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Czarna i czerwona sutanna
P ra sa socjalistyczna jest zw ykle prze
pełniona atakami na czarną reakcję, na
kruków postępu, na w ojujący ze swobodą
myśli kler. P rzeciętn y postępow iec w y
obraża sobie dogmatyzm i fanatyzm w
czarnej sutannie księdza i rzadko mu
przychodzi na myśl, że czerń nie jest je 
dynym 1 w yłącznym kolorem w ojującej
sutanny, że może również istnieć pewne
go rodzaju czerw ony kler, apostołujący
czerw ony dogmat i czerw oną scholasty
kę. Każda w iara ma swoich fan atycz
nych w yznaw ców i sw ój kościół woju
jący . Nawet w w alce z fanatyzm em mo
żna dojść aż do absurdu i stać się fanaty
kiem walki z fanatyzm em .
Przed w ojną ukazała się w jednym z
hum orystycznych pism fenomenalna k a
rykatura Andrzeja Niem ojewskiego, jako
biskupa. W róg reiigji w roli apostola, w
roli klechy!
A rtysta odczul intuicyjnie
głębię procesów psychicznych, jakie za
chodzą w duszy zagorzałego w roga dogmatyzmu i fanatyzmu.
Oto człow iek taki upodabnia się do te
go, z kim i z czem w alczy. Zasada „simiiia similibus44 ma tu pełne, praktyczne
zastosow anie. Zajadła w alka z dogma
tem rozgryw a się w ostatniern stadjum
zawsze przy pomocy dogmatu, a nie przy
pomocy krytyki. C óż w ięc dziwnego, że
do walki z czarnym klerem staje czerw o
ny kler, że ze scholastyką czarnej sutan
ny w alczy o zw ycięstw o scholastyka
czerw ona.

tyczny czerw ony dogmatyzm. L iberał
a m i socjalistom rzuciła rew olucja ro sy j
ska w oczy krw aw y obraz teroru i ucisku
i kazała sceptycznie patrzeć na indyw i
dualną w olność i swobodę w w ym arzo
nym przez nich ustroju. Darmo w y rze
k ają się złego, czerw onego szatana i
spraw jego. Coraz w ięcej staje się jasnem, że w bezwzględnej w alce, jak a się
w przyszłości między proletariatem
a
burżuazja rozegra, weźm ie górę dogma
tyzm nad liberalizmem. Czerw ony, fana

tyczny kler rozrasta się jak grzyby po
deszczu.
Każdy, kto miał do czynienia z orto
doksyjnym, prawowiernym
m arksistą,
tym ślepym w yznaw cą materializmu hi
storycznego, nie m oże"oprzeć się w raże
niu, że rozm awia z człow iekiem o typo
wym scholastycznym sposobie myślenia,
że mówi z czerw onym klechą. Taki fana
tyk odrzuca zgóry w szystko, co nie zga
dza się z dogmatami marksizmu. C ały
jego w ysiłek m yślow y koncentruje się nie
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„Dźwignia44 — miesięcznik — Warszawa Nr. 1 bezwiednie i beiz zamiaru bawicie, bo ona się
nudzi...
i Nr. 2—3.
Artykuły solidnie opracowane. „Kryzys prozy"
Przed dwoma miesiącami zaczął wychodzić
A. Siawara, który analizuje styl i język polskich
w Warszawie miesięcznik literacko-artystyczny
„Dźwignia". Jest to organ grapy komunistowliteratów, którzy postanowili za wszelką cenę
wtłoczyć sztukę w, ramy ortodoksyjnego mark LEON KRUCZKOWSKI.
sizmu. Wprawdzie nie fabrykują cacek, któreby
przy takiem pakowaniu mogły się potłuc, nie
mniej jednak każda myśl, każde słowo wycho
Pochłaniam świat, jak światło,
dzi skrępowane przez zgóry zajęte stanowisko.
Wypijam młode wiosny —
Na wszystko spoglądają pod kątem materializmu
Złoto-zielone lata
dziejowego (nawet -wtedy, kiedy to nie bardzo
Jaik’ drzewa we mnie Usną — —
potrzebne) i przez wszystko przegląda dążność
Kołyszę*
dni na sercu,
do przemycania haseł politycznych. Nie byłoby
Pospieszne, niecierpliwe —
to złe, gd\by
h) na swojern miejscu, gdyby
I stopy godzin biegną
Pierw otną postaw ą, jak ą socjalizm polityka nie kł< .da się ze sztuką (niepotrzebnie!)
Przez
serce moje żywe.
przybierał w w alce z religijnym dogma’
S. Bura. Tak n. p., gdy
tyzmem, b y ł liberalizm przykrojony e ' » u
je Bronisława Piłsudskiego, dodaje
Świat /rodzi się codziennie
powiednio do zasad marksizmu. Do dziś w
brat obecnego dyktatora". Mniej
Zdumionym moim oczom —
dnia socjalna dem okracja kultyw uje tra  sza z ^ H jH f w tern racji, ale chodzi tu o poli
Kil
izieunemu .diPKT
dycje liberalistyczne, piętnując przymus i tyczną aluzję, która w stosunku ido artykułu
WiekV się tłumne tłoczą.
ucisk. Do dziś dnia wielu socjalistów jest literackiego robi wrażenie „ni przyszył ni przyKu ludziom się pochylam,
gotow ych pow tórzyć to, co pisał Jaures łatał". Wprawdzie sztukę „proletariacką" (t. zn.
Ku słowom się otwieram — .
w „Revue socialiste44 z r. 1895: „M y także marksowsko-inteligencką) nie obowiązuje jakiś
Soczyste jądra zdarzeń
posiadamy duszę wolną, my także
nie literacki, oczywiście „burżuazyiny", bon ton, ale
Jak ziarno w sobie zbieram.
znosimy żadnego przymusu zew nętrzne” zdaje się, że i ona powinna obawiać się nara
Zmysłami ubogimi
go! I jeślibyśm y w wym arzonym przez żenia na śmieszność i niesmak. A taik! Dlaczego?
Jak światło świat pochłaniam,
nas ustroju społecznym nie znaleźli zaraz Poprostu dlatego, że panowie piszecie nie dla
Niebo ku sobie słowem
swobody, prawdziwej, pełnej żyw ej sw o mas robotniczych, ale właśnie dla burżuazji, dla
Jak dłonią kwiat nakłaniam —body, gdybyśm y nie mogli przechadzać tego odłamu inteligencji, który albo szuka w wa
się, śpiew ać i naw et szaleć pod gołem nie szej twórczości radosnych wizyj zbliżającego się
Ku słowom się otwieram,
bem, oddychać pełną piersią i zryw ać bez załatwienia rasowych porachunków albo też upa
Od imion się zapalam —
troski kw iaty, pow rócilibyśm y znów do ja się perwersyjnie waszą poezją, jak silnemi
Ku ludziom się pochylam
społeczności obecnej, bez względu na jej dawkami narkotyków. Sami często głosicie wal
Jako ku falom fala.
chaos, niesprawiedliw ość, ucisk, ponie kę z szerzeniem „burżuazyjnej" oświaty przez
Żywicie mnie swym chleibemi,
waż wolność, która w niej panuje, choć nie takie stowarzyszenia jak n. p. T. U. R„ więc nic
Swem słowem mnie żywicie —
jest niczem w ięcej, jak kłam stw em , jest dziwnego, że proletariat 'czyta Dumasa, a was
O, ludzie niezliczeni!
jednak kłam stw em , które ludzie zwykli burżuazja. O ile macie odbiorców wśród robotO, twórcy mego życia!
nazyw ać dotąd prawdą i która chwilami ników, to macie ich tern więcej, im mniej w poe
Przepływa
przez mas wieczność,
upaja serce... L epsza anarchja, niż jakikol zji sztuki, a więcej polityki. To też wasza niena
W
sercach
jak krew się krwawi
wiść do inteligencji jest dobrze obmyślanem po
wiek despotyzm .44
Ży
ję
i
grzeszę
z wami
Naprzeciw tego czerw onego liberali ciągnięciem taktycznem. Plujcie i bijcie ją po
I wasza myłość mnie zbawi!
pysku,
bo
ona
dlatego
was
słucha
i
czyta.
Wy
ją
zmu stoi w rogi mu bezwzględnie, fana

Dwiema
drogami.
I.

Z głaszających się na posadę było
wielu. W ybrano jednak odrazu P aw ła
Armanda. W y k azał taką znajom ość rze
czy, że mimo braku zaśw iadczeń przy
jęto go bez wahania. Od początku też
usprawiedliwił sw ój w ybór, wzorowem
wypełnianiem obowiązków. Na pierw szem zaś posiedzeniu przyjęto jego wnio
sek o ułożeniu katalogu według nowej,
ulepszonej metody. Zaw sze ostatni przy
zam knięciu bibljoteki,
zyskał prędko
uznanie przełożonych. Kolegów zjednał
równie szybko gotow ością w yręczania
w pracy.
Ty lk o najm łodszy woźny Kamil W errer nie znosił now ego urzędnika. W brew
ogólnym zachw ytom , spoglądał na P a w ła
niechętnie i podejrzliwie. Zapytywany
przez kolegów o powód nie umiał odpo
w iedzieć jasno, mruczał coś tylko o „obłudnych oczach 44 Armanda.
L e cz praw dziw ą, choć nieuświado
mioną może, przyczyną niechęci Kamila,
b y ła poprostu zazdrość. Od lat dziecin
nych, od dnia, w którym z szeregu k a
pryśnych liter elem entarza, w ybłysło
jak objaw ienie pierwsze słow o sensu,
ukochał Kamil książki m iłością w y łą cz 
ną i stałą. Nie rozum iejąc ich treści, nie
odczuwając piękna, czy ty w ał każdą, jaka
rnu wpadła do ręki. Każda, religijna czy
św iecka, belłetrystyczn a czy naukowa,
była dlań tajem niczą szkatułką w ypeł

około krytycznego ujęcia przedmiotu dys
kusji, ale około uzgodnienia w szystkiego
z przyjętem i dogmatami. Ma sw oje czer
wone okulary, które nie pozwalają mu w i
dzieć św iata inaczej, jak tylko w b ar
wach materializmu historycznego. W sz y 
stko, cokolwiek istnieje na niebie i ziemi,
zarówno teorię K anta-Laplace4a jak i za
palenie w yrostka robaczkow ego gotów
jest rozpatryw ać z punktu widzenia walki
klas. Je st to religijnie zacietrzew iony fa
natyk, jeden z tych, którzy budowali i bę-

Życiorys.

nioną po okładki słowem . B y łb y je kupo
w ał tysiącam i, a nie miał naw et na jedną.
Zrezygnow aw szy z m arzenia posiadania
tych skarbów na w łasność, wpadł wkońcu na m yśl objęcia m iejsca po woźnym
Bibljoteki P ow szechnej. D ołożył w szel
kich starań by je zdobyć i odtąd żył upo
jony widokiem setek ty sięcy tomów. Od
pierw szego też dnia zazdrościł urzędni
kom m ogącym je czy tać, oglądać i spi
syw ać. Z w iększą jeszcze niechęcią prze
nosił zamówione do uniw ersyteckich cz y 
telni. L ecz pocieszała go dotąd myśl, że
w szy scy tamci w y sy sają treść tylko,
odnosząc się obojętnie do sam ych k sią
żek. T ak trw ało przez lat kilka, aż oto
przyjęto Armanda. iNie b y ł to pierw szy
now y urzędnik za czasów służby Kamila
lecz był to napewno pierw szy, który nie
obojętnie odnosił się do książek. Kamil
zrozumiał to odrazu. Nie w iedząc skąd
płynie świadom ość, w iedział że tamten
na równi z nim widzi w książce, poza
treścią, książkę.
L ecz fala niechęci w ezbrała najsil
niej na w ieść, że zezwolono Paw łow i
przebyw ać w bibliotece w godzinach pozabm row ych. B y ł to przyw ilej, o którym
on, Kamil m arzył napróżno od chwili
objęcia stanow iska. W dniu, w którym
P aw eł po raz pierw szy pozostać miał w
bibliotece, Kamil o ciągał się z w yjściem
jak mógł najdłużej. P rzedstaw iał po raz
drugi szufladki katalogów , przerzucał
stosy rew ersów , porządkow ał k arty za
mówień. Oto za chw ilę P aw eł Armand
zostanie sam z książkam i. Będzie mu
wolno każdą z nich brać do ręki, oglą
dać, czy tać, notow ać. Ileż by on dał za
kilka takich godzin. L ecz wkońcu trzeba
odejść. Zam ykał drzwi z żalem leniwym,
oglądając się kilkakrotnie.

II.

