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W S Ł O Ń C E 
Czasopismo młodzieży lubelskich szkół średnich. 

Warszawa, 17 maja 
Sposępniałe czernią chorągwi, szczerością bólu 

tragiczne, spłakane deszczem miasto żałobne . . . 
(deszcz przychodzi jak spazmatyczne wybuchy szlochu 
człowieka, który uspokoić się nie może . . . ) 

Na Mokotowie półmiljon serc. Stoję już pół 
dnia, godzina za godziną, coraz bardziej wdeptywa-
ny w glinę: niebo płacze i milknie naprzemian, a ja, 
przyparty do barjery, omdlewający, czekam. Przede 
mną proste wzniesienie z sylwetą armaty na szczy-
cie: ostatnia trybuna. 

Nigdy nie widziałem Józefa Piłsudskiego, choć 
od dzieciństwa rósł mi wspomnieniami legjonowemi 
rodziców w najpotężniejsze kochanie. Dziś będę Go 
widział — na lawecie: cztery nieprzespane noce, cztery 
dni obłąkane żalem, cztery doby zuchwałych rozmów 
z pomyśleniami Boskiemi. Marzyłem o tem spotkaniu. 

Nic obezwładniające znużenie: stoję, twardo 
wrośnięty w pole ostatniej defilady, ostro włączony 
w kipiącą rozpacz tłumu, nie dającą się wyszlochać-
Arterje, z których groza wydarła szalejący maj, biją 
porywistym werblem. 

Minuty i godziny mijają sączącemi się rytmicz-
nie sekundami. Czarne, krótkie błyski limuzyn: si-
wy generał, — obrońca Verdun i chluba Francji, 
wstępuje zwolna na trybunę. Otok czapki stanowi 
złocisty galon liści laurowych: bohater odda hołd 
bohaterowi. 

1 znów niespokojna senność oczekiwania, przy-
bliżającą chwilę (marszałek francuski chodzi nerwo-
wo po trybunie). W umilkłem powietrzu modlą się 
dzwony: coraz bliżej i bliżej. 

Wyczerpana jest i mdlejąca półmiljonowa, znie-
ruchomiała bolesną miłością pielgrzymka. Ale stoimy 
mocniej, niż przed siedmioma godzinami: we wrota 
idą sztandary. 

Cisza, dostojna i okropna, tłumi krzyczące, ob-
łąkane oczy. 

Coraz ciszej 

Cisz — — 

. . . K o n d u k t . . . 
Coraz bliżej — 
— krok — — za krokiem — 
(coraz mocniejszy rytm serc) 
— bliżej — — 
krok - z a krokiem — 
(serca milkną — zdławione) 
. . . mgła na oczach . . . 
Gorączkowość żałobna, bolesna, chciałaby odsu-

nąć cały orszak najprędzej, byle już przytulić się do 
trumny . . . 

. . . a sznur duchowieństwa idzie tak powoli . . . 

. . . a kwietność wieńców tak się przesuwa po-
wolnie . . . 

hołd świata całego tak powoli sunie, w naj-
wyższe odznaczenia zaklęty . . . 

Czekam. 
. . . infuły . . . 
. . . krzyż . . . 

Trumna, 

(orszak staje) 

Niewielki prostokąt, bielą i czerwienią w czerni 
żałobnej wycięty. 

Niema wichru i nie bije piorun — półmiljon klę-
czy: zbyt mocna jest burza największego utracenia, 
bijąca błyskiem złożonej szabli. 

Obok nas zaczyna iść wojsko: groźna piechota 
w przejmujących prostotą rysunku hełmach, ostrolśnią-
ca bagnetów — 

— białoczerwona trumna stoi potężnie 
nieruchoma, na błyskawice momentów zasłaniana 
i odsłaniana tym zbrojnym ruchem — jak wizja. 

Migocący legjon przedstawicieli państw świata 
całego wpełzł już bezszelestnie na trybunę. 
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Trumna patrzy ze swego wzniesienia. Rozpo-
czyna się głuchy niedozniesienia warkot werbli, hu-
czących przez kir: rytm wżera się w każdą czującą 
tkankę, wybrzmiewa, jak nieustanna salwa, w rozsa-
dzanej boleścią czasce. 

Defilują dowódcy Polskiej Siły Zbrojnej — naj-
bliżsi Wodza współpracownicy. 

Dostojeństwo —~ hardość — i ból. 
A potem armja. 
(Bębny warczą) 
jest coś dojmującego, coś łamiącego i krzepią-

cego zarazem w trzykrotnym błysku, szabel, w trzy-
krotnem pochyleniu sztandarów, w nieustannym, 
warkotem bębnów ujednostajnionym ruchu zwartej 
masy, szarej kaskami^ mundurami zielonej i stalą 
bagnetów błyszczącej. 

(A spojrzenie, jak stal nieugięte, niemem przy-
rzeczeniem w trumnę uderza) 

Brygady jazdy 
Masa pyszna, ubarwiona otokami czapek, naje-

żona buńczucznie lancami — (— a spojrzenie to 
samo -)' 

Z uniesionych fanfar trębaczy cisza tryska ża-
łobna, tylko z ziemi wstaję odśpiew kopyt i ujmuje 
arytmicznym werblem twardy rum kirowych bębnów.. 

- : Odepchnięto mnie: teraz dopiero czuję płacz 
w gardle. Uczyłem się napamięć obrazów, opowia-
danych w mikrofonie przez płaczących ludzi —' nie 
mogłem ich przecie widzieć. W tę noc odepchnięto 
mnie od rozrosłej nad mrok Katedry. A teraz stoję 

W niewielkiej polance płaczącej kadry, wzorem ma-
łych chłopców przedmieść trzymam w ręku lusterko 
i zwrócony plecami do idącej głucho defilady — 
patrzę. Trumna, zamknięta na szklistosrebrzystej po-
lewie — drży. Ale tó drży wyciągnięta ręka. 

Nademną rwie ciszę ryk: ostatni hołd oddają 
samoloty . . . (jak ręka Jego błogosławiąca, w klucz 
ptaków zamknięta . . . ) 

Ciemnozielone dywizjony artyleryjskie, propor-
cami prowadzone. 

Wszystko zamiera: 
. . . i twardy rytm piechoty . . . 
i . . i żałobny taniec jazdy . 
. . . i śmigły lot skrzydlatych . . . 
. . . i sieczący serce werbel . . . 
Warszawa raz ostatni gra Wodzowi hymn na-

rodowy. 

Jak cięży ten mały prostokąt trumny, kiedy 
oddać ją trzeba. 

Salut armatni bije nad lawetą w niebo, jak sto 
jeden wybuchów rozpaczy. 

Generałowie zaciągają wartę honorową — 
A teraz, jako ostatni salut — Brygada. 
Znane, kochane dźwięki r , ą serce —dławią — 
(Łzy.;. łzy pod takt Brygady...) 
Wódz odjeżdża — — — . 
1 niebo rozpłakało się wraz znami. 

W. Choiński — 492. 

Piłsudski u nas. 
Materjał do. artykułu zaczerpnięty został ze 

zbiorów p. Kpt. W. Kwiatkowskiego, za udziele-
nie którego składam Mu serdeczne podziękowanie. 

Na deptanej nogą najeźdźcy ziemi zaczęto się no-
we życie. Powstaje Polska Partja Socjalistyczna. W 
związku z jej działalnością, poczynając od 1900 r„ 
stoi szereg odwiedzin Lublina przez Józefa Piłsud-
skiego. Odwiedzin tych do roku 1914 było kilka, 
lecz wszystkie były zakonspirowane, o nich wiedziała 
tylko garstka najbliższych współpracowników. Wywo-
łane one były potrzebami partji, gdy trzeba było pra-
cę lepiej zorganizować, Życie jej pchnąć na nowe tory. 
W chwilach krytycznych, gdy zabrakło odwagi in-
nym, zjawiał się Józef Piłsudski i swoją mową, a gdy 

-trzeba było i twardym rozkazem, stawiał wszystkich 
do pracy dla Tej, która miała zmartwychpowstać. 

I tak na tej żmudnej i ciężkiej pracy schodziły 
lata. Nadszedł rok 1914. Nad Europą rozszalała 
oczekiwana przez wieszczów narodowych zawierucha. 
Józef Piłsudski nakazuje mobilizację organizacyj strze-
leckich, by rzucić na arenę wypadków niezależny pol-
ski czyn i polską wolę. W trudach i znojach nad-
szedł rok 1915. W roku tym nastąpił pierwszy jawny 
przyjazd Komendanta do Lublina. Ułani Beliny wkro-
czyli do miasta i byli przedmiotem gorącej owacji ze 
strony publiczności, a w parę dni potem przyjechał 
Piłsudski. Tłumy lublinian pośpieszyły, by Go pow-! 
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tac i wyrazić swą radość z Jego przyjazdu. Piłsudski 
dziękując za przyjęcie, jakie Mu zgotowano, wyraził 
radość, że w Lublinie widzi tylu zgodnych w swych 
dążeniach obywateli. 

Czas płynął, szła wiosna 1916 r., jak zwykle peł-
na słońca i kwiatów, a z nią jak najlepsze zapowiedzi 
na przyszłość. Komendant dał znać, że święta wiel-
kanocne chciałby spędzić w Lublinie. Sława Piłsud-
skiego już się rozeszła, po całej Polsce, nie brakło 
więc nikogo przy powitaniu. Komendant Był witany 
owacyjnie przez zgromadzonych i jako gość miasta 
odprowadzony do swoich apartamentów, gdzie zaczęło 
się właściwe powitanie z mowami i wierszami. W od-
powiedzi na liczne mowy wygłosił Piłsudski przemó-
wienie o konieczności odrodzenia społeczeństwa i po-
zbycia się śladów niewoli. Mową tą zdobył i poru-
szył całe audytorjum. Entuzjazm był ogólny. 

Później czasy i stosunki się zmieniają, nadszedł 
okres zawodów i klęsk moralnych. 

