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QUINTUS HORATIUS FLAGCUS,

Rok bieżący Jest rokiem jubileuszu Horacezo,Wa wszystkich Kołach Filolczicznych urządza się
uroczyste akademje, by zodnie uczcić 2000-1acieodsio największexvo bodaj posty rzymskiezc.Kimbył Horacy i czam zasłąużyą na tak wielką sławę,rostaram się orowiedziać, chociaż w krótkich s10-wach,

Urodził się on 8 zrudnia 65 roku rrzed Chrystu-sem w miastaczku Wenuzja w rołudniowej Italji,Nie pocho4zi3 wcale, jakby się mozło wydawac zbrzmienia nazwiska, z zamożnej rodziny, Był synem wyzwolenca. W Rzymie odebrał staranne wychowanie Srednie i wyższe, tuk zwana zramatyczne i re-toryczne. Potem wysłał zo troskliwy ojciec na studja do Aten, aby tam zaznajomił się z filozofjągrecką. Atoli zostały one wkrótce Trzerwane wiel-
wybuchła po Smierci Cezara,
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nął po stronie rerublikanów. Gdy po klęsce pod
Filirri wojska rerublikanskia roszły vw rożsypkę,
Horacy cisną tarcza o ziemię i w.r.41 rowrócii
do Rzymu,bytam szukać zajęcia, Albowism smierć
ojca ż utrata rogiudłosci w Tsnuzji, oddanej we-
teranon triumwirów, pozbawiły 30 wszelkich $rod—
ków do Życia, Utrzymywał się sżm Lrzeż:pewien
czas jzko seriba quasstorius, az zaj rzyjazniwszy
się z ferziljuszem i F"arjuszem został Tvrzez nich
przadstawiony Mecasnasowi; goręeamu.oriskukoyi 1i-
teratury'b'sżtukiy i. a . |

“0 Ten znawca nietylko sztuki, ale i ludzi, ocs-
nił talęnt młodezżo roety; ofiarowaamu Swoją ||
rrzyjazn i by zapewnić Swobody rozwój jaio ro-
ezji, rodarowai Horaczamu riękna willę w Sabinum,

tsj willi wsromina wieszzz z rozrzewnieni sm,Rozlaziy widok. Han, wdali widniaje szezyt 70óry
Sorakte. 04a rzski, Irzerzynajgcsj dolinę, powie.
wa chiodem. Niedaleko domu zródło Bandusii,czyst-
szę od krysztaiu, Tuż nad domam wznosi się rinia.ktora rzszbilarostę swym cieniem i bash szertalaswym -iściem., fu czerraż Horacy natehknisnie, Dokonca tez zycia rozostał wazi gcznym Mecasnasowi,uwązał70 za rrzyjaciela i starałmusię odwdzi 3—czyć swem Trzywiązanism.4gczyły z0 z Macenassem sto„Sunki tylko czysto rrywatne. W domu tazo orieku-—
na zbierali się tacy posci jak Ferziljusz,Warjusz,Poljo i inni; recytowali tam swoje utwory, Horacy
najbardziej zarrzyjaznii się z Werziljuszem, tyór-
cą Ensi dy, którazo nazywa „dimidium animas me4s*,"Pierwszymi utygrami Horacego są satyry, czyli3arendy, wydanaw dwóch księzach. w ktorych rocta"Ww dowcipny STOsOb wyśmiewa wady ludzkie. Nastąar-nie pisze Epody, ktorych treścią są wypadki poli-tyczn=, obok nich nis brak równisż ta: same z /as E i 2 Śpierwiastka,co i w satyrach, oraż refleksji,„Do najznakomitszych jezo utwórów nalsżą cdy,wydana w czterach księzach, Odznaczają się one lek-
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kościątre$ci, piękno$Scią stylu i umiejętnym dobo-
ram słów, Te zalety srrayiły, že Horacy zbudował
sobia nismi romnik trralszy nad spiż i marmury.

Dalej idą listy — Šristūlas — w liezbis 20. Sa
to utwory, w których autor rorusza wszystkis kwa
stje 70 interssujęce,nie skąriąć nprzytem ironji
nawet dla samszo siebi2, Nalszą ons rowniez do ażj-
riękniejszych dzież literatury rżymskiej, „Carmen
Sasceulars”*, ułożone na obetod 500-satnsj rocznicy
załozenia Rzymu, nis zalia Rzyz ieza się do utworów naj-
larszych, Narisał jsszeza wiaszcz rozprawę nod ty

OŚĆ:

 

        

tnjem: „De arte rcetica”, Tr
za Horzcy, tor mistrz rravdzi
rrzez tiumporułaryzowany, Ci )
nisam znawców, Dóriero rc smiseci został nale
oecsniony i zmozumiany. Tak z: się dziejs z7

as kT z s oł 5 ZĘ„wielkimi ludzmi! Teraz nieco O|> stosurkowaniu się
oracszo do Zycia,.0 D jJszo filozofji zyciowej,

m i stoikiam. Staruia kBy3 epikuvejezyki

2]

 

stosować dc: hasła: „Carpe diem, Stuzr:i gia
'knć te hasło, „lecz nizdy nis prozwalań: so
duzć. Zdoty srodsk — uirea medioeritas — y
tyczną jszc drogi. By? rrzytem ziębokim nor
Tym,którzy brnęli w z*rubym materjaiizmie; r
minaż o smierci i zalacał wstrzemięzli wo SQ
pochwalai ubóstwe, roteriaf wszelką nieuczeiwość.
Zalacćni miłoSć ojczyzny, nauki i sztuki, cześć dlabozów i ludzi,

Ci, ktorzy narrozno szukają zadowolenia z rszul-
tatu swoich Toczynan,ktorzy się zawiedli w swoich
nadzisjach. ci szczezólnieniechzajrządo Horaca-
30, a znajdą tam rozwiązanie, Tylko zdrowie ciala
i duszy, Spokoj wewnętrzny, umiarkowanie w używa
nin wszelkich dostatkow Aają cezłowiskowi rrawdzi weszczęscie - tak mówi ów wieszcz z Wanuzji. |Zmari roata "r dwa miesiące pózniej ro smiercipo rrzyjaciela, Mecenasa,w S-ym roku ro Chryst.marł - lecz sława jazc zyje i zerwawszy się na
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swych skrzydłachz ruin Kapitolu, jak orzeł zata-
cza z rosziimem riór coraz szersze kręsi.