Gdy spostrzeżono pożar było już zapóźno. S tra ż napróżno w alczyła z ogniem.
Z każdej sali w ybuchały kłęby dymu
okalając wieńcem arkady starego dzie
dzińca. Czerw ień płomieni powlekała
now ą opraw ą zniszczone okładki. Kartki
foljałów , quąrt i ósem ek zw ijały się w
ogniste piszczałki.
W pierw szych chwilach nie zastana
wiano się w cale nad przyczyną. S trata
by ła tak wielka i tak niepowetowana, że
myślano tylko o klęsce. L ecz kiedy ogień
już dogasał wpadł na ulicę Kamil. B ieg ł
w aląc bosemi piętami w kamienne tafle.
Mimo ostrzeżeń wpadł prosto na podwó
rze. P op atrzyły nań czarnem i otworami
jam y okienne. Żar bił jeszcze od murów
i w iatr w yw iew ał gromady zw ęglonych
kartek. D eszczem czarnym opadały w o
kół Kamila. Z akręcił się z niemi zgodnie
i z niemi opadł na ziemię.
Otrzeźw iony w pobliskim szpitalu
zaczął w ołać by szukano „tam tego44.
Potem oskarżał siebie o „medopilnow anie44.
<*
W ładze nie przyw iązyw ały z^azu
wagi do słów woźnego. L ecz fakt nagłe
go zniknięcia P a w ła Armanda rzucił
wiele św iatła nu sprawę. Na sensację
nie czekano długo. P o kilku już dniach
dzienniki doniosły o ujęciu spraw cy. Od
tąd całe miasto w yczekiw ało dnia ozna
czonej rozprawy.
III.

Oskarżony zrzekł się obrońcy. W pro
wadzony do przepełnionej sali patrzał
spokojnie przed siebie. Z tym samym
spokojem odpowiadał na w szystkie pyta
nia i odrazu przyznał się do winy. O cze
kująca sensacji publiczność doznawać
poczęła zawodu. Tu i ówdzie otw arcie
ziewano. W k rótce jednak przerw ały ci

prozaików od „Młodej Polski", aż do czasów
dzisiejszych, do Kadena-Bandrowskiego, stwier
dza słusznie „proces likwidacji długoletniego ba
gażu odczuć, sentymentów i nawyków" w litera
turze, wróżąc nowe perspektywy rozwoju z chwi
lą zburzenia starych podstaw ideologicznych.
S. Bur omawia powstanie „języka klasowego"
w artykułach, które wskazują na zawodowego
lingwistę. J. Hempel ma stare pretensje do Chrys
tusa i nowe ido Henryka Barbussed. Witold Wandursiki całkiem słusznie woła „ido luftu z eirenburszczyzną!“ We wszystkich artykułach zasa
da: „Kto nie z Marksem, ten przeciw Marksowi,
więc buch go w łeb!" A więc ataki na Goetla,
Zegadłowicza, Nałkowskiej „Ghoiucasa" i t. d.
Najwięcej oburza autorów „religianćtwo". Nic
dziwnego — apostołowie nowej reiigji. Całość
robiłaby wrażenie sympatycznej konsekwencji,
gdyby nie domieszka śliny do farby drukarskiej.
A e to trudno; komu brakuje zębów, ten potrafi
się tylko ślinić... W perspektywie z niewolnika
uorook-iewicż-wy'zw.olenieci Ciekawą 'jeist rzeczą
ta tak wielka sympatja dla twórczości rosyjskiej
i to poniżające opluwanie wszystkiego, co pol
skie. Celuje w tern zwłaszcza J. HennpeJ. Ten
właśnie moment czyni problematycznym inter
nacjonalizm „Dźwigni"...
A. P.

Podziękowanie.
Ja k Już donieśliśmy w ulotkach, dołączo
nych do Nr. 10 (31), p. Witold Zechenter
zgłosił wystąpienie z redakcji „Gazety Lit."
Dc tego kroku skłonił go nawał pracy, przy
gotowania do wyjazdu zagranicę oraz pewne
różnice taktyczne. Byłemu zastępcy naczel
nego red aktora' składamy serdeczne podzię
kowanie za żmudną i bezinteresowną współ
pracę, której oddawał się całą duszą od
chw® powstania pisma: aż do chwili w ystą
pienia; Notatka ta miała być umieszczona
już w poprzednim numerze, ale niestety
przeoczono ją w pośpiechu łamania.
Redakcja.

szę głośniejsze słow a. Pytano o powody.
I w ślad za pytaniem o zak ręty galerji
obiło się głośne, w yraźne słow o:
— Nienawidziłem! —
Ciężko Jest w y rzec treść życia isto
tną, lecz przyszła przecie chwila publicz
nego wyznania w iary. M oże wśród se
tek znajdzie jednego choćby następcę.
— Nienawidziłem! — Prześlad ow ały
mnie całe życie, od początku. W szystko
com przeszedł, odczuł, przeżył, odnalaz
łem w nich po k o le j! W szy stk o już zna
ły, umiały oddawna na pamięć. S k la sy 
fikow ały, opatrzyły etykietką. Na jedno
uczucie naklejono napis „pierw sza mi
ło ść44 na inne „dążenie do sław y 44. Każdy
tytuł wlókł za sobą szeregi zużytych
rekw izytów . Odruch sam oobrony n a
zwano patriotyzmem, rozmyślanie sz cz y 
tną filozofją. Nie można ich było niczem
zadziwić, niczego w ym yśleć. Każda ich
kartka przedrzeźniała życie. Najlepsze
b y ły tylko nędzną fotografia. Nienawi
dziłem. Z abrały mi w szystko. Znały dwa
słow a tylko: „w szystko b y ło 44. W ty sią
cach ich kartek odbijało się m oje życie
jak w tysiącach krzyw ych zw ierciadeł.
To jedne. Drugie zam ykały resztę dróg
przedemną. Tam te przedrzeźniały uczu
cia. Naukowe gnębiły rozum. U kazyw ały
jak wiele zrobił człow iek. P rzeko n yw ały
że, obym pom yślał - jest wykonane. K aż
da nowa okradała mnie o jedną możli
w ość. Niszczyłem je od lat tylu w szę
dzie. Kupowałem lub kradłem, by b y ły
w m ojej m ocy. Ale to mało. Chciałbym
je zniszczyć w szystkie. W ted yby zapo
mniano o minionem. W szy stk o byłoby
nowe, nieznane, świeże. Nie żałuję.’ S p eł
niłem część zadania. Każdy z w as je nie
nawidzi tak samo tylko nie śm iecie się
przyznać! —•
Słuchano go z coraz słalbnącem zacie
kawieniem. Ten i ów zakreślił palcem

dą budować świątynie rozumu, taki
zdrew niały, czerw ony apostoł. Jeśli dys
kusja w ydaje mu się przegraną, ma w za
pasie twarde, doktrynerskie trzaśniecie
pięścią: „precz z d ysku sją!44 Czyż nie jest
on duchowym bratem ponurego fanatyka
in k w izy cji? Torąuem ada, Robespierre i
Lenin, to jedno i to samo nieubłagane ob
licze dogmatu.
Niedawno, bo tego roku ukazała się w
księgarniach wulgata, popularna biblja
marksizmu „T eorja materializmu histo
rycznego44 N. Bucharina. Kto chce się
przekonać, jak dalece czerw ona scholasty
ka jest rodzoną siostrą czarnej, średnio
w iecznej scholastyki, niech sobie taką bibłję przeczyta. Dowie się, że w szystko
cokolwiek na św ięcie istniało, zawdzięcza
swój początek M asow ości i w alce klas.
K lasow ość stw orzyła pojęcia ducha i materji, burżuazja stw orzyła Pana Boga, a
w szystko zaw sze było zw rócone przeciw
proletariatow i. Na początku by ła materja, w szystko \z m aterji, jeśli kto chce
wiedzieć, skąd w ziął się ruch i życie, ten
nie popełni herezji, jeśli sobie wyobrazi,
że się to stało skutkiem walki klas. Crede,
quia absurdum, bo istotnie trudno w y cią
gnąć nogi z trzęsaw iska relatywizmu,
jeśli bodaj jednej stopy nie oprze się na
twardym gruncie dogmatu.
Ten powrót do dogmatyzmu i scholastycznego m yślenia ma sw oje głęboko w
życie wkorzenione przyczyny. W atm o
sferze dzisiejszego św iata odczuwa się
znużenie analizą i groźną tęsknotę za do
gmatem, za punktem oparcia, który w y 
trzym ałby nacisk dźwigni w chwili, gdy
trzeba będzie ziemię „pchnąć nowemi
top/44 Oby/isle cielska chmur, ■nagnanc
wichurą wydarzeń, grożące burzą i bag 
netami piorunów połyskujące, nakazują
zająć zdecydowane (stanowisko w obec
życia i jego zagadnień, domagają się od
chcących ż y ć dogmatycznej postaw y.
Krach liberalizmu, tu i ówdzie jeszcze nie
zmytego z szyldów, zmierzch sceptycz
nego j ż y ć, aby ż y ć44, zapowiada przyjście
epoki opatrzonej godłem : „żyć, aby
tw ierdzić44, zapowiada przyjście czasów
o stalow ym kręgosłupie dogmatycznego
myślenia. Kto ma b y stry wzrok, ten w
dali na drodze wiodącej w przyszłość do
strzeże czarną procesję, na czele k tórej
pod baldachimem stalow ych rusztowań,
wśród muzyki kół rozpędowych, w au
reoli śmig m ielących lotne myśli na
straw ną mąkę, kroczą czerw one, fana
tyczne sutanny.
Już dziś widać w yraźnie ten proces
przeradzania się m aterjalistycznej m e
tody w religję materjalizmu. Jesteśm y
widzami misterium reinkarnacji dogmatu.

znaczące kółko na czole. W tem ku porę
czy galerji przedarł się jakiś człow iek.
Przechylony począł k rzyczeć ku dołowi:
— W iedziałem że nienawidzisz. T y
podły! M yślałeś o sobie. A są tacy co je
kochają! S ły szy sz, kochają! T ak samo
silnie jak ty nienawidziłeś. Spaliłeś tyle.
Ale zostały miljony. S ą miljony i b ę
dzie ich w ięcej. S ły sz y sz ! będzie ich co 
raz w ięcej! —
Armand po pierw szych słow ach po
patrzał w górę. I za nim tam tego oder
wano od balustrady, przez część sekun
dy spojrzeli sobie w o cz y : P a w eł i Ka
mil. Tw arz Armanda pow lokła się w y 
razem niesłychanego zdumienia. Potem
opuścił oczy, rozw ażając co ś w n ajgłęb
szej zadumie. Sp raw cę niepokoju w y 
prowadzono z sali. Rozpraw a potoczyła
się dalej. Oskarżony w zupełnem m ilcze
niu p rzyjął w yrok na szereg lat w ię
zienia.
IV.
W m ieście przem ysł drukarski kw it
nie oddawna. W yszkoleni zecerzy sk ła
dają tysiące czcionek. Z pod maszyn
codzień wychodzą setki arkuszy zna
czonych czarnym i rzędami liter. L ecz od
la t kilku dw aj zecerzy przeszli w bie
głości innych.
W drukarni „Nowej K siążnicy44 pra
cuje Kamil W errer. Z jednakow ą radoś
cią codzień układa ołowiane czcionki.
W ydrukow ał już wiele książek.
W karnych „Zakładach p racy 44, pra
cuje w ięzień numer 420. Sam prosił
o przydział do drukarni. Codzień z je 
dnaką radością układa ołowiane czcion
ki. Tw arz ma pogodną. P rzem yślał w
życiu dużo. W ydrukow ał już Wiele k sią
żek.
Nie usłyszą — pewno nigdy jeden
o drugim.
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L I T E R A C K A ,

