylu, co rolników. 
Rycerzy, świadomych konieczności i wartości 
swojej pracy. Robotników—obywateli. Dzięki 
nim kultura materjalna zdobywa coraz głębie] 
„nieużytki” Norwegji. Czy je] to na dobre 
wyjdzie? Któż zgadnie? Bywało napewno bie
dniej, bardziej ubogo. Ale biedę znosiło się 
w milczeniu, spokojnie. A dzisiaj z bogactwem 
włazi i tutaj smok dziwny, paradoksalny: kry
zys. Smok o stu głowach, obwieszony złotem 
i brylantami, z pękatym brzuchem. Każda pasz
cza ryczy: nędza! — Norwegjo! Ten smok stoi 
na szczęście dopiero u wrót twoich! Może cię 
fjeldy zasłonią jeszcze przed atakiem bogatej 
nędzy, która idzie od Europy?

*
* *

Z pod kawiarenki na Flöifjell ruszyliśmy 
na przechadzkę. Po chwili ogarnął nas las 
sosno wo-jocl Iowy zapachem niezrównanym. 
Pierś odetchnęła Polską, górami naszemi. Sto
py deptały z dziką roskoszą puszysty dywan 
wilgotnych traw. Pierwsza napotkana jagoda 
była poemacikiem na cześć słodyczy życia 
wśród groźnych cudów północy.

Tutaj mi się tak bardzo podoba. Naj 
bardziej chyba ze wszystkiego, co od począt
ku podróży widziałam —szeptała panna Lila. 
Jak ciężko stąd będzie odchodzić.

Las ciągnął się dalej. Cudowny, tak świe
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ży, jak u nas na wiosnę, a taki górny jak w 
reglach tatrzańskich. Las-czarodziej tych gro
źnych krajów, — posępny niby, a na mart
wocie skał wyglądający jak orszak weselny 
wśród grobowców. Chciałbyś drzewo każde 
przytulić do serca, bo wiesz napewno, że za
czepione na turni wśród wichrów, chłodów, 
mgły, żyje tęsknotą do słońca i wszelkiego 
ciepła, które je utuli.

Jest w Bergenie obraz J. C. Oahla „Brzo
za wśród burzy”. Możnaby napisać „Życie 
na skałach Norwegji”, albo „Pieśń miłości 
dalekiej Północy”.

Roślina i człowiek są wśród żywiołów 
Norwegji piękną i potężną pieśnią. Pieśnią o 
samotności i nieustannych wysiłkach. Zgoła 
nie sentymentalną, rzewną, płaczliwie roman
tyczną, czy romantycznie napuszoną. „Brzoza 
walczy o słońce, walczy nieubłaganie z ży
wiołami ciemnymi, mroźnymi, niosącymi zagła
dę. W nieustającem zmaganiu wygina się i 
rozrasta wspaniale; rzekłbyś: bohater wśród 
plemienia drzew. Więcej: „Brzoza,J Dahla nad 
przepaścią zawieszona, ogromna, nieustępli
wa, urągająca złośliwym bożkom burzy, do
rasta symbolu olbrzyma Skandynawskiego, 
walczącego z tysiącem żywiołów-niszczycieli.

Genjalny malarz, pochodzący stąd właś
nie, z Bergenu, z rodziny chłopskiej, potrafił 
w sposób niezwykle prosty, a niesłychanie 
potężny odczuć wspaniałą przyrodę Norwe
gii.
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Skupił się w sobie, zwarł, nieśmiertelną 
mocą natchnienia wrósł w góry ojczyste i 
fjordy i burze i wichry. Wyzbył się oczu wi
dza i dostał oczy Norwegji, duszę swojego 
wielkiego kraju. Cokolwiek stworzył o Nor
wegji, było Norwegją, zy\o nią, czuło nią, mó
wiło nią. Góry na jego obrazach mają miljon 
lat, dyszą grozą wielkości. Wodospad rzuca 
s*ę z szaloną brawurą w doł, wiecznie spie
niony, niezmordowany, huczący póki życia 
■ ego.

Wszystko, wszystko, co wyszło z pod 
czarodziejskiego pendzla Dahla, jest żywą pra
wdą, spowiedzią przyrody, wznioślejszą i pię
kniejszą od fantastycznych obrazów, których 
wartość równa się w najlepszym wypadku 
wartości chM iłowego przeżycia autora

Czytelnicy mili! Sądzę, że najlepszym 
przewodnikiem, który was wprowadzi w ta
jemnice duszy przyrody norweskiej, są obra
zy J. C. Dahla. Uczłowieczył, uprzystępnił to, 
co niejednemu wydać się może w oryginale 
dalekiem, groźnem, niezrozumiałem.

Dr. Antoni, który tymczasem nadszedł 
do uroczego lasu z p. Natalją, próbował towa
rzyszce swej w łatwiejszy sposób tłumaczyć 
czar Bergeńskich okolic. P. Natalja chciwie 
słuchała, aż rzekła:

— I mnie też mówiono kiedyś, że jestem 
piękna. Pamiętam. Były moje imieniny. Mia
łam na sobie jedwabną różową sukienkę.

— O jej — westchnął dr. Antoni. I gło
wę zwiesił. Przyszedłem mu z pomocą.
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— Musimy się dobrze spieszyć, żeby zdą
żyć na obiad.

— Właśnie — podchwycił poczciwy dok
tór. Porwał pannę Bilę ze sobą. A ja w drugiej 
parze poszedłem z p. Natalją. Przyjemnie było. 
Towarzyszka opowiadała bajki z swojego żj 
cia, ja oglądałem Bergen. Dopieio, gdyśmy 
się znaleźli na targu rybnym, ogarnął nas za
pach niemiły gnijącego mięsa. Zapach ten 
towarzyszył nam aż do „Polonii”.

- Niech pan spojrzy — rzekła słusznie 
p. Natalja — ten smród idzie od ryb, które 
ładują na nasz statek. Odechciało mi się 
obiadu.

Obrzydliwe potwory morskie, które szły 
do naszej spiżarni, zamieniały się w kuchni 
„Polonii” na specjały, którymi nikt nie gar
dził. Wobec czego zatkałem nos i poszedłem 
na zasłużony obiad.

Popołudnie poświęciłem obejrzeniu naj
ciekawszych zabytków architektury Bergenu.

Nie spodziewajcie się przy tej okazji ja
kichś rewelacyj. Miasta Norwegji nie są zgolą 
terenem odpowiednim dla poszukiwać;.) wsf i 
niałych budowli; nie. Jest wprawdzie tu i ow
dzie kościół piękny, stylowy. Jest zamek ma
gnacki. Jest forteca, jest pałac. Ot, weźmy 
ten niebrzydki kościół Marji romańsko gotyc
ki, tę ładną katedrę pół-gotyeką, kościół św.
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Jana i t. p. w Bergenie. Ale to nie ma nic 
wspólnego z rozwojem sztuki norweskiej, któ
ra chyba jedynie mogłaby nas w Norwegji 
zainteresować.

Dlaczego?
Bo te wielkie budowle nie wyszły z du

cha norweskiego narodu ani do niego nie 
przemówiły. Nie przemawiają też do podróż
nika na tle tutejszego krajobrazu.

Są obce, nienaturalne.
Wpakowały się do Norwegji za pośred

nictwem architektów angielskich i niemiec
kich. Na miejscu nie uległy żadnej zmianie. 
Obcy architekci przynieśli gotowe wzory ro
mańskie, gotyckie, renesansowe Zarobili przy 
budowie kościołów, zamków, pałaców Na tern 
się ich rola kończyła. Nikt z Norwegów na
śladować przybyszów nie miał ochoty.

Nie gardzili Norwegowie pięknem, bu
dowlami. Owszem. Gapili się na romańskie 
pałąki, na gotyckie ostrołuki, na renesansowe 
cacka ambon, ołtarzy, chórów. Szczególniej 
podobał się kościół w Stavanger. Popatrzyli, 
głowami pokiwali — i wracali na fjordy, gdzie 
każda góra jest posągiem, każdy wodospad 
muzyką. A nad tern niebo; — czy dorównają 
mu sklepienia tych kościołów?

Trochę bardziej spodobał się norweskie
mu ludowi barok. Ładne rzeźby, niebrzydkie 
obrazy. — Bogactwo form odpowiadało peł
nej polotu, plastycznej wyobraźni chłopa, któ
ry — jak nasz góral — rzeźbił sobie od da
wien dawna różne przedmioty w drzewie



— Patrzajcie! — to ładne.
Uczył się jeden od drugiego, porównania 

czynił, nowe możliwości wydobywał. Jął upięk
szać i powiększać kościoły po wsiach, chaty 
urozmaicać Ale to wszystko były tylko ozdo
by, zabawki,

Jeśli chcesz poznać architekturę, która 
ma duszę Norwega, bo z duszy norweskiego 
ludu wyrosła, zarzuć myśli o wspaniałych bu
dowlach, Zejdź na przedmieścia, zabrnij w za 
ułki uliczek starych, zajrzyj do wiosek cichych, 
wśród fjeldów i fjordów zabłąkanych. Tam 
znajdziesz cuda. Tylko spiesz się, bo pożary 
rok-rocznie trawią ich najcenniejsze zabytki.

Te najcenniejsze zabytki zowią się stav- 
kirke Są one prawdziwemi perłami budow
nictwa ludowego. Pochodzą z 12 i 13 w. Na
śladowały jeno to, co Norweg chętnie naśla
dować lubił, przyrodę.

Przytulone do gor, nad cichą wodą po
łożone, czynią te kościoły wrażenie jakichś 
mistycznych statków. Statek modli się masz
tem wysmukłym, wysokim; na szczycie jego 
krzyż. A niżej, po bokach, niby fantastyczne 
skrzydła żagli, piętrzą się jedne nad drugiemi 
strome zbocza dachów.

W takim kościele dobrze się modlić po
tomkowi wikingów.

Taki kościół dobrze jest zobaczyć, bę
dąc w Norwegji. Nie zaniedbajcie urządzić 
wycieczki krótkiej z Bergenu do Fantoft 
aby zobaczyć stavkirke!
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Z końcem 19 w. architekci norwescy, 
opierając się na narodowym stylu, przenieśli 
pierwiastki budownictwa drewnianego do bu
dowli murowanych.

Wybaczcie, czytelnicy, że, dotykając za
gadnień z histoi ji sztuki norweskiej, podzielę 
się z wam. kilkoma uwagami.

Historja architektury — jak zresztą sztu
ki wogóle, literatury, muzyki — ma w Norwe- 
gji zadanie bardzo uproszczone. Nie potrze
buje silić się na wypatrywanie wpływów ob
cych. Powie poprostu: do li poł. XVIII w\ 
Norweg,ja nie posiadała wogóle artystów7, po
etów, muzyków7.

Czy to wstyd?
Sądzę, że nie. Widocznie nic nie odpo

wiadało jej duszy. Żadna idea nowa, żaden 
prąd nie miały dość mocy, aby przyciągnąć 
poważną i dostojną duszę Nonvega Dopiero 
gdy J. J. Rousseau starał się wyjałowioną 
duszę Europy nawrócić do współżycia z przy
rodą — trafił na podatny grunt u Norwegów. 
Co czuli sami, czemu nigdy się nie sprzenie
wierzyli: umiłowanie natury zostało ucieleśnio
ne w sztuce. Można się uzewnętrznić, wygadać 
walory swej duszy. Nie tylko pięknem żyć, 
ale piękno tworzyć! Znajdą się nauczyciele 
formy, znajdą się słuchacze.

Wtedy dopiero wrewnętrzne moce naro
du zerwały kagańce milczenia.
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Równocześnie spadło jarzmo długowie- 
kowej zależności od Danji.

Hurra!
Lunął rwący potok twórczości z fjeldów 

duszy Norwega. Lunął z siłą, na jaką zdobyć 
się może jeno naród świeży, nie oplątany sie
cią obcych wpływów. Objawił zdumionemu 
światu lud mistrzów w każdej niemal dzie
dzinie twórczych wysiłków. I co najważniej
sza - naród uczciwych ludzi.

A u nas? A w Polsce?
Daliśmy się oplątać obcym wpływom 

niemal od zarania naszych dziejów. Nie mó
wię już o literaturze, filozofji: „pawiem na
rodów byłaś i papugą”. Weźmy nawet bu
downictwo. Chełpimy się do dzisiaj przed 
obcymi i przed sobą bardziej pamiątkami roż
nych stylów, które przywędrowały do nas, 
a nawet przez obcych były wykonane mis
trzów, niźli naszym skromnym, ale własnym 
dorobkiem.

Nie dziw, że chwali się np. Włoch, gdy 
widzi w Krakowie dzieła swych artystów. Ale 
Polak?

Ileż sił i zapału tracimy na wmawianie 
w siebie twórczości i zamiłowań, które nie 
wychodzą z naszej duszy.

Niewola kulturalno-religi jna ciąży na ży
ciu naszem duchowem jak zmora „słowiańs
kie^ “ niewolniczości. Skutkiem tego dzieje się 
rzecz dziwna: ludzie, do szaleństwa miłujący 
ojczyznę, nie mają jej w sobie ani dokoła 

7
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siebie. Są biedni, błędni i tęsknią do- samych 
siebie, i męczą się w bagnie niemoralności, 
choć należą do najbardziej pożądających reli
gijności

Złoczyńców wychowywa sam naród, gdy 
ludziom ośmieszy wolność, równość, religję, 
podstawiając maski obcych idei i każąc wo
łać: czcijcie!

Ja nie widzę w Polsce szczerości. Skąd 
ona mogła się wziąć, gdy w podstawach wy
chowania tkwi obłuda i sztuczność?

Dopiero wyzwolenie duszy polskiej z jarz
ma dusz obcych da jej wolność i znaczenie 
trwałe wśród narodów.

Tragedja duszy polskiej szczególniej wy
raziście zarysowuje sie tutaj, gdy obcujemy 
z narodem, niesłychanie różnym od narodu 
naszego. Dla tego jednego bodaj celu: dla po
znania polskiej duszy warto jechać do Nor- 
wegji. I sądzę, że źle służą Norwegji ci jej 
synowie, którzy ostatnio wtłoczyć ją pragną 
w ramy obcych kultur.

Wieczorem lunął deszcz. Oczywiście. Mu
siał lunąć, boć to Bergen. Polacy nie koniecz
nie lubią moknąć. A parasoli, oprócz kilku 
niewiast i jednego księdza nikt nie wziąi w 
podróż. Lekkomyślność. Każdy Bergeuczyk 
chodzi stale z parasolem,,

Cóż robić w czasie deszczu bez parasola?
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Stojąc w bramie jakiegoś domu, wdałem 
się w rozmowę z Norweżką. Więcej było ser
decznego śmiechu, niż słów, których nam raz 
po raz brakowało

Lepiej udało się w sklepie, gazie przy 
pomocy języka niemieckiego można się było 
nieźle porozumieć. Uprzejmość, pogoda a na
wet wesołość towarzyszyły i tutaj rozmowie.

— To za drogo — mówiłem na chybi— 
tratił o cenie rożnych pokazywanych przed
miotów.

— Nie — odpowiadały uśmiecłinięte usta.
Uśmiech szczery żegnał mnie, gdy wy-* 

chodziłem, nic nie kupiwszy.
Już godz. 9-ta, a jeszcze zupełnie jasno. 

Lampy elektryczne palą się z przyzwyczaje
nia. Trzeba wleźć do jakiejś restauracji lub 
kawiarni. Niewiele ich, ale parę znajdziesz 
eleganckich, z muzyczką wieczorową. Zajrza
łem tu i tam. Pusto. Kelnerzy czyhają na 
gości. Międzynarodowa, szablonowa nuda.

Wróciłem na „Polonię”. Tutaj ruch wię
kszy niż w całym Bergenie. Każdy coś gada, 
każdy coś zauważył.

Ale najmądrzej to gadał żyd z księdzem. 
Jeden mądry z księgi życia, drugi z Pisma 
św..

Jeśli ktoś dotąd nie wierzy, że najmą
drzejszym narodem na świecie są żydzi, niech 
zawikła się w pogawędkę z dyrektorem Igna
cym. Albo niech ze mną podsłucha rozmowę 
jego z księdzem Marcinem.
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— Żyd to jest zawsze tylko kupiec. Nie
miec— to jest kupiec i bandyta. Jak nie ku
pi za pieniądze, to kupi za ludzkie mięso. 
Wojna to jest także handel. Tyle amunicji, 
tyle portek z przeproszeniem, tyle maryna
rek i innego ekwipunku, tyle okrętów, samo
lotów, gazów i innego swinstwa idzie na 
szmelc, a zato tyle gruntu, tyle łupu, tairie 
podatki od nowych obywateli.

— To pan me wierzy w patrjotyzm? — 
przerwał ksiądz.

— Patrjotyzm? Owszem. Czemu nie? Pa
trjotyzm jest potrzebny dla ludzi średniego 
typu, dla mieszczaństwa ludzkości, że tak po
wiem. Arystokracja nie potrzebuje myśleć przez 
„Bóg i Ojczyzna”, ale przez „jakie są możli
wości”? „co zarobimy, a co stracimy”? Te 
krzyżyki, te gwiazdki na piersiach, te „Wacht 
am Rhein”, te chorągiewki na patykach — to 
jest śliczna reklama. To trzeba kultywować, 
aby towar szedł na rzeź. Ho! ho! ludzie są 
mądrzejsi od zwykłej wagi, czy od bydła. —- 
Ksiądz myślał. Powiekami szybko mrugaf—i 
myślał.

— Wracam do Duńczyków. Widzi ksiądz 
dobrodziej. Oni są już lepszymi kapcami od 
Niemców. Oni siedzieli cicho w czasie wojny 
i zarobili.

— Cóż dziwnego? Jak wszystkie pań
stwa neutralne.

— Ho! ho! Dawniej toby nie wytrzymali. 
Niech sobie ksiądz dobrodziej ty’ko przypomni
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z historji. To przecie potomkowie groźnych 
wikingów, zdobywców Anglji, potomkowie 
Waldemarów, Absalonów...

— Absalon był biskupem, nie zostawił 
potomków — rzekł tryumfalnie ksiądz Marcin.

Z ciała nie zostawił? To z ducha zosta
wił. Historja Danji przez wiele wieków jest 
historją zaborczości. Niech ks. dobrodziej przy
pomni sobie bodaj stosunek Danji do poczci
wej Norwegji. Jak żmija wcisnęła się sprytna 
Małgorzata do kraju, któremu obce było o- 
szustwo dyplomatów i pod pozorem unji (Kal- 
marskiej) narzuciła jarzmo duńskie. Poco? 
Aby wyciskać ostatni grosz z przymierające
go nieraz głodem rybaka. Ordynarni, bezdusz
ni urzędnicy pastwili się nad chłopem nor
weskim dlatego, że ten nie umiał—z przepro
szeniem—walić łajdaków w pysk. Odarto na
ród z własnego jego języka. Wyrzucono nor
weski język z kościoła, z urzędów, wstydem 
stało się z czasem mówić po norwesku w to
warzystwie. W końcu1), dostawszy porządne 
cięgi, przehandlowała Danja Norwegję na rzecz 
Szwecji.

— Hańba takiemu narodowi, który wyz
być się umiał nie tylko wolności, ale i własne
go języka,—rzekł z patosem ks. Marcin.

— Dlaczego zaraz hańba? --wzruszył ra
mionami dyr. Ignacy.—Każdy naród żyje jak

b R. 1814 stojąc po stronie Napoleona, po jego
klęsce
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umie i jak może. Dzisiaj dzieci rabusiów duń
skich są wielkimi pacyfistami. A wie ksiądz 
dlaczego?

— No, naturalnie... hm... Przyznam, że 
się nie zastanawiałem... A właściwie...

— To ja ks. dobrodziejowi pomogę. Do" 
stali z przeproszeniem w tył. Zaczęli się tro
chę mitygować. Ale dopiero, gdy dostali w łeb, 
że śmierć zajrzała w oczy2), podnieśli białe 
chusteczki do góry i krzyczą: mech żyje po
kój powszechny! To jest rasa germańska. 
I—żebym dobrym był prorokiem—proszę ks. 
dobrodzieja — tosamo będzie z Niemcami. Do
stali w tył i krzyczą: wojna! Dostaną w łeb, 
zakrzykną: pokój!

— Brawo! ha! lia!—klaskał w dłonie me" 
cenas z Pomorza — ma rację, jak Boga ko
cham!

Ks. Marcin nie chciał dać się zdystan
sować.

— Idziemy na piwo. Ja płacę!
— Czemu nie?—rzekł p. Ignacy.
— Brawo! — klaskał w dłonie Porno* 

rzanin.
Poszli.
Na dworze deszcz lał jak z cebra. Mrok 

kładł się na ziemię i morze. Góry w dali le
dwo widocznemi plamami przypominały o swem 
istnieniu. W porcie rybackim kołysały się po-

-) R. 1864 w wojnie z Niemcami.
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dłużne pudła łodzi i statków. Dolatywał od 
nich niemiły zapach ryb.

Po ulicach przesuwały się ciemne syl
wetki. Szły parami. Śmiech buchał od nich 
czysty,—śmiech może swywolny, może miło
sny, ale nigdy nie ochrypiały od alkoholu.

O godz. 10-ej pogaszono światła na uli
cach i placach. Pogasły światła i w oknach 
mieszkań. Miasto udawało się na spoczynek.— 
Może spać spokojnie. W mrokach jego nie 
czai się złodziej ni morderca. Wojsko i poli
cja są tu niepotrzebne.

Wobec takiego miasta jakże dziwnym 
zgrzytem były niedawno usłyszane słowa:

— „Hańba takiemu narodowi, który wy
zbyć się umiał nie tylko wolności ale i wła
snego języka”.

Czyż godzi się oczami Polaka oceniać 
ludzi, żyjących w tak niesłychanie różnych 
warunkach?

Historja Norwegji odbiega daleko poza 
ramy utartych szablonów dla historji państw 
i narodów. Każdy fjord, góra każda czy wy
spa oddzielne tworzyły krainy. W każdej ta
kiej krainie wytwarzał się inny lud, z cecha
mi fizycznemi i duchoweini odrębnemi. Łą
czyło je tylko morze, to potężne, piękne a nie
ubłagane morze, które lepszym jest wycho
wawcą dla człowieka, niż narodu, dla miłu
jącego niż nienawidzącego. Był czas, gdy dzie
je każdej rodziny tworzyły oddzielną historję; 
tak były mocne, głębokie i bogate. Hej! zna
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cie chyba Sagi, te spiżowe opowieści o spi
żowych ludziach? Znacie bohaterskie wypra
wy Wikingów? Puszczali się bohaterowie na 
morze, niszczyli i zakładali państwa. Niszczyli 
— dopóki bogi pogańskie w nich żyły. Zakła
dali, gdy Chrystus objawił im się w swej 
idei miłości. Wtedy z morskich piratów, nie
ustraszonych zdobywców, stali się najsław
niejszymi rycerzami Chrystusa. Kto godniej 
od nich, dzielniej i liczniej stanął w szeregach 
wypraw krzyżowych? Kto goręcej bronił gro
bu Chrystusowego?

Nie. Norweg, syn morza i gór tchórzem 
nigdy nie był. Tchórzostwo ucieka od morza.

A patriotyzm Norwega? Jest patrjotyz- 
mem człowieka. Patrjotyzmem chrześcijanina. 
I był takim zawsze. Jarzmu duńskiemu utoro
wała drogę Idea Chrystusowa, która z Danji 
przyszła do Norwegji. Wyzsza była miłość 
człowieka od nienawiści Duńczyka. Ważniej
szy język kazania o Bo^u od języka mowy 
codziennej.

Aż, gdy za dużo było nieprawości, gdy 
łatwowierny Norweg obaczył, że kłamstwo 
nad nim panuje, rozpoczął walkę o wolność. 
Dziwna to była walka, cały wiek 19-ty trwa
jąca. Mądra . szlachetna, bezkrwawa wojna 
ze Szwecją. Podnoszenie duszy swojej, pod
noszenie uczucia i woli.

