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O sanację moralna prasy
I l u s t r a c j a Nr 1:
Kilka bab wyrywa sobie z rąk
obszerny numer brukowca. Ślepia, na*
brzmiałe ciekawością, wyłażą z oczo
dołów. Rozwarte gęby połykają naj
mniejszą plamkę na fotografji, przed
stawiającej zwłoki ofiary bestjalskiego
mordu. Senzacja! Dreszczyk grozy
i krew, ten słodki posmak krwi, tak
luby dla języka, ociekającego śliną
ciekawości. Kołowrotek oczarowanych
tematem komentarzy, zadowolone z ma
ski oburzenie i ohydne, zwierzęce oczy,
pijące każdą kroplę krwi. Uczta du
chowa za 20 groszy! Do tego parę stron
z autentycznemi telegramami z Marsa,
kałużą polityczną, która zaprasza do
rozkosznej kąpieli w łajdackiem: „Ko
chajmy się!“, cudowna Matka Boska
z Słupni i wyzywające kształty tancerki,
miłość rumuńskiego królewicza i mo
rze — morze błota drukarskiej farby.
Z rąk bab idzie numer do rąk synalów, wychowanków ulicy, którzy
szczególną uwagą i fachową obserwa
cją darzą fotografję mordu. Wyborna
szkoła bandytyzmu...
I l u s t r a c j a Nr 2:
Humor — to grunt. Kilku młodych
„robociarzyM czyta sobie numer ro
botniczego pisma i chichocze z dowci
pnie okradzionego kupca. Reporter
tego pisma, to drugi Twain (tak mu
się wydaje). Każdego złodzieja klepie
2.1Ja k o i f ° lamieniu i kpi z ka~
łu e g o okradzionego. Trzyma się za
brzuch opisując *śmierć żebraczki z nądzy i z lubością słucha, jak medycy,
przygotowując się do sekcji zwłok,
„ostrzą nożyki". To znowu pod we
sołym tytułem: „Za dużo warjatów“
opisuje tragedję dwóch obłąkanych.
I l u s t r a c j a Nr 3:
Lokal firmowy. Buńczuczny akwizy
tor rewolwerowego pisma domaga się
dużego ogłoszenia. Odmowa. Nazajutrz
każdy przechodzień dowiaduje się ze
zgrozą o strasznych zbrodniach fjrmy,
która nie dała się naciągnąć na ogło
szenie. Wszystko pod hasłem troski
o dobro publiczne i moralność...

LEON KRUCZKOWSKI

Aurora Jest piękna
( B a l l a d a )

11 u s t r a c i e N r 4. 5. 6 i t. d. :
...odpustowy kram z p o r łatnemi
ideałami, sprzedaż Pana Bog;. hurto
wnie i „endetail", „Dzwon Niedzielny",
„Sos narodu", różne „Rodziny" po
katolicku i na żydowsko, słowem, czem
chata bogata, tern handluje...
Dla ludzi mądrych i doświadczonych
są to rzeczy całkiem proste i konieczne.
Niepotrzebnie się Pan unosi — uspo
kaja doświadczona łysina. — Jakie
społeczeństwo, taka prasa.
Uprzejmie wygolony uśmiech.
A czy przypadkiem nie t a k i e s p o 
łeczeństwo, jaka prasa?
W najgorszym razie korelacja.
Dekret prasowy jeden i drugi zajął
się stroną polityczną stosunków pra
sowych. Wyrósł na podłożu faktu,
że w Polsce ludzie rozbijają sobie
kamieniami i kijami głowy w walce
nie o hasła, lecz o ludzi. Niemniej je 
dnak zamach na wolność prasy w jej
działalności politycznej może znaleść
obrońców tylko w osobach P. T. Ro
chów Kowalskich. Ale czy przypad
kiem sanacja moralna prasy, któraby
powstrzymała szerzoną, zwłaszcza przez
brukowce, demoralizację i przeszko
dziła ogłupianiu doszczętnemu społe
czeństwa analfabetów, nie byłaby chlu
bnym czynem?
Ludzie, całujący bat, powinni być
wprawdzie leczeni z niedołęstwa me
todą Marszałka Piłsudskiego: wrzuce
niem na głęboką wodę, ale w zakre
s i e sanacji
jytf&sk -v
nem, a nie polity cznem znaczeniu,
możnaby z pożytkiem dla społeczeń
stwa wykorzystać entuzjazm dla bata.
Możnaby złagodzić demoralizujący i
ogłupiający wpływ prasy, zwłaszcza
tej, która przy każdej kapliczce i Panu
Bogu świeczkę i djabłu ogarek pali.
Nasze codzienne życie brnie po ko
lana w błocie czarnej drukarskiej far
by. Nasze „partyjnictwo", to przewa
żnie tylko odpryski tego bezpartyjne
go błotka. Choroby nie można ule
czyć, lecząc objawy.
Czas już, aby w Polsce było gorąco
od myśli, a nie czarno od błota.

Złoto włosów, upięte nad czołem, jak mitra —
I napis (w ciemnych, wysokich literach):
■■■ „Aurora jest piękna"
„Używa bowiem wybornego mydła... et caetera“

I.

Stacje się trzęsą od huku,
Miasta migają zgiełkliwe — —
Jan Karol Skrzęt, maszynista, *
Przeciera spoconą szybę...
Jak radość, szyny są proste —
Pociąg jest czarny i c h y ż y -------Szyny prowadzą do nieba!
Stolica jest coraz bliżej!...
Jan Karol Skrzęt już od roku
'Prowadzi lotne ekspresy —
Na linji północno-wschodniej
• Stolica czeka u kresu.

O ! Jakże słodko kwitniesz z czarnej, podmiej
skiej nocy,
A u roro!
Biało-różaną twarzą w gorącem świetle kin[kietów,
Fiołkami oczów — karminem ust rozchylo[nych,
O ! Jakże słodko kwitniesz na srebrnym trans
parencie,
Ponad ceglanym murem, stosem żelaznych
[rusztowań —
Przy przedostatnim skręcie,
Po prawej stronie wiaduktu —
O! Jakże słodko kwitniesz, Auroro! Auroro!...

O , jak wesoło się wpada
W las zwrotnic wschodniego węzła!
...N a przedostatnim wiadukcie
Radośnie dzwonią p rz ę s ła --------

III.
Zielone, krwawe i białe
Sygnały wiszą na masztach,
Już dźwięczą znajome zwrotnice,
Gąszcz torów z ziemi wyrasta...

Na przedostatnim wiadukcie
Jest chwila wielkiego szczęścia!...
(Jan Karol Skrzęt, maszynista,
Nocami jeździ najczęściej...)

Na przedostatnim wiadukcie
Przęsła zadzwonią, jak żywe!
Jan Karol Skrzęt, maszynista,
Przeciera spoconą s z y b ę --------

II.
W stolicy, na przedmieściu, blisko wschodnie[go dworca
Fabryka mydeł toaletowych
Umieściła ogromny transparent
Reklamowy —
W dzień — biały, oświetlony jaskrawo po
[nocaćh —
(Mydło, woda kwiatowa, szampon do mycia
[głowy...)
Na transparencie
Twarz dziewczęca: fiołki oczów, karmin ust
[rozchylonych,

Już widzi... Już się uśmiecha
Tkliwem, niezmiernem szczęściem:
— Fiołki oczów... karmin ust...
Twarz biała na transparencie--------

1 zagadnień
literatury współczesne!
R

y

t

cyjnych żadnego udziału nie brał. Poszła więc
poezja polska śladem tej późnej łacińskiej, któr^
zerwała ze skostniałym, praktycznej podstawy juz
w I. wieku po Chrystusie pozbawionym i prze2
erudytów tylko podtrzymywanym schematem
poezji metrycznej i jako podstawę przyjęła zwy
kły układ akcentów wierszowych, nie zwracając
początkowo uwagi na i l o ś ć z g ł o s e k . P o
wstały stąd w i e r s z r y t m o i d a l n y czyni już
właściwie zadość głównym wymogom rytmu.

Przedewszystkiem, celem uniknięcia nieporo
zumienia, zaznaczyć muszę, że nie chodzi mi tu
o podanie jakiejkolwiek »ncwej« definicji. W szel
ka definicja spełnia dostatecznie swe zadanie,
0 ile wynika konsekwentnie z przyjętych zało
żeń i odzwierciedla jasno punkt widzenia, oparty
na pewnych doświadczeniowych podstawach. Co
zatem uważam za c e c h ę p o e z j i i s t o t n ą ?
Aby do odpowiedzi na to pytanie się zbliżyć,
streszczam przedewszystkiem założenia: 1) Języko
znawstwo porównawcze, posiłkowane historją,
stwierdziło łączność kulturalną ludów aryjskich
w ich pradawnej, hipotetycznej kolebce; 2) lite
ratura porównawcza podkreśla fakt, że powsta
nie poezji (w łączności z muzyką, śpiewem
1 tańcem) przenieść należy do samych zaczątków
społecznego bytu człowieka.
Stąd wniosek pierwszy: Istotnem dla poezji
będzie to, co różni ją od potocznej formy po
rozumiewania od czasów najdawniejszych, jakie
potrafimy ogarnąć naszą wiedzą udokumentowa
ną. Stwierdzić możemy z łatwością, że znamie
niem poezyj tych nawet nerodów, których łącz
ność plemienna, a nawet, wpływ wzajemny udo
wodnić się nie da, jest r y t m .

W raz z kostnieniem i rutynizowaniem formy
rytmicznej, wyrósł i do godności wymogu głów
nego dopiero w wieku XV I. doszedł warunek
przestrzegania stałej ilości zgłosek w wierszu;
powstał on zapewne na tle uświadamiania sobie
faktu, że przy równej ilości zgłosek najłatwiej
też o równą ilość akcentów. Ze jednakowoż oba
te wymogi nie są równoważne, a wiersz rytmi
czny wyobrazić sobie możemy bez liczenia zgło
sek, o tern świadczy choćby »Powieść wajdeloty« z » Konrada W allenroda«. Z tego, że nie
stanowi on heksametru greckiego, ale jest jego
naśladownictwem, zdawał sobie już sprawę Mi
ckiewicz. Dla nas niezmiernie pouczającym jest
fakt, że całość czyni wrażenie rytmiczne, mimo,
że wiersze mają ilość zgłosek zmienną (od 1 4
do 1 6 ).

1i

I

i KUitur.

Pojęty psychologicznie, uje^oznacznia się z czuciami ruchowemi, przyjemnie uczuciowo zabarwionemi, a mającemi swe odpowiedniki w pe
wnych właściwościach naszego organizmu. Gene
tycznie rytm muzyczny i poetycki są różnemi
stronami tego samego medalu. Nasilenie tonu
w równych (mniej więcej przynajmniej) odstę
pach czasu prowadzi do mechanicznego rozwią
zania rytmiki za pomocą akcentu melodyjnego,
czy wydechowego.

Jeszcze bardziej pouczającym jest ten utwór
dla określenia istoty ś r e d n i ó w k i . Wersyfi
kacja klasyczna uznaje, że średniówka występo
wać musi we wszystkich wierszach o rozmiarach
wyższych nad 9 zgłosek, w m i e j s c u s t a ł e m .
Poezja artystyczna polska od »wieku złotego*
przestrzega nieledwie bezwyjątkowo tej zasady,
tworząc zczasem bezduszny schemat, w którym
właściwy cel średniówki, a mianowicie koniecz
ność ustalenia j e d n e g o j e s z c z e a k c e n t u
w ś r o d k u w i e r s z a poza końcowym, schodzi
na plan dals/y. Otóż W wymienianym fragmencie
W allenroda*, przy trzech kombinacjach ilości
zgłosek, znajdujemy aż sześć sposobów rozmie
szczenia średniówek ( 8 + 8 , 7 + 9 , 7 + 8 , 8 + 7 ,
7 + 7 , 6 + 8 ) , przyczem i ta dowolność nie psuje
harmonji rytmu wierszowego.
Przytoczone powyżej przykłady zakreślają ryt
mice jej właściwy, najistotniejszy teren. Jej wy
mogiem zasadniczym, sine qua non, jest kolej
ność pewnej liczby akcentów, z których jeden
w wierszach krótszych, dwa w wierszach dłuż
szych są stałe, inne zaś rozkładać się mogą
w sposób nieco bardziej dowolny, byle suma
ich nie uległa zasadniczej zmianie. Stała ilość
zgłosek, stałe rozmieszczenie średniówki, to ele
menty wtórne, cechy rytmiki przypadkowe.

Łączność rytmiki poetyckiej z muzyką była
jeszcze bliską w tych językach, które posiadały
iloczas. Podział na stopy w poezji greckiej od
powiada tedy ściśle podziałowi na takty mu
zyczne.
Język polski, jak wszystkie języki słowiańskie,
Nie od rzeczy będzie w tern miejscu wspo
posiadał niegdyś iloczas; zaginął on wszakże tak mnieć, że od rutyny średniówkowej odstąpił
wcześnie, że w tworzeniu się pojęć wersyfika- także, choć z innych, niż u Mickiewicza założeń

Dudnią rytmicznie koła,
Tłoki się prężą, jak ścięgna — —
Twarz biała na transparencie...
— Aurora jest piękna!...
— A urora.,, jest... piękna!...
— Au... ro... ra... jest.,, pię... kna!...
IV.
Dudnią koła, tłoki dzwonią —
O, jakże wiele miast i stacyj jest po drodze!
Dwanaście godzin jazdy
I pół minuty szczęścia!...
Na srebrno-białem płótnie, w gorącem świetle
[kinkietów,
Ponad ceglanym murem, stosem żelaznych
[rusztowań —
O , jakże słodko kwitniesz z czarnej, podmiej
skiej nocy,
A uroro!...
Przez małą, przetartą szybę
Jan Karol Skrzęt, maszynista,
Patrzy do nieba
I modli się żarliwie — modli się do Ciebie:
O, jakże słodko kwitniesz, Auroro!... Auroro!...
V.
Ekspres się miota w przestrzeni —
Już drogi trzy czwarte zmógł — —
Jan Karol Skrzęt, maszynista,
Tej nocy jest blady i mrik...