Przychodzi listopad 1916 r. Józef Piłsudski po-
daje się do dymisji. Pułki legjonowe wycofane są 
z frontu, do Lublina przybywa 6-ty pułk entuzjastycz-
nie witany przez społeczeństwo. Komendant, który 
po opuszczeniu szeregów, udając się do Warszawy, 
bawi w Lublinie, jest przyjmowany przez Ligę Kobiet. 
Wszystkie organizacje spieszą z hołdem. Ulica, na 
której zamieszkał, była formalnie zalana ludźmi. De-
legaci przemawiają — Komendant wzruszony dziękuje. 
Za chwilę zjawiają się legjoniści z raportem Wszyst-
ko to razem, ten Wódz i ci polscy żołnierze, wszyst-
ko to wpływa, że chwila jest naprawdę niezwykła, 
osobliwa—jest jakby obrazem z cudownej bajki. 

I nadszedł rok 1920. Rozpoczęła się wojna bol-
szewicka. Lublin gości Naczelnika Państwa powraca-
jącego z frontu. Wszystkie domy przybrane flagami. 
Tłumy publiczności zaległy ulice. Przyjeżdżającego 
gościa witają delegacje. Orkiestra gra. „Jeszcze Pol-
nie zginęła", prężą się postacie, odkrywają głowy. 
Z. dali dochodzi głuchy odgłos honorowych salw ar-
matnich. Żywiej zabiły serca. Ukazał się Piłsudski. 
Następują powitania, mowy, entuzjazm.... Po chwili 
Naczelnik wyszedł przed dworzec i witany przez tłum 
udał się do katedry, gdzie nastąpiła dalsza część po-

witań. Potem odbyła się defilada. Defilując przed 
swym Wodzem prężyli swe postacie, i patrząc w Jego 
oczy, jakby mówili: Na każdy Twój rozkaz pójdzie-
my. Po defiladzie udał się Piłsudski na uroczystość 
do Uniwersytetu Lubelskiego. Przybywającego Na-
czelnika Państwa powitała zgromadzona młodzież 
szkolna. Okrzyki „Niech żyje!" rozgłośnem echem 
niosły się po mieście, a później w odległą dal pó! 
ziemi lubelskiej... Uroczystość zakończyło przemó-
wienie Piłsudskiego, w którem podkreślił swój ser-
deczny stosunek do Lublina. Mowę swą zakończył 
znamiennem oświadczeniem, że Polska, jeżeli chce 
być silną, to musi być Jednością. 

Odgłosy wojny ucichły. Nadszedł rok 1924. W 
sierpniu tego roku odbył się w Lublinie trzeci Zjazd 
Legjonistów, który uświetnił swą obecnością Marsza-
łek Piłsudski. Ulicami przeciągały grupy legjonistów, 
nastrój panował podniosły. Tłumy zaległy ulice, cze-
kając na ukazanie się Marszałka. Około godziny 
czwartej na balkon hotelu „Victorja" wszedł Piłsud-
ski. Z piersi wielotysięcznego tłumu wyrwał się 
okrzyk „Niech żyje!" i popłynął śpiew „My, pierwsza 
Brygada". Po śpiewie z balkonu popłynęły słowa 
zwrócone specjalnie do młodzieży. Marszałek mówił! 
„Pamiętajcie, gdy będą wam mówić, że głową muru 
nie rozbijecie — nie wierzcie im"... Wieczorem po 
uroczystościach w Jastkowie, na zakończenie Zjazdu 
wygłosił Marszałek odczyt p. t. „Dziesięciolecie czynu 
leg jonowego Przez resztę nocy tłumy zbierały się 
przed mieszkaniem Piłsudskiego, czekając na Jego 
powrót z rautu. Po zamknięciu ziazdu opuścił Mar-
szałek mury Lublina, żegnany przez licznie zebraną 
publiczność; opuścił te mury, aby już więcej nie 
przybyć. 

Mijały lata... I przyszedł czas, że tam, w mrocz-
nym od kirów Krakowie ujrzeliśmy trumnę, kryjącą 
Jego zwłoki... i z przejmującem wzruszeniem patrzy-
liśmy, patrzyli długo jak znikała w oddali, żegnana 
bolesnym skurczem naszych serc... 

Marszałek Piłsudski. kończył swą gigantyczną 
i cierniową drogę... schodził w podziemia Wawelu, 
by jako KRÓL—DUCH objąć stamtąd RZĄD N A - . 
SZYCH DUSZ. 

Cz. Magierka. 494 
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K. KOKOSIŃSKI. 

W S P O M I N A M L I T A K A . 

W kraju, gdzie smutek, jak fletnia, przygrywa, 
Na suchym piasku sośnianych gałęzi trzask, 
W korytach woda — panieństwo leniwe — 
I sfalowany, żytniany brzask. 
Ejże... za cichy w tym kraju morskiego poszumu szuwar. 
Świty budzą tratwy — łąki płynącej granat. 
Teraz w chłodną wodę kolana powsuwać — 
Bałtyk jest dla nas... jest dla nas... 

I. 

Litak błądził popod brzegami skalistej Szwecji. 
Kuter w ciemnym, jak kora, brzezinowym lasku. 
Ciało różowe sprażał słoneczny piach. 
Jak ule szumią obce lądy —| 
W jasnej wodzie sieć ciężką i mokrą 
Wioząc: przestrzeniom, przestrzeniom powierzał mozół. 

Już żółte płótna zbieliły eolskie wiatry. 
Już wieńce wioseł księżyc nocami woził. 
Gdy mewom pacholęcy wyrywał się tętent 
Sosnom żywicznym spływał na wodę miód. 
Tak się złoto bursztynu wchlustywało w bruzdy. 
Tak się łodziom w ojczyźnie położyć na biust... 
Fale oślizgłe parły na burty. 
Zachód nie nasiąkał ni ciepłem, ni lilją, 
Aż puste piersi i oczy niebieskie bolą 
od głosu smutnego, co wichrzył się w molo 

II. 

Patrzą oczy pod dłonią 
Na wodę — nie wodę, na ludzi. 
Tu domki się mienią i grzywy zielenią. 
A morze kwitnące, jak łubin. 
Błękitnieje słony i ciepły pot. 
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Tam łąki gdzieś płyną — u Wisły, czy Lety. 
Czy w łódkach barwistych do portu zawiną 
kobiety. 

Powtarzały przesycone wiatry Litaka imię. 
Takim go mewy znały. 
Takim w skalistej Szwecji płócien giętkie linje... 
W Polsce napróżno o nim bardy śpiewały. 

CZESŁAW ŁAGODA 

N O C N E P O W R O T Y . 

Spowiedź ostaniej nocy na pastwę mię wydała obłokom 

i żóraw ciągnących przemian za wsi daleką grozą się wzmógł. 

To nic, że droga ginie w dymach upadków i wraca w mroku 

i czółnom naprzeciw wychodzi wieczny zwycięskiej pieśni wróg: 

galop rwących rysaków jak kurzawa popiół prószy w oczy. 

Gdy staniesz nad brzegiemwzgardzonej młodości-ostatni Wiking— 

i wieściom z drugiej strony uchylisz drzwi naoścież 

usta nie zmilkną. Głucho dudnią. kroki. Gorzki płacz osiki, 

wybuch lontów .pod gorący skwar ciał łoże twardo wymościł. 

O, losu zawistna męko, kaskado spadających w wąwóz 

słów. Muzyka twoja—księżycowy miecz — na oczy mi pada 

i wiszarów lęk za mną prowadzi na smyczy. A taniec muz 

jak ognisk pastuszych rudy pożar ostatnie razy zadał. 

Zatoką czarnych smutków grozi ci wyciągniętej pięści śmierć. 
Tobie płacze jodeł bolesna skarga, wzniesiony w niebo krzyk, 
i żegnając przeszłość, choć co krok upadam, dalej niosę żerdź 
transparentu. Wyżej pieśni śpiewają gromady strzyg. 

Bolesna iron jo uniesień, kiedyż przestaniesz nas chłostać 1? 
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JERZY PLEŚNIAROWICZ 

D A L E K O L A S . 1. 

Na horyzoncie—klęczących wzgórzach 

lin ja rysuje ciemne przestrzenie 

otwiera niebo 
zamyka ziemię 

- to pasy lasów 
wzgórze wynurza. 

2. 

Labirynt ścieżek — mchy — śniadość wrzosów 

żałosne sosny—strzeliste świerki 

w uszach wciąż szumi szept drzew jak kłosy, 

ptaki spłoszone przestają ćwierkać 

smugą przecieka w palcach gałęzi 

jaskrawe słońce 
wierzchołki drzew 

igłami błękit nisko wiszący — 

łyse polany płaszcz brzezin zwęził 

oddech żywicą — miód skrzepły w krew 

milczenie piaskiem skrzypiąca droga 

ginie gdzieś w tłumie zdeptanych traw 

jest tak spokojnie—niema nikogo 

prostota kształtów—prostota barw. 

3. 
Las 

ciemny szeroki długi pas — 

niewiadomo gdzie kończy się las — — 
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Sylwetka poetyckiego Lublina. 
Lublin z wielu przyczyn nie zdoła przykuć 

do siebie nazawsze wybrańców muz. Jest najwyżej 
etapem w wędrówce życiowej któregoś z poetów, 
albo miejscem rodzinnem drugiego, czasem pozosta-
wi smugę wspomnień u innego w przygodnym utwo-
rze. Ze potrafi jednak na pewien czas przywiązać 
do siebie wrażliwe serce poetyckie świadczyć może 
kolektywne wydanie Arnsztajnowej — poetki jeszcze 
z doby „Młodej Polski" — wespół z wybitnym po-
etą współczesnym Józefem Czechowiczem wspólnego 
tomu „Stare kamienie", poświęconego staremu Lub-
linowi i jego zabytkom. 

Czechowicz, autor „Dnia jak codzień", „Kamie-
nia", „Ballady z tamtej strony", reprezentuje naturę 
nawskroś poetycką, o dużej kulturze artystycznej. 
Jego wiersze cechuje zdobycz syntetyczna wartości 
passeistów i awangardy, trwała zdobycz, przetwo-
rzona w umyśle poety na walory samodzielne: orga-
nicznie z nim zrośnięte. Zasługą Czechowicza jest 
dokształcanie we własnem artystostwie śpiewności 
ludowej, obok której kładzie nacisk na przywróce-
nie autonomji liryce. 

Ta zdobycz znamionuje drugą naturę artystycz-
ną niemniej bogatą i bujną natchnionego poety, któ-
ry w krótkim czasie wszystkich zdystansował i za-
dziwił. 

