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„.PrzyEzedł człowiek tęgi, moicny, świeży, iśc.ie ,.s)n ziemi". Samrouk, urodzony w .chade chłops1kie.j,
terminator. u ślus.a1rza 1 tIJOtem ma.ły uirizędnkzek kole'jowy, włóczył s:ię po świec.ie z wędrowną trupą aktomką, c'hadzal z pidgrzymką do Ja:&ne·j Gó:ry, 1od·byw1a:ł u pa,ul1:nów nowii·ciat w kl1asiztor,ze. Muza Literatu,ry w1zię.l1a '):fo mocno w 1sw1e ręic.e i . ze sfacyjk1il po·d
Slkieirnieiwicamii c•is,hęta na ibiruk warsza.wiski, na naiprawdzjwszą nęd1zę - liilerac.ką. Wytr.zymał. Głood.iuinii1e po
'jąc, poiniiew1iera;ąc ·się, pi·sał. Znał 1życie wierzchu, nie z gł.adlkie,j sitr.ony, niie z salonu państwa:
'Poła.n:ie.clcich, ale od d1na od korzeni, lkct6remi tkwi
0110 w cza:rrnej iyz.nej .po;Lsikie~j :ziemi. Nfodawnio pr1z.e·dtern przepłynął so1b;e pnez !literaturę 1p;rąd 1I1Jat11r,alizmu cie.nkim, wąs.kim strumyczkiem, wmówiony, naśladowany, doktrytileriski. Do1piieiro p1otężny riozmach
taJe,ntu wpuścił sitruimrień żyd.a do lHeiraltury. T.o był
re.aU zm 'fęig1i ,i Żywotny, ibo WS(pliera1 się nia niepows1z;ednim f,emiIJer.amende pds.a1r1za, który swój śwJi.,at - 1U1ktiorów 1Prnwd.ncjona1ln.ych, o•g'ró-dikowych, urzędników
ko,J,ery.owych, chłopów - .narzucał pubHeizności.
Zda·Wlaiło siię, ie Reymont ·chodzJ iSobie :po Pol5ce
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pracującej Łodzi

St. Reymont
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n.ięte, wielkie pofaci żyda. Powędrował do Łodzi,
z.ohączył i - mimo, że kilka ty1sięcy wierszy 11 Ziemi
Olbi,e.c1a.n1ej" z.żarła, c·enzru1ra - idiał obraz n.o wy, dekawy, wiielosfr.onny. W tej pow1,eści żyje, •&ze:rokiemi'.
płucami dy:s.zy Łódź, polski Manicze,ster pająjk l(}l'hr1zymj, ssący 1po:t i krew .z ludzi J)taicy, :roZjp·o,Śloierający

sze,roiko chdwe, pożądliwe maick:i. Któż ~niny 1Ł1a'k ;p10-

trafił 1stwarzać w lite:ratur1ze ruch, 'żyde, :ro,zmach?
K.t.o 1nl'.i1a•ł irówny mu umysł !Widz1enia 1 Kt°' tak 1dohr'zie

jak .on, zn·ał pole, las, fabrykę, robotę, · znuże·nie?

Kto .inny mó~ł t.ak ,popir01Wadzić djalo·g 1.udz.i ;prostych,

wyraźnyc·h i 1nieiZ'w1iikłanych w swych uczucia.ich? ·
Podic·zas gdy 1iter,atura. ·s1zła· w kńerunku {P'Oe,zi~ w
wlerszu i mow.ie n•ie,wiązanej na t.ragedji w wi·etkim
styl.u n1a .scemie. Reymont wyira1Stał na misifaiz;a. ,0tolsiktletj ip:r1o•zy, na poill5kie;g.o Emiila Z·o1ę. Rozwój je«o tale1nltiu o mało nde przedął na. zawsze 1Pl"Zy:pad.eik. UJ,e.gł
dę-żkiim •ohirażendom w lk.atastrofie pocią·gu p•Oid: Wars·za,wą. Pit'zemó1gił siilny ·ooga11i1zm ciężki wstrząs ·nieirwo1wry. J>o 1p.ew1niyrrn CZlaislie mó1gł jou.ż Reyu:noint ~·ócić
do ip1i6ra - i wÓiwic1zas 1t:a rr.01z.,począł się dla niego
oh•es .sfaiwy i . l{l-O[JUlairnośc:i, :ro1~0<:1zęty :wieil.kią te1
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1925 roku.

.szto rze kapucynów w Palermo z zabalsamowanemi
zwłokami mnichów.
Dwa najoryginalniejsze instrumenty muzyczne olbrzymie rogi alpejskie, skonstruowane specjalnie na uroczystość w Tyrolu. Na rogach
tych uczą się grać ojciec i jego maleńki synek.

w Górnym Egipcie odkopano ruiny świą
Archeologowie francuscy oznaleźli tam
ciekawe okazji mumji oraz liczne cenne naczy11ia i sprzęty, pochodzące
z najwcześniejszej epoki rozwoju państwa Far aon6w.
W czasie ostatnich

poszukiwań

tyni Kom Ombo pod Tebami.

Robert Seidel , zasłużony przywódca robotników
szwajcarskich, Qbchodzi obecnie 75-lecie swych
urodzin.

