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Bože Narodzenie w sztuce
się drobne fakty anegdotyczne,wzbo-| ja zaś rozgrywające się w vczach'

gaca czynnik narracyjny, pastuszko |! wszystkich, a więc i artystów malarzy
I porodziła Syna swego pierworod

nego, a owinęła Go w pietuszki i poło

żyła Go w żłobie, przeto iż miejsca nie

mieli w gospodzie". Oto jedyne zdanie

w Fwangęlji św. Łukasza (2,7) które

bezpośrednio odnosi się do tego najważ

niejszego dła chrześcijaństwa faktu —

Narodzenia Zbawiciela, Skądże więc

powstaje taka różnorodność przedsta-

+wień Narodzin Dzieciątka w sztuce

czem wytłumaczyć można wprowadze

nie przez artystów stale powtarzają-

cych się pewnych motywów ikonogra-

ticznych — gdzie szukac uzasadnienia

pojawiania się na obrazach i rzeźbach,

choćby tak częstych motywów jak o-

sła i woła zaglądających do żłóbka, pa

stuszków składających hołd Nowona-

rodzonemu i t. p.?

Jak wiadomo fantazja artystów e-

poki starochrześcijańskiej i średnio-

wiecznej, w której wytwarzają się za-

sadnicze typy przedstawień ikonogra

ficznych, była skrępowana dogmatami

wiary i przepisami liturgicznemi, któ

re nie pozwalały na swobodną grę wy

vbraźni. Uzupełnienie cytowanego,

krótkiego Wersetu znajdowano w apo

kryfach, dodatkach do Ksiąg Starego

i Nowego Testamentu wprawdzie nie

uznawanych przez Kościół Chrześci-

jański za autentyczne, oraz w licznye:

a pełnych poezji legendach.

Źródłem wiadomości o Narodze-

niu Dzieciątka była Apokryficzna E-

wangeija. Pseudo-Mateusza, ktėra jak

wszystkie pisma tego rodzaju miala

pierwszorzędne znaczenie w kształto

waniu się poezji średniowiecznej

sztuki pfastycznej. — Anonimowy au

tor wzmiankuje tp, O ośle i wole —
>

tak nieodłącznie zrośniętych ze sceną

Narodzin, które jako łagodniejsze ze

zwierząt, pierwsze, jeszcze nawet

przed rudźmi, kornie chyliły się przed

Nowonarodzonem Daieciątkiam, Naj-

dawniejsze przedstawienia Narodzin

pojawiają się w sztuce starochrześci-

jańskiej w 4—5 wieku ? występują na

sarkofagach oraz w malowidłach w

Katakumbach św. Sebastjana.

Dzieciątko wyobrażone jest tutaj w

Koszyku lub pomieszczone na pewnego

rodzaju stole, jakby podwyższonym

ołtarzu. Obok Niego ieży Madonna i

siedzi zadumany św. Józef, Cała scena

jest jakby odtworzona w kościele, oł-

tarz z Jezusikiem jest jakby odrazu

już ołtarzem  ofiarnym, Czasem

symbolika nabiera jeszcze akcentów

wyražniejszych, nad stołem, a raczej

jakby z niego wyrasta Krzyż z Umę-

czonym Zbawicielem,

r Ta zasadnicza forma przedstawie-

nia ukształcona pod wpływem bizan

tyjskim i wschodnio-rzymskim prze

trwała z pewnemi zmianami i dedat-

kami aż do 13 wieku, dostając się za

pośrednictwem Rawenny i Dolnych

Włoch na Zachód Europy. Wspomnia-

ne, pierwsze ujęcie sceny Narodzin

jest pozbawione wszelkiej czułości

Ciekawe jest śledzić jak pomaleńku

do tej pierwszej formuły ikonograficz

nej, zaczynają się wsączać uczucia

tal.

| Tudzkie, jak to Madonna wyciąga rękę
| ku Dzieciątku, jak głaszcze Je ruchem

zdradzającym, budzącą się miłość ma

cierzyńską, czasem odsłania pierś swą,

aby Je do niej przygarnąć. Św. Józef

traci swą rolę biernego zadumanego

obserwatora, stara się być czynny i

pożyteczny, niesie wiązkę drew,grzeje

wodę na kąpiel, przynosi pożywienie,

sprowadza do N. Marji Panny opiekun

ki, które często zobaczymy w malowi-

dłach i rzeźbach zajęte około Dzie-

ciątka.

Około połowy wieku XIV, w kra-

jach Europy najważniejszych, jak we

Włoszech, Francji, Niemczech, Nider-

landach, ginie motyw izby, czy jakie-

goś nieokreślonego wnętrza, w którem

odbywała się scena narodzin, Matka

Boska teraz na kolanach adoruje

Dzieciątko nagie, leżące na ziemi, na

rąbku płaszcza, Obok Madonny w koi

nej postawie zjawia się św, Józef, czę

sto pastuszkowie i wierny lud. Motyw

adoracji stanie się w sztuce ówczesnej

powszechny i ulubiony, ukazują go

nam artyści na tle krajobrazu z dale-

ką i piękną perspektywą, czasemMar-

ja klęczy przed ruinami szopy przy”

krytej słomą, podpartej symboliczną

kolumną, o którą miała się wesprzeć

w chwili słabości — Dzieciątko cza-

sem leży nie na płaszczu, a poprostu

na skromniutkiej wiązce siana. Mnożą

Bolesław Eustachiewicz

Panie! 
 

Slowo na ziemi wsza” stało sie Ciałem...
Zstapila. słodvcz niebiańskich dobroci!

Pohamui biczniące
Cierpiącej ludzkiej pobłogostaw krocie.

Lwów, grudzień 1933 r.

wie sprowadzają niewiasty, aby po

kłon złożyły Panu, przynoszą swe

skromne dary, korony uwite z polne-

go kwiecia, białe owieczki, misterne

piszezałki — nie śmieją czasemzbliżyć

się do Nowonarodzonego, zatrzymują

się w oddali, czekając na dobrotliwe

przyzwolenie Marji,

Wzbogacenie ikonografji chrześci-

jańskiej wogóle, a w danym wypadku

motywu Narodzin, dokonywa się pod

wyraźnym i niezmiernie ciekawie się

zaznaczającym wpływem teatru reli-

gijnego czy też dramatu liturgi znego,

Misterjum Narodzin, obok Mister-

jum Męki Pańskiej należało do naj-

ważniejszych. Autorzy dramatów

przedstawiający życie Chrystusa, czer

pali swe natchnienie z Ewangetji, Apo

kryfów i Złotej Legendy, następnie zaś

sięgali do niezwykle ważnej w średnio

wieczu książki: do „rozmyślań nad

życiem Chrystusa'* pseudo Bonawen-

tury,
Autor tego dzieła obdarzony silnym

instynktem dramatycznym, wplata w

swe opowiadanie mnóstwo wyimagino

wanych dialogów, zabarwia jepoezją

i wzruszeniem, umieszcza szereg roz

czutających drobnych szczegółów, któ

re stanowią nieoceniony wprost ma-

terjał dla twórców Misterjów, Mister

 

Przyjdź, Panie...
Przychodzi chwila w przeżyciach człowieka

Chwila zamyśleń nad drogą przebytą,

Co w przestrzeń rzucona szybko ucieka
Tam — gdzić ostatnie już sklada się myto!.«

Są chwile w życiu jak krew żywa, ciepła:

Te płomienieją, by zorza poranna!

, Sa czarne mściwe: okrutny. płód piekła:

Co gorą chciwie, jak zeschla sawanna.

Sa chwile tkliwe: słodkie, macierzyńskie,
Z których się czerpie otuchę do życia

Wtedy się lekkim staje kamień młyński,
Co życie miele nam już od: powicia.

Są chwile — chwilki niewinne, dziecięce»
W których weselem rozdzwania wkrąg wszystko.
Drży cudem każda xodzina poczecia!
A szczęścia zjawa — jakże jest nam bliską:

Sa rhwile złudnych t zawrotnych marzeń

Zwiewnych, by pustynna fata morgana... |

Chwile czarownych. przypadkowych zdarzeń:

Jak przebaczenie śmiertelnego wroga!

Najcięższą jednak jest chwila zwątpienia»

Kiedy nawiedzi dusze skołataną
l zmąci do dna wiośniane roienia,
Rwac sieć nadziei, co człeka oplata.

Rodzi sie straszna samotności, pustka
Głucha. potworna i nienasycona!
Raz wraz nienrokói to bram duszv puka:
Na skroń oroda cierniowa korona:

WZ takiej o, Panie, przyidź chwili z pomoca!
Rosa Swej laski ochtndź ludzka meke!
Niech. się radością nam oczv rozzłocą
Niechaj nam serce z cierpienia nie pęka!

szały —

 

i rzeźbiarzy, wpłynęły decydująco na!

wzbogacenie przedstawień sceny Na-

rodzin. Dzieciątka. *
Na rozbudzenie tkiiwości uczuć, któ

rych wzrost ciągle daje się zauważyć

w obrębie średniowiecza wpłynął o-

czywiście ruch franciszkański, a na-

wet odnośnie do Narodzin Dzieciątka.
i sam św. Franciszek, który sam daje

przykład tej czułości, biorąc ponoć w

każdą Noc Bożego Narodzenia Dzieciat

ka ze żłobu, kołysząc je w swych świę

tych, naznaczonych później stygmata-

mi, rękach,
Powszechne pragnienie

się do Matki Bożej i kontemplacji

Dzieciątka Jezus również , odnajduje

swój wyraz w sztuce. Uczucia często

kobiece macierzyńskie dominują na

końcu średniowiecza, jak mówi zna-

komity badacz sztuki retigijnej Emile

Male, Nawet hymny śpiewacze na

cześć Marji, aprobowane przez Kościół

są żywą manifestacją tych uczuć „edy

widzę Dzieciątko na rękach Maiki,

moje serce napełnia się radością”,

Renesans, jak we wszystkich przed-

stawieniach Matki Bożej, tak i w Sce-

nie narodzin, podkreśla właśnie ów

motyw macierzyństwa, odczuwa mis-

tyczną gloryfikację, zaznacza nato-

miast świeckość zjawiska, a nie jego

nadziemskość, znowu powraca wnę-

trze, ale już wyraźnie złokalizowane,

bogato wyposażone w świecki aparat

akcesorjów. i piękne dekoracje,

Wytworzony w średniowieczu za-

sadniczy typ ikonograficzny. przedsta-

wień sceny Narodzin Dzieciątka Jezus,

łącznie ze zmianami w stosunku do

postaci Matki Bożej wprowadzonej

przez Odrodzenie, przetrwał aż da

czasów, nowożytnych.

Każda epoka wprowadza wpraw-

dzie pewne zmiany, zgodne z ogól-

nym charakterem swei sztuki, doty--

czą one jednak przedewszystkiem pro- :

| blemów formalnych, jak kompozycii

obrazu, oświetlenia, barwy, nie odno-

szą się jednak przeważnie do strony

ikonograficznej, która zasadniczo po-

zostaje niezmieniona, uzupełniona tyl-

ko fantastycznemi nieraz szczegółami

wysnutemi z niekrępowanej już obec-

nie przepisami wyobraźni artystycznej,
Wśród naszych rozważań nie zo-

stały wymienione nazwiska artystów,

którzy podejmują temat Bożego Naro-

dzenia dlatego, że tych nazwisk było- j
by za. wiele, że nie pomieściłyby się,

nawet najważniejsze, w. ramach

skromnych tego artykułu, Od anoni-

mowych artystów średniowiecza p0-

cząwszy, zdobiących rzeźbami mvrv

katedr, malowidłami na szkle i minia-

turami zawartemi w pobożnych. księ-

gach poprzez wielkie indywidualności

twórcze, znakomite imiona artystów

renesansu aż do baroku, temat Naro-

dzin znajduje często wielokrotnie na-
wet powtarzane przez jednego artystę,

zastosowanie, Nie braknie też i scen

Narodzin w polskich miniaturach i

polskiem malarstwie cechowem,

zbliżenia

 Dr. J. PUCIATA-PAWLOWSKA,
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Modlitwa > slębi
Gaspolski, odznaczał się. od: da-

wien dawna wielką pobożnością. Chętnie
"składał grosz ofiarny ze swych pokaź-

nych niegdyś zarobków, na utrzymanie

kościołów, na budowę kaplic i krzyżów.

a ieśli mógł wykuwał przybytki Pańskie

w głębi ziemi, w pobliżu warsztatu pra-

cy, modląc się w nich dzień w dzień.