-

WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM, PRZYJACIOŁOM,
KOLEŽANKOM 1 KOLEGOM SKAADAMY NAJSERDTCZNI BJSZE
ŻYCZENIA W£SO1YCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO HOW%30

ROKU,
| REDAKCJA,

Każda najmniejsza krzywda, wyrządzona naszemu
oratu, wywołuje u nas słuszne oburzenie i chęć od-
wetu. Staramy się roczynię kroki, zdązżająca do
zlikwidowania na przyszłosć wszelkich mozli woSci
ukrzywidzenia naszezo brata, Im z większą enerzją
i stanowczoscię do tezo rrzystyrimy, tem pewniej
si będziemy, Z2 rodobna historja nie rowtorzy się,

Podobnie się rrzedstawia srrawa bardziej 0z01—
na — srrawa ochrony naszych braci, których życia
zmusiło szukać roza zranieami macierzysteszo kraju
nowych droz, prowadzących do lerszezo jutra, Oni
przeciez stanowią cząstkę narodu rolskiez:o —cząst-
kę rodziny. Jakże często są oni krzywazeni. Rze-
czywiscie spodsczenstwo rolskieę oburza się zawsze
na wszslkis zwałty, wywiarane na jej wspódłobywa-
telach, | i | i
| Byly to Trzedewszystkiem skscesy Nismiee przed-
hitlerowskich, potem- rosunięta do ostatnich zra—
nic - brutalnošė, wykluczająca najelementarniejszą
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etykę,rozbestwionych hitlerowców. Sladami tych |
ostatnich idzie Gdansk — oznisko wiecznych jętrzen
rrzeciwko swej žywicialce — Polsce, Wreszcie rrze-
chodzą zranicę możliwości. w swych rrześladowa-
niach Polaków — Czesi. Mobilizują wszelkie Środki,
jakiemi mozą4 rozrorządzae, aby tylko Polaka wyna-
rodowić, odebrać im słuszne prawa. Z wyrafi nowa-
niem szykanują nawet małolstnich, młodzież szkolną,

Urorczywie prześladuje Polaków Litwa, Zotwa tez
nie może się poszczycić tem, że Polacy w 24 Zra-
nicach cisszą się rełną swobodą, chociaż z Polską
zyje w pvayjauni, a nawet zawdzięcza jej posiadanie
Dyneburza, co najdziwniejsze, sojuszniczka Fran
cja wydala ze swych zranie robotników-Pol aków,cho-
ciaz naich miejsce rracy robotnicy Francuzi nie
chcą isc. Może się zdawać, że wszyscy sąsiedzi nasi
uwzięli się na nas i zmówili się naszych rodaków
rrzesladowac.

I cóż na to Polska? - W odpowiedzi na to należy
stwierdzić, za Polska w stosunku do swoich współ-
mieszkanców kieruje się innemi zasadami...

Jakiż zal Sciska serca nasze, gdy widzimy, że
rrzedstawiciele wszystkich panstw i narodowości
cieszą się u nas“ swobodą, w relnem tezo słowa zna
'ezeniu, 2 nawet nieraz cechuje ich rewna buta, zdy
tymczasem nasi rodacy 4a Odrą, na Sląsku, nad
Niemnem cierrią... |

A entuzjazm nasz zranie niema!...

J.Podh.

ROCHE O. TEATRZE,

Artyku dyskusyjny.

Teatr polski w dobis ębacnej mocnę rodupadł,Nie
popiera on bowiem rrzeważnie twórczości rodzimej,
a wystawiając złurie farsy, komedje lskkie, bez
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oryginalności i złębi ujęcia zazadnien życiowych —
stwarza współczesną rarodję prawdziwego teatru.
Pomimo to jednak widzimy, jak stale wszystkie tea-
try,s4 przepełnione, cieszą się porularnoscigę
wsród szerszych mas publiczności, Dlaczego tak się
qzisje — trudno odrowiedziec. Może się na to zło
zyć rsychika ludzi, lubiących rzeczy lekkie, nis—
wymazające zastanowienia się nadistotnem zazadnie—
niem danej sztuki. Lekkostrawnosć, ża się tak wy-
razę, współczesnych sztuk, rrzewaznie doskonała
reżyserja, opanowania ról, zręcznie obmySłane sy-
tuacje, szybko rozwijające się konflikty i inne
zalety wspolezesnej sztukż teatralnej, będącej |
przewaznie satyrami współczesnych stosunków, moża
tez składają się na to powodzenie,  , |