Janie Karolu! Na B oga!
Koledzy śmiać się będą!...
...Twarz biała na transparencie —
Mydło, pachnące lawendą...

Stacje się trzęsą od huku —
Raz wraz sygnały ję k n ą -------Jan Karol Skrzęt myśli waży...
— Aurora jest piękna!...
— Aurora... jest... piękna!,.

O , gdyby zajrzał ci w oczy
Twój palacz, czarny od sadzy!
— Przez małą, przetartą szybę
C iy ty do nieba patrzysz?...

Palacz, chłop czarny od saizy,
Patrzy na niego z u k o s a -------...Stolica jest coraz bliżej - Już nad nią płoną niebiosa..

Nr 2 „G azety Literackiej"
zawiera:

0 sanację moralną prasy — artykuł wstępny.
Z zagadnień literatury współczesnej —
Dr Ju lju sz Feldhorn.

m

Zasadniczym i z punktu widzenia naukowego
niełatwo obronić się dającym błędem większości
teoretyków wersyfikacji jest urównoważnienie
r y m u i r y t m u , jako dwu współrzędnych;zna
mion formalnych poezji. W jednym z poprzed
nich mych artykułów dowieść usiłowałem, że
r y m j e s t p r z y p a d k o w ą c e c h ą wiersza;
teraz podkreślić mi przyjdzie, jakie stanowisko
należy się rytmice w splocie zagadnień z teorją
wiersza związanych.

Pojęcie to naturalnie zmienia się także za
leżnie od naszego punktu widzenia. Czemś inaem Jest rytm
— a czemś
innem pojęcie rytmu wyabstrahowane z wy-'

Rok II.

O , jak krew w żyłach się spieszy,
Po kościach, jak płomień, chrzęści —
...Dwanaście godzin jazdy
I pół minuty szczęścia!...
O , serce zbuntowane!
O , serce, wspaniałe w gniewie!...
Jan Karol Skrzęt jest szalony,
Ale nikt o tem nie wie!...
— Precz z drogi, błyszczące szyny!
Tutaj wasz szlak się zamknie!
Na przedostatnim wiadukcie —
Tuż przy fabrycznej rampie!...
Na przedostatnim wiadukcie
Jak wryty stanął
Ekspres północno-wschodni!!...
(Godzina czwarta rano...)
VI.
- O , jakże słodko kwitniesz na srebrnym
[transparencie,
- A uroro!...
- O , już przedemną niema czarnych, błyszczą
c y c h szyn —
- Przez'm ałą, przetartą szybę
- Daj oczom dużo, dużo wielkiego szczęścia,
- A uroro!
- Już nie odejdę od ciebie — już tu zostanę,
- Patrzeć, jak kwitniesz z czarnej podmiej
skiej nocy
Fiołkami "oczów — karminem ust rozchy
lonych —
■ Biało-różaną twarzą w gorącem świetle
[kinkietów!...
O, j uż przedemną niema chłodnych, błyszczą
c y c h szyn —
Już nie odejdę od Ciebie — już tu zostanę
[na zawsze,
■ Aby się modlić do Ciebie oczyma rado[snemi
- Auroro!...

Ostatnia przemiana — nowela — H elen a
M oskw ian ka.

Poeta samotności i poszukiwacz Boga —
L. T .

Paryskie pracownie polskich artystów —
Zygmunt St. Klingsland.

W sprawie jeszcze jednego nieporozumie
nia — A rtur P rędski.
W korytarzu teatru wojny — Je r z y Eug.
P łom ieński.

Stefan Żeromski — d. c. bibljografji —
K azim ierz C zach ow ski — K azim ierz Gorzk o w s k i — W acław B orow y.
Z teatrów warszawskich — J . P ań ski —
krakowskich — W itold Zechenter.
Z krakowskiej sali koncertowej — W iesław
G órecki.
Poezje L eon a K ruczkow skiego i Ja n u s z a
Stępow skiego.

Konkurs „Gazety Literackiej" na nowelę.
Wesołe lecz smutne.
Kroniki. Notatki. Informacje.

wychodząc, największy nasz mistrz romantycznego
wiersza, Słowacki. W ostatniej szczególnie epoce
swej twórczości używa często przed średniówką
lub na końcu wiersza wyrazów jednozgłoskowych,
które akcent nawet w tem tradycją uświęconem
miejscu przesuwają, nie zmieniając wszakże ilości
akcentów w wierszu.

Kaukaz w piorunów się ciągłym rozgłosie
Od z y wa ł do ech ciemnej okolicy.
Niebo zczerniało... a l e ś w i e c i ł o s i ę

G r z m o ta m *... ja k w id szatańskiej sto a^j.
(Król Dach, Rapsod I., Pieśń I., ottawa 2)

Współczesna poezja nasza usiłuje z analizy
elementów rytmiki wyciągnąć odpowiednie wnio
ski. Nic dziwnego. Bo też w i e r s z (z punktu
widzenia wersyfikacji klasycznej) r y t m o i d a l n y, pod względem ilości zgłosek rozciągliwy,
przedstawia możność wyzyskania szeregu efektów
artystycznych, niemożliwych dotąd do pomyśle
n ia; w połączeniu z właściwościami rymowemi
i malarstwem dźwiękowem zacieśnia węzeł, łą
czący poezję z muzyką i stwarza większą, niż
dotąd, bezpośredniość w wyrażaniu najdrobniej
szych odcieni uczuciowych. Stanowi wreszcie
teoretyczną podstawę tak mało uprawianego
u nas (z wyjątkiem Kasprowicza i Wyspiańskie
go) do lat ostatnich w o l n e g o w i e r s z a i jego
dalszej konsekwencji, p r o z o w i e r s z a .

D r Ju lju sz F eld h o m .

VII.
Janie Karolu! Na Boga!
Biegają cienie z latarkami —
— Czemu stoimy na m oście?
— Wjazd wolny... sygnał przed nami!
Janie Karolu!... Czyś oszalał?ł
— Ekspres na krzyżownicyl!
— Pociąg nadchodzi z tamtej strony!
Gwiżdżą przeciągle dróżnicy — —
Huki... Łoskot!... Szczęk!... Zawieruchal
Spiętrzone walą się pulmany!
Na przedostatnim wiadukcie
Kłąb wozów zgruchotanych!
Kotłów eksplozja straszliwa!
Szum wściekły pary gorącej!
Krzyk przeraźliwy w ciemności!
Obłędny krzyk konających!
VIII.
Na
Na
Jan
Już

dnie żelaznych szczątków
zgruchotanyn torze
Karol Skrzęt maszynista,
się podźwignąc nie możel

Ciałem, krwawemi kośćmi
Wgnieciony w ziemię,
Patrzy w śmiertelną ciemność
Oczyma osłupiałem i--------Z pod skóry wyszarpane
Tężeją ścięgna —
Jan Karol Skrzęt się modli:
— Aurora jest piękna!...
— Aurora... jest... piękna!...
— Au... ro... ra... jest... pię... kna!...
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Masa im. M ianow skiego
Od lat 4 6 swego istnienia, powstała wśród
ciężkich warunków pod bokiem zaborców Kasa
im. Mianowskiego, jak słusznie mówi Stefan Że
romski, była »latarnią, oświetlającą w pomroce
ścieżki nielicznej garści ludzi, zajętych zbieraniem,
porządkowaniem i publicznem uwydatnianiem wia
domości pożytecznych*. Z tej to zasłużonej i nie
ustającej w pracy od lat tylu instytucji, która
za cel obrała sobie popieranie twórczości nauko
wej i działalnością swą objęła nietylko całą
Rzeczpospolitą, ale i zagranicą utworzyła polskie
placówki naukowe, wypłynęło wiele wydawnictw,
zasiłków dla naukowych organizacyj i samodziel
nie pracujących badaczy.
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Paryskie pracownie artystów polskich
L eop old G o ttlieb
Zazwyczaj dobrodusznie, czasem złośliwie ze
wszystkich i wszystkiego pokpiwający Gottlieb
żywi szczerą, głęboką cześć dla pracy, zwłaszcza
fizycznej. Jest to dziedzina życia, z której wra
żliwość uczuciowa malarza uczyniła sacrosanctum —
owe tabu, nieprofanowane nawet przez wrodzony
mu sceptycyzm ironiczny człowieka.
Dusza każdego artysty posiada mniej lub wię
cej samoistnie promieniujący w jego dziełach
pierwiastek liryczny. Stanowi on spiritus agens
wyobraźni twórczej, podżegający ją do Prometeidalnych buntów przeciw narzuconej nam od
kolebki do trumny Rzeczywistości, pełnej niena
wistnych dysonansów materjalnych i moralnych.
Jednocześnie, dzięki właśnie niemu odkrywa się
sercu i zmysłom naszym również i piękno tejże
samej Rzeczywistości, przed którego bezsprzecz
nym majestatem korzą się dobrowolnie najbar
dziej oporne, mocne indywidualności. Jakościowa
potencja pierwiastka lirycznego rozstrzyga w znacz
nej mierze o wynikach zaciętych, często wręcz
tragicznych walk, toczonych przez artystę od

pierwszego szkicu kompozycyjnego aż do pod
pisu na ukończonym już obrazie. Liczne i po
ważne są trudności, które musi on w tym sto
sunkowo krótkim czasokresie pokon ać: rozbież
ność pomiędzy objektywizmem oglądanego mo
dela, a subjektywizmem własnej wizji wewnętrznej,
podporządkowanie zasobów wiedzy malarskiej
wymaganiom woli twórczej, transpozycja fikcyj
nej konstrukcji plastycznej na dwuwymiarową
płaszczyznę realną płótna i t. d

poświęcić dla niej wszelkie, naturalistyczne szcze"
goły, mogące wpłynąć ujemnie na jej przej
rzystość. W imię tego ideowego założenia,
i tylko dlatego, bierze Gottlieb zupełny rozbrat
z tak zwanym » dobrym smakiem «(?!) i podkre
śla sens kompozycji uproszczonemi pleonazmami
plastycznemi. Wszystko to decyduje oczywiście
o korelacji czynników par excellence już malar
skich, przyczem logicznym wynikiem tych koncepcyj jest wybitna przewaga pierwiastków graficznie-linijnego i walorowo-barwnego nad innemi
składnikami technicznemi obrazu. Wyrażają one
bowiem zwięźle, jasno i dokładnie zupełną harmonję, osiągniętą pomiędzy wolą twórczą, a umie
jętnością artystyczną.

Sumienne i ścisłe ujęcie prawdy naturalistycznej w syntezę prawdopodobieństwa artystycznego
umożliwiają swoiste własności, któremi obdarzony
jest zmysł wzrokowy malarza. Są one niezbędnem
uzupełnieniem wrażliwości uczuciowej, upraszcza
Wrodzony talent plastyka, silny indywidualizm
jąc, zgodnie z potrzebami wyobraźni, zaobser
wowane w przyrodzie kształty, linje, barwy i świa artysty, głęboka wrażliwość człowieka złożyły się
na pierwszorzędne zalety, któremi odznacza się
tła.
Wdzięczność i poparcie należy się tej instytu
malarstwo Gottlieba.
Gottlieb uznał istotnie potęgę Rzeczywistości
cji, która niestrudzenie pracując nad podniesie
z chwilą, kiedy odczuł dostojeństwo twórcze
niem nauki, świadoma jest tego, »że z jej to po
Paryż, listopad.
pracy ludzkiej, uświadomił sobie monumentalność
mocą jedynie nie stracimy bogactw olbrzymich,
Zyg. St. K lingsland.
szarego, codziennego wysiłku fizycznego. Nawró
które nasz naród już posiadł i z jej pomocą je
dynie zdołamy nowe odnaleść._« I nie bez echa
cenie się żyda, którego przodkowie, trawiąc
N iew ielka ilość
wieki całe na bezpłodnej kontemplacji minionej
powinny przebrzmieć słowa Żeromskiego, »że
chwały, z bezbrzeżną pogardą odnosili się do ży
w wolnem państwie polskiem nauka nie może być
cia czynnego? Zew Polski, śmiałem napięciem
wyżebrana, podpatrzona, przemycana, musi być
który u każe się p rz ed dniem 1 lutego ,
muskułów zrzucającej jarzmo niewoli — wieko
polska. Nauka — to przeczyste, wysokie jezioro
w yjdzie w znacznie zzuiększonej obję
pomna epopea legjonowa, której on był uczest
w górach, niebiosa nieskończoności odbijające,
tości o niezw ykle urozm aiconej treści,
musi być nasze, własne, ojczyste*.
nikiem i malarskim kronikarzem ? Szacunek czło
do nabycia w Adm inistracji.
wieka, który, włócząc się latami po szerokim
I dziś instytucja, służąca temu właśnie celowi,
j a k o p i e r w s z y r o c z n i c o w y numer
świecie, poznał bliżej stałą, wszechludzką tranie posiada dostatecznych środków. Stwórzmy
C ena z ł 6 '— .
C ena z ł 6 ’— .
„Gazety L iterackiej “.
gedję nabrzmiałych od natężenia żył, zgrabiałych
na nowo Kasę im. Mianowskiego!
Z. K .
\
rąk, okaleczonych stó p ? Entuzjazm artysty, od
krywającego w powszedniej Rzeczywistości żywe
piękno pochylonych przy winobraniu pleców,
wkładających chleb do pieca ramion, opierają
cych się o krawędź barki n ó g ? Każde z tych
przypuszczeń wydaje się być słusznem, gdyż uzasadnionem wielostronną, a jednolitą pod wzglę
» Paweł I.« Mereżkowskiego — udramatyzoDziwne uczucia ogarniają nas, kiedy sły (1910), czy nad głębokiej myśli pełnemi „So
dem stylu, twórczością jego.
wany rozdział kroniki historycznej — należy do
I w zrozumieniu dla istoty nauki i wiedzy po
sunęła się dalej jeszcze w dobroczynnej swej
działalności ta instytucja, starając się o miejsce
odpoczynku dla pracowników na polu nauki.
Stanął dom odpoczynkowy nad Świdrem, aby
w ciszy i spokoju wypoczęty umysł mógł nabrać
sił do dalszej pracy.