Storthing (sejm) norweski rozwiązuje po
wolutku więzy niewoli. Na nic straszaki dy
gnitarzy szwedzkich. Chłop norweski zdoby
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wa się na spojrzenie nawet królowi prosto 
w oczy: wolnym się czuję i wolności żądam!

Król bat podnosi, ale chłop się nie po
chyli ani ucieknie. Sprzykrzyła mi się obca 
niewola. Uczułem pragnienie wolności,—god
nym jej jestem—więc wolność otrzymać muszę!

I otrzymała Norwegja wolność po stu
letniej prawie wojnie bezkrwawej. Po walce 
na dusze. 7WI 1905 r. ogłoszono niezawisłość 
kiólestwra Norwegji.

Czy to nie cud? Umiłowanie kraju bez 
szowinizmu narodowościowego doprowadziło 
do zwycięstwa. Zwycięstwo nie zostawiło naj
większego nieprzyjaciela pokoju: zwyciężone
go. Nie zostawiło nienawiści. Na dowód tego 
na króla niezawisłej Norwegji powołano czło
wieka z kraju, który ich setki lat wyzyski
wał: Karola Duńskiego.

To jest wielkoduszność w pięknym stylu.
Jak sądzicie, rodacy moi, czy patrjotyzm 

Norwega gorszy jest od patrjotyzinu Polaka, 
Niemca, Francuza?

A może przyjdzie czas, że ludzie prze
klną wojny i granice, które są jak Żelazn 
kraty, dzielące dzikie zwierzęta od siebie? 
Może chętnie zapomną o narodowych języ
kach, o przepaściach dziejów swoich? I życz
liwie na siebie spojrzą i ręce podadzą sobie 
w jednym wielkim kościele Boga miłości?

Wtedy zakwitnie na ziemi pierwszy u- 
śmiech wielkiego szczęścia...

O takim uśmiechu marzył zapewne Al
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fred Nobel, syn Skandynawji, gdy majtek 
swój oddał ludzkości. Gdy piątą nagrodę ka
zał dawać tym, którzy najbardziej przysłużą 
się idei zbratania narodów. Może ujrzał wi
zję Europy zbratanej, na szczycie której po
wiewa sztandar Skandynawji z krzyżem po
koju?



III.
Sognefjord.— Cud fjordów —Geologiczna bajka o pocho- 
dzeniu Fennoskandji.—Co mówi o tern Saga nordyjska. 
— Czai wieczoru na fjordach—Norwescy samotnicy.

22.VII rano.
Ruchliwy Byfjord, poplamiony statkami 

i łodziami rybackiemi, wyprowadzał nas z Ber- 
genu znowu między szkiery puste, łyse, oto
czone niespokojną kipielą morską, która czy
ni wrażenie „jakby morze było wiecznie obłą
kane i miało pianę na ustach”. x) Po prawej 
towarzyszą nam nieodstępne brzegi stałego 
lądu, pustynne, szare, smutne. Oko chwyta 
z niedowierzaniem widok zabłąkanej chaty, 
kapliczki. Wreszcie „Polonia” opuszcza ponu
ry Fedjefjord i skręca na pn.-wschód, wdzie
rając się śmiało w wnętrze starego konty
nentu.

Otwiera się przed nami Sognefjord, naj
dłuższy i jeden z najwspanialszych w Skan- 
dynawji. Wrył się na głębokość 180 km w 
twarde, pierwotne skały, rzucił w nie odnogę 
morza śmiało, wyzywająco pod piersi najwyż-

) Bojer „O.statni Wikingowie“.
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szych gór Europy północnej: w kierunku Jo- 
tunheimu.

Pasażerowie dali się porwać przez czar 
fjordu.

Cisza śmiertelna panowała w przyrodzie, 
przerywana czasam* tylko przez ptaki mor
skie. Pod nami woda czysta, jak kryształ, że, 
zda się, dno zobaczysz. Ale dno jest daleko,

Sognefjord. — „Pod skałą ponurą, gdzie odrobina 
rozkruszonej ziemi, odnajdziesz czasem domek“.

woda dochodzi miejscami do 1250 m głęboko
ści. Przed nam, i z tyłu i ze wszystkich stron 
olbrzymie ciała gór, w przeróżne kształty po- 
rzeźbione, białymi płaszczami śniegu w wielu 
miejscach pokryte. Gdzieniegdzie gęsta chmu
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ra kładzie się na zboczu a szczyt kąpie się 
w słońcu, Jasny, srebrny, niby pokryty lodow
cem. Tu błękit, tam seledyn, owdzie za gra
natem kryje się daleka góra. Czujesz, że nie 
człowiek wnosi tu życie, ale światło i potęga 
Jakaś i cud piękna. Człowieka trzeba szukać 
dobrze, aby go gdzieś wyśledzić. Pod skałą

Sognefjord. — Góry te, choć tak rozmaite, są ruiną 
olbrzymiej wyżyny.

ponurą, gdzie odrobina rozkruszonej ziemi, 
odnajdziesz czasem domek Jego.

lrn głębiej wjeżdżamy, tem piękniej i 
groźniej. Góry zbliżają się do siebie, czyniąc 
wrażenie otchłannego wąwozu, niesamowitej 
szczeliny. Uważniej przyglądając się, docho



110

dzisz do wnioskd, że istotnie góry te, choć 
tak rozmaite, są ruiną olbrzymiej wyżyny, a 
fjordy głęboko wyżłobioną w niej raną.

Tymczasem niebo roztrąciło chmury na 
boki i zajaśniało czystym błękitem.

— Upał, jak Boga kocham — zauważył 
ks. Michał

Sognefjord; Vangsnes; „Na pamiątkę postawił Wilhelm IJ 
posąg Fritbjofa.

Ludziska, którzy przed godziną szczękali 
z zimna zębami, pozrzucali palta, czapki, nie
którzy pozbyli się marynarek. Co się stało?

Dziwny bo też jest klimat Norwegji. Na 
wybrzeżu morskiem dżdżysto prawie ciągle i 
chłodno. A, gdy kilkadziesiąt kilometrów w 
głąb lądu się wedrzesz, lato masz ciepłe i
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pogodniejsze, a zato w zimie siarczysty mróz 
trzyma w niewoli ziemię.

Dopływamy do pięknego i tajemniczego 
brzegu, który uchodzi za teren słynnej legen- 
dy-sagi islandzkiej z 13 w. o Frithjofie i jego 
miłości do pięknej łngebiorgi, córki króla 
Beli. Na pamiątkę postawił Wilhelm II w Vang- 
snes posąg Frithjofa, 12 m. wysoki, na grani
towym cokole 14,5 m. wysokim.

Sognefjord. — W zacisznym zakątku Balestrandu 
przytulił się Balholm z sanatorjum.

Przeciwległy brzeg Balestrand jest cza- 
rowną oazą pośród skalistej pustyni. Zasło
nięty od północy przez olbrzymi masyw gór
ski, Jostedalsbreen, na którym siedzi najwięk
szy w Europie lodowiec, ma klimat wyjatkcv o
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łagodny. Widać szeregi drzew owocowych, ja
błoni i grusz—i duże nowoczesne sanatorium 
dla chorych na płuca w Balholmie.

Nieubłagane prawo marszruty wykręca 
okręt tyłem do dalszej części Sognefjordu. 
Na pożegnanie ryknął okręt parokrotnie. Od
powiedziały mu góry bliskie, a potem dalsze, 
coraz wyższe. Głowy nasze raz po raz odwra
cają się, serca żegnają zakątek czarów.

*
* *

Bez fjordów nie byłoby cudu Norwegji. 
Skały nie miałyby w czem oglądać urody 
swojej grozy i mocy. Skalista pustynia znała
by tylko błękit nieba, kwiatki gwiazd, skrzy
dła chmur. Fjordy są pieszczotą Skandynaw
skiego olbrzyma. Łagodne, miękosei pełne, 
głębokiego spokoju. Zapomina się chętnie, że 
ta pieszczota przyniesie śmierć granitowej 
piersi. Kiedy? Śmiech o tern pomyśleć. Może 
za miljon, może za sto miljonów lat? Tutaj 
innemi kategorjami myśli się. Kto wchodzi 
do zaczarowanego kraju morza i gór i duszę 
na chwilę mu odda, dziwne słyszy opowiada
nia, najprawdziwsze słyszy baśnie. Cuda, fan
tastyczniejsze od bajek Andersena, Grimma. 
Słuchasz, czytasz. Głowa ci pęcznieje, pierś 
się rozdyma, serce wysoką radością napełnia.

Ziemia gada.
O stworzonkach drobniutkich, śmiesznie 

małych, co oczy ciekawe otwierały na pusty, 
skałami tylko i wodą pokryty świat.
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O rybach co po lądzie pełzać się uczyły, 
trudziły wolę, aż wylazły na ląc i ciężką wo
dę na lekkie zamieniły powietrze.

O potwornych olbrzymach, które gorom 
wielkością dorównać chciały, a potem leg y 
cicho, trwając w ziemi; wieczne w posmier - 
nym spokoju, chwilowe w ruchu życia.

O kwiatach różnobarwnych, co niby pio
rą na rajskim ptaku, upiększały okruchy ska . 
A ten i ów kwiat z więżącego postronka ło
dygi zerwał się i frunął w powietrza kryształ 
jako motyl, ważąc lekkie ciało na wadze a -
mosfery. .

O człowieku, który wydźwignął się z zie
mi, a tęskni do nieba. .......................

O niesłychanej mnogości iliputow i o- 
brzymów, którzy wychylali głowy życ, by 
przyjrzeć się dziwom świata i wtulali je z po 
wrotem między skały i wody. ,

Ale to nie wszystko przecież, co góry i 
morza gadają. Słuchasz, podnosisz myśl i ser
ce jeszcze wyżej, niż w czasie kazań kazno
dziejów. Wychodzisz poza granice wieków i
tysiącleci. Poza granice samolubstwa uidz o ci.
doznajesz duszę Geologji, którą znałeś przed
tem jako skromną istotę, kryjącą się po pe
leryną zwyczajnego uczonego. A jest to wie
ki prorok. Rozwalił ściany, ogranicza]ac< mys
ludzką do kilkunastu tysięcy lat wstecz. Uka
zu! skarbce pełne bezcennych klejnotów, 
tworzył nowe karty Biblji, odkrywając prócz 
dziejów rodu ludzkiego, dzieje Ziemi. Oduczy 

8
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pustej blagi słów, biorąc czyny Boga za 
świadków.

Jakże mizernym, ubogim zda ci się czło
wiek, którego mózg i serce obejmują ledwo 
dzieje niewielu pokoleń ludzkich, którego u- 
czucie nie wybiega poza ramy rodziny, naro
du, ludzkości. Ważniejsze od dziejów człowie
ka są w Skandynawii dzieje Ziemi...

*
* *

Spuszczam głowę, patrzę w twarz cichą, 
w jasną, dobrą ■ piękną twarz fjordu.

— Czem jesteś? Łagodnością czy grozą?
Łagodny, śliczny fjord muwi głosem, jak 

przepaść głębokim, jak śmierć mocnym:
— Tern jestem, co czyni ze mnie niebo, 

wicher, mróz. W dzień pogodny przeglądają 
się we mnie te góry prostopadłe i niebo i 
słońce Niezliczone gromady ryb i innych 
stworzeń cieszą się życiem w moich wodach. 
Człowiek puszcza się cicho, bezpiecznie na mo
ją pierś. Widać, że nie spadnie na dno prze
paści, bo woda na niej leży ciężka. Gdy przyj
dzie burza i wmtr uderzy w moje czoło, tło
czą się fale z wyciem na brzegi, w skały wa
lą, jak tysiące miotów. Kipiel obrywa głazy, 
rzuca na platformę, zaokragla je, wygładza, 
rozdrabnia, aż stanie się z głazów kupa pia
sku. O1 gdybyś zobaczył, jak coraz głębszy dy
wan piasku zaściela dzikie, ponure dno błę
kitnego fjordu. —
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Wiem, że dno twoje jest ponure i groź' 
ne, o fiordzie, a uśmiech dla świata błękitny, 
pogodny. W znoju walki, w szale nieustanne' 
go boju rodziło się twoje piękne życie. Sądź 
li dawniej geologowie, że rozpadaniu się y< a

Sognefjord. - „Patrzę w twarz cichą... fjordu“.

skał niebotycznych, rozdzieraniu się ich pie i
zawdzięczasz istnienie. W gotowe rozpa my 
wdarła się woda morska. Wsączyła ! ,r la 
krew błękitna w granity, gnejsy, skały sy ur 
skie i dewońskie Fennoskandji. . ,

A potem świdrem mózgu zaczęli głętkej 
wpierać się w tajemnicę twojej sznu-
rami porównań wiązać spostrzeżenia. Dlaczego
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fjordy występują jedynie na obszarach strefy 
zimnej? Gdzie obfitość opadów tnie nieubła
ganie tysiqcznemi zygzakowatemi szablami 
potoków ciała skalne, żłobiąc głębokie do
liny. Gdzie następnie w gotowe brózdy wpie
rają się gigantyczne tarany lodowców, szli
fując ściany boczne, twardym, ostrym jęzo
rem borując skały pod zwierciadłem wody.

Jesteś, fjordzie, dzieckiem rozszalałych 
potoków i śmiercionośnych lodowców - orzekli 
geologowie. Choćby się nawet omylili, jedne 
jest pewnem: kataklizmy, boje straszliwe po-; 
wołały cię do życia. 1 dlatego lesteś metylko 
piękny, ale i mocny, wieczysty. I dzieci twoje,, 
co tu mieszkają, piękne dusze mają, mocne i 
wieczyste. Daj Boże, abyś cudu uwiecznienia i 
upiększenia dusz dokonywał i z pasażerami, 
co aż tutaj przybywają, aby cię podziwiać'

*
* Üc

Teraz zamiast „naukowych” rozważań
0 dziejach geologicznych Fennoskanoji opo
wiem bajkę „geologiczną’'.

Działo się lat temu wiele setek miljo- 
nów. Urodziła się Ziemia. Wydarta z ciała 
słonecznego, odrzucona odeń daleko, nie prze
stała tęsknić za słońcem. W obłąkaniu tęskno
ty, biała jak słońce, rozżarzona, płomienna
1 promienna poczęła odbywać drogę swoją, 
wędrówkę dziwną, ciężką, nieustanną dokoła 
źródła swego życia.
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— Wrócić, wrócić daj mi do ciebie, o 
słońce!

Spleciona z oddali uściskami promieni 
i żaru, brała światło i siała je w dale.

Ale złe moce zimnej Otchłani jęły kąsać 
Ziemię oderwaną, wypijać żar jej krwi nie
skończoną ilością ssawek. Bladość ostygania 
padała na nieszczęśliwą, żółkły, więdły pło
mienie.

— Jakżeż mi płonąć wiecznie bez ciebie, 
o słońce?

Plamy rozpaczy, trąd światła rzucił się 
na piękne, czyste, nieskalane ciało Ziemi. 
Mróz otchłani chciwie wpijał się w każdą ra
nę, wysysał, wychlapywał soki gorące życia. 
Ziemia poznała, że jest zgubiona. Wrogie ży
wioły otaczają osamotnioną ze wszech stron. 
Nie ocali pomoc promienna słońca. Nie pomo
że ciepło, które śle na ratunek poprzez czar
ne cielsko Otchłani.

— Słońce, o, Słońce, czemuś mnie o- 
puściło?

Krew boleści wypłynęła na pow ierzchnię 
ciała Ziemi. Nabrzmiała cała czerwienią]), jak 
wielka rana.

Słońce zdała patrzało na walkę i cier
pienia dziecka swego. Znane mu dobrze te 
przemiany bolesne. Merkury, Venus, — teraz 
Ziemia.

') Przemiany, jakim ulega każda gwiazda: biała, 
żółta, czerwona.
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— Wrócicie do mnie, gdy śmierć was 
skamieni — mówiło.

Co to znaczy? Czy ogień Ziemi okruchy 
ma wydzielić, śmierci je oddać jak śmietni
sko, a czysty płomień w dusze zamienić, co 
umrzeć nie mogą? Czy...?

Kto zgadnie? Wszechświat lubi zagadki, 
człowiek lubi je rozwiązywać. Ma to ma myśl, 
która krąży dookoła Słońca Praway, jak Zie
mia dokoła swego Słońca. Może prawdę nie 
wtedy zgadnie, gdy żyć nią będzie, lecz, kie
dy umrze w Prawdzie?

Ale wróćmy do bajki o Ziemi. Ataki 
Otchłani stawały się coraz straszliwsze. Obez
władniwszy ogień, zabrały się żywioły ciemne 
do zakuwania płomieni w pancerz. Ziemia 
walczyła rozpaczliwie. Raz po raz krzepnącą 
rozwalała skorupę. Masy ognia ciskała wyso
ko. Nie mogły niestety dosięgnąć słońca. Po
włoka ciężka okuła Ziemię, oddzielając pło
mień od słonecznego czuwania. Słabły i płu
ca nieszczęsnej, Para wodna — skrzydła białe 
opadły bezsilnie na pancerz. Napróżno Zie
mia wydmuchiwała je z powrotem, że z sy
kiem unosiły się w górę. Spadły, aby nie 
podnieść się więcej.

Skowana Ziemia żarzyła się wewmąirz, 
dyszała, nie mogąc pogodzić się z skorupą, 
która ją pokryła. Zrozumiała, że zmieniła się 
w odrębne życie, odrębną istotę, z powłoki 
ciężkiej złożoną i z ognia, z tego, co płonie 
i co dusi płomień; co zimne jest i wrące.
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Atmosfera—oddech Ziemi — łączyła ją jeszcze 
z Słońcem, z światłem jego i ciepłem. Ale nie 
była ochroną dostateczną przed atakami Ot
chłani.

Rozpoczęło się życie—dla walki ze śmier
cią. Życie, które jest ciężarem i pragnieniem, 
które jest radością jedynie przez uciekanie 
od smutku.

W tym właśnie czasie niespokojne ognie 
Ziemi wyparły daleko na północy olbrzymią 
tarczę *) ponad powierzchnie wód.

— Ja żyję!—wołała Ziemia.—Precz z sko
rupą!

Skorupa popękała, powyginała się—ale 
nie ustąpiła. Pozostały ogromne góry.

— Żyjesz, trupie?—śmiał się szyderczo 
czarny Duch Otchłani.—Zobaczymy.

Gdy Słońce rzucało na Ziemię odległą 
promienie i ciepło, siadał obok Mroź. Nastę
powała walka gwałtowna między Ciepłem 
i Mrozem. Przewalały się cielska, tworząc 
wiatr, który smagał olbrzymie masy mórz, 
wypinając fale. O to szło Czarnemu Duchowi. 
Ataki olbrzymich bałwanów na granity gór 
następowały raz po raz, dzień po dniu przez 
lat setki, tysiące, miljony, aż starły i cisnęły 
w głębie wod potężne masy górskie. Dzisiaj 
smutny, równy, niski kraj stoi na miejscu 
niebotycznych ongi gór ‘l).

') „Bałtycka Tarcza“ (Baltischer Schild), naj
starsza część Fennoskandji (era archaiczna)

2) Część Szwecji, Finlandja).
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Nie wszystko zniszczyć zdołały złe ży
wioły. Ho!—ho! Nabiedzi się jeszcze duch Ot
chłani, zanim góry wszystkie, znak życia Zie
mi rozetrze. Spójrz na Lofoty. I na te wy
spy, co idą aż pod Nordkap. I na Hebrydy da
lekie i Szkocję. Oto także części najstarsze 
Skandynawskiego olbrzyma, a wyłaniają ska- 
ły granitowe, gnejsowe, łupków krystalicz
nych nad poziomy wód dzisiejszych mórz. 
vVrzątek gorącej piersi Ziemi ') zawisł na 
szczytach i dumn.e świadczy o bohaterskich 
wysiłkach męczennicy Otchłani.

Minęło lat wiele, bardzo wiele od czasu, 
gdy Ziemia Bałtycką Tarczę wyniosła i owe 
góry, z których Lofoty zostały. Ciało, pokry
wające ogle o ziemski stawało się coraz grub
sze. Zmagania jednak ognia z żywiołami Ot
chłani nie ustawały. Ziemia raz po raz ustami 
płomiemstemi wulkanów7, wynoszeniem gór 
dawała znać że, żyje. Po Sylurze wypię
trzyła i góry Skandynawskie, ogromne, idące 
przez północną, środkową i południową Nor- 
wegję, Szetlandy, Orkady do Szkocji.- Dziwny 
materiał wyniesiony wtedy został nad morza: 
nieżywe życia. Bo tymczasem na Ziemi stała 
się rzecz niezwykła: na skorupie, na martwein 
ciele Ziemi urodziły się istoty żywe. Dzieci 
Ziemi, Słońca i wrogiej Otchłani; jasności 
i mroku; żaru i mrozu. Czyż spodziewała się 
Ziemia, że na jej więzach, na jej skórze wsta

’) Gabbro — skała wulkaniczna.
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ną życia, które z niej soki będą ssały i z słoń
ca i z Otchłani? Że urodzi się tutaj nareszcie 
i człowiek?

Ale to rzecz inna. Jesteśmy młodzi na 
Ziemi, a góry Skandynaw ji są niezmierne sta
re. Wobec ich archaicznych granitów, wobec 
skał kambryjskich czy sylurskich, wobec te
go świata setek miljonów lat jesteśmy bły
skawicami, co migną i gasną. Uszanujmy po
wagę wieku i nie mówmy w tym rozdziale 
o sobie.

Taką jest opowieść człowieczego mózgu 
o powstaniu Fennoskandji.

*
* *

Inna jest bajka człowieczego serca, któ
re we wszystkiem szuka Boga i siebie. Po
słuchajmy, co mówi o tern Saga nordyjska:

Gdy Bóg ziemię stworzył, w7 głębokie 
wpadł zamyślenie. Wtedy runęła nieoczekiwa
nie jakaś masa olbrzymia w morskie otchła
nie. Ocknął się .Stwórca i ujrzał Szatana, któ
ry przywlókł niezmiernej wielkości skałę i ci
snął ją do morza. Gdziekolwiek wzrok rzucić, 
sterczy głaz potworny ponad wodą, sięgając 
w górę aż do chmur. Czarne jego, jakby spa
lone cielsko rozpada się na powierzchni, rzu
cając ostre, martwe bryły w czeluść morską, 
wypełniając ją podwodnemi rafami oraz nie
zliczoną ilością wysepek. Wejrzał Bóg okiem 
litości i miłości pełnem na tę pustynię. Po-
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czem wziął resztę urodzajne] ziemi i posypał 
nią czarne skały.

Niestety! Ziemi nie wystarczyło; pokry
ła ledwo szczeliny i wąwozy górskie. Tu i ów
dzie jeno grubsza warstwa pozwoliła na sa
dzenie drzew owocowych i sianie zboża. Im 
dalej na pn., tem mniej spadło daru Bożego, 
aż w końcu zabrakło go zupełnie. Zostało 
dzieło szatana, dźwigając na sobie przekleń
stwo wiecznej nieurodzajności.

Wyciągnął wtedy Bóg wszechwładną rę
kę i rzekł, błogosławiąc opuszczonej krainie: 
„Skoro żaden kwiat ci nie zakwitnie, żaden 
ptak ci nie zaśpiewa, żaden kłos ci nie doj
rzeje, niechaj przynajmniej szatan na tobie się 
nie rozgości, Litości pełen, ześlę ci ludzi, któ
rzy cię ukochają, przywiązaniem darzyć bę 
dą twoje skały, szczęście u ciebie znajdą”.

Rozkazał tedy Pan rybom, aby ożywiły 
głębie morskie w niezmiernej ilości, na ska
łach zaś i lodowcach usadowił zwierzę prze
dziwne, coś pół—krowy, pół—jelenia i pole
cił n#u żywić człowieka mlekiem, masłem, mię
sem oraz przyodziewać go skórą swojq.

*# #

O godz. 18 opuściliśmy Sognefjord, kie
rując się na północ. „Polonia” przeciska się^ 
między szkierami i wyspami, których kształty 
stają się coraz bardziej urozmaicone.

