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Shaw o powieści erotycznej

U papieża balzakistów

U w a g i na t e m a t „ U l y s s e s a “ J o y c e ’a

Rozmowa z p. Marcelim Bouteron

Kto jest pisarzem pornograficznym ?

Czytelnicy „Wiadomości Literackich"
pamiętają cytowane (nr. 56) przed paro
ma miesiącami w wyjątkach listy pani
Hańskiej, których pojawienie się we
Francji wywołało poruszenie w świecie
badaczy i czcicieli wielkiego Balzaka.
Listy te wydała („Revue Hebdomadaire",
1924, nr. 51) bratanica pani Hańskiej, ks.
Katarzyna Radziwiłłowa, ale sposób ich
wydania był opłakany: fałszywe daty,
po kilka listów z różnych epok życia po
zszywanych w jeden, i t. d. Przeciw au
tentyczności tych listów wystąpił wręcz
w szeregu feljetonów p, lo („Głos Praw
dy" nr. nr. 82, 83, 85), podnosząc sprzecz
ności tekstu, anachronizmy językowe, a
zarazem przenosząc przedmiot polemiki z
tych
zakwestjonowanych listów pani
Hańskiej na jej osobę. Odpowiadając na
te fełjetony, pozostawiłem na razie au
tentyczność listów (mimo że w nią wie
rzyłem) na uboczu, zwróciłem natomiast
uwagę na niewłaściwość tej metody, po
legającej na wznawianiu „procesu" pani
Hańskiej na podstawie listów, których
autentyczności się przeczy, a z pominię
ciem innych niewątpliwych dokumentów
oraz komentarzy, które pojawiły się w ostatnim czasie. Nie przekonałem p. lo,
który odpowiedział mi jeszcze jednym K
ljetonem („Głos Prawdy" nr. 87); uczuł
się dotknięty tem, że określiłem jego sta
nowisko jako „prawnicze", i wyszczegól
nił mi swoje prawa do tytułu literata. Ależ ja tych praw nigdy nie kwestjonowałem: dość zresztą przeczytać same feljetony p. lo „Co myśleć o listach pani
Hańskiej", aby uznać w ich autorze wy
bornego znawcę Balzaka i odcieni fran
cuskiego języka, „Prawniczą" nazwałem
tylko metodę, dążącą raczej do udowod
nienia niż do poznania, i budującą efek
towny akt oskarżenia, tam gdzie na żad
ne „oskarżenia" doprawdy nie było miejsca„. To samo stanowisko w tej kwestji
zajęły „Wiadomości Literackie" w swoim
„Przeglądzie prasy" (nr, 72),
Rzecz prosta, iż zainteresowany temi
listami pani Hańskiej, starałem się uzy
skać bliższe o nich informacje. Zwróci
łem się listownie do najlepszego dziś
znawcy Balzaka, człowieka rozporządza
jącego wszystkiemi niemal dokumentami,
tyczącemi się życia genjalnego pisarza,
do p, Bouteron w Paryżu, W chwili gdy
otrzymałem odpowiedź, właśnie przypadło
mi niespodzianie jechać do Paryża na
zjazd P, E. N, - Clubów: tem skwapliwiej
skorzystałem tedy ze sposobności ustnej
rozmowy, która zresztą przeciągnęła się
w kilkudniową gawędę na temat wspól
nej naszej pasji. Otóż opinja p. Bouteron
w sprawie tych listów brzmi, —
Listy uważa p. Bouteron stanowczo za
autentyczne. Oryginałów nie miał sposob
ności jeszcze zbadać, gdyż posiadaczka
ich, ks, Radziwiłłowa, znajduje się obec
nie w Ameryce, Układ listów i daty ich
są oczywiście mylne. Pan Bouteron sądzi,
że listy pisane były w oryginale po fran
cusku, mimo wyrażeń (przeważnie anglicyzmów), które za czasów pani Hańskiej
nie były we Francji używane. Obecność
tych wyrażeń można tłumaczyć rozmai
cie. Po pierwsze, pani Hańska była cu
dzoziemką; mimo iż władała językiem
francuskim bardzo dobrze, język jej mógł
mieć obce naleciałości. Bardzo być mo
że, iż umiała po angielsku (owo „blue devil" powtarzające się w listach Balzaka
do niej), i że stąd obce angielskie na
loty. O ile zresztą p. Bouteron uważa sa
me listy za autentyczne, o tyle sposób,
w jaki je wydano, równie nieporządny jak
niefachowy, nie daje gwarancji autentycz
ności k a ż d e g o s ł o w a , Anachronizmy
mogą być wynikiem fałszywego odczyta
nia pewnych słów i uzupełnienia słów
nieczytelnych z domysłu. Możliwe nawet,
iż listy były „retuszowane" przez wydaw
czynię; że to lub owo zdanie jest wpisa
ne lub przerobione dla zespolenia frag
mentów. Pan Bouteron wydobywa tom
korespondencji Balzaka, wydanej w r.
1876, i pokazuje mi na swoich popraw
kach, w ilu miejscach tekst odbiegał od
oryginału.
Wreszcie ostatnia możliwość: listy te
ukazały się prawie równocześnie w wy
jątkach w angielskiem piśmie „Forum".
Wydanie angielskie jest lepsze, a daty
jego są ściślejsze. Nie jest niemożliwe,
że ks. Radziwiłłowa użyczyła publikacji
listów (w przekładzie) angielskiemu pi