Józef Łobodowski już pierwszym tomikiem zy-
skał sobie powszechny aplauz. Lecz czuje się wi-
dać pełen twórczych soków, kiedy zrywa z później-
szemi „Gwiezdym Psałterzem" i „W przeddzień", po-
prostu dziesiątkuje je, aby wkońcu pojedyńcze wier-
sze, przeszłe przez autocenzurę kryterjów estetycznych, 
wcielić do ostatniego tomu „Rozmowy z ojczyzną". 
Smutek, żal i głęboki pesymizm wioną z każdej 
karty „Rozmowy". Rozpaczliwy jest jego obraz 
rzeczywistości. Dlatego poeta wyrzuca z głębi ser-
ca słowa, nabrzmiałe od bólu: „Ziemio gorzka jak 
sól, w cmentarzach brodząca po pas, ...ziemio leżą-
ca krzyżem, ziemio powalona pokotem!" I oto poeta 
swą „tragiczną młodość" wiąże trwale już nie z dolą 
i niedolą społeczności, ale wchłania w siebie całe 
bezdno rozpacznej wegetacji nizin społecznych świa-
ta, oczyszczając się w świętym ogniu ofiary. Jeden 
krok dzieli samobójczą rezygnację od fanatycznego 
czynu. Jeden jest krok od weltschmerzu do prome-
teizmu. Łobodowski jeszcze nie wypłynął na roz-

pętane fale życia, by móc ogarnąć całą otchłań nędz-
nej egzystencji ludzkiej. Lada moment, a podejmie 
drźącemi dłońmi swój los, swoje przeznaczenie, sta-
jąc się prometeuszem konającego świata. 

Łobodowski coraz bardziej umacnia swoją po-
zycję nietylko pośród poetów proletarjackich, lecz — 
wśród leaderów parnasu polskiego. 

Łobodowski jako poeta proletarjacki nie da się 
ująć w używane powszechnie, wyświechtane, na 
wyrost robione i do każdego komunizującego dosto-
sowane komunały. Jest on ponad klasą, ponad wszel-
kim programem. Tem należy tłumaczyć głośne je-
go „smutne porachunki" z ludźmi, których poznał. 

Przed Czechowiczem i Łobodowskim na grun-
cie Lublina zwiastowali młodą twórczość poetycką 
T. Bocheński i K. A. Jaworski. Pierwszy przyspo-
rzył nam nową antologję tłumaczeń z Homera, Owid-
jusza i Hillego w książce p. t. „Gościńce"; drugi— 
redaktor chełmskiej „Kameny" poza włanemi zbior-
kami tłumaczy poetów rosyjskich. Ostatnio wspól-
nie z Łobodowskim wydał „Wiersze włoskie" Błoka. 
Niezależnie od tego wykształcił całą podchorążów-
kę poetycką Chełma. 

Z Lublinem wiążą się jeszcze nazwiska trzech 
odmiennych sobie poetów: Madeja, Kasperskiego 
i; Michalskiego. 

Antoni Madej ma już za sobą szmat twórczości 
poetyckiej. Ciężko dopracowuje się, aby otrzymać 
wyniki. Obcy jest mi ustrojem psychicznym; jego 
dyspozycje duchowe są przeciwne naturze lirycznej — 
stąd też pochodzi u mnie brak krytycznego spojrze-
nia bez cienia subjektywizmu. Bardziej .b io rą" 
mnie jego wiersze, że tak powiem bez ładunku myślo-
wego, peine prostoty, barw i woni. 

Najpełniejszym wyrazem prostoty doznanych 
wzruszeń, szczerości, bodajże nawet prymitywności 
jest młoda twórczość Witolda Kasperskiego („Dębo-
we progi", „Fale mojej rzeki"). Tkwi w nim wiara 
głęboka, cicha, oddana, wiara w wielkość i piękno. 
Natury, której jedynem wytłumaczeniem jest Bóg — 
Kosmos, Bóg M Atom. Wiersze Kasperskiego to czy-
ste jak błękit wytchnienie, to odpoczynek w szuwa-
rach nad wodą, kiedy patrzymy na sunące po cichej 
toni rozmodlone łodzie, skąpane w pożodze zacho-
dzącego słońca. 

Postulaty awangardy peiperowskiej echem odez-
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wały się i znalazły zelanta we „Wczoraj" Br. L. Mi-
chalskiego. Ale szybko zrozumiał poeta, że nie na 
metaforze wyłącznie . zasadza się czysta poezja. 
W drugim i ostatnim zbiorku p.t. „Spotkanie z brzo-
zą," wydanym juz po tragicznej śmierci autora, kon-
densuje się liryka poety, pełno prostoty. Ta właśnie 
prostota i bezpośredniość „Spotkania z brzozą" 
ujmuje Czytelnika. ... 

Tu i tam spotykamy się jeszcze z wysiłkami, 
z łamaniem się ż trudnościami słowa, treści i formy 
u młodych; czy wypracują oni coś oryginalnego, czy 
dadzą utwór o nieprzemijającej wartości artystycz-
nej niewiadomo. 

Kazimierz Lipski. 

Rozmowa o Br. L. Michalskim. 
— Dostałem niedawno ciekawy tomik: „Spotka-

nie z brzozą" Bronisława Ludwika Michalskiego. Wier-
sze naogół drobne, niepozorne, różnią się od innym 
głębią i nastrojem, mimo tematów zdawałoby się zu-
żytych. 

Ta odrębność wynika z charakteru i życia poety. 
Wiem o nim tyle, co mówi nota biograficzna za-
mieszczona jako przedmowa w pośmiertnem wydaniu: 
„Urodził się 19 września 1903 r. w Sieniawie lata 
1929—33 Michalski spędził w Lublinie - brał żywy 
udział w poczynaniach miejscowej grupy literatów — 

| H .wydał swą pierwszą i jedyną książkę „Wczoraj". 
Ostatnie dwa lata - pobyt w Warszawie - (utwory 
drukowane w Pionie, Zecie, Mi es. lit. i Szt., w Tyg. 

Ilustr., Kamenie i in.)— i wreszcie tragiczna śmierć 
w nurtach Wisły — Warszawa 27 lipca 1.933 roku. 
„Spotkanie z brzozą" zostało Wydane przez kolegów, 
którzy... 

— Szkoda, że nie byłeś na ostatnim czwartko-
wym wieczorze w Związku Literatów Lub. Wieczór 
poświęcony był twórczości zmarłego poety. Józef Cze-, 
chowićz w uroczystej, poważnej atmosferze dzielił się 
Z obecnymi wspomnieniami, a pozatem J. Łobodow-
ski i, IC. Wójcik recytowali. 

Wypowiedź Józefa Czechowicza, przyjaciela auto-
ra „Spotkania z brzozą", musiała rzeczywiście być 
ciekawa. 

---Może nieudolnie, ale postaram się przedsta-
wić ci według Czechowicza Bronisława Michalskiego 
od wewnątrz* 

Będę dość często posługiwał się wyrazem smu-
tek; jest to zasadniczy element jego życia i twórczości, 

— Oczywiście smutek dominuje, jednak widzę 
dużo kolorów, a nawet czasami delikatną, łagodną 
pogodę.' 

- Weź pod uwagę, że można odkryć i jakąś 
beznadziejność, która przewija się już w pierwszych 

utworach. Beznadziejność i smutek — te dwie cechy 
są organiczną częścią duszy poety. 

— Posłuchaj fragmentu z wiersza p.t. Bryś: 

„A wiesz 
ten twój przyjaciel bez czoła i twarzy 
lekkoduch—- pędziwiatr, 
między gałęzie ukwiecone wpada, 
uwodzi młodą gruszę, . 
to znów wstydliwą jabłoń '.. • 
ruchem swawolnym przyciśnie 

: i gada, 
żeś właśnie tu,. pod tern drzewem... 
A na drzewie takie cudne wiśnie}; 

albo z „Wiejskiego kościoła", gdzie; 

„W miodną, lipcową niedzielę pękną drzwi naroścież", 

Nie są to, zresztą przykłady jedyne. 
— Tu raczej dojdziemy do odkrycia nowych ry-

sów psychiki autora. Zgadzam się do pewnego sto-
pnia na beztroskę, nie jest ona jednak nigdy bujną 
radością, nie przechodzi w swawolność, barwność zaś 
wynika z dużej klasy artyzmu. 1 ja mogę przytoczyć 
piękne strofy o „Gruszy". 

„W nurt melancholii czerń twa żywa 
Z pól w szumne miasto szeptem ścieka , . 

a później: 
,;krew nocą. rosochatych łzą: na samotnych powiekach 
i. „plusk westchnień' 

Wogóle należy zwrócić uwagę na stosunek poe-
ty do drzew; mówi o nich jak o istotach żywych, 
ó. ludziach.. 

— Więcej: Bronisław Michalski pisze: 
„brzozie smutno spotkanej na drodze 
szepcę: '— siostro, strząśnij sen i ciemność! 
W sen i ciemność światłością ugodzę, 
a zaszumisz weselem nądemną!.,.' 

albo W „Powstaniu lasu": 
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„ - bracia moi 
— siostry moje: . 
— Drzewa!" 

— Wyrywa mi się słowo: panpsychista, lepiej: 
panteista — wszystko u niego żyje. Jesteśmy już nie-
daleko koncepcyj religijnych. Bo czyż u innego po-
dłoża jest tu smutek, powiązany z pokorą. Przypomi-
na to, jak mówił Czechowicz, pesymizm Leopar-
diego. Wierzył przytem autor „Spotkania z brzozą" 
w reinkarnację — wędrówkę dusz, czy nawet w zmar-
twychwstanie... 

— A więc mistyk? 
- - N i e był jednak mistykiem. Był malarzem,któ-

ry wszystko, czego dotykał -r' zamieniał w prostotę 
i dużej klasy sztukę. 

— Musiał chyba ogromnie wypracowywać swoje 
utwory. 

— Gdzież tam. Cały wiersz układał i nosił w so-
bie — pisał na zwykłym pakowym papierze przy sto-
liku restauracyjnym, czy w kręgu światła lampy. 
Poprawek robił bardzo niewiele. Wiersze, jak wspom-
niałeś na początku, wyglądają naogół niepozornie, 
w formie zwrotkowej: T. zw. wierszy wolnych, niere-
gularnych prawie niema, przynajmniej w zbiorku „Wczo-
raj". W drugiej książce spotykamy już zdania rozbu-
dowane nieraz bardzo , szeroko. Przy pomocy dosa-
dnych rzeczowników uzyskuje jedność obok tradycjo-
nalizmu. 