„Piła, piramida, wielbłąd, rycerz, wiedź



123

ma”, słychać porównania. Niedziw, że każda 
niemal góra posiada swoje miejsce w sagach 
(Homeien i t. p.).

Aż naraz przybliżyły się skały zupełnie. 
Była godz. 22. Wjechaliśmy w labirynt wą
ziutkich cieśnin. Mrok zwolna zapadał, ale 
w bladem świetle widać było najdrobniejsze 
szczegóły. Cisza objęła statek. Nikt nie ośmie
lił się znieważyć majestatu olbrzyma, którego 
pierś uczuliśmy tuż przy naszych piersiach.

Stałem na rufie z duszą napiętą do ostat
nich granic, skupioną, zwartą jak granit. Czu
łem, że to jest wieczór, który zdolen jest 
wtłoczyć w piersi na długie lata wysoki spo
kój Skandynawa. Usta duszy przylgnęły do 
czaru tej chwili i piły moc niezrównaną. Tak 
pić umie tylko ten, kto przybył z krainy ni
zinnej rozmarzeń i znajduje tutaj nowe obja
wienie nowej duszy. Co jest w tem objawie
niu? Spokój, który nie jest śmiercią. Wiel
kość, która nie patrzy dumnie. Wieczność, 
skromna jak niebyt. Piękno genjalne, uśmiech
nięte jak słaba matka do śpiącego dziecięcia. 
Najwyższa mądrość z miną głupiego Maciusia.

„Polonia” sunęła cicha, mistyczna, jai 
widmo. Zostawał za nią szeroki gościniec. 
Zdawało się, że można po nim stąpać bez 
obawy, aby bezdenna topiel pochłonęła czło
wieka. Czasami na ten gościniec dostawiała 
się łódź rybacka. Urządzała wtedy dziwaczne 
harce z morzem, hybotając się na aksamit
nych fałdach.
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Nagle krzyk rozdziera ciszę; mewy chcą 
zwrócić na siebie uwagę. Jak duchy blade 
snują się cicho w nieustannym pościgu za 
statkiem.

„Mewy jak blade duchy.. “

Coraz nowe kadłuby gór zjawiają się 
przed oczami. Przechodzą cicho obok, znika
ją w tyle, by miejsce otworzyć nowym kolo
som. W każdein zagięciu, załamaniu góry, czai 
się tajemnica. Jest ciemna jak skała, ruchli
wa jak morze. Czyż dziwić się można, że tu
taj, na północy, duchy przybrały kształty cie
lesne, że są bliskie, namacalne niemal, że 
człowiek z mmi się zżył i uczynił z nich to
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warzyszy swoje] odważnej duszy? Niestety, 
rzucone na tło krajów cieplejszego słońca i 
spokojnych równin wytworzyły romantyzm, 
pełen nienaturalności, napełniony upiorami, 
które straszą, marami, które przeklinają ży
cie.

Pasażerowie z Polski nieśmiało dzielili 
się wrażeniami.

— Przypomina mi się Brodway z drapa
czami chmur — zauważył dr. Xawery.

— Chodź spać. Nie byłaś w piwnicy, za
lanej wodą? — szepce Samuel.

— Nie bądź trywialny. — mityguje p. 
Klara. — Takie wielkie kamienie, najmniej 
na 10.000 m. wysokie - to ciebie nie zachwy
ca?— Tu można marzyć całą noc, dwie noce.

— Już ja wolę w naszej sypialni na Pod
walu.

P. Bronisław, który posprzeczał się z żo
ną ostatni raz w czasie obiadu, objął ją ra
mionami.

— Nie kłóćmy się już nigdy — dobrze? 
Tak jest ślicznie.

— Dobrze, Broneczku.—Czar nocy przy
kleił raz po raz odstające od siebie serduszka.

Bo tak jest na świecie. Piękno przyrody 
rozwija kwiat miłości, — ale czy dla siebie?

Około połnocy czarna farba, rozlana w 
Qtmosferze, przysłoniła widoki. Mewy opuści
my statek i opadły na szczerniałą wodę. W bo- 
cianiem gnieździe wytężał wzrok pilot nor
weski. Drugi manewrował zręcznie przy ste-
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rze, aby nie nadziała się „Polonia”, pełna 
bezcennego balastu pasażersldego, na którą 
z czychających zewsząd raf. Błyszczące na 
bojach światełka ułatwiają oijentację.

Kto te lampy elektryczne zapala? Na ma
leńkiej, nagiej szkierze przytulony do latarni 
morskiej cichy, mały domek. Tam mieszka 
człowiek, stróż tych fjordów i skał. Jak do
bry gospodarz obejrzy codzień oborę i staj
nię, tak dobry latarnik te morza obejrzy i gó
ry, skały podwodne wymaca, światła skon
troluje, czy jaki głaz z góry czy bałwan z do
łu lampy nie uraził. Zbliżamy się do pustelni 
latarnika. Na dziesiątki kilometrów wkoło niej 
nie znajdziesz osiedla ludzkiego. Samotność...

Łatwo jest pomyśleć: samotność. Ale tu 
wytrwać. Tygodnie, lata, życie całe spędzić 
wśród głazów i wody. Bez sąsiadów, bez plo
tek, bez hałasów, śmiechów i zgrzytów, któ- 
remi raczy zbiorowisko ludzkie. Z temi same- 
mi codzień twarzami paru członków rodziny. 
To trzeba bardzo koęhać, aby nie znienawi- 
dzieć. Na to trzeba hariu duszy, twardości 
i stałości tych gór.

Dzieci miasta nie rozumieją iuż wyniosłej 
samotności. Jest ona dla nich straszydłem, 
pokutą, przekleństwem, błaznem chorobliwym. 
Oddychamy nerwami tłumu—samotnicy praw- 
dziw. spokojem świata. Czujemy chaosem na
rodu — oni harmonją przyrody. Wznosimy 
się do warjactwa zagadnień ludzkości—oni do 
Boga kosmosu. Głupi chłop ma w piersi do
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stojność Wieczności, mieszczuch smutek ner
wów miasta.

Przejdźcie tutaj, mieszczuchy, uczyć się 
sztuki wewnętrznego życia!

Burta „Polonii” otarła się prawie o wy
sepkę latarnika. Uszu doleciały dźwięki mu
zyki. Gramofon? Nie. Gadanie radjowego głoś
nika. Na miły Bóg! Zapomniałem o radjo! Nie
ma już ludzi samotnych. Radjo jest dla sa
motników, jak elektryczność dla krajów kil
kumiesięcznej nocy. Gdy pogoda niebieska, 
burza, klasztorność ciszy górną swoją wymo
wą uinęczą, to jest złocista antena, która wy
maca iskrę ludzkiego słowa, poda dźwięk po- 
spo'ity człowieka do uszu. Może głos ludzki 
wystarczy za człowieka?



IV.

Moldefjord. — Góry Norwegji. — Życie na statka. — 
Zwiedzanie „Polonii“.—„Nowiny Oceanu“.— Nie wszyst
ko mądre co drukowane.— Niebo płacze. — Uroczystość 

przekroczenia Koła Polarnego.

Żegnaj, śnie miły! Są na święcie zjawi
ska piękniejsze od mar twoich. Do takich 
należy droga z Aalesund u (20.000 mk.) do 
Molde. Dużo stracił kto noc z dn. 22.VII na 
23.YII na „Polonji” przespał; pierwszą noc 
po zaślubinach duszy z fjordami, w której 
niesamowite skały Jönshornu i Kolastindera, 
odchylone zuchwale z białej szaty śniegu, wa
biły jak wdzięki nadziemskiej kochanki.

O godz. 4 nad ranem pilot rykiem sy
ren pobudził śpiących. Wjeżdżaliśmy do Mol- 
defjordu. Dalejże! Przyjrzyjcie się! To nie wąs
ka, długa szyja Sognefjordu. Po przepły
nięciu cieśniny wjeżdżamy niby na wody ci
che szerokiego jeziora. Statek zygzakuje, zbli
ża się do brzegu to tu, to tam. Zaspani, znu
żeni podróżni, męczennicy cudów, przeciera
ją oczy. Z pn. strony fjordu rozkoszny bu-
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kiet, położony przez łaskawą przyrodę u stóp 
nagiej skały. To Molde, miasteczko o 3.200 
rak., letnisko przytulne, miejsce wypadowe 
dla turystów. Niedarmo nosi nazwę pieszczot
liwą „Nizzy Norwesk ej”; zwrócone do pd 
słońca, ma klimat bardzo łagodny.

i

Molde — „Nizza Północy“-

Na pd. wsch. wdzieramy się aż pod Tor- 
wik w Romsdafjordzie.

— Tatry!—wydziera się okrzyk zachwy
tu. Przepyszna warownia górska rozpościera 
się majestatycznie na cokole fjeldów. Groźne 
a wspaniałe szczyty: Venjetinder, Trolltind, 
ib’onningen. Płaty wiecznego śniegu podkreś- 
lają wysokość. To są prawdziwe, niekłamane

9
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góry, a nie strome brzegi wyżyny. Bo tylko 
posłuchajcie smutnej prawdy o smutnym kraju.

Krasa Norwegji rozlokowała się prawie 
wyłącznie nad morzem i fjordam'. Tutaj za
chwyca rzeźbą porywającą swego ciała; tutaj 
mami, że jest Alpom podobna. Na brzegach,

Moldefjord. — „Tatryl“

utopiwszy ogromne masy swoich skał w mo
rzu, dała Norwegja ludziom możność płynię
cia po linjach zapadnięć i podziwiania tego, 
co na górze jest wieczną pustynią.

Spróbuj wyjść na cudowne góry nad 
fjordami, zapuścić się głębiej w ląd. W odle
głości 75—100 km od brzegu trafisz na prze
strzeń, skąd wody nie płyną już kaskadami
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do oceanu, nie rzeźbią brył niekształtnych na 
cudowne posągi. Zaczyna się dzika, bezna
dziejnie jednostajna, pusta, skalista równina. 
Wody płyną gdzieniegdzie leniwo, zgnile, nie
chętnie na daleki wschód lub pd.. Znajdujesz 
się na ruinie dawnej świetności, na gruzach 
niebotycznych ongi gór. Na t. zw. peneple- 
nie J). Mało zachęcający obraz przyszłości du
mnych Alp, wspaniałych Kordyljerów, podnie
bnych Himalajów, całej wreszcie ziemi. Z po
wodu znacznej wysokości i ostrości klimatu 
znikają wreszcie na grzbiecie kolosa Skandy
nawskiego nawet drzewo i trawa. Pozostają 
bagniska, moczary zdradzieckie; mech szaro- 
bronzowy niby rdzawa pokrywa siedzi na na
gości skalistego podłoża. Gdzieniegdzie czają 
się skurczone postaci głazów, wymordowane, 
poranione przez lodowce, które je tutaj pou
kładały; świadki nieliczne ciężkich lodowco
wych wojen.

Taki krajobraz rozciąga się na przestrze
ni setek, tysiąca kilometrów wzdłuż całego 
Norweskiego działu wód. A nieco dalej na 
wschód zaczyna się obszar fjeldów, imponu
jących płaskowyżów, jeszcze bardziej ponu
rych. Bo niekoniecznie pustka straszniejszą 
być musi od więdnącego, biczowanego życia. 
Wśród rozrzuconych głazów tulą się wyko- 
szlawione drzewka: karłowata brzoza, wierzba 
podbiegunowa, jałowiec, darnina, mchy, po
rosty, wrzosy, borówki, czarne jagody.

) Peneplena „niemal że równina“.
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To wystarczy, aby na te] beznadziejnie 
smutnej krainie zamieszkał człowiek; aby krył 
się w chatach biednych, poukładanych często 
z kamienia; aby zbierał jagody i drzewo, 
w potoku lub jeziorze wyłowił rybę, mizerną 
krowę lub owcę wychodował. A tam., gdzie 
nic już oprócz mchu niema, przychodzi La
pończyk z reniferami i z ruchomym namio
tem, sięgając daleko na południe (Suletind).

Wielkie głazy na fjeldacb potęgują wra
żenie martwoty, przewagi ruin nad życiem,, 
Olbrzymie te kamienie, których lodowiec nie 
zdołał już zawlec na południe *), są jakby 
przygotowane do bombardowania odległych 
krain lub conajmmej dna pobliskich dolin i 
fjordów. Przypomnienie okresu lodowcowego 
jest na fjeldach b. łatwe. Przeszło pół roku 
są Oiie zasypane masą śniegu. Jedynie nar
ciarz przebiega wtedy te olbrzymie przestrze
nie, gdy zapragnie zobaczyć twarz sąsiada

Wyobraźcie sobie, jakiem zjawiskiem są 
na monotonji fjeldów prawdziwe gary, jak ta, 
wystrzelająca teraz przed nami grupa Roms- 
dalu lub za nią, dalej na południe wynoszą
cy się kolos Jotunheimen, słusznie noszący 
nazwę „Alp Skandynawskich”. Najwyższe 
szczyty: Glittertind (2181 m); Galdhöpiggen * 2) 
(24B8) są zarazem najwyiszymi szczytami Eu

b Głazy stąd zaniesione zostały i do Polski ai 
do krawędzi Podkarpacia i Podola.

2) Wyra. Gallhöpig,
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ropy północnej. Religja Skandynawów uczy
niła z Jotunheimu siedzibę wrogich Tytanów, 
potęg ciemnych.

O goJz. 8-ej wypłynęła „Polonia” na 
pełny ocean. Gdy tylko szkiery przestały nas 
osłaniać, chwycił mroźny wiatr, huśtając lek
ko statkiem. Doskonała okazja, aby się tro
chę przespać, tembardziej, źe jutro rano prze
kraczamy Koło Polarne i zaczną się noce bez 
zachodu słońca.

*
* *

Niestety w podróży na fjordy niema cza
su na spanie. Około godz. 11-ej pukanie do 
drzwiczek kajuty zerwało mnie na nogi. Co
dzienna przedpołudniowa wizytacja przez kie
rownictwo statku.

— Czy panu dobrze u nas? — pyta kpt. 
Stankiewicz.

— Dziękuję, najzupełniei.
— Wybaczy pan, źe te kajuty takie cia

sne Nieprzystosowane do wygód pasażerskich. 
Okręt emigrancki. Emigranci III kl. nie mają 
wyższych wymagań.

— W tej podróży kajuta nie gra żadnej 
roli. Żal poprostu każdej minuty.

— A usługa?
— Zupełnie na poziomie. Dumny jestem, 

źe na polskim statku wzorowa subordynacja, 
najzupełniejsza czystość.

— Dobrze, że ułomności nie widać

/
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uśmiechnął się kapitan. — W krótkim czasie 
dobrana i wyszkolona służba. Trzyma się ją 
surowym rygorem.

— Az kuchni zadowolony pan?—zaga
dnął intendent.

— Naturalnie. Przechodzi wszelkie moje 
oczekiwania.

— Pan bardzo łaskawie na nas patrzy— 
rzekł kapitan. - Co do kuchni, nie zgodzę się 
z panem. Ma pewne braki. Ale to nie z naszej 
winy. Jesteśmy umową związani. „Polonia na
leżała do T-wa Polsko-Duńskiego. Duńczycy 
zawarowali sobie jeszcze pewne przywileje 
np. co do dostaw żywności. Pozatem nie tak 
łatwo zastąpić obsługę duńską Polakami, Naj
lepszym kucharzem jest Duńczyrk, dobrymi 
kucharzami są Polacy — ale wzajemnie sobie 
psocą.

— A może w szlachetnej rywalizacji prze- 
ścigają się wzajemnie? W każdym razie nie 
słyszałem, aby kto narzekał na kuchnię, a Po
lacy lubią grymasić.

Intendent był w Tłocznie rozkrochmalony.
— Moźeby pan przeniósł się do jadalni 

2 lub 1 klasy? W trzeciej panu zapewne nie
wygodnie? —

— Najwygodniej. Nie potrzeba zmieniać 
toalety do obiadu i kolacji. Jest mi poprostu 
dobrze ze wszystkiem. —

— Dziękujemy. Gdyby pan miał jakiekol
wiek życzenia, prosimy. — Wyszli.

Brrr. pomyślałem. Być w krainie zacza
rowanej i mieć kłopoty z kucharzami, służbą...
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Biedny kapitanisko patrzał na góry i 
fjordy, ale serce miał na statku. Nie czynię 
oczywiście aluzji do tego, że na koncertach, 
na five’ach, czy nawet na mostku kapitańskim 
nieraz miewał kapitan najpiękniejsze u boku 
swego pasażerki. Dalibóg, że to pasażerki 
szukały towarzystwa kapitana, który przecież 
na „Polonii’’ był po Bogu najpierwszym, więc 
westchnienia, zalotne uśmiechy i słowa słu
sznie mu się należały Pan intendent spokoj
niejszy pod tym względem miał żywot; uzbro
ił się w żonę i w dziecko, które wziął ze so
bą w podróż. Niech która się odważy! — To
też tylko najszpetniejsze pozwalały sobie na 
dłuższe z nim pogawędki.

Gdy tak nad nami czuwano, mogliśmy 
śmiać się wraz z pogodą i płakać z deszczem. 
Żadna troska nie ciążyła nad szczęśliwą, a 
liczną rodziną statkową.

Każdy czynił, co mu najbardziej doga
dzało. P. Ignacy od jakiegoś czasu studjo wał 
zawzięcie podręcznik psjchologji. Leonek nie 
rozstawał się z książką o lekkiej atletyce. Wię
kszość wlepiała wzrok w mapy i przewodniki. 
Małżeństwa — jak zwvkle w dnie ciszy i bez- 
pracy — oddawmły się z zapałem sprzeczkom, 
pogniewaniom i przepraszaniom. Celowała w 
tej sztuce para p. Alicja — p> Rudolf.

— Rudziu, mój Rudziu!” — p. ^lP‘ja °- 
bejmowała bez żenady młodego oblubieńca, 
zerkając równocześnie okiem w stronę przy
stojnego, okazałego, doskonale odżywionego
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ks. Xawerego. Ksiądz mienił się, oczy do góry 
wznosił, to znów dawał jakiś tajemniczy znak 
przyzwolenia. Kudzio coś zauważył.

— Alu! jak ty możesz... —
Po chwili było całkiem źle pomiędzy 

młodymi, czynili sobie afronty Dopiero, gdy 
wieczorem wyszli razem z kajuty, było znowu 
doorze.

A co nasza stara znajoma p. Natalja? — 
Po wypłynięciu z Sognefjordu zmieniła się 
nie do poznania. Przebywała tylko w towa
rzystwie arcy-miłej staruszki; towarzystwa 
młodych najwyraźniej unikała. Twarz stała 
się mistyczna, uduchowiona. Czyżby „znorwe- 
żała” ? A może choroba morska? W każdym 
razie podpis jej widziałem na nacie tych, co 
piśmienną prośbę do kapitana wnieśli, aby 
marszrutę zmienił, w Bergen części pasażerów 
wylądować pozwolił, iżby podatni na chorobę 
morską koleją wygodnie do Kopenhagi poje
chać mogli, a stamtąd już „Polonią bez oba
wy do Gdyni.

Panna Malta uwzięła się, aby zostać naj
popularniejszą osobą na statku Od świtu do 
nocy — a gdy nocy zabrakło, przez całą Bo
żą dobę —wyzywała wszystkich swoją pijarną.

Czarne portki obnosiła po pokładzie, pa
radowała w nich przy stole, pokazywała w 
czasie koncertów. Zbierała ludzkie spojrzenia 
z miną skromnie zadowoloną, jak kapłan, gdy 
zbiera grosze na świece kościelne. ( o ona 
winna, że wszyscy się nią interesują?
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— Proszę pana — zwierzała się przede 
mną — wiem, że wszyscy mężczyźni są we 
mnie zakochani. Ale czy ja jestem temu win
na? —

— A kto? — udałem powagę.
— Moja uroda. —
Wcale nie parsknąłem śmiechem, ani nie 

powiedziałem, że w ogrodzie zoologicznym lu
dzie patrzą się najchętniej na małpy. Poco? 
Panna Małka słyszała dookoła arwiny, ale 
była na takie głupstewlta niewrażliwa.

Jeśli panna Małka starała się czarować 
od spodu, to większość niewiast usiłowała 
czynić to od góry. Stąd u fryzjerów damskich 
stale przepełnienie.

— Ondulacja? — proszę bardzo. — Pod
cieniować brwi, usteczka? — już służę. —

Upiększały się damy, nie zważając na 
słone ceny. Niechaj ponure górzyska zobaczą, 
że Polki są od nich ładniejsze.

Gruboskórni mężczyźni nie kwapili się 
jednak z zawracaniem szkieł aparatów fotograf., 
na wdzięki niewieście. Zato szare skały i mo
kre fjordy miały wciąż olbrzymie powodzenie.

Chyba nikt swojej najukochańszej nie 
zdejmuje tak zawzięcie w dzień i w nocy, jak 
V* pasażerów zdejmowało górzyska Norwegji. 
Zdarzało się, że zawoła ktoś: „jakie to ślicz
ne!'’ a już sto aparatów fotografuje na chybił 
trafił. W czasie posiłków raz poraź podnoszą 
się głowy, a oczy zerkają przez iluminatory. 
Pada sygnał oczekiwany, upragniony: „o!o!o!”
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Kilkadziesiąt miejsc opróżnia się błyskawicz
nie przy stołach, kilkadziesiąt klisz przecho
wuje krajobraz. Gdy przyszły jasne noce, go
rączka fotograficzna wyrywała nawpół nagich 
z łóżek, każąc im na odgłos syreny pstrykać. 
Nawet brydżyści, którzy poza kartami i stoli
kiem nie widzieli nic, na okrzyk: „Patrzajcie!” 
rzucali się do okien, nastawiali aparatv, do
konywali na ślepo zdjęć— i siadali z powro
tem przy kartach, zadowoleni, że podróży nie 
marnują.

Prof. Wiktor miał ze sobą trzy aparaty, 
wielu nnało po dwa. Dyr. Karol miał adju- 
tanta, który łaził za nim jak cień z aparatem 
i na komendę fotografował.

— Ile pan ma zdjęć?
— Trzysta pięćdziesiąt.
— Ja tylko dwieście.
Lekarz Piotr ze Lwowa wrócił z podró

ży, obładowany siedmiuset fotografami! Zna
komicie wyszedł na tein fotograf okręlowy. 
W dziurze swojej przy jadalni 3 klasy wywo
ływał z ehemikalij prawdziwe złoto Dobrze 
zasłużył się swojej kieszeni. Napewno lepiej 
od służby okrętowej. Hej! Wyjdźcie z dusz
nych kurytarzy, z tajemniczym! zakamarków 
służebne, zamiatacze, czyściciele, stewardzi, 
kucharze! Próbny alarm was wzywa! Wam 
parę słów się należy. Umieliście wzruszać 
swoim cichym smutkiem. Przez ilu minatory 
patrzaliście od czasu do czasu, chcąc ukraść 
fjordom ich czar.
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— Tam tak ślicznie — skarżył się Pra7 
wie ze łzami chłopak do posług. Nieć mi
pan kupi choć kartkę. iriAwi

A służąca prosiła: — Niech pan ’
jak tam jest. — I słuchała chciwie.

Wam tutaj jeszcze nienajgorzej. Ale tai , 
w „podziemiach” „Polonii”. Gdzie maszyny, 
bezustanny łoskot, żar ginącego węg a 
szalałej pary.

Intendent zachęcał do zwj®f?zani^ 
ku. Każdego dnia po 10 osob. Oticer pro
dzlł' _ oto jest, proszę państwa, górny po
kład kapitański. Wejdziemy do kabinyJrajM 
tana okrętu. Na stoliku leże. maW "a™|ci 
cvine Wyczytać z nich można głębok »
5JTÄ określić dokładnie laerunek 
jazdy. Na tych półkach chronometry 
rżenia długości geogr., sek tansy pr0_
nia wysokości gwiazd, szero idzie
szę zwrócić uwagę? na radjo. wodą.
do żelaznego kadłuba, stykająceg ę w- 
A ten nastawiacz anteny daje m . ku 
dzania położenia okrętu podług 
stacji jradawczej.^. spQsób? _ pytały głosy

Cieka*y Gdy antena ustawiona poprzecznie do- 

kierunku fal, cichnie głos.
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— Aha! Rozumiem — udawała panna 
Małka, grzebiąc w książkach bibljoteczki ka
pitana, gdzie niestety romansów nie znalazła.