Następny (3) numer
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Ostatnia
przemiana
I.

Andrzej od łat 20-tu oprawiał atlasy.
Mądra maszyna zsuwała i rozcinała kolo
rowe, gładkie karty, które trzeba było łączyć
w składki i ściągać mocno płóciennym grzbie
tem. Andrzej lubiał czarno-złote oprawy atla
sów szkolnych, czerwone lub błękitne nau
kowych. Zdołał nawet pogodzić się z szarozielonemi wierzchami atlasów kolejowych. Co
lat kilka zmieniała się moda i gatunek opraw,
nie to więc stanowiło troskę Andrzeja. Każde
nowe rozporządzenie stawało się radosnym
faktem, zaginanie rypsowego płótna dawało
palcom szereg nowych wrażeń, łamanie brze
gów papieru było robotą zgoła inną od wy
gładzania fałdów podskórka. Jeżeli jednak
materjały opraw uprzyjemniały życie Andrzeja,
to zatruwały mu je doszczętnie znienawidzone
płachty map.
Umiał je na pamięć, kolejno i na wyrywki.
Niebieskie nici rzek nawijały się codzień je
dnako na szafirowe kłębki mórz. Czerwone
wężyki granic pełznęły poprzez bronzowe gó
ry i jasno-zielone doliny. W yryte miał też
w mózgu dokładnie półkule planiglobów, po
kraczny kształt Europy i rozlane cielsko Azji.
Codzień od lat 20-tu trwały jednakowo nie
zmienne, upartemi zarysami sylwet drwiące
z składających je palców. Andrzej począł
je nienawidzieć prawie od dnia wyzwolin.
Z wykładów popularnych wiedział o kata
klizmach przyrody; ze szkółki wyniósł opo
wieść o Kolumbie.

W itold W andu rski: » G r a o H e r o d z i e «.
Mięsopust
proletarjacki.
Warszawa.
Nakład
» Książki« 1 9 2 6 , str. 6 4 .
Może to dobre, może to i wesołe, ale nie
takiej literatury
pożąda twórczy proletarjat.
Powtarzanie zjełczałych komunałów i ujmowanie
w formę wiersza partyjno-wiecowych oklepanek —
to nie jest ta sława, którą młodzi, ideowi twórcy
proletarjaccy powinni karmić swych braci. Póki
niema nic lepszego, musi i to wystarczyć —
ale my wołamy o budowę prawdziwej sztuki ro
botniczej, prostej jak piony murarskie i potężnej,
jak obciosane bloki. Trzeba apelować do poetów
polskich: niech dają scenom proleterjackim takie
sztuki, jakich trzeba, aby na miejscu starego burżuazyjnego teatru, dreptającego w trójkącie mał
żeńskim, pojawił się nowy, wielki repertuar, za
silający olbrzymie teatry dla ludu pracującego.
/• B .
D r J ó z e f Gustaw K ra jew sk i: C o k a ż d y
Polak o P o l s c e w i e dz i e ć powinien«.
(Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1 9 2 6 r.) W steku
broszur, przyzwyczajono się pomijać z wzrusze
niem ramion, rzeczy najcenniejsze... X X wiek się
spieszy!... » X X wiek niej ma czasu« !... A prze
cież są rzeczy dla czytelnika tak niezbędne, jak
chleb i woda. Książka dra Krajewskiego, cenio
nego redaktora »Jedności«, musi koniecznie znaleść swoje miejsce w każdej bibljotece. Nie spo
sób obejść się bez niej. Jest — doskonałym
okazem syntezy wiedzy podstawowej każdego
obywatela polskiego. Tytuł mówi wiele — 7 5 stro
nic wszystko. O to prawdziwa ekonomja wiedzy
statystycznej i rzadki przykład pisania o Polsce
w wieku maszyn i wynalazków.
J . S.

Z teatrów warszawskich

Rainer Maria Rilke

szymy, lub mamy mówić o coraz-to nowych
między krewnymi duchem ofiarach śmierci.
Umierają, jakby się wyrzekali naszego raju
i opróżniali miejsca nowym i obcym prze
ważnie. Mało, a zejdą ze świata żyjący jeszcze
gdzieniegdzie mistrze i pozostawią wszędzie
mniej czy więcej zdolną gromadę czeladzi.
Ze szczupłej garstki samotnych dziś naprawdę
i cierpiących, jak rzadko, duchów ubywa
wciąż więcej. Starają się już o to sroższe
i bardziej dławiące dla tych ludzi przyro
dzone, przedewszystkiem zaś zewnętrzne wa
runki życia.
Ostatnio przyczyniły się one do zgonu
i Rainer Marja Rilke’go, jednego z najwięk
szych współczesnych poetów. Umarł na ta
jemniczą jeszcze chorobę, t. zw. leukemję,
czyli utratę czerwonych ciałek krwi na dobro
białych: okrutne cierpienie, związane z wycieńczającemi bolami mięśni.
A może niesłuszny mamy żal do panicznego
pośpiechu epoki i być może, po przesycie
postępami techniki i po cynicznem wyczerpajmjgglaczającej „konkretności" zjawisk i bodźcovv; znowu zatęsknimy za ciszą >zadumy
i rzetelną orką grudy i wtedy znów zamieszka
między nami ów smukły, wysoki pan o kędyś
w zaświaty zapatrzonych, niebieskich, dobrych
oczach wiecznego pątnika.
I o czem-że tu mówić po śmierci poety,
którego cała prawie twórczość od pierwszych
utworów w praskich „W egw arten" i „Larenopfer" (1895), aż po niedawno wydano w naj
subtelniejszym francuskim języku „Sady"
(„V ergers". N RF. 1926) pobrzmiewała tłu
mioną, molową nutą słowiańskiej tęsknoty
i wiecznego szukania Bożego d u ch a? Czy
streszczać „Powiastki o lubym Bogu" (1900),
bodaj że z większym artyzmem od Selmy
Lagerloef pisane pod wpływem pobytu w Ro
sji, gdzie Rilke osobiście poznał między innymi
Tołstoja, czy pisać o zwycięsko już ku Bogu
wyrywającej się „Księdze obrazów" ? (1902).
W każdymbądż razie trudno nie zatrzymać się
choć chwilę nad otchłanną treścią i modlitewną
ekstazą kuszącemi „Godzinkami" (1906), ową
chyba najpiękniejszą i najrzewniejszą autobiografją, p. t.: „Pamiętniki L. M. Brigge’a"

Z nowych ksiąiek

netami do Orfeusza", lub przez Wittlina
pięknie spolszczoną balladą „O śmierci korneta Krzysztofa Rilke".
Z innych tomików ograniczyć musimy się
jedynie do wyliczenia „Wierszy nowych",
„Śmierci Marji", „Duinezyjskich elegij", „Requiem", „Adwentu", licznych przekładów
(zwłaszcza z francuskiego i włoskiego),
a z prozy przedewszystkiem wspaniałej monografji o Rodinie, który stał się dla poety
jednem z najgłębszych przeżyć.
Zatem, czyż to już wszystko, co chcie
liśmy powiedzieć o tym genjalnym potomku
starego słowiańsko-austrjackiego rodu ? Nie
klei się jakoś nasze „wspomnienie". W idać,
nietylko ból za wielki, ale i zbyt niedołężne
pióro, by wprowadzić w tę osobliwą lirykę
0 zupełnie swoistem napięciu, płynącem cho
ciażby z wyławiania napozór niespodziewanej
wspólnoty i ujarzmiającej tajemnicy rzeczy
nieuchwytnych, niepojętych.
Korna mądrość i nieomylna bystrość w prze
czuwaniu rzeczy dalekich, najmistyczniejszych,
%
Rilk® wieczyste wziął zaślubiny,
mistrzowskie ujmowanie dziedziny nieświa
domego w najdosadniejsze i najosobistsze,
a nigdy niewymuszone symbole i metafory,
wszystkiemi krasami bezpośredniości wabiący
wdzięk duchowego życia dziecka, miłującej
matki, natchnionego biedaczka, pielgrzyma
1 ślepca, delikatną wonią ujmujące przypo
mnienia i na „drugi brzeg" przeprawiające
przeżycia długich podróży i samotnych wę
drówek, poezja mijania śmierci, nadewszystko
zaś owa, zawsze najdoskonalszem słowem
poezji zakwitająca melodja tęsknoty
oto
pokrótce, co tak zniewala w naprawdę krwią
serdeczną pisanych strofach współczesnego
Novalisa. Naprawdę piękno nowoczesnego,
poetyckiego języka niemieckiegp stworzyli
nie-N iem cy: Heine, Nietzsche i Rilke.
Możeby przecież któryś z naszych poetów
podjął się uzupełnienia dotychczasowych prze
kładów Hulewicza, Wittlina i Wieniewskiej
z Rilkego. Dla naszej poezji byłby to cenny
nabytek, dla Zmarłego należny pietyzm.

L . T.

Faktem jest, że dziś, po różnych próbach
i licznych zmaganiach się, bierze on sobie za
naczelne hasło swojej działalności w dziedzinie
sztuki, malarską apologję pracy z uwzględnieniem
całej jej tak znamiennej treści plastycznej. Nie
wyrzekając się bynajmniej ani charakteryzującej
go odrębności artystycznej, ani żyjącego w nim
świata wewnętrznego, ani nawet suwerennego in
dywidualizmu w stosunku do Rzeczywistości.
W ystarczy zresztą rzucić pobieżnie chociażby
okiem na jego obrazy, by stwierdzić, że płótna
te odbiegają daleko od przepisów i wymagań,
związanych z naturalistyczną oraz realistyczną
ideologją estetyczną. Rys, tem godniejszy zazna
czenia, że Gottlieb posiada w silnym stopniu
rozwiniętą spostrzegawczość rzeczową, którą po
trafi, gdy zechce, z doskonałą precyzją wyrazić
pędzlem lub ołówkiem. Świadczą o tej cennej
własności wykonane przez niego portrety, od
znaczające się uderzającem podobieństwem na
wet objektywnem, oraz plein-air'owe studja pej
zażowe. z którycheeAłgrpie motywy tła dla swo
ich kompozycyj figtiralnych.
W tych ostacni^p przejawia su* uuuUJ ,._J; *skrawiej i najmocniej jego indywidualność arty
styczna, ponieważ pozwalają mu one najwierniej
przełożyć na język barw i linij dialogi bez słów
pomiędzy wrażliwością uczuciową, a wyobraźnią
twórczą. Kompozycje figuralne dają mu jedno
cześnie najlepszą możność rozwiązywania tych
czysto już malarskich zagadnień, nad któremi
częściowo świadomie, częściowo zaś podświado
mie lecz ustawicznie pracuje jego umysł plastyka.
Głównym w tej dziedzinie celem usiłowań Gottlieba jest znalezienie dla rytmu ruchu takiej kon
strukcyjnie zamkniętej formy, która byłaby jego
wzorową, niemal idealną syntezą. Nie przypad
kowe przechylenie lub wygięcie, akademicko po
prawne, anatomicznie ścisłe, lecz niezmienna
istota tkwiącego w ruchu piękna rytmicznego.
T ą myślą przewodnią kieruje on się prawie wy
łącznie przy wyborze tematu, przy rozmieszcza
niu na płótnie planów, przy podporządkowywa
niu dekoracyjnych akcesorjów figuralnym akto
rom kompozycji. Przeprowadza swoją tezę z bez
kompromisową konsekwencją, nie wahając się