Narzęekamy, że nie można nam chodzić do teatru,
ale czyż warto uczęszczać na lskkie „uczty duchowa”,
szerzące rtrzedęwszystkiem zzorszenie oraz zwyrod—
nienie obyczajów,jak ak wedłuz mnie, sztuka „Ko
chansk to ja" - rzecz bez żadnych złąbszych idei,
chyba tej, że mozna zdradzać męża, ale tak, by on
tego nie widział! Rzecz cała roleza na tem,że mąż
zdradza swą żonę, 28 swą Żoną (17). Mam wrazenie,
ze obniżenia sie poziomu i wartosci teatru ma tą
przyczynę, iż teatr,bojąc się obniżenia swej poru-
larnosci w porównaniu z coraz rosnącym wpływem ki-
na - przekształca swe właściwe zadanie, chcąe się
stac jedynię rozrywką, nie zas nauką, szkolą życia.
Ale czyż można tu wyrowiedzieć twierdzenia,że czy
ni odpornymi na brud życiowy, że jest szczepionką
ochronng? Pozląd ten rowoduje duchowy upadek, zda-
prawowanie istoty młodej, nierrzyzgotowanej do wal
RL Z tą zorszą strong życia, jezo instynktami. Sta-
jemy się starzy doswiadczeniem, Świ adomi ca4ń s7%0
zycia, zwiątpieni wzwycięstwo dobrego nad z4am,w szczęscie i -radošė,

Ni edawno został wprowadzony w czyn bardzo dobr
pomysł - dawania specjalnych sztuk dla nas, młodzie
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žy, aby pozwolić i jej przypatrywać się najrozma-
itszym zazadnieniom życia, pomszanym w teatrze,
Na roczątsk zobaczylismy starą, ale zawsze aktual-
ną rzecz — „Powrót Posła”. Jadynym zarzutem prze-
ciw tej sztuce moze być braz odrowisdnisj dekora-
cji, zdyż wsróżczesne, modne msble wcale nie har-
monizowały z duchem apoki, w ktorej akcja się od-
bywała. ai L

Dru zą sztuką, ktorąsmy niedawno ozlądali,to by-
1a wssoła komadja włoska p.t.: „Oberzystka”, nie
odznaczająca się specjalną zaębią tematu, naocz04
dosć banalna i prosta w swem założeniu, Pomimo te-
zo Jadnak cieszyła się powodzeniem wsrod młodzie-
zy. Sądzę jednak, ze dobrzeby bydło, “dyby dostar-
czono nam tesz rzeczy wsriędczesnych, nowych, od-
zwiarciadlających nowe rrądyi rozwiązujących no-
wa zazadnienia, Nia swiadczy to, abysmy nie doce-
niali starsj, lecz i zarazem nieśmisrtslnaj „Zem-
sty”, „SŚwiaczki zzasłsj», czy też innych - tylko,
za te nas moziyby intaresowac, ze wzzylędu ńa swą
aktualność.

i Z.J.

maismosam eso ns im M mw om L AW

ZIMA I LAS,

Powoli -— leciutko, sennia radają rlatki šniewu,
wiatr niemi izra, ciskając w lerkie, czarne błoto,
Ohwilą zostają na niem bez zmiany, lecz trwato
tylko moment. Storione ciepłym jeszcze — lecz chy-
ba juz ostatnim oddechem konającej ziemi - nikną,
A SIA niawinnie białe! — Szkoda,

eniwie idę posgrną uliczką - dokąd? Sam nie.
wiam. Wiem jedno - krok w krok cichutko, bezsze-
lestnie skrada sią? za mną smutak jesianny, nuda
leniwa i troski szare. Pójdę zdzieś dalej — moża
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slad zzubią - bo Snio4 gęsciej rada.A tak znacze
nie większy i obfitszy jest jazo zasięg. Czeria
się riotów, wyscisla pola, pokrywa dachy, bieli
drzewa, ' A "2

A,,. drzewa, to ciekawe istnienia,.takiekocha—
ne sękaącze, kazdemu tak biskie, i :

Żaszaedłem bardzo dalako i dluzo išė musiaism,
be jakże inny był krajobraz. Znikło. zdzie5ś we mzla
oddalania szave liołodzczno, znikły błota or asują-
ce 30 wilgotnym stęchłym pasem, zzinęły nitki dróg
wybcistych, Swięcących oczodołami brudnych kałuż.
Znikio...: „tam Swiat inny, lua odmienny, kraj za
padły,: równy, Senny”.. a MA j >

Au nasinaczej... Rumiane słonce, wrocilo za swej
tajemniczeji mocno rodejrzanaj wędrowki nocnej,
Teraz jakos zbyt wesoło roczyna izrać swemi pro-
mieniami, Zbyt szybko rodnosi się ku zórza,a stn-
milowe promienieZbytszęzodrze rozrzucą, 1 ro co?
A, wiem już! Chcę widzieć jak zimą wyzląda las,Tyle razy zo widziało, a jednak dzi$ jast inny.
Więc natęza siłę swych promieni, te rosłuszne
wslizzują się wszędzie, 3