żarliwie o.chłeb powszedni. o zdrowie

i zagrożone w każdej chwili życie.
Świadczą o tem wymownie naipiękniej-
sze na świecie kopalnie soli w Wieliczce
pod Krakowem. których nie omija żaden
turysta. zwiedzający stolicę Polski Ja-

giełonów.
Cicha osada górnicza, zaszyta wśród

borów otaczających przedchrześcijański
Kraków, dostarczała przyprawy, bez któ-
rej nie może się obyć żadna niemal potra-
wa, Soli, zapewne już pogańskim Lechi-
tom. Wprawdzie Kromer upiera się przy
dacie.1252, w którym to roku miano od-
kryć złoża soli w pobliskiej Bochni, a w
r. 1253 w Wieliczce, cóż z tego. kiedy
zgórą sto lat przedtem, a mianowicie w
1124 kardynał [Idzi oddaje Benedykty-
nom.z Tyńca pobór od... soli z Wielicz-
ki. A więc wydobywano ją już wówczas
co nie przeszkadza przyjęciu, że działo
się to już w r. 900, na co wskazvwalabv
zeesztą ówczesna rozłegłość wielickich

salin.
Do czasów podanych przez Kromera

odnosi się piękna legenda o św. Kindze.
Gdy królewna węgierska opuszczać
miała swą ojczyznę, by udać się do Kra-
kowa na zaślubiny z Bolesławem Wsty-
dliwym. prosiła ojca, swes zo Belę, aby
zamiast złota i srebra. które ofiarował

jej w wianie. pozwolił zabrać coś, co

byłoby królewskim darem zarówno dla
biednych jak i bogatych. Król podarow=?ł
córce kopalnię soli. Uradowana królew-
na udała sie do niei w wrzuciła na dno

szybu ślubną obrączkę,
Po przybycia do Krakowa królewna

Kinga kazała zawieźć się do pobliskiej
Wieliczki i tu przygładała się kopaniu
szybu, Po usunięciu  zwierzchnich
warstw ziemi znaleziono sól, a w pierw-
szej jej bryle ślubną obrączkę królew-
nej, tę samą. którą wrzuciła do solnego
szybu w swej ojczyźnie. Pełen pieknych
legend kult św. Kingi, któremu do dziś
dnia wierni są górnicy wieliccy, dowo-
dzi że przyczyniła się ona do podniesie-
nia kopalń, zniszczonych może w. czasie
napadów Azjatów, kopalń, które jednak
z cołą pewnością istniały przed jej przy-
byciem do Polski.

Dawniej, gdy zwiedzanie salin wie-
lickich było surowo wzbronione, i nale-
żało do przywilejów królewskich, opo-
wiadano sobie o nich wprost cuda. Czto-
wiek współczesny czytając te opowia-
dania, uśmiecha się ironicznie, a jednak
kiedy sam po raz pierwszy znajdzie się
w zajmującym przestrzeń czterech kilo-
metrów labiryncie grot, chodników. ko-
rytarzy, komór, gdzie zawsze panuje
grobowy mrok i cisza, gdzie choćbyś
nie wiem jak zadarł głowę, nie ujrzysz
roześmianego słońcem błekitu nieba, —
wszędzie tylko kryształowe, tysiącem
barw lśniące tafle soli, ulega czarowi tej
niby z bajki wyjętej krainy.

Wejdżmy na chwilę w czeluście ko-
palū, za grupą zwiedzających. która co
tylko opuściła stalową klatkę windy.
Znajdujemy się na tak zwanym pierw-
szym poziomie, około 63 metry pod po-
wierzchnią ziemi. Długi, oświetlony 0g-
nikami elektrycznych lampek korytarz,
wykuty w zielonkowo szarej masie Sol,
rozszerza się w niewielką wysoko skle-
piona grotę sołną, kaplicę św. Antoniego.
Otiarz. posągi świętych, kazalnica, na-
wet świeczniki, wszystko to wykute z
soli ręką nieznanego górnika około r.
1698. Wymiary kaplicy św. Antoniego:
długość 8 m., szerokość 7 m.. wysokość
6 m. W kaplicytej do r. 1800 odprawiał
codziennie kapelan salinarny Mszę Św..
której słuchali zdażający do pracy gó”-
nicy. Instytucje kapelana ustanowiona
została z końcem wieku XVII.

Na tym samym mniej więcej poziomie
co kaplica św. Antoniego znajduie się
(grota znacznie większych od niej roz-
rniarów, nosząca nazwę komory Łętów.
(Data jej powstania rok 1750. Umieszczo-  
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no tutaj wielki obraz pędzla Wł. Tetma-
jera, przedstawiający św. Kingę, wyi-
mującą ślubny pierścień z bryły soli.

Dalsza droga prowadzi nad brzegiem
małego jeziorka, które powstało przez
nagromadzenie w jednem miejscu wody.
przeciekaijącej z powierzchni ziemi do
kopalni. Kopalnie wielickie należą do
najsuchszych na Świecie. nie posiadają
pocą wewnątrz prawie żadnych źró-

et.

Po drodze ku naiwiększei i naipięk-
niejszej z grot kopalnianych zawadzamy

© komorę „Drozdowice*, będącą sali-

narnem muzeum, z ciekawemi okazami

starych wind i używanych niegdyś na-

rzędzi górniczych. Komora „Drozdowi-
ce* imponuje swemi wymiarami. Jest

„32 m. szeroka 1 34 m. wysoka! Przy
jednej ze ścian muzeum stoi wykuta w
soli postać ludzka naturalnej wielkości,
o całkowicie niemal zatartych rysach.
Mimowoli przychodzi na myśl bibliina
opowieść o zamienionei w słup soli żo-
nie Lota. Ów solny posąg ma przedsta-
wiać Augusta Il. Wykuty z jednolitej
bryły przeźroczystej soli stoi posąg
przesłano iako niezwykłą osobliwość na
dwór królewski do Warszawy, gdzie
był przedmiotem powszechnego podzi-

wii. Niestety „atmosfera warszawska”

nie służyła solnej rzeźbie. Ulegała po-

wolnemu topnieniu, odesłano ją więc po-

spiesznie do wielickich podziemi. Trze-

ba bowiem wiedzieć, że w salinach po-

wietrze przesycone jest wilgocią i solą,

a temperatura zimą i latem waha się w

granicy 14 C.

Największą i najpiękniejszą grotą w

kopalniach wielickich, niejako ich Ser-

cem, jest kapłica św. Kingi. Olbrzymia,

mogąca pomieścić kilkanaście setek osób

sala, wykuta w całości w Soli, czyni na

zwiedzającym wrażenie niezapomniane.

W ołtarzu czernieje na tle kryształowej.

jasno oświetlonej tafli soli, figura św.

Kingi, patronki salin. Prawa, boczna

ściana kaplicy pokryta jest płaskorzeź-

bami, przedstawiającemi sceny z Nowe-

go Testamentu, od Narodzenia Chrystu-

sa począwszy. Płaskorzeźby te, wyko-

nane w soli, są osobliwością niespoty-

kaną nigdzie w świecie. Nawetpodłoga

kaplicy wyłożona jest posadzką z tafe-

tek solnych. Z kaplicy św. Kingi prowa-

dzą przewodnicy do najgłębszej. bo bl-

sko 300 metrów pod powierzchnią zie-

mi położonej komory Sienkiewicza, na

której kończy się zazwyczaj zwiedzanie

salin.
 

ziemi
Dwa są dzisiaj sposoby dostania się

do wnętrza kopalni: przy pomocy
windy lub schodów. Schody "iczące
około 500 stopni zbudowano za Augu-

sta III Jego Królewska Mość zapra-

gnął bowiem zwiedzić żupy wielickie.

Jedynym środkiem tokomocji był wó-
wczas. kosz, uwiązany na linie, August
III nie chciał jednak narażać królew-
skiej powagi i poczekał, dopóki kosz-

tem 40 tysięcy zł. polskich zbudowano

dia niego schody.
Rozległe saliny wielickie, najwięk-

sze i najstarsze na świecie 7 czynnych

do dziś dnia kopalń soli wydawały

ju żkilkaset iat temu pokaźne jej ilo-

ści, wynoszące 20 tys, ton, a później
50i 100 tys. ton rocznie, Dzisiaj Wie-
liczka produkuje 200 tys. ton soli
rocznie,
W czasach Poiski przedrozbiorowej

saliny pozostawały w rękach dzier-
żawców, którzy nie zawsze dotrzymy-
wali warunków, wyzyskując je nie-

jednokrotnie w niemiłosierny sposób,

W następstwie tej rabunkowej gospo-

darki spadały na kopalnię nieszczę-
ścia w postaci pożarów, zatopień, tub

obsunięć ziemi, które we wzniesionem

ponad kopalnią miasteczku Wieliczce,

odczuwano jako „trzęsienie ziemi”. —

Np. 16 grudnia 1644 r, wybuchł w ko-|
paini skutkiem braku dozoru pożar,|
który trwał 8 miesięcy!
W sto lat później zapadnięcie się

ziemi spowodowało tak wieikie U-
szkodzenie kościoła parafjalnego, że
musiano go zburzyć ij wystawić nowy,
Katastrofa ta była następstwem nie-
dbaistwa dzierżawców, którzy nie
podpierali dostatecznie stropów komór
wypróżnionych z soli, skutkiem czego
komory często rozpadały się, powodu-
jac obsuwanie się ziemi na powierz-
chni, zapadanie się domów i t, d.

Nie obywało się przy pracy pod
ziemią bez wypadków w iudziach, —
Stąd pod datą r. 1660 widzimy w kro-
nikach wzmiankę o lekarzu salinar-

nym, którego obowiązkiem było ieczyć
skaleczenia górników, Funkcję pierw-
szego iekarza spełniał Józef Wolf. Wv-
padki wśród górników wielickich by-
ły częste i zdarzały się nietytko przy

pracy, Niektórzy uprawiali bowiem
ciekawy .sport*, Zamiast opuszczać
się wgłąb kopaini przy pomocy Tiny,
staczali się do wnętrza po bokach
szybu „Serafin*, owinawszy się oczy-
wiście uprzednio grubym kocem. —
„Sportu* tego, gdy pociągnął za sobą
szereg wypadków, zakazano pod ry-  

gorem utraty pracy,

Wieki XIV i XV były najświetniej-

szą epoką dla żup wielickich i miasta.

W wieku XV właściciel żup, król,
puszczający je w dzierżawę. otrzymy-

wał czynszu rocznego 20 tys, grzy-

wien, a mieszczanie wieliccy mający
wyłączne prawo sprzedaży soli rozwo-

zili ją po całym kraju, dorabiając się
krociowych fortun, Zwąchali interes

żydzi i usilnie dobijali stę o zagarnię-

cie tej dziedziny handlu. Zapędy tych
spryciarzy poskromił Zygmunt Au-

gust, wydając żydom zakaz mieszka-

nia w Wieliczce,
W Wieliezce wydobywają głównie

trzy gatunki soli. Sój zielona złożona
z grubych ziarn, koioru szaro-zielon-

kawego, znajduie się na głębokości 0-
koło 60 m, pod powierzchnia ziemi.

Drugi gatunek tworzy sól spiża. złożo-
na z podłużnych kryształów. Pokłady
jej znajduja się głębiej, pod złożami

soli zielonej Na głębokości około 200
metrów spotyka się trzeci, najszia-
chetniejszy gatunek soli, tak zwaną: sól

szybikową, białą,  drobnoziśrnistą,
przeźroczystą. Sól szybikówą'w krvs7-

tałach, łatwo rozsypującą się, nazv-

wano „jarką”*, Oddawano ją wyłącz

nie na dwór królewski i pakowano do

beczek oznaczonych orłem państwo-

wym, skąd poszła jej nazwa „sól orło-

wa, Sól orłową zaczęto wydobywać

dopiero około roku 1500. Wśród niej

spotyka się sól kryształowa. przeźro-

czystą jak szkło, Wyrabiają z niej

różne ozdóbki 1 zabawki.