Z dnia na dzień goręcej odczuwał pragnie jeden wystarczył zupełnie do poznania wszel
kiej nowości. Kiedy zaś wzrok Andrzeja przez
nie jakiejkolwiek odmiany.
dni kilka daremnie starał się wykryć jakikol
II.
wiek przeoczony szczegół, rozpoczęło się
Rok 1914 przyniósł i Andrzejowi wezwa wszystko na nowo. Jeżeli jednak dawne my
nie „służenia państwu". Jak inni zapoznał się śli Andrzeja żądały bez nadzieji uzyskania,
z zapachem wilgotnej ziemi rowu i z mdłem to teraźniejsze wiedziały dobrze, z której
uczuciem strachu przed lotną bryłą szrapnela. strony wyglądać pomocy.
O dtąd wracając z pracy czytywał Andrzej
Jednak ów szereg lat, wypełnionych marszem,
obozowaniem, bitwą i znów bitwą, kwaterą pilnie wywieszki wieczornych gazet.
i marszem nie zdołał przeniknąć do głębi
Kolorowe prostokąty nie zawierały jednak
świadomości Andrzeja. I kiedy po powrocie niczego ciekawego. Zbyt długo kazano im
przyjęto go do dawnej pracy, wspomnienia krzyczeć o wielkich zwycięstwach i klęskach.
z tego okresu zniknęły za pierwszym odgło Zmęczone na lat kilka, zadawalały się żerem
sem powitalnych stukotań maszyny. Lecz, codziennych senzacyj.
jeśli krzywe marszów, łamane rowów zlewały
Z biegiem jednakich miesięcy wzrastało
się w czasie wojny w chaos linij, to przy pod
zniecierpliwienie
Andrzeja. Ukochane nieda
jęciu pierwszej karty zbiegły się w oczach
wno
mapy
zastygły
na nowo w martwe i wy
Andrzeja w celowość dokładnego planu. Od
uczone
już
kształty.
lat upragniony ratunek wyniknął z nieocze
Jeżeli więc gazety zacięły się w uporze,
kiwanych wydarzeń. Bez zapadania starych
lądów i bez odkrycia nowych, poddać się trzeba było poradzić sobie inaczej.
I wówczas to właśnie na wiecu, na który
wreszcie musiały znienawidzone sylwety. Przez
szereg pierwszych dni zjawiał się Andrzej poszedł w nadzieji usłyszenia wieści o wojnie,
w pracowni jeszcze przed oznaczoną godziną. usłyszał Andrzej po raz pierwszy dziwne,
Codzień wpatrywał się długo w świeżo wy nieznane słowo „pacyfizm".
dane karty map powojennych. Zwycięstwo
O dtąd nb mógł Andrzej zupełnie zrozu
koalicji zaznaczyło się zmianą barw na ma
mieć samego siebie. Było w nim stanowczo
łych kraikach kolonij. Upadek Austrji stał
dwu ludzi, toczących zaciętą walkę.
się odkryciem gromady nowych kolorów na
W dzień, podczas godzin pracy, w obec
miejscu jednolitej plamy. Zato powstanie Polski było niczem innem, jak powleczeniem je- ności triumfujących atlasów, Andrzej-introlidnakiem tłem wycinków z trzech znanych gator przyzywał całą duszą wojny. W bez
kształtów. W lokąca się praca dawniej, stała sennych godzinach nocy człowiek-Andrzej
się na czas długi świętem radosnych odkryć. rozważał :apamiętane dobrze objaśnienia
dziwnego słowa. Zatarte wspomnienia wojny
III.
nabierały świeżych kolorów. Sceny, uważane
Z biegiem dni jednak odkrycia stawały się wówczas za zwykłą, codzienną konieczność,
coraz rzadszemi, a mimo posuniętej do skąp występowały teraz dopiero w właściwem
stwa oszczędności w robieniu spostrzeżeń, rok oświetleniu

wybrednego w środkach małżonka i dostaje dobrą
posadę — z wyjątkiem świetnie napisanego pierw
szego aktu — nużą całym szeregiem niepotrzeb
nych wstawek, rozpływając się w dławym senty
mencie. O ile dawne komedje Perzyńskiego były
doskonałe konstrukcyjnie — o tyle ta konstruk
cja właśnie grzeszy najbardziej, każdy akt jest tu
jakgdyby z innej sztuki.
Feljetonowo-gazeciarska maniera przesuwania
się po powierzchni zagadnień zdusiła tak świetną
kiedyś u Perzyńskiego zdolność odtwarzania ty
pów współczesnej Warszawy ; figura męża — do
robkiewicza i chama — figura tak chętnie i tak
mizernie dotychczas preparowana przez naszych
komedjopisarzy — i tutaj pozostaje w sferze ga
zetowego szablonu. Tak samo w sferze szablonu
i utartej konwencji pozostają i ukłony w stronę
» nowoczesnych« efektów teatralnych : dancing,
przymierzanie tualet, bramkarz footbalowy w roli
kochanka i t. d. W sumie tedy trzebaby stwier
dzić, że, w gruncie rzeczy, autor niewiele miał
do powiedzenia. A jednak... jednak Perzyński
jest ciekawy nawet wtedy, gdy nie ma nic do
powiedzenia, tyle tu jest rasowego poczucia teatru,
tyle świetnych powiedzeń i kapitalnie
nych odruchów (zakończenie I. ak tu !), ty ^
w pozornie ekwiiiuiwsryc/-'-*'— u
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siucna, doprawdy zapomina się
o tem, że jest źle napisana. A pozatem ma jeszcze
jedną Perzyński zasługę — stworzył znów wspa
niałą, niezapomnianą rolę dla Jaracza. Niema
chyba w Polsce aktora, któryby tak silnie potra
fił wydobywać całą głębię najbezpośredniejszego
uczucia; tak porwać widza, tak go wzruszyć swym
bólem i krzywdą, potrafi tylko on jeden. Obok
»Szczęścia Frania«, »Głupiego Jakóba« i »G ołębiego serca« Galsworthy’ego — to jedna z naj
wspanialszych jego k reacy j; a monolog o wię
zieniu, jako czynniku wychowania społecznego,
jest prawdziwem arcydziełem sztuki aktorskiej.
Mieliśmy jednocześnie sposobność poznania
jeszcze jednej renegatki z Krakowa, p. Jaroszew
skiej, która rolę demonicznej kusicielki zagrała
doskonale. Prawdziwą klęską natomiast dla wi
dzów był p. Tad. Frenkeł *), którego zejścia ze
sceny cała Warszawa oczekuje z najwyższą nie
cierpliwością.

t. zw. » sztuk wystawowych« ; i ta jego cecha
dotkliwie mści się na dramatycznej wartości dzieła.
Sama postać Pawła narysowana jest świetnie. Ta
niesamowita figura, budząca przerażenie zarówno
swem okrucieństwem, jak i miękkością, przerzu
cająca się ze zwyrodniałego sadyzmu do złośli
wości dziecka, chwiejąca się ustawicznie na wą
skiej krawędzi między obłędem i rzeczywistością,
ma w sobie siłę tajemniczej i ponurej grozy, jak
Pirandellowski Henryk IV. Pozostałe jednak po
stacie są zaledwie naszkicowane — grają nie
omal na jednym tylko tonie. Tak samo i akcja
dramatyczna, miejscami zwarta, skupiona, utrzy
mująca widza w niecierpliwem napięciu — raz
za razem opada i słabnie, ustępując miejsca ja
łowemu, typowo rosyjskiemu filozofowaniu, lub
urywkom historycznej kroniki. Te momenty, po
wstałe wskutek powieściopisarskiej metody tworze
nia, trafiają już dzisiaj w próżnię’; tak n. p. roz
myślania na tem at, czy wszelka władza pochodzi
od Boga — nie mają dla nas żadnej istotnej
wartości. A jest w tym »Pawle I.«, obok wielu
scen pierwszorzędnych — mnóstwo takich wła
śnie momentów, które w teatrze nie znajdują oda iw .ąKu. iNa ' . u c ^ j a c
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wią wdzięczne pole dla mscenizaUsi <*.
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ostatnia scena — koronacja Aleksandra — dra
matycznie jest niczem ; ale że można w niej wy
prowadzić długobrodych popów, strojne mundury,
wyfraczonych lokajów i wymustrowanych żołnie
rzy, muzykę za sceną i przepych na scenie, więc
oczywiście całą tę pompę trzeba oglądać. Mimo
jednak tych usterek przedstawienie należy naogół
do udanych; sceny między Pawłem i Aleksan
drem, Pawłem i Pahlenem, scena narady spiskow
ców miały wielkie napięcie. Duża w tem zasługa
reżysera — a jeszcze większa Junoszy-Stępowskiego, który cały tragizm postaci półszalonego
cara oddał wspaniale.
Starej prawdzie, iż lepiej milczeć z mądrym,
jak mówić z głupim, żywy daje wyraz ostatnia
komedja Perzyńskiego »Uśmiech Losu«, grana
w Teatrze Narodowym. Cztery akty nudnej i roz
wleczonej historji o pewnym doktorze filozofji,
który wskutek nędzy zgadza się na złożenie fał
J* P ański.
szywej przysięgi przeciw kobiecie, ale następnie ___________
*) Syn wielkiego Frenkla Mieczysława.
zakochuje się w tej kobiecie, strzela do jej nie

IV.
Zarówno sąsiedzi, jak i koledzy z pracowni,
uważali oddawna, że z Andrzejem dzieje się
coś złego. Już od powrotu wojny wyglądał
marnie, wówczas jednak chodził wesoły
i uśmiechnięty, zupełnie jak człowiek zdrowy.
Trwało to jednak krótko i każdy, ktoby
spojrzał teraz uważniej na Andrzeja, poznałby
w nim odrazu człowieka chorego.
Kumoszki z kamienicy oddawna już radziły
nad koniecznością sprowadzenia rodziny —
jemu samemu jednak nie postała w myśli
choroba.
On też był tym właśnie, którego najszcze
rzej zadziwił atak sercowy.
Zato owe dni spędzone z konieczności
w domu — minęły niezwykle szybko.
Gdy dano pierwszy sygnał, należało po
myśleć o podróży. Nie można było wszak
odejść bez powzięcia ostatecznej decyzji.
A ż wreszcie pierwszy wieczór ulgi w cho
robie przyniósł Andrzejowi upragnione od
dawna postanowienie.

V.
Klucz własny od pracowni posiadał już
oddawna, trudną więc była jedynie sprawa
dotarcia do rynku.
Znane od lat ulice wydłużały się niespo
dziewanie, kamienice uciekały zdradziecko
z pod szukającej oparcia ręki, a głośne tykotanie serca znaczyło nierówne kroki.
W pracowni powitały Andrzeja stosy atla
sów.
Złoto-czarne, purpurowe i błękitne grzbiety
szczerzyły rzędy napisów w przyjaznym uśmie
chu.
Należało je koniecznie oszczędzić.

Jakże szybko szła dzisiejsza p rac*

Andrzej brał w rękę całe składki i wyry
wał je jednem szarpnięciem. W parę godzin
podłoga pokryła się kolorowym kilimem map.
Okładki pełnem naręczem zaniósł do składu.
Mógł* teraz chwilę odpocząć.
Przysiadł na zydlu, rozważając raz ostatni
wszystko. Wiedział już, że nieznane słowo
zwycięży świat. Wiedział, że wykorzeni zwol
na myśl każdą o wojnie. Nietylko wiedział,
chciał tego.
Pogodził się z myślą nie zobaczenia nowej
przemiany map.
Lecz, jeśli został zwyciężony wielką no
winą, musiał wziąć przedtem pomstę.
O to za chwilę bezbarwny strumień nafty
zatopi rzeki i oceany, przykryje wierzchołki
znaczone nad 1000 metrów.
Potem czerwony płomień buchnie naraz
ze wszystkich wulkanów i rzeką złocistej la
wy zaleje obraz świata.
Lecz teraz w ostatniej chwili zaczęły mapy
obronę. Używały najwymowniejszych słów,
rozsuwały najpiękniejsze obrazy.
Lecz przekonać Andrzeja zdołała dopiero
Ameryka Północna.
W miarę jej słów wygładzać się poczęło
pomarszczone oblicze Europy.
Granice państw z radosną ulgą wyprosto
wywały pokręcone dziwacznie ramiona. W ykrawki krajów układać się wygodnie poczęły
w różne prostokąty. W oczach zdumionego
Andrzeja dokonywała się przemiana trzecia
i ostateczna. A gdy ziemie Europy pokryły
się równą siecią zjednoczonych stanów, zsu
nął się Andrzej z krzesła i przylgnął rado
śnie twarzą do kilimu barwnych arkuszy.
Ostatnie uderzenie serca, złączone z sze
lestem papierów, umocniło wyraźnem „tak"
przymierze Andrzeja z mapami.
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W korytarzu
teatru woiny
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Z teatrów krakowskich

W najbliższych dniach pojawi się
w druku rewelacyjny pamiętnik wojenny TEATR M. IM. JULJUSZA SŁOWACKIEGO
ś. p. T a d . Dąbrowskiego, poprzedzony „Kredowe kolo" Li-King-Tao w opracowaniu
przedmową J. E. Płomieńskiego. Z przed Klabunda. — „Betleem Polskie" L. Rydla. —
mowy tej drukujemy fragment.
Red.