Sniezna, nierokalunąbiel wokoło, A.cisza tak
wielka, ze słychąć, jak serce w riersi kołacza,
Powistrzs vzezkie, czyste, balsamiczne. Wszystko
wokcłho Jakby skamieniało wa $nie urojnym,a jakżapięknym. Tyle tu światła, tyle bieli... szystko
Jak w bajee. Olbrzymie dęby,rrzyrrószone siwizną
lat, majestatycznie wycigzają swe ramiona,żawszę
zotowe mężnie stawić czoło zawistnym burzom.Jodły,
pTrzystrojone welonem zimy, miarowo i srokojnie
schylają swą wierchy, szercząc rieśh cichą i ra-dosną. A tyle drzew wokoło,a każde inne, 01brzy—„mie kupySniszu, osiadłe na rałęziach sosen, kre-S1ą fantastycznie rowyzinane rrofile. Mała zółta-wę slkorki uwijają się zwinnie wśród załęzi i krze-wów, Czasem swarliwa sójka wrzaśnie, rrzelatująe
ż zadęzi na załęz. Dzięcioł miarowo zapuką i znowu
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cisza. Gdziaś$ z mszarów odlszłych słychać krzyk...
żŻórawia - dziwnie— dlaczszo nie odlaciai wraz |
z towarzyszami, jak dotąd Zyje! Czy wiecznie dymią-
es orarzeliska dają mu przytulak,schronisnis i ro-
karm? Gdzies z złębi dalskisj doleci zacizkły z7on
ozarów, zwierza trorigeych. Jękiam ałuzin, urartym
mąci srokój, aż zniknie, rozrlynie się w zniei.
Zalązka trzaśnie, rotrącona niewidzialną storą.
Szarak wychyli swe długie siuchy — wkoło bada i
wietrzy ostrożnie i znika tak nazle, jak niespo-
dzianie się ukaza4,

A sionece, podziwiając to wszystko, zarala mil-
jardy zwiazd wkoło, rozsypuje brylantówe blaski na
białą, uSsrioną rowłokę zismi., Lecz cząs niė cezska,
Słones rowoli kryje dumną złowę za dalakismi bora-
mi. Ostatnie rromienie osleriają rurrutra. Dzien
za wstydem uchodzi,

Przychodzi noe, by zawładnąć Jod swa Lranowanie
to wszystko, co dzisn jej wydarł, Noc ma swoje
słonce. lm wyżsj się wznosi, tam bardzisj blsdmnie,
maleje. Dziwne jezo nisbiaskawo-saledynowa Swiatlo
tak szybko zmienia krajobraz. Maluje rotsorne cis-
nie, uwydatnia wisrzchołki drzaw, miarowo rozkoly-
sanych. Wszystko wydaje się większe, bardzisj nis-
znane. Vszędzie czai się tajamnica i....Strach —
chyba.

„ Pod osłoną nocy ożywia sig las. Laez baz hałasu
cichutko, Źwiarz wszalki oruszzza' swa kryjówki i
nory, by nareszcie zażyć urraznicnazo ruchu, Lis
chytry zdradziecko myszkuje, rączy zając daje 101 zę
5pom wypuszczając je w zawrotna rląsy.

towi Swiecą fosforycznym blaskism oczy, zdy
ujrzy przy ruczaju lękliwe i ksztaltna lunie. Sowy
Pona rozwizdują, szybkimibezszalestnym loten
rrując powietrze. Rozpoczyna się życie i walka o
Rai ponas zwycięża, Takie jest I pawo Kknisi,

i yjo zawsze. Famiętają to dobrze kni<i wetera-
ni - dęby prastare. W ich rosęrnym roszumie zawie
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ma się długa i ciekawa lezędz dla tych, co las
ukochali, 4 2 5

Dawno, już dawno, knieją tylko Bóg rządził, Ko-
sły nrotęzne kolosy, lanały je wichry, szarpaź je
czas swym msciwym zębsn — redaiy rokoanane. Na ich
miejsc roSsąy nowe,silniejsze, tworząc ów „oj brzye=
mi wei pni, X30d, korzeni”, Pod ich osłona srokcj-
nie przechadzał się mis, smakosz dobroduszny i 4058
„.potezny. 40br cieszył się autorytetem władcy kniei
Rys, Zbik i wilk roztaczali premsdytowane rozbąqja

Lecz razu pewnego z powiewam WLACUMM "5: zyuzocł
„, zdzies m dali Szum, najrisrw ciehy, potem wzna—

at się stopniowoi zmienia4 romruk, zwar, hałas,
az wreszcie runął 1oskotsm ndsrzen sieziery, zjad-
liwym, zaciskłym rzęZzarniem pix,zryzących IOtgžne
pnie drzew, Rozbrzmiała dziwnie halaSlivsa zwara
ludzi, Mrowia istot zarrzysięgio zagładę lasomi,
Ż złuchym doskotem padały drzewa, niosąc wiasė
straszną— wieść śmierci. Zwierz dziki, raniony
strzałami człowieka, zraczył swą ucieczkę w zigb
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puszczy czerwonemi trorami, Leez zdy zobaczył, że
jest otoczony, walczył zaciskłe i krwią zbroczony-
padaž,i puszcza padła,

Tak, Wojne zostawiła straszliwe blizny. Dzisiaj
las juz jest inny. Gruby zwierz padł z ręki kłfuu
sownika,lasdziewiczy stat się rzadko$ścig, Zro—
zumiał zło człowiek, Dziś stara się zo narmawić.
Nad jednymi drugim roztacza racjonalną oriskg.

Ale cóż to, czy zboczyłam z drozi,a możez te-
matu? Gdzie jestem? Noc księżycowa i las wokožo;
cisza - nie - skrzyp Sniezu słyszę —- kto tam — WRA
starzy znajomi - Smutex Jesienny, Nuda Leniwa i
iposki Szare = witam ozięble, Czas już wracać, jutro
do szkoły, 1skcje, łacina | |

„ Zaznomcię lesie.
EEEEEEE TIARAA oiiokokckokkkk=
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PAMIĘTAJCIE O GWIAZDCE DLA NAJBIEDNIEJSZYCH?