"Jak już wspomniano cvfra soli wy-

dobywanej w salinach wielickich sięga

dzisiaj 200 tys. ton.

Zaiętych jest przy tei pracy 1350 ro-

botników. których niestety dotknął kry-

zys, choć w mniejszym stopniu jak pra-

cowników z innych gałęzi wytwórczo-

ści. Pracuia pięć dni w tygodniu. Jeden

za drugim szary dzień upływa im na'

ciężkim wysiłku w głębi ziemi. Atylko

czasem. dawniei częściej, dziś kilka ra-

ry do roku zaledwie, w szarzyznę tę

wplata się nastrojowa uroczystość. 7

wielu święconych przed laty obcho--

dów dwu przedewszystkiem dochowali

wierności górnicy wieliccy, uroczysto-

ści ku czci patronki górnictwa św. Bar-

bary, oraz uroczystej pasterce. Odświęt-

nie przybrani wypełniają w te dnie wiel-

ką, podziemną kaplicę. Wiszące u jei

stropu kryształowe pajaki, rozblyskuia

łuną świateł. Ciemny posąg patronki

górników w ołtarzu ożywia się. Z ty-

siąca piersi ulatuje potężne: „Wśród no-

cnej ciszy..." Modlitwa z głębi ziemi...

Aleksander Kotek (Kraków)
— =
 

Nagrody
Tak się złożyło, że tego roku dwie

najważniejsze nagrody literackie:

„prix Goncourt“ i „prix Femina“,

przypadly w udziale pisarzom już do-

brze znanym i posiadającym wyrobio-

ną markę, Dotyczy to zwłaszcza na-

grody Goncourtów, przyznanej —— jak

wiadomo — Andrzejowi Malraux, o

czem pisaliśmy przed tygodniem,

A właśnie statut Akademii Gon-

courtów przewiduje odznaczanie au-

torów młodych, mało dotąd znanych,

by tą droga zapoznawać czytającą pu-

pbliczność z dziełami wartościowemi,

które jednak uszły szerszej uwagi.

.

Te same zastrzeżenia wywołało przy-

znanie „prix Femina* Genowefie Fau-

connier za jej powieść „Claude“. „Au-

torka, dzięki swym parantelom lite-

rackim, znaną jest dobrze w Paryżu,

a dzieło jej, cieszące się od pierwszej

chwili dużem powodzeniem, nie po-

trzebowało tej gałązki laurowej, jaką

uwieńczyło je „jury* nagrody „Ferni-

na“. Inna rzecz, że „Claude“ jest na-

prawdę dziełem ciekawem i wartoś-

ciowem. Na tie prowincjonalnego ży-

wia kreśli w niem autorka historję

młodej dziewczyny; historję prostą,
szarą, codzienną, bez żadnych nad-
zwyczajnych wstrząsów, wzlotów czy

mmbicyj, Całe jej życie, to długi łań-

cuch drobnych rozczarowań, ofiar i

rezygnacji, aż wkońcu wyrzeknie się

marzen swej młodości i pogodzi się 7

szarzyzną życia codziennego. Powieść,  

literackie we Francji
owiana jest lekką mgłą melancholji,
obfituje wy piękne sceny i opisy z życia

prowincji, — natomiast rysunek po-

szczególnych postaci jest zamało wy-

razisty, Co krytyka słuszniewytknęła

autorce.

Wobec tego, że te dwie główne na-

grody nie przyniosły właściwie żad-

nej niespodzianki, — zainteresowanie

skupiło się tym razem na dwóch dal-

szych nagrodach, mających z reguły

znaczenie drugorzędne: „prix Theoph-

raste Renaudot i „prix Interallić",

Tę ostatnią nagrodę przyznano Ro-

bertowi Bourget-Pailleron za jego po-

wieść „Lhomme du Brėsil“. Jest to

dzieło, napisane żywo, stojące na po-

graniczu między ostrą satyrą, a ro-

mansem policyjno-kryminalnym,

Bystrość obserwacji, wybitny ta-

lent narracyjny, jasny i zwięzły styl,

to są niezaprzeczone walory, stawiają-

ce laureata nagrody „Interailiė“ w

rzędzie najlepszych pisarzy dzisiejszej

doby.

Wreszcie parę słów o Karolu Brai-

bant, którego powieść „Le Roi dort”

uzyskała „prix Renaudot". Tytuł po-

wieści — zaczerpnięty z dawnego ce-

remonjału królewskiego, — nie ma

właściwie nic wspólnego z jej treścią,
zawierającą dramatyczne dzieje fran-
euskiej rodziny wieśniaczejj walkę
między matką, bezduszną, chciwą, de-

spotyczną chłopką, a jej synem iedy- -

 
 

nym, chłopakiem delikatnym, jiczu-

ciowym, pozbawionym jednak silneż

woli,

Braibant yy powieści swej, napisa-

nej z dużym rozmachem i tempera-

mentem, . wprowadza całą masę 7a-

pomnianych oddawna wyrażeń i 0-

kreśleń, zapożyczonych z gwary ludo-

wej. Równocześnie jednak pozwala

sobie od czasu do czasu na wyrażenia

wręcz trywialne i niesmaczne, przez

co obniża poniekąd wartość swego

dzieła, .

Na marginesie tych nagród nasu-

wa się jedna uwaga: literatura fran-

cuska coraz rzadziej czerpie dziś na-

tchnienie w alkowach małżeńskich, —

dnteresują ją raczej zagadnienia spo-

łeczne, ogólno-ludzkie, czy też przeży-
cia psychiczne człowieka w stosunku

do społeczeństwa lub rodziny. A jest
rzeczą charakterystyczną, że właśnie
dzieła na podobne tematy, niemal zu-

pełnie pozbawione pierwiastków eros
tycznych, zakwalifikowano tego roku
do nagrody.

(k. r)
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šaitwa, uzyskawszy  niepcdległość

zapragnęła 'mieć, wzorem  innyv-h

państw. swój herb i swe barwy naro-

dowe. Ponieważ jako herb uznano da-

wną „Pogoń”, wyobrażająca jeźdźca

białego w ezerwonem polu, wiec wypa-

dało, by przyjąć jako barwy narodowe:

białą i czerwoną. To iednak upodobni-

łoby Litwę do Polski. na, co. obecni

przywódcy Litwy w żaden sposób zg0-

dzić się nie chcieli. Wybrano więc ko-
=

 

„Pogoń litewska”

flory: żółty, czerwony i zielony. ponie-

wvaż te' podobno' najczęściej powtarzają

się w tkaninach ludowych, zwłaszcza...

kieckach. Źródło niezbyt heraldyczne,

ale... jakie państwo taka heraldyka.

Zdawałoby się, że na tem sprawa go-

del litewskich została wyczerpana i u-

stalona, lecz korciło Litwinów, iż „Po-

goń” ich bądź co bądź przez szereg wie-

ków figurowała obok Orła polskiego.

Wybrano więc „uczoną* komisję z ,pro-

fesorów uniwersytetu Kowieńskiego,

która miała sprawę dokładnie zbadać.

Wynikiem tych prac był memoriał, w

którym „heraldycy" litewscy doszli do

wniosku, iż wprawdzie „Pogof“ jest
prastarem godłem Litwy, iednak przez
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_ „Kolumny*

Polaków została zgruntu zniekształcona.
„Kult konia — czytamy w tym elabo-

racie, powtórzonym przez całą niemal pra

sę litewską—od najdawniejszych czasów

był rozpowszachniony wśród wislu naro-

dów. Czcili go Grecy (p3zar), Bułgarowie,

Ormianie i Hindusi. Koń był na rysun-

kach zawsze zwrócony na wschód, -Sym-

bolicznie u wszystkich narodów oznacza-

ło to kult słońca, do którego, jako do

głównego bóstwa, jeździee się wznosił C0

oznaczało wzniosłe dążenie (f) W Litwis

po raz pierwszy pogoń jako godło” pań-

stwowe została użyta za czasów Witolda.

Na tarczy jeźdzca nie było obacnegosz2$

cioramiennego krzyża, ktėrago aniWitold

ani późniejsi władcy Litwy nie używali.

Dzisiaj, przez nieznajomość rzeczy, nawet

na piersiach Witolda rysuje się sześcio.

ramienny kmzyż, znak, którego witold ni-

gdy nie używał i który, jako obcy (1) dla

niago był wielce niemiły (D Witold obok

pogoni używał jeszcze jako znaku pań-

'stwowego, słupy Giedymina. Symbolem

pogoni Witolda było dażenie Litwy do

„potęgi i wielkości. Pogoń Titewska zosta-

„ła świadomie wyposażona przez Jagiełłę,

Pod wpływam Jagiełły umieszczono na

tarczy jeźdźca krzyż szaścioramienny, któ

rego używano na Węgrzech. Pozatem Ja-

ciełło kazał jeźdźca twarzą zwrócić na

„ochódwkierunku Rzymui Niemiec, Po:| 

DODA TEK KULTURALNO - LITERACKI
NaPOWO

A rawda © „Pogoni litewskie
goń w ten sposób

symboliczne znaczenie —

dziac ma już na eslu zanieconie N "miec

— wroga Polski“.

Każde zdanie to dokument nieuctwa

i rozbrajającej naiwności. Przedowszysi

kiem w heraldyce niema „wschodu” i

„zachodu. Godła heraldyczne noszono

na tarczach. które obracano przecie va

wszvstkie strony, zgodnie z tem, jaką

pozycię zajął dźwigający ią rycerz. któ-

ry nie ustawiał się według stron świata

— na wschód. na zachód, na północ,

czy południe. Rozróżniano tylko stronę

prawą i lewa, jednak nie od strony wi-

dza, ale od strony noszącego tarcze

Tak więc orzeł polski ma głowę ZWTÓ-

coną w prawo — (od widza jest to stro-

na lewa). Zasadą przestrzeganą Ściśle w

kraju. gdzie nauka heraldyczna stała na

wysokim poziomie, było zwracanie

wszystkich godeł herbowych — w pra-

wo. Wyjątki znajdują się dość często na

pieczęciach polskich i litewskich, co jed-

nak było skutkiem pomyłki rzemieślni-

ka; wykonywującego pieczęć, który wy

cinając według prawidłowego rysunku,

zapomniał o tem, że przecieżwykonać

musi negatyw. Bywały też wypadki, ża

królowie. karząc jakiś ród. odwracali

«odło herbowe. Takim zniekształconym

jest herb polski .Krzywda*. któremu

odcięto za karę prawe ramię krzyża.

Jeżeli Litwini koniecznie pragną dziś

polańbienia swego godła herbowego, to

mogą oczywiście odwrócić „Pogoń* w

lewo. Będzie to zasłużona kara.

Nonsensem jest także twierdzenie o

pochodzeniu .Pogoni* z Indyj czy od

greckiego pezaza (!). Pochodzenie to

jest znacznie bliższe i prostsze.

Heraldyka była od początku insty-

tucją nawskroś europeiską, naiwyżej

stała na zachodzie, zwłaszcza we Francii.

Polska. którą łączyły liczne więzy Z Za-

chodem, zwłaszcza z Francią. przyswo-

iła ją sobie dość wcześnie. Ale trzeba

pamiętać, że w wiekach średnich, tuż

za granicą wschodnią polski, zaczynała

się Azja, gdzie o europejskich zwycza-

jach nie miano pojęcia. Nie znano też

   

   

  

Ciekawostki ze świała

FASZYŚCI POSKRAMIAJA TYBR

Od wieków płyną żółtawe fale Ty-

bru, niczem nie skrępowane. W czasach

posuchy rzeka robi się tak płytka, że

nieledwie w bród przejść ią można, ale

w okresie roztopów wiosennych wzbie-

ra i zdarzało się, że powódź zalewała

pół Rzymu. Już Klaudjusz i Trajan my-

šleli o jej uregulowaniu, z czem łączyły

się płany założenia portu w stolicy, ale

nawet do rozpoczęcia robót nigdy nie

doszło. Portem starożytnego Rzymu,

zarówno handlowym, jak wojennym by-

ła Ostia.
Obecnie Mussolini

inżyniera Caori. Już powyżej stolicy bę-

dzie rzeka w kilku miejscach owałowa-

na, na przestrzeni Rzymu oba brzegi

zostaną obmurowane. Tym sposobem

zniknie niebezpieczeństwo powodzi i

powstaną wspaniałe bulwary. W pob!i-

žu bazyliki šw. Piotra i Pawla będzie

wielki basen, przeznaczony dla statków.