Montherlant - poeta i filozof sportu.
Współczesna twórczość literacka, tak zróż przekładzie polskim w „Antologii nowej li w celowości ruchów; każda część składowa godnym literackiego opracowania („Torse de
niczkowana, wszystkiemi porami usiłuje ryki francuskiej44 Anny-Ludwiki Czerny) — ludzkiego organizmu jest dla Montherlanta boxeur“). Szydzi niemiłosiernie z niechęci
wessać w siebie, w krew i ciało zamienić są to właściwie w klasycznym stylu utrzy przedmiotem artystycznych wzruszeń. Jak używania przez poetów nazw nadanych po
w oderwanej od torsu ręce greckiego posągu szczególnym mięśniom przez anatomię.
różnorodne objawy życia. Jest to dziś mo mane epinikia.
Estetyczne wrażenie ciała przejawia się widzimy jeszcze genialną dłoń mistrza, tak „Czyż wstyd jest... nadawać dokładną na
że zadaniem trudniejszeni, aniżeli kiedykol
wiek dawniej. Szybkie tętno współczesne nietylko w jego całości, w napięciu mięśni, każde ścięgno atlety staje się dlań tematem zwę określonej istocie wielkiego cielesnego
go życia, zjawiska wywołane błyskawicznem tempem postępu wynalazków technicz
nych i pędem rozwijających się przed naszemi oczyma zdarzeń, wymagają silnego ześrodkowania 'zainteresowań, przesnucia ich
do głębi i wyrazu intensywnego, w którym
ścisłe dostosowanie formy do treści walczy
o lepsze z bezpośredniością odczucia. Od
kąd literacka rewolucja rozbiła kostniejący
schematyzm interpretacji, niema już — teo
retycznie przynajmniej — dziedziny realnej
rzeczywistości, którejby literaturze nie go
dziło się zaatakować i szturmem zdobyć.
Do dziedzin najmniej pozornie podatnych
Z p o w o d u o p in ii pr© f. Ja w o r s k ie g o o „Zarazi© w dr© n acfó© “ j . N. M ille ra .
pod żyźniącą orkę literackiego lemiesza —
należy sport. Wiemy wprawdzie, jak wiel
Denn das Leben ist die Liebe
W artykule swym o książce Millera, ogło
domości, że się tak wyrażę, z drugiej ręki.
ką rolę odgrywa on w życiu młodzieży szonym w swoim czasie w „Wiadomo
Und des Lebens Leben Gcist.
Nie są bowiem oparte na naukowem do
współczesnej, wiemy, że jest naturalnym ściach Literackich44 profesor Jaworski
Również obaj myśliciele nie erzecezają, świadczeniu. Gdy się zaś pisze czy mówi
i 'zbawiennym buntem przeciw zwyradnia- przemówił do nas i jako filozof i jako że całość — to realna kategoria, że ona iści o zjawiskach czy problemach, to musi się je
jącemu działaniu warunków wielkomiejskie poeta w pewnern znaczeniu. Jako filozof — się w naturze. Wypowiedzi prof. Jawor- naukowo traktować. Należało więc tę część
go bytowania, ale sport w literaturze? Zbyt bo trzyma rękę na żywo bijącym pulsie naj i skiego są znane. Co się zaś tyczy G 'hego, pracy oprzeć na odnośnych pracach filozo
przyzwyczailiśmy, się do analizy — drobiaz nowszych prądów filozoficznych, bo dostrze to przypomnę:
ficznych, socjologicznych itp. Otóż braki w
gowej czasem, choć nigdy nie dogłębnej — ga i głęboko wnika w pierwszorzędne zaga
Wie alles 'sieli zum Ganzen webt,
tym kierunku sprawiają, że treść i zakres po
procesów psychicznych naszych bohaterów; dnienia bytu i życia, w szczególności zbio
Lins in dem andern wirkt und łebt.
jęcia: uniwersalizm są płynne i nazbyt bar
sport jest dla wielu jeszcze czemś napisa- rowego. Jako sui gemeris poeta — nie tylko
Oprócz miłości podkreśla Goethe drugi wne, co pociągnęło w następstwie to, że au
nem na marginesie życia, czemś ubocznem, dlatego, że swym rozważaniom nadaje pię jeszcze czynnik, a mianowicie: ideę. W to.!* w drugiej — szczegółowej części swej
literacko bezwartościowem — a pomiesza kną i pociągającą szatę, ale również, co jest „West-óstl. Divan“ czytamy:
pracy tam -się dopatruje uniwersalizmu, gdzie
ny z pojęciem gimnastyki, spada nieledwie jeszcze ważniejszem, z tego powodu, że na Mir bleibt genug. Es bleibt Idee und Liebe. go właściwie niema. Nadto autor miesza uni
do roli fizjologicznej funkcji, nie nadającej dnie jego filozofji tkwi to, co stanowi istotę
Przez ideę rozumie on nie tylko to, co wersalizm z innemi zjawiskami.
się do estetycznej interpretacji. Zniechęca wszelkiej poezji: piękno i miłość i na ich pod my, ale coś więcej: pełność, doskonałość, a
Zachodzi więc pytanie, co to jest uniwer
nas do sportu jego charakter widowiskowy. stawie ustosunkowanie się do problemów dalej, co jest najważniejszem i szczytowem salizm?
Zapominamy, że tłumy zaludniające trybuny współżycia (pewien herbartowski estetyzm zarazem, istotę, względnie ogólność. W ta
Uniwersalizm — to najwyższa forma to
footbalowych placów, oklaskujące każdy etyczny). „La poesia es la musica del alma, kiej koncepcji łączą się i mieszają poglądy talizmu. Najwyższa postać, bo chodzi tu
celny strzał, oczekujące w nerwowem na y en partieular de las almas grandes y sen- starożytne (logos, Platon), średniowieczne 0 oparcie się na dwu podstawach tj. o Boga
pięciu wyniku regat czy wyścigów, a skła sibles44 — a przejawiać się to musi nie tyle (wieczne prawdy — universałia), nowożytne 1 o uczucie. To przedewszystkiem nasze na
dające się w lwiej części z ludzi, którzy sa w formie, jak raczej w treści. Nadto
(wrodzone ideije). Otóż jako taką ideę poj stawienie, nasze myślenie, uczucie czy działa
mi nie uważali za stosowne nigdy ciału swe gdyż zwraca się on do poezji i w niej szuka muje Goethe i całość (das Ganze), wobec nie, a to w myśl stwierdzenia, że jak pisze
mu użyczyć nawet godziny gimnastyki wyrazu dla filozoficznej myśli. Za nader czego, całość — ma u niego dwojakie ujęcie: np. Spann (w Kategorieolehre 1924): Alles
szwedzkiej — to tylko pozór, dla samej rze szczęśliwy poczytać się musi jego pomysł idealistyczne i realistyczne. Oczywiście tak was ist, b esteh t ais Giied ein.es Ganzen44.
czy nieistotny. iPrześlepiamy wartość spo takiego skierowania uwagi tych, których cię rozumiana całość da się jeno intuicyjnie ująć Myśl to nie nowa, bo dostrzegamy ją w hi
łeczną oraz — powiedzmy wręcz — war żkie dzieła filozoficzne bynajmniej nie po i pojąć. .
storii filozofji, jako mniej lub więcej silnie
tość psychologiczną sportu.
Przez powyżej uwypuklone rysy, Goethe występującą ideę. Widzimy ją już w myśle
ciągają, na teraźniejszą czy dawną poezję fi
Jest główną zasługą Montherlanta, że po lozoficzną w przedmiocie aktualnych wciąż jest uniwersalistą. U niego znajdujemy silne niu przednaukowem, przedłilozoficznem, a
trafił te wszystkie pozytywne wartości wy problemów. W ten bowiem sposób filozo akcentowanie tegoż myślenia i czucia. Dla mianowicie: w myśleniu dziecka, człowieka
dobyć i konsekwentnie nakreślić. We wszy ficzna koncepcja, nawet najzawilsza i naj tego też szczęśliwą miał myśl prof. Jawor pierwotnego, w myśleniu mitycznem czy mi
stkich utworach tego młodego pisarza (pier głębsza, łatwo zostaje uprzystępnioną, zro ski zwracając uwagę na tego poetę - filozofa. stycznemu W ewolucji ducha ludzkiego idea
Prof .Jaworski, omawiając pracę p. Mille totalności wije się niby złota nić. Dziś wy
wszy jego znaczniejszy utwór „La rehwe du zumiałą i uchwyconą.
Uniwersalizm prof. Jaworskiego jest ra, świadomie pozostawił na boku krytykę stąpiła silniej nie tylko wskutek postępu i roz
matin44 ukazał się w r. 1920), począwszy od
powieści osnutej na tle wojny „Le sonee44 szczytową formą filozofjL toitalistycznej ^tj. z punktu widzenia naukowego i filozoficzne woju nauk 1 filozofji, które teraz lepiej po
(1922) a skończywszy na utworach sporto tego kąta patrzenia na świat i życie, który go. Przez wskazanie na uniwersalizm Goe zwalają nam dostrzegać całości we wszechwych w ścisiem tego słowa znaczeniu („Le we wszystkiem dostrzega jedność i całość, thego, dostarczył nam podstaw do rej kryty świecie, ale wskutek większego 'związania
paradis a 1‘ombre des epees i „Les onze de- zależność i funkcję itd. Opiera on się bo ki. Nadto wytknął inne jeszcze braki rze już całej ludzkości i ogólnej zależności. Nad
vant la porte doree44 1924) — wybija mO na wiem o reliigję, a więc o Boga- Z drugiej czonej pracy. Niniejsze zaś moje rozważa to walnie przyczyniła się w tym względzie
plan pierwszy kult dala ludzkiego, w naj- znów strony za więź najistotniejszą po nia, przeciwne są roztrząsaniom wywodów wojna. Otóż filozofja totalności, filozofii
szlachetniejszem tych słów znaczniu. Nie czytuje: miłość. Jego w tym względzie na- p. Millera właśnie z powyższego punktu tj. uniwersalizmu stwierdza, uzas&gtf^Mr we
w sz e ch św ie cie , w szez e g ó l n o ś z k i e m
Jest tó ófa erotyzmem zaprawiony zachwyt j stawienie można oddać dobrze formulą Pczy- 318 p o d staw ie p o jęcia i isto ty totm nośei.
Książka p. Millera napisana jest przez współżyciu, ogromną, ciągłą, jcdriąanoielację
dla ciała kobiecego, wspólny tak wielu dzi j wary (Gottgeheimnis der Welt 1923). „Gott
siejszym malarzom i rzeźbiarzom kobiecych in uns und iiber uns44. Nie tylko mu chodzi poetę, wobec czego za dużo w piej „poezji44, i funkcję, jeden żywy i łączny organizm zja
„aktów44. Wogóle w światopoglądzie Mon o unię z Bogiem, ale o zależność świata, a a za mało ścisłości i stałości. Autor swe wisk i rzeczy. Te tworzą różnego rodzaju
therlanta niezmiernie małe i nikczemne miej więc i naszą, od Boga, o wysnucie pełnych wiadomości '„teoretyczne44 w odniesieniu do wielkości itp. totalności (całości) czyli posta
sce zajmuje erotyzm. Estetyka ciała ludz konsekwencyj z tego stwierdzenia i przyję uniwersalizmu czerpie z prac tylko teorety cie, zespoły (tzw. filozofja postaci, zespołów),
kiego w ruchu, czy w spoczynku, harmonia cia przedewszystkiem w dziedzinie moralno ków literackich (sztuki). Są to zatem wia- które łączą się ze sobą w coraz wyższe two
ry, o coraz więcej skomplikowanym składzie,
pracujących mięśni i wykonywanej pracy, ści. Stąd płynie jego absolutna filozofja,
spoidle, natężeniu itd., by wreszcie utworzyć
są przedmiotem jego artystycznej podniety. jego absolutna moralność. I prof. Jaworski
kosmos, jako przeciwieństwo chaosu. James
Nie zaprzecza też wcale, że większość widzi i czuje tak, jak to pisze np. H.
(Pragmatyzm) pisze, że świat istnieje w for
swych poglądów zaczerpnął od Greków. Schwarz. Tern różni się jego koncepcja od
mie sieciowej lub łańcuszkowej, czyniącej
Oko Fidjasga i Praksitelesa posiadać powi innych rodzajów rzeczonej filozofji np. od
zeń wytwór ciągły lub integralny. Ostatnio
nien widz igrzysk sportowych, a lutnię Pin- Driesch‘a i zbliża się do poglądów np. M.
Akos Paul er, autor najnowszego a bardzo
dara w dodatku, jeśli przytem jest poetą. To ScheleFa (por. tegoż „Einsfuhlung44 w dziele
oryginalnego systemu filozoficznego (Grundteż większa część jego poematów prozą, jak Wesen u. Formen d- Sympathie), choć i od
„Dziewczynie zwycięskiej w biegu 1000 m.44 tegoż dzieli go teistyczne nastawienie. W m a c e l e o ś w i a t o w e lagen d. Philosophie) podnosi to wszystko do
rzędu powszechnej a koniecznej zasady (tzw.
„Bieg sztafetowy44, śpiew dziewcząt z na tern akcentowaniu uczucia miłości przypo
principium cohaerentiae).
dejściem nocy44, „Ognie na ciałach44 i w. i. mina prof. Jaworski właśnie Goethego, któ
f .
£ .
(Dokończenie nastąpi).
(ze zbioru „Les onze...44 parę utworów w ry wszak pisze (Divan, 8 Buch, Suleika):