smu, a do francuskiego dostały się one
nie jako przedruk oryginału, ale jako
przekład z angielskiego. Pan Bouteron nie
wątpi, że dojdzie niebawem prawdy w
tym przedmiocie, ale to wymaga jeszcze
czasu, dlatego nie wypowiedział się do
tąd w sprawie tych listów.
Kiedy p. Bouteron pisał swoją „Apołogję pani Hańskiej", nie znał listów jej
do brata, które dziwnym zbiegiem uka
zały się w kilka dni później, i nie wie
dział o ich istnieniu. Dla p, lo, w jego
ostatnim feljetonie „z n a m i e n n e j e s t ,
że p. B o u t e r o n l i s t y t e p o m i j a "
i „oczywiste
j e s t , że l i s t a m i
t e m i p o g a r d z i ł " . Czyż nie miałem
słuszności krytykować metody p, lo, któ
ry buduje całe gmachy na piasku i roz
strzyga apodyktycznie, gdy raczej wska
zane jest poinformowanie się? Ilustruje
to, jak trudną rzeczą w krytyce literac
kiej jest ustalenie byle szczegółu i jak
śliskiemi wszelkie „najoczywistsze" hi
potezy, Dobrze, że tu dana osoba żyje
i może jednem słowem odpowiedzieć
„tak" lub ,„nie“; ale przypuśćmy, że cho
dzi o sprawy mniej lub więcej zamierzch
łe... Ilomaż podobnemi „oczywistościa
mi" musi być przepełniona historja lite •uluiy!
Zapuszczamy się z p, Bouteron w roz
mowę o samej pani Hańskiej. Jest zdu
miony, kiedy mu mówię, z jaką niechę
cią odnoszą się do niej wszyscy prawie
piszący w Polsce o tym przedmiocie. To
że Francuzi mają swoje uprzedzenia do
tej „Cudzoziemki", która tak absolutnie
zagarnęła na własność ich wielkiego czło
wieka, to można zrozumieć; ale nie może
pojąć, jaki powód do niechęci mają Po
lacy w stosunku do kobiety, przerasta
jącej o całą głowę sferę, w której wyro
sła i żyła. Rola jej w życiu Balzaka mo
że być dla Polski jedynie przedmiotem
chluby. Zdaniem Bouterona (któremu dał
zresztą wyraz w swojej „Apologji") była
to rozumna i dzielna kobieta, nawskroś
lojalna w stosunku do Balzaka; co nie
zawsze — mimo całego uwielbienia —
można powiedzieć o Balzaku w stosunku
do niej. Wspominam o pokutującej tu i ow
dzie legendzie „platonizmu" pierwszej fa
zy ich romansu, Bouteron parska śmie
chem. „Ależ na to trzeba chyba nigdy nie
czytać listów Balzaka! Przecież tam w
każdem słowie czuć pełną miłość, duszą
i ciałem. Upojenie i tęsknotę zmysłów.
I listy pani Hańskiej, których, niestety,
nie mamy (tutaj nawiasem p, Bouteron
opowiada mi okoliczności, w jakich Balzac uważał za konieczne spalić wszyst
kie listy pani Hańskiej), musiały być w
tym samym tonie. „Teorja czystości"
Balzaka! Farsa! Legenda wymyślona dla
uspokojenia pani Ewy. Zapewne, przez
tych siedemnaście lat kochał tylko ją je
dną, ale ile kobiet przesunęło się przez
jego życie w czasie tej ciągłej rozłąki!"
Ciągnę p. Bouteron za język, sprowadza
jąc go na coraz nowe sekrety balzakowskie, pochłaniam oczami fiszki, dokumen
ty, jakie rozkłada przede mną. Oprócz
znanych powszechnie dwóch tomów „Li
stów do cudzoziemki", są tam jeszcze
conajmniej drugie dwa tomy tej kore
spondencji, częścią już przygotowane do
druku, częścią w korektach, w rękopi
sach. Mam wrażenie, że wszedłszy na ten
przedmiot, moglibyśmy gadać bez końca
w tem uroczem mieszkanku w Instytucie
przy ulicy de Seine, z którego okna wy
chodzą na pomnik Woltera i na wybrze
że Sekwany. To jeden z tych zakątków
Paryża, opierających się wszelkim zmia
nom, wszelkiej „amerykanizacji", którą
tak dotkliwie czuje się w innych okoli
cach miasta.
Pyszna figura ten Bouteron! Ten męż
czyzna czterdziestokilkoletni, żywy, we
soły, kultowi Balzaka poświęcił się od
trzynastego roku życia. Dziś jest to naj
większy autorytet we wszystkiem co ty
czy wiedzy balzakowskiej, centrala do
kumentów. Znajomi mówią o nim żarto
bliwie, że można go zapytać, co robił
Balzac tego a tego dnia, o tej a o tej
godzinie, — a odpowie bez wahania. J e 
mu dedykuje Henryk Mało swoją dwu
tomową monografję Delfiny de Girandin,
która świeżo ukazała się w księgarnia
jemu jednemu czyta swój rękopis znany
z gościny w Polsce Rene Benjamin, któ
ry kończy właśnie swoją książkę o Bal
zaku. Ale główny urok Bouterona sta

nowi to, że w stosach swoich papierów
nie zatracił życia, nie zagubił żywego na
świat spojrzenia. Ten bibljotekarz Insty
tutu, piastun bezcennej kolekcji Spoelbercha de Louvenjoul w Chantilły, brzy
dzi się wszelkim pedantyzmem; książki,
fiszki, to dla niego jedynie materjał do
czytania w duszy człowieka. Porozumie
wamy się (śmiem to powiedzieć) doskona
le, a sympatja wzajemna zacieśnia się
jeszcze w Chantilły, gdzie dowiadujemy
się w rozmowie, że w dobie gdy ja po
raz pierwszy przybyłem do Paryża, aby
studjować medycynę, Bouteron mieszkał
w tej samej dzielnicy łacińskiej, jako stu
dent praw, żeśmy spędzali wieczory w
tym samym „Griłlonie", słuchali tych sa
mych piosenek! Umiemy je obaj do dziś
dnia na pamięć: i zaczynamy sobie naprzemian prześpiewywać Delmeta, Montoję, Privasa, rozpalając się wspomnie
niami, zapominając o czcigodności miej
sca, w którem się znajdujemy. Dopiero
kiedy przechodzimy do sąsiedniej sali,
gdzie znajduje się pracownia, uważam, że
Amerykanka, Belg i paru Francuzów,
którzy tam pracują i którzy słyszeli na
sze ryki, przyglądają się nam z pewnem zdziwieniem.
Rniit^ren wydohy^i ~ szufGdy
pokaźny plik papierów i pokazuje mi go.
„To są — mówi śmiejąc się — akta Fukiera w Warszawie", Okazuje się, że sła
wny warszawski handel win stał się, na
przeciąg paru miesięcy, punktem skupia
jącym zainteresowanie prawowiernych
balzakistów. Jakiś Francuz bawiący w
Polsce z okazji plebiscytu śląskiego, opi
sując Warszawę, wspomniał o Fukierze,
gdzie kosztuje się stuletnich tokajów i
gdzie w księdze pamiątkowej, wśród
mnóstwa historycznych imion, czyta się
nazwiska Teofila Gautier, Balzaka i in.
W Bouterona jakby piorun strzelił! Zna,
jak wspomniałem, dzień po dniu niemal
życie Balzaka, który przecież nigdy nie
był w Warszawie: czyżby się tam wy
kradł bez jego wiedzy? Ale kiedy? Nie
ma wręcz w życiu pisarza momentu,
gdzieby się dało pomieścić ten pobyt.
Dalejże pisać listy do autora artykułu,
do p. Fukiera, — żadnej odpowiedzi. Do
ambasady, do znajomych Francuzów w
Warszawie, Okazuje się w końcu, że w
księdze Fukiera niema podpisu Balżaka.
Ale to stwierdzenie nie wystarcza Bouteronowi: musi dojść, skąd się wzięła ta
legenda. Wreszcie, po szeregu zabiegów,
których nie będę tu powtarzał a których
świadectwem jest cały plik listów, do
chodzi niezbicie, że jest — wyssana z
palca.
To są drobne pasyjki zbieracza, z któ
rych Bouteron pierwszy się śmieje; ale
gdy chodzi o poznanie takiego fenomenu
jak Balzac, niema rzeczy zbyt drobnej;
niewiadomo, jakie światło może rzucić
najbłahszy na pozór szczegół.
Jeszcze jedna pożegnalna wizyta w
mieszkanku przy ulicy Seine, gdzie od
bywa się żartobliwa ceremonja przyjęcia
mnie na członka (czynnego!) cenaclu balzakowskiego, zbierającego się tam co
czwartki. Tego czwartku jest tam obecny
wspomniany już p. Mało, i pewien
księgarz, który się rujnuje na kolekcjono
wanie pierwszych wydań Balzaka, i pe
wien ksiądz, przygotowujący tezę doktor
ską na temat „Przekonania religijne Bal
zaka".
Żegnając się z p, Bouteron, oświad
czam mu, że historyk i obrońca pani Hań
skiej powinien koniecznie być w Polsce
i poznać osobiście kraj, który wydaje ta
kie kobiety! Wspominam od niechcenia o
pięciu pakach z papierami zakupionych
przed laty na wyprzedaży po Balzaku
przez znakomitego pisarza polskiego, któ
re to paki — jak słyszałem — znajdują
się dotąd nieotwarte na wsi, we dworze
sędziwego oryginała, syna tego pisarza.
Widzę, że memu Bouteronowi oczy za
błysły. Staje na tem, że postaramy mu
się zorganizować w Polsce w jesieni pre
lekcje, któreby się stały punktem krystalizacyjnym przyjazdu.
Kończąc, spostrzegam, że nie wspom
niałem ani słowem o odwiedzinach w do
mu Balzaka i o wzruszającej uroczysto
ści, jakiej tam byłem świadkiem: ale o
tem chyba kiedyindziej, oddzielnie. Za
dużo byłoby Balzaka na jeden raz, praw
da? Trzeba wam dawać jak dzieciom, co
dwie godziny łyżeczkę, aż do skutku.