Smutek i beznadziejność — to etapy prowa-
dzące do tragizmu. 

Ogromne pragnienie prawdy obezwładnia go 
duchowo. Wszystko zabarwione wyobraźnią, do unie-
możiiwia odróżnianie dobra od zła. Jest to niewątpli-
wie dur, ale i przekleństwo zarazem.- Jakiej organi-
zacji psychicznej trudno było żyć z kimkolwiek/ 

Nie miał w sobie nic z przeciętnego „zjadacza 
chlebaV a pochłaniały go jedynie sprawy poetyckie. 
Stąd wynikła niezaradność wobec życia, „skoszonego 
sierpem rozpaczy". Przypomina mi on Jesienina. 

— Śmierć Bronisława Michalskiego nie stano-
wiła ucieczki od życia. Było to jakby szukanie drogi 
do rzeczy nieznanych, określonych tylko tęsknotą, 
a w które tak głęboko wierzył. 

„Dlaczego zdarzył inaczej* 
że muszę odejść stąd, 
skoszony sierpem rozpaczy, 
na twój' tragiczny ląd? , 
Gdy lądem... a we mnie ziemia śpiewa.., 
a tu, a tam... juz lepiej nie wspominać, 
tylko ogromnie żal. że drzewa... 
i mroczna, gęsta glina... 
Ze nie przypominasz mi, 

. jak pachnie maj i słowik, 
•. że nie przypominasz, zły, 

w krzemiennej swojej mowie 
tych nut 
tych złud 

mój najsmutniejszy Boże.,.*) 
Kazimierz Kokosiński 494. 
Jerzy Pleśńiarowicz 492. 

*) Ostatni wiersz. 

Wywiad z dyr. Dziewulskim. 
Lublin uchodzi za miasto bardzo niemuzykalne. 

Zrażało to wszystkich poprzednich dyrektorów To-
warzystwa Muzycznego, lecz nie zraziło pana dy-
rektora Dziewulskiego. Gdy przyjechał przed kilko-
ma laty do naszego miasta, zdawało się, iż wszyst-. 
kie jego wysiłki pójdą na marne. Jego celem było 
umuzykalnienie Lublina. Do tego czasu, dążył i dą-
ży ciągle. Pamiętam jeszcze kilka jego inscenizacyj 
operetkowych, kilka nieudanych, ze względu na mi-
nimalną frekwencję, koncertów; to wszystko jednak 
nie zraziło pana Dziewulskiego. Po kilku ciężkich 
łatach praca j«*go spotkała się z aplauzem społe-
czeństwa lubelskiego. Rok 1935 przyniósł przyjem-
ną nowinę; została, mianowicie zorganizowana or-
kiestra symfoniczna, której stałymi dyrygentami są: 
p. dyr. Dziewulski i kap. Ksionek. Pierwszy występ 
•orkiestry, o ile pamiętam, odbył się na jesieni zesz-

łego roku. Wystawiono wtedy „Sen nocy letniej" 
Szekspira, z ilustracją muzyczną Mendelsohna. Póź-
niej następuje cała serja koncertów. Widać w nich 
ciągłe zwyżkowanie poziomu. Piersze koncerty wy-
pełniała orkiestra, w następnych występowali juz 
soliści (Paweł Lewiecki — Koncwt Rożyckiego, Ani-
ta Romanowska — Radzka — Koncert skrzypc. Czaj-
kowskiego). Na początku bieżącego roku odbył s ię 
koncert poświecony twórczości p. Dyn Dziewulskie-
go. (Impresjonistyczna muzyka tego kompozytora 
ma wielu, wielu wielbicieli. Nic więc dziwnego, że 
sala .była pełna). 

Koncerty symfoniczne Towarzystwa muzyczne-
go zwróciły ogólną uwagę Ale nie idzie nam by-
najmniej o „ogólną" uwagę Chcemy wiedzieć, jak 
młodzież lubelska reaguje na muzykę, czy uczęszcza 
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na koncerty, jak się ją muzycznie, poza szkołą kształ-
ci... O to wytyczne wywiadu ż panem dyr. Dziewulskim. 

P. Dyrektor jest człowiekiem bardzo zajętym* 
pracuje bowiem prawie przez cały dzień. Wobec 
tego trudno skomunikować się z nim w porze wybranej 
przez „reportera". Łapię więc taką chwilę, kiedy 
p. Dyrektor jest najmniej zajęty i prószę o wyzna-
czenie mi godziny, którą mógłby poświęcić naszemu 
pismu. 

Nazajutrz. Wchodzę, nawiasem mówiąc, porząd-
nie onieśmielony do pięknego, ze smakiem urządzo-
nego gabinetu. Pierwsza chwila... później zmieszanie 
znika. Zadaję p. Dyrektorowi pytania, . —- odpowia-
da ze swobodą i uprzejmością jemu tylko specjalnie 
właściwą. 

. -— Co pan Dyrektor myśli o stosunku uczącej 
się młodzieży lubelskiej do muzyki? 

— Zauważyłem już kilka lat temu, podczas 
koncertów szopenowskich, że młodzież lubelska słu-
cha ze skupieniem i uwagą. Daje się to także stale 
zauważyć podczas koncertów, urządzanych przez 
„Ormuz", a ' t akże bezpłatnych poranków symfonicz-
nych Towarzystwa Muzycznego. Młodzież lubelska 
umie słuchać, --- porównajmy ją choćby pod tym 
względem z młodzieżą warszawską; o ile młodzież 
lubelska mocniej reaguje na muzykę; a słucha sercem... 

—\ Tu zadaję dość prozaicznie pytanie: 
Czemu, w takim razie, należy przypisać tak 

minimalną frekwencję młodzieży podczas koncertów 
płatnych? 

Pan Dyrektor odpowiada z pewnem wzburze-
niem : 

— A, tó inna sprawa. Młodzież poprostu nie 
ma pieniędzy, i nietylko młodzież szkolna. Specjalnie 
ci którzy już pokończyli szkoły i zaczynają sobie 
stwarzać własne warunki bytu, a są uczniami Szkoły 
Muzycznej, nawet ci nie mogą sobie pozwolić na ku-
pienie biletu... 

Cóż robić, wpuszczam bezpłatnie... 
na twarzy p. Dyrektora maluje się smutek... 

...jeżeli zaś idzie o młodzież szkolną, to słysza-
łem, że nawet składkami szkolnemi jest przeciążona... 

Czy pan Dyrektor pracuje w „Ormuzie"? 
— Pracowałem, w Zeszłym roku wystąpiłem. 

Właściwie ja stworzyłem trzon tej organizacji. Istnieją 
jednak między Towarzystem Muzycznem, a „Ormu-
zem" pewne rozbieżności; jak np. „Ormuz" sprowa-
dza solistów na własną rękę, bez współudziału To-
warzystwa Muzycznego. Sądzę, że obydwie te or-
ganizacje. mające wspólne cele powinny ze sobą jak-
najczęściej współpracować. Wprawdzie koncerty 
„Ormuzu" odbywają się niejednokrotnie w sali To-
warzystwa Muzycznego, to jednak nikt nie może za-
ręczyć, gdzie odbywałyby się one, gdyby istniała w Lu-
blinie inna sala, posiadająca koncertowe fortepiany... 

Ale w każdym razie „Ormuz" jest organizacją 
bardzo potrzebną, szczególnie w Lublinie. „Ormuz" 
ma w swej działalności to ułatwienie, iż nie posia-
da ograniczeń, jeżeli idzi^ np. o sprzedaż biletów 
w szkołach. 

A teraz inna część wywiadu: — Czy mógłby 
mi pan Dyrektor coś powiedzieć o przyszłych kon-
certach Towarzystwa? 

—• Owszem, bardzo chętnie. W planie mamy 
koncert poświęcony Mendelsohnowi, odegranyby 
został koncert d-moll skrzypcowy, wyjątki ze 
„Snu nocy letniej"^ część wokalna. Być może, że 
się odbędzie koncert poświęcony Wieniawskiemu — 
odegranyby ewentualnie został jeden z koncertów 
skrzypcowych tego wielkiego kompozytora, drobne 
utwory. 

I jeszcze ostatnie pytanie, może trochę niedy-
skretne: można wiedzieć, nad czem obecnie p. Dy-
rektor pracuje? 

Obecnie pracuję nad operą. Fabuła jej jest 
poświęcona bardzo ciekawemu zagadnieniu: reinkar-
nacji... Będzie to utwór o bardzo szerokich ramach. 
Rozumie się, że go w Lublinie nie wystawię. . mo-
że nawet w Warszawie nie... 

Tu kończy się mój wywiad. Dziękuję panu 
Dyrektorowi i otrzymuję fotografję wraz z dedykacją: 
„W słońcu", z myślą o gorących momentach prawdzi-
wej natchnionej myśli muzycznej — Eugenjusz Dzie-
wulski. 

A. Bier 492 

Popierajcie „W Słońce". 
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T e a t r w 
Od pewnego czasu obserwuje się wśród mło-

dzieży większe zainteresowanie teatrem. Zdaje się, 
że teraz dopiero zaczyna się wykrystalizowywać nowy 
widz —- entuzjasta. Ażeby ocenić nieraz zachodzą-
ce zjawisko, zbadać jego przyczyny, często sięgamy 
do podstaw — do przeszłości. Tak też uczynimy 7. lu-
belskim teatrem — sięgniemy do jego przeszłości. 

Początek zawodowego teatru w Lublinie przy-
pada na drugą połowę XVIII w. Lublin od tego cza-
su należał do niewielu miast, mogących utrzymać 
stały teatr, do których należały Warszawa, Kraków, 
Lwów i Wilno, później Łódź i Poznań. 