państwa? Prawdą jest, że mój poeta boi się
prawdziwej twórczości. Aby to ukryć, do
bre mu są wszystkie słowa niejasne. Lubię
rzeczywistość; niema w niej dla mnie .nie
skończonych małości; nic w niej sie zdaje
mi się niegodnem44. („La gloire du stade44).
Z tych 'założeń wychodząc, tworzy Mon
therlant „hipotezę duszy cielesnej4*. Nie na
leży jej sobie tłumaczyć w sposób zbyt abiStrakcyjny. Montherlant jest sam sportow
cem; z dumą wspomina, że należy do dru
żyny footbalowej — a jak każdy rasowy
sportsmen jest realistą. Nienawidzi metafi
zyki, pogardza uczuciowością, bowiem ta
„jest skłonna 'zaniedbywać ciało44. Rozróż
nia niezbyt ściśle w zasadzie — ale konse
kwentnie, w umysłowości europejskiej pier
wiastek żeński, orientalny z pochodzenia, a
oparty na fantazyjnych abstrakcjach — i mę
ski, łaciński, „oparty na naturze i rozsądku44.
Wśród tych dwu ewentualności wybiera
drugą. W walce między „Tybrem i Oron
tem'4 zwyciężyć powinien rzymski Tybr
a z nim. racjonalistyczna „moralność sportu44
ujęła przez autora w zasady, których część
dla przykładu przytoczymy:
„1) To co jest wyprzedza to, co się zdaje.
2) Moc wyprzedza słabość.
3) Charakter hierarchiczny i arystokra
tyczny organizacji i dyscypliny.
4) Pojęcie bratku walorów podstawione
na miejsce pojęcia grzechu.
5) Zdolność zmierzania do celu bez
względu na nagrodę . . . “
Filozofja sportu, którą roztacza przed
nami Montherlant uderza tern samem w stru
ny społecznych wartości. Konieczność „zgra
nia się44, wytworzenia „stylu44 i dążenie do
wzmożenia „walorów44 sportowych jednost
ki zmusza człowieka do poddania się dyscy
plinie, do rezygnacji z ambicji osobistej na
rzecz ambicji zbiorowej, wyrosłej z zbioro
wego wysiłku.
Autor usiłuje poza teoretycznem opra
cowaniem kwestyj ze sportem związanych,
przedstawić nam temat w sposób możliwie
najwszechstronniejszy. Ubiera więc rozwa
żania swe nietylko w formę rozpraw (Tibre
et Oronte) i wyżej już przezemnie vspomnianych poezyj, pisanych zresztą z jednym
wyjątkiem (Les sauteurs des haies — ra
tym właśnie utworze oparł się Wierzyński),
kapryśnym, zrzadka asonansowanym prozowierszem; nie cofa się przed rzucaniem szki
ców psychologicznych w rodzaju „La gloire
du stade44, obiera już to formę noweli, jużto
wreszcie dialogu.
W obu 'zbiorach wiflać
jeszcze walkę, przemagania się z utartemi
szablonami, właściwe wszystkim torującym
nowe drogi, choć przecie w powieściach,
które zapoczątkowały sławę Montherlanta,
(„Le songe44, Les bestiaires44) jasność idei
szła już w parze z pewnością i opanowa
niem formy.
Jak dotąd, „poezja sportowa44 wytworzo
na przez Montherlanta, nie wyszła jeszcze z
okresu prób. Czy zachowa i wytworzy no
we wartości w sztuce, a nie okaże się ślepą
uliczką, jakich tyle szumnie powstawało w
literaturze w ostatnim lat dziesiątku: to w
wielkiej mierze zależy od tego, jaką treść
wlać potrafią jej zwolennicy w formę już
gotbwą. Pewnem jest, że w poezji tej nie
będzie t. zw. „wzlotów ducha44. Pewnern
natomiast jest także, że tryskać z niej będzie
tężyzna moralna i fizyczna, tak potrzebna
dziś — nam szczególnie. Dlatego też wartoby, aby się czytelnicy polscy bliżej zazna
jomili z twórczością Montherlanta.

czucia rytmu, który nagle wyraźnie mu się
objawił. Pracę swą spełniał już automatycz
nie i bezświadomie. Nie wytężał już uwagi,
aby nie wypaść z taktu. Działo się to już
samo ze siebie.
Nie był już odrębną całością, był częścią
zrytmizowanej całości.
Łódź szła dobrym pędem, składającym
się z potężnych posuwistych pchnięć, szczupacznych .rzutów, które następowały rytmi
cznie, bezpośrednio po wyrzuceniu wioseł.
Wyrzucanie to połączone z energicznem
obróceniem wiosła, wyrażało się jednoczesnem we wszystkich dulkach ęhrobotnięeiem.
Chroboty te skandowały wyraźnie. Były to
jakby miarowe stęknięcia, towarzyszące
opuszczanej z rozmachem siekierze przy rą
baniu drwa.
Walt nieznacznie 'zwolnił tempo, w które
osada przeszła bez zarzutu. Po pierwszem
oszołomieniu można się było zorientować.
Jedną łódź odwalili już całkiem „na amen44.
Druga szła od samego startu tuż obok
nich. Wioślarz na dziobie miał na plecach,
wielką, czarną ósemkę. Łódź ta szła raz
przed nimi raz za nimi najwyżej o pół dłu
gości.
Skwar jął dopiekać. Ciało potniało se
tnie, a po czole sączyły się strużki gryzące
go w oczy potu. Oddech był jeszcze równy,
ale niepokoił się trochę. Dolegał pęcherz
na dłoni. Po pierwszych wrażeniach —
znów jęło go ogarniać zdenerwowanie. Nie
wiedział, jak długo wiosłowali i czy daleko
jeszcze. Pamiętał tylko, że właściwy finisz
rozpoczynał Walt po wyminięciu niebezpie
cznej mielizny, przed którą drżeli. Po wzmo
żonej uwadze sternika poznał że zbliżają się
do niej. Widział jak kark Walta jął lśnić
od potu, a na koszulce jęły występować cie
mne, mokre plamy. Poczuł nagle, jak łódź
zaszurgała ostro bokiem po mieliźnie, otarła
się mocno w żwirowatym piachu, zaskrzy
piała na kamieniu, poczuł pod piórem niebez
pieczną płyciznę,..? Nie. Minęli szczę
śliwie. No1, teraz zaczyna się. Rzeczywiście,
Walt jął się piąć coraz to szybciej i szyb
ciej. Aż strach. Finisz.
Wsłuchany we
wzrastający potężnie pośpiech wioseł pod
magicznym wprost wpływem tego impera

tywnego taktu, zaciął zęby, zamknąwszy
oczy i całym skoncentrowanym aż do bólu.
wysiłkiem, parł na wiosło z męskiem poczu
ciem odpowiedzialności za wynik zbiorowe
go wysiłku. Zapomniał o oddechu, który stał
się nierówny.
Zapomniał o prawidłach 1
przykazaniach. Serce waliło mu potężnym
taktem, że nierozróżniał rytmu serca 1 ry
tmu łodzi. Zlały się w je-dno. Takt i ty-le.
Takt wy-trzy-mać. Takt. Takt. Ra-zem.
Ra-zem. Oddech stawał się coraz krótszy.
W ustach spiekota. Dłoń boli coraz mocniej.
Mięśnie pracujące jęły zwolna omdlewać od
nadmiernego wysiłku. Resztki woli kurczy
ły się w nim. Kończyło się już. Jeszcze.
J e. . . Chciał krzyknąć: Dosyć! Wolniej!
Nie mogę! Lecz zwyciężał go rytm nie
ustanny, władczy, nieubłagany, nieustępliwy.
I wtedy w ułamku sekundy w zupełnem
pomieszaniu i chaosie wrażeń ujrzał oblaną
potem twarz Walta i usłyszał elektryzu
jący szept: „Jeszcze parę mocnych44. Tą
podnietą smagnięty, olbrzymim wysiłkiem
woli, wparł wiosło w wodę, raz, drugi, trze
ci. Zdawało się, że krew z twarzy... Już
Oklaski. Aha! Celownik. Czarny numer 8
przedemną. A więc zostali. Zostali. Walt.
A ponieważ sternik krzyknął już „pas44,
więc wszyscy wyrzucili wiosła i ruchem tym
pchnięci legli bezwładnie wyciągnięci.
Uff! Odpocząć. Prąd niósł ich dalej.
Leżał ciężko dysząc z pałającemi policz
kami.
Zwycięstwo! Słońce! Radość!
W podnieceniu swem czuł wzmożoną,
spotęgowaną emocjonalność swego istnienia.
O jakże głęboko i intenzywnie oddechał.
Krew pulsowała.
Jasny błękit z białemi chmurami i rzeźwy
chłód rozgadanej wody działały kojąco.
Wali już gadał: No? Alem was wypom
pował. Dobrzeście dziady ciągnęli. Bez ga
dania. Zapytajcie kogo chcecie. Jak nie by
ło 40 uderzeń — możecie mnie nazwać dziu
rawym baniakiem! Ty dwójka ciągnąłeś jak
ekspres.
„Dwójka44 leżał chwilę cicho, a potem
rzekł:
— Walt! Wiesz co? Morowy z ciebie
chłop —

O nowy kierunek ideowy
w naszej literaturze.
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Regaty.
Szkic.
Marzenie jego było spełnione.
Był przeznaczony do regatowej osady.
Miał numer drugi na czterowiosłowej, ra
sowej „Mewie44 i brał już udział w przedregatowych treningach. A w tern jego pra
gnieniu dostania się do osady regatowej nie
tylko ambicja grała rolę. Było to znacznie
więcej skomplikowane. Szkołę wioślarską
zaczynało się bowiem na starych, klepko
wych łodziach, dosyć nieporęcznych i cięż
kich baniakach, zaniedbanych po- macosze
mu. Zawsze coś w takiej lodzi szwanko
wało — nie było na swojem miejscu — by
ło nadłamane, sztukowane, lepione czy po
wiązane. 'Grat taki ciężki i oporny nie bu
dził zaufania i nie można się było do niego
przywiązać. Nie wynikał żaden kontakt
uczuciowy. Były to tylko niewiążące przej
ściowe znajomości. Przytem osada, zwy
kle przygodna nie dochodziła do stopienia
się w jeden rytm całości — rytm który, (czuł
to dobrze) był istotnem dążeniem każdego
dobrego wioślarza.
Jakże inaczej wyglądała łódź „rasowa44.
Precyzyjny smukły kadłub z ciemno politurowanego forniru cynamonowej barwy, py
szne lekkie wiosła chodzące w dulkach z
aksamitną łatwością, siedzenia suwające się.
oliwnie-cicho i sprawnie po szynach — wszy
stko to troskliwie utrzymane, świeże, pach
nące lakierem i pokostem, staranne — było
kwintesencją możliwośG i wprowadzało mo
ment przyjaznej wdzięczności — przyjaźni.
Czuło się wykwint sportu.
Z drugiej strony precyzyjny ten sprzęt,
wymagał odpowiedniej ręki. Wiosłowanie
było tu już sztuką. Wioślarz był tu tak or
ganiczną częścią łodzi, był tak ściśle włą
czony w pracującą „całość44, że każdy nieobliczony ruch, fałszywe pociągnięcie wio
słem, jednem słowem każde wybicie się z
ogólnego taktu i symetrii, sprawiało gniewne
rozkołysy łodzi i groziło nawet wywróce

niem wytrąconej z normatywnego trybu
całości.
Ale zato przy dobrej osadzie — łódź ta
ka widziana z góry (z mostu naprzykład,
skąd zacierały się szczegóły i poszczególne
fazy pracy) — była sunącem szybko wrze
cionem, poruszanem maszynowo przez koły
szące się automatycznie białe sylwetki wio
ślarzy. Podobna było do wodnego pająkasuwaka, ślizgającego się lekko po powierzch
ni wody.
W takiej łodzi siedział teraz.
Wyścigowa czwórka. Na starcie. Sie
dział jako numer drugi. Był nowicjuszem w
starej osadzie. Startowały trzy łodzie. Sie
dział wyprostowany z wyoiągniętemi noga
mi. Dłonie lekko utrzymywały wiosło na
wodzie. Słońce świeciło jasno a rozbłyszczana woda świegotliwie pluskała o bur
ty. Wszystko to nietrwale obijało się o jego
świadomość. Był podniecony i zdenerwo
wany. Siedział drugi z koleji. Za nim roz
mawiano swobodnie. Przed sobą widział
spokojną twarz sternika i również spokoj
ne klasyczne plecy swego poprzednika, wy
kwitające z wązkich skupionych bioder —
szerokim białym kielichem, zamkniętym lu
kiem bark, rozfalowanych miękko w nabrzmieniach mięśni.
Poprzednik ten to był regulator ruchu.
Milcząco nadawał tempo całej osadzie. Był
tern, czem rytmiczne uderzenia w miedziany
kocioł na rzymskiej triremie.
Nazywał się Walt.
Walt był jedyną ciemną plamą w jego
regatowej radości. Nie można powiedzieć
by był niesympatyczny, niemiły. Ow*szem
uprzejmy był i koleżański. Ale coś w nim
było takiego... Trudno właściwie określić.
Był doskonały. Za doskonały. Silny, wy
trzymały, niezwykle bystry. Zawsze wszy
stko wiedział, o wszystkiem pamiętał —
widział, wszystkiemu zaradził. Jeżeli coś
przewidział —■zawsze się sprawdzało, jeżeli
ostrzegał — zawsze miał rację. To było
nieprzyjemne. Ta jego ultra - doskonałość.
W'e wszystkiem. Trudno się było przyzwy
czaić do tego. Ostatnio na treningach w kil
kunastu ostatnich metrach brał tak wściekłe
tempo, że reszta osady nie mogła nadążyć.