 

— Wreszcie nadeszła urrazniona, wytąskniona
przez pas, zimał.., Na zismi lezy cicho,spokojnia,
biały sriex,.. Drzewa stoję wsraniadńe w swej [0-
wadze, obsypans białą rowioką, skrzęcą Się mil-
„urdami kisjnotcw w ksztalcie A myj az deczsk, Po uiicach sung żekko sanie, pełne rozkrzy-
czansj;, rozeztuzj żzmowanej miodziszy, osypującaj
się wzajemnie lenkiemi zulami Sniszowem.,.,, =
Dzwonki ziną, cichną wčali... „My znówpisrwsi,
my znow dalej... my i kon to dwie natuty”++,

— Tak miio sunąc wrrost przed sisbie, w dal
Lezkrasp3, tajennicza, a zarazam uroczą, reina
nisokrasionszo rowabu. Co5 nas nastraja.uezucioa-wo, uUsposabiz Go marzsn.., Wokol cisza błękitna izłucha... Ta dziwną tajennicza cisza jest nieetyiko w rrzyrodzie, lecz i w nas. Wtedy bowismjukoyś dziwnie smi al 2j srozladamy w złąb siebie,analiznjamy swój stosunsk do życia i syi atą, :po-znajemy - bardziej niż zawsza — swą niecóć w Pow 2równaniu z tę rotęeze, która stworzyła ten eaiypiękny Swiat... fo znów naprzemian czujómy.,że na—sza duszą — to Totęza, sila zaklęta, pozwai ajęca
czać piękno i dobro, stwarzająca szczęscie w nasi woko* nas, 5 š

Nisktorzy rowiadają, ža wraz z zimą jakisdziwny smtsk ozzrnia nas, jakas tęsknota zaczem5 rrzeczuwanem Seiska nasze ssrce, a mohoton-.nosc widoków odbiera ensrzję, usypia... Jabym po-wisčziaia inaczej -„RA mnie bowiem zima robiwręcz przeciwna wrażenie, Ozarnia mnia jazags mocnieowysłowionaz siia wewnętrzna, moralna pobudzado czynów, Wydaja mi się, ze mam jakąs rotgzę w soubie i moc rozsiewania radości i szczęscia naSwiacis, Praznę cały świat objęć swemi ramiona«mi i krzyknąć ralną riersią wszystkim zZzorzkni a=
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Jym i znischęconym do ucha: - Zycie jednak jest
pagktel.«.

Czasem Jednak, kisdy zmienia się krujobraz zi-
mowy, wicher wieje i huczy, niosęc tumany sni aru
rrzed A:„kiedy zrywa Się snisżyca, porywa
riatki snisru, wiruje z niami, zasłaniając sobą
cały swiat L. stwarzając jakąs dziwna mieszaninę
skowytów, zawodzen i jękow wichrowych - moża wte-
dy budzą się w sercach naszych smutnisjsza reflak-
sje nad życiem, zwłaszcza nad tymi, co to w taki
czas muszą dążyć rrzed siebie, bzz calu, bez wy-
tehnienia i sroczynku z rrosbą o kawał chleba i
przytułek, Ileż to jast takich biadnych istot,sie-
rot, kalek? Czyż nis możemy im chociaż w drobnej
częsci doromóc, udzielić cisyl=j strawy i ubrania?
Pamiętajmy więc w taj porze zimowej, ż2 ma ona
obok zalet i przyjsmnosci, dużo stron ujemnych i
starajmy się je zmniajszyc! 2

Jan Karpinowicz.

; KU CZCI HORACEGO

Już dwa tysiące lat dzisiaj uchodzi
04 czasu, zdy się Horacy urodziX,

dy „Eat Horacy? By4 sobię człowiakiem,
Co żył i my$lał,aż 'sterany wiekiem
04s2543 ži cieniów Hadasu w ustronie,
By znów się znałazć w rrzyjacio1 swych zronie,
By ich rowitač, Jak w minionym czasie:
„Ave, Werzilu i Macenasie”,
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Tąm odszsdł,bo cóż mu na ziemi zostało,.
Gdzie tłum zo nia canil i rozumiał mała,

Nia dla.tłumu szaraz%0 Horacy taż riszez
On risze dla znawców z nadziają,że kiedy
Już pójdzie srocząć w wisczyste zacisze,.
Oesnią. jszo... ©! leriej, niż wtedy

A wiedział mistrz,ż= doróki lawa |
Śrzmiączzo wulkanu, albo oręż wrozów
Nisas zburzy Rzymu i rosązów bozów;>
Doróty bądzie trwała jazc sława,.,

Runął Kapitol - Rzym rozradi się w zruży
Tan Rzym antyczny — tc ciało kolosa,
A sława wieszcza na skrzydłach swej mizy
Tznosi: się. wzbija aż rod nisbiosa...

Michał Gahko..
——————

ŻEGLARZ,

Wzburzone, rieniste; ryczące — to morza,
To chlušnis bałwanem, to w otchłah oradnias“
wciąż huczyiszumi, jak sto wodospadów,

"Nie dojrza4by$ końca tej czarnej rrzeraści

Wsród huku piorunów į łuny błyskawie
ukaże się.w dali - 18dz — wata 4urina,
a w statku malenkim - naprzeciw wichurze
samotny w nim ższlarz ro morzu w dal rłynie;...

Dokądże tak jadzie? Noce ciamna i straszna,.
a morza wciąż ryczy i grzmoty wciąz biją....
On jadan sam płynie, by żywioł zwyciężyć
i czoło nadstawić piorunom i burzy!: |



AEaaa niz ząamiesz ty więhru,
esz bałwanów, ni morze zwyciężysz!