Pierwsze daty przedstawień w Lublinie to rok 
1778, kiedy I-szą „autrepryzę" założył Pirożyński. 
„Komedjalnia" ta miała się znajdować „na Korcu" 
przy ulicy Królewskiej. Według Bogusławskiego, Mie-
rzyński w r. 1783 udał się z kilkunastoma Osobami 
do Lublina, gdzie wówczas pierwszy raz otworzono 
Teatr Narodowy. Jako dyrektor prowadzi imprezę 
do roku 1787-go poczem wyjeżdża do Wilna, Teatr 
ten prawdopodobnie mieścił się w pałacu Potockie-
go (obecnie komenda policji p. przy ul. Zielonej), 
jednak dokładnych danych brak. Później następuje 
przerwa aż do lat osiemnastych (należy tak przy-
puszczać, gdyż brak źródeł z tych lat). Z aktorów 
głośnych XVIII w. zmarła w Lublinie sławna Barba-
ra Sierakowska. Następnie w Lubelskiem urodził 
się też J. Byłło, komik scen warszawskich i krakow-
skich. Od roku 1816-go mamy już -dane nazwy to-
warzystw teatralnych, goszczących nieraz po kilka 
razy w Luolinie. Po nich kilkakrotnie teatr lubelski 
prowadzi Chełchowski (7 razy). W róku 1846/7 przy-
jeżdża z Krakowa zespół Beiflera, który cieszy się 
wielkiem powodzeniem. Powodzenie zapewniały nie-
raz ogromne afisze z przesadną reklamą. Niektóre 
towarzystwa miały w zespołach pierwszorzędne siły 
ze scen warszawskich, liczące ponad 30 osób. Do 
tych należy Chełchowski, który prosił władze o po-
zwolenie utworzenia w Lublinie szkoły dramatycznej 
i baletu. Bywały też zespoły nie przekraczające 
4 osób, lub 10 męzczyzn, a 2 kobiety (Henzla). Da-
ta 1830 1880 to okres „mody na teatr". W doborze 
repertuaru kierowali się dyrektorzy przeważnie wzglę-
dami kasowemi. W tym okresie triumfuje na scenie 
polskiej repertuar francuski. Francja zasilała nasze 
sceny czułym melodramatem. Ta forma widowisk 
przez długie lata zachwycała publiczność, łaknącą 
4ez i śmiechu. Niższe warstwy publiczności upajały 
melodramaty czarodziejskie, fabrykowane przeważ-

L u b l i n i e . 
nie przez autorów niemieckich. Ze sztuk narodo-
wych jedyną dopuszczalną przez cenzurę byli „Kra-
kowiacy i Górale", 

Stały gmach teatru został 2rałożony w r. 1823. 
Łukas/z Drewnowski, w ruderze kamienicy przy uJ, 
Jezuickiej, urządza salę teatralną dla krakowskiego 
towarzystwa dramatycznego. Pierwsze opery wpro-
wadza na tutejszą scenę Skibiński, a później dyr. 
krak. teatru. Dziwnemi może Wydadzą nam się sto-
sunki ówczesne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, i e taki n.p# 

Ratajewicz, który szczególnie umiłował Lublin, bo 
aż 8 razy powracał do niego, jeździł z przedstawie-
niami na jarmark do Łęcznej; tam dawał przedsta-
wienia przez 4—- 6 dni. W Lublinie teatr utrzymy-
wał się zwykle od jesieni do kwietnia, później ob-
jeżdżał inne miasteczka, podobne Łęcznie. Należy 
wspomnieć jeszcze o teatrach letnich, urządzanych 
dość prymitywnie. Było ich kilka w różnych punk-
tach ' miasta, urządzanych w prywatnych ogrodach. 
Ostatnim z tych był teatr „Rusałka" w ogrodzie 
przy ul. Zamojskiej*). 

Były to czasy niewoli, ale musiano dobrze do-
ceniać wartość słowa żywego, kiedy już od roku 
1816-go Lublin nie mógł się obejść nawet przez dwa 
łata bez stałego' teatru. Nawet zaburzenia 1863 r. 
przerwały przedstawienia tylko na półtora roku. 

W okresie „mody na tea t r" społeczeństwo 
przyszło do przekonania, że urządzenie teat ru na 
Starem Mieście nie jest w stanie zaspokoić jego wy-
magań, dlatego w r. 1884 Towarzystwo akcyjne wy-
budowało nowy gmach obecnego teatru przy ul. Ka-
pucyńskiej. Bliższych wyjaśnień w niektórych kwestjach 
dostarczył mi p. Dubkiewicz (nacz. wydz. kult. ośw. 
ńa m. Lublin) w wywiadzie. Pytam, kiedy teatr zo-
stał nabyty przez miasto od towarzystwa prywatne-
go i kto był jego pierwszym dyrektorem. 

— Miasto wykupiło go z rąk spółki cywilnej 
w lipcu 1921 r. i wydzierżawiło p. Siekierzyńskiemu, 
który prawdopodobnie na nim stracił; zresztą każdy 
z następnych dyrektorów nie utrzymał się więcej niż 
jeden rok w Lublinie i załamywał się materjalnie. 

— Dlaczego? przecież miasto nasze nie należy 
do mało kulturalnych, zawsze utrzymywało stały 
teatr, ma przeszło 100.000 mieszkańców i jeśli przy-

*) Pamiętnik Literacki z 1927 r, Artykuł p. Dąbrowskiego 
p. t. „Teatry w Lublinie i Lubelskiem". 



Str. 12. W S Ł O Ń C E Nr. ł . 

jedzie Dymsza lub' inny Krukowski, to sale są prze-
pełnione? 

—Odpowiedź możnaby połączyć z zagadnieniem; 
mającem ścisły z tem związek, a mianowicie: — Ja-
kie wogóle przyczyny złożyły się na obecny stan 
naszego teatru. — Przedewszystkiem odkąd wchodzi 
na widownię przybytek X-tej muzy t. j. kino i roz? 
wija się z niespodziewaną szybkością, następuje rów-
nocześnie zmierzch dla teatru wogóle. To dotyczy 
i teatru lubelskiego. Kino jest tańsze, kino daje 
piękniejsze dekoracje, obsługiwać może szersze war-
stwy społeczeństwa, ponieważ jego lokal mieści 
1200 — 1300 miejsc, podczas, gdy nasz teatr ma za-
ledwie 700 miejsc. Obecny teatr, ażeby mógł obsłu-
giwać szersze warstwy, dać tańsze ceny biletów, mu-
si mieć 2—3 tys. miejsc. Poza tem psychika ludzi 
powojennych zmieniła się. Ludzie ci nie chcą myśleć. 
Tem do pewnego stopnia tłumaczy się większe za-
interesowania teatru przed wojną, niż dziś. Także 
jedną z wielu przyczyn trudności teatralnych było 
nieporozumienie w Z.A.SJP.-ie. Zarząd te j organi-
zacji uchwalił pewną minimalną gażę miesięczną dla 
artystów, którą dyrektor teatru powinien wypłacać. 
To minimalne wynagrodzenie okazało się jednak 
niemożliwem do uskutecznienia i następstwem by-
ła niemożliwość pracy dyrektorów. Aktorzy zcza-
sem sami zaczęli porzucać Z. A. S. P. i na wła-
sną rękę zawierać umowy z dyrektorami teatrów* 
Najważniejszą przyczyną, która zdecydowanie zaha-
mowała rozwój lub. teatru, t o upadek ekonomiczny 
kraju. Społeczeństwo lubelskie nie doszło jeszcze 
do tego przeświadczenia, że teatr dla duszy czło-
wieka jest tak potrzebny, jak chleb powszedni dla 
ciała. Dla tych też przyczyn teatr musiał zamknąć 
swe pod woje. Magistrat nie mógł do niego dokła-
dać, bo zabrakło pieniędzy, zresztą same utrzyma-
nie budynku kosztuje 13000 zł. 

—- A który z dyrektorów potrafił zadowolnić 
naszą publiczność i czem? 

— Trudno odpowiedzieć, bo wielkiego powo-
dzenia prawie żaden z nich nie miał, ale z niepo-
wodzeń największe powodzenie miał p. Grodnicki 

w 1925-6 r. Bawił publiczność operetkami, dającemi 
jej to, czego chciała t. j. śmiech aż do łez. Wtedy 
właśnie wypełzła na światło dzienne niesumienność 
artystów. Zespół wtedy był subsydjowany przez 
magistrat. Nie omieszkały z tego korzystać panie 
aktorki i czynić pewne nadużycia. Zdarzały się wy-
padki, że przed występem aktorka grająca główną 
rolę zachorowała, oddając rolę zastępczyni, która 
grała pod warunkiem, że jej dobrze zapłacą. By-
wało, że zbyt drogo kosztowały przeróżne kosmetyki, 
perfumy i inne,, środki pomocnicze". Niewinne i drobne 
te nadużycia spowodowały, że magistrat przewidujący 
w budżecie 100.000 zł. na utrzymanie teatru, dołożył 
jeszcze 120000 zł. Późniejszym dyrektorom jak: Bry-
lińskiemu, Barwińskiemu, zespołowi aktorskiemu 
p« Frenklówny, już nie pomagano, dlatego już po 
roku załamywali się finansowo. Ostatnim dyrekto-
rem był p. Dziewulski. Teatr prowadził system im-
prez przez rok. Później magistrat przejął ten system. 

— A czy teraz publiczność lubelska pogodziła 
się z tem, że niema stałego teatru? 

— Początkowo zawiązało się towarzystwo mi-
łośników teatru, które chciało stworzyć jakiś żelazny 
kapitał, z którego moźnaby teatr utrzymywać, ale 
były to mrzonki, bo gdy przyszłe zbierać ten kapi-
tał, kasy „lubelskich kapitalistów" okazały się na 
siedem spustów pozamykane. 

— A jakie wartości reprezentuje Teatr Wo-
łyński? 

— Teatr Wołyński, objazdowy, o dość wyso-
kim poziomie artystycznym i dużych aspiracjach 
aktorów, zawarł z nami kontrakt na rok. Praca je-
go jest bardzo trudna i uciążliwa. Ma on na cełu 
propagowanie, lub wprost atakowanie najbardziej 
dla teatru opornej publiczności w rozsianych na 
wschodzie przeszło 26-ciu miastach i miasteczkach. 
Należy tu podziwiać niezwykłą energję i wytrwałość 
w. pracy p. Rodziewicza; niemniej jednak należy się 
uznanie dla całego zespołu aktorskiego, który potrafi 
się przystosować do każdych warunków, a to jest 
bardzo trudne. S. Kubić 494. 
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Przemysł miasta Lublina. 
Przemysł w rozwoju gospodarczym naszego kra-

ju odgrywa ogromną rolę. Tylko rozwój jego może 
zadecydować o zmniejszeniu mas bezrobotnych lub o 
odciążeniu przeludnionej wsi. Z przemysłem wreszcie 
jest związana tak ważna sprawa samowystarczalności 
gospodarczej Polski. 