*Z planem łączy się zużytkowanie siły

wodnej dla rzymskich zakładów elek-

trycznych.

OCHRONA ZWIERZĄT

W HITLEROWSKICH NIEMCZECH.

Hitlerowskie Niemcy obostrzyły Zna-

cznie ustawę o ochronie zwierząt, z któ

remi złe obchodzenie się karane było

dotychczas dość lekko. Obecnie grozi za

tego rodzaju przekroczenia więzienie do

dwóch lat. Nawet w razie, jeżeli cier-

pienia zwierzęcia są tylko skutkiem nie

uwagi, karą może być więzienie lub

grzywna do 150 marek. Następnie może

sąd odebrać właścicielowi zwierzę i a-

mieścić je qdzieindziej na jego koszt.

może również zabronić mu trzymać na-

dal konie. psy. krowy itp. Wiwisekcja i

inne doświadczenia na zwierzętach są

zasadniczo wzbronione, O ile przedsię*

 
zatwierdził pian !

 
   

66

herbów, ani na Litwie, ani tembardziei

w Moskwie.
Wiel

   
łe państwo, stosunki z zagranicą.

j'swą kancelarie, a przeto potrzebo-

też pieczęci. W wiekach: średnica.

kiody znajomość pisma nawet wśród

aimożniejszych była bardzo rzadka,

każdy rycerz. nie mówiąc już o ksia-

żętach, posiadał (oprócz herbu) pie-

częć, która była jak gdyby portretowein

wyobrażeniem iego własnej osoby (coś

w rodzaju naszych dzisiejszych  foto-

grafii w paszportach). Obowiązywały

przytem powszechnie ustalone formy:

zwykłego rycerza wyobrażano w całej

postaci, stojącego, w.zbroi: .księcia --

na koniu: króla — na tronie. Do tego

dodawano odpowiedni nanis oraz herb

przynależny danej osobie. Prawe

wszyscy książęta polscy, piastowicze.

posiadali takie pieczęcie. na których

wyobrażeni byli jako jeźdźcy, na koniu,

przeważnie z dodaniem orła białego,

iako herbu.
Naśladując zwyczaj ten, przyjęty

tak u nas. w Polsce, jak i w całej Euro-

pie, podobną pieczęć sporządzić sobie

kazał w. ks. litewski Olgierd. Po raz

pierwszy spotykamy ją na traktacie,

zawartym miedzy Olgierdem a Kazi-

mierzen: Wielkim: 1366 r. Wielki książę

wyobrażony jest zgodnie ze zwyczaje:n,

jako rycerz. w pełnej zbroi. na konia.

ale bez herbu, którego nie posiadał.

Wzorem w. ksęcia podobne pieczęcie

sporządzili sobie również inni książęta

litewscy.

Tak powstała „Pogoń”. która pier-

wotnie nie była wcale herbem, ani pań-

stwowym litewskim, ani rodu wielko-

książęcego, lecz tyłko osobistą. pieczę-

cią księcia.

Co się tyczy krzyża podwójnego, io

jak wiadomo, krzyż taki został nadany

przeż papieża Witoldowi, za zasługi

przy chrystjanizacji Litwy. Witold był

tem wielce zaszczycony. Krzyż. ten, nie-

co później umieszczono na tarczy jeźdz-

ca. Z krzyżem węgierskim, także „łota-
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*ryngskim* zwanym, Jadwigi, niema on

nic wspólnego.

brane są w celach naukowych ł przez

ludzi z odpowiedniemi kwalifikacjami,

wymagają pozwolenia ministra i muszą

odbywać się pod nadzorem urzędowy!:?.

Wzbronione jest użycie do doświad-

czeń tego samego zwierzęcia po raz

drugi. Obowiązkowy też jest dokładny

protokól. Przekroczenie tego przepisa

powoduje więzienie, grzywnę lub jedno

i drugie.

TANCERKA W PŁOMIENIACH

Straszny widok miały około dwa ty-

siące publiczności w Bournemouth w

Anglii Na scenie wykonywano właśnie

t. zw. taniec łabędzi, gdy wbiegła na

nią baletnica w płonących sukniach. —

Charakteryzowała się ona w garderobie,

a ponieważ potrzebny do tego tłuszcz

stwardniał, próbowała  roztopić go

świecą. Nagle płomień czepił się powie-

wnej spódniczki. Przerażona dziewczy-

na, straciwszy zupełnie głowę,wpadła

w otwarte drzwi i na scenę. Może zre-

sztą był to wrodzony instynkt, gdyż ko-

leżanki rzuciły się natychmiast na po-

moc. zdzierając z niej suknie i tłumiąc

ogień. Tancerka nie odniosła poważniej-

szych oparzeń.

POGRZEB ADMIRAŁA

Niedawno zmarł w w. lat 71 admirał

angielski Sir Aleksander Ludwik Duff,

który w czasie wojny dowodził gruba

łodzi podwodnych. Pogrzeb odbył się

ściśle wedle poleceń, zawartych w te-

stamencie, z honorami, przysługujące-

mi admirałom. Ciało spalono, a popioły

złożono do szkatułki, którą zabrał na

pokład kontrtorpedowiec Scimitar (Kin-

dżał). Wypłynął on z portu Harwich, —

przyczem pożegnano szczątki zmarłego

salwą działową. a wszystkie okręty 0-

puściły flagi do pół masztu. Popioły

rozsypano po falach. || TVM 4 

Pieczęcie Witolda Korybuta i Ligwen
książąt litewskich

Słówko poświęcić ieszcze. pragniemy

t zw. „słupom Gedymina". które wła-

ściwiej nazywamy .kołumnami jagielloń

skiemi“. I to niebył żaden herb litewski

i nic wspólnego nie miał z Gedyminem.

Bvł to herb miasta Kaffy, kolonii genu-

eńskiej nad morzem Czarnem. Kaffa

(późniejsza Teodozja) jak większość

miast zachodnich, miała w herbie bramę

miejską z basztami. (Porównaj herby

Krakowa, Lwowa, Poznania itp.)

Średniowieczna Litwa prowadziła 2

Kafią bardzo ożywiony handel, głównie

niewolnikami. Odbywały się „nawet

periodyczne tatgi niewolników w Łuc-

ku, dokąd książęta i bojarowie litewscy

spędzali tysiącami swych podwładnych,

biorąc za nich od handlarzy kafeńskie

denary. W Litwie, która nieposiadata

ani swej mennicy, ani: swej monety,: de-

nary te stały się najbardziej rozpow-

szechnionym pieniądzem. Na monetach

tych wyobrażony był w sposób bardzo

prymitywny herb miasta Kaffy, który

następnie prawem kaduka przyswojony

został przez W. ks. litewskiego i w ha-

raldyce naszej znany jest pod nazwą

„kolumn iagiellońskich*. Znajdujemy te

kołumny na pieczęci w. jsażęgjWo

da z r. 1412, na tarczy ieźdź: atniast

późniejszego krzyża podwójnego. Czy

wcześniej były używane — nie wiemy.

Kiedy późniei. w Horodle, szlachia

polska adoptowała boiarów .litewskict.
przyjmując ich do swych herbów. «23*
pomniano*.. 0 rodzie wielkoksiążęcym.

czyli poprostu nie. wypadało, by zwyktv

szlachcie polski ' adoptował króla. Ja-
giellonowie -przybrali sobie herb owe
„kołumny”, skopjowane, prawdopodo5-

nie całkiem nieświadomie i prymityw

nie, z denarów kaffeńskich. Na pogrze-
bie Zygmunta I. niesiono prócz chorązw:
polskiej z Orłem białymi litewskiej Po-
goni, także chorągiew z kolumnami jako
herbem domu Jagiellońskiego. Zygmunt
August, jako w. książę litewski, wybiiał
na monetach litewskichowe kolumny.

Podobnie jak ród wielkoksiąžecy,
tak i W. księstwo litewskie, przed połą-
czeniem się z Polską, nie posiadałoswega
godła, gdyż jeździec, nazwany później
„Pogonią" był tylko osobistą pieczęcią
książęcą. Dopiero połączony z Orłem
polskim, siłą tradycji, uznany został za
godło państwowe Litwy, połączonym
zaś znakom Orła i Pogoni poświęcił
anonimowy autor XVI wieky' następu-
jacy, piękny ośmiowiersz „do obywate-
la miasta Wilna”, którym pragniemy za-
kończyć powyższy szkic:

„Masz Orła pana, a przy nim pośpieszną
Pogonią

Oba się stawią chętnie ku twych: praw
ohronie;

Sam jedno nie zasypiaj, lecz z orłem
wysoko

Wzbijaj się, czujnym będąc, a z Jeźdźcem

2 ' szeroko

Obiegaj, by kto swobód z boku nie

A naruszył,

Orzeł skrzydłem zasłoni; Joździec będzie
kruszył.

Więc się strachów ni2 lękaj, by przyszł)

zdrowie położyć

Dia wolności: tak żyli przodkowie”,

Tak żyli przodkowie... A ich wnuko«

MACOS ;

dk: TAN OBST (Wilno) |
TAS   



S Nie całuj mnie — wyszepłała cą-|

„gle z uśmiechem na ustach| —„przecież

. cię prowadzić...
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Wspomni6ite jednej wigilį
W... otwarły się drzwi I weszła

ona... jakgdyby łu była domowniczką i
opuściła mnie przed chwilą.

Poznałem ją odrazu, choć minęło uż
12 lat, jak jej nie widziałem. Lecz — co

najdziwniejsza — nie zdziwiłem się

wcale. Doznawałem tylko tego nieokre-

ślonego uczucia, które mnie ogarniato
zawsze w iej obecności: cichej rozko-

szy, zmieszanej z trwogą. chęci wyciąx-

nięcia rąk doniej, przygarnięcia jej do
siebie. “

Bo od dwunastu lat błądziłem sam
po świecie.

Uśmiechała się tym właściwym so-
bie trochę przekornym, trochę piesz-

czotliwym uśmiechem. fak zwykle w

chwilach, gdy jej byłem miły.
Przybliżyła się ku mnie i położywszy

rękę na mem ramieniu, zajrzała mi w

twarz. Gwiaździste fej oczy opłynęły
mnie. wniknęły do mózgu.

Chciałem jei zrobić koło siebie miel-
sce na szerokimz lecz potrząsnęła

złową.
— Dziś wigilia —odezwała się py-

tająco — a ty?

5 —A ja — mówiłem roześmiany -=

Ma czekam. "77
Właściwie... na co czekam? Nie pa-

miętałem już, zresztą było mi oboiętne.

jak wszystko, co R, działo przed iej

"przybyciem.

. _ Po pokoju tułała a wofi wiosennego

sadu, ktėry gdzies, kiedys kwitnąl w no-
ce. dumnej młodości moiej. Wiem...

wiem... TEE RT TYTTIA TY

Podniosłem się, ująłem w dłonie iei

twarz, pociągając ku. sobie.

wiesz,żem umarła.

Cóż toznaczy?Nie „obchodziłomnie
to *vcale.
Dziewczynkaroza się po po-

koju.|
„— Drisiai wiglljac: och. jak tu pu-

sto u ciebie. I nawet nie uczesałeś się

porządnie. Poczekaj...

Poczęła paluszkami układać mi wło-
sy... czułem je jak promienie.
— A teraz chodź.

Mógłżem: się jei opierać? Czyż nie

robiła zawsze ze mną, co chciała?

— Gdzie idziemy?

— Na wigilię... chodź prędzej...
czas... O, jakże ty marudzisz!

— Lecz prawda — dodała — muszę
ty nie znasz tych

fuż

miejsc...

Wprawdzie mieszkałem w da do-

mu już dwa tygodnie, lecz wtedy rze-
czywiście bez niej nie wiedziałbym,
gdzie się obrócić

Bo gdy otwarła drzwi, ukazała się
przed nami amfilada pokojów niezna-
nych mi całkiem. Były pełne jakiegoś
dziwnego półcienia, nalane jakby sza-
ficem i srebrem.

