
oskwa dzisiejsza.
Wyrażeń’a z podróży do sowieckiej 

Rosji. *

Od jednego s wybitnych pi ̂ wystawców 
ameryłctmfcich, który w tyćli dniach po
wrócił g podróży do Moskwy, uda to 'larr 
się’ zebrać garś.' wrażeń, które, podi-jemy 

7 poniżej naszym czytelnik«™ dodajemy je 
w forn.ie opowiadania, ta«, jak otrzyma
liśmy je o<i ®p ’ •zego rozmówcy. Red.

cif. •

Moskwa, wg wrześniu

® Propaganda na rzecz Hosji, szerzona v Sia- 
nach Zjednoczonych Ameryki Północnej ptzes 
misje % półurzędowe biura rosyjskie —  opowia
da nasz przedstawiciel poaróżny — tak kusi 
i. w pH, ze wreszcie i ja, mając zamiar Epe 
flzćuiii waLacyj moieh w Europie, zamiast jeź
dzić utartymi szlakami po Francji. Niemczwb 
i Belgji, zdecydowałem się pojechać dartej nr 

Wschód i zajrzeć do obecnej Rosji sowieckiej. 
Dawnej Rosji carskiej nie znałem, dlatego też 

° i  tera wiokszem zaciekawieniem zdecydo^ałe.
. ię jechać do kraju Leninów i Trockich, tak 
i fklamowauyfh w Ameryce. Murzę przyi nać, tr  
przybywszy Qo Europy i przejechać saj Pratejc, 

% lg ję  i Niemcy, zatrzymawszy się na jeden 
dzień w Warszawie klóra mnie przyjęła bardzo 
¿ościnnie i mile, wsiadłem nie bez małej fetóo 
-cji do pociągu Warszawa—Moskwa przez Nie- 
gorełoje... «;

Zawszeć Rosja dzisiejsze —  to eo§ egzotycz
nego. Czj mnie stamtąd wypuszczą, co lam 80- 
, baczę. czy kruj „zLawiennych“ reform Leninu 
i Trockiego naprawdę jest wart oglądania i 
czy reformy te dają szczęśliwość ich wyznać- 
€<)m — oto kwestje, które mnie interesowny i
zastanawiały.

*  # *
Przybywszj już na pierwi. ą tację roayjyka 

Ntegórjelcjc, gdzie zmienia się wagony polskie 
na roB/jokie, szerokotorowe, doznaje ei§ gzęze

fólnego wrażenia. Ubogo ubrani tragarze zabie
rają wnlizki i kufry do sali rewizyjnej, ;jdzie 
skrupulatnie przeglądany b&ga? składa się aa 
jrózki i ttdwozi do p iągu rosyjskiego. Płaci 
się ryczałtem płatniczemu, który wystawia ra
chunek od sztuki.

czące kije wrażenie na podi&żnych, ktćrym w 
taki sposób chce się imponować rosyjską „kul- 
turą* wiejską.

Ruch holejowy nawet na tej wielkiej magi
strali. juką jest linja Niegorjełoje—Moskwa jest 
minimalny. Wogóle transport odbywa się obec-

(.3 naCh Mositorgu, państwowego składu spożywczego ¡Sowietów w Moskwie nie imponuje ani
swemi rozmiarami, ani architekturą.

Po skończonej rewizji, pociąg rosyjski rusza 
i zaczyna się długa i nudna droga arśród póL 
leżących odłogiem i nieuprawionych Wprawdzie 
nti wszystkich chałupach przy torze ^olejowym 
widać kije od ante.i radjowych, ale jak mnie 
objaśniono w Moskwie, aparatów radjowych 
chlorom nie dostarczrnę. Dziwne robią te stćr

nie na wszystkich linjacb rosyjskich na jednym 
torze. gdyż drugi tor został dla oszczędnośc 
rozebrany. Pociągi więc stoją na stacjach bes 
końci i rozkładu jazdy, aż inny pociąg, biegną 
cy w przeciwnym kieruuku nadejdzie aa tę s?- 
mą stację gdzie się mijają Wagony na kolejach 

. rosyjskich są zniszczone i obdtrte. Napiwków

w pociągach dawać nie wolno, jak głoszą pla
kat'? umieszczone w wagonach, jednak wszy. 
scy napiwki te dają

• • •

Moskwa sama robi już u wjazdu samego 
straszne \jxraienie .ądzy i upadku Dawne dwor
ce kolejowe — Aleksandrowski . flikołajewski, 
nazywają się obecnie Białoruski i Oktiabrf ki. 
Kupa tragarzów opala przyjezdnych i zabiera 
walizki i bagaż« Na dworcu zaczyna się zmar
twienie. bo niema czem jethać do miart.a Opo
wiadano mi. że taksówek jest w tej ebwili co$ 
kilkadziesiąt na całą Moskwą i iaturain.e stal«} 
są w ruchu, tak, że trudno je zdobyć. Dorotki 
zaś, zaprzężone w marno, wychudzone szkapy, 
brudne i obszarpane, robi^ odrażające wraienie. 
Woźnice noszą poszarpane jakieś ubraniu. —  
Bruki na większości ulic w strasznyn, Hanie. 
Oto wygląd obecnej ulicy moskiewskiej.