„Kapelusz słomkowy" Eug. Labiche’a. — „Pa
storałka" Schillera.
Pamiętnik Tadeusza Dąbrowskiego jest na tle
najnowszego dorobku polskiej literatury pamiętni
Nie chodzi w »Kredowem kole« o indywi
karskiej — zgoła unikatem. A utor, przedwcze dualne przejścia jednostek. Chodzi tu o triumf
śnie zmarły, jeden z najwybitniejszych krytyków miłości i sprawiedliwości. Z ubogiego prymitywu
młodszego pokolenia — (reprezentujący rzadki chińskiej starej legendy, udramatyzowanej przez
typ krytyki prekursorskiej i pionierskiej) — ce średniowiecznego poetę Li-King-Tao, stworzył
niony również, jako nieprzeciętny publicysta — Klabund dramat pełen nerwu, o niesłabnącem
(przez dłuższy czas był kierownikiem w. czasie napięciu, choć już od początkowych scen pod
wojny referatu publicystycznego w krakowskiej świadomie przeczuwa się treść rozwiązania sztuki.
»Nowej Reformie**), w stosunku do obszaru skom Przez Czang-Ling’a, który należy prawie w zu
plikowanych zagadnień wojny — wykazał te same pełności do Klabunda, wypowiedział ten ideowiec
pierwszorzędne zalety wnikliwej bystrości sądu Młodych Niemiec, choć już wiekiem nie naj
i umiejętności analizy — znane z jego poprzed młodszy, swe poglądy socjalne, o które długo
niej działalności krytyczno-literackiej. Pisarz o or walczył i walczy w swych dziełach, a do których
ganizacji umysłowej wybitnie racjonalistycznej, nie ostatnio przyłączyła się w silnej mierze idea pa
uległ jedyny chyba z pośród reszty pamiętnika- cyfizmu.
rzy polskich, sugestji wojny — nie uległ zbio
Nie usunął jednak Klabund zupełnie z » Kre
rowej psychozie bezkrytycznego zapału wojen dowego koła** elementu prymitywnej legendy,
nego (widocznego w całej prawie Małopolsce która posiada swe nieśmiertelne wartości bez
w pierwszych chwilach po-mobilizacyjnych).
pośredniości wrażeniowej. Na gmachu dramatu,
Zagadnienie wojny potraktował spokojnie, zbudowanym wytrawną i świadomą ręką artysty,
chłodno, bezosobiście, przedmiotowo. Przeżycia wije się oplot legendy i wkreśla się w tok sztuki,
swoje i wrażenia przepuszczał dokładnie przez kontrastując silnie i przez to dając głębokie
filtr szerokiej, pragmatycznej refleksji. Uzasadniał efekty. I całość sztuki przedstawia się barwnie,
współzależność i przyczynowość faktów. I tu tkwi a jej idee głębokie, które w końcu znajdują
właśnie czar tego wyjątkowo zajmującego pa jasne wypowiedzenie i odnoszą zwycięstwo, to 
miętnika, w syntetycznej i pragmatycznej umie nowane przez cztery akty w prymitywie i naiwności,
jętności kojarzenia zdarzeń, w nadbudowie re w piątym akcie oprawione są już w ramy dra
fleksyjnej ponad rusztowaniem wrażeń. Pamięt matyczne i podkreślone poza urodą samej legendy.
nika Dąbrowskiego nie wypełnia bowiem wy
Wystawienie » Kredowego koła** — to nowy
łącznie autopsja; zajmuje ona stosunkowo nie sukces naszej krakowskiej sceny. W niezwykle
wiele miejsca w książce, chociaż jej autor po starannie wyposażonych ramach dekoracyj (pro
siadł w wysokim stopniu dar artystycznej narracji, jektu utalentowanego artysty Boi. Kudewicza)
unikając szczęśliwie tak częstego w korespon snuje się akcja, rozłożona na nieustępliwych ta
dencjach i feljetonach z frontu przejaskrawiania ktach zawsze doskonałej i inwencyjnej reżyserji
i fałszowania wojennej rzeczywistości, typowego Józefa Sosnowskiego, Dzięki tej reżyserji niektóre
wtedy odruchu stylizatorstwa. W tok zaledwie sceny były same w sobie skończonemi dziełami,
kilkutygodniowych doznań i przeżyć, barwnie skre a niektóre efekty (melodeklamacja Czang-Haiting
ślonych, obejmujących gorączkę pierwszych dni pod wtór taeli, rzucanych przez Ma na misę
pomobilizacyjnych do pierwszych katastrofalnych Tonga lub przedśmiercie i śmierć Ma) były wprost
niepowodzeń, najfatalniej zorganizowanej armji świetne. (Nie jestem zresztą pewny, czy przebieg
austrjackiej — wplótł Dąbrowski całe naręcza gry Ma po wypiciu trucizny z denerwującem
głębokich i oryginalnych uwag o psychologji grozą dźwięczeniem filiżanki o spodek nie jest
wojny wogóle, o bezprzykładnym chaosie w au- może podany w scenarjuszu ?)
strjackim sztabie generalnym, o nastrojach lud
Na czoło odtwórców wysunął się bezsprzecznie
ności w Małopolsce i Królestwie, o orjentacjach A rtur Socha, jako mandaryn Ma. Ta kreacja na
obozów i ugrupowań, w tych obu dzielnicach. leży do jego najlepszych. Nie szpecił jej niezdrowy
W uwagach tych wiele jest surowej, chłoszczącej w innych kreacjach Sochy patos. Ma był pojęty
ironji, wiele kpiarskiego sceptycyzmu w stosunku i odtworzony bez zarzutu. Jadwiga Hańska jako
do naiwnych posunięć na szachownicy życia po urocza Czang-Haiting była urocza. W niektórych
litycznego ze strony ambitnych — a nie zawsze scenach grała bardzo dobrze. A . Klońska-Sauedorastających do wysokości zadań chwili — po rowa czyniła wszystko, by skupić na sobie nie
szukiwaczy... synekur i kar jery, wiele lekceważą zadowolenie i asy mpatję publiczności... jako zbrod
cej niechęci w odniesieniu do rozpętanych, za niczy typ Ji-Pej. Niewiarowicz wpięty był w ob
borczych apetytów partyjnych i donkichotyzmu sadę w najniestosowniejszcm miejscu i jako Czangpolitycznego. Dąbrowski wprowadza również czy
telnika poza kulisy polskiej publicystyki, urabia
jącej ówczesną opinję publiczną i trzymającej
rękę na jej pulsie. Tłumaczy popularność haseł
programów, wyjaśnia
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* ~— o nolskiego, by stwierdzić ostatecznie, ze
Łenstwa P ^ ^
nieprzygotowanem, zaCZ«
—^ rzyfa je w stanie rozprzężenia i rozbicia par
tyjnego ; stąd rozbieżność dzielnic w wyborze
dróg politycznych; stąd wahanie i rezerwa spo
łeczeństwa z byłego Królestwa Kongresowego
wobec państw centralnych;
stąd szkodliwe
w skutkach nieskoordynowanie w poczynaniach
organizacyjnych.
W świetle poufnych wypowiedzeń i wyznań,
zawartych w pamiętniku Dąbrowskiego o strate
gicznym i politycznym bezrządzie Austrji, w świe
tle licznych dyskretnie sarkastycznych wycieczek
przeciw bezmyślnemu systemowi samooszukiwania,
przeciw strusiej polityce najostrożniejszych pół
środków i historycznym szantażom — należy
uważać zarzut austrjofilstwa, wyrażony pod adre
sem T . Dąbrowskiego — w pięknem wspomnie
niu pośmiertnem o nim przez F r. Mirandolę —
(w » Księdze Pamiątkowej« ku czci T. Dąbrow
skiego pod moją redakcją) — za bezprzedmio
towy. Dąbrowski cenił wysoko zmysł i rozmach
organizatorski Niemców, Austrję uważał niedwu
znacznie za absurd organizmu politycznego, za
państwo zgoła operetkowe. W ypada stwierdzić,
że niejedno z jego zapatrywań wydać się może
dzisiaj przesadnem, krzywdzącem i niesłusznem,
tern bardziej, że wypowiadał je bezwzględnie,
bez niedomówień i tłumików, nazywając rzeczy
wprost po imieniu. Kompromisów ze sobą sa
mym nie popełniał. Był niezależny.
...Przedwcześnie byłoby dzisiaj rozstrzygać nie
docenioną przez niego kwestję legjonową, która
bądź co bądź nie przynosząc może doraźnej ko
rzyści — stanowiła jednak na dalszą metę po
ważną pozycję w układzie realnych sił narodu —
stwarzając zawiązek wojska polskiego, bojowo
wzorowego, rodzaj pogotowia wojskowego, nie
zbędnego w momencie chaosu pierwszych poczy
nań państwowo-twórczych Rzeczypospolitej Pol
skiej.
Jaką była dziejowa rola legjonów, które były
zasadniczo wynikiem polityki możliwości, niewiele
mając wspólnego z rojalistycznym serwilizmem
Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie —
na to pytanie odpowie historja.
Pamiętnik T. Dąbrowskiego, wznawiający te
wszystkie sprawy, związane z naszą najbliższą
przeszłością, wnosi do najnowszej literatury pa
miętnikarskiej — szeroki oddech bystrej orjentacji w gabinetowo-dyplomatycznych matactwach
i międzypaństwowych ustosunkowaniach, na któ
rych tle zarysowuje się tern wyraziściej » sprawa
polska«.
Je r z y Eugenjusz P łom ieński.

L I T E R A C K A

Ling mógł robić tylko Niewiarowicza. Tego
zdolnego i inteligentnego artystę trzebaby wy
korzystać w innym kierunku. Artysta grający
Tonga powinien zostać skazany na operację,
o jakiej Tong wspomina. Albo zachowuje się
groteskę prymitywnej ekspresji ruchów, mimikę
figurkową itd., albo gra się »po zwykłemu**,
ale jedno i drugie daje w sumie niestrawny prze
kładaniec. Leliwie za postać sędziego Cza-Czu
powinny być przebaczone bez sądu wszystkie
występki natury kryminalnej, o ile je kiedyś po
pełni. Rozmarynowicz jako poeta miał tak głupią
minę i gadał takie głupstwa (przekład Jedlicza!),
że podczas ostatniego aktu i przy garderobie
zachowałem incognito.
Przekładu »scen lirycznych i poetyckich« do
konał Józef Jedlicz. Coś potwornego! Szczękanina kalwaryjska, częstochowskie rymy, banał
obrazowania, zupełny brak liryzmu i poezji. Naj
piękniejsze sceny psuły te okropne zgrzyty nie
udolności tłumacza, który przecież jako poeta
przemawiał niekiedy dosyć udatnie i przynajmniej
do rzeczy.
» Betleem Polskie« ubiera nas co roku jeżeli
nie w pieluszki, to przynajmniej w krótkie maj
teczki i wkłada nam palce do buzi. Takie to
znane i miłe. Jednak-czy nie trzeba-by dzisiej
szej dzieciarni dać czegoś innego, niż nam, z przed
lat dwudziestu kilku? Przecież tak naogół biorąc,
to się coś niecoś w świecie zmieniło ? Jeżeli
mają być ludzie inni, o nowych zapatrywaniach
o nowej estetyce, to trzeba ich od dzieciństwa
w innym kierunku prowadzić. Najlepiej swoje
role pojęli pp. Miarczyński i Dzieciątko Jezus
» Kapelusz słomkowy <* to stara komedja sta
rego Labiche’a, na której dziadkowie nasi ser
decznie się bawili, ojcowie śmiali się, a my poziewamy niekiedy. Gdyby nie reżyserja dyr. No
wakowskiego, na tej hałaśliwej komedji możnaby
się nawet smacznie zdrzemnąć. Wszystko pach
niało trochę naftaliną. Doskonałym był Niewia
rowicz jako Fadinard, dobry Karczewski jako
kuzyn Baronowej, która była bardzo dobra jako
Bednarzewska, co również można powiedzieć
o Nonancourcie jako Leliwie... Najlepszym był
epilog, bo nie było po nim żadnego nowego
aktu.

B. B.
Z radością należy powitać nowe wydawnictwo
zasłużonej księgarni J . Mortkowicza w W arsza
wie. Jest to Bibljoteka Beletrystyczna (»B . B .«).
Książki tanie a bardzo starannie wydane, z ucz
ciwą korektą, estetyczną szatą zewnętrzną.
Dobór autorów bardzo dobry. Żaden z nich
w dotychczasowych tomach »B . B .« nie jest
orłem, ale są to autorzy, do których ma się
tak zwane » zaufanie **, wiedząc, że dadzą zawsze
pewną dozę zadowolenia estetycznego i utrzy
mane w umiarze zainteresowanie. Z o f j a R.
N a ł k o w s k a przeprowadza w powieści » Lo
dowe pola« interesującą e W .ktcrystykę kobiety.
T a d e u s z N a l e p i ń s k i czyni to samo z zu
pełnie innym typem i innemi drogami w »Kazi«.
E w a S z e l b u r g w powieści » Dokąd« porusza
zagadnienia wiary w sposób ciekawy i indywi
dualny. J a n u s z K o r c z a k daje interesującą
[jak zawsze powieść » Dziecko salonu**. M a r j a
K u n c e w i c z o w a zdobnym, niekiedy baroko
wym, lecz często bardzo ładnym stylem pisze
powieść z znów charakterystyką kobiety p. t.:
»Przymierze z dzieckiem«.
Redakcja »B. B .« (J. Mortkowicz) zapowiada
wiele dalszych książek, z których prawdziwie
senzacyjnemi są zapowiedzi książek d u G a r d a
i P a n a i t ! s t r a t i ’ ego,
(z.)

|JANUSZ SCĘPOW SKI

Dzień dobry!
Kiedy idę do ciebie, nie wiem nic o smutkach,
kraję srebrne ulice, jak błękitna łódka —
|Nad falami kamienic, jak maszt się w niebo
[piętrzę,
Iłamię struny powietrza, sam jak struna
I
[dźwięczę —
Jak szpulka pod nićmi słońca owijam się
[w ulic zakręt,
1jestem radosny i dumny, jak niezwyciężony
fj
[okręt —

\

Nic mię pozatem więcej w tym rejdzie nie ob
chodzi,
|ani mój płaszcz dziurawy, ani śmiejący prze[chodzień —
Jest we mnie jedno serce to głupie, niena
zwane,
i port, który chcę ujrzeć, jak drugą Joko
[hamę —

Na premjerze »Pastorałki« Schillera były tak
skandaliczne puchy w teatrze, że tem więcej na
leży podziwiać zawziętość dyrekcji w kierunku
eksperymentu i Sztuki i tem więcej zawziętości
tej składać uznanie, im mniej ma ona uznania
u »szerokiej«, t. zn. durnej publiczności.
» Pastorałka« to — jak zresztą wszyscy wiedzą —
kompilacja średniowiecznych tekstów i muzyki na
temat Bożego Narodzenia. W bladość sentymen
talizmu jasełek Rydla zwycięsko wdziera się ostry
wiew poezji, płynącej z prymitywu średniowiecz
nego, z tej tak bardzo zapomnianej dziś i tak
niesłusznie dyskwalifikowanej literatury średnio
wiecznej polskiej bez autora. Wielu, bardzo wielu
autorom dzisiejszym przydałoby się to wglądnięcie szczersze w tę dziedzinę, a wiele » śmiałych
poglądów« i »prekursorstwa« znalazłoby tam wła
śnie jeśli nie portret, to w każdym razie genezę.
Leon Schiller, śmiały nowator teatralny, mógł
więcej inwencji twórczej zastosować w ułożeniu
» Pastorałki«. Raziły pewne widoczne niedocią
gnięcia, które zresztą po głosach krytyki war
szawskiej mogłyby być obecnie usunięte. N. p.
absolutnie za długie i nudne wprost zakończenie
I. aktu.
Wystawa doskonała. W ogóle w bieżącym se
zonie żadna jeszcze sztuka nie miała złej albo
niedbałej oprawy. Reżyserował ściśle według war
szawskiej reżyserji Schillera Jerzy Chodecki.
Bajecznym Herodem był Leopold Komornicki.
Bezwzględnie jest to najlepiej ujęta rola, najle
piej zrozumiana w kierunku jaknajmniejszego
rozumowania w całej » Pastorałce«. Każdy gest
jego, każde drgnienie wąsików (przypominał sta
rego Fraenkla) było doskonałe. Kazimierz Brodzikowski bardzo dobrze odtworzył Adama. Jest
to rzeczywiście dobra kreacja tego zdolnego
artysty (poprzednio pracującego w »Reducie«).
Ewa Marji Treszczyńskiej była mile kobieca i ko
bieco miła. Korydon Zdzisława Karczewskiego
brał tupetem i zwinnością. Maścibrzuch jak zawsze
świetny, t. zn. Józef Leliwa. Tola Koronkiewicz
jako Matka Boska bardzo dobra.
W całości zgrabnej raziły tylko »śpiewy«
Biedny święty Józef słuchu nie posiada nawet
za centa. To samo wielu innych. A właśnie taka
rzecz, jak »Pastorałka« w 5 0 procentach powinna
opierać się w sumie efektów na dobrym śpiewie
i dobrym tańcu.
W itold Zechenter.