Puchli poprostu, jak się to mówi. A on się
śmiał. „Musicie się chłopaki jeszcze pod
ciągnąć. Bez gadania. Tem tempem musi
my bić przed celownikiem — inaczej dosta
niemy w krzyż. Bez 39 uderzeń na minutę
riie mamy co robić44. A taka bestja była
czujna, że zaraz dosłyszał czy wyczuł, jak
ktoś z osady za nim, chcąc mu nadążyć —
jął partaczyć robotę. „Ty czwórka nie mie
szaj wody44 — trafiał nieomylnie, śmiał się
i śmigał dalej wiosłem, zatapiając z bezprzy
kładną doskonałością pióro — i ciągnął
krzyżem tak potężnie, że giął wprost stylisko.
Opowiadano, że raz złamał wiosło w
dulce.
Doprowadził jednak na treningach do te
go, że numer 4-ty i 3-ci doszli już, acz osta
tnim wysiłkiem, do 39 uderzeń. Numer drugi
wpadł też w tempo, lecz według bezcere
monialnego oświadczenia Walt‘a „mieszał
wodę44 a nie wiosłował.
I to doprowadziło go do rozpaczy.
Był teraz do najwyższego stopnia zde
nerwowany.
Pragnął już, żeby ich ze startu wypu
szczono. Byle prędzej przebyć trasę. I dojść
do tego momentu. Tam przed celownikiem
miało się „to44 ostatecznie rozegrać.
Nie wiedział nawet kiedy się zaczął bieg.
Wpadli odrazo w bardzo ostre tempo.
Starał się utrzymać równy oddech i ca
łym1 ofiarnym wysiłkiem orał pracowicie
i żmudnie podatną wodę, twardo kończąc
każde pociągnięcie i wyrzucając gładko wio
sło. Zapierał się wściekle w podnóżek, prze
chylony ciągnął krzyżem, wgniatając się w
siodełko siedzenia.
Nic nie istniało pozatem.
Zapamiętał się zupełnie. Tkwiły mu tyl
ko jeszcze w pamięci stereotypowe przyka
zania wioślarskie, które czujnie zamieniał w
rzeczywistość. Wzrokiem przylepiony był
do obecnych przed nim żywo pleców. Na
chylał się za uciekającemi wprzód i potężnem machnięciem tułowia w tył, umykał gdy
kłoniły się na niego. Kątem oczu obserwo
wał pióro „jego44 wiosła.
Powoli jednak, w postrzeganiu rozbiega
nych wrażeń przeszedł do słuchowego wy
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Samotność.
Gdy Bóg na gwiazdy ipirzemełł swą wieczność
na żarnach,
noc zapada z wysoka nieprzejrzana i czarna.
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L I T E R A C K A .
JAN SZTAUDYNGER.

Z teatrów warszawskich.

fiłęsfny pościg.

„W ieia Babel“ .
Teatr Polski:

, 'Wieża Babel", dramat w dnak w sprzeczności uniwersalistycznej wizji 0 ile inscenizacja ta (wspomagana kapitalne-

Przegalopują konie pr.zez „zmykającą przestrzeń,
Poły surdutów chla sną ;z'błękitin!iałe „powietrze
I tam gdzie drzewia znaczą kreskami ledwie

horyzont,
Sam siebie wziąłem w drogę,, sam sobie naj
czyniła Tam będą w błędnym pościgu wędzidła twarde
3 aktach Antoniego Słonimskiego; reżyserja ludzkości i indywidualistycznego nadczło- mi dekoracjami Gronowskiego)
milszy
L. S. Schillera, dekoracje Tadeusza Gronow wieczeństwa Thompsona. Prócz tego za „Wieżę Babel44 przejaskrawioną i nużącą, a
gryząc.
idzie ze mną samotność i do ucha mi milczy.

Ani jeden głos ludzki nie nadciąga z dala.
Ona jedna mnie ściga, porywa jak fala.
Wokoło minie noc pluszcze jak senne jezioro,
o tysiąc mil nademną drżące światła górą.
0 tysiąc mil nademną osadził ktoś słońca,
które kiedyś po wiekach, jak jabłka postrąca.
Ale tutaj na zfiemi inne jabłka wiiszą.
Księżyc je w 'białych sadach ukołysał ciszą.
Księżyc je, jak trzmiel z kwiecia wybiera przed
czasem
— już bucha w nozdrza wonią zapowiedź ich
kwasu.
Płynę wiosłami kroków poprzez topiel świata,
a szumi we mnie podziw, jak wiersz w, poema
tach.
Pod granatowem niebem doły czadem zieją,
wzgórza gną się pod kwieciem i sady szaleją.
Parna słodycz się tarza po łąkach i wzdycha,
Zwisają mokre kiście z wonnego kielicha.
Srebro

z mlekiem

przecieka

przez;

korzenie
ziemi,
wypukła, dżdżysta noc zawlokła się nad mcmi,

1 kiedy pierwsze krople zasyczaty na drzewach,
znieruchomiały gwiazdy i zgasły pod ulewą.
Już nie rechocą żaby, już wilgoć po pniach ścieka.
„Samotność chroni, się ze mną w zaciszny dom
człowieka.

skiego.
„Wieża Babel44 jest bądźcobądź ewene
mentem godnym uwagi w okresie posuchy
na ugorach polskiego dramatu współczesne
go, grzęznącego w absolutnej bezpłodności
i apatii. Już tedy jako samo wydarzenie, ja
ko sam wysiłek twórczy, podjęty śmiało i z
szerokim gestem, winna poruszyć opinję, ścią
gnąć na widownię Teatru Polskiego zaintere
sowane tłumy i obudzić żywą dyskusję w
ruchliwej rodzinie literatów i krytyków. Do
prawdy w epoce drobnego rzemiosła litera
ckiego przyklasnąć należy każdej próbie
twórczej, która odbiega od szablonów, rwie
się ku szerokim przestrzeniom ,i usiłuje budo
wać dzieła o wielkich wymiarach na ruszto
waniu równie wielkich problemów.
Przyjrzawszy się bliżej debiutowi drama
tycznemu Słonimskiego napotkamy szereg
zasadniczych kontrastów, plusów i minusów,świateł i cieni. Nie umniejszając bynajmniej
zasługi autora, którą jest próba dźwignięcia
repertuaru polskiego na wyższy poziom, nie
zapoznając doniosłości i szlachetności prze
palającej dzieło ideji oraz pracy intellektualnej, która sięga do rdzenia problemów spo
łecznych dnia dzisiejszego i jutra — nie mo
żemy przeoczyć wielu wad utworu, do któ
rych należy przedewszystkiem wadliwa kon
strukcja sztuki, przeciążenie jej nadbudówka
mi hamującemi bieg akcji i wikłającemi pro
stotę problemu, oraz niekonsekwencja, która
objawia się wielokrotnie, najjaskrawiej je-

wiele tu niejasności i legendy, za wiele słów,
mocno tracących komunałami. One to spra
wiają, że sztuka, która samym naporem za
gadnienia każe się rozważać przedewszyst
kiem na płaszczyźnie myśli, która ją przepaja
— robi chwilami wrażenie nieprzeżytej, nie
przemyślanej do końca. Nie wyrosła ona
spontanicznie z warstwy osadu mózgowego,
jaki uzbiera! się po wielkich przypływach
uporczywej pracy intelektualnej. Jej miąższ
nie jest przetrawiony, wessany, przerobiony
na tkankę, słów 1 czynu. Niejednokrotnie jest
on raczej przypadkowy, luźnie związany i
dlatego daleko mu do odlewu z jednej: bryły.
Jeżeli nąylę się w tern przypuszczeniu, jeżeli
autor przemyślał rzecz rzetelnie, to w takim
razie zawcześnie ją napisał.
Język świetny, czasem aż iskrzący poezją,
a chwilowe załamania i banalności wynikają
chyba tylko z niemożliwości utrzymania się
przez tak długi okres czasu na wyżynie je
dnakowego napięcia; poprostu przejściowy
brak oddechu. Wspaniałe są ustępy takie,
jak opowiadanie ślepego robotnika na począ
tku 3-go aktu. Jak zwykle zresztą, wiersz
w dramacie nie przyczynia się i tu do wy
świetlenia tekstu, czemu winni są w dużej
mierze aktorzy.
Inscenizacja Schillera potężna i porywa
jąca, dochodzi czasem do takiego patosu i ta
kiej dominanty, że przytłacza, przekształca
i usuwa w cień właściwe oblicze utworu.
Czytając dramat widzi się dopiero dokładnie,

ile dodała jej siły i ekspresji. Specjalnie je
żeli chodzi o dynamikę, to zdaje mi się, że
talent Słonimskiego kalkulatywny, chłodny
1 małokrwisty, zyskał na prężności, przybie
rając formy żywiołowego, wybuchowego pa
tosu.
Trzeci akt najsłabszy, a finał zawieszony
w próżni. Ta końcowa litanja, choć tak
wzniosła i pełna szlachetnego- człowieczeń
stwa jest akordem zbyt przytłumionym po
rozpętanej grozie 2-go aktu. Sądzę też, że
p. Schiller w swojej reżyserii „zapomniał tu
o jednem, a mianowicie o stopniowaniu na
stroju, ładując odrazu najcięższy nabój w lu
fę. Pozatem każda grupa z osobna, każda
nowa kombinacja świateł i ludzi, każde no
we ustawienie mas robotniczych (w 2-gim
akcie) jest poprostu wspaniałe, jednakże gdy
powtarza się to kilkanaście razy z rzędu,
musi wywołać uczucie przeładowania, prze
ciągnięcia struny.
Artyści popisali się nie najlepiej. Ani p.
Boelke (Thompson), ani p. Samborski (Jeffries) ani p. Kuncewiczówna (Eliza) nie sta
nęli na wysokości zadania. Garbus Mixt był
postacią najbardziej przekonywującą i o sil
nie zarysowanej sylwecie dramatycznej.
J. B.*I

* „Wieża Babel4'. Antoni Stonimski. „Warsza

wa 1927. F. Hoesick.

ALEKSANDER ŁĘCZYCKI.

Z tfe o rfró w k r a k o w s lf ic la ,

Z cyklu: Tkanka“.
A lc h e m ic z n y

s o k .

Krew we mnie huczy śmiechem życia —
krew lepka — ciecz niesamowita,
rozwałęsała się w korycie
życiem zwiotczałe tkanki wita.

T e a tr M iejski im. S ło w a c k ie g o .

„Rewolucja w Porto Banos", awantura
komiczna w 3-ch aktach R. Harding 'avisa.
„Lato", komedja w 3-ch aktach Tadeusza
Rozbiegły -arę przeze mnie kręto,
Rittnera.
zgmatwame węże: sieć ariteryj.
Typowy bluff amerykański ta ca
W czerwony miękisz mięsa wklęte
ła „Rewolucja w Porto Banos44. Dużo krzy
zleją soczyście ciała teren.
ku, dużo prostodusznych efektów komicz
Ssąco-tłocząc a pompa, serce,
nych, dostosowanych zapewne do poziomu
rozsadza halę, pręty żeber,
publiczności za Oceanem, dużo miotania się
leniwą krew \y ar ter je wwierca:
i bieganiny; nie brak nawet huśtania się na
krwi ciągle nowej tkankom trzeba!
żyrandolu. Coś, jak w amerykańskiej farsie
kinowej, tylko że na ekranie wygląda to nie
Naczyń rozsuwa się wąwozem
co lepiej. Bezsprzecznie ta bujda była we
i pilśń gąbczastą mięśni poi
soła; pękając ze śmiechu widz mruczał je
stalową siły pięści grozą, —
dnak pod nosem: „ależ to głupie!44 Autor
przyszłem zwycięstwem moich wojen!
mógł był uratować sytuację, gdyby podkre
ślił wyraźniej moment satyry na operetko
MARJAN SEWI.
we rewolucje środkowo-amerykańskie. Sa
ta jest stanowczo zbyt niedołężna
Zazdrość krótkowzroczna ityra
ostrze jej nie przebija się „przez hałaśliwy
Uwiązany na śmigłej kotwicy Twych spojrzeń, bałagan akcji.
bezastąnku miotałem się żalami, troskami za
Zato aktorzy zrobili co mogli. P. Milski
zdrości.
Podejrzliwa, chytra, jasnowidząca niekiedy
zazdrość moja, każdej najmniejszej możliwej klę
sce starała się ii umiała zapobiec.
Istotnej klęski nie dojrzała. Nie spostrzegła,
— że Ty o mnie wcale nie byłaś zazdrosna •..

Tamten wieczór.
W płynnych zagięciach płynnej kotary mroku,
czaił się wyrafinowany barok pieszczot. Cisza
rozwijała się jak film, pełen wyzywającego, draż
niącego czaru.
Zamieniłem się cały w wstyd, w lęk, w po
kusę, — i na tamten, platoniczny nasz wieczór
spojrzałem gniewnem, zawiedzionem spojrzeniem.

Żywa wieś.