Jeden z dialogów G. B. Shawa z jego
biografem, Archibaldem Hendersonem,
w świeżo wydanej książce „Table Talk
of G. B. S.“, poświęcony jest zagadnie
niom związanym z rozwojem najnow
szej literatury amerykańskiej i angielskiej,
dzięki czemu rozmowa, utrzymana zresztą
pod względem formalnym w stylu najlep
szych scen komedjowych Shawa, daje po
znać poglądy znakomitego dramatopisarza
na teatr, a przedewszystkiem powieść
współczesną. Zdaniem Shawa fakt, iż tak
wielka liczba Anglików pisała w ostat
nich czasach biografje i sztuki teatralne,
osnute dokoła życia osobistości amery
kańskich, da się wyjaśnić tylko przez co
raz większy brak bohaterów z tej strony
oceanu. Sztuka Drinkwatera o pokona
nym generale Lee musiała paść ofiarą opracowywanego materjału, Shaw sądzi, że
od czasów jego młodości, gdy modna by
ła jeszcze formułka Poego, Twaina, Emersona i Jamesa, jako reprezentantów inte
lektualnej Ameryki, wielka próżnia ame
rykańska wypełniła się prawdopodobnie
nowemi elementami. Z nowszych auto
rów amerykańskich zna jednak tylko U.
Sinclaira, E. Robbins, O. Henry'ego, H.
L. Menekena i 0 ’NeiIla. Powodzenie
j 'rk 0*NeU1»
kt/rego Shaw nazvwa
pseudoszekspirem zaludniającym swoją
> yspę samymi Kalibanami, opiera się
■przedewszystkiem na fałszywej grze akto
rów. Gdy np, Jean Cadell — powiada
Shaw — grała w Londynie „Different"
bardzo dobrze, wrażenie było poprostu
nie do zniesienia przykre.
Pseudonaukowe traktowanie tematów
seksualnych w dzisiejszej powieści jest
zdaniem Shawa raczej nudne niż szkodli
we — zawiera w każdym razie bez poró
wnania mniej niebezpieczeństwa, niż za
bawa w mrzonki romantyczne. Powieść
pornograficzna nie przynosi bynajmniej
reakcji w stosunku do poprzedniego sta
nu rzeczy. W sprawach erotycznych
istniała zawsze zupełna swoboda słowa.
Ale ostatecznie dochodzi się do wniosku,
że wyłączne poruszanie tematów seksual
nych, zamiast być, jak sądzono, magnesem
literackim, nudzi w najstraszliwszy spo
sób, Romans pornograficzny daje człowie
kowi głodnemu opis wspaniałego „diner",
Przytem większość tych opisów zdaje
się być dziełem ludzi, którzy nie znając
zupełnie rzeczy opisywanej, mówią do
czytelników równie niedoświadczonych.
Powieść z czasów królowej Wiktorji do
wiodła, iż nie dotykając w romansie za
gadnień płciowych szczegółowiej, niżby
się to dało uczynić wobec klasy złożonej
z piętnastoletnich dziewcząt, można być
bardziej zajmującym, niż w opowiadaniu
osnutem przedewszystkiem na tematach
seksualnych. Wiedzieli o tem czytelnicy
„Don-Quichota", a całe pokolenia czy
telników doszły do wniosku, że „Robin
son Crusoe", jest ciekawszą lekturą niż
„Moll Flanders". Nie wszystkie jednak ro
manse z czasów królowej Wiktorji pomi
jają problemat erotyczny. Ouida przera
żała współczesnych, tak jak jej następ
cy przerażają czytelników okresu georgjańskiego. Grant Allena bojkotowano
przez parę lat z powodu „The Woman
Who Did", Za czasów królowej Wiktorji
tłumaczono przecież i omawiano Zolę i
Maupassanta, których powieści wydawały
się wtedy krańcowym punktem swobody.
Zdefinjowanie romansu erotycznego jest
rzeczą bardzo trudną. Można nazwać
„Manon Lescaut" romansem erotycznym,
tak jak romansem morskim nazywa się
„Murzyna z załogi „Narcyza", Ale okre
ślenie to nie będzie miało ścisłych pod
staw. Pisarzem pornograficznym jest ten,
kto na wzór prostytutki wyzyskuje in
stynkty płciowe. Ale poezja jednego czło
wieka stanowi często tylko rozwiązłość
innego. Czy podobna potępić „Podróż
sentymentalną" Sterne'a, która przecież
zawiera momenty w najściślejszem zna
czeniu tego słowa nieprzyzwoite? Dzisiej
sza beletrystyka uczy się dopiero trakto
wania szeregu tematów erotycznych. Do
tychczasowe przemilczanie pewnych za
gadnień nie pozwoliło ludziom pracować
nad uświadomieniem sobie własnego do
świadczenia, trzeba bowiem wiele mówić
i pisać, zanim się zdoła pojęciowo ująć
jakieś doznanie. Wobec konieczności po
rządnego pisania i mówienia zaczynamy
odkrywać nowy świat w tematach seksu
alnych.

Ustęp dialogu, dający wyraz poglądom
Shawa na tak żywo omawianego w ostatnich czasach „Ulyssesa" Joyce’a, za
sługuje na dosłowne przytoczenie.
S h a w. Gdy zażądano ode mnie trzech
gwinei za ,,Ulyssesa",, powiedziałem, że
nie dam ani grosza ponad cztery szylingi
sześć pensów. Urywki z niego czytałem
w „Little Review", ale nie wiedziałem,
że składają się wszystkie na historję jed-

G. B. SHAW
portret Waltera Tittle

nego dnia w Dublinie, W „Ulyssesie" za
jęła mnie klasycznej wartości literacka
wiedza Joyce'a i fakt, że sam kiedyś w
Dublinie byłem młodym człowiekiem. Nie
pojmuję, dlaczego należałoby ograniczać
swobodę mówienia o sprawach erotycz
nych, ale wobec Joyce'a to pytanie wogóle się nie nasuwa. Zato nasuwa się py
tanie, czy trzeba w literaturze zakreślać
granice nieprzyzwoitości języka. Zależy to
jednak od stanowiska. Gdyby ktoś powie
dział Dickensowi albo Thackerayowi, że
porządny pisarz, jak ja, użyje w sztuce
teatralnej słowa „jucha", i że nadzwy
czajnie wybredna aktorka, która gra tyl-