— Skąd tu ta jasność? — spytałem
mej przewodniczki.

— Ach, ty! Przecież księżyc świeci
przez okna. :

Istotnie przez wysokie okna lała się

smętna światłość Księżyca, która była

jedyną jaźnią tych pokojów. Widziałem
martwy, oślepiająco biały krąg lodowy

na firmamencie ..i miałem wrażenie, że

wokół tego domu rozciąga się nieobe-

szła pustynia śniegów.

— Na wigilię — powłarzałem sobie
dziecinnem zdjęty urojeniem. czując 1:

palcach swych ucisk jej dłoni, którą wio-

m mnle dalei I dalei.

Chwilam! jakiś odruch podświadomy  

kazał mi się wstrzymywać ale wówczas

obracała twarz ku mnie z dąsem wv-
rzutu... że ogarniał mnie żal jak pło-

mień i tkliwość i strach by mnie nie

odeszła... jak wtedy... jak wtedy...

Nareszcie ujrzałem _ półuchylone

drzwi, przez które w milczącą siność

pokoju buchała smuga złotego światła.
niby od wielu zapalonych lamp i niósł

się gwar licznie zebranych ludzi.

Wówczas ta słoneczna Pm,
mówiąc:

—Prawda, jak tam wesoło?

Boże drogi. łakżeby na „wigilił „nie
miało być wesoło?

Stanęliśmy w progd i w jednem

mgnieniu oka objąłem całość.

Za długim, biało zasłanym stołem,
siedzieli wszyscy moi dawni znajomi,
niektórzy zapomnieni prawie. Ojciec,

umarły przed dwudziestu przeszło laty,

brat, który utonął jako chłopiec dzie-

więcioletni... a dalej krewni...przyjaciele

lat szkolnych i późniejszego wieki...

wszyscy ci, którzy wzięli dla siebie

cząstkę mej duszy, których istnienia

wchodziły w Krąg mego życia i oddzia-

tywały niejednokrotnie na funkcje mych

myśli, mych pragnień, mych czynów.

Wszyscy, wszyscy... tłum wielki, który
odszedł za jakąś zasłonę, zatracił się z

widnokręgu mego. Poznawałem twarze,

jedne odrazu, inne dopiero przy wysiłku

pamięci, przypominałem nazwiska, miei-

sca, gdzieśmy żyli. uczucia, któremi kie

dyś weseliło się, smuciło i tęskniło

serce.

Na stole dymiły potrawy... białe og-

niki Świec pełgały po srebrze zastawy,

rozmawiał z nią z ożywieniem. Wogóle

wszyscy rozmawiali wesoło, lecz mózg

mój nie przejmował treści słów, nie ro-

zumiałem niczego.

— Oicze — wołałem przez łzy, cału-

łąc jego rece — nie poznajesz mnie? nie
chcesz mnie poznać? To fa, twój syn...

Cóż to miało znaczyć? Nie zważał

na mnie nikt, jakby mnie wcale nie by-
lo. Nagle odniosłem wrażenie, że ciało

moje jest jak ciało duchia, które przeni-

kać może treść okcą, nie doznając oporń.

Wszak Krzyczałem głośno, obejmo-
wałem ojca za szyję, zwracałem się do
innych z prośbą, z zaklęciem, z płaczem

—nie istniałem dla nich.

Byli pomiędzy sobą. ci umarli. Żyli

życiem realnem. rozumieli się, cieszyli

wspólnie — a ja? NOE
Nie było mnie. s

Zapamiętałem sie w żalu  bezmier-

nym, w poczuciu krzywdy niezgtebio-
nej. Płącz rzewny, dziecięcy wstrząsał
całą mą postacią, usta powtarzały słowa

miłości i skargi. Klęczałem u kolan ojca,
uświadamiając sobie z goryczą. Że nie

jestem nawet widmem dla niego.

O wisilio, wigilio moja!

Naraz uczułem dotknięcie na głowie.
Po dreszczu, który mnie przejął, pozna-

łem, że to były jei ręce.

Jasna dziewczyna patrzyła na mnie
przeciągłe, przejmująco. Zrozumiałem,

że teraz coś się stanie i ulga niewysło-

wiona wypełniła mi serce.

Płochliwem pytaniem zawisłem na

jej wargach: ę

— Dlaczego... dlaczego?...

„

W głębi, w kolorowych festonach Miała dla mnie pobłażliwe, dobre
iskrami świeczek płonąca, złoceniem| słowa, niby szept pachnących gałęzi
orzechów i włosów anielskich migotliwa| bzu:

radowała się choinka.

Trwałem tak w olśnieniu. Poczem

pierwszym moim odruchem było biedz

do oica, przypaść do piersi iego.

— Tatku — zacząłem mówić zapa-

miętanym z dzieciństwa wyrazem — to

ja... to ja przyszedłem.

Ale on nie widział, nie słyszał mnie.

matki,  Nachylony do swej siwowlosei

— O jakże ty się. niecierpliwisz...

Czekałeś lat tyle — i cóż teraz kilka

sekund znaczy?

— Obcy tu jestem wśród tych, któ-

rych kochałem — skarżyłem się.

— Tak, jesteś obcy jeszcze dla
wszystkich... Ale...

— A ty?... ty przecież także...
— Chcesz powiedzieć, że ja także

  

Zawigilijnym stadzie leis
Za wigilijnym siadam stołem,
nie ten, co w zeszły rok —

a wszyscy moi przy mnie kołem:

samotność — cisza — mrok...

Za wiglliinym siadam stołem,

sam sobie patrzę w twarz — i

lampa kotysze sia nad czoler

za oknem gwiezdna straż...

Za wigilijnym siadam stotem,

już wróżb nie wołam złych — —

ci, którzy we mnie — ze mną społem:

zostacie widzeń mych...  

 

Za wigilijnym siadam stołem,

godowy wdziałem strój — —
rozmowę z nimi dziś począłem,

przeżywam teatr swój!...

, I dzielę z nimi chleb za stołem

ta noc mi wróżbą jest —

| teatr się musi stać kościołem...

chlebem: myśł — słowo — — gest!

Ci, którzy we mnie — ze mną sze”

przebyli mgłęimrok — —

za wigilijnym siadam stołem,

nie ten, co w zeszły rok...

ANTONI WAŚKOWSKI (Kraków)

 

Stefan
W pierwszych dniach grudnia

zmarł w 66-*ym roku życia najsław

niejszy współczesny poeta niemiecki

Stefan George. Był to człowiek, trzy-

mający się na uboczu vd życia publicz

nego. Odmówił przyjęcia ofiarowanego

sobie członkostwa Pruskiej Akademii
Literackiej, W r. 1927 otrzymał od

Frankfurtu nad Menem nagrodę imie

nia Goethe'go, Oto kilka tytułów jego

dzieł: „Hymny*, „Pielgrzymki”, „Rok

duszy”; ;,Kobierzec żywia”, „Pieśni

marzeń i śmnerci", „Siódmy pierś:

G eor s e

cień". W poezji George'a wybijają się
na pierwszy płan problemy etyczne.
Prasa narodowo-socjalistyczna widzi

w nim jednego z duchowych ojców hi
tleryzmu* „kapłana, poetę i proroka
Nie bardzo to się zgadza z poglądami
dotychczasowych krytyków, z których
jeden nazwał George'a estetą, żyjącym
zdala od świata w wieży z kości sło-
niowej. Trzeba też dodać, że poezja je-
go nie jest przystępna i była nieznana

szerokim kołom społeczeństwa,
NA AP st  

umarła? — dokofczyla z ušmiechem

mą myśl.

Obłok rumieńca przepłynął przez

jei twarz. Zaszemrały słowa ciche, ra-

dosne:

— Wszak mówiłeś zawsze.... i wie-
rzyłeś w to, że ja... byłam Szczęściem
twojem. Któżby cię wyprowadził z tych
smutnych. chłodnych pokojów. przez
które szliśmy, gdyby mnie nie dane
było być przy łobie? Ktoby ciotworzył
drzwi na tę radość życia?

— Więc ty jesteś Szczęściem?

W tejże chwili twarz jej stała się nie-
ruchoma. jakby stężała w ekstazie ocze-
Kiwania. Oczy zamieniły się w jakieś
głębie przepastne. na dnie Których leży
straszliwa tajemnica. Magnetyczna ich
siła legła na mnie lodowym ciężaremra, ży 2

Tak — chwila jeszcze — a coś sie
stanie. Niechże będzie! Byłem smutny i
zmęczony na śmierć. W tem usłysza-
łem krzyk jej donośny, przeszywający:
—Nie! nie jeszcze!... odejdź stąd!

Wyciągniętemi rękoma pchnęła mnie
gwałtownie poza próg, a równocześnie
z ogłaszającym łoskotem „zatrzasły ia
drzwi...

=r mą

«mmm m. im

Masvwny kandelaber Kronzowy, po-
gięty cały, leżał na środku pokoju, obok
przewróconego stolika, wśród rozstrza-
skanego szkła lampy. Przy tym stole
przed tym dziwnym stanem, w jaki po-
padłem, siedziałem — ja. czytając książ-
Kę. Widziałem ią również na podłodze.

Lecz obecnie znajdowałem się na
foteli pod ściana. Fotel ten stał na kół-
kach, zakupiony swego czasu dla spa-
ralizowanej matki mego Kolegi, u Które-
go na wsi bawiłem. Kto przesunął mnie
pod ścianę przed chwilą zerwania się
kandelabru, Który byłby mnie zabu,
spadając?

Na łoskot, spowodowany wbiegli do-
mownicy, a w kilka chwil później uka- -
zał się gospodarz. Otoczyli mnie wszys:
cy, spłoszeni, pytający. Cóż im mogłem
odpowiedzieć? s

Miałem serce przelewałące się Jesz-
cze wzruszeniami ostatnich chwil, w
oczach wizję wigilii umarłych, postać
ukochanej. Patrzyłem teraz na tych ży-
jących jak na nieznanych ludzi.

Nie słyszałem nawet, czem  tłuma-
czono zerwanie się Kandelabru.
— Co za szczęśliwy przypadek —

mówił mój przyjaciel — że nie siedzia-
łeś właśnie przy stole — co za szczęśli-
wy przypadek! (|

Ach. przecież ja przy nim siedziałem,
zapadając w ów sen Kataleptyczny, czy
jak ten stan nazwać inaczej...
— Skąd ten zapach werbeny w ca-

łym pokoju? — zdziwił się nagle mój
gospodarz. — Czy łoLA„skropiłeć S
periumani?

Zapach werbeny! Wielki Boże! Któż
to lubiał nad inne wonie werbenę?

I w błysku jednej sekundy stato mi
się wszystko zrozumiałe.. To ona užy-
wała perfum werbeny i dlatego zawsze
ten słodki, smętny zapach„był mi milszy
nad inne... į ZE iakfele ay

Posiadłem pewność.Jniewzrtiszona
blogą: Ona 5yla tutai..'ta najboleśniej
kochana, ta dawno pchor „ta nieża-
pomniana nigdy... ių

Wigilio, kais, tLaike
szawigilio mojal.. =.
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Z najnowszej historjogralji angielskiej
W dziejach angietskich wypełnia

wiek XVI. walka między katolicyz-
mem a protestantyzmem, W wieku
XVII. trwa ona dalej, lecz dołącza się
do niej wałka o władzę między koro-
ną a — jak mówi się zazwyczaj

parlamentem. Co oznacza w tym wy-

padku parlament, czy społeczeństwo,
czy arystokrację, czy plutokrację, co
dó tego niema pomiędzy historykami
zgody, Nie wdając się narazie w roz-
strzyganie sprawy, wystarczy stwier-
dzić, że rewolucja r. 1688 oznacza o-
stateczne zwycięstwo protestantyzmu

i parlamentu,
Zwycięstwo to rozstrzygnęło nie

tylko o dalszych losach kraju, ale i o
stanowisku historjografji, Hasłem jej
bywa często w takich wypadkach
Vae victis, Ci, którzy pognębili prze-
ciwnikow w życiu, gnębią ich i w
książkach. Kradną im zasługi, oczer-
niają ich wieikich łudzi, podsuwają
im niskie pobudki działania, wywyż-
szają siebie i swoich, nieraz wywraca
ją na nice całą rzeczywistość, Zapew-
ne jeszcze dwadzieścia lat temu nie
byliśmy zdolni uwierzyć w możliwość
takiej metamorfozy dziejów, ale to dla
tego, że mieliśmy za sobą dłuższy 0-
kres bez gwałtownych przewrotów po
tycznych i społecznych. Dziś łatwiej
nam zrozumieć tę możliwość, ponie-
waż patrzyliśmy i patrzymy na przy-
kłady.