Bezwątpienia i przemysł lubelski bierze na sie-
bie część, choć małą, odpowiedzialności za ogólny 
stan gospodarczy kraju. Powiedziałem małą, bo Lub-
lin nie słynie z wielkich warsztatów włókienniczych, lub 
metalurgicznych, daleko mu do lasu kominów i szu-
mu miasta mechanicznego.- Nawet dziwnie odbijałoby 
się takie miasto od pól porosłych zielenią buraków 
cukrowych, pól srebrzących się żytem, przeoranem ła-
nami pszenicy. Wzamian przemysłu o wielkich komi-
nach posiada Lublin przemysł bardziej cichy, spokoj-
ny, którego byt jest oparty na polach i glebie uro-
dzajnej, przemysł rolniczy. Chociaż przemysł rolniczy 
nie jest silnie rozwinięty, bynajmniej przez to nie sta-
je się 'mniej interesującym. Przypuszczam, że przed-
stawiając poszczególne rodzaje przemysłu lubelskiego, 
przyczynię się do uwypuklenia charakterystycznych cech 
życia gospodarczego Lublina, a co zatem idzie, do 
uzupełnienia roli, jakiej został poświęcony niniejszy 
numer. 

Z fabryk przemysłu przetwórczego, rolniczego na 
pierwszy plan wybija się cukrownia. Surowca, t. j. 
buraków cukrowych dostarczają pobliskie okolice Lu-
blina. Do opalania kotłów,, jak też, jako paliwa, do 
motorów, używa się węgla, którego zapotrzebowanie 
wynosi około 10 tonn dziennie. W okresie .intensyw-

nej pracy cukrowni, w jesieni produkuje się około 
200 worków cukru dziennie, pod różną postacią, jako-
kryształ drobny i grubszy, kostka a wreszcie puder. 

Lublin posiada 2 browary, większy Vettera za-
trudnia 50-ciu robotników, pracujących na 1 zmianę. 
Zarówno browar Vettera jak i drugi browar lubelski 
„Jeleń" produkuje przeważnie piwo, następnie, różne 
wódki, likiery, koniaki i lemoniady. Rynkiem zbytu 
jest przedęwszystkiem Lublin i jego najbliższe okolice. 
Największą ilość napojów produkuje się w miesiącach 
letnich, czerwcu i lipcu, jak rai wyłumaczono, po-
wodem tak ' dużej pojemności rynku, jest panująca : 

w tym czasie wysoka temperatura. Do fabrykacji pi-
wa używa się jęczmienia i chmielu. Przy te j sposob-
ności pragnę zaznaczyć, że Lublin jest ośrodkiem handlu 
chmielem dla całej prawie Lubelszczyzny. W paździer-
niku odbywają się targi chmielowe, na których doko-
nuje się tranzakcyj handlowych, nawet na międzynaro-
dową skalę. Blisko Lublina znajdują się plantacje 
chmielu na Kalinowszczyżnie i Tatarach, zaś skład i 
suszarnią mieści się przy ulicy Bonifraterskiej. 

Po browarach chcę powiedzieć kilka słów o oc-
towniach.. W Lublinie mamy trzy octównie i dwie 
rozlewnie. Z octowni zwiedziłem fabrykę Urbanowicza 
ó 30-letniej egzystencji i Gwoździowskiego, założoną 
w 1867 r. i podobno najstarszą w Polsce (?). Pro-
dukcja óćtu w ostatnich latach spadła przeszło o połowę. 
Obecnie fabrykuje się u Gwoździowskiego około 4000 1. 
10% octu tygodniowo (w handlu mamy 4,2% ocet), 
przy czem zajętych jest 6 robotników. Do przetwór-
ki, jako surowca, używa się wyłącznie spirytusu. 
Oprócz octu fabryki te wyrabiają także musztardę, do 
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które] używa się oleju jadalnego, kwasu octowego, 
soli, oraz różnych dodatków, stanowiących tajemnicę 
fabryki, a przede wszystkiem używa się gorczycy pol-
skiej żółtej, lub holenderskiej, sprowadzanej bezpo-
średnio z Gdańska. Rynkiem zbytu jest przede-
wszystkiem Lublin, następnie całe województwo. Mi-
mo dużej konkurencji i małego zapotrzebowania na 
rynku, są dążności do dalszego rozwoju i tak np. 
octownia Gwoźdżiowskiego ma zamiar zastosowania 
ulepszonej metody stojaków, celem zwiększenia pro-
dukcji. 

Orócz wymienionych zakładów, Lublin posiada 
jedną drożdżownię, krochmalnię i dwie fabryki cukrów. 
Lubelskie fabryki cukrów nie produkują wprawdzie 
pierwszorzędnego towaru, mimo to ich wyroby można 
spotkać w „mieszankach" razem z wyrobami „Wedla" 
w wielu miasteczkach województwa lubelskiego. Z prze-
mysłem spożywczym, w ściśiejszem znaczeniu, związane 
są jeszcze młyny, piekarnie, znajdujące się zresztą w każ-
dem większem skupieniu ludności. Ciekawszym z mły-
nów jest młyn znajdujący się przy elewatorze D.O.K. II. 
Elewator może gromadzić olbrzymie zapasy zboża, 
przy ładowaniu praca jest tak zmechanizowania, że 
dziennie można załadować 2 pociągi zboża (600 tonn). 
Oczysżcza się zboże też mechanicznie i eksportuje 
zagranicę |ub też zostaje ono zmielone w młynie cen-
tralnym. 

Nie z uprawą roślin, ale zagadnieniem hodowli, 
wiąże się funkcjonowanie „Rzeźni Miejskiej" i fabryki 
bekonów. Nowa rzeźnia została uruchomiona na po-
czątku 1929 roku z pożyczki ulenowskiej Rzeźnia za-
sługuje o tyle na miano zakładu przemysłowego, że 
oprócz zabijania zwierząt i stacji kontroli mięsa, mie-
ści się tu wytwórnia lodu sztucznego, oraz zakład uty-
lizacyjny. Chłodnia może produkować 8 tonn lodu 
dziennie i posiada konpr^sory o ogólnej pojemności: 
170.000 kaloryj dużych. Zakład utylizacyjny wytwa-
rza z odpadków mączkę mięsno-kostną, która służy 
jako pokarm dla świń, ryb, wreszcie jako nawóz 
W rubryce rzeźni figuruje z 1929 roku ilość zabitej 
trzody chlewnej na 17885, a w 34 r. 17750 w ciągu 
5 lat liczba ta nie została więc zmienioną. Wzrosła 
natomiast liczba zabitych cieląt z 10328 do 17019, 
podobnie bydła rogatego. Specjalny dział stanowi 
wyrób bekonów, których w 1929 r. wogóle nie pro-
dukowano, a w 1934 r, liczba wytworzonych bekonów 
doszła do 20313. Eksportem bekonów i drobiu za-
granicę zajmuje się firma „Poels Co„ z Antwerpji. Jak 
wiadomo, największym naszym konsumentem bekonów 
jest Angja. 

Kończąc o przemyśle spożywczym, związanym z 
produkcją rolniczą lub hodowlaną, przechodzę do 
przemysłu metalurgicznego i działów przemysłu róż-
norakiego, charakterystycznego dla większych miast. 

Najważniejszemi zakładami przemysłu metalur-
gicznego, będą te, które są związane z ogólnym cha-
rakterem rolniczym lubelszczyzny. Do nich należą za-

kłady Wojskiego, pod nazwą „Fabryki narzędzi rolni-
czych". Jak nazwa wskazuje, fabrykuje się tu prze-
dewszystkiem maszyny rolnicze. Te słowa nie wyra-
żają jednak istotnego stanu rzeczy, raczej należałoby 
powiedzieć „fabrykowało się", obecnie bowiem z zu-
bożeniem rolnika zmalał także stopień wytwórczości 
fabryki. Na pytanie ile produkuje się rocznie maszyn, 
wyjaśniono mi, że w 34 roku około 2003, gdy 28 r. 
produkcja była dziesięciokrotnie większą. Nic dziw-
nego, że było koniecznością przerzucenie się na wy-
konywanie robót terminowych, jak ławki szkolne, urzą-
dzenia świetlic, bibljotek, zaspokajanie potrzeb zakła-
dów miejskich, wojska i t. p. Mimo szukania nowe-
go rynku pracy, z 500 pracowników w 28 r., pracuje 
obecnie zaledwie 100. Jest to stosunkowo jeszcze do-
bre położenie fabryki, gdyż inne zakłady, jak dość 
duża fabryka wag Hessego, musiała wogóle zamknąć 
swe warsztaty. 

Na uwagę zasługuje w Lublinie jedna z wielu 
fabryk samolotów w Polsce. Wykonuje się w niej 
prócz kadłubów samolotów, także karoserje samocho-
chodowe i wogóle prace w metalu. Między innemi 
karoserje autobusów miejskich były wykonane w lu-
belskiej fabryce samolotów. Z ważniejszych zakła-
dów przemysłu różnorodnego, wymienię hutę szklaną, 
która ogranicza się jednak przeważnie do wyrobu bu-
telek, kilka cegielni w znacznej części nieczynnych 
mniejsze zakłady przemysłowo-mechaniczne, garbarnię, 
mydlarnię, oraz zakłady miejskie, jak elektrownia, ga-
zownia i wodociągi.* 

Jak już na wstępie zaznaczyłem, przemysł lubel-
ski jest przemysłem przedewszystkiem rolniczym. O ile 
chodzi o skutki obniżonej konjuktury gospodarczej to 
w swej wędrówce po zakładach przemysłowych Lubli-
na przekonałem się, że najbardziej przygniatające są 
one dla przemysłu metalurgicznego i różnorodnego. 
Stosunkowo zaś najsłabiej dają się odczuć skutki kry-
zysu w przemyśle spożywczym, opartym na produkcji 
rolnej i hodowlanej. Włodzimierz Zuk. 

J. HARTWIŹANKA. 
* 

Ktoś zgubił słowo „poezja" 
i szuka jej w obcym kraju 
za dziwnym widnokręgiem 
za którym nie dojrzysz więcej 
prócz skrawka nadziei—przyszłość. 
Spójrz w jasne oczy dziecka 
i zacznij sylabizować 
kaligraficznie zadanie, 
które zgubiłeś w podróży 
zatraceń swego wspomnienia. 
Tak, droga była długa 
i szkoda, że musisz już wracać 
Lecz nic nie zbuduje nienawiść. 