Wychodzimy na czoło górnego pokładu. 
Tutaj czuwają kpt. Stankiewicz i dwaj piloci 
norwescy. W budce oszklonej tkwi nierucho
mo sternik, obracając koło sterowe w myśl 
poleceń pilota.

Oficer objaśnia dalej:
— Te koła służą do sygnalizowania przez 

pilota wskazówek maszynistom. To są skrzyn
ki kompasowe; w tej zwykły kompas, często 
niestety zawodzący Np. przy wyspie Born
holm odchyla się gwałtownie. Zato ten kom
pas elektryczny nie podlega wpływom ubocz
nym przyciągania.

Gromadka badaczy schodzi na niższy po
kład, kierując się ku tyłowi, t. zw. rufie.

— W tej budzie znajduje sie „maszyn
ka”, obracająca ster. W razie uszkodzenia, 
wyłącza się tryby i czterech najmocniejszych 
marynarzy obraca to duże koło. Nad budką 
mamy przyrząd do mierzenia głębokości mo
rza, rodzaj sondy. Ta rurka, zasklepiona u 
góry, wykazuje ciśnienie wody. Na końcu wisi 
ciężarek, nasmarowany łojem dla nabrania 
próbki materjału z dna.

Maszerujemy dalej. Po drodze sypią się 
pytania.

— Co to za kołowrotek na linie, zarzu
cony jak wędka na wodę?

— To log do mierzenia szybkości statku.
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— A to? — Szalupy, na których popłyniemy 
na Nordkap, jak się uda. Te drążk; żelazne, 
zakrzywione, na których wiszą szalupy, zwą 
się „po polsku” szlup-belki. —

W wędrówce po statku opuszczamy się 
coraz niżej. Zaglądamy do pokoju lekarza o- 
krętowego, do „kambuza”, kuchni, w której 
panuje wzorowa czystość, nie pomijamy śpi- 
źarr-i oraz sypialni dla służby. Wreszcie scho
dzimy w „podziemia” statku, aby obejrzeć 
jego wnętrzności i mięśnie.

Do hali maszyn trzeba zejść parę pięter 
po stromych, żelaznych, zygzakowato spada
jących schodkach. Im niżej, goręcej, duszniej. 
Strumienie potu zalewają twarz. Ogarnia nas 
świat zupełnie odrębny, zamknięty w sobie, 
t. j. w żelazie, ruchu, rozpalonej atmosferze. 
Hala czyni wrażenie dużej fabryki.

Podchodzi młody chłopak, ogorzały, 
szczupły, obficie okraszony pyłem węglowym 
i smarami. Niełatwo odgadnąć, że pod tą ar- 
cy-skromną, spracowaną postacią kryje się 
student, praktykujący, torujący sobie drogę 
z podziemi do pokładu kapitańskiego.

— Tu są, proszę państwa, dwie maszyny. 
Dają razem siłę 6 tys. efekt, koni parowych. 
Zjadają sto ton węgla dziennie. Maszyny są 
o polrcjnem rozprężania, wysokiego ciśnienia. 
Para wodna, pokarm okrętu, idzie do najmniej
szego cylindra, poczem przechodzi do więk- 
szego, wkońcu do największego Stąd ic zie 
do chłodnika i wraca skroplona do kotłów.
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Tłoki poruszają dwie śruby ulokowane pod rufą.
— Jaka jest szybkość statku?
— 14 węzłów (27 km. na godz.).
— A skąd się bierze wodę? — pytała p. 

Marja, zapisująca wszystko, jak na wykładzie.
— Z morza, odpowiednio oczywiście o- 

czyszczoną. — Nieczystości wypuszcza się 
przez krany i kingstony t. j. otwory w burcie 
statku, — mówił student dalej.—Wody zużywa 
się dużo, bardzo dużo. Nietylko do wytwarza
nia pary. To jest np. chłodnia dla celów kon
serwowania artykułów spożywczych. Chłodna 
woda do niej brana jest z morza przez pom
py cyrkulacyjne. Z chłodni leje się woda bez 
przerwy jak z rany rozbitego okrętu. — Po
kazywał następnie student ogromne baseny z 
wodą słodką, alembiki t. j. maszyny do desty
lowania wody morskiej na zdalną do picia, 
krany zatopienia, potrzebne w razie pożaru; 
telegraf, przez który pilot sygnały daje do 
podziemia z górnego pomostu.

— To nasz jedyny kontakt ze światem 
zewnętrznym. To dusza tych maszyn. Bez sy
gnału nie wolno zmieniać chodu maszyn, nic, 
nic... —

Rozkaz pilota idzie do człowieka-maszyny 
przez maszynę.

Pokaz hali maszyn skończył się. Wspię
liśmy się z ponure^ czeluści na wesoły po
kład. Wychodząc przez otwór, który jest o- 
twartą granicą między światem słońca i po
sępnej maszyny, spojrzałem raz jeszcze wdół.
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Czarni ludzie uwijali się wśród czarnych smo
ków dyszących, przewalających cielska w bez
ustannej pracy.

Hala maszyn.

To była czarna strona naszej podróży. 
A jednak. Ci Judzie czarni, gdy na chwilę da- 
nein^im było wyjść na powietrze, pod niebo, 
bawili się, jak dzieci. I przed chwiią byli za
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dowoleni najwyraźniej, że ich poczciwy, stary 
statek jest przedmiotem podziwu pasażerów- 
laików. Przyznam, że i mnie ta hala maszyn 
wystarczyła, aby przypomnieć o szacunku, jaki 
maszynie się należy i robotn kowi, kierowcy 
jej i słudze.

„Nie pójdzie pan na wyścigi?“

Przebywając w obliczu maszyn, wobec 
natchnienia ruchu, szaleństwa skrętów, wi
rów, grozy huku, ryku, czuję zawsze coś na
bożnego, mistycznego, jakieś poczucie i obja
wienie mocy. Modlitwę pracy, panowanie pra
cowitej masy, górującej nad człowiekiem uczo
nym i głupim.
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— Nie pójdzie pan na wyścigi? — prze
rwał rozmyślania inż. Juljusz.

— Muszę dokończyć zwiedzania statku.
Oficer objaśniał właśnie bratszpil z mo

torkiem, do spuszczania i wyciągania kotwic- 
olbrzymów, poczem przeszedł do obgadywa
nia syreny, która rykiem niesamowitym wy
woływała z początku dreszcz przerażenia, a 
potem stała się skowronkiem, wołającym do 
oglądania cudów Norwegji. Objaśnienie skoń
czyło się na masztach i na ich mowie chorą- 
gwianej. Piękna ta mowa posiada słownik pa- 
rutomowy, wspólny dla wszystkich narodów 
świata. Literami jej są flagi o różnych bar
wach, znakach, kształtach, przy pomocy któ
rych okręty mogą się porozumiewać na do
strzegalne odległości. Uprzejma „Polonia” nie 
omieszkała witać się z napotykanymi na mo
rzu statkami. Jedynie w stosunku do statków 
niemieckich dała spokój uprzejmości, gdy 
pierwszy napotkany statek niemiecki nie od
powiedział na powitanie. Oto co może niena
wiść.

*
* *

Polska nie wie dotąd, co winno być po
wodem jej dumy. Niechże więc posłucha.

„Polska cała dumną być może, że posia
da takie pismo”, mówi skromnie o „Nowinach 
Oceanu” ich redakcja. „Pierwsze to polskie 
pismo okrętowe na wodach świata. Piękna i 

10
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bądź co bądź najoryginalniejsza pamiątka z 
czasu podróży”.

Biawo! W „Nowinach” znalazły zapew
ne fjordy i fjeldy Norwegji godnego piewcę? 
W nich-to zapewne genjusz jakiś objawił ta
jemnice przyrody Skandynawskiej, przeciętne
mu mózgowi pasażera niedostępne? A może 
jakiś znakomity geograf czy geolog podawał 
rzeczowe objaśnienia, aby każdy jaknaj i^cej 
skorzystał z podróży ?

O! do djabła! To coś lepszego, coś ku 
,wygodzie, uciesze i zabawie Pasażerów . 
Więc ä la „Mucha” lub „Cyrulik Warszawski”? 
Ale tylko z kogo tu drwić, kiedy brak praw
dziwego Marszałka, a jest tylko marszałek be- 
natu? Zobaczymy. To będzie zapewne arcy- 
dowcipne. „Mój pierwszy flir- na „Polonii . 
Ha! ha!— rozdziawiam gębę do uśmiechu, ale 
jakoś nie idzie. Może drugie będzie lepsze: 
^Morska choroba” tego samego dowcipnisia, 
Stacha z Odolanowa Niestety zamiast śmie 
chu wzruszenie ramionami. Gowcip się nie
udał. ... ,

Bierzmy się do rzeczy poważniejszych.
Gwoździem” pisma słał się „konkurs na roz

poznanie twarzy przedstawionych wyżej i o- 
bok”. Ten konkurs zajął połowę wszysUmh 
numerów „Nowin”. Wspaniały pomysł w cza
sie podróży do Nordkapu! A obok: wiadomo
ści „potoczne” np. „Bufety i bary sprzedawa- 
ją” i t. p., drugi „konkurs gry w bridge a , 
poprzekręcane „Wiadomości Ag.Teiegr. , spra
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wozdanie z przebiegu uroczystości polarnej, 
kabaretu i t. p.

Nareszcie jest coś i o ISlorwegji! „Przy
lądek Północny”! Można się nauczyc! „Jest 
na czasie zapodać kilka słów o Norakapie... 
Stanowi on... blok słupkowo-gramtowy (?). 
7mrza (Polarna) przyświecać nam będzie przez 
cały czas naszego pobytu tamże tak, że ucze
stnicy naszej wycieczki będą mieli możność 
podziwiać cuda tej pćłn. przyrody”. Czy nie
fortunny „geograf” do dzisiaj jest przekona
ny, że w czasie tej wycieczki oglądał Zorzę 
Polarną? J)

Takie są owe sławne „Nowiny Oceanu . 
VToj Boże, na co zeszło drukowane słowo. 
Ludzie najpoczciwsi pocili się—jak sami przy
znają — w czasie bezsennych nocy, aby ktoś 
może się uśmiechnął, rozerwał myśl, znudzo
ną widokami Norwegji. Czy raczej nie warto 
było popracować, aby pasażerom ułatwić ob
serwowanie cudów przyrody, podnosić dusze 
na ton wysoki? Napewno grunt był po temu 
b. podatny. Trzeba było iskry—a buchnąłby 
płomień.

** #

Dysproporcja między poziomem podróży 
a jej czasopismem żywo przypomina dyspro
porcję między duszą wspułcz. człowieka a pra-

') Zorza Polarna pojawia się jedynie w zimie, 
w czasie nocy polarnej.



143

są i książką. Bo czem jest prasa? Kubłem, 
z którego wszystkie nieszczęścia tego świata 
leją się na głowy czytelników. Ba, nie tylko 
nieszczęścia; zwyrodniałe czyny rzezimieszka, 
obłąkańca, oszusta. Wmawia się w człowieka, 
że świat jest potworny, krwiożerczy, głupi 
i mały. — O! Jezu!—woła dusza, uginająca się 
pod brzemieniem — pocoż lejecie na mnie te 
setki morderstw, waśni, szaleństw? Czy ludz
kość jest istotnie czarną jak przepaść i czer
woną jak piekło?

Zdawałoby się, że przemęczeni ludziska 
powinni redaktorów przeraźliwych gazet wy
wlec na światło dzienne, wyszorować ich czar
ne dusze i oddać na naukę do klasztorów'. 
Ale gdzietam! Potęga czarno-czerwonego sło
wa zasuggerowała tłumy. Jak phak wódki, 
tak łaknie codzień rzesza samobiczowania u- 
piornemi wiadomościami gazet. To jest sa
dyzm zbiorowy, to jest dzisiejszy kryzys du
szy Europejczyka.

A cóż książka literacka? Narzeka się na 
jej kryzys. No, przecież chociaż pod tym wzglę
dem instynkt zdrowy broni się przed zalewem 
apoteozy buduarowo-kryminalnych bohaterstw.

— Łaźcie sobie po ulicach paskudztwa, 
jak gazety, a nie ubierajcie się w Dostojeń
stwo książki — wyrokuje o książkach spra
wiedliwy tłum. Ho! ho! tłum mądry to pan. 
Wie, że gazetka to jest swojska, demokratycz
na szmatka—ale książka? Pachnie arystokra
cją. Jeśli chce, by ją szanować, musi być
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przyzwoitą, wytworną i mądrą. A, gdy się 
wymaluje i idzie na bruk między pospolitaków, 
to jest jak kokota, którą conajwyżej można 
się pobawić, okraść—i wyrzucić. Może niedłu
gi już czas, kiedy wybuchnie rewolucja, bunt 
przeciw złej książce. Z rozkoszą patrzeć bę
dzie zdrowa masa ludzka, jak wysokie niby 
Himalaje góry wytwornych romansów, patolo
gicznych książek płonąć będą na chwałę Bo
gu, ku pożytkowi zdrowia, mocy, uczciwości 
i mądrości.

Ale — pst! Kupiec francuski może być 
z takich proroctw niezadowolony. Toż pionie
rzy, rozpowszechniacze romansów francuskich 
są pionierami, najcudowniejszymi reklamia- 
rzam' mody francuskiej. Jak ewangelja uczy
ła ludy dzikie pokory, aby rzucić je w nie
wolnictwo chrześcijanina, tak romans przy
gotował grunt dla dyktatury mody. Czekał, 
nerwy muskał lizaniem niezdrowem, ozdabiał, 
apoteozował buduary; rozpaćkał kolory tę- 
(zowe miłości na tubki z sztucznemi farbami 
flirtów, zdrad, podstępów, awantur. Rozmia- 
mlił, rozklekotał organizm, zneurastenizował 
go, odurzył zapachami. Z łatwością potem na 
przygotowany teren rzucił kosmetyki, jedwa
bie, błyskotki, szampany. Takie są dzieje 
eksportu francuskiego. Sama Francja oczysz
cza dusze swych obywateli od niezdrowych 
nałogów. Ale czyni to pocichu, przezornie, 
iiby nie uzdrowić swych klijentów, — niewol
ników swej mody.
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*
* *

„Polonia” omija Trondhjemfjord, którego 
zwiedzenie przewidziane jest w drodze po
wrotnej. Odtąd na przestrzeni 500 km. brak 
większych fjordow. Ponurość krajobrazu wzma
ga się zwolna. Roślinność staje się wśród 
dzikiej, skalistej pustyni rzadkością. Ciemne, 
prawie czarne góry patrzą groźnemi, martwe- 
mi oczami. Szkiery rozsypane wśród wód, ma
łe, biedne, zda się już toną w morskiej topie
li. O, jakże smutna, pusta, beznadziejna jest 
ta kraina, gdy nad jej grozą śmiertelną i nie
bo jest zwykle spłakane, (pogoda słoneczna 
jest tutaj rzadkością), powietrze jest szare, 
morze atramentowe, a góry czarne raz po raz 
zakrywane są trupią bladością chmur. Nacisk 
chmur na szczyty czyni wrażenie przytłacza
nia, zatapiania olbzymich mas skalnych A, 
gdy wyłania się ostry szczyt ponad mgłami, 
wydaje się niezmiernie wysokim, jakby go 
skrzydła gigantyczne podnosiły ku niebu

Widać, że ten świat, co nas w tej chwi
li otacza, nie zna łatwego płaczu. Może być 
ryk, wycie, piorun tub szał nadziemski szczę
ścia. Życie jest ciężkie jak góry. Góry są cięż
kie jak życie. Śmierć nie jest zmorą. Wszech
obecna, łazi cudna, różnorodna po fjordach, 
przepaściach, szczelinach — jak żywe istoty 
po ulicach miasta. Władczynią iest, królową, 
sąsiadką. Rodzi się zachwyt dla martwości. 
Przeczucie innego życia poza życiem łatwego 
ruchu.
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Duch jest ciałem, granitem, górą, zapadli
skiem, morzem. Czego domyślać się pozatem, 
gdy w tern jest ogrom, cud, potęga

Pasażerowie byli widocznie przybici. Cd 
tego ogromu szukali ratunku w zbliżeniu serc 
do tego, co działo się na statku lub na morzu. 
Każda łódź, kuter, jola były dla zalęknionyc 
oczu uśmiechem ulgi; cieszyli się mnóstwem 
czarnych, niezgrabnych nurków dzikich a 
czek. Szukali fok, meduzy wywoływały okrzy i
ki zachwytu.

Wieczorem dnia tego znajdowaliśmy się 
już poza 64° szer. pn.. Uwagę musiało zująi me 
bo. Na tle chmur pojawiły się jasne smugu 

Patrzajcie! 1030 wieczór, a jasno jak w
i łzień! —

Na zach., gdzie przy pogodzie mogliśmy 
jeszcze widzieć słońce, zaróżowił się pas, wę
drując zwolna ku pn.. Na wicnokręgu wyp y 
wały chmurki złote. Na ziemię szło swia o 
jasno-popielate. Godz. 23 niebo jaśnieje na 
pn.-wsoh., na zach. blednie. Powoli me jo i 
ziemia pogrążyły się w bezruchu wia , 
świat znieruchomiał, zastygł.

Korzystając z łaskawej jasności, ujrzeliś
my około północy słynną wy>pę ■ orgen n‘ł 
szer. pn. Znaleziono na niej v lele nagro ^ 
i pamiątek po Wikingach. Cic a, gdy opuści y 
granitowe dusze, wróciły do gor, z k ofy 
wstały. Tak chciał zwyczaj Wikingów. Wo
dzów swoich chowali po śmierci razem z i 
łodziami pod górą na brzegu. Warto zaznaczyć,
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że dzięki temu zachowało się wiele łodzi Wi
kingów z calem wyekwipowaniem. Były to 
żaglowce z wiosłami, ze sterem na boku (nie 
z tyłu). Za masztem krył się grobowiec, gdzie 
składano zwłoki dowódcy, jeśli zginął z dala 
od stron rodzinnych.

Więcej jeszcze zainteresowała pasażerów 
góra Torghatten 1)- 250 metrów wysoka, wy
gląda jak pływający kapelusz W kapeluszu 
iest dziura i to pod wierzchołkiem. Jest tu
nel, 163 m. długi, 12—25 m. szer., 25—27 wy
soki o ścianach prawie prostopadłych.

Rzęsisty deszcz spłókał wreszcie niewy
spanych podróżników z pokładów.

*
* *

Tak się cieszyli ludziska z powodu obie
canej uroczystości przekroczenia Koła Polar
nego! Wtajemnicy przygotowywano > koetjurny, 
libretto. Tymczasem ranek dn. 21 tli kąpał 
się w ulewnym deszczu. Nic z widoków Svar- 
tisenu, nic z chrztu w basenie. Kto odważy 
się w czasie słoty szkaradnej, chłodu przej 
mującego, poddać się surowym obrzędom Nep-
tlinowym? , , . ,

A jednak znaleźli się dobrze ludziska, 
prawdziwi bohaterowie dnia, którzy przyjęli 
na siebie ciężar chrztu. Zgotowali widowisko,

’) Torghatten = kapelusz.
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które na tle ponurego nieba, zasępionego mo
rza, zostawiło wrażenie niezapomniane

Hej! Jak smakował śmiech wśród grozy, 
światełka sentymentu patriotycznego jak mi
ło błyszczały na chmurnej północy!

Na skleconem pospiesznie rusztowaniu 
odbyć się miała uroczystość. Naprzód redak
tor Mieczysław ukazał chude cielsko, ozdobione 
kostjuinem kąpielowym, eskimoskimi pantofla
mi i szalem pstrokatym, narciarskim. Spełnił 
dobrze rolę klowna. Tłum zbierał się tymcza
sem coraz większy mimo rzęsistego deszczu. 
Zaczęło się widowisko. Na scenę wchodzi Po
sejdon z trójzębem w ręku, w otoczeniu świty. 
Grzmot okłasków powitał władcę mórz, twór
cę tekstu uroczystości, dr. Stanisława z Leszna.

„Dziś Was witamy poraź pierwszy, bo do
tąd nie mamy w naszej księdze tego zdarze
nia, by się zjawiła u nas na północy Bandera 
Polska odrodzenia. Jedno do Polski rzeknę 

•szczere słowo: Rozszerzaj się na globie piękna 
polska mowo' Niech twa bandera zdobędzie 
me morza. Niechaj nad nią zabłyśnie ma po
larna zorza!” —

Orkiestra gra hymn narodowy. Wystę
puje lekarz nadworny, uzbrojony godnie w 
młotek i tubę.

„Zbadać was muszę i nic nie pomoże. 
Tego żąda Posejdon, tego żąda morze!”

Zabiera się do energicznego badania 
chrześniaków morskich, którzy siedzą pokor
nie na ławie, tyłem do basenu.
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Z straszliwą, metrowe] długości Drzytwą 
podcnodzi cyrulik.

„Niech będą czyści na ciele i duszy, do
znawszy uprzednio odnośnych katuszy.”

Posejdon poleca tymczasem szefowi pro
tokołu przygotować dyplomy bez chrztu:

Uroczystość przekroczenia Koła Polarnego.

pierwszej kobiecie-Polce, kapitanowi okrętu i 
dla śmiałka: „Mam tu na myśli Senatu Mar
szałka. Nie odstraszyły go foki, niedźwiedzie 
i śledzie, gdyż w luksusowej kabinie też na 
Nordkap jedzie”.

mały niedźwiedź też wita z łzą wzrusze
nia pierwszych przybyszów z Polski.
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Zbadanych i ogolonych chrześniaków,, 
„oczyszczonych z lądowych brudów” rzucają 
dwaj policjanci do wody głowami na dół. Wi
dząc, że nie wszyscy zanużyli głowy należycie, 
wskakują policjanci w pełnein umundurowa
niu do basenu, zatapiając krnąbrne głowy.

„Niech żyje Polska i jej flota młoda Niech 
potężnieje u Polaków zgoda! Morze was złą
czy i hen po kraj świata Niechaj się Polak z
Polakiem pobrata!” . ,

Tak uczczony został pierwszy przejazd 
polskiego statku przez Koło Podbiegunowe. 
Sprawozdania wysłano telegraficznie do Mar
szałka Piłsudskiego, Prezydenta i t. p. Za dy
plomy chrztu, które sprzedawano po 1 zł. a 
z kawałkiem brody Neptuna po 5 zł., zebrano 
1400 zł na „Dom Marynarza” w Gdym.



Lofoty — perła Norwegji. — KyDacy, wierni następcy 
Wikingów. — Kilka słów o literaturze norweskiej. — 

Maskarada.

Niedaleko od Koła Polarnego do Vest- 
fjordu i Lofotów. Teren największych zachwy
tów tubylców i podróżników. Stąd wielcy mi- 
strze pióra i pendzla czerpali natchnienie. 
Istotnie, kto Lofoty zobaczy, zrozumie, że te 
wyspy ponure można pokochać, zadużyć się 
w ich grozie l pięknie.

Lofoty i dalszy ich ciąg ku pn.-wscb.: 
Vesteralen, ciągnące się na przestrzeni 150 km. 
są najcenniejszą perłą krajobrazu Norwegji.

Niestety pogoda chmurna nie pozwoliła 
nam tymczasem na upajanie się widokami, 
zostawiając je na drogę powrotną. Od czasu 
do czasu tylko wydzierało się z poza mlecz
nej opony słońce, wyłaniały się fragmenty 
gór, skały prostopadłe, a wgłębi jakieś uryw
ki niby Alp czy Tatr.

Zato mogliśmy się oddać podziwianiu 
tego, co stworzył i tworzy tutaj człowiek,
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biedny, niby mikrob zabłąkany w krainie 
złych olbrzymów. Mijamy właśnie jakąś prze
raźliwie niedostępną górę, u podnóża której 
tuli się maluteńki skrawek ziemi mniej stromy.