Tom
II. Nakład Gebethnera i Wolffa. 1927.
Str. 188.
Drugi tom „Listów ze wsi44 odchyla się
dość znacznie od linji wytycznej pierwsze
go, będąc jego dopełnieniem i uzupełnie
niem, nie jest jednak jego „ciągiem dal
szym4'.
Gdy bowiem w pierwszym tomie „Li
stów“ uwagi i spostrzeżenia Orkana odno
szą się wyłącznie do Podhala, (przeniesione
na grunt np. ziemi krakowskiej nie mają już
prawie racji bytu) — w drugim ich tomie
.nawet wtedy, kiedy jest mowa o wsi pod
halańskiej śmiało odnieść je można do wsi
lackiej, kiedy mowa o góralu — do chłopa
wogóle.
To poszerzenie zakresu w nowym to
mie „Listów44 idzie w parze z drugą pozor
nie małoznaczną, a jednak ważną zmianą:
w większości ich stara się Orkan ograni
czyć do podawania wybranych faktów.
Wnioski z nich niech wyciąga już sam czy
telnik! — Bardzo racjonalne i wychowawcze
stanowisko: izbliżanie czytelnika do książki,
zachęcanie do współpracy, nietrudnej coprawda, ale bądź co bądź dającej mu pewną
satysfakcję.
Nie-sposób, z powodu braku miejsca, omó
wić wyczerpująco wszystkie listy, ziawarte
w tej książce, tak, jak na to 'zasługują. Zwra
cam tylko uwagę na dwa, do rządu Rzeczy
pospolitej, wystosowane: „Nad kołem nędzy
i powodzi44 i „Zapomogi44. Usłuchanie rad i
wskazań w nich podanych, niezwykle roz
sądnych 1 łatwych do spełnienia, wielkiejby,
co roku powtarzającej, się nędzy, zapobie
gło.
Mało jest książek, łączących w sobie, w
taki idealny sposób „utile cum dulci44. —•„Li
sty ze wsi44 wyszły z pod pióra naprawdę
świetnego stylisty i (— to nie żadna po
chwalna poklepanka...) świetnego znawcy
wsi. Nieodzowne są też dla wszystkich,
chcących mieć o żywej wsi żywe pojęcie.
Władysław Orkan: „Listy ze wsi“.

M. S.

(Brooke Trawers) pełen werwy, ruchliwy i
zwinny, prowadził tempo, którego szybkość
dowodziła zgrania i brawury zespołu; pp.
Klońska (Juanita) i Kostecka (Lucy Sheridan) były bez zarzutu. P. Karczewski (płk.
Bowie) budził pewne zastrzeżenia, a p. Ko
mornicki (Generał) pokazał nam szarżę ...
amerykańską. Mimo, że wszystko to razem
wypadło nieźle (głównie dzięki dobrej reży
serii p. Niewiarowicza), nie 'uważałbym za
pożądany objaw, gdyby teatr krakowski da
wał nam zbyt często takie kawały.
„Nareszcie dobra sztuka44 — oddychało
się z ulgą na premierze „Lata44. Po wszyst
kich zgrabnych lub nieudanych farsach za
granicznych miło jest zwilżyć usta haustem
tęgiego, rzetelnego repertuaru. „Lato44 jest
nietylko i rasową, nieposzlakowaną komedją,
dziełem/głębokiego (a mało docenionego) ta
lentu, a|b i powiewem szlachetnej poezji', ja
ką wyczuwa się z drżeniem cichego wzru
szenia pod powłoką komediowej intrygi.
Poezja ta pulsuje zwłaszcza w 2-gim akcie
z taką siłą, że suggestjonuje aktorów i „bie

rze ich44 swoim czarem. Tu mogą się wy
grać, tu ujawniają się ich talenty, poruszone
poczuciem wysokiej wartości sztuki odda
nej im w ręce.
I dlatego to wytrawna reżyserja p. No
wakowskiego i dobra inscenizacja wri- /. z
nieprzeciętną grą artystów dały mm na
premierze „Lata44 tak godne pochwały wido
wisko. Dlatego tyle w niem było harmonii
i tyle akordów, które zdawały się jyć echem
dawnych dobrych czasów teatru Krukow
skiego.
Pogratulować można p. Sawa.nwi wy
wiązania się z roli Torupa 1 to właśnie w
2-gim akcie, w mocnych akcentach i gestach,
do których, jak się mniemało ogólnie, mniej
jest predysponowany. P. Sosnowski był do
skonały; rolę doktora-jąkały umiał tak za
grać, że nie uczynił go śmiesznym.
Do sukcesu sztuki przyczynili się walnie
pp. Starska (Maja), Hańska, Bednarze wska,
Czartorzyska i Zalewska. P. Suchcicki zu
pełnie dobry. Alinka Orkanówna zbierała
istne burze oklasków.
J . B.

Z poetyckiego kalejdoskopu.
Kazimiera Alberti: Mó] film. Warszawa 1927. kawych przenośni i rytm wciąż jednaki). Jedynie
inakł. Hoesieika.
wiersz p. t. „Październik11 wyróżnia się dodatnio
Ze wszystkich przytoczonych poniżej tomi z czeredy pozostałych.
ków poezji (których obecny sezon przynosi aż
nazbyt wiele) książka Kazimiery Alberti zasłu
guje najwięcej na uwagę. 'Wprawdzie, tak jak
większość krzewiącej się dziś tak bujnie poezji (Artur Schroeder: Awantury teatralne. Ry
kobiecej, „nie dorasta nawet do kolan mistrzyniom',
sunki Kazimierza Rostynowicza. Lwów. Za
których jest odwzorem, a, zwłaszcza Illakowi- kład Naród. im. Ossolińskich, 1927. Str. 185).
czównej — jednakże z łatwością balansuje sło
Felieton literacki, będący pierwszorzędną
wem, jest strojna i mieni się efektami barw i atrakcją dziennika, mimo swoją wysoką nie
dźwięków. Obok dobrych wierszy jest wiele raz wartość, obraca się zazwyczaj koło zaga
takich, których wcale nie należało zamieszczać dnień aktualnych, i dla przypadkowego czy
w zbiorku (n. p. „Maskarada11), ale te dobre, ce telnika późniejszego wymaga nieraz obszer
chuje gładki wiersz j giętki rytm, a przytem za nych komentarzy. Stąd też słynne nawet w
lotna nonszalancja gestu, która sprawia, że nie swoim czasie felietony giną w niepamięci po
które strofy musizą się podobać, „idą do głowy4', koleń następnych. Zapomniano dziś doszczę
jak wino. Gdzieniegdzie razi mdły zapach uper- tnie o cieszących się wielką poczytnością w
fumowanego szablonu i kolorowy, obrazkowy drugiej ćwierci wieku XIX felietonach ks.
cg zotyzm. Naogól brak szerokiego oddechu. Bań" Płacy da Jankowskiego, pisującego w prasie
ki mydlane są śliczne, jak cacka tęczowe, ale wileńskiej pod pseudonimem John of Dycalp.
wewnątrz puste i wrażenie ich trwa przez tych Pamięć o znakomitych felietonach Prusa i
parę sekund, póki nie •pękną.
Sienkiewicza z ostatniej ćwierci wieku XIX
Bez porównania słabsze są dwa następne to zachowała się ze względu na zasługi ich au
miki niewieście, a więc „Rok Boży“ Wandy Mi- torów, jako twórców powieści polskiej. Ze
łaszewskiej (Warszawa 1927, maki. F. Hoesicka) współczesnych naszych felietonistów zape
11 „9/10 przeciw 1/10“ Marii Kasterskiej (Warsza wne tylko Boy-Żeleński zostanie na zawsze
wa 1927, nakl. F. Hoesicka), „Rok Boży11 to w historji literatury polskiej, ale tu znowu
oczywiście 12 miesięcy, a — co za tern idzie — za'główne jego dzieło będą uważane prze
12 miłych wierszyków o marcu, kwietniu, maju, kłady arcydzieł francuskich i niemniej świe
czerwcu i t. d. aż do lutego. Z prawdziwą przyk tne do nich wstępy.
Tę tak nietrwałą formę felietonu wybrał
rością stwierdzić trzeba, że utwory te nie dorzuArtur'
Schroeder dla swoich wspomnień b.
orły do skarbca literatury, „ani jednej, najdrob
sekretarza
generalnego i kierownika literac
niejszej perełki. Wszystko składa się w nich na
płytkość i naiwność, zarówno nie trudna do od kiego Teatrów miejskich we Lwowie, wy
gadnięcia z samego tytułu treść (bo to w lipcu danych 'obecnie w bardzo ciekawej i z wiel
kim humorem napisanej książce. Jeśli polipy i pszczoły nad lipami', a we wrześniu „ba
|
miniemy
nieznanego dziś Dycalpa, to łatwo
bie lato44, a w lutym śnieg i kraczące kruki), jak
\poizatem odnajdziemy cechy, łączące feljei niewyszukana forma (oklepane rymy, brak cie

Z za kulis teatru.

|tony Schroedera z felietonami Sienkiewicza
i zwłaszcza Makuszyńskiego, które wszystskie razem mają swe wspólne pokrewieństwo
z Dickensem, wywodząc się od niego w pro
stej linji. Wspominam o tych związkach dla
tego, aby zwrócić uwagę na niepoślednią
wartość omawianej tu książki. Nie wnosi
ona nic nowego, ale może poraź pierwszy
opowiada czytelnikowi tak obszernie i tak
zajmująco o teatrze, oglądanym od we
wnątrz. Autor kilku tomów subtelnych no
wel, paru wytwornych zbiorów poety -.kich
i wybitny krytyk sztuki daje się tu poznać,
jako świetny narator i wytrawny humory
sta.
Stąd też jego „Awantury teatralne"
cżyta się jednym tchem. Szczególny posmak
ma przypomnienia opinji potentanta prasy
lwowskiej Dobrzańskiego o Modrzejewskiej:

Słońce na blachach ozdób przelotne lampki „zapali,
Kopyta w ziemi zostaną d białe piany banieczki,
Sylwety ostrym konturem weźrą się w bezsens
dali,
A konie za to dostaną owsa i worek „sieczki.
Każdy bieg jest bez celu, be:z celu każde zastanie,
Nic nie przynosi pokój, nic nie przynosi wojna,
Krew z mej rozbitej głowy została kiedyś na
ściafnie,
A teraź taka spokojna, taka zupełnie spokojna.
Szaleństwo będzie ucieczką,

szaleństwo będzie
lekiem,
Jakaś idea wielka, w którą się wreszcie uwierzy.
Weźmie się serce swoje, jak pióro „ptaszęc^
lekkie
I w niebo twarde milczeniem, jak ostrą strzałą
uderzy.
WŁODZIMIERZ MYHAL.

Wieczór.
Tadeuszowi Kościukowi.

Rodzą się w nieznanym świecie

mdłe owoce
zmierzchu —
Stygną w objęciach spokoju — stare, smutne
słowa...

Odlatują w kraj jasnych, łechcących przewidzeń
westchnienia wieczorne... jak spłoszona sowa.
Bezpośredniość mdlejąca w ekstatycznych pozach
chwil —■jak żórawie — nadciąga znużeniem ------To co zmarło w sekundach — przelotnych spoj
rzeniach —
0 północy chwastem wyrośnie — przeczeniem.
Drzewa pełnią uczuć nie skłamani-oh dojrzeją
1 wydłużą się jak strachy w mitach konające — —
Samotność w gwiazd czujność wśni się — mi
łosna —•
Sen ciepły rozmodlj bzów \yon„ie... marzące... —
Świat przestanie być światem. W lunatycznych
okowach,
skrzepnie cisza do reszty — i w wiersze się
-zmieni — —
U progu -myśli stanie — Bóg — jak stróż przy
. bramie,
w dziwnym, czarnym' zawoju z drzemiącej zie
leni...

U śm iech.
Płoną myśli... „Zarzewia dni długich, jak wieki,
milionem iskier czczą echa o skrytej miłości...
Blady uśmiech w żałob! e z trumien twarzy
y
-gnających
wstaje gorzką -wyrocznią — symbolem nicości...
Nie będzie to ani ranek, ani wieczór rzężący
wśród niemych zachwyccń spowiedzią tajemną,
gdy na ustach świata, wyczerpany złudzeniem —
odpocznie uśmiech nirwaną kamienną...