G. B. SHAW
na wywczasach letnich

ko pięć ról, wymówi je na scenie bez
zwrócenia czyjejkolwiek uwagi, nigdyby
w to nie uwierzyli. Ja jednak jestem
tak staroświecki i przeczulony, że zlą
kłem się, usłyszawszy po raz pierwszy,
jak jakaś pani nazwała kogoś „złajdaczonym chłopem".
Nie umiałbym napisać słów, których
używa p. Joyce; skromność nie pozwoli
łaby mojej ręce wypisywać liter, nie po
trafiłbym też zainteresować się temi in
fantylno - klinicznemi nieprzyzwoitościami, które zdaniem jego warte są przyto

czenia. Ale gdyby rzeczywiście warto by
ło o nich mówić, nie miałbym nic prze
ciwko temu, mimo że sam ubrałbym je
w nieco bardziej salonową formę. Może
za dziesięć lat będą one rozsypane po
wszystkich stronach dzieła jakiejś pisarki,
a biografja Franka Harrisa znajdzie się
we wszystkich księgarniach. Gdy Linneusz
pisał o zapłodnieniu roślin, okrzyczano
botanikę jako naukę niemoralną. Ale w
istotnej szczerości nie zrobiono postępu
od czasów Russa. Harris nie obnaża się
tak jak św. Augustyn albo Bunyan.
H e n d e r s o n , Dawna obrona „naturalistów" za Zoli wspierała się na uczci
wości przedstawienia. Jako argument po
dawano zawsze konieczność powiedzenia
całej prawdy, jeżeli sztuka ma być gra
ficznym obrazem życia ludzkiego. Zola
bronił swojego traktowania tematu w
„Therese Raąuin", dowodząc, że było ono
naukowo dokładne i staranne, nie zaś
pornograficzne. „La terre", w której pełno
jest opisów aktu płciowego, nie jest jed
nak szkodliwa, gdyż nie drażni zmysłów.
„Nana" jest studjum fotograficznem kur
tyzany francuskiej — wzruszająca, zaba
wna, bolesna, straszliwa, mimo to zawie
ra minimum języka dzisiejszej „poule",
języka „maison de passe". „Ulysses" zato
pełen jest bizydnich słów i "mysiow> cl
obrazów. Czy brudny sposób wyrażania
się o funkcjach ciała, które naogół nie by
wają omawiane publicznie, i o fizjologji
seksualnej, sprowadzającej je do pier
wiastków zwierzęcych, może być w inte
resie moralności ogólnej?
S h a w (stanowczo). Czy jakiekolwiek
rozważanie życia płciowego jest w intere
sie moralności publicznej? Ci, którzy po
tępiają „Ulyssesa", musieliby po namyśle
nad własnem stanowiskiem w tej sprawie
odpowiedzieć „nie", taka zaś odpowiedź
natychmiast potwierdziłaby ich głupotę.
„Ulysses" jest dokumentem, produktem
namiętności dokumentowania, równie mo
cnej jak namiętność artystyczna — może
jeszcze mocniejszej. Bo dokument to ko
rzeń i pień, którego kwieciem są twory
wyobraźni. Demon dokumentacji zmusił
Joyce'a do spisania tego wszystkiego, co
może myśleć i wyobrażać sobie w ciągu
jednego dnia młody człowiek, mieszka
jący w okolicach Dublina. Powstaje pyta
nie, czy dokument jest autentyczny? Gdy
bym po przeczytaniu kilku jego fragmen
tów, wyraził obawę, że tak, wtedy wolno
panu powstać z żądaniem, aby Dublin
zmieciono z powierzchni ziemi, a jego
fundamenty przysypano solą. Ja wtedy
mogę odrzec: proszę, niech pan tak uczy
ni. Ale to nie odbierze mocy dokumen
towi.
Dublińscy „Jackeens" za moich cza
sów, studenci medycyny, młodzież miej
ska bardzo była podobna do bohaterów
Joyce'a. Brudne rozmowy obniżały po
ziom ich zmysłowości, którą można im
było równie dobrze pokazać jako poetycz
ną i pełną siły życiowej. Chciałbym mło
dych ludzi z Dublinu zorganizować w klu
by dla czytania „Ulyssesa", aby mogli za
stanawiać się nad pytaniem „czy jeste
śmy tacy?", a gdyby głosowanie wypadło
twierdząco, przejść do następnego pyta
nia: „czy powinniśmy tacy zostać?", na
co, mam nadzieję, danoby przeczącą od
powiedź. Bez nieprzystojnego obnażania
nie można leczyć ani ciała, ani duszy. J e 
żeli pan odrzuci wszystkie sprośności,
które opisuje i dramatyzuje Joyce, odrzu
ci pan zarazem całego „Ulyssesa": nie bę
dzie on dla nas ciekawszy niż mapa z Xll
w. Jeżeli zniszczy pan książkę, pozosta
wiając złe obyczaje w ukryciu, to stanie
się pan obrońcą brudu zamiast być obroń
cą moralności...
Interesujące są tu także uwagi Shawa
na temat teorji względności i związane z
pojęciem względności spostrzeżenia doty
czące nagrody Nobla. Najwięksi w litera
turze stanowią zazwyczaj, zdaniem Shawa,
przedmiot zaciętych sporów, wskutek cze
go pozostają poza obrębem współzawod
nictwa. Jest ona, śmieszną w zakresie
sztuki, loterją dla tych wszystkich, któ
rzy na podstawie zgodnej opinji zyskali
minimum rozgłosu. Tylko niekiedy zdarza
się, że autor o znaczeniu międzynarodowem, jak np, Yeats, zdobędzie owe czter
dzieści tysięcy dolarów. Naogół nagrodę
Nobla można uważać za pożyteczną, lecz
przypadkową pomoc dla pracowników umysłowych.
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Polska na wystawie sztuki dekoracyjnej w Paryżu
Korespondencja własna „Wiadomości Literackich”
P a r y ż , w czerwcu 1925.
Sekcja polska na wystawie sztuki de
koracyjnej w Paryżu odniosła niechybne
zwycięstwo. Jest przedewszystkiem ma
nifestacją naiwnego idealizmu polskiego,
na którym nie tak już zawsze źle wy
chodzimy, Naiwność ta wyraźnie przebi
ja w dosłownem braniu haseł i pięknych
frazesów, tego nimbu, którym Europa
naogół otacza swoje hadlowe i niehan
dlowe (co gorsza) przedsiębiorstwa.

Na Cours . la . Reine zbudowano po
dług projektu Józefa Czajkowskiego pawi
lon*); w planie poziomym jest to obszer
ny prostokąt; w środku ośmioboczna sa
la, sałle d'honneur, uwieńczona bardzo
misterną wieżą z żelaza i kryształu. Z
jednej strony salę główną poprzedza ma
ły przedsionek i duże atrjum, za salą z
drugiej strony znajduje się mały salonik
prostokątny, zawierający jedyne „okazy
wystawowe" całego pawilonu — garnitur
meba do oficjalnego salonu.

czar jej polega na tem, że wnosi odmien
ną, jakby trochę wschodnią, nutkę w
całość pawilonu. Jest to monumentalne
dzieło, jedna z lepszych rzeźb Kuny, ła
godna w linji, zwłaszcza profile ma cza-

niesiony, ale doskonały okaz przystoso
wania malarstwa do architektury, leżący
na linji rozwojowej polskiego wielkiego
malarstwa ściennego XIX—XX ww,, na
linji Matejko _ Wyspiański, Poczucie de-

WNĘTRZE PAWILONU POLSKIEGO
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SGRAFFI71 ŚCIENNE WOJCIECHA JASTRZĘBOWSKIbuO

Otóż przed urządzeniem wystawy sły
szeliśmy piękne hasła o tworzeniu nowe
go stylu, o wielkim wysiłku artystycznym,
0 pokazie dorobku artystycznego, i t. d.
1 t. d. W rzeczywistości wystawa sztuki
dekoracyjnej jest to wielki jarmark* i
każde z państw, jak każda z firm, biorą
cych w nim udział, obliczało swój udział
na zyski i uważało je za reklamę — poprostu za reklamę. Czechy w czerwonym
okropnym pawilonie reklamują swoje
zdrojowiska, Austrja szlachetniej rekla
muje swoich wielkich ludzi, których na
zwiska wypisane są na ścianach pawilo
nu. Małemi pod tym względem wyjątka
mi, które zadanie swe pojęły jako na
prawdę
manifestację artystyczną, są