JSZY twych wodań nikt zzoła,nie volaj.
© sią męczysz, narróżno, BOŚ JEDZN!N
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A]sksandsr Tanana.
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WYROCZNI % UCZNIOWSKIE,

gdy cofnę się my$ślą wstecz, rrzyromnę czasy
klas młodszych i rorownam ten okres z okresem dzi-
si 2jSzym, widzę O zvomną »óżniceę. Mis bądę rrawi4
morałów, zdyż to należy do kozo innazo, eheę tylko
z runktu widzeria ucznia stabBze30, dać kilka wsk:
zówek dla młodszych, Czy oni sią z astanowią nad
tam, czy usłuchają rad moi ch - nie wiem, lacz ufam,
iż tą kolsžsnską radą nia rozurizą i może, moża
ktos usąuena, SEA

Jakża często wsnod k siążak ucznia można zna-
lazć obok ksiąžak sob. naukowych, wielkie
stosy nazromadzonych „bryków”», kluczy i.4.p. „po-
mocy naukowych», przy 'Tomocy których uczań „zdoby-
wa» wisdzę, Pominę- tu tłumaczenia i gk mó ty”"ao li-
teratury obc3j, z4yž to“ jest„male necessarium”,
lacz zastanowię Si2 nad „TEMOGEami” do literatury
ojczystej, jak np.do dzie Sienkiawicza, Mi ckiawi-
cża, Fówsa 1%.4..1: t.d.

Gzy nasz umysł jest aż tak rozlaniwiony, ża sa
mi nia rotrafimy zrozumisć zwykiezo zazadnienia,
Torusz%nezo przez autora w dansm dzie139 S4usznie
mówi Nowakowski , iż prędko trzeba bądzie zrobić
skrót do „Ójeza nasz”, aby ułatwić młodzieży odma-
wianie tszo codzi annaz0 racierza, Dzis uczen, za-
miast rrzeczytać dziaio w oryzinala, najsrokojniej
biarzs do ręki skrot i czerrie z niezo — jak mnie
ma — rokarm dla umysłu, Przącież Jest to największe
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rrzestęrstvyo, jakie rorsłniamy, wzzlędam siebie.
Gdy rrzyzwyczaimy się do tezo, umysi swój wyjałowi=
my tak, iż nie rotrafimy zrozumieć najelementarniej- ,
szazo zazadnienia, Przysziosć nasza, ta rrzysz1osQ, «.
dc ktorzj tak usilnis dążymy, będzie bazwartoScio-
wą, zdyżz szędząc, ze umiamy dnZzo, w zruncie rzeczy
nic nies będziamy umieli. Irócz tezo będziemy Sleri
na to, co sią dokoła nas dziać będzie, zdyż brak
nam bądzie krytycyzmu, sieti zabilišmy s.mowolnis,
Przekorz sią ten, który rost4uziwai sis „brykumi?,
jzk trudno będzie wystąrie zdzies z publiczną Irze-
mcwą, zdziż odrazu, bez rrzyzotowania trzeba bę-
dzi 2 ułożyć myśl. Trudno bądzia w klasach starszych
narisac wyrracowanie nadowolny temat, zdyż brak
bzdzia słów i polotu mysli.A stanie sią tak na-
Į 3xno, ala tego nis powinrismy juź zawczasu rrzy-
zwyczajać się do „romocy naukowych”, .

MOJA RADOSC

Korzystam z tezo, że na łamach „Fromienia” moż-
na risac o wszystkism; o tam, co nas boli, ciesZy,
interssuje, czem Się mirtwyimy, lub co chesny wyjas-

„nie, przeto pragnę właśrie rodzialić się z czytel-
nikami wisiką radoscią, jaka rozrisra mi piarS,albo
raczej moje strudzona nozi. A muszą być mocno ste-
rane — nia wizkiem — ala droza, jeżeli odmiszrzają
codzień o9dl33408€ rrzeszlo 5% km tam i: 3% zrowro-
tam. Jakż2 mam się nis cieszyć, kiedy za rck.jeśŚli
dozyję, bzdzie mojż droza o parę mstrów krótsza.
A zatem nis mam już obawy, że moje nózi, już tyo=
rzącz slipsę, JeSzcza więcej się wykrzywią od ciązT-
4330 chodzenia. Jak to się stani3? - srytacis, |
Otóż chodziłem jaki$ czas i jaki$,czas bądę chodzi%
jaszcza droz4 krzywą, a teraz KTOS „szarLnął się in
rlus” i przystąrii do jej wyprostowinia,a yrzez to
do jaj skrócenia. Za staraj drozi bruk zdjęto,a ka-
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mianiem tym wybrukuje się nową, rrostą drczę. Tak
silne rromianie wysyła nackołę moja rado$sc,za
w ich blasku nie widzą tazo, ża zdzie indziej nie-
ma navet krzywej drogi, brukowanej,.

A

NOWOŚCI WYDAWNICZE,

————
 

D.M.Kasaty. „Oznis šwietojanskie?

Nakładem Samorządu Uczniowskiazo Pahstw. Jimn.w Dzisnie wydany został tomik roszyj Kasatazo, za-
wiarający wiersze, drukowane w „Naszyn Giosia?,
Dziśnishskiem risemku szkołnam,
„Oznie Swiętojanskie” zawiarają kilkadziesiąt wier-
szy przewazni= razjonalnych, rarę ckolicznoScio—
wych, kilkanascie przekładów i nieco innych, Wier-
sz3 rezjonalne skuriają w sobia cale piękno Biało-rusi, co swiadczy o umiłowaniu rrzez miodezo roetę
ziami rodzinnej, zdawałoby się rozbawionaj riękna,Oraz © bystraj jego srostrzezawcezości. W nisktó-
rych wizrszach dajs się odezuć rewien żal roety80 ROZÓOS..+ ZA 008... ł iPoza Tiękną formą (1skki ,jasny styl „harmonijny ję-žyk) i bozactwo siownika, wisrsze obfitują w bozac-two tematów. Zważywszy, ża „Oznie Świętojahskie? —to rierwsze chwyty za rióro poety, siadzącego  je-szcze na ławie szkolnej, podziwiam jego talent i.ghcę być wyrocznią wislkiej przyszłości na tem ro-u, : 3