— Boże jak tu żyć można — wykrzykuje 
panna Lila.

Lofoty. — „Wyłaniały się fragmenty gór“.

A jednak żyje tu człowiek, przyczepił do 
skały skromną chatę, ogrodził ją kamiennym 
wałem, schodki wybił w skale, co go pusz- 
szają na morze.

— Ü! wieś! widzicie? Tak! I kartofle!
— O! o! A tam przyczepiona łódź! — 

Dziwna rzecz, wszystko co przypominało na
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sze polskie strony, czyniło tutaj wrażenie 
czegoś egzotycznego.

— Koń! jak babcię kocham! — krzyczał 
rozentuzjazmowany chirurg z Warszawy.

— Niemożliwe — oponował towarzysz.
Było jednak możliwe. Życie zakradło się 

w te przerażające ustronia, rozkrzewiło się 
od wieków, trwając wśród ciągłych ataków 
przyrody, niby posterunek, ustawiony w kra
inie śmierci Człowiek skorzystał z pracy mo
rza, które, waląc bez przerwy przez tysiące 
łat w podnóża skał, pokruszyło je i utworzy
ło platformę. Platforma ta wynurzyła się póź
niej z morza. Gdyby nie ten taras przędziw 
ny> ciągnący się wzdłuż całego brzegu Nor- 
wegji, byłoby ono zupełnie niezamieszkane.

Wydaje się bajką, że orły samotne, lu
dzie tych skał odegrali wybitną rolę w histo- 
rji kultury ludzkości, wiedzy, sztuki. A stąd 
właśnie wypływali owi warjacko śmiali żeg
larze — zdoDywcy, niezwyciężeni Wikingowie. 
Na odkrytych niewielkich łodziach puszczali 
się na burzliwy Atlantyk i Ocean Lodowaty 
Północny, kolonizowali Fslandję niedostępną, 
Grenlandię, pancerzem lodowca pokrytą, stali 
się na paręset lat przed Kolumbem odkryw
cami Ameryki.

Lecz nie tylko przyrodzie wypowiadali 
walkę, by skałom, morzom północnym, lodom 
życie narzucać. W żywiołowym pochodzie 
niezmożonej odwagi i energji rzucali się na 
ludne kraje, gromili bitne narody, zwalali du-
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mne potęgi. Oni to, c' ludzie przez naturę do 
twardej wali zmuszani, których warsztat pra
cy dawał „woń zgniłych wodorostów, stęch- 
łego piasku, ryb i śledzi, smolnych łodzi 
i wilgotnych sieci rozwieszonych”, oni to za
łożyli państwa w Auglji, pn. Francji, na da
lekiej Syberji. Oni ofiarowali dynastję Rosji 
i dali jej nazwę 1).

A ci, co zostali na tjordach, zamiast na
łykać się dumy, że ich młodsza brać 2) w dale
kich i bogatych krajach królowanie objęła, 
albo zamiast przemyśliwać, jak z owoców zwy
cięstwa korzystać, utrzymali przez wieki aż po 
dzień dzisiejszy prostotę, uczciwość, szlachet
ność, miłosierdz e.

Wystarczy przypomnieć, jakto w czasie 
wojny światowej czynni byb’ Norwegowie na 
dalekich polach bitew jako służba miłos.er- 
dzia. Jak w imię nauki posyłają symów naj
lepszych na zdobj^wanie polarnych pustyń 
lodowych, skąd często niema powrotu.

Norweg niełatwo porzuca swoje rodzin
ne strony, ale chętnie zbiera w adomości z ca
łego świata. Nad fjordami wiedza chętnie 
przysiada, rozmawia z ludźmi o wszystkiem, 
bez obawy, że ich swojemi wspaniałościami 
od surowego kraju rodzinnego i od surowych

!) Ruotsi— wioślarze.
2) W Norwegj'i ziemię dziedziczyć najstarszy 

w rodzinie; młodsi otrzymywali rekomnensatę w pie 
niądzaoh, co zmuszało ich do emigrowania. To była 
główna przyczyna materjalna wypraw V,ikingów.
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obyczajów odwróci Stalowi ludzie nie ulega
ją wpływom mądrych kalek.

— Słyszałam, że w Norwegji niema anal
fabetów — dziwiła się panna Marja.—Jak jed
nak możliwem jest budowanie szkół, gdy czło 
wiek od człowieka oddalony jest o całe mile?

Analfabetów niema tutaj istotnie. Haubą 
okryłby się ojciec, ktorego syn nie umiałoy 
czytać i pisać. Analfabeta nie dostanie ślu
bu, bo i cóżby lo był za wychowawca dla 
dzieci?

Dla pożądającego nauki niema przesz
kód. Przymus szkolny uważany jest za błogo
sławieństwo, nie za uciążliwy obowiązek. Za
możniejszy rybak czy rolnik chętnie dopomo
że nędzarzowi, gdy syna chce na inteligenta 
wykształcić.

Do szkół idą i płyną dzieci z dalekich 
okolic. A, gdzie utrzymanie szkoły jest nie
możliwe, pojawiają się nauczyciele wędrowni, 
utrzymywani przez państwo, goszczeni i przyj
mowani z najżywszą radością . największym 
szacunkiem przez rodziców ucznia. Szczęśliwy 
i dostojny naród, który tak kocha naukę 
i czci jej krzewicieli.

Jakże cudowny jest żywot rybaka, gdy 
wyrasta na genjusza, którego świat cały czci, 
ten świat, przepełniony przepychem, bogac
twem, wygodą. Z smrodu śledzi, z rozlewisk 
tranu, z gnijących trupów ryb wyłania się 
świat zaczarowany, który wybiega niby obłok 
w niebo ponad tajemniczą krainę fjordów.
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*
* *

Znajdowaliśmy się w Vestfjordzie. Jestto 
basen wspaniały, jeden z najwspanialszych 
na świecie. Przypływają doń rokrocznie nie
zmierne ilości ryb, a głównie dorsze i śle
dzie. Teren niezwykły żniwr dla ubogich ry
baków norweskiego wybrzeża.

Jak wytłumaczyć sprawę pojawiania się 
ryb? Cudowny ciepły Golfstrom z południa, 
z drugiej zaś strony prądy zimne przyprowa
dzają ich tutaj miliardy. Lokują się na ławach, 
płytach podwodnych, na których składają 
ikry. Z powodu płytkości morza w tych miej
scach, zmuszone są podpływać pod powierz
chnię wody. W płytkich fjordach, na platfor
mie przybrzeżnej między szkierami nagro
madzają się w takiej ilości, że czynią wraże
nie ławicy, zwartej masy mięsa, która wysa
dza miljony ryb aż nad powierzchnię wody.

W Vestfjordzie łowi się głównie wątłu
sze (dorsze, sztokfisze), w pogardzie mając 
drobiazg śledziowy. Połów odbywa się w zi
mie, w czasie paromiesięcznej nocy polarnej. 
W styczniu przypływają olbrzymie ilości wątłu
szów z północy, z wysp Niedźwiedzich i Szpic- 
bergenu. Z dalekiej północy i dalekiego po
łudnia, z całej Norwegii fjordowej zjeżdżają 
się na łodziach rybacy. 8 tysięcy łodzi przypły
wa, 20 tys. mężczyzn zaludn.a wtedy dzikie ska

li
) T. zw. szelf.
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ły dokoła Fjordu Zachodniego. Chatki drewnia
ne, zczerniałe, cały rok prawie niezamieszkałe, 
teraz stają sią przytuliskiem chwilowem dla 
zmęczonych, zgodniałych, zmarzniętych przy
byszów. Kilku lub kilkunastu rybaków, braci 
z jednej łodzi, zajmuje izbę kurną. Oczyszcza
ją stary, zeszforocznym tłuszczem oblepiony 
kocioł, palą drzazgi, mech zeschły. O ogrza
niu izby mowy niema, dobrze, jeśli gorąca 
kawa rozgrzeje skostniałe ciało. Przemarznię
ci, mocno otuleni, kładą się przy ścianach na 
spoczynek ]).

Groza i radość oczekiwania pożerają móz
gi, palą serca.

— Dobry będzie połów?
Jeśli me, zawiozą dalekim rodzinom smu

tek i głód. Zawód zdarza się często.
Naraz przychodzi wiadomość: są! Nada

ny sygnał rzucają się sześciuwiosłówki na 
morze.

Hej! Niesamowity to wyścig! Wyścig o 
nagrodę życia, o zdobycie pokarmu dla sie
bie i rodzin.

Kiedy rybak dopływa do wyznaczonego 
miejsca, umocowuje łódź, rozciąga sieci i za
puszcza gruntówki, na których czatuje tysiące 
wędek. Wyciąganie sieci i gruntówek jest 
niezmiernie ciężką pracą. Ale niecbtam! Im 
ciężej tern lepiej. Byle nie za lekko, bo wte
dy pusto. W dobre lata wydobędzie łódź je- i)

i) Por. Bojer „Ostatni Wikingowie“ i in..
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dna w ciągu trzech zimowych miesięcy 5 — 6 
tys. wątłuszów. Ogólny połów daje wtedy do 
40 milj. sztuk.

Po powrocie z pofowu następuje na brze
gu rzez ryb. Ręce, mokre jeszcze od wody mor
skiej kąpią się w krwi. Z wielką wprawą od
cinają rybacy ofiarom głowy, rozpruwają brzu
chy. Nic się nie marnuje. Głowy suszone 
i mielone idą na nawoź lub na pokarm dla 
bydła. Z wątroby topi się smakowity tran. 
IVjięso soli się lub suszy (sztokfisze) na ru
sztowaniach z żerdzi, umieszczonych na prze
wiewnych skałach. W połowie czerwca wy
suszone ryby wędrują do Bergenu. Nawet pę
cherz przyda się na klej. a ikra do połowu sar
dynek 1).

Trochę inaczej wygląda połów śledzi. 
Odbywa się dwa razy w roku: z końcem zimy 
i w lecie. Każdemu wiadome, w jakich to ma
sach niezmierzonych przypływają śledzie do 
Norwegji dla złożenia ikry przy brzegu. Ulu
bionym terenem jest wejście do Stavanger- 
fjordu i Ranenfjord (obok Koła Ppdb.).

Niby archanioły, zwiastujące wielką no
winę zbliżania się pożądanego żywego mięsa, 
pojawiają się naprzód wieloryby, rekiny i wąt
łusze, najwięksi na świecie amatorzy śledzi 
na surowo. Rybakom wystarczały dawniej ta
kie zwiastowania, obecnie wolą sygnały te- 
tegraficzne, gdyż krnąbrne śledzie zmieniają

>) Por. L. Hamsun „Włóczęgi'
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często upodobania i lubią pojawiać się właś
nie tam, gdzie ich rybacy nie oczekują. Obec
nie telegraf nie pozwala na takie wybryki.

— Halo! oledzie idą!...
Hurra! Armja zorganizowana z 20 tysię

cy rybaków pcha w błyskawicznem tempie 
łodzie na spotkanie gości. Głębokie sieci od
cinają ze wszech stron sporą część ławicy 
śledziowej, małe zaś sieci w zdradliwe oczka 
chwytają i wygarniają na świeże powietrze 
co większe sztuki. Oczywiście najwygodniej 
idzie rzecz cała, gdy śledzie zawitają do wą
skiego ramienia fiordu, którego wyjście zasła
nia się pięknymi welonami sieci. Wtedy raj 
na zierroi! Rybacy nie mogą nadążyć, mnóstwo 
ryb ginie z uduszenia.

Biada jednak, gdy wieloryb znajduje się 
wśród zamknięte, gromady. Rwie sieci i po
łów przepada. Śledzie odzyskują wolność, ale 
rybak przymiera głodem.

Jaki los czeka śledzie po wyciągnięciu 
z wody? Kupuje je zacny kupiec i wiezie stat
kiem do Bergen. Tutaj specjaliści delikatnie 
podrzynają im główki, wyciągają haczykami 
wnętrzności, kąpią i układają w beczkach, 
dodając na pociechę trochę soli, do które;* 
przyzwyczaiły się w morzu.

Nie tylko wątłusze i śledzie kochają fjor- 
dy Norweg]'. Nie gardzi niemi łosoś, pstrąg, 
(Borsangerfjord) homar, foka, nawet poczciw y 
olbrzym wieloryb. Cóż, kiedy wielorybów co
raz mniej trzeba im chwilowo dać spokój.
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Ogółem 100—150 tysięcy Norwegów trudni 
się rybołówstwem l).

*
* *

Rybacy są prawdziwymi bohateram* fjor- 
dów i godnymi następcami Wikingów. Histo
ria każdego rybaka jest historją nieskończonej 
ilości zmagań, walk, bobaterstw. Na ciężkim, 
niebespiecznym froncie życia walczy rybak 
o skromną egzystencję.

Kto w lecie podróżuje okrętem po fjor- 
dach, nie łatwo domyśli się, czem jest ta dro- 
dla łodzi rybackiej w czasie nocy zimowej. 
.Jest nadludzkim wysiłkiem, walką z burzą, 
prądami, śnieżycą, ciemnością, mrozem, gło
dem Tutaj znienacka rafa podwodna łódź 
ubodzie, tam trąci ją mocny bałwan na ska
ły. Źle jest płynąć zbyt blisko przy brzegu 
Więc może się nieco oddalić? Biada śmiałko
wi, coby tego próbował. Niedaleko od skał 
czyha na łódź prąd nieubłagany: Malstrom 2), 
z którego objęć morderczych jedna idzie tylko 
droga: w otchłań wodną

O! nie taki djabeł spokojny tuta.i, jak na 
łagodnej mazowieckiej nizinie. Ale dobrze na- 
biedzi się śmierć, zanim jaką ofiarę pochłonie. 
Rybacy walczą do upadiłego. W imię Chry-

b Wartość połowu ok. 250.000.000 koron rocznie, 
najwięcej w Europie.

i) Młyn mordki
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stusa wynoszą łódź już tonącą na powierz
chnię, stadu djabłów po łbach płyną, z fali 
na falę skaczą, jakby łóaź była ich nogami; 
cuda czynią, o jakich ludom południa ani się 
nie śniło. „Rybak lofocki jest więcej, niż czło
wiekiem, posiada oczy, uszy, i rozmaite zmysły, 
których nie ma nikt inny”.

Gdy nareszcie po zwalczeniu wszystkich 
przeszkód rybak znajdzie się w Vestfjordzie, 
gdy nałowi ryb mnóstwo, zdarza się często, 
że złapie go na morzu burza, idąca z zacho
du. Nadzie ja stracona. Szalony huragan odcina 
drogę do brzegów. Łódź wywraca się dnem 
do góry. Ludzi i cały dobytek porywają roz
szalałe bałwany. Rybak jeszcze próbuje ra
tunku. Wbija nóż do dna wywróconej łodzi 
i płynie z nią, trzymając śię rękojeści Noc 
długa, Vestfjord beznadziejnie szeroki. Ręce 
omdlewają ze zmęczenia. Rybak puszcza trzo
nek noża, zdrętwiałe ciało idzie na pokarm 
rekinom. Gdy mini« wreszcie burza i biady, 
krótki dzień odsłoni groźne pobojowisko, liczą 
pozostań rybacy łodzie i noże, głęboko w nich 
tkwiące. Każdy nóż oznacza śmierć jednego 
rybaka. A jest takich noży czasem kilkaset.

Postęp poczynił w ostatnich latach i tu
taj głębokie zmiany. Obecnie kutry rybackie 
coraz rzadziej płyną na dalekie połowy, za- 
stępują je wielkie łodzie motorowe.

**
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Teraz dopiero, po ukłonie myśli dla tru
dów rybaka i rolnika norweskiego, wolno 
wspomnieć o literaturze Norwegji. Czem sta
ła się ona od lat kilkudziesięciu dla świata, 
każdy dobrze wie. Stała się poprostn obja
wieniem. Ibsen (f 1906) i BJ. Bjornson t4 1910) 
budzili długie lata zachwyt i grozę, sami wy
szedłszy z zaehwytu i grozy ojczystej przy
rody. Roznieśli, po świecie w izję tajemniczej 
Duszy Połnocy. Bjornson, z nią pogodzony, 
natchniony jej wielkością i głębią, stał się 
jasnym duchem Norwegji. Ibsen wypił z niej 
trunek' czarny goryczy, napefnił nią własną 
moc i lał genjainy pessynizm; stał się grozą 
przyrody ojczystej.

Nie odrazu oczywiście na wyjałowionych 
skałach północy wyrosły dostojne drzewa po
ezji. Cały zastęp bojowników literatury uźyz 
niał glebę literacką w pierwszej poł. 19 w.. 
Toż od kilkuset lat panowała w twórczości 
norw. martwa cisza. Mitologiczne i bohater
skie pieśni Eddy, one słynne poemaly o Zyg
frydzie, Nibelungach itp. ociekły na niedostęp
ne fjeldy. Za niemi uszły w dzikie ustronia 
pieśni Skaldów, wojowników-poel ów z 8—-lo 
w., wśród ludu ukryły się pieśni i ballady lu
dowe oraz sagi mityczne i historyczne. Inte
ligencja norwTeska pisała po duńsku

Trzeba było więc wszystko zaczynać od 
podstaw. Ci, co pierwsi dostrzegli niedolę du
szy Norwega, rzucali się od sposobu do spo
sobu, aby rozbudzić patrjotyzrn. A więc pod
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nosili plącz głośny, to znów wybuchali śmie
chem ironji; odkrywali rany serca, to znów 
grali na kobzie sentymentalnej; wykrzykiwali 
z patosem romantycznym lub wiedli w ciche 
ustronia wiejskie. (M K. Hansen ■ in.). Po
marli ci pierwsi, niewiele wskórawszy, mocni 
tylko celem, który im przyświecał. Następcy 
ich (1830—1845 r.) poszli już do walki o od
rodzenie duszy norweskiej z wielką pewno
ścią siebie, zasobni w broń zaczepną i od
porną Precz z wszystkiem, co obce w formie 
i treści' Niech zmartwychwstanie język nor
weski! Ale nie łatwTo język odgrzebać, bo ile 
fjordów, t}de różnych narzeczy. Trzeba język 
poprostu stworzyć. Takim językiem (Lands- 
maal) próbowano p.sać o rzeczach norwe
skich, o pięknie krajobrazu, o rybaku i chło
pie, (H Wergeland). Nie wszystkim odpo
wiadał radykalizm, próbowali kompromisu 
w języku. Językiem norwesko-duńskim piszą 
Ibsen, Björnson i in.; ale Vonrep/v stała się 
dla wszyskieh tematem twórczości.

Rzucono się do odkrywania zaczarowa
nego kraju fjordów. J Lie (f 1908), II Aan- 
drtid, J. Bojer, A Haukland, N. C. Vogt, O. 
Duun . in. wydobyli na jaw niezwykły żywot 
rybaków norw.; T. Krogh, H. Ilinck i in. od
dali przepych fjordów. ByL i tacy, którzy 
krytycznie patrzał’ na apoteozowanie wszyst
kiego, ćo norwerskie. Najostrzej występował 
najlepszy naturalista Norwegji A. Garborg 
(f 1924), podkreślając tępotę chłopów norw.



169

ł t. p.; później jednak i on zmienił się w mi
styka, chcącego naród wieść do czystej nau
ki Chrystusa.

Ponad wszystkich pisarzy współczesnych 
Norwegji wybili się: Knut Hamsun i Sygryda 
Undset. K Hamsun jest wcieleniem wieczno
ści przyrody swojego kraji, powiedzmy „geo- 
logiczności”, prosioty, głębi i mądrości wie
czystej cnłopa1). S. Undset otworzyła przed 
oczami współczesności duszę kobiety północ
nej i porywający świat Sagi').

Sagi wywarły ogromny wpływ na lite
raturę Norwegji i całej Europy współczesnej, 
Nieprzytomna z bólu, osłabła, ale pamiętająca 
gigantyczne wysiłki Wielkiej Wojny dusza 
Europejczyka chwyta się w powodzi zagmat
wanej literatury jak deski ratunku zaharto
wanej duszy Norwega. Sagi stały się modne; 
ożyły, nabrały krwi dostojne, zapomniane por
trety bohaterów. Tłumaczy się je na rożne ję
zyki* 2 3), podziwia, naśladuje. Światowej sławy 
pisarze uczynili z nich swoje wzory. To te- 
saine Sagi, które uciekać musiały z Norwegji 
przed chrześcijańską pogodą i kryć się na 
niedostępnych pustkowiach lslandji To Sagi, 
które w chwilach wolnych od wypraw pisali 
w długie zimowe wieczory wojownicy, ezer-

>) „Błogosławieństwo Ziemi i in
2) „Krystyna córka Lawransa
3) I w polskim jęz. „Saga o OisJim i inne Saf 

islandzkie“ przekł. i posłowie \rt. Górskiego. Dom Ks. 
Pol. 1961 r.
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piąć natchnienie z czynów własnych lub przod
ków swoich Gdzie niema blagi wyszukaności 
stylu, gdzie życie twmrzy litery, nie odwrotnie. 
Gdzie bezdenna, głęboka a cicha, pusta, po
zornie martwa Dusza Północy najdoskonalej 
pojęła i kultywuje idee szlachetne ludzkości.

I na wszystkich innych polach twórczo
ści zajęła Norwegja wybitne miejsce.

Wieczną pieśń przyrody i duszy ludu 
wygrał światu Edwrard Grieg, pełen* świeżo
ści, prostoty, melam-holji, subtelności „Cho
pin Północy”.

Najwznioślejszy trud twórczy wyśpie
wał Roald Amundsen, ktorego naród czci ja
ko swego bohatera, a ludzkość może go śmia
ło postawić wśród świeczników w Kościele 
poświęceń dla ideałów.

*
* *

Noc dnia „lofoekiego” przyniosła znowu 
deszcz i mgły Ludziska zabawili się w ma
skaradę. Miał być to dalszy ciąg uroczystości 
Neptunowskich. Niestety sen walił tępym mło
tem po czaszkach, że wszyscy byli jak odu
rzeni. Nogi plątały się w tańcu, oczy mętniały, 
oberek wolniał w tango, tango wyglądało jak 
pijackie zataczanie się Dowcip czynił wraże
nie wypluwania nieczystości, śmiech wyrod
niał na twarzy w jakieś bezmyślne otwarcie 
ust przy plombowaniu zębówr Napróżno cu
dów dokazywał lekarz z Leszna, który przy



był na uroczystość jako ambasador Neptuna,, 
udekorowany orderem z etykietą „Pilzner”'. 
Wkrótce wszyscy powywracali się na opusz
czone od dawna łóżka.



VI.

Lodowce! Wodospady! — patrzajcie! — Lodowce i pola 
firnowe Skandynawji. — Groza Oceanu Lodowatego.— 
Ponura kraina Finnraarku. — Hammerfest. — Zdoby
wanie Nordkapu. — Dusza Północy. — Mało słów o 

małych ludziach.

Dzień cały i noc na 25.VII płynęliśmy 
przez krainę ukrytych wspaniałości. Naresz
cie syreny dały znać, że stoimy przy Trom- 
sö, „Paryżu Północy”. A więc jesteśmy pod 
69°30' szer. pn.. Obok największe na świecie 
miasto pod tą szerokością geogr., liczące 10 
tys. mieszkańców. Ruch statków dość duży, 
bo Tromsö jest ważnym ośrodkiem handlu 
rybnego Nieskalanie świeży szmaragd traw 
* drzew otacza ładnie rozbudowane miasto.

Czasu niema na dłuższy postój — dnia 
tego mamy zdobyć Nordkap! Nie może jednak, 
kpt. Stankiewicz odmówić pasażerom przyjem
ności zwiedzenia Lyngsfjordu Statek skręca 
na pd.. Lyngsfjord jest bodaj najpiękniejszym 
z fiordów, klóreśmy oglądali. Z obu stron gó
ry do V/2 tys. m wysokości, czarne, przepa
ściste, urozmaicone tysiącem v/odospadow. Na
raz zrewa się entuzjastyczny okrzyk:
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— Lodowce! Wodospady! — patrzajcie! 
Tak blisko nie zetknęliśmy się dotąd z 

prawdziwymi olbrzymami lodowymi. Wrażenie 
było duże. Masy wody odrywały się od kra-

f

Lyngsfjord: „Lodowce! Wodospady! — patrzajcie!“

wędzi języka lodowcowego, rzucając się z ry
kiem w czarną przepaść. Najwdęcej jednak za
chwyciła prześliczna, czarująca na tle szarego 
nieba seledynowo-błękitna barwa lodowca.
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Było się czem zachwycac. Przed nami 
fleżały dokumenty jedyne w Europie, pozosta
łe tu z okresu, gdy znaczne obszary naszej czę
ści świata zalane zostały przez lodowiec Skan
dynawski.