Wprawdzie ruch tramwajowy 1 autobusowy 
jest znaczny (przejazd tramwajem kosztuje 10 
kopiejek), wszystko jednak wygląda tok zar 
niedbanie i  marnie, 4e nie da się porównać z 
żad-iem cywilizowanem miastem, które widzia
łem w mem życiu Tramwaje elektryczne po
stulają około trzydzieści linij tyle* prawie jest 
kursów autobusowych W tramwajach i autobu
sach ruch wielki gdyż stanowi to jedyny sno- 
sób lokomocji w rozległej Moskwie. TaksAs»ięi 
są koioru zielonego i niebieskiego i posiadają 
na lęwyfn przednim skrzydle napis TAX1, dla 
odróżnienia od Innych saijiochod^w Prywatnych 
maszyn wcale jednak nie iHdać Mkną tylko po 
ulicach ’samochody rządów*, — jak zauważyłem, 
przeważnie najdroższe marki amerykuńakia ■ i  
angielskie, a więc Packardy, Rolls Royce, Hi- 
spano Suizy. Widziałem tel kilka st?rych bar
dzo, ale luksusowych Mercedesów.

Misje dyplomatyczne i poselstwa obcych 
państw posil ają wszystkie samochody które 
mknij, przyozdobione w chorq.qirvki na nośnych 
państw, po ulicach Moskwy z zawrotną szybko
ścią, a wszelkie sygnały są tu dozwolone 
ryk na ul; ¡ach jest przeraźliwj Policja regwifje 
ruch na feKrzyżcwaina sb ulic baruzo hiedbuie



i  należy się strzec przy przechodzeniu jezdni, 
bo nigdy nie wiadomo, z której strony nadje- 
dzie auto.

Ulice są dobrze oêwieflone elektrycznością, 
za to bruki, jak wyże* powiedziałem, w stanie 
opłakanym. Przeważnie t. zw. kocie łby, .ioć 
tu i ówdzie zdarzają się kawałki asfaltu. Wy
asfaltowane są główne arterje, po których jeż- 
d żą komiSkrze i misje dyplomatyczne —  wszyst
ko to dla efektu, ale asfaltowane tandet}, ¡e 
Zwykle po środku jest pas asjaltu, a po bokach 
zwykły bruk z kocich łbów. Naturalnie więc 
owe kocie łby się obsuwają i wtedy zaczyna 
Bię pękanie i obsuwanie asfaltu.

•  *  *

Własność prywatna w kraju Lenina I Troc
kiego nie istnieje, jak wiadomo, hotele więc 
naogół przedstawiają się kiepsko. Hotele Me- 
tropol i Peterhof dawniej znane i dobre, zo
stały zamienione na t. zw. sojuzy. Jedynie do
brze prezentują się Hotel Savoy, Europa i daw
ny Grand Hotel, dzisiaj zwany powszechnie 
Bolszaja Moskowskaja Gostinnica. Tutaj jest 
centrum zagranicznego iycia  lyplomatycznego. 
Dwa razy w tygodniu odbywają się tu s "br unia 
dla dyplomatów i  zaproszonych przez nich go- 
ŚH.

Poselstwa zagraniczne naogół nie posiadają 
własnych gmachów, a dużo przedstawicielstw 
fctale urzęduje w pokojach, wynajętych w owej 
Bo.szoj tooskowskoj Gostinnicy.

Dla ułatwienia komunikacji istnieją w  Mo
skwie telefony i działają wcale nieźle. Obecnie 
zmieniają w nieb obsługę na automatj czną. Roz
mowa kosztuje 15 kopiejek Kaide poselstwo 
posiada viïannych montei ów, elektrotechników 
i t. d., własnych lekarzy, dentystów i fryzje
rów, aby nie korzystać z sojuzów i kooperatyw 
miejscowych. Podsłuch telefoniczny naturalnie 
kwitnie, a kaide przedstawicielstwo zagranicz
ne ma miłe vis-a vis w postaci lokalu G. P. U., 
które bacznie zwraca uwagę na ka*edj krok dj 
plomatów i na wszystko, co w danym poseł 
Btwie się dzieje.

.Wszyscy członkowie korpusu ayplomatyczne-

go  i ‘ eh rodziny są sfotografowani pr„ez miej
scowe G. P. U. dla łatwiejszej kontroli. W a uli
cach sprzedają dzień: ik i tylko rosyjskie, z któ-

Gmach reaaKcji dzień „Izwiestja* r Moskwie 
zbudowany wedle planów arch. Barkina w roku 
1927 Jak na gmach największego organu rzą 
lu sowieckiego, przymusowo kolportowanego 

na obszarze całej Rosji, wcale skromny.

rych najważniejszym są „Izwiestja“ . Natu i 
nie treść artykułów t wiadomości tendencyjna 
i propagandowa. Żadnych zagranicznych pism 
,iie doDuszcza się do kolportażu ulicznego.