ZEZE RZ Z Z O OWO OOOwo

Szkolni etwo powszschne musi być troską każdezoObywatela, Każdy uczen rTowinien należeć do Kolaorierania Budowy Szkół Fowszachnych,
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Maleńka krytyka „Maleńkiej krytyki
rierwszazo „Promienia”,

Nia odmawiam kol,Mikołajczykóownie talsntu - na
wat rodziwiam — ani miana poetki, lecz Stwi ardzam
u niej brak zdolności na polu krytyki, Wiekszošė
J2j zarzutčw, wystosowanych do Nr.1 „Promienia”,
4256 niesłuszna, | |
zy rrosba z ust „wychodzi”, „wybieza”, mę „Ul a—

tuje”, zawsza znaczy to, samo i pominąwszy adni sj-
szą niaco wyrażenie, można się z tam zzodzićz nie
każdy przacioz urodzią się prostą,  Jabym raczej
zwpócii uwazę na wyraz „rrosba”, Matka Boska nie
moze przac18SZ rrosić, lecz najwyZ2j zarraszać,
Co do „Sonstu” — to rrzecież w tak ciasnych ra-
mach utworu, ni2 można wyrowisdzia0i mySlii je-
szcza dać komantarze, Niechżo czytelnik trochę
sam romySli. Autor „Sonstu” — jak mpismam - albo
tęskni za Minski=m, albo chcs budzić ducha naro-
dowaz0. AE
Jako autor wiarsza „Jo nauki czas”%, roczuwam się
do obowiążku wyjasnić to, co nasz krytyk nazwał.
zbyt:rochornie nialoziczrością i rrzytoczyć komen-
tarza, chociaż mój wiersz nie. jest „Pamiztnikami
Cezara”. Konczą się wakacje, Każdy Uezań bez
wzzlądu na Jego rostęry i zdolności, odzwyczaił
si? od rrzey Szkolnej, Przeto nie dziwnezo,że żal
mu rozstawać Się z miłą syobodą i nia sroro jestzabi znac Się do pracy, która bywa nieraz bardzo
trudna, o czam mówi Sama mutorka krytyki w wier-szu p.t.: „Nasz Prnomianiu*», Jeżali praca jest trud
na, to oczywiscie, Z> nas męczy, 0 ila zatsm tęsk-
nota i żal za m niona swobodą jest naszą słabostką,
o tyle postanówianis „my rozraczać nies rowinni”
Jest wyrzzem naszej silnaj woli, która ma tę sla-
bostkę pokonać i zmusić nas do sumi=nnej Iracy.
Gdzisz więc jest tam „nialozicznosć»?
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We „Wspomnieniu” niesłusznie zostały rorrawione
słowa „i dzwon ż.nich riyngi"” na „z340s dzwonu”,
Jikža często mówi się „słyszę dzwon”, zamiast 4108
dzwonu lub dzwonienia, zbytsceznem więge byłoby użyć
tu, raczej nies koniscznem „3ł0s dzwonu” lub navet
„dzwonienie dzwonu”, "ad podzielac Zzdunis kryty-
ka, należałoby wtady i „złos sriżowy” zamienić na
x408 dzwonu Sspizowazo,
Wynikło taż nisporozumienia krytyka autora rrzy
zdsniu; „Ce dwie zodziny, czyt': w dzish czy w
cy, budzi ja ze snu dzyiękiam zł0s sriżowy”. Nie
znaczy to, ża - w mnieminiu untora — zakonnice.
sTią i dniem.i mocą, Jak można byłe.zarzucić auto-
rowi „Wsromnienia” takę iznorancję Życia klasztor-
nsz0? „Snem” autor nazywa życie doczesne, a dzwon,
wzywające zakonnica co dwie zodziny do modlitwy,
budzi je z tago „snu į kaža im zaromnieć o wszy
stkism doczesnam, 2 myšlaė o Box i wiaczności,
Co się tyczy „tęczy księżycowsj”,.to antor mic
pruwo uzyć tez3o okreSlsnia, albowian zachodzi to
rzadkie zjawisko, Wskutak tazo księżyc zursłnia
„lzzalnis» przyjmuja tęczowe blaski, zdy tymeza-
Sam nawet słonce nia może sią tm roszczycić,c ila
nis utożsamiać zorzy słonecznaj z tęczą.0 tam żja-
wisku mówi nawat Goethe w „WVilhalmie Tsllu".

koncu blask księżyca, rrzadzierając się rrzez -
lskkie obłoki, nieraz jast bardzo rodobny do bla
sku tęczy, Ž

2 žysiaKol iOrzanizacyj.
Koło Historyczna im.Adama Naruszewicza.