* *

W Norwegji znajdujemy lodowce alpej
skie, jak np. na Jotunłieimie oraz olbrzymie, 
największe na kontynencie europejskim pola 
śnieżne i lodowe, które pokrywają duże ob
szary wnętrza kraju. Z tych największe: jo- 
stedalsbrä i Svartisen, który zobaczymy w 
drodze powrotnej.

Grube cielska lodu i śniegu zalegają naj
wyższe obszary. Nie sterczą nad niemi żadne 
skały. (Tein różnią się od lodowców alpej
skich, które istnienie swoje zawdzięczają właś
nie górom, z których spływają) Śniegi odbie
rają wprost z powietrza i dlatego nie noszą 
na swoim grzbiecie żadnych rumowisk, gru
zów, pyłów skalnych. Są nieskalanie czyste. 
To podnosi ich urodę.

Z pól lodowcowych spływają po wyżło
bionych zboczach język lodowcowe. One to, 
te prześliczne miecze białe, wysadzane kamie
niami seledynowo-błękitnymi powycinały w 
skałach fiordy, porozrzucały po płaskowyżach 
szafiry jezior, ale równocześnie ukradły Nor
wegji tak bezcenną glebę, wrzucając ją do 
morza lub na dalekie lądy.

) „Czarny lód“.



Z Lyngsfjordu wypływamy znowu na peł
ne morze. Drzewa znikają, surowość śmierci 
występuje śmiało. Z zachodniej strony warstwy 
chmur kładą się na szczyty, ciężkie, istotnie 
niby ołowiane. Od wschodniej wyłaniają się z 
szarej powodzi jasne plamy. Czasem wybija się

„Wynurzają się oddzielne góry jak olbrzymie namioty .

nagle z morza mgieł skrząco-biała góra niby 
ajsberg. *) Czasem znów nie widać nic prócz 
wody i mgły. Aż niedaleko okrętu wynurzają 
się oddzielne góry jak olbrzymie namioty ja-

) Góra lodowa.
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kichś wielkoludów. Każda minuta nabiera zna* 
czenia. Pozornie nic osobliwego, a przecież 
wielkość idzie, serca biją inaczej, oczy szu
kają cudów.

Wyspy Söröy, Stjernoy, Seiland przed-- 
stawiają kształty wysokich równin, jak cała 
kraina Finnmark, obok której płyniemy. Jest 
to najbardzie) ponura część Skandynawji. 
Straszna, czarna pustynia wśród bezlitosnego 
Oceanu Lodowatego. Popękane skały tworzą 
mnóstwo szczelin-zatok. Na wyżynach pola 
firnowe. „Ziemia wyglądała tak sto miljpnów 
lat temu” — mówi krajobraz. A wydaje się, 
że to było wczora. Mam wrażenie, że wszy
scy czuli się przeniesionymi w inną epokę. 
Zaczęli rozmawiać z wszechświatem, gdzie 
niknie sobek ludzki, który wmawia w siebie, 
że jest wielką figurą w kosmosie.

Ocean nie starał się bynajmniej o łago
dzenie wrażenia dzikości. „Groza jest moim 
darem, moją najwyższą dla przybyszów war
tością”. Pofałdował powierzchnię w niezliczo
ne ruchome wzgórza, wyglądał jak mózg od
kryty potwornego olbrzyma. Granitowre, kwnr- 
cytowe skały, co w nim tonęły, zdawały się 
z przerażeniem patrzeć w myśli północnego 
sfinksa, sczerniałe, zmartwiałe w grozie, sa
me tajemnicze jak umierający człowiek.

Przysunęła się cicho panna Marja.
— Niech pan spojrzy na tę łódź rybac

ką! O! o! teraz napewno już nie wypłynie! O 
kropnę, jak ludzie mogą tak ryzykować. —-
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Fale rzucały łódką jak łupiną. Znikała z 
oczu, pogrążając się w przepaść ruchomą po
między górami wody, to znowu fale ciskały 
ją na powierzchnię. Ludzie w czarnych stro
jach siedzieli w łódce spokojnie, ruszali wio
słami i w przerwach machali ku nam rękami.

— Śliczni są ci ludzie — rzekła p. Mar- 
ja z wzruszeniem.

— śliczni—powtórzyłem. — I tajemniczy, 
trudno dla nas zrozumiadi, jak to wszystko, 
co ich otacza. —

Jestem pełna podziwu dla nich. Niemnie' 
niż dla ich przyrody. —

— I ja, im dalej na północ kra;i norwe
ski poznaję, tern bardziej Norwegów szanuję. 
Przecież tutaj nawet teraz, w czasie krótkiego 
lata jest naprawdę groźnie i strasznie. Jakąś 
wizją, bajką, marą senną wydawać się musi 
rozśpiewany Neapol, rozmarzona Wenecja, o- 
kwiecona Riwiera. Zdawałoby się, że czarna 
rozpacz rozlana jest wszechwładnie w duszach 
wszystkiego, co tu żyje. Że śmiech jest absur
dem, serca napełnia wieczna groza, bojaźń, 
smutek i szarpiąca tęsknota za słońcem, któ
re jest gdzieś gorące i świeci jasno, wspa
niale; za orgją barw, kwietnych łąk, za mu
zyką bespieczeństwa. przytulenia, spokoju. —

— O! tak!
— A przecież ci ludzie kraj swój, tę nie

dolę swoją kochają. I śmiać się też umieją. 0! 
jak jeszcze! Tylko inaczej niż my, jak inną 
jest pogoda ich nieba. —

12
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— To właśnie dla mnie niepojęte. —
— Ziemia jest sprawiedliwą wychowaw

czynią. Komu odmówiła przepychu wygody, 
ciepła, dała mu piękno swej duszy Przez nie 
barwy czarne czy szare nie straszą, a wzno
szą, cuda opowiadają. Dusza kraju jest duszą 
duszy człowieka. —

— Pan jest geograf, a mówi pan jak 
poeta. —

Uśmiechnąłem się.
— Przypomina mi się taki fakt. W cza

sie zjazdu geografów z całej Polski po dłu
gich, uciążliwych referatach, najeżonych nau
kowymi terminami, zabrał głos prof. Lima
nowski. Mówił też o duszy kraju, o przeży
ciach myśli i serca pod wpływem krajobrazów. 
Gromił czcicieli nazw, bezdusznych opisów. 
Objawiał. Grzmot oklasków zerwał się po 
przemówieniu, blade twarze geografów zaru
mieniły się ochotą do pracy i życia. To był 
wielki sukces żywiołu wyzwalającego się z 
worka faktów.

— No, no, to cuaownie...
— Geografja chce być nauką tylko w 

tym sensie, aby o cudach przyrody mówić w 
sposób oziębły, ziewający. Wiecznie młodzień
czą Ziemię, burzliwą, rozpasaną, wspaniałą a 
niezrównoważoną przepuszcza przez maszynkę 
mózgu gabinetowego człowieka i cieszy się, że 
trzyma ujarzmione zwierzątko ziemi w klatce. 
Dalibóg, że to jest nieżywe zwierzątko, ten 
globusik drewniany, a taka geografja nie jest
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nauką o Ziemi, Jest opisem, Baedekerem, 
przewodnikiem po skorupie ziemskiej, po lą
dach i morzach, jest zarazem służącą do wszy
stkiego. Musi w swojej podróży skubnąć coś 
ze statystyki, geologji, meteorologji, antropo- 
logji, botaniki, zoologji, etnologji, matematy
ki, kosmografji, fizyki i. t. d. i. t. d. I po
myśleć: mając tak wspaniałe możliwości, być 
służącą przez to, że chce się mieć koniecznie 
tytuł „wiedzy”. Ej, geografjo! Możesz stać się 
królową nauk. Tylko — ucałuj się ze sztuką. 
To nie będzie mezaljans. Kto wie, czy natura 
nie jest bardziej sztuką niż nauką, czy jej 
Stwórca nie jest zarówno artystą jak myśli
cielem. Zdobądź się na wielki wysiłek i ty 
nauczycielu geografii, ucząc umysły młode i 
wrażliwe o Ziemi.

Naucz rozumieć wrzątek jej piersi nie
spokojnych, gorącą wymowę wulkanów i gej
zerów, tajemnicze zamyślenia oceanów, włó
częgę nerwową burz. Człowiek mówi słowa
mi, Ziemia kształtami i ruchem. Młoda dusza 
łatwo wymowę zrozumie. I, rozkochana w 
przyrodzie, cieszyć się będzie, że ziemia jest 
żywa. A umrze? Wtedy dopiero, gdy z koste
czek człowieczych ani okruszyny nie będzie. 
Gdy w olbrzymią czaszę lodową, w kryszta
łową trumnę mróz ją pochowa. — *

* *
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Niby gwiazda wśród bezmiaru nieba za
jaśniało ludzkie życie: Hammerfest! Najdalej 
na pn. wysunięte miasto (70°40') ’). Śmiali ry
bacy i handlarze założyli tutaj pierwsze dom- 
ki w 1789 r.. Obecnie liczy Hammerfest około 
3700 mieszkańców. Rozbudowało się na wyspie 
Kvalöy, uciekając od ger, zrzucających na wio
snę lawiny. Wśiód dornków' drewnianych gó
rują duże gmachy murowane; fabryka, wyta
piająca z ryb tran oraz sanatorjum państwowe 
(załóż, w 1929 r ). Obok miasta sterczy wy
soka latarnia morska.

Niewesołe warunki tworzy człowiekowi 
w Hainmerfeście przyroda. 9-cio miesięczna 
zima z 21/2 miesięczną bazprzerwną nocą usy
pia, odrętwia. 80-cio dniowy dzień bez zacłio- 
dów słońca, będący zarazem latem, odbiera 
sen — ludzie śpią wtedy jedną godzinę na 
dobę. O godzinie 12 o północy latają mewy 
błękitne, srebrne, czarne, czuwają kaczki e- 
dredonowe, rożne gatunki nurków. Nawet ro
śliny nie znają odpoczynku, garną się ku 
skąpemu słońcu, nagradzając sobie tym dziw
nym, długotrwałym dniem 9 miesięcy oczeki
wania.

Cudownem zjawiskiem jest dla mieszkań
ców Hammerfestu lasek brzozowy, zielenieją
cy w pobliżu wśród nagich skał. Jak oni ko
chają te drzewka i wszelką roślinność! Nie
ma domku, gdzieby na oknach nie było paru *)

*) Etah i i. na Grenlandj’ są matem’ osadami.
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doniczek z kwiatami, a bodaj z ziemniakami. 
Tak jak w całej Norwegji. Ludzie mocni i do
brzy kochają i szanują słabe a piękne kwiaty.

Przepływa obok statek sowiecki, nałado
wany drzewem. Widzieliśmy takich statków 
dużo w ciągu podróży. Drzewo północne jest

„Przepływa obok statek sowiecki .

b. cenione. W twardy Ji wyrosłe warunkach, 
twarde jest i trwałe także po śmierci, rzuco
ne ludziom pod stopy jako posadzki czv kost 
ki brukowe.

** *

Ryk syreny jeden, drugi, dziesiąty, lym 
razem ryki zastępują straszydła na ptaki.
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Chmura ptactwa porywa się z skał wys* 
py, którą mijamy. Jest to Hjelmsöy „Wyspa 
ptasia”, ulubione miejsce skrzydlatej rzeszy. 
W miarę przerażone (przyzwyczaiły się za
pewne do takich sygnatów pokazowych, o któ
rych nie zapomina żaden statek pasażerski), 
zataczały łuki, poczerń siadały spokojnie na 
morze i w zagłębienia skał.

Jakiś czas następnie towarzyszy nam 
półw. Porsanger, „Wilczy“, niegościnny, bez
ludny. Zimny, przemkiiwy wiatr; chmury pły
ną tuż przy morzu z błyskawiczną szybkoś- 
cią. Gęsty tuman mgły, drobny deszczyk sie
cze. Za parę sekund wychyla się słońce, aoy 
miejsca ustąpić zwałowi chmur, ciskającemu 
ostre igiełki lodu. Niesamowita zmienność. 
Arktyczny świat. Na chwilę odsłonił się rag* 
ment Fruholmen, najdalej na świecie ku pół
nocy wysuniętej latarni morskiej.

— Nordkap! — wołają zdenerwowane 
głosy.

Nie, to jeszcze nie Nordkap. Każda ska
ła wydaje się już ostatnią. Każda zda się 
czarna jak smoła i straszna jak śmierć.

Nareszcie! Tak, to kraniec Europy! Sta
tek zaczyna się bardzo niepokoić, coś jakby 
przystawał.

To wyspa Mageröy, ostatni potwór skalny, 
którego cypel płn. zwie się właśnie Nordka- 
pem. Patrzę na towarzyszy. Wielu myśli o cho* 
robie morskiej. Statek chwieje się coraz ros- 
koszniej.
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— Nie dopłyniemy—zapewnia ktoś, bla
dy z trwogi i wzruszenia.

Obserwuję kompas. Płyniemy najwyraź
niej na wschód. W porządku. Okrążamy przyl.

Nordkap — Zatoka Hornviken.

Knivskjelodden, od pn. uderzamy na Nordkap. 
Otóż jesteśmy. Godz. 10 w. „Polonia“ próbuje 
stanąć w miejscu w pobliżu przylądka. Portu
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oczywiście niema. Szalupy mają nas zawieść 
pod prostopadłą prawie skałę. Statek zatacza 
się jak pijany. Pazury żelazne kotwic nie są 
w stanie utrzymać go na miejscu. Bałwany7 
nacierają zwartymi szeregami. W powietrzu 
panuje jakiś nieopisany chaos. Wiatr dmie od 
północy, fale nacierają od południa.. Mgły spa
dają prosto z góry, to znowu podnoszą się pio
nowo,by następnie skręcić nagle na pd. i otulić 
wierzchołek Nordkapu. Błękit z szarością, ciem
ność buryka się z jasnością. Zimno atakuje.

Statek obraca się to w tę, to w ową stro
nę, jak osaczony zwierz. Wreszcie udało się 
żelaznym łańcuchem spętać „Polonię” jako-ta
ko. Spuszczono motorówkę, małą motorówkę z 
Kopenhagi (własna zawiodła). Gdy łupina ta 
dostała się na kipiące wody Oceanu, zadrżeli 
pasażerowie. Bałwan pochwycił lekkie pudeł
ko, podniósł na wy&okość kilku metrów i strą
cił z grzbietu na dno ruchomego dołu.

— Szkoda łodzi! Zatonie! — krzyknięto.
Ale już bałwan następny łódź kopnął, 

wyniósł na swoją potężną grzywę i gotował 
się do rzucenia jej na stalową burtę okrętu. 
Marynarz w łodzi czuwał. Odepchnął nogą 
łódź od statku A wtedy powrotna fala zaata
kowała go, usiłując odrzucić na otwarte mo
rze. Marynarz zaparł się w nogach, zawisł ca
łym ciężarem na linie, zwisającej z „Polonii 
Ńie puścił! Walczył nogami, rękami, ciężarem 
całego ciała.

— W głowie mi się mąci. Gzemu go nie
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wydobędą? Niech sobie łódka przepadnie, ale 
bez człowieku — mamrotała panna Wanda.

Mieliśmy przed oczami obrazek rzetelny 
pracy marynarza. Hej! Nareszcie pokazujecie, 
zuchy polskiej marynarki, jak wygląda walka 
człowieka z morzem!

Drugi dzielny chłopak zeskoczył z trapu, 
opuszczonego do połowy, w objęcia motorówki.

Wszyscy czekali, co będzie dalej. Czy 
pasażerowie mają wskakiwać do zwarjowanej 
łodzi? Niektórzy odwracali oczy i umykali do 
kajut. Inni mierzyli przestrzeń, dzielącą nas 
od zat. llornviken, gdzie poza rozkołysaną 
wodą trzepotała się zachęcająco chorągiew 
norweska.

— Niepodobieństwo — szeptali. — Trze
ba zrezygnować!

— Warjactwo — pomyślałem. — Przy
jechać pod Nordkap i cofnąć się? Obawiałem 
się jednej rzeczy: czy kpt. Stankiewicz da poz
wolenie na niebespieczną eskapadę. Po chwi
li oficer marynarki ogłosił: — Kto na ochot
nika — proszę. —

Samuel blady, z gestem desperata zstą
pił na schodki. Chciał być tym, o którym 
śpiewać będą kiedyś pieśni, że oto pierwszy 
z pierwszego polskiego okrętu dotknął Nord- 
kapu. Przerachował się nieco z siłami. Zszedł
szy na platformę trapu, zadrżał. Nogi ugięły 
się pod nieszczęsną ofiarą własnego bohater
stwa. Toż rzucić się trzeba do małej łodzi w tej 
części sekundy, gdy fala podrzuci ją w oko
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lice trapu. I dobrze należy celować. Inaczej 
trafi prosto w otchłań wodną, z której... brrr...

Dwaj marynarze, ustawieni po bokach 
trapu, nie czekali, aż Samuel utopi się 
chybnie. Chwycili drgające ciało jak bagaż i 
w odpowiednim momencie cisnęli je do łodzi. 
Upadł Samuel na dno motorówki; ale już dziel
ne ręce podniosły go i usadowiły. Tymczasem 
złaził drugi bagaż, autor niniejszego raportu, 
niezadowolony, że go wyprzedzono.

— Było nie było — pomyślał. Uczuł że 
go chwytają moine dłonie i już był w łodzi, 
wcale nie wywaliwszy się. A więc pierwszy 
bez upadku, też coś znaczy.

— Panie, jak my wydostaniemy się z po
wrotem ? — jęknął Samuel, pokazując na wy
soki kadłub „Polonii”, trudniejszy teraz do 
zdobycia od Nordkapu. Nie zdążyłem odpo
wiedzieć, bo omal nie dostałem ciosu w gło
wę. Bałwan, podbijając łódź, celował prosto 
w spod trapu, chcąc maleństwo roztrzaskać 
lub wywrócić. Zdążyłem w czas odskoczyć. 
Po chwili bęc! — grzmotnęliśmy o burtę o- 
krętu. Przerwano nadsyłanie pasażerów. Upły
nęło kilka minut, a transport nowy nie nad
chodził Ludzie z góry gapili się na nas, jak 
na pokarm, rzucony rekinom.

Aliści jeden z oficerów wpadł na pomysł 
genjalny;

— Przybić deskę do trapu! —
W mig spełniono rozkaz. Okazało się. 

jak doskonałym był wynalazek. Łódź, uderza
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jąc o deskę, wystającą ku morzu, wyginała 
ją, a potem była odrzucana delikatnie. Deska 
pełniła funkcję hamulca i sprężyny odpycha
jącej. Zaczęło się szybsze ładowanie łodzi, 
dwóch marynarzy rzucało pasażerów dwom 
innym, stojącym w łodzi.

Wszystko szło dobrze z tymi, co wierzy
li ślepo w sprawność polskich marynarzy. 
Kto wiarę tracił, natychmiast otrzymywał karę.

— Ha! — op! — krzyknęli marynarze, 
chwytając w połowę pewnego lekarza. Ale 
ten ze strachu zaparł się i po niewczasie 
nogi puścił. Byłby napewno zakosztował wo
dy Arktyku, gdyby nie przytomność umysłu 
marynarzy. Ci z trapu chwycili go za ręce, 
tamci z łodzi za nogi. Przez kilka sekund 
służył jak lina okrętowa do osłabiania pod
skoków łodzi. Inny, inżynier, wpakował nogi 
w samo morze, ale ręce na szczęście powie
rzył majtkom. W obronie przed katarem 
zdjął odrazu obuwie, tłumowi demonstrując 
sposób wykręcania podartych skarpetek. Trud
no brać mu to za złe, bo właśnie po chwili 
pewna dama wpakowała się w motorówkę do 
góry nogami i długo nurkowała w powodzi 
nog, zanim przybrała przyzwoitą pozę.

Nareszcie motorówka i szalupa nałado
wane. Zoturkotał motor, po łbach bałwanów 
przemykaliśmy się do Pornviken. Tutaj na 
małym pomoście czekał celnik. Trzeba Nord- 
kap opłacić! 90 drów od osoby. Z pewnein 
wzruszeniem dotknęliśmy krańcowego punktu
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Europy. Przywitało nas jakieś mamrotanie 
Lapończyków. Chwalili zapewnie laski, pry
mitywnie rzeźbione oraz wyroby ręczne z koś
ci i rogów reirferowych.

Rozmowa na migi szła sprawnie. Kupo
wano, targując się. Izydor pokazał, co umie.

— Cztery korony za dwie sztuki?—Macie.
Wziął towar . dał jedną koronę.
— Panie! panie! — wyciągnął ręce bła

galnie mały człowiek. Ale Izydor był juz w 
budce, gdzie sprzedawano kartki widokowe, 
różne pamiątki. Każdy chwytał pióro i pisał, 
pisał gorączkowo, naklejał znaczki z Nordka- 
pem, sam przykładał pieczęć pocztową i wrzu- 
zał korespondencję do skrzynki, przybitej na 
drągu.

Tymczasem nadpłynął drugi transport, a 
z nim panna Lila i dr. Antoni. Zaczęło się 
wspinanie na górę. 71° tö° 20 szer. płn., a pot 
oblewa czoła Ścieżka idzie zygzakowato, gdzie
niegdzie dość stromo. W tych miejscach ubes- 
pieczono drogę linami. Wycieczka byłaby zu
pełnie wygodna, gdyby nie błoto. Z wszyst
kich stron sączy się cicho, pełza pokryiomu 
niby miljonowa rodzina wężów—woda. Łup
ki są oślizgłe, gleba, z nich powstała, grząska. 
Ale dzięki tej wilgotności i zaciszności wy
rasta na zboczu Nordkapu przedziwna łąka, 
pokryta bujnem, róźnobarwnem kwieciem. I\a- 
pis na tabliczce przestrzega, by nie zrywać 
roślin w tym osobliwym parku natury.

Po pół godz. znaleźliśmy się na równinie.
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Ogarnął nas odrazu mroźny, bezustanny wiatr. 
Kwiaty zniknęły, przed oczami roztaczał się 
ponury, nagi, monotonny płaskowyż Na ska
le, owrzodzonej błotem, bagnami, czai się tyl
ko gdzieniegdzie biedny, rdzawy mech Fjeld! 
Typowy krajobraz Finnmarku.

Co za straszna samotność! Tutaj może 
być 100 tysięcy ludzi obok siebie. Mogą mó
wić, krzyczeć, objąć się w wspólnym uścisku, 
całować się, a każdy czuć się będzie samot
nym najczarniejszą samotnością: samotnym 
wobec przyrody, położonym na grobowcu zie
mi. Za dużo na trumnę, za mało do życia.

Dziewięć miesięcy męczy obca życiu wro
ga zuna; zaciska 50° mrozu; zasypuje całunem 
bezpłodnym śniegu, odbiera ziemi moc rodze
nia, wpijając się lodem w jej głąb, drwiąc 
z promieni słonecznych krótkiego lata. Dla 
wzmożenia udręki smaga biczami wichrów 
odrazu ze wszech stron, że niema dla zbłą
kanej istoty ratunku.

W tych warunkach trudno żyć i praco
wać. Tutaj można być lemingiem, węszącym 
w norach zieini; niedźwiedziem, polującym na 
świeże mięso; psem. zakochanym w człowie
ku, reniferem, skazanym na utrzymywanie 
swego pana, a co najwyżej małym Lapończy
kiem, „człowiekiem błot”, tępym, głupawym, 
który, znalazłszy się w krainie wyższej kul
tury, ginie z tęsknoty za tyrańską zimą, za 
karłowatą brzózką, — za karłowatą duszą.