* 

Czy to modlitwa pachnie? 
czy pierwsze wiosenne fiołki? 
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Samorządy szkół 
lubelskich. 

Z braku miejsca umieszczamy w tym numerze 
tylko kilka szkól i zasadnicze fakty i wyniki życia sa-
morządowego. W następnym numerze postaramy się 
o uzupełnienie tego obrazu i o szersze omówienie 
pracy samorządów szkolnych. 

PAŃSTW. G1MN. IM. „UNJl LUBELSKIEJ". 
Poza pracą na terenie wewnętrznym (utrzymanie 

porządku, milej atmosfery, świetlicy, organizacje sa-
mokształceniowe) wysiłek cały skierowano na teren 
szkoły powszechnej Nr. 12. Codziennie od 10-X. 
prowadzono tam świetlicę, pomagano odrabiać dzie-
ciom lekcje. 120 koleżanek przynosi raz w tygodniu 
po jednem II-giem śniadaniu dla dzieci tej szkoły. 
Przygotowano wieczór św. Mikołaja, na którym 104 
dzieci otrzymało podarki składające się z odzieży, 
zabawek, łakoci. Bibljotekę szkoły powszech. po-
większono o 80 książek, świetlicę o kilka gier, dro-
gą zbiórki. Pozatem koła szkolne L.M.K. i L.O.P.P. 
pomagały w prowadzeniu tychże kól w szk. po-
wszechnej. 

Również po nawiązaniu kontaktu ze szkolą pol-
ską. we Francji posialiśmy jej 300 książek uzyska-
nych drogą zbiórki i 20 książek autorów współcze-
snych w grudniu na gwiazdkę. 

Zbieramy książki do bibljoteki dla wsi polskiej 
na Śląsku Czeskim, Zebranych jest 95 książek. 
Dokupimy jeszcze nowych książek na sumę 5f5 zł. 
i prześlemy w dniu 12 maja na ręce p. Morcinka. 

(Przew. S. Rosiecka), 

GIMN. P. SOBOLEWSKIEJ. 
Jednem z głównych zadań Samorządu w r, b: 

jest przygotowanie wystawy na dzień 12 maja. Eks-
ponaty przygotowywują wszystkie gminy i organiza-
cje szkolne. Istnieje współpraca ż kołami L. M. K. 
w szkołach powszechnych Nr. 1, 16, 27 i z kołami 
L. O. P. P. w szkołach Nr. 1 i 7, Dobrze prosperuje 
samopomoc koleżeńska. 

GIMN. SS. URSZULANEK. 

Wiele radości sprawiają nam dzieci z 9 Szkoły 
Powsz. Część ich przychodzi do nas w sobotę, re-
szta w niedzielę. Urządzamy dla nich świetlicę, 
częstujemy je i bawimy się z niemi. W dniu 11 li-
stopada obdarzyliśmy tę dziatwę miłemi podarkami. 
Wysyłamy też od czasu do czasu książki na kresy 
Polski t. j. na Polesie i Śląsk. B. dobrze prosperuje 
u nas wzajemna pomoc koleżeńska. Dyskutujemy 
też • dużo na sejmikach klasowych. (Ostatnio modne 
były tematy; o uboju rytualnym, o sankcjach dla 
Włoch, o zadaniu dzisiejszej kobiety w społeczeńst-
wie, o naszym stosunku do chłopców (zależnie od 
potrzeby), (przew. Sam. K. Czarnocka). 

d. c. n. 

Przegląd prasy. 
Właściwie nie mamy w Lublinie jakiegoś autor 

rytetu prasowego, który możnaby uznać i zaufać mu 
bez zastrzeżeń. 

Istniejące czasopisma i dzienniki nietylko, że 
swoim poziomem i zakresem zainteresowań nie intry-
gują szerszych kół społeczeństwa, ale nawet miejsco-
wych wartości i miejscowych problemów nie potrafią 
rozwinąć rzeczowo i dogłębnie. Dzienniki lubelskie 
są niezręcznem odbiciem prasy ogólnopolskiej, a ist-
nienie ich podtrzymują przedewszystkiem względy do-
chodowe, mniej potrzeba ideowa wydawców. Powsta-
nie czasopism uwarunkowały inne założenia, ale po-
ziom ich jest również niezadawalniający. Wprawdzie 
obserwowaliśmy w poprzednich latach przebłyski po-
wstawania pisma literackiego „Dźwigary", które miały 
stanowić poważniejszą pozycję w polskiej prasie lite-
rackiej i nawet dwa numery tego pisma wzbudziły 

ogromne zainteresowanie, lecz radosną nadzieję z te-
go powodu pogrzebał już dawno kurz przeszłości, 
osiadły na numerach „Dźwigarów" w Bibljotece im. 
Łopacińskiego. Obecnie dowiadujemy się od p. Ło-
bo.dowskiego, że wydawanie „Dźwigarów" zostanie 
wznowione bez zmiany założeń ideowych i o tym sa-
mym proletarjacko-literaćkim charakterze. 

Do niepowrotnej przeszłości należą niewąt-
pliwie „Nurty" (doniedawno sączące się leniwie) pi-
smo akademickie, które pisało o rzeczach pobożnych 
i o dancingach w „Oazie". W tym roku, z tego 
„promieniotwórczego źródła kultury" K. U. L.-u wy-
skoczyła „Odskocznia", też „akademicki miesięcznik 
kułturalno-literacki". 

Może mniej hasła, wypisane grubym drukiem 
o zadaniu i powołaniu „Odskoczni", ile sam fakt uka-
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2ania się takiego pisma zaabsorbował lubelską pub-
liczność. 

„Akademicy lubelscy budzą się ze snu"—chcie-
liśmy wierzyć. 

Lecz zbyt mdławo—literacki charakter pierwsze-
go numeru nie pozwalał wyczuć oblicza młodych lu-
dzi ani ich dążeń i możliwości. Znalazły się nato-
miast artykuły o charakterze klasówek szkolnych na 
temat „Piękno mojego miasta" (patrz „Pegazem nad 
Lublinem" i inne), które wręcz nasuwały wątpliwości 
co do poziomu intelektualnego autorów. Niezrażeni 
jednak tem (bowiem były wartościowe wiersze) czeka" 
łiśmy na rozjaśnienie horyzontu. 

Natomiast drugi akademicki skok z „Odskoczni" 
był już naprawdę słaby. 

Numer zapchano stanowczo wątpliwą prozą no-
welek i „niedrukowanych powieści"(?), natomiast w 
w żywotnych sprawach literacko-kulturalnych nikt nie 
zabrał poważnie głosu. 

W czołowym artykule propaguje p. Lipecki mi-
łość dia Lublina („Lublin ma swoją treść") oraz wę-
drówki po jego ulicach. Mniej więcej poważnie wy-
gląda zaledwie pół artykułu, lecz dalej nie wytrzymał 
p. Lipecki—i zaczyna poetyzować: 

„Zaduma szarych murów, wyniosłość milczących 
wieź, skupienie kościołów, kontemplacja klasztornych 

; . zrębów, tworzywo przeszłości".;^ i t. d. 

I cieknie woda mętną strugą. 

• • Z przykrością trzeba też stwierdzić, że p . J . Se-
rafin w artykule p. t. „Nasza sytuacja" napisał ogrom 
frazesów i to frazesów najlichszego gatunku. 

Owe stękania, że „nas, młodzieży" społeczeń-
stwo nie rozumie, że „nasze" ideały są inne, jak na-
szych ojców tó przecież znane frazesy, a wyczytywa-
nie ich na łamach pisma akademickiego, budzi ogrom-
ny niesmak. 

Nadobitkę tenże sam p. Serafin pisze w tym 
samym artykule: •'" 

...„mówiąc o nas mam: na myśli, młodzież akadeo 
micką jako tę elitę (podkr. nasze) nadającą ton ogółowi" 

albo: 
...jako ta garstka wybranych (podkr. nasze) mamy 

przed sobą poważne zadania" — 

Istotnie poważne. 
Z braku miejsca nie można zaprezentować in-

nych artykułów (np, „Biesiady literackie), które zasad-
niczo dyskwalifikują „Odskocznię" jako pismo poważ-
niejsze. „Prąd" pismo inteligencji katolickiej z sie-
dzibą w K. U. L. jest mało znane ze względu na swój 
specjalny charakter. 

Również niedawno ukazał się w Lublinie tygod-
nik „Zycie Lubelskie". Po okresie niepewności 
i anemji zaczyna on przybierać charakter poważny 

i zdrowy. Zarówno szatę zewnętrzną zmieniono na 
lepszą, jak również poziom artykułów wzrasta i należy 
oczekiwać całkowitego wyrównania, j o „Zycie" inte-
resuje się nawet młodzieżą i słusznie wywodzi: 

„Doświadczenia polityki młodzieżowej ostatniego 
okresu nie należą do radosnych. Wskazują one na to* 
ze zdrowa 'polityka młodzieżowa powinna wziąć jako 
założenie obserwowaną i kontrolowaną swobodę pracy 
młodzieży nad sobą" — 

I dalej: 

„By nie nastąpiła w Polsce katastrofa na odcinku 
młodzieżowym, młode pokolenie musi mieć swobodę szu-
kania ideału" (Nr. 6 z dnia 6.11 36 r.) 

A cena pisma tylko 10 gr. wraź z wierszami pp. 
Podstawki i Popowskiegó. 

Wymienione czasopisma są produktem ostatniego 
okresu i możliwe stąd płynie niedociągnięcie ich d o 
poziomu. 

Po ugruntowaniu się tych pism nastąpi zapewnie 
poprawa, jako że również ruch wydawniczy i kultural-
ny w Lublinie wzrasta. 

Z kolei przechodzimy do dzienników. 
Kupować je i płacić czystą gotówką bynajmniej 

nie opłaca się. 
Natomiast jestem zmuszony przechodzic codzien-

nie, około tablic na których wieszają „Głos Lubelski",, 
pismo codzienne. Codziennie też gromady brodatych 
żydków hamują mi przejście do bramy domu na ul. 
Kościuszki Nr. 10 studjując zawzięcie to pismo. 