Historję angielską wieków XVI, i
* XVFHI, i wogóle historję angielską pisa

Ji do niedawna prawie wyłącznie wi-
powie, a nawet ci historycy, którzy nie
byli wigami, pisali często w ich du-
chu, nawet wtedy, gdy wygłaszali od-

mienne zasady, przyjmując w sądzie
o najważniejszych wypadkach i posta

ciach ich punkt widzenfa. Wyolbrzy-
miano więc rozstrój, panujący w Ko-
ściele katolickim przed reformacją, i-
idealizowano skutki reformacji; wie-

rzono we wszystkie fałsze i fałszer-
stwa przeciwników Marji Stuart, a wy
noszono pod niebiosa Elżbietę; w jak
najgorszem świetle przedstawiano Stu
artów na tronie angielskim — autor
bardzo  rozpowszechnionej historji
Greene używa takich tytułów, jak

„Tyranja Stuartów* i „Druga tyranja
Stuartów*, ałe ani przyjdzie mu na

© myśl określić tak rządy Henryka
VIII. Elżbiety czy Cromwella, w gru-
pie szlachty wiejskiej, która przeciw-
stawiła się Karolowi I, (Eliot, Pym,
Hampden i in) widziano natchnijio-
nych, bezinteresownych bojowników
wolności; idealizowano z kolei Crom-
wella i Williama III. — wystarczy
"wspomnieć o apoteozie lorda protekto-
ra u Cariyle'a i o „Historji* Macau-
lay'a, w której Orańczyk wyrasta na
nieskałanego bohatera. niczem król Ar
tur Tennysona, Nad wszystkiem zaś
unosił się duch wigizmu i protestan-
tyzmu,

Historja działała i na inne dziedzi
ny myśli angielskiej, n. p, na historję
literatury, Widziano w Szekspirze ty-
powego protestanta i przemilczano fak
ta, z których raczej można wniosko
wać, że był on katolikiem, przynaj-

mniej przez większą część życia. Kto

wie nawet, czy namacalny dowód nie
został umyślnie usunięty, Przygotowy

wana książka, która miała go przy-

nieść, nie wyszła,

W wieku XX. zaszły poważne zmia
ny w układzie sił politycznych i w
sposobie myślenia Anglików. Ktokol-
wiek dziś rządzi, napewne nie rządzi
ani korona, ani parlament. Walka o
władzę między temi dwoma czynnika
mi odsunęła się w przeszłość j tyle

ma znaczenia dlą, dzisiejszych stosun
ków, co wojny białej i czerwonej róży,
kwestje religijne dla większości spo

łeczeństwa straciły aktualność wobec
panującego ateizmu i indyferentyzmu,
Jedynym prawdziwym  cgynnikiem
na tem polu jest katolicyzm, zyskują-
cy na terenie zwolna, ale systematycz
nie i konsekwentnie  G»

To też daje się zaobserwować także
reakcja historyczna, Dogmaty, w któ
re przez dwa wieki święcie wierzono

przestały być dogmatami. Eiżbietę —
po części dzięki drobiazgowym bada- 

niom nad epoką, do których punktem
wyjścia był Szekspir — odarto z nim-
bu. Są poważne próby rehabilitacji
Marji Stuart — dał im początek ka-
tolicki powieściopisarz Robert Hugh

Benson, zmarły w roku wybuchu wiel
kiej wojny, nawiasem mówiąc syn an
glikańskiego prymasa. Nie maluje się
już Karola I. Stafforda i Lauda cał-
kiem czarno, ich przeciwników cał-
kiem biało, Dostrzega się u Cromwel-
la okrucieństwo i obłudę, Jednem sło-
wem rozpoczęła się rewizja historji
na wielką skalę. Wynik trudno dziś
przewidzieć. W każdym razie proces
jest w pełnym toku. *

Najśmielszy z pionierów nowego
prądu, Hilary Belłoc, nie należy do za
wodowych historyków, gdyż jest tak-
że powieściopisarzem, esseistą, poetą i
publicystą, Najwięcej jednak czasu i
pracy poświęca dziejom. Początkowo
zajmował się rewolucją francuską —
jest francuskiego pochodzenia, — po-
tem pokusił się o całość historji an-
gielskiej i co pewien czas pojawiały
się pokaźne tomy szeroko zakrojone-
go dzieła, Obawiać się jednak należy,
iż Belloc'owi zdarzyło się to, co nie-
jednemu uczonemu, będącemu w po-
dobnem położeniu, Im dalej w las,
tem więcej drzew. W miarę, jak zbli
żał się ku nowszym czasom, ilość źró-
deł i dzieł pomocniczych rosła, coraz
trudniej było posuwać się naprzód.
Belioc utknął w wieku XVI, a o tem,
że nie ustaje w pracy, świadczą nara-
zie tylko monografje, z nią związane.
Wydał ich już kilka — o kardynale
Woisey, o Cromwellu, s niedawno o
Karolu I,

Wypadki panowania Karola oświe

Jak pracuje
P»owiedzmy to sobie otwarcie: ra-

djo jest przedsigbiorstwem handlo-
wem. Jak każde inne przedsiębiorstwo
wymaga sprężystej organizacji, wy-

maga reklamy, Bo ma do zwaiczania
konkurencję coraz liczniejszą, coraz
groźniejszą,

Gdzie radjo jest przeasiębiorstwem
prywatnem (Ameryka), — walka to-
czy się między poszczególnemi studja
mi, które wysivają się w pomysłach,
oryginainości i doborze programów,
by skaptować sobie jaknajwięcej abo-
nentów,

Ta sama jednak konkurencja i e-
mulacja istniee i między poszczegól-
nemi państwami, w których radjo jest
instytucją państwową, względnie sub
wencjonowaną przez państwo i pozo-

stającą pod jego kontrotą, Emulacja
najszlachetniejsza, wychodząca w
pierwszej linji na korzyść radjosłu-
chacza, — w niemniejszym stopniu
jedńak i na korzyść radja danego
kraju.

Chcąc dotrzymać zwycięsko kroku
zagranicy, dobrze jest wiedzieć, w ja-
ki sposób zorganizowaną jest służba.
radjewa w innych krajach, — czego
się od nich nauczyć móżemy. Dla przy
kładu weźmiemy Szwajcarję,

* * .

Małe to państwo dysponuje pięcio-
ma stacjami radjowemi a to: Genewa,
Lozanna, Zurych, Berno i Bazylea,
Znajduje się coprawda w wyjątko-
wem, uprzywiiejowanem poniekąd po
łożeniu: państwo, będące siedzibą Li-
gi Narodów, goszczące setki tysięcy
turystów z całego świata, posiadające
tysiące atrakcyj i bezkonkurencyjne
tereny do wszelkich imprez sporto-
wych, A przytem państwo, któremu
obce są wszelkie waśnie polityczne
czy narodowościowe, — państwo, po
siadające swój niezmiernie bogaty i
charakterystyczny folkior.

Wszystkie te momenty musiały wy
cisnąć pewne piętno na audycjach ra

diowych. Radjo szwajcarskie —— we-
dle określenia d-ra Kurta Schenkera,
dyrektora stacji berneńskiej, — po-
winno być sztuką międzynarodową,
kpiącą sobie z wszelkicn granie poii-
tycznych czy celnych, jakiemi najeżo-
na jest cała Europa. Ale z jednem waż

 

 

tlano dotychczas jako walkę, w której
po jednej stronie stał ciasny fanatyk
boskiego prawa królów, nie cofający
się przed żadnem bezprawiem i nałogo
wo oddany kłamstwu, z drugiej zastęp
bohaterskich, dobru publicznemu słu-
żących obywateli, Bełloc stara się zre
habilitowač Karola, lecz przedewszyst

kiem rozwija śmiałą teorję historycz-
ną: Ostatnim królem angielskim w
pełnem tego słowa znaczeniu był Hen-
ryk VIII, Tej samej pełni władzy nie
miało już żadne z jego trojga dzieci,
nie wyłączając Elżbiety, wątłej fizycz-
nie, niezupełnie normalnej i noszącej

na sobie piamę nieprawego urodzenia.
Wbrew dotychczasowym poglądom

rządziła za nią grupa nowej arystokra
cji, wzbogaconej grabieżą dóbr kościel
nych z Robertem Cecilera na czele —
i ten był sprawcą wielkości Anglji w
tym okresie.

Wogóle królom już od połowy XVI,
w. wyrosła nad głowę bogata szlachta.
i mieszczaństwo, jednem słowem plu
tokracja, Rzucił jej rękawicę Karoi %
Na szkodę wyszła mu dewaluacja pie-
niądza, związana z napływem szlachet
nych kruszców z drugiej półkuli, Po-
datki i czynsze z dóbr królewskich
wpływały w monecie, która nie mia-
ła ani połowy dawnej wartości, docho
dy osób prywatnych, czerpane z rol-
nictwa i handlu, nie zmniejszyły się
dzięki wzrostowi cen. Karol był więc
w tej walce stroną słabszą i uległ w
niej, tracąc tron i życie,

Dzieła Belloc'a wpłyną niewątpli-
wie poważnie na dalszy rozwój histor
jogralji sogielskiej. Niektóre jego po-
glądy znaiazły nznanie odrazu, inne
wywołały mniej lub więcej ostre sprze

nem, zasadniczem zastrzeżeniem: 0-
wa sztuka międzynarodowa „heimat-
lose Kunst" musi być opartą jaknaj-
š.išiej na. nacjonaliźmie, nie w poli-
tycznem znaczeniu tego wyrazu,
lecz na właściwościach etniczych, na
tradycjach lokalnych, na sztuceimu-
zyce narodowej, względnie iudowej,
W ten tylko sposób radjo, utrzymując
nieustanny kontakt z życiem własne-
go narodu, będzie mogło spełnić swe
zadanie kulturalne, roznosząc równo-
cześnie po świecie chwałę i sławę swe
go narodu, Jak wygląda praktyczna
realizacja tego programu? Marzeniem

d-ra Schenkera jest utworzyć w każ-
dem większe mieście, czy nawet
wsi, doskonale zgrane zespoły orkie-
strowe czy wokalne, które mogłyby
co jpewien czas nadawać przed mikro
fońem iswe oryginalne, charaktery-
styczne dia danej okolicy, utwory,

Drugim ważnym postulatem jest
znalezienie grupy zdolnych, utalento-
wanych pisarzy, którzy zechcieliby
przerzucić się do pisania utworów
dramatycznych, nadających się do
zradjofonizowania, Tutaj otwiera się
dla pisarzy bardzo szerokie i wdzięcz-
ne pole działania. Zdaniem wybitnego
literata szwajcarskiego H Kessera, au-
tora dwóch zradjofonizowanych dra-
matów „Strassenmann* i „Schwester
Henriette“, — punkt ciężkości leży tu

w dynamice słowa, wywierającej po-
tężne wrażenie i zdolnej przykuć uwa-
gę słuchacza, Dużą rolę gra tu reży-
serja, która powinna bacznie uważać,

by każdy aktor występujący w dra-
macie mówionym do mikrofonu, po-

siadał swój charakterystyczny, od-
rębny timbre głosu, po którym słu-
chacz mógłby go rozpoznać równie ła-
two, jak w teatrze widz rozpoznaje
aktora po masce,

. > .