TEATR POPULARNY „NOWOŚCI"
„Jak dziewczątka idą spać", rewja sylwestrowa.

3

Z krakowskiej
sali koncertowej
Wskutek napłynięcia w ostatniej chwili do Nru po
przedniego większej ilości ogłoszeń, wiele nawet aktu
alnych artykułów musiało pozostać do niniejszego Nru,
Wskutek tego, także recenzje muzyczne Wiesława G ó
reckiego z kilku grudniowych koncertów zamieszczamy
dopiero w bieżącym Nrze.
Redakcja.

(0 . Martusiewicz, — „Żydówka" i „Aida" na
estradzie. — R. Casadesus — W. Chenkin,—
Poranek symfoniczny. — Maryla Gremo).
Gra Olgi Martusiewicz jest wysoce artystyczna,
dzięki doskonałemu opanowaniu technicznemu
przy dopuszczeniu do współdziałania czynnika
uczuciowego. Nie obliczona na tani efekt inter
pretacja utworów fortepianowych, znamionująca
staranne pogłębienie każdego dzieła z osobna,
pozwala przypuszczać możność dalszego rozwoju,
jakim będzie większe jeszcze opanowanie lewej
ręki i... nerwów. Najbezpośredniej i najszczerzej
wypowiedziała się Martusiewicz w Chopinie, gdzie
nie zauważyliśmy śladu czułostkowości, ani ckli
wego sentymentu, tak częstego u chopenizujących
kobiet. Specjalne słowa uznania należą się po
zatem artystce za stylowe ujęcie » Chorałów**
Bacha i za subtelne odtworzenie »Triany« Albeniza.
Opery w wykonaniu estradowem — to po
mysł conajmniej chybiony. Gdybyż chodziło tu
o utwory najnowsze, nieznane. Lecz chwyta się
arje, duety, tercety z »Aidy« i »Żydówki« i przy
akompaniamencie fortepianu rzuca się to audytorjum. Bez chórów i orkiestry, specjalnie te
właśnie dwie opery tracą wszelki urok i potęgę.
Dlaczegóż nie dano n. p. »Madame Butterfly«
lub »Cyganerji«, w których chóry są na drugim
planie. I wogóle poco opera na estradzie? Poco
te urywki pogmatwanej akcji operowej, miast
kilku najważniejszych aryj lub w ostateczności
jednego duetu ? Tenor zawiadamia słuchaczy
z estrady, że nie może znaleść sopranu, który
cały czas stoi przy nim. Bas odgraża się, że
każe przyprowadzić do siebie mezzo-sopran, ten
zaś znajduje się pół kroku przed niedowidzącym
basem. To wszystko wzbudzało dyskretną weso
łość nawet wśród wykonawców. Z tych naj
większe zainteresowanie wzbudził ‘p. Michałowski
swoim wspaniałym, szlachetnym basem. Mistrzow
sko władająca głosem Korolewicz-Waydowa, silny,
zwłaszcza w górze tenor Sowilskiego, i dobrze
wychodzący w średnicy mezzo-sopran Lewandow
skiej spotkał się z gorącem przyjęciem ze strony
skandalicznie skąpo zebranej publiczności. Dyr.
Bolesław Wallek-Walewski, pierwszy bezsprzecz
nie akompaniator w Polsce i tym razem wywią
zał się świetnie ze swego zadania, prowadząc
część fortepianową.

Ta rewja sylwestrowa przekonała nawet naj
bardziej niewinnych, że właśnie tak dziewczątka
Robert Casadesus, pianista o głębokiej kultu
nie idą spać. Czy p. Piekarski jeszcze żyje ? rze gallijskiej, jest artystą z bożej łaski i z wła
Kiedyż wreszcie pokaże nam swój lwi pazur snej pracy. Jest to z poza Polaków jedyny idealny
w Teatrze Popularnym ?
wykonawca Chopina. Sonatę H-moll, ,ową wielką
(z)
improwizację utrzymał Casadesus od początku
do końca na właściwej sobie wyżynie. Obce mu
są jakiekolwiek najmniejsze usterki. A któż po
trafi wydobyć tyle czaru najczystszej poezji to 
nów z przecudnych minjatur Schumanna, co C a
sadesus. Niemniej imponująco wypadły d zieła:
Jednem z najbardziej znamiennych zaniedbań, wagnerysty Chabrier’a (Bourree fantastiąue), oraz
jakiemi obarczoną jest najnowsza historja spo impresjonistów Debussy’ego (L a soiree dans Gre
łeczności polskiej, było niewątpliwie pominięcie nadę) i Ravela (Jeux d’eau). Lecz za nic nie na
propagandy kulturalno-artystycznej polskiej za leży być tak wdzięcznym wielkiemu pianiście, jak
granicą. Nie mam zamiaru rozwodzić się na tem za odegrany ponad program mazurek Chopina.
miejscu nad wpływami tego rodzaju propagandy
Jeden z założycieli słynnego art. kabaretu ro
zaznaczę tylko, że wpływy te sięgają znacznie syjskiego »Niebieskiego Ptaka« i filar całego ze
dalej, niż zwykli to przypuszczać nasi biurokraci społu W . Chenkin rozporządzając niezbyt silnym,
polityczni. Ponad polityczną bowiem korzyścią lecz niezwyczajnie dźwięcznym głosem, posiada
oraz znaczeniem w życiu międzypaństwowem, po tak świetną mimikę i maskę, że nie dziwi nas
tęga propagandy takiej ujawnia się bezpośrednio entuzjazm, z jakim spotkał się w zazwyczaj nadto
we wzajemnem oddziaływaniu moralnem ludów. wstrzemięźliwym Krakowie. Najsympatyczniejsze
Należeć do narodu, posiadającego wielką sztukę wrażenie wywarł artysta, jako staruszek wykonyi literaturę, przez obcych uznaną, jest niewątpli wujący piosenki Berangera.
wie najlepszą rekomendacją dla każdego z jego
Dziwnem jest, że »Pieśni błazna«, które naj
przedstawicieli.
więcej rozsławiły Chenkina, najmniej stosunkowo
W listopadzie utworzył się w Paryżu » Komi
zajęły słuchaczy. Zofja Dobrowolska-Pawłowska,
tet szerzenia sztuki polskiej zagranicą« pod egidą
art. opery warszawskiej uzupełniła program umieM. S. Z. i Ministerstwa oświaty. W gmachu am
jętnem odśpiewaniem kilku aryj koloraturowych.
basady polskiej w Paryżu odbyło się zebranie
Akompanjował starannie prof. Urstein.
konstytuujące oraz wybory.
Prawdziwą ucztę zgotował melomanom kra
Jestem daleki od ujmowania tym lub innym
kowskim
Związek muzyków polskich, urządzając
z pośród osób, stanowiących zarząd, ich zasług
osobistych lub też dobrej wiary w słuszność po poranek symfoniczny i zapraszając do prowa
czynań, a przecież dwie uwagi narzucają się nie dzenia W alerego Berdjajewa, znanego z wystę
pów z przed dwu laty w Krakowie. Nazwisko
odparcie.
Po pierwsze — zastanawia mię okoliczność, dyrygenta ściągnęło dawno nieoglądane w Sta
że w szeregu osób owych nie spotykamy pra rym Teatrze tłumy publiczności. Poranek wypadł
wie wcale przedstawicieli młodego pokolenia, wprost świetnie. Jest to zasługą fenomenalnego,
a więc pokolenia, które, będąc Europie współ niezwykle sumiennego i wnikliwego dyrygenta,
czesnej najbliższem, najłatwiej też uczynić po jakim jest Berdjajew. Żelazną dłonią ścisnąwszy
trafi zadość tak trudnym zadaniom propagandy. wszystkie instrumenty, wiódł je z ogniem, a równo
Lecz mniejsza już o to. Być może, ważniejszą cześnie z niezmąconym ani na chwilę spokojem.
jest jeszcze inna okoliczność. O to, jak się oka Tak wydobył maximum walorów tkwiących w »Symzuje, fundusz oddany przez rząd do dyspozycji fonji Patetycznej« Czajkowskiego, w uwerturze
» Centralnego komitetu szerzenia sztuki polskiej do »Egm onta« Beethovena, oraz w » Kaprysie
zagranicą» w Warszawie, któremu komitet pa hiszpańskim** Rimsky’ego-Korsakowa. Życzyć na
ryski został obecnie podporządkowany, w y n o s i leży Związkowi muzyków polskich, aby i dalsze
z a l e d w i e 5 .0 0 0 ( p i ę ć t y s i ę c y ) z ł o t y c h poranki utrzymywane były na tak wysokim p o
n a m i e s i ą c . O to są pieniądze, za które po ziomie, jak pierwszy. Będzie to jednak niezmiernie
wstać mają i to w e w s z y s t k i c h k r a j a c h : trudne, biorąc pod uwagę, że Berdjajewa mo
publikacje, przekłady, odczyty, wystawy, koncerty, żemy śmiało uważać za jednego z pierwszych
mające na celu rozpowszechnianie wśród ludów dyrygentów w Europie, nie wiele ustępującego
obcych wiadomości o Polsce i zbliżanie ich do R. Straussowi lub A . Toscaniniemu.

Kultura polska
a zagranica

Pewnoś jest chlebem płynnym, lotnym jak
[aldehyd,
Urok młodości, jaki wnosi ze sobą na estradę
polskiej kultury. W dodatku, wyasygnowanie
gwiazdy w nim jak rodzynki, słodkie jak krągłe funduszu tego stało się możliwe tylko dzięki Maryla Gremo, niedopuszcza do braku zainte
[uśmiechy —
temu, że rząd pragnął w ten sposób zrzucić resowanie się widza, mającego przed oczyma, za
obowiązku o tak niepośledniej cały wieczór jedną tancerkę. Ż szeregu tańców
klasycznych i charakterystycznych trafiła nam do
przekonania najbardziej interpretacja » Pazia** Ba
cha, » Dunaju« Straussa oraz »Excentric« Lopeza.
Ostatni ten taniec, muzycznie nie jest bynajmniej
m u s i a ł z a l e ż ą c ą w p r o g r a m i e s w e j ekscentrycznym, przeciwnie! banalnym i potężnie
nudnym. Tem bardziej zasługuje na uznanie wy
działalności.
Tu więc tkwi błąd zasadniczy. W innych konanie go przez Gremo, która przynudną mu
państwach sprawa propagandy nie jest załatwiana zykę zdołała oddać ruchem bardzo zajmująco.
w drodze składek prywatnych i kilkutysięcznych W programie nie powinno było pod żadnym po
funduszy — s p r a w y m a k r o s k o p o w e n i e zorem znaleść się preludjum chopinowskie A-dur.
s ą t a m t r a k t o w a n e w s p o s ó b m i k r o  Jakże można objaśniać je zaledwie kilkoma ru
chami rąk i nóg, skoro na rozwinięcie figur ta
skopowy.
Gdzież więc szukać należy zmiany w trakto necznych brak czasu ? Doskonale opanowane
waniu wielkiej dziedziny propagandy zagranicznej, ruchy, temperament i brak szarży, zrozumienie
której po tak licznych nawoływaniach w całej niemal wszystkich punktów programu, nakoniec
prasie polskiej, spodziewać się mieliśmy wszelkie efektowne kostjumy przyczyniły się do sukcesu
młodej a prawdziwie utalentowanej artystki pol
prawo ?
skiej.
W iesław Górecki.
Paryż,
Artur Prędski.
z siebie brzemię

Krew moja krzyczy głośno i krzyk z mewami wadze... Z g a d z a j ą c s i ę w i ę c n a t a k
[płynie,
mierną dotację, komitet
zmuszony
a radjo moich pulsów Tvyoje wygrywa j e s t t e m s a m e m u c i e k a ć s i ę d o s k ł a 
[imię —
dek prywatnych, i d ro g ę tę uznać
Może się zdziwi ktoś, odległy o sto mil na
[zachód,
kiedy odbierze depeszę, nadaną z mojego
[yachtu —
Żalą się we mnie ramiona, dwa w chmurach
[napięte żagle,
— szkoda, że podróż się kończy tak szybko
[i tak nagle —
Chciałbym ci wszystkie myśli unieść i przy
n ieść na ręce,
lecz zwykle tak patrzysz na mnie, że widzieć
[nie mogę więcej —
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GAZETA