— Stoimy na szczycie Nordkapu. 307 m. 
nad powierzchnią morza.
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Ręce sięgnęły mimowoH po czapki. Sta
liśmy chwilę jak w modlitwie. Skromny pom
nik Oskara II (z 1873 r.) wydał się groźnym 
i majestatycznym. Albowiem jesteśmy w pań
stwie Grozy i Majestatu. Rozgniewane wody 
Oceanu Lodowatego, przepaści bezdenne i to 
niebo, przesłonięte falującą iluzją mgieł, są 
tylko ;ch pałacem.

** *

Ludzie porozchodzili się, poznikali we 
mgle. Odłączyłem się i ja od gromadki to
warzyszy. Poszedłem przed siebie, przez fjeld, 
nad przepaść, wiodącą wprost do morza. Prze
de mną daleka Północ, burzliwy i tajemniczy 
Arktyk, gigantyczny świat zmagań! Tam da
leko byii już ludzie. Wybrani. Mocą własną 
w7ybrani. Zdobywcy.

Z pamięci jęły się wydobywać rożne 
szczegóły wypraw polarnych. Bohaterstwa bez
przykładne, a ciche, skromne. Dąży w dal 
Północy Nansen, Amundsen, Andree, Sverdrup, 
stu innych. Stalowe wojsko krainy Lodów. 
Serca i wszystko, co płomienne, ukryte pod 
grubą warstwą hartu, woli, zunnego nieubła
ganego rozsądku, jak ogień wnętrza ziemi pod 
pancerzem lodów polarnych.

Świat, który pokonał uczucia. A jednak 
magnes ciągnie w te strony mroźne. Serce 
zwraca się za igłą magnesową ku lodowatej 
głowie ziemi i tej garści ludzi, co jej tajem
nicę wydziera. Bezwiedny instynkt zelaza
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i bezwolny krwawiący dzwon, który tłucze 
się bezustannie w piersi człowieczej, dają się 
porwać przez siłę Nieznanego, który do Zie
mi dziś przemawia z Kosmosu poprzez śmier
telnie spokojny, lodowaty aparat mózgu.

Nordkap. — Słońce o północy.

O! ludzkości! Na upalnej, podzwrotniko
wej piersi Ziemi potrafił Bóg najpierw do cie
bie przemówić. Na gorącem sercu Ziemi obja
wił ci twoje serce. Poznałaś miłość dla te
go co, żywe.

Ale został strach przed śmiercią i przed 
wszystkiem, co obcem jest twemu sercu. Mo
dlitwa twoja stawała się coraz bardziej jękli
wą i spokorniałą. Bo na ziemi oprócz serca
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i gorącej piersi są krainy wiecznych lodów 
i niezbadanej śmierci: wroia do mroźnej otchła
ni Kosmosu. Nie zdobyć ich ani prześwietlić 
uczuciem. Na podbój ch objawił Bóg nowy 
cud: wolę i rozum. One nie lękają się tajem
nic i śmierci. Idą na ich spotkanie, aby je 
poznać i przez ich dziedziny dążyć nieustan
nie ku Bogu.

O! Serce! Nie pochylaj głowy człowie
czej do nizin piersi, — gdy się modli o jutro. 
Nie przeszkadzaj człowiekowi w ciężkiej, znoj
nej walce o zdobycie wyżyn, które ty zaled- 
wo przeczuwać możesz. Bądź strudzonemu tyl
ko dzwonem szczęścia i cichym schronem w 
chwilach, gdy mu sił zabraknie. Inaczej sta
niesz się zawadą i przekleństwem.

Posłuchaj:
Stoję na szczycie Europy, nad przepaścią, 

krok od śmierci Zapatrzony w krainę śmier
ci i w tych. co w poszukiwaniu Nieznanego 
poświęcali trud i życie dla zbadania tajemnic, 
zapatrzony w grozę, moc i poświęcenie, mo
dlę się z twarzą zwróconą śmiało prosto 
w niebo, prosto w Boga. Podnosi i upaja mo
dlitwa mocy, modlitwa bez łez, bez próśb, 
klękania, niewolniczego kajania się. Bohate
rowie postępu pokazują mi Chrystusa nowe
go, żywego. Chrystus ten mówi: „Serce moje 
otwarte jest dla wszystkich, co w imię po
stępu walczą, pracują i cierpią, którzy na sa
molotach próbują wzlotów nad ziemią lub któ
rzy w czarnych lochach kopalń wyszukują no-
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we dobra; którzy w laboratoriach przenikają 
tajemnice materji lub wgłębiają się w olbrzy
mi świat duszy ludzkiej. Postęp wasz nie 
przeraża mnie. Jestem zawsze wśród ofiarni- 
ków przodujący. Jestem z wami, Bóg wasz”.

0! tak! To jest Chrystus prawdziwy, któ
rego mi pokazujecie, bohaterowie ludzkości. 
Nie proszę, aby zeszedł między tłum; wygna- 
noby Go stamtąd i oddano w ręce psychjatrów. 
Nauka o Chrystusie potrzebniejszą jest od 
Chrystusa.

Biedna Europo! Odwracam się od Arkty- 
ku i patrzę teraz na ciebie z twojego wierz
chołka. Nie przepaść dumna — a gnojowisko, 
pełne łażącego robactwa. Poustawiane kolce, 
szczypce, kleszcze; trująca ciecz, wyziewy za
bijające. I te brzęczenia, sykania haniebne 
a obłędne: „Precz! Odebrać! Przeklęty postęp! 
Koniec Europy”! Warjackie rojowisko, jeszcze 
nie obmyte z krwi wojny, dyszy żądzą zem
sty. Czyżby?

Europo! Otwórz Bogu twoją głowę, ja- 
keś Mu ongi serce otworzyła. Inaczej nie u- 
ratują cię papierowe aniołki i papierowi świę
ci, co nad tobą latają.

— Widzi pan?
Pod oczy nasunął się mały człowieczek. 

Twarz mizerna, śniado-żółta, nogi krótkie, 
kabłąkowate, szerokie kości policzkowe, skoś

13
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ne oczy, nos szeroki, płaski, ciemno-rude wło
sy. Wybitny typ mongolski.

Wkrótce nadeszło kilku innych Lapoń
czyków. Wszyscy byli do siebie podobni. Na-

Nordkap. — Lapończycy.

wet kobiety trudno odróżnić; ubrane jednako 
i jednako brzydkie. Przyjrzałem się ich stro
jom, zgoła nie tak egzotycznie wyglądającym,
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jftk tutejsza przyroda. Wysokie, z skóry reni
ferowej szyte buty, zwrócone nosami ku gó
rze; spodnie u jednych skórzane, u innych 
z sukna niebieskiego zrobione, paskami po- 
marańczowo-czorwonemi ozdobione; szara suk
mana, po kolana długa; na głowie rogatywka 
a la Hallerczycy.

— Do czego te liny, przewieszone przez 
ramię?—badam starszego krajowca.

Na migi dowiedziałem się, że to lasso 
do chwytania reniferów. Prócz tego każdy 
Lapończyk nosi ze sobą torbę skórzaną, zdo
bną kawałkami kości reniferowych, w której 
chowa nóż, tytoń i kawałek placka.

Lapończycy, których oglądamy naNord- 
kapie, są tutaj gośćmi. Na całej wyspie Mage- 
röy niema stałych mieszkańców. Przybywają 
z okolic Hammerfestu, aby w ciągu krótkie
go lata zarobić trochę orów od podróżnych. 
Z końcem sierpnia płyną znowu do swojej 
macoszej krainy Finnmarku, na pustynne wnę
trza lub na brzeg morski. Biedne karły! Przy
dałyby im się w mroźnym kraiu domy muro
wane, piece, węglem ogrzewane. A tymcza
sem tulić się muszą w namiotach, na które 
walą grube skóry reniferów; w lecie zaś u- 
kładają klatki z gałęzi, pokrywając je korą 
brzozową lub kawałami murawy. W środku ta
kich bud i klatek palą ognisko, a dla wypła
szania dymu dziurawią sklepienie. Jak psiaki 
tulą się przy ogniu i śpią na kupie rodzice, 
dzieci, krewni.
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A pokarm? Mleko rena, kawa z solą 
i ehleb. Chleb ten przyrządza się w oryginal
ny sposób. W lecie zbierają szczaw, gotują 
go na papkę, rozpłaszczają na placki i suszą 
na zimę. Rzadko trąb się uczta mięsna: gdy 
okaleczonego renifera trzeba dobić. Renifery! 
Cóżby bez nich znaczył Lapończyk? Finnmark 
nie mógłby ugościć 20 tysięcy żółtych miesz
kańców. tleny są całym majątkiem koczują
cych Lapończyków. Dla jednej rodziny trzeba 
ich 100 — 200 sztuk. Są bogacze, co mają ich 
po 5 tysięcy; za takiego lapońskiego magnata 
chętnie wyidzie nawet jasnowłosa Norweżka. 
Właściciele stada, liczącego 100 sztuk są ubo
dzy i nieraz kiszki grają im marsza z głodu. 
Bo ren to nie mlekodajna krowa. Doić go moż
na tylko na wiosnę i to zaledwo dwa razy 
tygodniowo; przy tej czynności musi być 
spętany. Z wypasaniem nie lepiej. Gdy ren 
wyszczypie mech na polu, trzeba iść za nim 
daleko, dokąd sam zaprowadzi. Dopiero po 
siedmiu latach mech na polu wypasionem na 
tyle odrasta, że nadaje się znowu na pokarm. 
Ile więc przestrzeni potrzeba na wyżywienie 
stada! Toteż Lapończyk stał się poprostu nie
wolnikiem swojego żywiciela. Łazi za nim, ca
ły tryb życia doń przystosowuje. W zimie o- 
puszcza się na doły. W lecie, gdy na niskich 
obszarach dokuczają renom owady i gdy przed 
nimi uciekają wysoko w góry, biedny właści
ciel gna za stadem. Aby rozbrykane zwierzę
ta nie pogubiły sie, chwyta Lapończyk jedne
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go rena na lasso i zawiesza mu dzwonek na 
szyji. Dźwięki dzwonka i gromada psów pil
nują stada.

Lapończyk zży' się lak z psem, że nig
dy się nie rozstają. Śpią, jedzą, wędrują i na
wet modlą się razem w kościele. Bo Lapoń
czyk jest chrześcijaninem z pozoru. Chodzi do 
kościoła, a najchętniej obchodzi święta chrze
ścijańskie. Na Boże Narodzenie : na Wielka
noc czuje się jak w siódmem niebie; bawi się, 
modli i użvwa za długie miesiące nędzy. Na
wet na Wielkanoc karły północne żenią się 
gromadnie.

Ale w duszy Lapończyk został pogani
nem, dzieckiem i niewolnikiem przyrody. Tę
skni za Noidem, kapłanem-czarownikiem, któ
ry umiał tak cudownie porozumiewać się z 
niewidzialnymi duchami zmarłych i bogami 
przy pomocy bębna czarodziejskiego, podłuż
nego, obciągniętego skórą renifera, pomalo
wanego tajemniczymi znakami i obrazami. 
W obliczu nieubłaganej przyrody Lapończyk 
szuka Boga bliskiego, a tego Najwyższego, 
dalekiego, czci, choć go nie rozumie.

Powoli zanika koczujący typ Lapończy
ka. Norweski rybak uczy go życia osiadłego, 
przynosi mu kulturę wyższą. 1 oteż coraz wię
cej Lapończyków osiedla się nad morzem, ło
wi ryby jak sąsiad, Norweg czcigodny, i pro
wadzi życie skromne, surowe a pobożne jak 
owi rybacy, pierwsi apostołowie Chrystusa.



VII.

Początek końca. — Słońce w nocy, — Dzień tryumfu 
Lofotów i fjordów. — Trondhjem, Ogród Północy. — 
SmuteK powrotu. — Kabaret na drodze Wikingów — 

Pożegnanie „Polonii“.

Cztery niezmiernie długie godziny „nocy”, 
w ciągu których od czasu do czasu pokazy
wało się słońce zza mgieł, spędziliśmy na 
Nordkapie. O godz. 3 „nad ranem” zaczął się 
powrót. Bohaterscy zdobywcy przylądka 1) wi
tani byli przez resztę spojrzeniami zazdrości 
i okrzykami wesołości. Ale ludziom, gdy mieli 
z łodzi rozigranej wskoczyć na trap, stawa
ły włosy dęba. Niejeden przytem oberwał gu
za. Inż. Kazimierz, tensam, który grał „Bia
łego Niedźwiedzia”, ani rusz nie mógł zdecy
dować się na skok. Wreszcie wywlekli mary
narze biednego niedźwiedzia z potłuczonemi 
kolanami. Odeszło się pozatem bez ciężkich 
ran i trupów.

') W Hornviken wylądowały 192 osoby, na szczyt 
Nordkapu wyszło z nich zaledw e kilkanaście.
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Zgłodniali, zmarznięci rzuciliśmy się na 
gorące parówki z kapustą i na gorącą czarną 
kawę. A potem—spać? Nie. Zamieniliśmy się 
na istoty Północy, które w lecie zapominają 
o długim śnie.

Powrót ma coś z nastroju zamierania. 
Płynęliśmy obok gór, gdzie wszystko jest 
dziwne, egzotyczne, co widzieliśmy dopiero 
jeden raz. Płynęliśmy dzień cały 26.V1I, a 
przecież nikomu nie przyszedł do głowy en
tuzjazm, a nawet zainteresowanie. Hammer
fest? Znamy dobrze. — Lyngsfjord? — okle
pane widoki. Zrozpaczona „Polonia'’ wyda
wała coraz to nowe ryki zachęty, ale oczy 
znurzone ledwo raczyły coś zauważyć.

— Czemu nie zawieziono nas na Szpic- 
berg? Tak niedaleko. A tu? Na co tu patrzeć?

Dopiero, gdy nadeszła godz. 21,30, a słoń
ce, spłókawszy chmury z nieba, wypłynęło na 
czysty błękit, zabłysły oczy.

— Pogoda! Zobaczymy słońce o północy!
Na sygnał słoneczny jak na komendę od

wróciła się „Polonia” tyłem do czarnych ścian 
górskich i szła srebrną, roziskrzoną drogą ku 
słońcu. Znaleźliśmy się wkrótce na pełnem 
otwartem morzu. Słoneczna gwiazda, bohater 
chwili, stała oko w oko. Oczekiwali jedni od 
niej cudu, drudzy widowiska. Tym razem na- 
pewno nikt nie siedział w kajucie. Są momen
ty, kiedy ludzie nawet naiubożsi duchem, 
mali lub przepracowani, dają się oczarować 
pięknu, przyrody. Stają się więksi od zwierząt,
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sięgają podniesioną głową w zaczarowany kraj 
piękna. Nawet grupka brydżystów, która do
tąd na wszelkie uroki była nieczuła, zainte
resowała się nocnem słońcem. Wstał i p. Jo
nasz od kart. Wyprostował zmęczone ciało, 
patrzał w niebo. Był w tej chwili większy od

„Szła srebrną, roziskrzoną drogą ku słcńcu“.

psa, jaszczurki czy węża. Nie dla rozkoszne
go ciepła promieni szukał słońca. Patrzał 
w słońce z,mne, niegrzeiące jak woda, ku 
kłórej szło.

Pan Jonasz patrzał. Jakieś niezgłębione 
myśli nurtowały mózg.

— Widzicie? Dziesiąta minęła, a słońce 
świeci. U nas już śpią.
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— No, dosyć—rzekła paru Regina.—Kto 
rozdaje?

Pan Jonasz rozdawał karty, ale zerkał raz 
po raz ku słońcu.

A ono utkwiło przez chwilę nad czarną 
wyspą i wydało się jak płonąca głowa ką
piącego się w morzu olbrzyma. O godz. 22,30 
zaczęła się dziwna gra. Z całego nieba por
wały się chmurki i szły jedna za drugą ku 
słońcu. W ciągu pół godziny skupiły się nie
mal wszystkie koło płomiennego wodza. A ten 
układał je w szeregi trójkątne, wydłużone 
hen ku północy, wierzchołkami zwrócone ku 
niemu. Bystre światło oka ciskał aż po same 
ich krańce, że, chociaż zwarte, były prześwie
tlone, złociste, odtajeinmczone.

Tymczasem od strony przeciwmej, od po
łudnia, południo-zachodu i południo-wschodu 
nieprzejrzany tłum blasków i barw zapełnił 
trybuny powietrza. Przenikały się wzajemnie 
różowe główki, krwawo-ceglaste, seledynowa, 
srebrzyste, fjoletowe. Podziwiały słońce, biły 
mu różne świetlane brawa i skakały w prze
paść mroku. W niedługim czasie trybuny 
świateł opustoszały, mrok przykrył je ciemną 
kurtyną.

Została na pociemniałem niebie tylko 
wspaniała głowa i jasno-złocista, zabezpieczo
na z wszystkich stron szeregami złocistych 
chmur droga, którą przejść ma niezachodzące 
słońce.

Nadeszła godz. 23,30. Słońce zeszło lekko
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w morze, zanurzyło w niem swoje światło 
i płynęło spokojnie ku północy. Ciepło było 
i bezhałaśliwie. Żaden zgrzyt nie profanował 
niezwykłej kąpieli. Ziemia przybladła, niebo 
przygasło; nie było żadnej rzeczy dokoła, 
coby odwrócić w tej chwili śmiała uwagę 
świata ziemskiego od słońca. Nawet szeregi 
złociste chmur roztapiały się i zniknęły wkrót
ce bez śladu.

A słońce jest łagodne, pozwala bezkar
nie patrzeć w swoje oblicze zaróżowione, oto
czone złocistą aureolą, ogromne jak nigdy. 
Jest tak blisko. Słychać niemal oddech pło
miennej głowy.

Straszna tęsknota za nieskończonością 
zda się prawie u kresu spełnień. Gwiazda ży
cia naszego, ogrodnik wszelkiego istnienia na 
ziemi przyszedł obcować z ziemią, z dziecię
ciem, z częścią duszy swojej. Powietrze prze
pełnione muzyką pieszczot, poszeptów, west
chnień, łkań, uśmiechów. Nareszcie na chwilę 
złączeni. O jakże wielką i piękną jest chwila 
połączenia słońca z ziemią!

Cieszy się zdarzeniem i moja dusza. Wy
ciągam ramiona, garnę się ku harmonji Ko
smosu : zdaje mi się przez moment, że nie 
jestem istotą tułaczą, porzuconą na bezmia
rach ziemi. Słońce,—jesteś przy mnie blisko, 
tak blisko, jak tylko ojciec i najlepszy przy
jaciel być może. Twój płomień nie pożera 
mnie, ziemia nie czeka lubieżnie na czas 
grzebania mojego ciała dla rozkładu. Jest
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piersią, pełną dobroci, łagodności, łuazkiej 
niemal czułości. O! Słońce i Ziemio, dziękuję 
wam za tę chwilę!

Na rękę upadła łza, — głupia łza wzru
szenia.

Samuel jest mądrzejszy. Kosztem słońca 
zabawia dwie Żydóweczki.

— Widzicie? Wygląda jak pewne naczy
nie wywrócone?

Odwracam oczy na góry, co snują się 
nieprzerwanym ciągiem obok okrętu, ciemne, 
podobłoczne, jak mury fantastycznych zam
czysk. A raczej jak litery tajemniczego alfa
betu. Czytam: „Bóg jest wielki. Śmierć jest
nad ziemią. Życie jest walką”.

W sali jadalnej trzeciej klasy kręcono 
się w takt muzyki. Puściłem się w wir tańca. 
Zdawało mi się, że tańczę dokoia Słońca, dla 
Słońca. Tak musieli tańczyć poganie, gdy 
w kuli ognistej widzieli Boga.

O godz. 1-ej kończy się sielanka. Słoń
ce wydziera się z objęć ziemi, lcizie pisać 
swoje świetliste łuki na niebieskiej księdze 
Kosmosu. ** tt

27.VII był prawdziwym dniem tryumfu 
Lofotów, fjordów i gór Norwegji. Ukazały się 
w całej krasie wyspy niezrównanej piękno
ści. Jakaś niesamowicie wspaniała, potężna,, 
groźna warownia. Wyścig kształtów, których 
tysiące pędzi w dal nieba. W gmatwaninie
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wysp trudno odróżnić przerwy. Wszędzie gó
ry spadają gwałtownie, aż do morza, a nigdzie 
nie widać ich rozdarcia. Nieśmiertelnie mocne 
i trwałe. Ńiepodobna oprzeć się wrażeniu, że 
są żywe i że wiodą jakieś tajemnicze byto
wanie olbrzymów.

Co chwila rodzi się nowy zachwyt. Wy
daje się, że to już szczyt uniesień, że nie mo
że nastąpić nic piękniejszego. Oto wieniec 
gór zamyka się zewsząd. Jak boska korona, 
uwieńczająca ludzkie natchnienia. Wkrótce wi
dok się prze.nacza; przychodzi nowy szafir 
wykrojonego morza, wyłaniają się nowe rzeź
by gór. I tak bez końca. Nawet głębie starają 
się dodać krasy krainie czarów. W niezwy
kłej ilości podpływają duże, barwne, tęczowe 
klosze meduz, delfiny kreślą czarne tuki po
nad wodą, która iskrzy się, drga, mieni.

— Fata morgana! —
Naprawdę pojawia się i obraz bezciele

sny. Srebrzysto-białe mgły rozdzielają gory 
od siebie, stawiając je na sobie wierzchołkami. 
Trudno odróżnić, które góry są prawdziwe, a 
które ułudne. Czy te, co stoją na wodzie, czy 
tamte, co stopami wyrastają z nieba? Wszyst
ko jedno. I jedne i drugie znikną wkrótce jak 
senne marzenia. „Polonia” mknie szybko, jak 
koń spragniony szybkiego powrotu. Przepły
wa przez cuda niby przez zwyczajny gości
niec morski i każe pić, pić na umór z czary 
piękna.

O godz. 16-ej Lofoty są już za nami.
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Zbliżamy się do Koła Polarnego. Svartisen roz
tacza groźne uroki. Wpakowawszy się do wą
skiego Holandsfjordu podpływa „Polonia'’ pod 
zwały śniegu i lodu. Język Svartisena oiało- 
seledynowy opuszcza się w tem miejscu pra
wie do samego morza. Wąziutki pas regli 
broni od zetknięcia dwu potęg.

Holandsfjord. — Język lodowca Svartisen dochodzi 
prawie do morza.

Ledwo odwrócił śmy się od lodów, nad
płynął wytworny statek pasażerski ’’Lützow”. 
Nie było powitań chorągwianych ani okrzy
ków. Chłód powiał od statku niemieckiego, 
chłód przykrzejszy od tego, co szedł ku nam 
od lodowca.
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W trzy godziny potem wyłoniła się gó
ra Hestmannen (568 m.), która usadowiła się 
na samem Kole Podbiegunowem. Wygląda 
;ak rycerz na konia; broni dostępu do krainy 
Lodów.

Wkrótce uspokoiły się cuda. Płynęliśmy 
znowu przez otwarte morze po czerwono-pło-

Holandsfjord — Fragment lodowca Svartisemi.

mienistej drodze. O godz. 21-e] ukołysał du
sze koncert, ubawiły deklamacje kapelana, 
którego tragiczne jęki budziły zdrowy śmiech.

Wyszedłem, by zobaczyć się znowu ze 
słońcem nocnein. Ale tuta] iuż król ciemno
ści o władał ziemią. Przez pewien moment 
przebiła strzała świetlana nacierające mroki,
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przedarła się przez przełęcz górską i rzuciła 
krwawo-miedziany pomost na morze, aż hen 
ku „Polonii”. To było ostatnie moje pożegna
nie z nocnem słońcem Północy. Przyszła noc 
bezsłoneczna i dawno upragniony sen.

Góra Hermannen. — „Wygląda jak rycerz na koniu“.