Istotnie „Głos" posiada najbardziej żydowski 
charakter, podkreślany ciągle z widoczną satysfakcją. 

Każda stronica zawiera słowo „żyd", „rzezak", 
„ubój rytualny", dając łącznie bogaty materjał pro-
pagandowy żydowskiej kultury. Oczywiście żydzi czy-
tają chętnie to pismo i, gdy nikt nie widzi, popierają 
je chytrze. Poza bogatym działem żydowskim nie 
znajdujemy tu nic osobliwego. Tematyka młodzieżo-
wa ogranicza się do systematycznych ataków na „Kuź-
nię Młodych" i „Straż Przednią" jako „komunistycz-
nych rozsadników zła". 

Osobliwością jest jeszcze stały czytelnik „Głosu", 
który dopisuje ciągle swoje uwagi o żydach na mar-
ginesie wywieszonego pisma, powiększając skarbnicę 
wiedzy t. zw. „źydoznawstwa", oraz inni czytelnicy, 
dokonywujący mniej miłych operacyj na tym dzien-
niku. 

Na sąsiedniej kamienicy powieszono „Ex-
press Lubelski i Wołyński", dziennik o zabarwieniu 
politycznem innem niż „Głos",, ale poziom obydwóch, 
owszem, prawie jednakowy. „Express" nie podaje wy-
czerpujących wiadomości o żydach, ale zato sensacją, 
komunikatami PAT-a o wojnie włosko-abisyńskiej wy-
nagradza czytelników. Ostatnio zamieszczano tu zdję-
cia zeszłorocznej wiosny. Niżej nieco wi.i Gazeta 



Nr. 1. W S Ł O Ń C E Str. 17, 

Lubelska" bliźniacza siostra ,,Expressu Lubelskiego", 
tylko zrodzona dla ludzi prostych, posiada bardziej 
brukowo-krwawy charakter. 

Jako dodatkowy humor zamieszczane są tu „hu-
morystyczne" przygody prof. Omnibusa. 

Tak wyglądają nasze rdzennie rodzime dzienniki 
Mamy też w Lublinie przedstawicielstwa niektórych 
pism! 

„Express Ilustrowany", dziennik zupełnie krwawy 
prowadzi w dodatku lubelskim stałą rejestrację zbro-
dni lubelskich, oraz sportowych wyczynów. 

Również lubelski „Kurjer Poranny" umieszcza 
przeważnie wiadomości o awansach urzędników Izby 

Skarbowej i sprawozdania z posiedzeń Rady Miejskimi; 
zaś poważniejszych artykułów brak. 

Ogólnie... 
Gdyby „Osa Nadbystrzycka", tygodnik satyrycz-

ny potrafił się utrzymać na powierzchni, mógłby 
mieć z dzienników lubelskich bogaty materjał humo-
rystyczny. 

Bez tego prasa lubelska jest mniej ciekawa 
i zapewnej jeszcze długo będziemy oczekiwać na cał-
kowite wyrównanie poziomów. 

S. Skoczylas. 

RECENZJE. 

Taras Szewczenko. 
Na dzień 11 marca 1936 r. przypadła 75-letnai 

rocznica śmierci Tarasa Szewczenki (1814-1861 r.) Syn 
chłopa pańszczyźnianego, malarz pokojowy, w r. 1838 
wykupiony z niewoli przy pomocy poety rosyjskiego 
Żukowskiego kształcił się w Petersburskiej Akademji 
Sztuk Pięknych. W r. 1847 za udział w związku 
patrjotycznym został zesłany do fortu Nowopietrow-
skiego na Uralu; w r. 1857 — ułaskawiony. Jako 
poeta, posługując się formą pieśni ludowej odtwarza 
poza liryką stosunki społeczne, („Katarzyna") czy 
tez bohaterską przeszłość („Hajdamacy"). 

W dziejach narodu ukraińskiego jest to postać 
niewątpliwie największa. Genjalny wieszcz narodowy 
odczuł i wyśpiewa) wszystkie bóle i krzywdy swego 
ujarzmionego narodu i płomiennem słowem powołał 
naród ten z upadku do walki o lepszą przyszłość. 

Sprawuje więc dotąd w narodzie swym rządy 
jako wódz ideowy i sędzia sumienia na rodowego" 

(Przedmowa do Poezji Tarasa Szewczenki 
nakładem Ukraińskiego Instytutu Narodowego). 

Niektóre wiersze tego wybitnego poety są trak-
towane jako hymny n. p. „Testament" (przekł. Boh-
dan Lepki). 

„Kiedy umrę, prochy moje 
Złóżcie na mogile 
Pośród stepu szerokiego 
W Ukrainie miłej; 
Niechaj widzę łany, pola, 
Dnieprowe urwiska... 

„Epistoła do rodaków", "Neofici" etc, obok 
wybitnej wartości artystycznej posiadają także i ideo-
logiczną. W związku z rocznicą ukazały się artykuły 
w prasie, odbyły się liczne akademje. 

W radjo zorganizowano ciekawą audycję, na pro-
gram której złożyły się: słowo wstępne Jarosława Iwasz-
kiewicza, recytacje utworów autora „Kobzarza" w 
przekładach: J. Łobodowskiego, Cz. Jastrzębca — 
Kozłowskiego, T. Hollendra, K. Wierzyńskiego, wresz-
cie pieśni do słów Szewczenki, wykonane przez do-
brze znany w całej Polsce, doskonały mieszany Na-
rodowy Chór Ukraiński im. Łysenki pod dyrekcją 
Sołłohuba. 

W Lublinie staraniem miejscowej „kolonji ukra-
ińskiej" odbyła się w Domu Żołnierza dn. 29 mar-
ca uroczysta akademja. Obok referatu i deklamacyj 
(doskonale recytowały dzieci, wzbudzając entuzjazm 
na widowni), w części koncertowej wystąpił chór 
mieszany i męski pod kier. J. Słobodara-Bieleckiego. 

Pieśni wypadły wogóle dobrze (ze znaczną prze-
wagą altów i basów). Należy podkreślić dużą muzy-
kalność, dobry materjał głosowy, staranne przygoto-
wanie chórów (śpiewano bez nut) i rutynę dyrygenta 
(dziwnie raził tylko frak p. Słobodara-Bieleckiego 
na tle barwnych strojów ludowych — ale to drobny 
szczegół). Całość stała na wysokim poziomie. 

Ostatnio ukazała się ciekawa publikacja: Poezje 
T. Szewczenki pod dyr. Pawła Zajcewa, obejmująca 
101 utworów, w 106 przekładach na język polski: 
M. Bieńkowskiej, K. Domańskiego, A.J, Gorzałczyń-
skiego, T. Hollendra, J. Iwaszkiewicza, Cz. Jastrzęb-
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ca-Kozłowskiego, B. Lepkiego, wybitnego naszego 
poety J. Łobodowskiego, Wł. Słobotnika, L. Sowiń-
skiego, K. Wierzyńskiego, Z. Wojnarowskiej, B. Ży-
ranika. 

Książka została wydana bardzo starannie, za-
opat rzona w wyczerpujące przypisy i objaśnienia 
bibliograficzne, w ważny artykuł P. Zajcewa „ O pol-
skich przekładach Szewczenki i liczne ilustracje, 
wśród których wiele pochodzi z pod ołówka i pędzla 
samego Szewczenki. 

Według redaktora niektóre z najnowszych prze-
kładów mogą być uważane za wzór doskonałości: 
„Hamaj i ja" r— Łobodowskiego, „ O j krzyknęły szare 
gęsi" i „Sen" .Jastrzębca-Kozłowskiego, „Mijają dnie 
mijają noce" -Lepkiego. 

Z wielu względów „Poez je" T. Szewczenki god-
ne są bliższego poznania przez polskiego czytelnika. 

PI. 

Odpowiadamy... 
Następny numer „W Słońce" ukaże się w czerwcu i bę-

dzie zawierał między "innemi" wywiad z założycielem pisma — 
J. Łobodowskim i. J. Czechowiczem. 

Dla usprawnienia pracy rozszerzamy front młodzieżowy 
na łamach „W Słońce", a samorządy uczniowskie, które pragną 
mieć przedstawicieli w Komitecie winny najdalej do 15 maja 

zgłosić tychże do Redakcji. Materjały zbierają reporterzy po-
szczególnych szkół lubelskich do 18 maja.' 

Przy sposobności przepraszamy Kolegów, których artyku-
ły śmiało nawiązywały do naszej rzeczywistości społecznej, je-
dnak rozszerzyć szpalt nawet dobre chęci nie mogą... 

Zamierzamy: wszcząć walkę z antagonizmami między-
szkolnemi we wszystkich przejawach, a zarazem konfrontować 
obecną pstrokacizną światopoglądową. 

W następnym roku szkolnym będziemy wydawać „W Słoń-
ce jako miesięcznik, opierając je na ścisłej współpracy mło-
dzieży szkolnej okręgu lubelskiego... 

C. Ł. Jeden idzie. Czekamy na obiecany feljeton. 

I. G. (Chełm), „Dalekie glorje"—.w następnym numerze. 

S. P. „Carna dola?—gwara sztuczna i sprawia wrażenie 
kożucha o jedwabnej podszewce. 

, J. J. Nowela „Looping" prawdopodobnie wydrukujemy 
w czerwcu. 

H. J. Koleżanka wysnuła w recenzji „U przyjaciół" — 
J. Łobodowskiego wiele nietrafnych wniosków —? dlatego niei 

S. K. Feljeton — słaby. 

H. Ł,'„Organizacje młodzieżowe" —Brak miejsca decy-
dował o powstrzymaniu go od druku. 

B. S. „Coś i nic" — do następnego numeru. 

W. G. „Wiosna i wogólę jest wiosna" oddaliśmy do „Ga-
zetki ściennej . 

M. L, „Wesele lubelskie — w karnawale. 

B. A* Zdjęcia nic umieszczamy. Podstawy finasowe prze-
szkadzają nawet rzetelnym zamierzeniom. 

P. J. z nadesłanych wiersszy r- jeden zamieszczamy. 

Międzyszkolny Komitet redakcyjny „W S Ł O Ń C E " urządza w drugiej połowie maja T U R N I E J 

R E C Y T A C Y J Ń Y, w którym weźmie udział młodzież lubelska szkół średnich. 

Słowo wstępne wygłosi znany poeta p. J . Czechowicz. 
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