"04 kilku lat na tersnie naszszo zakładu istniejeKożo Historyczne im, A,Naruszewieza,
Załczyci3lsm i oriskun=m tazo Koła jest p.prof,
Antoni Ancawicz,
-— Oslem Koła jast samokształcania się w dziedzinia
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wisizy historycznej, oraz rozłębianie jej przez.
orrzcowywanie i wygł1szani e refaratów,
W związku za śmiarcią s.p.Marszadka Piłsudskie
szerez zabrin roSwiącone było na referaty,Osa
222 zycie i czyny Wodza, Poza tam odbyło się kil-

ka rafaritów z historji šviatowsj. Zebrani a odby-
wają Się co dwa tygodnia, we czwartki, |
Pod kiarorniętwem tzzoż Kcła odbyrają się co dwa
tyzodnie Sobótki dyskusyjna, na których zostały
omówiona rafaraty- nastęrTuj 302) treści:

1.Zatarz wiosko-abi synski — kol. H1X, FiSniewski.
2.Polityka zewnętrzna Nisnise — kol.Al,Tanana.
3.Rayizja e: koloni:lnych i możli-
A zdobycia kolonji 21a Połski-kcl,B.Osmo—
znki, > is

4.Požožani3 rol akór zazr<bieg - kol.St. Toma-
A SZzysk4, .

Hz. najbliższa Za5 Sobó tk3 Trzyzotowany jest re-
AE Pi Ń. „Żywotność narcicy i ras” — kol.J.Gia-

A0S +28

Zaznaczyć tnzaba, iż zatrania si sobótki cis-
szą sią liczną frakwancją., toczą Si rósni 2eż oży—
wione i owcen2 RO 2 tesa
Pod kierownictwamt2g0ż 104% PEN NAZZAZR.

jożons przez tszorcezny Żapząd. Koło rosiada 3a-
blotkę, w której misszczą się monsty róznych
ranstw, oraz albur RY, Do tych osnnych Zą-
bytkčų mizaalnych nalezy również album ze zajęcia-
mi z zycia aa.G3 zaśężania ziznazjum,

Do. rrac. najbliżsżrch nalsžy srorządzeni= toski,.
zawi zrająwaj wszalki2 ódszsy, afisze i ógłoSzani,a
z dziedziny rolitycznaj, o sprodarcz2j 1 srożłżcznej,
wydanych w Mołodzcznie. Kcżo Historyczne prowadzi
też kronikę naszaz0o zakłidu,

* P.Misluk,
Przzes Koła,
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KRONIKA,

Dnia 30 listorada 1935 r,odbyło się VIII Malne
Zebranie członków Bratniaj Pomocy; To ełożaniu
sprawozdań rrzaz wójtów klasowychi azend Bratni=j
Pomocy, rrzystąriono do wyborów nowazo zarządu,
w skład którzzo waszli kol,F,Orłowski -— prezes,
kolzdzy Romanowski, Misiewicz, Żaruć i Jakowła—
wówna M.- czlonkowie zarządu.

Dnia 5/XII b.r., w związkuz wyjazdem kolazi
Orłowskiego i ustąriani2m kcl,Łarucia, odbyły się
dodatkowa wybory do Zarządu Bratnisj Pomocy, do
którazo weszli kol.Kromriewski - prazes i kol,Guj-
dulowna. ;

Dnia 19/711-55 v,o +042.13-t>3 zons.nizowuna zo-
st.ły mdycja mzyczna w auli zimn. Słowo wstępna
wy ;josiła p.prof. Ejsymontówna, która rodkreślila
znaczaznia muzyki w duchowem Życiu. czlowi ska, Zapo-
znała młodziaż z twórczością nopina i Moniuszki,
których to utwory zostały nastęrnia oderrane, lub
odsriawane.W audycji udział brali p.rrof.Baczawska-
fortapjan, p.Akselrod _ skrzyrca, r.Kondratowicz —
tenor, oraz chór kolajowy rod batutą p.rrof, 5$mo1—
skiazo, Podobne audycje zostały zarowiadziane przez
r.dyr.hurę na rrzyszlość.

Dnia 11/XI1-35 v,nowoutwopzony rrzy Bratniaj Po-
. Mocy šag Uczniowski, w ktėrazo sk4a4 wchodzą .
Prazas ratniej Pomocy z calym arządsm, Oraz rre-Zosi i sakratarze wszystkich orzanizacyj, istnia-
jących na tareni2 zimnazjum, AE rierwsze rosie-

"dzenie rod rrzewadnictwem p.dyr.W,Luro,Prządstawi—
Siela poszczazólnych orzanizicyj i kółak naukowych
zdożyli srrawozdania ze sqaj działalności ©a czasod 3/1X-55 »n.do 11/XI1-35 v,wiącznie. |

Dnia 19/X11-55 n,w związku z obchodem 2000-1acia
kpodzin wielkiezo roety Horacazo odbył sią wisczórhoracju Szowski ,zorzanizowany staraniam Kola Filolo-jj 520930. STowę wstęrna wygłosił kol,Karrinowicz
an - rreozes koła,

 

EAT,
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Dokończenie kroniki,

Następnie uczniowie odegrali obrazek sceniczny
z życia dawnych Rzymien,wygłosili deklamacje, oraz
usłyszeliśmy śpiew satyr i ód Horacego. Nad wykonanier:
całości czuwałap, prof, Okulewiczówna.

KONKURS NA OKŁADKĘ
Wobec niskiego poziomu nadesłanych pracy przedłuże.

my nasz konkurs jeszcze raz do dnia I5-I-1I936 T.
Jakamagrody przeznaczamy cenne książki,

ODPOWIKDZI REDAKCJI.
Kol, .M.B. - "Nadejście zimy" przeplatane taką poezją

jak: "Już jemiołuszka leci, |
Wśród śniegów izamieci
"przyszłam odwiedzić las,
Nie zapormiažam Was" - wypadžo tardzo słabo,

Radzimy poezję porzucić, a wziąć się do prozy.
Kol. M.H, - Na krzyżówkę mie ramy miejsca, Szarada

bardzo; Už bo
m i m a a m wm maZ — m „+ m mem m e m e e mm M e mm - mi—-—-—— =.
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