Słowa gną się -do ziemi — jak drzewa wśró'd
bu-r-zy,
Marja Kasterska oddała sobie swoją „Przed brzemieniem spojrzeń szydzących hańbione — —
mową11 jak najgorszą przysługę... „Przedmowa’' Nic tak nie boli, jak uśmiech wzgardliwy:
ifa napisana dość mętnie i z powagą odkrywają chwile śnień złotych... na z-awsze... stracone..,
ca Amerykę, zaciekawia mas jednak i każe się
spodziewać od wierszy mających ją Ilustrować
i dopełtyać, Bóg wie czego. Tymczasem napróżno szukalibyśmy w nich tych „walk i mąk w Mimochodem . . .
głębi podświadomych 9/10“ naszej duszy, które
Czy dziś iu i inaczej.
zapowiada autorka. Kiepski, banalny wiersz ma
W szóstym roczniku kasy im. Mianow
jaczy niewyraźnie tarzając się smutnie po wy
świechtanych rymach. Myśl zasadnicza nie wy skiego „Nauka Polska44 znajduje się cenna
świetla się, treść jest nieuchwytna. W każdym autobiografia p. F. B. „Drogi mojego roz
razie trudno odkryć związek tych wierszy z pod woju umysłowego44. Czytamy tam między
świadomością. A jednak „gdyby nie owa, szumna innemi: „Gimnazjum w Bochni, do którego,
zapowiedź „Przedmowy14 możmaby się w nich mnie ojciec zapisał... w roku 1836...
przedstawiało się karykaturalnie... Nau
doszukać niejednego dobrego fragmentu.
czyciel,
polskiego potrafił przychodzić do
Bronisław Iwanowski. Serce gramofonu. War
klasy pijany już o ósmej rano i drzemać
szawa 1927. F. Hoesick.
Ta oryginalna książeczka została nieco skrzyw na katedrze, każąc uczniom czytać kolejno
dzona zbyt bezwzględmemi krytykami. iPrzyczy* ustępy z książki. Niewiele lepszym od nie
go pedagogiem byt młody suplent, który
nil się do tego zapewne w znacznej mierze ów
wprawdzie
nigdy ta nietrzeźwy nie 'przy
nieszczęsny, złośliwie przekręcany tytuł. Praw
chodził
do
szkoły,
ale umysłowo niedosta
da, że styl tych poemacików prozą razi naciąg
tecznie
rozwinięty,
moralnie
słaby, a życio
niętą, nieszczerą ekscentrycznością i całemi „sno
wo
zupełnie
nieporadny
był
pośmiewiskiem
pami nieprzekonywujących przenośni, porównań
już
dla
uczniów
pierwszej
klasy.
Nauczy
i frazesów, prawda, że dogorywa tu napuszona,
ciel łaciny, niesłychany brutal i pasjonat, za
bombasiyczpa futurobuia z przed lat 7-miu i
drobne pomyłki w recytowaniu na pamięć
6-ciu — jednakże, jak na debiut, wiele tu jest wierszowanych reguł gramatycznych prze
ziarn, które się wyczuwa i przeczuwa pod niezywał, szarpał za włosy, okładał kijem j ka
zachęcającą powłoką. Język poetycki tych utwo zał przepisywać po 300 nawet razy pomy
rów! jest przy calem pozowaniu na dziwactwo loną odmianę lub regułę gramatyczną. Gor
miejscami' nawet „brawurowy, a w każdym razie szy jeszcze od niego byt nauczyciel geo
elastyczny i mocny. Fragmenty w dialogach cał grafji. który znajdował przyjemność w sia
kiem bez wartości. Zato takie, jak „Gra w pił niu przerażenia na całą klasę straszliwym
kę11, „Dom“, „Golem44 są bezsprzecznie intere głosem, haniebnemi przezwiskami i wale
sujące. Krótkie, telegraficzne zdania są spóźnio niem kantem książki po głowach44.
nym odbłyskiem Marinettiego...
Tak było czterdzieści lat temu. Ale zda
Rysunki Gronowskiego doskonałe.
J. B.

„Głos lichy, mały talent, może kiedyś będzie
mogła występować w drugoplanowych ról
kach w lekkich sztukach.44 — „Widzi pani —
mówi Schroeder — Modrzejewskiej to wy
pisał największy przed 50 kilku laty redak
tor, którego jednak Bóg prędko pokarał, bo
sam był dyrektorem teatru i wściekał się
potem na prasę!! A Modrzejewska, jak pa
ni wie... — Tak, tak — wtrąca reżyser —
wszystko się zmienia, tylko recenzent nie.
Jest jak pchła: nigdy nikt nie wie, na kogo
skoczy!44
Pozwolę sobie tym razem być recenzen
tem, który nie „skacze44.
Kazimierz Czachowski.

je się, że i dziś ...

, Wieżę Babel" budował
nacjonalista . . .
Leży przedemną „Wieża Babel44, dramat
Słonimskiego, który tyle narobił hałasu.
Znajduję tam słowa tajemnicze, bo podobno
jest to dramat pacyfistyczny. Thompson,
wielki budowniczy wieży międzynarodowej,
tak mówi do- Jeffrysa:
„Już dzieciom trzeba w ustach wypalać
żelazem
Słowa: ojczyzna, miłość, świętość, piękno,
naród.
Niech rosną razem z sercem, iako zdrowy
zaród.44
Dzisiaj już robi się to wcale dobrze na
wet bez gorącego żelaza ...
Skard.
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N a re szcie !

nad światem6*-

J. L. Lasky, prezydent Paramounta, po
Bruno Winawer. Boczna antena. Serja tentat filmowy Ameryki wygłosił na zebra
2-ga. Bibljoteka groszowa. Okł. T. Gro niu wytwórców i reżyserów filmowych sen
nowskiego.
sacyjne przemówienie, którego główne myśli
Strukturą umysłu, szlachetnym pozyty przytaczamy poniżej:
wizmem ideału, oraz gatunkiem niezrówna
„Nie damy się dłużej olśniewać fałszywym
nego humoru Winawer przypomina ogromnie blaskiem nazwisk, któreśmy stworzyli.
Prusa. Jest entuzjastą, urobionym w atmos
Nie pozwolimy dłużej blokować postępu
ferze tej doskonałej, rzadkiej radości, jaka
nadaje ton wewnętrzny ludziom, zażyłym w przemijającą glorją tradycyj.
Nie chcemy dłużej tłumić nowych prą
kontakcie z wiedzą ścisłą. Ten właśnie en
tuzjazm wnosi Winawer — jedyny bodaj dów, otwieramy drzwi młodym twarzom,
z piszących dziś w Polsce — do naszej lite młodym ideom, młodym siłom.
ratury, która — jak wiadomo — zezem nie
Obojętne, kto jest gwiazdą, obojętne, jak
chętnym patrzyła zawsze na, jakże pobliskie sławny jest reżyser, możemy tylko powie
jej w istocie rzeczy, dziedziny twórczości dzieć, że mają pracować, pracować na nasz
naukowej i technicznej.
sposób albo iść precz.
Pomyślmy tylko: -czyż u źródeł wszelkich,
Obojętne dalej, jak brzydka jest osoba,
prawdziwie twórczych poczynań zarówno w obojętne jaka młoda, jeżeli tylko ma talent,
poezji, czy muzyce, jak i w matematyce, lub jakiego potrzebujemy, to witamy ją radośnie
fizyce nie rządzi jedna, wspólna siła inicja i dajemy wszelką sposobność, do wygra
tywna — i czyż tą siłą najistotniej twórczą nia się.
nie jest — wyobraźnia?!
Komu się to nie podoba, może sobie iść
W „Bocznej antenie44 Winawer skromnie precz.
ograniczył swą pracę do roli czujnego redak
Nie będziemy więcej niewolnikami arty
tora „ostatnich biuletynów z frontów wieczy stów.
stych“, z frontów współczesnej wiedzy i
Naszą zasadą jest odtąd nie hodować
techniki. W epoce, w której nawet „uniwer wielkich nazwisk, lecz z odwagą młodości
salista44, J. N. Miller hołduje psychozie spor walczyć o przyszłość, o nasze ideały44.
tu, sławiąc bokserów, footbalistów i oficerów
Tako rzecze Lasky.
kawalerji, tudzież upatrując w „imperjaliźCzyżby to był świt, początek nowej ery
mie“ muskułów i w taniej „rekordowej44 am; w mentalności filmowych businessmenów?
bi-cji lekkoatletów ... nową „zdobywczą44 po Czyżby nareszcie film wyrwał się ze star
stawę wobec życia — w epoce śmiesznych, czego uwiądu, na który coraz silniej zamie
jednodniowych triumfów i globowej znakomi rał, i czyżby wreszcie miano skierować
tości Nurmich, Breitbartów, Peltzerów i — twórczość a raczej produkcję filmową na
żal się Boże! — panien Lenglen — w epoce właściwe drogi?
•
tej jakże mało, jak upokarzająco niewiele
Oby! Oby mowa tego jednego z najmiawierny o tych rozległych, mądrych „fron rodajniejszych ludzi filmu była bogata w
tach44, na których istotnie zdobywcza, twór konsekwencje.
cza postawa wobec życia i świata polega
Narazie nie przeszkadza nam nic przy
nie na współzawodnictwie i lichej ambicji
cwałujących w „biegu na przełaj44 dwuno- puszczać, że nie będą to tylko czcze frazegów, ale na współpracy i współdziałaniu naj ; sy, ale słowa, za ktćremi pójdą czyny. Głę
szlachetniejszej armji ludzkości, tej armji, na biej więc zważywszy, dochodzimy do prze
której czele stoją skromni i cisi, a jakże świe konania, że idee te są nietylko piękne, ale
tni wodzowie: Rutherford, Michelsohn, Sieg- też i ... sprytne. (Trzeba nadmienić, że mo
bahn, Einstein, Edison, Marconi, Bohr, Kam- wa ta była podobno inspirowana przez fi
nansistów). Zawrotne bowiem gaże akto
merlingh Gnnes i tylu, tylu innych!
Nie! Można pojąć do pewnego stopnia rów, skaczące w nieskończoność, miliardowe
emocje sportowe, można o nich nawet pisać inwestycje etc. nie dawały żadnej rękojmi
doskonałe i zajmujące wiersze — ale wypa finansowego ani tern mniej artystycznego
da przedewszystkiem stwierdzić, że potężne powodzenia filmu i sprzykrzyły się już na
problemy i znakomite prace, o których zwię reszcie wytwórcom; szukają więc nowych
źle i sumiennie zdaje sprawę „Boczna ante dróg, rentowniejszych. Jest nią tylko dro
na44, są o cały wymiar ludzki donioślejsze i ga dobrego, literackiego i specyficznego fil
ciekawsze od grzmiąco oklaskiwanych przez mu. Było do przewidzenia, że się pierwej
tłumy sukcesów „ringu44, stadjonu, czy toru czy później na tę drogę zwrócą. Jest to je
Pen.
wyścigowego. O tern potrzebna, bardzo po dyna droga postępu.
trzebna u nas książka Winawera mówi na
każdej stronicy — a mówi tak przekonywu Komedie z Colleen Moore
jąco i tak sugestywnie, iż, czytając ją, uczu- i Raymondem Griffithem.
wamy rosnącą w nas i utwierdzającą się
Obie znakomite! Teraz ‘dopiero widzę, co da
gruntowanie zdrową wiarę w człowieka, wia
się
zrobić z komedii sytuacyjnej. Komedie ame
rę w naszą, ludzką, przyszłość i w naszą
rykańskie
możnaby bowiem podzielić na chapliprawdziwą „władzę nad światem!" E. Kr.

nowskie (od imienia ich twórcy) do których za
licza się i Buster Keato-n i Harold Lloyd — i
sytuacyjne. Komizm tych tkwi w sytuacji i grze
aktorów, tamte działają komizmem, który na
zwałbym komizmem rzeczy, nacechowanym sil
nie groteską i czystej wody nonsensem. Zbytecz
ne chyba podkreślać, że te ostatnie stoją o niebo
całej wyżej od tamtych.
„Jak zostałam primadonną" jest komedją sy
tuacyjną. Pomysłowo i niezwykle dowcipnie po
myślany i przeprowadzony scenariusz daje przedew-szystkiem pole do popisu roli .'głównej; Gra
ją Colleen Moore. Jest to aktorka inteligentna, o
doskonałej zwłaszcza dzfęki wyrazistym, wiel
kim oczom, mimice, soczysta i 100 procentowo
komiczna. Najlepsza w tym filmie jest może sce
na, kiedy tańczy ona rękami taniec Coogana,
jest ona jednak żywcem ściągnięta z chaplinowskiego tańca Izadory Duncan („Gorączka złota44).
Druga komedja „Tajemnicza podwiązka44 z
Raymondem Griffithem jest już ekscentryczną
groteską. Aktorka tego uporczywie nazywa się
amerykańskim Maksem Linderem. Jest to równie
bezpodstawne, jak i pochlebne dla niego. Nie
mniej jednak jest to sympatyczny i dyskretny
komik. W powyższym filmie ma on zresztą bar
dzo wdzięczną rolę, której też nie pozostał nic
dłużny.
Oba omawiane filmy nie są ani „epo:kowemi“
ani „szcz:ytowemi“. Są to, że się Itak wyrażę,
filmy na codzień. I tu 'Stwierdzić trzeba jedno:
Ameryka ma wysoko postawione domy i kulturę
filmową. (Więcej niestety nic!) Podziwiać do
prawdy trzeba, z jakim smakiem i swobodną
techniką są zrobione te dwa filmy", co mają sta
nowić tylko codzienną strawę repertuaru kino
wego. A u nas? Ośm lat musieliśmy czekać, aby
wkońcu dostać... „Trędowatą44. Z góry geszef
ciarzy, reklam, komunikatów, gwiazd i gwiazdo
rów rodź: się u nas pokraczna a niepotrzebna
myszka. Kiedyż wreszcie nasze rodzime lichoty
zastąpi rzetelna i uczciwa twórczość filmowa?
Pen.