Drugim, niemniej ważnym  tere-
nem pracy jest reportaż, pozwalający
w każdej chwili i w każdej okoliczno-
ści nawiązać i utrzymać kontakt z ży
ciem bieżącem i jego przejawami, A
zadanie to wcale nie łatwe! „Repor-
ter radjowy musi w swych objaśnie-
niach być zwięzły, dokładny, intere-
sujący, musi nawet w razie potrzeby

stać się dowcipnym. Zależnie od oko-

 
szwajcarskie radjo
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ciwy, Zdaje się, że prawda jest gdzieś!
w. pośrodku między dawnymi dzieje!
pisami, a burzycielami ich dzieła, Bel-|
łoc w pewnych wypadkach idzie sta-
nowczo za daleko, Brax mi tu miej-
sca na uzasadnianie tego na poszcze-
gólnych punktach jego teorji, wystar,
czy jednak przykładowo przyjrzeć się
jego stosunkowi do paru znanych po
staci dziejowych. ]

Słusznie rozwiewa Belloc Iegendę,.
jaka wytworzyła się. około postaci.
Sir Johna Elista. Z tego przywódcy »-
pozycji z początków panowania Karo

la I, zrobiono republikańskiego boha-
tera w czasie, gdy całemu życiu na-
dawali ton wigowie, a jego własna ro
dzina weszła już była do arystokracji.

Trudniej pogodzić się z idealizację.
Buckinghama, W tym płytkim i nie-
zbyt uczciwym ulubieńcu Jakóba I, i
Karola I, Belloc widzi znakomitege
polityka i wodza. Upadek mocarstwa
wej powagi Anglji w tym czasie i nie-
sławna wyprawa pod La Rochelle mó
wią coś przeciwnego.

I sam Karol I, wychodzi u Belłoc'a
zbyt dodatnio. Na charakter jego rzu-
ca fatalne światło choćby małodusz-
ność, z jaką dopuścił do zguby najwier
niejszego i najzdolniejszego swego po-
mocnika, Jak akt oskarżenia, brzmią.
przedśmiertne słowa Stafforda: „Bia-
da temu, kto położył ufność w wiel-
kich tego świata”, Ale epizod ten na-
suwa i inną uwagę: Gdyby krót zda
wał był sobie sprawę ze swej misji
dziejowej, byłby już w chwili proce-
su Stafforda wiedział, że wojna do-
mowa jest nieunikniona, Czy byłby
w takim razie poświęcił głowę Staf-
forda — jedynie po to, aby odwłee
starcie? Najwidoczniej nie miał wy=
raźnie wytkniętej linji politycznej.

Władysław Tarnawski

liczności musi posiadać oko malarza
1ub uczuciowość poety, nie odbiegająe
jednak nigdy od objektywnej praw-
dy. Musi wreszcie znać doskonale te-
mat, o którym ma mówić i liczyć się:
ze swymi słuchaczami, których zdol
ność skupienia uwagi jest zawsze, z
natury rzeczy, ograniczona".

Reportaż radjowy, ograniczony pe
czątkowo na imprezy sportowe, po-
czął w Szwajcarji ogarniać stopnio-
wo coraz szersze i bardziej urozmai-
cone domeny: turystyczny (wielkie
wycieczki wysokogórskie), naukowy
(zwiedzanie fabryk), literacki (zjaz-
dy i zebrania literatów) społeczny i
polityczny (obrady Ligi Narodów +
konferencje międzynarodowe).

. .
*

Jednak i radjo-reportaż ma swoje
„ale”,. Ileż, trudności przedstawia np,
połączenie mikrofonu umieszczonego
na szczycie górskim z najbiiższemi
drutami telefonicznemi! Dlatego ide-
ałem radjo-reportażu byłaby możli-
wość zupełnego uwolnienia się * unie-
zależnienia reportera od wszelkich sie

ci teiefonicznych lub kabli elektrycz-
nych.

W tym kierunku podjęto pierwsze,
szczęśliwe próby na jeziorze Lemań-
skiem Mały parowiec zaopatrzono w

przenośny aparat nadawczy, pracują-
wy na fali krótkiej 83,5 m, Słowa re-
portera przenosił telegraf bez drutu da
stacji odbiorczej zainstalowanej na
brzegu, skąd transmitowano je do ra-
djostacji w Lozannie, Ta ostatnia sta-
cja, po przejściu głosu przez amplifi-
katory, retransmitowała audycję d>
stacji nadawczej w Sottens, skąd au-
dycja szła w świat, na fali normalnej
długości 403 mtr,

Udałe to doświadczenie (dowodzi,
że z pomocą fal krótkich można nada.
wać radjoreportaż z każdej dowolnej
miejscowości, obywając się bez dru-
tów telefonicznych. System ten, po
odpowiedniem udoskonalenfu, otwo=
rzy dla ardjo-reportaży nieogranicza
ne możliwości, pozwalając „łapać ży
cie na gorąco*,

* *, .

Jeszcze jednem udogodnieniem po-
szczycić się może Szwajcarja: Dwa.
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roku abonament radjo-telefoniczny.
Za uiszczeniem normalnej taksy ra-
djowej (15 franków szwajc, rocznie)
i drobnej dopłaty może każdy abo-
nent słuchać codziennie trzech progra-

mów: dwóch stacyj krajowych i jed-
nej zagranicznej, —
W tym kierunku idzie abonentom

„jaknajdalej na rękę szwajcarskaDy-

rekcja poczt i telegratów, pozwalając

 

„Akustyczne
R sportaża radjowe, zwane u nas trans-

misjan.i z poza studja w sposób przyjem-

ny i nieoczekiwany urozmaicają program

radjowy. Niosą one słuchaczom echa zda-

rzeń odbywających się daleko, a przaz E)

ment niespodzianki i braku reżyserji po-

rywają swą bezpośredniością. Dla słu-

chacza, który przez prosty przekręceni?

kontaktu może brać udział w rzeczywi-

stych zdarzeniach, odbywających się w tej

samej sekundzie gdzieś na drugim koń-

cu kraju, są reportaże czemś istotnie

„eennem i niezwykłem. Nia trzeba podró-

<+ować na otwarcie Dworca Morskiego w

„Gdyni, nie trzeba być osobiście na uro-

lezystościach ku czci Batorego w Grod-

nia, lub Sobieskiego w Olesku, Wystar-

jczy usiąść na wygodnym fotelu we wla-

įsnym pokoju — a można zdać sobi? spra-

twę z przebiegu uroczystości niejednokrot-

mie lepiej, niż ten kto oddzielony tłuma-

mi słucha jej na miejscu.

"© Od początku istnienia radjofonji zda-

wana sobie wszędzi» sprawę z. ważności

raportażu aktualnego w programach Ta-

djowych, Pewna duże trudności zarówno

techniczne, jak i programowe uniemo.

liwiały początkowo częste wprowadzanie

reportaży, których słuchacze wprost do.

magali się. Dziś trudności te zostały już

przezwyciężone. Wszystkie stacja dyspo-

nują odpowiednio wyszkotonemi ludźmi,

którzy umieją z talentem przeprowadzać

transmisje z poza studja, wlewając w sp9-

kojny tok pracy programowej potężny

strumień rwącago ciągle naprzód codzien-

nego życia,

Reportaże łączą zainteresowania róż-

nych „dzielnic Polski, wyrabiając wsłu -

chaczach poczucie aktuałności i blizkość

zdarzeń rozgrywających się o setki kilo-

metrów od ich partykularza. Bazpośrod-

niość wrażeń słuchowych, dawanych przez

głośnik, podnieca ich czujność, a wrodzo-

na człowiekowi tęsknota za zmiennością

i nowością znajduje w słucnaniu reporta-

ży swe aktualne ujście.  Ciskawy jest

wpływ reportaży radjowych na wzrost czy”

telnictwa gazet. -Do nizdawna czytania

sprawozdań dziennikarskich z różnych

uroczystości, zjazdów, obchodów itp. nu-

żyło przeciętnego obywatela obcowością

tematu, miejsca 1 osób. Po wysłuchaniu

reportażu radjowego czytelnik chwyta ga-

mstę z większą ciekawością. Szuka w niej

czegoś już częściowo mu znanego, a znaj

dując je uśmiecha się z zadowoleniem,

gdyż ma możność skontrolowania tzgo co

sam usłyszał z tem co widział dzienni-

kar7. .
Praca reportera radjowego jast pra

odrowiedzialną i ciężką, a reportaż Tra-

djowy jest prawdziwą sztuką, Gdyby

chcieć tzoretycznie rozważyć warunki ide-

alnego reportażu główną wagę musi się

zwrócić na osobę rzportera. Jego imiywi.

dualność decyduje o wszystkiem, on jest

powiem oczyma wszystkich swoich słu-

chaczy.

Wszystko zobaczyć — wszystko prze-

myśleć — wszystko powiedzieć, — oto

trzy etapy pracy reportera radjowzzo 1

równocześnie trzy warunki dobrego repor-

tażu. Współdziałanie tych trzech elemen-

tów, ważne wogóle w życiu, decyduje o

powodzeniu w tym typia działalności ra-

d'owej.
Niema zupełnie przesady wpowiedze-

niu, że reporter radjowy jast oczyma

swoich słuchaczy. Słyszą oni bowiam 10

i tylko to co on widzi Zdolność używania

oczu” jest rzeczą wymagającą specjalneg2

szkolenia. Każdy dziennikarz, który ma

możność obserwować pczątku karjery

któregoś ze swoich młsiszych ksiegów

zauważył niewątpliwie ile tradności sria-

„wia nowicjuszowi dokładne opisanie pro-

st-g> zdarzenia Zawsze jakiś szczegół z0-

stanie ominięty, zawsze coś będzie nisza-

ważone. A przecież reporter dziennikar-

"ski ma możność namyślenia się. przypom-

nienia sobie czego8, uzupełnienia później-

szego notatzk, co jest zupełnie wykluczone

;przy pracy reportera radjowege, Ten

|szybko i dokładnie musi wszystko zoba  

DODATEK KUŁTURALNO - LITERACKI

wielkie towarzystwa radjowe „Radi-| na posługiwanie się w tym celu słu- | Szwajcarja nie szczędzi trudów i w.
« h > M e y

bus* i „Rediffusion* wprowadziły od| chawką telefoniczną, za dodatkową | siłków, by postawić swoją radjofonję
opłatą 30 frank, rocznie. A urządzenie
jest tego rodzaju, że z chwilą, gdy któ
ryś z abonentów wzywany jest do roz
mowy telefonicznej, głośnik radjowy
zostaje na czas rozmowy automatycz-

nie wyłączony.
System ten cieszy się w Szwajca-

rji ogromnem wzięciem,
. .

4

Jak z powyższego sźkicu wynika,

 

echa codziennego życia
czyć, i nie tylko zobaczyć: musi chwycić|

oczyma sedno odbywajączj się rzeczy. Pa- I

trząc na całość musi reporter umieć mo-

mentalnie rozkładać zjawisko na jego

składowe części, wyniki zaś swej analizy

musi umieć z powrotam złożyć w całość,

aby już utrwalić tę syntezę w pamięci ja-

ko skończony i pełny obraz,

Jeśli Ścisłość i dokładność patrzenia

będziemy uważać za pisrwszą cechę do-

brego reportera, to umiejętność orygtnal-

nego przemyślenia widzianych zdarzeń

trzeba uznać za cechę drugą, może na-

wet ważniejszą. Umysł oryginalny może

najbardziej błah'3 zdarzenie uczynić inte-

resującem i ważnem. Gdy lekkość podej-

ścia do tematu, szybkość orjentacji i 083-

bista pewność są kwestjami talentu czę-

sto wrodzonego, nie nie stoi na przeszko-

dzie raniemać, że tylko od niego zależy

dobry reportaż, bo przecież to są rzaczy-

wiście niezbędne właściwości. Tak jednak

nie jest. Reporter radjowy, który chce być

słuchanym z zainterzsowaniem przez 93zł

musi wiedziać więcej niż przeciętny słu-

chacz. Dlatego niebezpiecznem jest zbyt-

ni» ufanie talentowi tam, gdzie są potrzeb

ne pewn» przygotowawcze studja. Aby

móc z zupełną pewnością mówić o jakimś

tamacie trzeba znać go na wylot. Słucha-

cze nie zdają sobie często sprawy z tej

iłości pracy przygotowawczej, którą wło-  żył reporter opowiadający im ze swadą

 