Stefan Żeromski

Polski Montherlant

W ogłoszonej w numerze 20 „Gazety Literackiej"
bibljografji pism Żeromskiego świadomie nie uwzględ
niłem druków czasopiśmiennych wszystkich tych utwo
rów, które następnie ukazały się w wydaniach książ
kowych. Dlatego podane w numerze 21 sprostowanie
Marjana Sewiego jest bezprzedmiotowe.
Należy oczekiwać, że podjęta przez „Gazetę Lite
racką" inicjatywa zbiorowego zinwentaryzowania pism,
ogłoszonych przez Żeromskiego i nieobjętych wyda
niami książkowemi, wyda pożądane rezultaty. Byłoby
jednak wskazane, aby informatorzy zechcieli podawać
daty możliwie ścisłe, to znaczy nietylko tytuł czaso
pisma, ale także rok i numer, względnie stronice, gdzie
ukazał się dany utwór. Informacje, zamieszczone w nu
merze 21, należałoby w tym kierunku uzupełnić. Dla
uniknięcia mnożenia pozycyj podwójnych, wyjaśniam, że
n. p. drukowana w tomie I. „Sfinksa" r. 1908 apo
strofa do „Młodości!" jest objęta tomikiem „Słowo
o bandosie", jak to zresztą w bibljografji zaznaczyłem,
następnie ten sam utwór przedrukowano w wydawni
ctwie „Wieczory Polskie"; ogłoszony zaś w Nrze 7— 8
„Pani" z r. 1923 utwór: „Hel w lipcu" jest fragmen
tem „Międzymorza". W razie więc odnalezienia no
wych druków czasopiśmiennych trzeba sprawdzić, czy
nie są one fragmentami większych całości, wydanych
oddzielnie. Dlatego podaną przez Witolda Zechentera
pozycję 3 4 : „Zemsta jest moją" należy skreślić, gdyż
jest już objęta bibljografją wydań książkowych, a mia
nowicie znajdzie się w tomie: „Sen o szpadzie i sen
o chlebie". ,
Z listów Żeromskiego ogłoszono po jego śm ierci:
fragment listu w podobiżnie autografu w „Wiadomo
ściach Literackich" 1925 Nr 103; list do redakcji
„Kurjera Lwowskiego" z dnia 18 lutego 1916 w nrze
78 tego dziennika z roku 1926; fragment z listu do
T. Łopalewskiego w wydawnictwie zbiorowem: „Wilno
Żeromskiemu", 1926; i zapewne inne? których nie znam.
Testament Żeromskiego (tekst niezupełny) ogłosiło
„Echo Warszawskie" 1926, Nr 37.
Zauważyć warto, że wydanie „Urody życia" i „W ier
nej rzeki" ukazały się równocześnie w dwóch nakła
dach, z których w jednym, przeznaczonym dla b. za
boru rosyjskiego, ustępy niecenzuralne są wykropkowane.
„O Adamie Żeromskim wspomnienia" pojawiło się
przed paroma [tygodniami w wydaniu dostępnem dla
wszystkich,
Kazimierz Czachowski.

sny i wina« w » Pamiętniku miłości« spotykamy
się w najnowszym jego tomiku z pełnią siły poe
tyckiej, realizmem wyrazu, pogłębieniem treściowem. W tomiku tym Wierzyński dał cykl wier
szy, poświęconych zdarzeniom sportowym i ich
idealizacji. Na terenie polskiej literatury zdarze
nie to oryginalne, bo pierwsze. Mimowoli nasu
wa się porównanie z MontherIant’em, które wy
pada na korzyść Wierzyńskiego. Montherant
bowiem daje realne obrazy sportowe, Wierzyń
ski zaś podkłada pod zagadnienia sportu zaga
dnienia kosmiczne, boisko rozrasta się u niego
na cały świat, terenem zapasów nie jest kilkaset
metrów kwadratowych, lecz ogrom przestrzeni.
Jego bohaterzy — to bohaterzy świata, nie akto
rzy przed jednym stadjonem.
Form a tych wierszy jest doskonała. Lekkość
rytmiki, bogactwo porównań, rymowanie, zlekka
asonansowane czasem, płynne i zdobne, a nie
napuszone.
Jest w tym tomie małe arcydziełko: znana ze
»Skam andra«, »Pieśń o Amundsenie« — i jest
cudny wiersz: » Panie na s ta rt!«, gdzie myśl W ie
rzyńskiego jako poety sportu znajduje najsilniej
szy wyraz.

B ib ljografja pism, ogłoszonych za życia
K azim ierz W ierzyński; » L a u r o l i m p i j 
p isarza.
s k i e Warszawa, 1 9 2 7 . J . Mortkowicz. Str. 2 5 .
U w agi do sprostow ań i uzupełnień
Po lekkiem załamaniu się rozwoju poety »W io-

S p rostow ania.
Ad 2 . Listy Trentowskiego do Lelewela i Króli
kowskiego, ogłoszone w „Przeglądzie. Filozoficznym"
1900, str. 3 5 —41, żadnego tekstu Żeromskiego nie
zawierają. Przypisek redakcyjny mówi tylko tyle: „Li
sty niniejsze zostały przepisane z oryginałów, znajdu
jących się w .Rapperswylu, i łaskawie nam przysłane
przez p. St. Żeromskiego".
Ad 10. „Jednodniówka aktora" 13. II. 1920 za
wiera fragment z dramatu „Ponad śnieg" (z końco
wej sceny aktu III.), wcielony potem do wydania
książkowego. Jest to więc pozycja do skreślenia, tak,
jak i poprzednia.
Ad 1 1 . Wybieg instynktu — prócz dwóch wydań,
wymienionych przez p. Czachowskiego (przy .sposob
ności drobne uzupełnienie: w tygodniku „Światło",
w zeszycie 12— 13 z r. 1920), miał jeszcze za życia
autora trzecie: w „Księdze pamiątkowej Kielczan",
Warszawa, 1925, str. 127— 136.
Ad 28. Odezwa Komitetu „Zakopaąe dla głodnych
Wilna" była ogłoszona na plakatach i w gazetach
b. Galicji nie w r. 1918, ale 1 917: n. p. w „Głosie
Narodu" 27 lipca 1917 (Nr 177).
Ad 2 9 . Odezwa „O odzież ciepłą dla żołnierza"
(tę chyba a nie inną miał na myśli" p. B. Ch.) była
drukowana nie w r. 1924, ale 1919 (w „Kurjerze W ar
szawskim" 20. XI. 1919 w wydaniu porannem; ttegoż
lub następnych dni w innych dziennikach).
Ad 32. Książka Ferdynanda Kurasia, opatrzona
przedmową Żeromskiego (str. 7 — 13), nosi tytuł „Przez
ciernie żywota", Częstochowa, 1925.
Ad 33. Wilga (Że zbioru „Elegje"), była druko
wana w „Echu Warszawskim" 19. IV. 1925, Nr 107.
później zaś w piśmie dla dzieci „W słońcu", Warsza^
wa, Nr 1 3 - 1 4 , str. 9 7 - 1 0 0 .
Wacław Borowy.

P ism a ogłoszone przez Ż erom skiego i nie
o b jęte w ydaniam i książkow em i t
U zupełnienia.
34. Na broń. „Gazeta Polska", Warszawa, 1919, Nr 262
i w paru innych pismach
35. O ciepłą odzież dla żołnierza polskiego. „Kurjer
Płocki" 1919, Nr 268.
36. Wiarą, bronią i cudem... „Ilustr. Kurjer Codz.“,
Kraków, 1919, Nr 298.
37. Wezwanie do ofiar dla żołnierza. Tamże, Nr 319.
Kazimierz Czachowski.
38. Odpowiedź na wezwanie. „Harcerz", Warszawa,
1925, 15 maja, str. 2 —3.
39. Wilga. „Ku słońcu", czasopismo dla młodzieży,
Nr 1 1 - 1 2 , 1925, str. 9 7 - 1 0 0 .
40. Wiersze, pierwsze utwory. „Przyjaciel Dzieci"
41. Przedmowa do dzieła: Bielańska-Firlej: „Nullo
i jego towarzysze", Warszawa 1923.
Kazimierz Gorzkowski.
42. „Mękale". „Głos", Warszawa, 1891, Nr 6.
43. Przedmowa do „Katalogu Zbiorów Mickiewiczow
skich, znajdujących się w Muzeum Narodowem
Rapperswylu", Kraków, 1898, str. I— V.
44. Henryk Bukowski. „Tygodnik Ilustrowany", 1900,
Nr 12.
45. Dwa listy do redakcji „Nowej Gazety" (protestu
jące przeciwko przeróbce scenicznej „Dziejów grze
chu", dokonanej przez panią J. Mori). „Nowa Ga
zeta", Warszawa, 12. IX. i 1. X . 1908.
46. List do redakcji „Rzeczypospolitej" (w sprawie ar
tykułu „Narodu" o St. Pieńkowskim i zamieszczo
nej tam wzmianki o Żeromskim). „Rzeczpospolita"
9. VII. 1920, wydanie wieczorne.
47. List do redakcji „Rzeczypospolitej" (w sprawie
nieścisłego streszczenia rozmowy Żeromskiego z J.
Piłsudskim). „Rzeczpospolita" 4. X. 1920, Nr 270.
48. Ku c2;ci Franciszka Nullo. „Kurjer Warszawski"
49. Jeszcze o swawolnych wierszach Puszkina. „Echo
Warszawskie" 4. III. 1925, Nr 63.
50. Przedmowa do „Biuletynu Polskiej Konfederacji
Pracowników Umysłowych", Warszawa, 1925, Nr 1,
str. 1—3.
51. Pragnienie (z Lermontowa). „Tygodnik Mód i Po
wieści", Warszawa, 8 lipca 1882, Nr 27, str. 316.
52. Piosnki rolnika. „Przyjaciel Dzieci", Warszawa,
12 sierpnia 1882, Nr 32, str. 375.
53. Ach, gdybym kiedy dożył tej pociechy... Prawie
idylla. „Tygodnik powszechny", Warszawa, 1889,
Nr 2, str. 27—28.
54. Elegja. „Tygodnik powszechny", Warszawa, 1889,
Nr 5, str. 7 1 —72.
55. Sprawozdania naukowe i literackie: „Hrabia Au
gu st", notatki i wrażenia, wydał Aleksander Mań
kowski. „Głos", Warszawa, 1890, Nr 37, str. 446—
447.
Wacław Borowy.

W IE C Z Ó R A U T O R S K I
JULJUSZA

FELDHORNA
odbędzie się dnia 20-go stycznia 1927 r.
o godzinie 7-m ej wieczorem
w

„Kollegium

W ykładów

N au kow y ch “

R y n ek głów ny, Lin ja A —B L . 39, II. P.

„...Ręce do góry podniósłszy,
wysmukłość przydając biodrom,
Skokiem jelenia biegniemy
przez zachwycony hippodrom.
Nagość ciał naszych jest korą
jędrnego, ścisłego drzewa,
W piersiach się naszych, jak w dzbanach,
krew mleka przyszłego przelewa.

L I T E R A C K A

Nr 2.

Kronika
— Z Redakcji nGazety Lite- I dine«. Poprzedni romans jego
rackiej4*. Z powodu wyjazdu na dłuż- Sow<<. zakazano w Rumunji z
szy okres czasu redaktora naczelnego
„ GazetyJLiterackiej
Jerzego Brauna,
funkcje redaktora naczelnego spełnia
od numeru niniejszego W i t o l d Zec h e n t e r.
— „Hotel na plaży“ W pierwszych dniach
stycznia ukazała się (nakł. F . Hoesicka — W ar
szawa) nowa powieść Jerzego Brauna p. t.
»H otel na plaży«. Z powieści tej zamieścimy
wkrótce obszerne sprawozdanie.
— Witold Zechenter mówił 1 5 grudnia
w Kolegjum Wykładów Naukowych w Krakowie
o »współczesnej pieśni miłosnej«, przyczem re
cytował wiele utworów erotycznych współcze
snych poetów oraz kilka własnych.
— Antologja poezji współczesnej w opra
cowaniu Edwarda Kozikowskiego i prof. Jerzego
Eug. Płomieńskiego ukaże się w najbliższym cza
sie. Antologję poprzedzi szkic rewizjonistyczny
0 najnowszej poezji polskiej i studjum o antologji pióra J . E. Płomieńskiego. Z krakowskich
poetów Antologja obejmie utwory Jerzego Brauna,
Józefa Aleksandra Gałuszki, Janusza Stępowskiego,
W itolda Zechentera i i.
— Szkic bibljograficzny p. t . :
»Italja
a powstanie styczniowe« wydał p. Wojciech
Meisels.

— „Paderewski, le patriotę, Partiste".

IPrzeciw

»Domnica de Snapowodu wycieczek

dynastF

— Louis Roya wydał w nakładzie Szymona
K ra (Paryż) biografję dyktatora W łoch, p. t.: »Histoire de Mussolini«.

— Dr Otto Battaglia, który ostatnio na
rzecz literatury naszej prowadził w prasie nie
mieckiej bardzo ożywioną propagandę, wydał
w »Dioskuren-Verlag« (Wiesbaden) dzieje nowej
literatury francuskiej p. t.: »Die franzósische Lite
ratur, seit 1 8 7 0 « .
— Adolf Basler, Tarnowianin od lat osia
dły w Paryżu, wydał w Biblioteąue des Marges
(»Librairie de France«) bystrą a ironiczną książkę
p. t.: »La Peinture... Religion nouvelle« ^ M alar
stw o... nowa religja«).
— Głośne, syntetyczne, 2-tomowe dzieło
Oswalda Spenglera »D er Untergang des Abendlandes« pojawia się właśnie w setnej tysiączce
Powodzenie, jakiego w dziedzinie dzieł naukowychfżadne inne dotąd nie miało. Rzadki jubi
leusz. Pierwszy nakład pojawił się w sierpniu
1 9 1 8 r. a drugi już w maju 1 9 1 9 r. Po za
mianie wiedeńskiego nakładu monachijski, szły
niezliczone nowe nakłady. Pierwszy tom uległ
znacznym* zmianom.