Połi Negri nowe filmy.
Pola Negri ostatnio zdaje się specjalizo
wać w wojennych filmach. Niedługo przy
puszczalnie ujrzymy jej doskonały podobno
film „Hotel miasto Lwów44. Obecnie ukoń
czyła już drugi film na tle wojny światowej
p. t : „Drut Kolczasty44, zabarwiony bardzo
silnie pacyfizmem. W czerwcu zaczyna się
w Hollywood naświetlać nowy film p. t.:
„Wiedzieli, czego chcą44.
Amerykańska „Manon Lescaut".
W Ameryce sfilmowano również „Manon
Lescaut44, główną rolę męską kreuje sławny
John Barrymore. Niedawno było już dwusetne przedstawienie tego obrazu. Z(\ wzglę
du na niemiecką „Manon Lescaut44, Zmienio
no tytuł na dłuższy, ale za to głupszy: „Kie
dy mężczyzna kocha44.

Alojzy M. Jirasek — Historia Filozofów (po
wieść). I t. Biblioteki Słowiańskiej pod red. Sta
nisława Albert!. Nakł. F. Hoesicka. Warszawa
Elżbieta Bergner w Ameryce.
1927, str. 217.
Genjaina Elżbieta Bergner została zaan ! Jak słusznie zaznacza we wstępie redaktor
gażowana do Ameryki dla kreowania tołsto- Bibłj. Słów. — obok węzłów gospodarczych i po
jowskiej „Anny Kareniny44. Pracę jednak nad litycznych łączyć powinno państwa i narody
tym filmem musiano przerwać z powodu świata współżycie kulturalne. Ono bowiem dając
konfliktu między reżyserem Buchowieckim a możność zgłębienia psychiki każdego narodu,
pozwalając śledzić jego wzrost, walki i rozwój
hr. Ilją Tołstojem na tle istotnej kwestji sce w zwierciedle literatury, zbliża i brata ze sobą lu
nariusza. Hr. Tołstoj twierdzi mianowicie, dy, przypominając im, że do wspólnych dążą ce
że przeróbka wypaczyła zupełnie oryginał. lów i że w wirze walk ustawicznych cele te tra
ciły doitąd. z oczu.
Erenburg sfilmowany.
Dlatego godne są poparcia wysiłki skierowa
ne ku wypenłnieniiu luk, jakie istnieją u nas w
Kończy się obecnie film przerobiony z d-aiale przekładów z literatury zagranicznej.
Erenburga powieści p. t : „Miłość Joanny
Przyznać trzeba szczerze —• wiele dotąd by
Ney“. Rolę tytułową gra Brigitte Hełm, zna ło w tym dziale chaosu. Poszczególne wysiłki
na z „Metropolisu44.
Pen.
były przeważnie bezowocne. Czytywało się róż
nych Dekobrów, Farrerów i Londonów — i to
Piscator w filmie.
wystarczało.
Ostatnio wrsławił się w Niemczech znako
Dziś lukę tę wypełnia częściowo Bibljoteka
mity reżyser teatralny Piscator. Wystawił Laureatów Nobla, przez swą jednostronność jed
on „Zbójców44 wysuwając samych zbójców nak nie dając całokształtu literatur poszczegól
na pierwszy plan, tak, że powstała z tego nych narodów.
sztuka rewolucyjna. Sprawa stała się tak
Bibljoteka Słowiańska ma być właśnie próbą
głośna, że oparła się nawet o parlament. Na zapoznania nas z kompleksem literatur słowiań
stępnie wystawił Hamleta, który w jego in skich. Zaczęto od czeskiej. I słusznie. Zbyt mało
scenizacji stał się satyrą na monarchię.
znamy tak bliskiego sąsiada i dotąd nie zrewan
Obecnie Piscator został pozyskany dla żowaliśmy się należycie za kult, jaki Czesi dla
niemieckiego filmu p. t.: „184844.
polskiej żywią literatury.
Tyle ogólnie. Teraz przejdźmy do „Historji
„Tkacze na ekranie".
Filozofów4'. Tu małe zastrzeżenie. Ozy wybór
Sfilmowano Hauptmanna „Tkaczy44. Re padł dobrze — jak na pierwszy tom właśnie?
żyserował Zelnik, mąż Lyi Mary i reżyser Czy należałoby zapoznać nas najpierw z cze
jej obrazów. W liście otwartym podzięko skim Kraszewskim? Jiraskowi przyznać trzeba
wał on Hauptmannowi za zaszczyt, który wielkie zasługi W czasach, kiedy samo budzenie
mu przypadł w udziale. Prasa berlińska roz ducha narodowego było już zasługą. Teraz jed
pływa się nad tym filmem w samych super nak, gdy Czechy nietylko są wolne, ale szybkim,
latywach. Sądząc jednak po Zelniku, tylko krokiem zbliżają się do potęgi — czy teraz wła
solidnym rytyniście, nie będzie to epokowe śnie Jirasek ma poniekąd reprezentować ich
twórczość?
arcydzieło.
Czy należało zapoznawać nas najpierw z czeszewskiego — którąś z jego właśnie powieści
Zyski z „Gorączki Złota".
daYbyśmy
w pierwszym tomie propagandowej
Podczas niedawnej rozprawy sądowej,
biblioteki
powieści
polskiej?
kiedy badano dochody Chaplina, okazało się,
Są to uwagi nasuwające się mimowoli przy
że ogółem na „Gorączce Złota44 zarobiono
dotychczas 2 224 000 doi., z czego Chaplin czytaniu iej pogodnej książki, z której kart wy
sam otrzymał 75%, co wynosi skromną sum chyla się ku nam wesoła beztroska jednakich:
dawniej, jak i dziś, studenckich lat.
kę 1 668 000 dolarów.
Wydanie staranne. Przekład bez zarzutu.
Program
dalszych tomów zestawiony ciekawie i
Jannings jako murzyn.
zachęcająco.
Obecnie planuje się już w Hollywood
N. W.

trzeci film z Janningsem. (Pierwszą amery
kańską kreacją Janningsa wyświetlają już
berlińskie ekrany). Ma on nosić tytuł: „Król
Kanibalów44. Bohaterem jest naczelnik szcze
pu murzynów afrykańskich.
Jannings podobno zdaje sobie dobrze
sprawę z ryzyka, jakie połączone jest z tą
rolą. Przemysł filmowy bowiem, znając bar
barzyńskie poglądy Ameryki w tym wgzlędzie jest zdania, że murzyn nie może abso
lutnie być b o h aterem jak iegoś filmu.
Jannings natomiast sam nie ma najmniej
szej ochoty dreptać wydeptanemi ścieżkami,
pociągają go zawsze rzeczy nowe.

„Liteiraturno-naukowyj wfistnyk", Lwów,
czerwiec 1927, zawiera nekrolog Marka Czeremszyna, ukraińskiego pisarza i dziennika
rza, pozatem artykuły: Wiktora Prychod4ko::
Moi spomyny (dokończenie). P. Bogaćkyj:
Nowe pro T. Szewczenka (informatywnyj
ogląd), Dr. Smai-Stoc4kyj: Wełykyj loch —
Dr. Gans Kon: Nacjonalnyj ruch w Jegypti',,
Nadto bogaty dział utworów poetyckich i
prozaicznych oryginalnych.

K s ią ż k i n a d esłan e .
Franciszek Siedlecki — Helena Modrzejewska

Kronika.
Z beletrystyki francuskiej: l) Pierre Dominique: Selon Saint Jean (powieść, wyd. Grasset), 2) Jacąues Fontelroye: Ayer pitie de
ceux qui s4 airnent (powieść, wyd. OiimannLevy). 3) Martin Maurice: Nuit et jour (po
wieść, N. R. F.). 4) Jean Guyon Cestron:
La plus belle conquette (powieść, A. Michel).
„Europę" z dnia 15 maja 1927 zawiera
pierwszą część studjum Romain Rollanda:
Goethe et Beethoven.
Panaita Istrati‘ego „Isaac, te tresseur de
fer“ ukazał się w wydaniu luksusowem (J.
Heissler).
H. de Monthe-rlanta „Sans remede44 uka
zało się w wyd. Tremois.
Z teki powieściowej współczesnej Itaiji.
1) Alessandro Yaraldo: II oovo. Milano, Mon-

dadori. 2) Riccardo Bacehelłi: II dia/ Jo al
Pontelungo. Milano, Cesehina. 3) Federigo
Nardelli: La panarda. Milano, Treves. 4)
Clarice Tartafari: La nave degii eroi. Foligno, Campitelli.
O CarducciTn monografię napisała Beatrice Sposato: L‘evoluzione poetica di Giosne
Carducci. Firenze, Valiecchi.
„La commedia dell‘ arte" (historja, tech
nika i scenariusze tego ciekawego, typowo
włoskiego rodzaju nieistniejącej już dziś ko
medii) zebrał Enzo Petraccone (wstęp B.
Croce4go). Wyd. Napoił „Ricciardi44.

— Warszawa 1927. Nakł. Związku Artystów
kucja ciemnoty; H. Łopłeński — O szkodnikach Scen Polskich, Skł. GI. F. Hoesick. Str. 168. Bo
w życiu księgarza; H. Orsza-Radiińska — Rola gato ilustrowane.
Skamander ni*. 49 zawiera: wiersze Leopolda
księgarza w organizacji czytelnictwa; ii in.
Hanna Mortkowiczówna — Podanie o Wan
Staffa, A. Słonimski go, Włodz.
Słobodnika,
Lot Polski — zawiera art.: W . Dąbrowski — dzie (dzieje wątku literackiego) Warszawa 1927.
St. Balickiego, Ireny Tuwim, Miecz Brauna, J,
Iwaszkiewicza, M. Jastruna, Paczkowskiego i J. samoloty na usługach rolnictwa; F. Bołsunow- Skł. Główny Księgarnia Tow. Wydawniczego.
Lieberta. Prozę: J. Wittlina, M. Kuncewiczowej. ski — Aeronautyka chińska; Podbój Atlantyku; Str. 140.
i in.
Bolesław Żarnowiecki —- Rok 1974 — Toruń
Droga nr- 4—5 zawiera art.: K. Balmont—
Poeta duszy polskiej Jan Kasprowicz;; A. Skwar— „Orlątka". „Orlęta".
Sympatyczne 1927. Nakł. Pomorskiej Drukarni Rolniczej S. A.
czyński — Estetyka Słowackiego; St. Schayer — i p o ż y te cz n e dwutygodniki dla dzieci i mło str. 351.
Jerzy Marjusz Taylor — Szmaragd Izydy —
Mistycy i reformatorzy późnego hinduizmu; St. dzieży, pod tym tytułem, w pięknej, este
Zahorska — Martwota kulturalna a idea; i in.
tycznej szacie zewnętrznej, poczęły odnie- Warszawa 1927. Biblioteka Książek błękitnych —
E. Wiende i Ska, 2 tomy str. 154 ,i 178. ,
Przegląd księgarski ni*. 10 zawiera art.: Egze ; dawna wychodzić w Katowicach.

Czasopisma nadesłane.

G. GentI!e4go: Frammenti di storia della
filosofia, serje prima (Lanciano, wyd. Carabba) 'zawierają siedemnaście artykułów, recenzyj analitycznych i krytyk dzieł filozo
ficznych pióra znanego włoskiego myśliciela.

Od Redakcji.
W związku z zam ieszczoną w poprzednim numerze
zapowiedzią wydania przez komitet uroczystości sp row a
dzenia zwłok Słow ackiego,

sp ecjaln ego numeru „G azety

Literackiej", zaw iadam iam y naszych

czytelników, że nie

stety komitet z powodu braku w łasnych, a nieprzydzielenia
mu rządowych

funduszów

nie będzie się m ógł zdobyć

na powyższe w ydaw nictw o.
M imo to redakcja „G azety Literackiej", uważając za
swój obowiązek, w brew związanym z tern trudnościom ,
zamanifestowanie hołdu literackiego K rakow a w tak w ie
kopom nej chwili, podejmie sam a to zadanie i — stosownie
do zap ow ied zi— .w yda w przeddzień uroczystości numer
specjalny o bogatej treści, znacznie zwiększonej objętości
w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzem plarzy.
C ena pow yższego numeru pozostanie bez zmiany.
Redaktor odpowiedzialny: ADAM POLEWKA.
Redaktor -naczelny i wydawca: JERZY BRAUN. —

Ogłoszenia: za wiersz 1 mm szerokości 1 szpalty na ostatniej strome 25 groszy, na dnnych 50% drożej.
„Polonia44 Sp. Wyd. z o. o. Katowice.