Pawilon ma swoje wady, ma swoje
zalety. Do wad należy wydłużenie atrjum,
co zakrywa wieżę od strony wejścia, du
że przestrzenie niczem niezapełnionych
ścian, na zewnątrz malarskość pewnych
dekoracyj zewnętrznych, jak np, szereg
wachlarzyków ułożonych w trójkąty po
nad głównemi wejściami, lub choinek z
kutego żelaza, zdobiących załomy wieży;
do wad, dla mnie osobiście bardzo mi
łych, zaliczyć należy wpływ ruskiego bu
downictwa drewnianego, który przebija
zwłaszcza w bocznej fasadzie, gdzie zie
lone drobne daszki, opadające z wieży,
przykrywanej od góry też listkami zie
lonej blachy, przypominają jakąś cer
kiewkę na Pokuciu czy na Czerwonej

rujące. Podoba się ogólnie, — jak mówią,
znalazła już nabywcę. W przedsionku umieszczone są dwa witraże Mehoffera,
przeznaczone do katedry wawelskiej.
Późniejsze dzieła mistrza nie okupują
chaotycznej kompozycji czystością bar
wy — i w porównaniu z fryburskiemi wi
trażami tracą ogromnie.
Najokazalej i najdoskonalej przedsta
wia się sala główna; ośmiobok z sześciu
wielkiemi panneaux Stryjeńskiej, przykry
ty kryształową kopułą, opartą na ośmiu
czarnych słupach, rzniętych w dębie, wy
dobytym z dna Wisły, gdzie przez całe
stulecia zapewne nabierał surowej, czar
nej barwy. Doskonałe proporcje tej sali
to jej największe ozdoby, ale ścienne ma
lowidła Stryjeńskiej zmieniają ją na pra
wdziwy klejnot. Cały niezmiernie-cha
kterystyczny zmysł dekoracyjny Stryjem
skiej znalazł tu w pełni swe zastosowat
nie. Nie jest to, jak to się często obecnie
zdarza, obraz stalugowy, niezwiązany ni
czem ze ścianami, na które został prze-
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Szwecja, Danja, Holandja, a przedewszy
stkiem — Polska. Przedewszystkiem dla
tego, że jej manifestacja artystyczna jest
zamkniętą całością, podsumowaniem pew
nych wysiłków, lecz zawiera również rzut
w przyszłość. Wysiłki te — to praca kil
kunastu (kilkudziesięciu, jeśli sięgnąć do
Witkiewicza i Matlakowskiego) lat, mają
ca na celu stworzenie własnego stylu.
Nie czas tu i nie miejsce na wdawanie
się w polemikę, czy założenia, z których
wyszli twórcy pawilonu polskiego na wy
stawie, mają rację bytu, czy sztuczne
tworzenie stylu może dać takie rezulta
ty, na jakie twórcy ci liczą — i czy nie
czeka ich za lat kilkanaście taki zawód,
jaki spotkał ostatecznie Witkiewicza.
Jest to kwestja osobna, którą może kompetentniejsze pióro poruszy na łamach
„Wiadomości". Odrzućmy także tę całą
literaturę — i to powiedzmy szczerze —
kiepską literaturę, jaka była myślą prze
wodnią pawilonu, a której zresztą twór
cy jego na szczęście nie podkreślają. Te
wszystkie „wieże Światowida", „kontyny",
bogowie i boginie (ciekawych odsyłam do
druzgocącej „Mitologji" Brucknera) jako
teorja są wątpliwej wartości. Ale Stry
jeńska ma talent i indywidualność, — i
dlatego zachwyciła nas, oczarowała.

Rusi. Do zalet należy przedewszystkiem
prześlicznie, lekko narysowana wieżyca,
oraz logiczne, zgrabne i nader miłe roz
planowanie wnętrza. Od chwili przejścia
przez doskonałe, kute w żelazie odrzwia,
odczuwa się taką harmonijną łatwość w
podziale przestrzeni, — atrjum, przedsio
nek, sala i końcowy salonik mają taką
linję logiczną wzniesienia się i opadu, —
że nader szybko zapomina się o wadach
pawilonu.
Atrjum, otoczone kolumnadą, zdobią
prześliczne
„sgraffiti"
Wojciecha J a 
strzębowskiego, Sgraffiti te, oparte o
motywy pisankowe, śwetnem były tłem
dla pięknych góralskich kostjumów, zle
wając się z niemi w doskonale sharmonizowaną całość. Nawiasem mówiąc, or
kiestra góralska, witająca prezydenta
Doumergue’a i gości na otwarciu pawilo
nu, cieszyła się i cieszy do dziś dnia ogromnem powodzeniem. Pośrodku atrjum
stoi doskonała, spokojna rzeźba Henry
ka Kuny. Nie jest ona zupełnie sharmonizowana z otoczeniem, ale może właśnie
*) Zdjęcia pawilonu i rzeźby Henryka
Kuny umieszczone były w nr. 74 „Wia
domości".

lantowa wieża błyszczy jak olbrzymi
Koh - i - Nor pomiędzy zielonemi liśćmi
kasztanów, kopuła sali zdaje się być wy
sadzana djamentami, a subtelne oświetle
nie atrjum daje złudzenie poświaty księ
życowej. To też wieczorami tłumy cisną
się nieprzerwanie do pawilonu, zachwy
cając się oświetleniem, architekturą, ma
larstwem, no i tańczącymi góralami, pod
wodzą Heleny Roy-Rytardowej i orkie
stry z Mrozem i Bartkiem Obrochtą na
czele. Proste i ładne ławy, umieszczone

ten już dał. Chodzi tu (oczywiście okre
ślając zgruba) o wydobycie naturalnych
zdolności, ukrytych w dziecku, przez umiejętnie stosowane pobudzanie, w prze
ciwieństwie do narzucania pewnych zgóry uznanych kanonów. Szczególniej do
datnie rezultaty okazują szkoły warszaw
skie, szkoła przemysłu artystycznego w
Krakowie oraz szkoła przemysłu drzew
nego w Zakopanem.
W Wielkim Pałacu na dole umiesz
czono umiejętnie dobrane okazy przemy-
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koracyjności linji, barwa u Stryjeńskiej
nie ma sobie równych w malarstwie polskiem, a kto wie — może i w obcem.
Monumentalność tego malarstwa w prze
ciwstawieniu do modnych obecnie ,,obrazków", gdzie drobność, szkicowość—
to pierwszy warunek pokupności, jest
czemś tak niezwykłem na tle rynku ma
larskiego współczesnej Europy, że słusz
ny wśród obcych budzi podziw.
Z sali głównej przechodzimy do naj
mniej szczęśliwego oddziału sekcji pol
skiej: do pokoju, gdzie są wystawione
meble przeznaczone do gabinetu prezesa
rady ministrów: są one okazałe, ale dość
pospolite, i nie mogą iść w porównanie
z innemi polskiemi meblami na tej samej
wystawie, mimo częściowej wspólności
utorów. Tmaj znajduje się bardzo pięk
ny w kolorze, choć niejasny w kompozy
cji, kilim Stryjeńskiej, wykonany przez
Marję Śliwińską.
Pawilon w całości swej obliczony jest
raczej na efekt wieczorny; wówczas bry
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Juljan Tuwim
SPRAWOZDANIE Z PODRÓŻY
NA WYSTAWĘ SZTUKI DEK O RACYJN EJ W PARYŻU
Jest w tym Paryża
Dużo krzyku i rozpusty,
I jest
,,Exposition des A rts Decoratifs“.
A ja siedzę w knajpce w pobliżu
I piję aperitif,
Piąty czy szósty.
Na trotuarze
W krześle plecionem
Siedzę i gwarzę
Z drzewem zielonem:
— Arbre! Ecoutez!
Votre sante!
C'est vous — le plus beau pavillon polonais!
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w ścianach atrjum, podobne są do przyźb;
siedzi się na nich wieczorami bardzo mi
ło, oddychając atmosferą Polski, zaklętą
w tych ścianach.
Oprócz pawilonu, sekcja polska zaj
muje część Galerji Inwalidów, oraz od
dział w Wielkim Pałacu. W Galerji Inwa
lidów znajduje się zapewne najpiękniej
sza rzecz polska, jaka się znajduje na
wystawie. Jest nią wnętrze kapliczki
rzeźbionej w drzewie,
dzieło Jana
Szczepkowskiego. Umiejętność wydoby
cia całego efektu, zawartego w opraco
wywanym materjale, wraz z prostą i prymitywizującą kompozycją stanowi tu peł
ną harmonji całość. Jedyny zarzut — to
pewna rozwiewność głównej kompozycji