Dla uiytku korpusu dyplomatycznego i wyż
szych dygnitarzy Kremla, istnieją dawne maga
zyny Elisejewa, gd?ie ubrani w białe kitle sprze
dawcy usłużnie i grzecznie sprzedają kawior, 
szampana i wszystkie smakołyki dawnej „bur- 
iu ]sk ie j‘‘ Rosji. Przy wejściu jednak do tego 
magazynu kontroluje się legitymac je dyploma
tyczne i komisarskie, aby jaki proletarjusz albo 
maskujący się inteligent nie kupi! kawioru albo 
wyszukańszych ryb czy wina.

Dla zwykłych śntierteiników istnieją iritlk ie  
składy, gdzie można nabyć prowiant. Ponieważ 
pożywienia jest mało. kwitnie handel pokątny. 
Ceny wtedy dochodzą do absurdów. Oto kilki 
cen na żywność i artykuły pierwszej potrzeby, 
które udało mi się zestawić i zebrać aa miejscu: 
1 kilogram mięsa wołowego w kooperatywie 75 
kop., pokątnie 4 rb. 50 kop.; 1 klg. masła w koo
peratywie 3 ruble, pokątnie 18 rubli; 1 klg. sło
niny iw kooperatywie niema wcale), pokątnie 18 
rubli; 1 klg. ryżu w koperatywie 60 kop- po 
kątnie 6 rubli; pud (16 klg.) mąki pszennej w 
kooperatywach 3 ruble, pokątnie 35 ruWi; obu
wie najprostsze 100 rubli para. Nońcięcej jednak 
widuje się obuwia sukiennego z powodu braku 
ogólnego skór i szalonej z tego powodu dro
żyzny.

Za to na ulicach sprzedają w wielkicu, ilościach 
owoce, jak winogrona, morele, brzoskwinie, 
gruszki it. d. Ceny nie są wysokie, choć i tak 
z powodu wieikiej biedy niedostępne dlo szer
szego ogółu.

•  •  •

Życie kulturalne i  towarzyskie nie istnieje 
wcale. Poselstwa tylko bywają między sobą i 
przyjmują u siebie ściśle korpus dyplomatyczny 
albo zaproszonych gości, dobrze sobie znj.aych 
Za to teatry stoją na wysokim poziomie, choć 
publiczność w nich bywająca rekrutuje się z 
biedaków w chustkach na głowach i podartych 
obszarpanych ubraniach nawet w pierwszych 
rzędach Dyplomacja celów o nie ubiera się w 
«troje wieczorne i smokingi aby nie drażnić 
igćiłu.

Widownie teatralne naogół utrzymane są czy

ęto i  porządnie. Krzesła wszystkie twarde, nie 
wyścielane. Garderoba obowiązkowa, ale bez
płatna. Każdy wchodząc, rozbiera się i wiesza 
palto i czapkę (kapeluszy nie nosi się tu wcale) 
na wieszaku w korytarzu i satn je sobie odbiera 
przy wyjściu. Dozoru ią specjalni dozorcy i nie 
notowano jakoby nigdy kradzieży, zamiany albo 
zagubię lia ubrania, Jest to fakt godny zanoto 
wania!

Zwiedzałem dwa muzea, które na mnie zrobiry 
bardzo smutne i przygnębiające wraienie'. mu
zeum rewolucji, gdzie zebrano wszystkie oka/y, 
wykazujące postęp i rozwój rewolucji rosyjskiej, 
oraz muzeum bezbożników, w którym zebrano 
wszystko, co może udowodnić bezpodstawności 
retigji i Boga. Galerja Tretjakowa istnieje, ale 
w stanie strasznie taniadbanym i opuszczonym.

W muzeum rewolucji założono w podziemiach 
restaurację, w której wydają prymitywne obia
dy i śniadania za niewielką opłatą. Mówiono 
mi. że Sowiet* chwalą się, że w <zasie ich rzą
dów zbiory państwowe powiększyły się znacz
nie i że przybyło wiele eksponatów, ale w:a- 
domo przecież z jakich źródeł one pochodzą,
0 i'e nota bene jes* to prawdą, boć przecież 
wiadomo, że w Berlinie i Paryżu sprzedaje się 
masami okazy muzealne, wywiezione z Rosji.

Ciekawy szczeerół, który nie mzedł mej uwa
gi: oto zauważyłem, że na wszystkich basztach
1 bramach Kremlu pozostały wielkie złote dwu- 
głowę orły carskie! Czyżby bolszewicy zapo
mnieli zatrzeć te ślady carskich czasów, c?jj 
zostawiło je., przeznaczen.e?!

• *  •
Z uczuciem ulgi i radości kupowałem w biu

rach Inturista na placu Swierdłowa (dawny 
Plac Teatralny) bilety podróżne na dror/ę p o 
wrotną do cywilizacji. Raj bolszew>cki pozorta» 
nie mi na zawsze w pamięci, jako uosobienie 
jarzma, niewoli i  zaprzeczenia wolnościowych 
haseł, tych samych haseł, które szerzą bolsze
wicy w masach, aby je zwerbować do swej 
■służby — kończył swe opowiadanie Ameryka«- 
nin. •«

Biedny naród, biedny kraj!

^digitalizacja