W esołe lecz smutne

Odczyt Roberta Chabrie, pod powyższym tytu
łem odbył się niedawno na Sorbonie. Mówca
Nogi, nadzieję miłości
entuzjastycznie mówił o Paderewskim i o Polsce,
i tajemnicę kochania,
jej sztuce i kulturze, mówił niestety do — pra
Bezwstyd nasz triumfujący
wie pustej sali...
przed oczy wszystkich, odsłania.
—- Pawła Bourgeta nowa powieść p. t.
Bierzcie nas, silni efebi,
W ierzę, że opiekują się mną dobre”bogi. Parę
»Nos actes nous suivent« wyszła drukiem w gru
w mocy swej nieutrudzonej,
Do ramion waszych biegniemy,
dniowych i styczniowych zeszytach »Petite Illu- dni temu byłem smutny, pogrążony w depresji
dziewice wasze i żony.
moralnej, bliski samobójstwa (moralnego). Aż tu
stration.«
Do mety swej — urodzaju,
— ] 0 zmarłym 12 grudnia 1926. Janie nagle jeden znajomy daje mi do przeglądnięcia
by powić wam nową ziemię,
Richepinie pisze w^»Illustration« Andre Du projekt » karty indywidualności« — i oto smu
Spartanki i amazonki,
mas, w | »Nouvelles|[litteraires« Francis Carco tek znika — szalony napływ wesołości — bło
zwycięskie, radosne plemię.
gosławieństwo śmiechu rozpędza mój spleen —
1 Benjamin Cremieux.
Z radością trzeba też powitać wznowienie serji
— Henryk|DeberIy otrzymał nagrodę Gon- i znów kocham życie!
poetyckich wydawnictw J . Mortkowicza »Pod zna courtó w zapowieść p. t. »Le supplice de Phedre.*
Projekt » karty indywidualności« ucznia opra
kiem poetów «, estetycznych i sympatycznych
— Maurycego Maeterlincka „La vie des cował nauczyciel psychologji i pedagogiki w Sem.
Tomik Wierzyńskiego jest pierwszym z serji no tertnites"J (Życie termitów) wyszło nakładem naucz, w Białej Cieszyńskiej, p. W incenty Sie
wej. Czekamy na dalsze!
W. Z.
Fasąuella. Dzieło to jest poniekąd przeciwsta rakowski. Projekt ten został rozesłany do wszyst

Karta

Konkurs
„G azety Literackiej"
na nowele
Sąd konkursowy „Gazety Literackiej" przeznaczył
do ostatniego czytania nowele, opatrzone w spisie no
wel, nadesłanych na konkurs (p. Nr 15— 16 1926.) na
stępuj ącemi numerami porządkowemi:
1, 2, 3, 7, 10, 12, 24, 30, 38, 48, 50, 52, 6 2 , 7 2 , 7 4 .
W wielkiej ilości nadesłanych nowel aż zadziwiał
brak jakiejkolwiek pomysłowości, fantazji, oryginalno
ści. Także wielkie braki stylistyczne zaważyły nad wy
nikiem pierwszego czytania.
Wiele nowel zostało odrzuconych z powodu nie za
chowania warunków konkursu (długość noweli lub za
chowanie tajemnicy nazwiska autora. Zadziwiała po
mysłowość dwu autorów, którzy wprawdzie do większej
koperty z rękopisem włożyli mniejszą z godłem, lecz
na jej wierzchu, obok godła, podpisali pełne swe na
zwisko wraz z dokładnym adresem...).
Termin ostatniego czytania zostanie ustalony w na
stępnym numerze.
Rękopisy nowel odrzuconych zwracamy autorom po
nadesłaniu znaczków pocztowych.

Książki nadesłane
Starzewski : — „K on stytu cja R e
publiki C zechosłow ackiej". — Nakład Krak.
D r Maciej

Spółki Wydawniczej, Kraków, 1926, str. 182.
Stanisław K o t :— „Hugo Grotius a P o lsk a ".—
Nakł. Krak. Spółki Wydawniczej, Kraków, 1926, str. 50.
Bibljoteka N arodow a. — W. Szekspir : —
„O tello . Nakł. Krak. Spółki Wydawniczej, str. 142.
Bibljoteka N arodow a. — Kaz. Brodziński: —
ł P5si?»a p a trjo ty cz n e ". - Nakł. Krak.
Spółki Wydawniczej, str. 96.
Bibljoteka Narodow a. — Aleks. Fred ro : —
„D ożyw ocie". - Nakł. Krak. Spółki Wydawniczej,
str. 74.
Bibljoteka N arodow a. — M. B a łu ck i* —
„Grube ry b y ". — Nakł. Krak. Spółki Wydawni
czej, str. 62.
B ibljoteka Narodow a. — Aleks. Fred ro : —
„Cudzoziem czyzna". — Nakł. Krak. Spółki W y
dawniczej, str. 72.

Odpowiedzi R e d a k cji

P . W ład. Kr., Sosnow iec : „Entuzjazm" dobry.
Skorzystamy w najbliższym czasie.

Autorowi w iersza „Do p alacza z szachtu
„C olum bio" : Ten wiersz najlepszy, lecz jeszcze

dużo usterek. Inne słabe. Jeszcze nie do druku
Andrzejowi K alin ie : „Sonet" słaby, ale po
czątek wiersza p. t.: „Wykład" ciekawy. Prosimy o na
desłanie innych utworów.
Jesien n y nokturn z Forma słaba i nienowocze
sna. Nie skorzystamy.
„O. B ol.M: Bardzo słabe. Nie do druku.
K. Drezd., Lwów: Nie skorzystamy.
kich zakładów szkolnych w naszym kraju (C o za
K orespondentow i ze Lw ow a: Nie pisze się
»Le szowinizm! trzeba posłać i zagranicę, niech i tam „Komisja nie byłaby tym złym czynnikiem na reper
tuar"... Nie skorzystamy.

Dla małych znawców
piękna
Chciałem zwrócić w artykuliku tym uwagę na
kilka niezwykle artystycznie wydanych książek
dla dzieci, jakie ostatnio ukazały się na rynku
księgarskim. Myślę tu o trzech wydawnictwach
księgarni J . Czerneckiego w Krakowie: »Lulajże
Jezuniu«
(E. S z e l b u r g - O s t r o w s k i e j )
»Ptakach« i przedewszystkiem »Tajemnicy słońca« ( P i o t r a B a j b u z y ) . Te trzy książki ozdo
bione są bardzo artystycznemi, w swym specy
ficznym, stosowanym rodzaju rysunkami A . Gramatyka-Ostrowskiej. W dziale plastyki nie jestem
kompetentny. Mogę tylko zaznaczyć, że z pra
wdziwą satysfakcją oglądałem te książeczki, tak
bardzo przypominające dzieciństwo i wyczuwa
łem podwójną wartość rysunków Ostrowskiej:
dla dzieci — jako pierwsze wprowadzanie ich
w świat estetyki, i dla nas, starszych — jako
dzieło prawdziwego talentu.
Szczególniej wyposażoną została »Tajemnica
słońca«, gdzie niektóre, zwłaszcza całostronicowe
ilustracje, utrzymane całe w barwie czarnej i zło
tej, dają pełnię zadowolenia estetycznego. Także
tekst Piotra Bajbuzy w książeczce tej zwraca
uwagę polotem i pięknym stylem oraz ciekawie
przeprowadzoną intrygą, opartą na sentymencie
do dobrego słońca. Nieznane w literaturze dla
małych znawców piękna nazwisko Piotra Bajbuzy
kryje z pewnością nazwisko talentu już wyro
bionego i w tej dziedzinie nieprzeciętnego.

(wz).

Kronika muzyczna
— „Muzyka“, miesięcznik ilustrowany, pro
wadzony na europejską miarę przez prof. Mate
usza Glińskiego, zawiera w ostatnim numerze
(1 1 -1 2 ) wiele niezwykle ciekawych artykułów,
pióra: redaktora, M. Liebeskinda, N. Melby,
J. Korngolda, A . Chybińskiego, Z. Jachimeckiego,
I. Ziółkowskiego i K. Szymanowskiego oraz wy
brane myśli o muzyce z dzieł Henryka Sien
kiewicza.
— Chór Cecyliański, znany w Krakowie
ze swych występów koncertowych, urządził trzy
wieczory w sali Konserwatorjum warszawskiego.
W programie przeważały kolendy polskie w ukła
dzie Wallek-Walewskiego, Deca, Flaszy, Raczyń
skiego, Nowowiejskiego, Soplicy, Mehofferowej
Garbusińskiego i O . Rizziego. Chór pod batutą
O . dra Rizziego wywiązał się należycie z swego
zadania, kompozycje zaś O . Rizziego zdobyły
sobie ogólny poklask. Również zaszczytnem uzna
niem ze strony krytyki darzono prelekcję ó kolendach, wygłoszoną przez prof. Jerzego Soplicę,
jako rezultat jego dociekań etnograficznych i studjów nad polską kolendą.

wieniem » Życia pszczół«.
— Powieść Karola Silvestre p. t.
prodige d’amour (Cud miłości), wyróżniona na
grodą »Femina« omawia stosunek matki do
przybranego dziecka.
— ^Maurycy Maeterlinck wydał właśnie do
tąd nieogłoszony dramat »La puissance desm orts«
(» M oc* zmarłych«).
— Piszący po francusku Rumun, znany
już Panait Istrati, wydał nową książkę p. t.: »C o-

OBYWATELE
Nie żałujcie grosza n
cele oświatowe T. S. L

Biuletyn filmowy N r'
Trędowaty film polski.
»Trędowata« jest nietylkoYpodobna do p
przednich filmów naszej produkcji, ale, co go
sza, jest nawet ich udoskonaleniem. Czyli, ż
1) posuwamy się gwałtownie po linji][ckliwy<
romansideł, 2) w stosunku do współczesnej
filmu nie reprezentujemy NIC, % raczej, :
NIC = BEZSM AKOW I.
Całość lichoty łatana jest ładnemi fotografi
kami pól, lasów, gór i dolin »pięknej ziemi po
skiej«. Stworzono jeszcze na dokładkę sielanŁ
o ordynacie, którego kmiotkowie » szczerze h
bią«. Na tle wspaniałych, ale nie fotogenicznyc
pałaców (mamy do czynienia z autentycznen
siedzibami szlachty) rozgrywa się rozczulając
historyjka O;ubogiej, ale czystej panience.
Przedewszystkiem jednak całość polega nie n
grze, nie na sytuacji, sensacji, rytmie, tempie
akcji, czy obrazach, lub zdjęciach wreszcie, al
na t y p a c h , co w praktyce przedstawia si
jako chęć jaknajwierniejszego ilustrowania łzawe
opowieści.
Każdy aktor jest » charakterystyczny«, uf(
Diony na hrabiego, szlagona, chłopa, wedle na
lepszych recept amatorskiego teatru.
Niestety, do dokładnego odtwarzania postać
powieściowej bazgraniny aktorzy nie mają czę
sto warunków, skoro n. p. h e r o i n a jest nieci
za G R U B A ! Toteż trzeba raz skończyć z tęgi
rodzaju filmami, jeśli się pragnie dawać istotn

sztukę i artyzm.

P. Węgrzyn powinien wrócić do teatru
p. Smosarska wyjść zamąż, do tej ostatnie
roli nadaje się bowiem znakomicie!
Nie ołgiwajcie się panowie, że karmicie na
sztuką. Kostki M aggfego mają więcej smaku
niż w y! D r o g i f u t u r y z m u o t w i e r a j ;
się p r z e d wami!
Konstrukcja jak żelaz<
czeka
na
swego
kowala.
Las i łąkę przemianuj
— Wieczór muzyczno-wokalny, urządzony
cie
na
czynniki
R
U
C
H
U
! Człowieka uróbcii
staraniem uczenie Państwowego gimnazjum żeń
na p r z e d m i o t !
skiego, w sali Starego Teatru spotkał się z nieH enryk W ęgierski.
kłamanem uznaniem ze strony licznie zgromadzo
nej młodocianej publiczności. Program wypełniły
produkcje
orkiestry mandolinistów,
chóralne,
tańce rytmiczne, gra fortepianowa i deklamacje.
Z wykonawczyń wysunęły się na pierwszy plan
młodociane pianistki H- L. i H. E. Urozmaice
nie programu stanowiło odśpiewanie kilku aryj
operowych przez p. Szafrańcówną, rozporządza
jącą ciepłym, typowo estradowym sopranem.
— Ryszard Strauss, bawiący na gościnnych
występach we Wiedniu, prowadził własną operę
»Kobieta bez cienia« oraz ,,Fidelio" Beethovena.

W. G.

się raz serdecznie ubawią). Projekt zawiera py
tania, na które odpowiedzi mają wpisać wycho
wawcy i nauczyciele. — O to parę pytań:
»R o d z i c e (każde osobno) ewentualnie i opie
k u n o w ie:... poziom moralny i umysłowy; nałogi
i zboczenia fizyczne i umysłowe...* Nauczyciel,
który ma tu wpisać odpowiedź, musi naturalnie
zapytać się ucznia, jaki jest] poziom moralny
i umysłowy oraz nałogi i zboczenia ieo-o rn d /i-

FORTEPIANY, PIANI
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Ogłoszenia: za wier

JE Ś L I CHCESZ
co tydzień mieć

bezstronne a wyczerpujące informacje
o najważniejszych aktualnych wydarzeniach

politycznych, gospodarczych, społeczn.
czytaj

PRAWDĘ
niezależny tygodnik

jedyny w Polsce bezpartyjny

organ informacyjny
-- dla inteligencji -D zifjeszcze żądaj numeru okazowego

RED AK CJA:
ŁÓDŹ,

PIOTRKOWSKA

85

ODDZIAŁY: Warszawa — Wilcza 16
Poznań — Skarbowa 7

TEL’A, PSTROFFA I I.
onie 25 groszy, na innych 50°/o drożej.
>od zarządem Stanisława Ziemiańskiego.