KAPLICZKA JANA SZCZEPKOWSKIEGO

ołtarzowej, do której tak mocno i wyra
ziście zmierza całość konstrukcji. Obok
tego znajduje się eleganckie, bardzo po
dobające się publiczności francuskiej
wnętrze (sala jadalna) Wojciecha J a 
strzębowskiego, ze ślicznie batikowanemi
ścianami (Kogutówna i Kalecianka), oraz
poważny, mocny w wysiłku, bardzo har
monijny gabinet Mieczysława Kotarbiń
skiego. Prócz tego kilimy Brzozowskiego,
Czajkowskiego, Dobrodzickiego, Jankow
skiego,
Jastrzębowskiego, Kosseckiej,
Młodzianowskiego, Tretera, Trojanow
skiego i t. d.
Zaraz za sekcją polską Galerji Inwa
lidów znajdują się „atrakcje polskie",
składające się z małej scenki, kiosku uwieńczonego „zwierzynieckim konikiem",
gdzie się sprzedają wyroby „Przemysłu
Ludowego", kiosku „Turyspolu" oraz ma
łej przydrożnej kapliczki. Wszystko, z
niezmiernym humorem w linji i w barwie,
zaprojektowane i wykonane przez Karola
Stryjeńskiego,
W Wielkim Pałacu znajduje się cie
kawy i ważny oddział szkolny, który po
kazuje nam gruntowny przewrót, jaki się
w ostatnich czasach dokonał w metodach
nauczania artystycznego w szkołach pol
skich i jak dodatnie rezultaty przewrót
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słu ludowego, bardzo ubogo i jednostron
nie reprezentowaną „sztukę książki pol
skiej", miłe kawałki wnętrz Trojanow
skiego i Stryjeńskiego, trochę projektów
z dziedziny architektury, wreszcie mnó
stwo wyrobów artystycznych — kilimów,
batików, ceramiki, zabawek i haftów.
Oddział ten przedstawia się bogato.
Jedna jeszcze uwaga: co robią obfi
cie rozsiane po polskich działach sece
syjne rzeźby p. Szukalskiego, które nie
mają nic wspólnego z ideami p, Warchałowskiego, nic wspólnego ze sztuką pol
ską? Jakiemi drogami znalazły się one
— i to w tak obfitej mierze — na wysta
wie, gdzie nie widzimy dzieł takich rzeź
biarzy,
jak
Dunikowski,
Zamoyski,
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Trzcińska _ Kamińska, Wittig, Ostrow
ski i t. d. i t. d.?
Otwarcie pawilonu polskiego było
sensacją nie tylko dla kolonji polskiej w
Paryżu, ale i dla wielu artystów cudzo
ziemców, wreszcie nawet dla szerokiej
publiczności. Jeżeli tu i owdzie znalazły
się pewne uchybienia, których nie stara
łem się przemilczeć, to artyści nasi pod
twardą i pewną ręką wodza, p, Warchałowskiego, pokazali taką czystość polskich
intencyj artystycznych, taką siłę tych
intencyj i taką indywidualność wyrazu,
że nie łatwo przyszło to artystom fran
cuskim przyjąć do świadomości, wo
bec kompletnego fiasca artystycznego
wystawy jako całości, a zwłaszcza części
francuskiej. Część bowiem francuska
świadczy niechybnie o załamaniu się
znakomitej dotychczas linji rozwojowej
sztuki francuskiej i powinna wzbudzić
poważne obawy w sercach jej miłośni
ków, Nas jednak powinna napawać pra
wdziwą dumą rola, jaką odgrywamy na
wystawie paryskiej, rola młodego i ożywczego powiewu wśród starej kultury,
na której zaczynają się zarysowywać po
ważne szczerby i rysy.
Jarosław Iwaszkiewicz,
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Ku ciszy s e r c a
Kazimierz Wierzyński. Pamiętnik miło wę Boga, wtenczas kres wszelkiej bła
ści, Okładkę rysował E, Bartłomiejczyk, hości, a wszystko staje się objawieniem,
(Warszawa), „Ignis", (1925); str, 56 i 2nl. I to jest chwila cudu, chwila przemie
nienia, jak na górze Tabor, chwila na
Coraz bardziej stajemy się chwalcami rodzin tego kosmicznego uczucia, które
gigantyczności. Czasami zdaje się, iż przelewa się w poezję. Świadomym poe
wśród spraw i rzeczy tego świata do tą tych cudów codziennych, cieniów
strzegać zaczynamy jedynie to, co tylko uśmiechu na ukochanej .twarzy i błysków
ogromem przyświadcza swemu prawu do zapomnianych przez skryte już za widno
istnienia, tak iż mimowoli przypominają kręgiem słońce, jest Wierzyński. Każde
się mądre słowa Jerzego Sorela o tych, takie zdarzenie, tak małe i niedostrze
galne, mówi do niego językiem wiecz
ności, bo

„6ość nieznany"
Bibljoteka Laureatów Nobla pod redak
cją dra Stanisława Lama. Tom 32. Mau
rycy Maeterlinck. Gość nieznany. Prze
kład F. Mirandoli. Poznań, Wydawnic
two Polskie, 1925; str. VIII i 324 i lOnl.

Moretti
Marino Moretti, Dwie sieroty. Powieść,
Przekład F. Baturewicza. Warszawa,
„Sfinks", (1924); str, 4nl, i 354 i 2nl, —
Moja matka. Przekład z włoskiego F, Ba
turewicza z przedmową Alfreda Panziniego. Tamże, (1925); str. 8nl, i 288 i 1 ryc.