*

Do Trondhjemu *) przypłynęliśmy dnia 
następnego o godz. 13-ej. Morze było spo- 
kojone, niebo pogodne, przejazd motorówka
mi z „Polonii” do miasta odbywał się spraw
nie i wesoło. Przystań skromna ożywiła się;

) Inaczej Nidaros.
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raz po raz wysiadali z szalup pasażerowie pol
scy i rozchodzili się grupami po mieście, za
ludniając puste prawie o tej porze dnia ulice 
i place dawnej stolicy Norwegji.

Z przystani ruszyliśmy odrazu na pryn- 
cypalną ulicę Munkegade. Milutka, ładna, nie-

męcząca ulica. Sklepów dużo, — szczegól
niej z wyrobami srebrnymi i owocami, — ale 
nie krzyczą reklamami. Ludzie przesuwają 
się spokojnie po szerokich i czystych chod
nikach. Jasnowłose dziewczęta, z których wie
le paraduje w spodenkach, idą zwiewnie, nie
mal bezszelestnie. Ba, nawet samochody sta
rają się przemykać bez hałasu po asfalto
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wych jezdniach, obramowanych bujną ziele
nią drzew i drewnianymi domami. Poprostu 
sielanka w duźem mieście.* *) Sielankowo wy
gląda nawet ogromny, największy podobno 
w Europie drewniany gmach z r. 1775, rezy
dencja królewska w czasie pobytu króla w 
Trondhjemie.

Trondhjem. — „Jasnowłose dziewczęta id*i zwiewnie“.

Dosyć niesamowicie wygląda na tle ła
godnego krajobrazu surowa kolumna z szty
wnym posągiem króla Olafa Tryggvessona 2),

14

') 55.000 mk.
*) z 1923 r
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pierwszego krzewiciela chrześcijaństwa wt Nor- 
wegji, założyciela Nidarosu, fundatora pierw
szego w Norwegji kościoła i pałacu królew
skiego w Trondhjemie. W takich surowych 
symbolach kocha się dusza Norwega.

Trondhjem. — Pomnik Tryggvessona.

Na szczęście groźny pomnik wysługuje 
się jasnemu słońcu. Postawiony na środku du-
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żego placu targowego, porzeźbionego w lin- 
je i cyfry, pokazuje cieniem swoim godziny, 
jest wskazówką wielkiego zegara słonecznego. 

Za pomnikiem niedaleko już do katedry.

Trondhjem. — Portal katedry.

Jest to najwspanialszy kościół Skandy- 
nawji. Wystrzela śmiało gotykiem z pośród 
bukietu skweru, udostoiniony romańską powa
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gą. Możnaby dużo pisać o tym kościele. Jak 
w ciągu wieków po każdym pożarze, których 
wiele niszczyło świątynię, zmagały się z so
bą linje, kształty, — jak nowe pomysły ar
chitektów wdzierały się w dawne formy. 0- 
statecznie odnowiony niedawno, zachował cha
rakter średniowieczny.

Kościół jest tak bogaty, jak jego dzieje. 
Wyrósł na grobie św. Olafa 1), patrona Nor- 
wegji, jako ogromny kwiat jego dzieła o- 
chrzczenia ojczystego kraju. Kult św. Olafa 
był tak wielki, że Trondbjem stał się po jego 
śmierci celem pielgrzymek Norwegów i wzbo
gacił się niepomiernie. Dopiero reformacja o- 
studziła zspały pielgrzymie. Srebrna skrzynia 
ze zwłokami świętego została w Danji znisz
czona.

Katedra Trondbjemska była w 11 i 12 w. 
miejscem grzebania królów. Od 1814 odbywa
ją się w niej koronacje królewskie mimo, iż 
od 1624 r. Oslo zostało stolicą państwa.

— Słyszał pan, że dzisiaj właśnie przy
pada 901 rocznica śmierci Olafa? Trzeba zo
baczyć uroczystości, — zwrócił uwagę dr. 
Antoni.

Jakoż nie omieszkaliśmy skorzystać z 
okazji. Wywiedziawszy się, o której uroczysto
ści się odbędą, przyszliśmy punktualnie. Olbrzy
mi kościół wypełniony po brzegi publicznoś
cią, jakby z jednej rodziny złożoną, z jedne-

») 995 — 1030
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go średnio zamożnego stanu. Kazanie niewi
dzialnego dostojnika luterańskiego kościoła 
norweskiego słychać było przez megafon; roz
nosiło je radjo na cały świat. Mszę odpra
wiano skromnie, bez katolickiej ponmy Twa
rze zapełniających świątynię były skupiane, 
ale nie siliły się na książeczkową egzaltację, 
na dewocyjne szepty i zawracanie sztuczne 
zamglonych oczu.

Naraz śpiew napełnił kościół tęczą róż
nobarwną gtosów dźwięcznych, szczerych, roz
jaśnił skupione twarze. To śpiewał chór dziew
cząt jasnowłosych, wystrojonych w białe su
kienki i kwiaty białe. Wyszliśmy podniesieni.

Na świecie było tak cudownie, a okoli
ce nęciły tak pięknymi krajobrazami, że zre
zygnowaliśmy z posiłku i wyjechaliśmy auto
busem za miasto na południowy wschód do 
Leirfoss1). Przedmieście Ilen dało nam do sko
nały obraz norweskiego miasta ogrodu, ślicz
ne małe domki różnobarwne, porozrzucane 
jak kwiaty wśród ogrodjw. Robotnicze domki 
są zarówno strojne w czystość 5 zieloność 
jak domki urzędników czy kupców.

Szofer z zadowoleniem obserwował na
sze uznające miny. Niemniej zadowoleni by
liśmy i my z pięknych widoków jak i z do
skonałej szosy, po której jechaliśmy nie go
rzej jak po A lejach Ujazdowskich. Bo trzeba 
wiedzieć, że od szeregu lat mmął już ok.es,

) Foss = wodospad.
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gdy po Nurwegji jeździło się wyłącznie dwu- 
kołowemi, dwuosobowemi bryczkami, zaprzę- 
żonemi w konie, które co 1015 km. zmienia
ło się na stacjach. Teraz tylko w odległych 
zapadłych kątach utrzymuje się taka komu
nikacja. Prawie wszędzie zaś pobudowano 
wspaniałe szosy, nieustępujące szwajcarskim, 
po których samochód obwozi podróżnych 
wśród cudownych okolic. Łatwo sobie wy
obrazić, ile trudu i pieniędzy kosztowało prze
prowadzenie takich dróg poprzez niegościnne 
góry i fjeldy. Norweg jednak, zamiast wysi
lać się na wojny, walczył ze skałami i może 
się dzisiaj pochlubić niezwykłymi sukcesami. 
Oprócz szos zaprowadził szereg linij kolejo
wych, z których cztery przedostają się aż nad 
brzeg zachudni, poprzebijawszy moc tuneli, 
zabezpieczywszy się przed śniegami fortyfi- 
kaeiaini ochronnemi. Aż do Narvik można 
już zajechać -pociągiem wygodnym. Jedynie 
krainy Troms i F'nnmark zostały dotąd przez 
szyny kolejowe nienaruszone. Tam docierają 
w zimie na brzeg' okręt i motorówka pocz
towa, które wysyła co pewien czas centrala 
w Trondhjemie.

'-e-i Czy to nie Karpaty nasze? — pyta 
panna Lila.

Naprawdę, że ma rację. Wyniosłe wzgó
rza, bujne łąki, pola, szumiące kłosami psze
nicy, żyta, jęczmienia, owsa, lasy szpilkowe. 
A oto i rzeka rwąca: Nid.

Jedziemy lewym brzegiem rzeki i wkrót
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ce spostrzegamy potężny wodospad, domy 
Leirfoss.

Wysiadamy i z okofic restauracji Fosse- 
stuen oglądamy rozhukany żywioł, przez czło
wieka częściowo wykorzystany. Z 23 m. wy
sokości spada masa wodna, rozbryzgując się 
na ruchomą, śnieżystą miazgę. Turbiny piją

Trondhiem. — Górny Leirfuss.

zimną krew Szalejących wód i przetwarzają 
na żar elektryczności. Oba wodospady: dolny 
i górny Leirfoss dają Norwegom 13.000 H. P, 
siły elektrycznej

Po dwudziestu - minutowej przechadzce 
nad Nidein, u zbocza lesistego wzgórza, peł-

• i ; 'Lj1 s * \ -> a ■ * .. V! '« -i
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lieg o aromatu żywicznego, stajemy u stóp 
górnego wodospadu.

— O! czemu w Polsce nie mamy takie
go cudu! Siedziałabym całymi dniami i słu
chała opowieści o mocy, zaklęte? w te wody! 
rzekła rozpromieniona panna Lila.

Ma rację. Nasz wodospad Prutu czy ta
trzańskie wodogrzmoty Mickiewicza są minja- 
turą górnego Leirfossenu, rzucającego olbrzy
mie masy wod w trzydziestodwumetrową prze
paść. A to jeden z tysięcy wodospadów, które 
huczą w górzystym i tarasowatym kraju norwe
skim. Wody największego wodospadu Rjukanu 
ds ją podobno 250 tysięcy H. P.. A te w Notod- 
den, Drammen, Sarpsborg, Hónefoss, Oslo i inne 
jakże pomagają człowiekowi w pracy! Razem 
zgórą miljon osiemset tysięcy R. P. energji 
dostarcza Norwegom woda, a dziesięć miljonów 
czeka jeszcze na wykorzystanie. Przemysł drze
wny, celulozowy, papierniczy, metalurgiczny, 
a głównie elektrochemiczny czerpią siły z bia
łego węgla.

Siedz'eliśmy nad wodospadem na kraju 
puszystej łąki, zapatrzeni, zasłuchani. Jakiś 
chłopak łowił ryby na wędkę. W pewnej chwili 
wyciągnął dużego pstrąga, pogłaskał rybę 
niespokojną i włożył z pietyzmem do worecz
ka Hej! Mają tutaj używanie amatorzy węd
karstwa! Noiwegja ma najlepsze w Europie 
tereny rybołówcze. Iluż to Anglików kręci się 
z wędkami po Norwegji, wyciągając z rzek 
łososie i pstrągi, nie bacząc, że dzierżawa ry
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bołówstwa jest dość kosztowna. Inni wyku
pują karty myśliwskie i łażą z dubeltówkami 
na dzikie ptactwo oraz na czworonogi, któ
rych w Norwegji też nie brak.

Zbliżył się wieczór, gdyśmy nareszcie 
zdołali oderwać się od kuszącego widoku. 
Autobus, którym mieliśmy wracać, uciekł. 
Trzeba było czekać na przypadkowego wy
bawcę. W małym sklepiku zawarliśmy tym
czasem znajomość ze starcem, który widział 
Nansena i Amundsena po ich wyprawach. Pa
miętał Gdańsk, mówił parę słów po polsku.

Dawno, dawno już temu, jak był w Pol
sce i to przez parę lat.

Nadszedł autobus. Pożegnaliśmy serdecz
nie staruszka i te piękne okolice, które zosta
wiły dużo miłych wspomnień.

Wieczór w Trondhjemie dobrze jest spę
dzić nad wodami Nidelfu. Na schodkach, wio
dących z bramy domu wprost do rzeki, siedzi 
matka z wieńcem dzieci i opowiada im o fjor- 
dach, o krajach dalekich, do których dostać 
się można, płynąc ciągle tą wodą. Dzieci słu
chają, patrzą w wodę i na łódź, która prze
suwa się cicho. Gbok stoją stare budynki, 
magazyny, pobudowane na palach i przeglą
dają się w rzece jak kilkaset lat temu. Drew
niane mosty zwodzone podnoszą się z usza
nowaniem przed nadpływającym statkiem. 
Tutaj można spotkać podchmielonego mary
narza, międzynarodowego włóczęgę i Żyda, 
międzynarodowego handlarza.



— Pan Żyd? zapytałem po niemiecku 
napotkanego semitę.

— Właśnie, Żyd — odparł. A pan?
— Polak.
— O! to tam dużo Żydów. A tutaj nas 

niewielu, w całej Norwegji będzie parę tysięcy.

Trondlij^m. — „Stoją stare budynki, magazyny na 
pal afhu.

Tyle, co katolików. Wszystko prawie ewan 
geliki. ') —

Macie swoją synagogę?
— Mamy jedną.

‘— Dobrze wam?
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— Ano, tolerancja, panie. Naród dobry- 
Jest tu jeden z Polski. Był Lewy, jest Lewi- 
sen. —

Gdytn dnia następnego wybrał się zno
wu na zwiedzanie miasta, zdało mi się, że 
znam je już na wylot. Więc znowu za miasto, 
tym razem na zachód do Fjellseter i Ski- 
stuen z pięknem schroniskiem w stylu norwe
skim oraz na górę Grakallen, skąd istotnie 
pyszny roztacza się widok na Trondhjem, na 
„groźną” twierdzę na wyspie Murndiolmen, 
wyrosłą w XVII w na miejscu klasztoru Be
nedyktynów, w której armatach tkwią dzisiaj 
drewniane kołki, oraz na daleką okolicę. O 
godz. 16-ej opuściliśmy „Ogród Północy”, wy
wożąc z niego prócz wspomnień dużo srebr
nych cacek oraz bananów i pomarańcz, które 
są w Trondhjemie bardzo tanie.

*
* *

— Dzisiaj już trzydziesty — zauważył 
ze smutkiem ks. Michał. — Za trzy dni bę
dziemy w Gdym. —

— Wszystko jedno — wziuszyłem ramio
nami. — Skończyło się.

— Właściwie tak.
Siedzieliśmy pokurczeni i pomęczeni. 

Szkiery przesuwały się obok nas szare i mo
kre. Pogoda popsuła się. Kiepsko. Ten i ów 
zaczynał już wchodzić na manowce polityki, 
ten i ów wyciągał z worka kłopotow drobiazgi.
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— Słyszał pan - odezwał się po długie] 
chwili ks. Michał — o pasażerze, który iedzie 
na gapę?

— Nie. jakże to* — odparłem zacieka
wiony.

— Gdyśmy stali na redzie w Trondbje- 
mie, złapano ptaszka. Tłumaczył, że chciał je
chać do Ameryki. Pomylił się. Ładna pomyłka?

— Co z nim zrobiono?
— Ano dostał miłe zajęcie; zwózkę wę

gla do pieca. A to ci. Wie pan, mówił mi 
stary wyga, ten Duńczyk inżynier, że czasem 
to paru takich gagatków „ślepych” znaidują 
na okrętach. Kryją się oni pod płótnem w 
szalupach, gdzie mają suchary i słodką wodę, 
co to, wie pan, przygotowuje się na wypadek 
potrzeby ratunku. Ale może już czas na je
dzenie?

— Nie, jeszcze godzina.
— To nic, chodźmy, posiedzimy w jadalni.
1 tak przeplatało się nudy nowinkami i 

jedzeniem. Tylko na spanie szkoda było jesz
cze czasu. O godz. 18 ej zeszli z pomostu ka
pitańskiego piloci norwescy, wystrojeni w czar- 
re tużurki i meloniki, skromni przedstawiciele 
znakomitej marynarki norweskiej.Zeszli 
zwinnie po drabince do motorowkii, która po 
nich podpłynęła i podążyli w stronę Bergenu.

ń W Htosunku do liczby ludności flota handlo
wa NcrrWegj jest największa na święcie Pod względem 
tonaiu stoi na siódmem miejscu t j. ok 3 milj. hrutto.
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— Cześć! Dziękujemy! — sypały się za 
nimi okrzyki.

To był widomy znak pożegnania Norwe- 
gji. Wkrótce wypłynęliśmy na pełne morze.

Niechaj nikt nie przypuszcza, że bez pięk
nych widoków musi być w podróży smutno. 
Dopóki istnieć będzie alkohol, humor nie za
ginie. Przedziwnemu płynowi zawdzięczaliśmy 
tekst uroczystości Koła Polarnego, on natchnął 
doktora Stanisława z Leszna do urządzenia 
„Wesołego Wieczoru”.

Kabaret zaczął się, jak należy. Student 
Zygmunt robił „conferenciera”, wychodząc z 
założenia, że trzeba gadać cobądź, byie pi
kantnie i głupio. Ludziom nie w smak poszło 
to gadanie, chłopak wyglądał za uczciwie.

Orkiestra zagrała wiązankę pieśni pols
kich. To zawsze smakuje.

Na estradę wstąpił kapelan okrętowy. 
Czując ciążący na sobie obowiązek podnosze
nia dusz, krzepienia słabych, rozweselania 
smutnych, pouczania nieświadomych, próbo
wał zacny kapłan już parokrotnie swych sił 
aktorskich. Niestety efekt był zawsze odwrot
ny zamierzeniom. Owieczki pokpiwać wresz
cie zaczęły z pasterza. Teraz kapelan zreha
bilituje się. Zaczął. „Paweł i Gaweł“. Rzecz 
nie nowa, ale występ interesujący. Poważny 
kapłan próbował rozśmieszać, a ludziom, sza
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nującym sukienkę kapłańską, na płacz się zbie
rało. A już, gdy uświęconą głowę ubrał w 
chustę babską i jął deklamować „Dziada i ba
bę”, westchnęła nawet panna Lila, choć nie 
jest dewotką, poczerwieniała ze wstydu pan
na Marja, bo jest bigotką. Co też za głosy 
wydawał aktor w sukni kapłańskiej, jakie 
stroił miny! Dobrze, że zaraz po nim ryknął 
dr. Stanisław, rozśmieszając do łez aktualne- 
mi piosenkami. Różne były potem piękne rze
czy. Aż redaktor Mieczysław wystąpił z re
welacyjnym punktem „Z tajników gazetki okrę
towej”. Pozna była godzina, ludzie pomęcze
ni, a redaktor się rozmachał. Wiąże długie 
okresy, wali skompilowane porównania, się
ga do matematyki, statystyki. Gada pięć mi
nut, publiczność słucha; gada drugie pięć mi
nut, publiczność czeka; gada dalszych pięć 
minut, podnoszą się luźne okrzyki; gada da
lej, zrywają się huczne brawa. Redaktor za
chęcony, mówi z rosnącym zapałem. Ale bra
wa nie ustają. Redaktor promienieje, chwyta 
dogodną chwilę i gada znowu. Wrtedy zrywa 
się huragan oklasków, tupotanie nóg. Mówca 
czeka, próbuje przekrzyczeć tumult, ale okla
ski wciąż trwają i stają się głośniejsze, gdy 
redaktor zaczyna znowu mówić. Nareszcie 
zrozumiał pan Mieczysław, że te brawa są 
śmiertelnymi pociskami i wycofał się z imprezy.

W krotce potem widowisko się skończy
ło. Wyszedłem na pokład. Niebo było czyste, 
pełne gwiazd. Dawno niewidziany księżyc pa
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trzał na statek i śmiał się, śmiał do rozpuku.
— Inny świat — pomyślałem. — Minęła 

sroga Skandynawja.— I poszedłem zatańczyć.
Amatorów ruszania nogami by*o niewie

lu. Puściłem się w tan z panną Lilą. Światło, 
muzyka, kobieta, wino, robiły swoje; rozma
rzenie, czar. Nagle uczułem tęgi cios w gło
wę, przed oczaim zatrzepotały ciemne ptaki. 
Gdy po chwili zdążyłem zorjentować się w 
sytuacji, ujrzałem pannę Lilę z rączką na wy
krzywionych boleśnie ustach.

— Co się stało? — szepnąłem.
— To ja — mruknął grubym głosem ten, 

co grał Białego Niedźwiedzia—Bardzo prze
praszam Niechcąco, — Minę miał szczerze 
zakłopotaną.

Coż robić? Użył głowy mojej niby mło
ta do podważenia zębów panny Liii. O! Pols
ko! Przywiezie ci „Polonia” z wyprawy polar
nej białego niedźwiedzia, godnego następcę 
Basi Murmańskiej.

*
* *

I znowu przyszła Kopenhaga z miedzia- 
no-złocistemi wieżami i znowu niezmierzone 
przestrzenie wód, okraszone mnóstwem pa
rowców, łodzi oraz budzących zachwyt stat
ków żaglowych. Ślizgały się po stalcwej po
wierzchni szkunery o fantastycznie rozpiętych 
skrzydłach ukośnych; jedno, dwa, trzy, a na
wet cztero-masztowce. Uciekały jak czarne
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widma żaglowce z podniesionemi prostokątnie 
skrzydłami, brygi dwmnasztowe, barki trój- 
masztowe, przemykały się klipry o żaglach 
szerokich, a nisko rozpiętych, jakby przykuc
nięte.

Pogoda była cały czas piękna, Bałtyk jak 
staw spokojny. Tylko w duszach podnosiły 
się chmury kłopotów, trosk Jak w Gdyni 
przemycić kupione pamiątki? Jakim pociągiem 
najlepiej zaiechać i t. p. Ogonki, które utwo
rzyły się przy odbieraniu zaświadczeń dla 
zniżek kolejowych, pełne były narzekających. 
Jednem słowem humory pod psem.

Toteż, gdy „Polonia” w odległości paru 
kilometrów od Kopenhagi zatrzymała się i ma
rudziła z dalszą jazdą, podniosły się niecierp
liwe głosy:

— Co się stało? Czemu nie płyniemy?
— Czekamy na spóźnionego pasażera, 

który pojechał do Oslo, aby odwiedzić brata, 
posła polskiego — rzekł oficer uspokajająco.

Wszyscy z napięciem patrzali w stronę, 
skąd miał przybyć maruder. Minęła godzina, 
nikt nie nadpływał.

— Nic przyjedzie. Poco czekać?
— Nadał radjo-depeszę. Powinien być 

lada chwila.
Pięści zaciskały się, języki złorzeczyły 

sprawcy opóźnienia. Obmyślano sposoby uka
rania.

— Niech zapłaci pięćset złotych kary!— 
wygwizdać go! — Zbojkotować towarzysko!
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Po półtoragodzfnnem oczekiwaniu nad
płynął duży holownik duński, zdolny pomie
ścić paręset osób, wiozący opoźnionego jego: 
mościa. Zabieraliśmy się właśnie do obiadu. 
Na dany sygnał wysypała się gromada z ja
dalni. Spuszczono drabinkę linową.

i

„Polonia“ na redzie.

— Patrzcie, jak się boi! Ha! ha! Jak łyd
ki mu drżą! A to go ładnie musiał holownik 
kosztować.

Pasażer wylazł, przywitany drwinami. 
„Polonia“ ruszyła dalej.

Zły humor wyładowywał się nadal przy 
lada okazji. Gdy dnia tego wcześnie zabiera

ło
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łem się do ostatniego snu na statku, znowu 
uczułem, że coś gniecie mnie w bok.

— Co u kata! Tym razem zabrałem się 
do zoadania tajemmcy. Pod materacem leża
ło drugie koło ratunkowe.

— No, — mruknąłem uspokojony — na
reszcie wyśpię się wygodnie.

Wszedł inż. Juliusz. — Pan zabiera się 
do spania? A uczta pożegnalna?

Choć senna gfowa leciała z karku, nale
żało wstać. To ostatnia wspólna biesiada na 
statku. Kapitan Stankiewicz zejdzie z „Olim
pu” i będzie z nami przy wspólnym stole. Ja
koż przyszedł. Żegnał się z szarym tfumem 
trzeciej klasy prosto i szczerze. Zły humor 
przemienił się w smutek rozstania. Tak do
brze jednak było nam razem! Niejeden z pa
sażerów w kielichu doskonałego wina, kió- 
rem nas na ostatku uraczono, ukrywał drżące 
ze wzruszenia wargi. A już każdy, gdy wznie
siono toast na cześć kapitana i jego załogi, 
zakrzyknął z zapałem:

— Niech żyje kapiian Stankiewicz! Niech 
żyje polska marynarka!

Nawet pani Natalja dała się unieść entu
zjazmowi i podniosła kielich wraz z innymi

A, gdy gwar przycichł, nachyliła się ku 
mnie, i patrząc czystemi, dobremi oczami w 
moje oczy, rzekła:

— Przeżyłam prawdziwą bajkę, o jakiej 
nie marzyłam już w życiu...
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O! tak. To była prawdziwa bajka ta pod
róż na polskim statku, w gronie dobrych lu
dzi ku krainie wiecznego piękna i wielkich 
dusz.

Koniec
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