Le swa

Pojawi się ich tyle w ostatnich ty-

godniach, że niepodobna w jednym arty-

kula omówić obszerniej, tak jakby na to

rzetelnie zasługiwały, Wymienimy więc

narazie choć kilka, odkładając dalsze na

później.
Dla młodszych czytelników wydała fir

ma wydawnicza Gebethner i Wolff kilka

książeczek, stanowiących zupałnie niezna

ny u nas dotąd typ tego rodzaju wydaw-

nictw, — odpowiadający dzisiejszym wy

maganiom pedagogiki. Zamiast  fantas-

tycznych bajaczek — zgrabne wierszyki i

dobrze . dobrane ilustracje, zapoznająca

młodego czytelnika z otaczającym go, re-

alnym światem z rozmaitemi elementami

codziennego życia. Są to książeczki:

„Nasi braciszkowie“, Ewy Szelburz —

Zarembiny, oraz tzjże autorki „Podróż po

mieście”. W pierwszej mały harcerz pol-

ski objeźdża cały Świat, nawiązując kon-

takt z rówieśnikami różnych ras i naro-

dów, przyczem dowiaduj> się najciakaw-

szych szczegółów 3 ich obyczajach i wa-

runkach bytu, jak również o produkcji

danego kraju. „Podróż po mieście”, po-

myślana w zręcznej formie, jako objaż-

dżka tramwajem, daja autorce sposoh-

ność do naszkicowania wszystkich, waż-

niejszych urządzeń i instytucyjmiejskich,

od szkół i fabryk aż do ogrodów publicz

nych, /

Ten sam typ reprezentuje taż książecz

ka St. Themersona: „Nast ojcowie pracu

ją„ gdzie mamy przegląd piętnastu naj-

ważniśjszych zawodów, z któremi dziecko

najczęściej ma do czynienia — z krót-

kiem określeniem charakteru i celu tych

zajęć. š
Wszystkie trzy książeczki doskojale

wydane, — ilustracje czterobarwne, ory-

zginalne, dostosowane do form dzfecięcej

wyobraźni, Cena stosunkowo niska, bo zł

250 za ksiąžeczkę. ć

W świat fantazji, zdrowego humoru i

przemiłego wdzięku wprowadza  młodo-

cianych czytelników wydane świeżo przaż

Towarzystwo 'Wydawnicze w Warszawie

(J. Mortkowicza) w doskonałym przekła-

dzie arcydzieło angielskiej literatury dla

dzieci: , Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

głośnego pisarza H. Looftinga. Baśń tę ©

szlachetnym przyjaciłu i lekarzu zwie-

rząt przeczyta dzieczo jednym tchem. A

  
nauczy się z niej wisle: nauczy się rozu

DRUK. A. ZWIERZYNSKIEGO W WILNIE, MOSTOWA 1. / dr Ž |

na możliwie wysokim pozfiomie, A
rezultaty osiągnięte dotychczas wska+

zują jasno, że wysiłki te są owocne,

Radjo szwaj”arskie idzie z postępem

czasu, !dzie z życiem i samo żyje i
rozwija się nieustannie.

Lucy
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np. o pracy w fabryce lub o znaczaniu ja-

kiejś uroczystości. Przygotowanie trwało

powiedzmy dzień a reportaż pół godziny,

Jednak jast to konieczne gdyż reporter,

który daje niejako słuchaczowi sam ek-

strakt zdarzenia, nie potrafiłby śformuło-

wać swoich myśli gdyby nie poruszał się

w omawiatsm zagadnieniu z zupełną
swobodą. Zresztą jest to zawsze kwestją

pedagozicznego sumienia i poczucia kul-

turalnej odpowiedzialności.

Bardzo ważnym czynnikiem reportażu
jest fantazja i wyobraźnia reportera. Czę-
sto drobna uwaga, jakieś dowcipniejsza

powiedzenie, jakaś normalnie nic nie zna-
cząca anegdota czynią reportaż żywym i

barwnym. Nic tak bowiem niezraża słu-
chaczy jak chłód i oschłość, jak brak

przejęcia się rozgrywającemi się przed mi-
krofonem zdarzeniami. Aby reportaż mógł

zainteresować słuchaczy musi przedew-

szystkiem zainteresować wpiarw samago

reportera, Kwestja talktu w ujęciu niejed-

nokrotnie drażliwych tematów i pewnej
subtelności w zbieraniu materjału do ra-

portażu, w organizowaniu małych, do-
rażnych rozmów z obcemi osobami przed

mikrofonem, zwłaszcza z osobami np. ze

sf2r robotniczych lub mieszczańskich jest

już chyba podstawowym warunkiem po-
wodzenia reportera.

Trzecim bardzo ważnym _— elementem
dobrego reportażu jest umiejętność wy-

 

(Wydawnictwa dla młodzieży)
mieć i kochać zwierzęta, które umieją od

wdzięczyć się za każde dobra słowo. Bo
po>d płaszczykiem fantastycznej opowieści
przamyca autor dużo rozumnych rad i
uwag; podyktowanych z dobrego i szla-

chetnego serca.
Starsi chłopcy rozkoszować się będą

najnowszą powieścią ich ulubionego pi-
sarza, który, jak rzadko kto, umie trafić

do serca i fantazji swych czytelników.
Kornela Makuszyńskiego „Skrzydlaty chło
piec* (wyd. Gebethner i WSIff), to. rzew-

na, głęboko postycka, a zakraszona pereł

kami humoru opowieść o biednym chłop-

cu Ignasiu i jego przezacnym opiekunie,
poczciwym Raczku. Opowieść, budząca w

czytelniku zapał i podziw dla naszego

lotnictwa, zawsze jednako aktualna i zaw

sze taż będzie niewątpliwie równie chęt-

nie i chciwie czytana, jak każde dzi3ło

Makuszyńskiego, Doskonałe, oryginalne

ilustracje M. Byliny dostosowane znakomi

cie d> tzkstu, są niemałą ozdobą tej ład-

nej książki..

W inny świat wprowadza czytelnika

Jim pocker swą powieścią „Zdzich szuka

ojca** (wyd, Gebethner i Wolff). Autor,

znawca i miłośnik morza, opisuje niezwy-

kłe przygody bohatera, małego Zdzicha,
który uszedłszy ze Sowietów do polski

wyrusza następnie na. poszukiwanie swego

ojca, więzionego aż na wyspach Sołowiec

kich. Jakich niezwykłych przygód doświad

cza po» drodze, jak dzielnie stawia czoło

przeciwnościom, jak potrafi w każdej sy-

tuacji znalaść wyjšci> zgodne z pojęciem

honoru i szlachetnej ofiarności, — o tem

wszystkiem opowiada autor w słowach

prostych, w sposób interesujący. Umie taż

wpleść w opowiadanie dużo ciekawych

szczegółów » naszem morzu i naszej flocie

dzięki czzmu książka spełnia też swoje

zadanie propagandowe. Dwubarwne liczna

ilustracje A, Czechowskiago przyczyniają

się jeszcze do podniesienia wartości książ
ki, wydanej. bardom starannie.

Młodzież dorastająca, zwłaszcza starsze

panienki powitają niewątpliwie z radością

pojawienie się oczekiwanej dawno trzeciej

powieści z cyklu „Ania z Lechickich

Pól* znakomitej autorki „Pożogi,, Marji

Dunin-Kozickiej, Po pierwszych dwóch

częściach „Dziąkięctwo* i „Młodość* wy-
dał obecnie Dom książki polskiej w War
szawie trzecią część, zatytułowaną „Mi-

 

 

słowienia tego «o się spostrzegła i cJ się
przemyślało, Reporter dla swych słucha-

czy jest tylko głosem, od wymowy więc,
od stylu i ed brzmienia głosu zależy los
reportażu, Ża wymowa i styl «muszą być
szkolone — to rzecź jasna. Również jed-
nak musi być starannie szkolony dla po-

trzeb mikrofonu głos Trzeba umieć eper>-

wać swym głosem  swobodni3 i pewni».
Tempo słów, skala głosu i jego majdrob-
niejsze odcienie muszą zgadzać się z tre-

ścią słów i z przebiegiem zdarzenia. Słu.

chacz, który jest pozbawiony możności

zobaczenia czegokolwiek musi miać moż-
ność odczucia za pośrednictwzm głosu
reportera nastr.ju, który panuje wśród

uczestników uroczystości, Umiejętność dy
skretnego zaakcentowania pewnych trag-
mrentów jest rzeczą, którą nabywa się

przzz wprawę i przez krytyczne konśrol-
wanie samezo siebie.

Za wszelką cenę musi reporter unikać
luk w reportażu. Przypadkowa pauza kil-
ku sekund, pauza, której reporter zajęty

swami myślami może nawet niezauważy,
jest przykrą dła słuchaczy pustką w mi-

krofonie. Trzeba być zawsze w pogotowiu
do powiedzenia czegoś interesujączgo,

Tych kilka uwag o pracy reportera Ta-
djowego powinno wzbudzić u czytelników

zrozumienie dla trudnych warunków jego

pracy, A poznać warunki pracy — to
przeciaż nic innego jak najlepsza droga do
zrozumienia jej wartości.

Rozgłośnie Polskie poświęcają repor-
tażem z życia stosunkowo wiele uwagi.

Jeśli nie są one jaszcze w wystarczającej
mierze częste, to złożyć to trzeba na karb.

warunków finansowych, gdyż rzportaże są,
audycjami bardzo kosztownemi. — Wy-.

jazd kilku ludzi z całym szeregiem apa-
ratów, limje telefoniczne, a często nawet
budowa specjalnych połączeń kablowych,

jest kosztowny. Gdy dojdziemy do tej licz.
by abonentów, jaką Polska powinna
mieć choćby w porównaniu z Rosją lub-
Niemcami niewątpliwie nie będzie się dzialo.
w Polsce nie, czegoby nie można usły-

szać w Radjo. Ale to już zależne jest od...
abonentów, F. P.

—0—

 

(a książki
łość Ani* Stanowi ona dalszy ciąz dwóch
poprzednich, ale jest sama' dla siebie

zamkniętą całością, _— a opisuje przeży-
cia Ani, najpierw jako studentki w Gr»
noble, a następnie jako pracowniczki w
warszawskich instytucjach społecznych, —

do dnia ślubu z ukochanym człowiekiem.

Życie dzisiejszej młodzieży akademic-

kiej, opieka społeczna, stosunki społeczne
w Polscz i szara praca codzienna na wy-

znaczonym posterunku, — oto tło tej po-
wieści, »pracowanzj niezwykle starannie,

powieści o najszlachetniejszej tendencji
moralnej, Przeczyta ją 2 zainteresowa-

niem i pożytkiem również i dorosły.
Książka wydana bardzo starannie, 0-

zdobiona wielobarwną okładką St. Norbli

na, nadaja się znakomici na upominki.
O innych nowościach drugim razam.

K. RYCHLOWSKI |,

  

Radjostacje europejskie
w dniu Bożego Narodzenia
Bardzo ciąkawą audycję w Dzień Bo..

żezo Narodzenia przygotowała Komisja

wymiany programów w łonie międzyna-

rodowej Unji Radjofonicznej. Komisja ta,

której przewodniczącym jest dyrektor Pol.

skiego Radja Dr. Chamiec, ma już za so9-

bą piękne karty w organizowaniu p-

ważnej liczby koncertów międzynarodo-

wych, którz łączą w dziedzinie czyst>j

sztuki powaśnione narody. Boże Narodzenia

które czczone jest na całym świecie poł

hasłem „Pokój ludziom dobrej woli* zbii-

ży raz jeszcze wszystkie państwa europej-

skie .we wspėlnėj audycji, Kolejno prze.

mawiać będą w etzrze następujące pań-

stwa: Anglja, Austrja, Balgja, Czechosł”.

wacja, Danja, Francja, Hiszpanja, Holan-

dja, Trlandja, Jugosławia, Łotwa, Marok-

ko, Rumunja, Niemcy, Polska, Szwajcar-

ja, i Włochy.
Każdy z wymienionych krajów przygo

tował i przesłał do wszystkich innych

Państw. płytę na której zostały nagrane

nazwa kraju, zdanie „Chwała Paau na
Wysskościach, a na ziemi pokój ludziom

dobrej woli*, charakterystyczne dla dane-

go kraju dzwony lub fanfary, wraszcie

pieśń religijna lub kolęda. Z płyt tych.

każdy Broadcasting ułoży specjalną au-

dycję między godziną 18-tą a 20-tą. P3i-

skie Radjo nada tę audycję dnia 25 grud

nia o godz, 7-3] wieczorem.

 
 