„Gość nieznany" jest symboliczną
personifikacją niewiadomego, ściślej bio
Na tle dzisiejszej produkcji romanso
rąc — tej obszernej przestrzeni między wej powieść Marina Morettiego przypo
rzeczywistością a niewiadomem, we wła- mina rybacze domki w Cesenatico, tak
ściwem znaczeniu, którą nazywamy ta nieskończenie dalekie od zamerykanizojemnicą. Bo d1a zdecydowanego agno
styka Tajemnica (przez wielkie T) nie
istnieje: rezygnacja z tajnych poszuki-

„...z tych błahych rzeczy nagle się
wytwarza,
W niedocieczony sposób wzbija się,
wyrasta,
Jakaś powaga wielka, jak łuna z nad
miasta,
Powaga tej miłości, która aż przeraża",
I wówczas dopiero, gdy rozumie do
niosłość rzeczy małych i najmniejszych,
objawia mu się wielkość świata, który,
wie już teraz, przepojony jest „odde
chem równym i jednakim", tworzącym
i pogrążającym słońca i gwiazdy. Do te
go świata, jak do swej miłości, która
przecież także sięga w eony, wyciąga
ręce modlące się i w wielkiej ciszy ser
ca bełkoce słowa, zawierające cały jego
podziw niezmierzony:
„Jak cię ogarnę, zrozumiem,
Umiłowanie moje!"
KAZIMIERZ WIERZYŃSKI
wykonał dla „Wiadomości Literackiej"
Karol Pęcjerski

„Jak cię ogarnę, świecie bez dna, jak
cię obejmę, miłości bez dna?" — oto py
tania, zawarte, w tej czy innej formie,
w każdym prawie utworze „Pamiętnika
miłości". To religijne uczucie przenika
słowa „Pamiętnika", ten religijny stosu
nek do wszystkich spraw ziemi i nieba
znamionuje każde przeżycie, które —
niby w prawdziwym pamiętniku — zapi
sane w tej książce zostało. Trafnym
instynktem wiedziony, dał Wierzyński
ostatniemu swemu zbiorowi ten właśnie
tytuł. To nie jest książka, którą pisał
łowca przygód, wychodzący codzień na
mozolne ich szukanie; przygody same
przychodziły do poety, choćby zamknię
tego w swym pokoju, przygody, jak ów
„listek do szyby przyklejony", o którym
mówi Norwid, a on, poeta, patrzał tylko
w ich oczy, znajdował w nich „Bożą
nagrodę" i każdą z nich przenosił do
swego pamiętnika, prostego i bez pre
tensji, jak książka do nabożeństwa.
Ten religijny, słabiej lub silniej uświa
damiany sobie, stosunek do świata, to
nowa zdobycz Wierzyńskiego. Stopień
świadomości odgrywa jednak drugorzęd
ną rolę, gdy sam fakt istnienia oddzia
ływa w głąb i zmienia to, co najistot
niejsze u poety: sposób odczuwania
świata i poetycką fakturę, uczucia te
wyrażającą. Gdy dotychczas Wierzyński
0 tyle tytko utrzymywał łączność ze
światem, o ile dał się przemienić na bar
wę i dźwięk, „Księżyc zakochanych",
pomieszczony w „Pamiętniku miłości",
wskazywałby, że stosunek ten ulega
znacznej zmianie. Nie poetycka przygoda
interesuje Wierzyńskiego, ale objekt
marzenia „sam w sobie", nie zdolność
zamienienia czegoś na egotyczne prze
życie, ale możność obcowania z czemś,
co przychodzi z zewnątrz, niby niezgłę
biona zagadka. W ten sposób na widno
kręgu podmiotowego odczuwania zjawisk
pojawia się u Wierzyńskiego coś nie
pojętego i z innego wywodzące się świa
ta: rzecz. Pozaludzkie poczyna poecie
odsłaniać swą tajemniczo dotychczas
przysłonioną twarz,
a przestawanie
z tym cudem, dostępnym człowiekowi
przez objawienie tylko, sprawia, że Wie
rzyński, acz nieśmiało jeszcze, uderza
w dotąd obce sobie tony epiczne, Rzecby
można, iż teraz dopiero dorósł on do
kontemplacji, do obcowania ze światem
przedmiotów, gdy poznał, że niema rze
czy małych ani wielkich, a wielkość
1 małość zależne są jedynie od tego, czy
zdoła się wyczuć w nich to ogromne
tchnienie, które idzie przez firmamenty.
I tak drogą religijnego wzniesienia do
chodzi Wierzyński do tego, co stanowi
podstawę nieświadomej religijności współ
czesnych poetów, śpiewających chwałę
motorów i aeroplanów, I ich dusze pło
ną zachwytem dla rzeczy, podobnie jak
się to dziać zaczyna u Wierzyńskiego,
i im świat wydaje się czarodziejską fan
tazją, choć brak im mocnego dna dla
tych uczuć, co sprawia, iż są raczej
fenomenologami świata niż jego piew
cami, Zbieżność jednak tych dążności,
tak dalekich sobie pozornie, świadczy,
jak niekłamanie współczesnym poetą
jest Wierzyński, wyrażający w ostatniej
instancji tę samą postawę ideową, która
służy za zrąb śpiewakom peanów ku
czci zgiełkliwego patosu dnia dzisiejsze
go. Tamtym jednak sądzone jest stanąć
wobec chwili, w której powtarzać będą
słowa króla judejskiego „marność nad
marnościami i wszystko marność". Wie
rzyński minął już te Scylle i Charybdy,
i dlatego spokojnem okiem patrząc na
początek i niewiadomy koniec swej pra
cy, mówić może, że oto odgadł swe
przeznaczenie:

którzy ogromność biorą za wielkość,
Żadna książka nowoczesna nie jest wol
na — i może być nie powinna — od
tego ,,kultu olbrzymów", a wszystkie
hymny śpiewane dziś na obu półkulach
na cześć drapaczy nieba, wciąż wwier
cających się w niebo jak wieża Eiffla,
i wszystkich wspaniałości techniki współ
czesnej, — wywodzą się w znacznej czę
ści z tego właśnie nabożeństwa do roz
miarów, Gdy więc na tle tej poezji po
jawi się taka książka, jaką jest ostatni
tom Wierzyńskiego, „Pamiętnik miłości",
to dystans, który ją dzieli od koturno
wych pochwał wzlotów aeroplanowych,
jest tak wielki, iż wydać się ona musi
czemś aż nazbyt skromnem, cichem i jak
by tylko wyznaniem osobistem, pisanem
dla siebie jedynie i zamykającem się
w jakimś małym świecie najcichszych
myśli i westchnień. Prawda: książka ta
nie ma w sobie technicznego patosu
współczesności, znamionującego tyłu poe
tów dnia dzisiejszego. Co więcej, jakby
na przekór tamtym dążnościom, — książ
ka ta śpiewa chwałę zdarzeń drobnych
i nikłych, mieszczących się niejako
w granicach czterech ścian pokoju, a sam
autor „Pamiętnika miłości" ma świado
mość tego swojego wyzywającego stano
wiska, Jest bowiem w tomie tym utwór,
będący kluczem do zrozumienia „Pa
miętnika" i świadczący, jak bardzo pew
ny jest Wierzyński prawdy tego, co gło
si, Utworem tym jest wiersz „Błahe zda
rzenia", śpiewający chwałę rudych wie
wiórek, skaczących po sosnach, i kluczy
dzikich gęsi, z krzykiem odlatujących za
różowy widnokrąg. Skąd ta pochwała
błahości? I czem być mogą błahe te zda
rzenia, które stały się przedmiotem na
tchnień autora „Wiosny i wina", wobec
zdarzeń, wypełniających szumem swym
świat cały?
Gdyby Wierzyńskiemu przyszło na
pytania te odpowiedzieć „modo dissertationis", odparłby, że cokolwiek i gdzie
kolwiek dzieje się na szerokim świecie,
wszystkie zdarzenia, wielkie i małe, są —
błahe. Wszystko, co znajduje się w pro
mieniu ludzkiego istnienia, jest, a ra
czej być może, błahe. Błaha jest nasza
miłość, która jest przecież jedną z miljonów miłości drgających i krwawiących
się na wielkim obszarze światów, jak
błaha i niedorzeczna wydać się może
prometejska prężność człowieka, budu
jącego góry z żelaza i betonu. Niema
zdarzenia, niema myśli, niema dzieła,
którego nie mogłoby się tyczyć miaż
dżące słowo Salomonowej mądrości o
„nicości i tylko nicości". Wiewiórka ska
cząca po drzewach tak samo jest bła
hym przypadkiem w odmętach kosmosu,
jak najpotężniejsze pomniki stalowe na
szej dumy ludzkiej. Wiara w rozmiary
przysłania nam tę prawdę, i dzięki tej
wierze skłonni jesteśmy mniemać, iż
źdźbło trawy, więdnącej w rowie przy
drożnym, jest czemś bardziej błahem od
kolosu olbrzymiej maszyny, tworu wy
tężonej genjalności całych pokoleń, Ale
Wierzyński nie ufa dekoracyjności roz
miarów, „Niema rzeczy wielkich ani rze
czy małych” wyznaje w swej książce.
Jeśli uczucie miłości, która rozsadza
serce, i ten powiew, co przejdzie nagle
szczytami drzew, jest marnością jeno,
to marnością jest zgiełk olbrzymich
miast i wszystkie wieże Babel, napróżno
wspinające się w niebo. I tam, na
siedemdziesiątem piętrze nowojorskiego
Woolworth Building, mieszkać może ta
ka sama pustka, ślepa od rozpaczy, jak
w najnędzniejszem miasteczku polskiem, „Oto jest ziemia moja, oto niebo moje,
gdzie dzień podobny jest dniu jak kopje Oto dni, co minęły, i dni, które miną..."
fotograficzne.
Poecie zajść więc mogą drogę tylko
Niewielu jest poetów, którzyby z ta
zdarzenia błahe; tylko takie zdarzenia ką pogodą mówić mogli o dniach, które
opiewać on może i co więcej, musi. przyjdą, mając pewność, iż nie mogą to
Niema żadnych różnic: wszystko jest być dni klęski.
objęte Żelaznem prawem równoupraw
Wiłam Horzyca.
nienia w błahości, i nie rozmiary, oszo
łamiające tylko słabych i nieświadomych,
stanowić mogą to, co przełamać potrafi
zaklęte koło Salomonowej mądrości. Jest
jedno tylko, co kruszy ten mur nicości.
Gdy zdarzenie tak błahe, jak codzienny
zachód słońca, stać się potrafi oknem
POEZJ E
na wieczność, gdy w sprawie tak małoLEONARDA PODHORSKIEGO-OKOŁOWA
znacznej, jak uśmiech przypadkowo do
strzeżony w twarzy mijającej nas na
Cena zł. 1J20
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MAURYCY MAETERLINCK
MARINO MORETTI

wań i odkryć równa się odstąpieniu od
niej. Tajemnica zaczyna się tam, gdzie
istnieje jakieś, ciasne choćby, przejście
do kraju nieznanego — nikły chociażby
ślad dla wszczęcia poszukiwań.
Maeterlinck nie przyznaje się do
okultyzmu, tem mniej do spirytyzmu.
Nie jest również teozofem. W tym sze
regu studjów na tematy „nadprzyrodzo
ne" uderza brak naiwnej wiary (lub
choćby jej naśladowania), właściwy wielu
głosicielom powszedniego cudu. To świad
czy jednak o czemś więcej niż o samej
tylko względnej prawdzie przeżyć. Na
wet w wierze rdzennego intelektualisty
Zachodu przemawia trzysta lat oddzia
ływania metody naukowej opartej ną
eksperymencie. Na granicy świata du
chów nie opuszcza go łagodny lecz niezwalczony sceptycyzm.
Te dwie przeciwstawiające się ten
dencje stanowią o pewnej chybotliwości
dowodzeń „Gościa nieznanego". Po
szczególne twierdzenia wkraczają jedno
cześnie na teren, dla którego okupacji
wystarczyło jedno. Najważniejszy powab
książki zawiera się niewątpliwie w spo
sobie, z jakim Maeterlinck stawia ogrom
ny znak zapytania nad człowiekiem, lo
sem jego i losem świata. Nie robi tego
w sposób gwałtowny i wstrząsający: —
dostrzegłszy, że na płaszczu tajemnicy,
oświetlonym udoskonalaną od trzystu
lat lampą rozumu, znajduje się wiele
pustych dziur, zakrytych niezdarnie naklejonemi łatami prymitywnej wyobraźni,
nie tarza się w rozpaczy — to dobre
dla barbarzyńcy. Prawdziwy Europejczyk
może jeszcze drży wśród ciemnego po
koju od natłoku zjaw wydobytych przez
własną wyobraźnię, ale drżenia tego
nie wprowadza do świata intelektu. Ro
zum duchów tak nieskończenie nikły,
niski poziom ich objawów, półzwierzęcy
lub drobnomieszczański charakter zjaw —
jakże to mizerne wobec konstrukcyj
umysłowych człowieka — pana stworze
nia! „Czyżby wielka dusza wszechświata
była jeno duszą wielkiego dziecka?"
Tyleż rezygnacji co i górnej pobłażliwo
ści zdaje się Maeterlinck pomieszczać
w słowach: „Pojmiemy teraz, że niema
nadziei pojęcia tu czegokolwiek".
Między temi opowiadaniami o rze
czach nadludzkich „Konie eberfeldzkie"
stanowią najbardziej spadzisty cypel nad
przepaścią, do której łatwo ześlizgnąć
się mogą (przyjąwszy objektywna sprawdzalność faktów) wszystkie ustalone są
dy o psychice człowieka i jego pokor
nych a wiernych sług. Ale niezależnie
od prawdziwości eksperymentu sam obraz
utalentowanego twórcy symbolizmu, któ
rego mózg nie jest w stanie wyjść poza
cztery działania arytmetyczne, stojącego
w pomieszaniu wobec czworonoga mate
matyka, ma w sobie coś, co zdaje się
podważać pewne ustalone — zdawałoby
się na zawsze — hierarchje i kolejności
bytu.
Przekład p. Mirandoli jest nierówny.
Uderza ilość błędów korekty — prawie
wyłącznie w słowach i terminach nie
polskich, Np, to samo nazwisko podane
jest w dwóch „wersjach”: dr, Galey,
dr. Goley — obie nieprawdziwe — idzie
tu prawdopodobnie o znanego metapsychika, dr. Geleya.
Andrzej Stawar.

Nakładem „Życia Teatru"
ukazał się
drugi tom „Bibljoteki Dramatycznej*

„Głaz graniczny^
dramat w 3 częściach

wanego życia wielkich miast. Ludzie Mo
rettiego są prości i przejrzyści, w ich du
szach niema miejsca na zawikłania, co
dzienne zajęcia nie pozostawiają im ani
chwili czasu na wyciąganie jakichkolwiek
wniosków z biegu wydarzeń. Moretti
w bezpretensjonalnem opowiadaniu, tylko
przez wydobycie jaskrawszych momen
tów, potrafi ukazać groteskowy tragizm
tego nawpół roślinnego bytu, w którym
spiętrzenie drobnych wydarzeń, dziecin
ne śmieszności, pozornie nieznaczne
szczegóły, prowadzą ostatecznie
do
wstrząsającej katastrofy, aby potem zno
wu stać się składowemi tonami w rów
nym, miarowym rytmie życia. Moretti
jest dobrym malarzem środowisk dosko
nale zakonserwowanych od niepamiętnych
czasów, jeżeli idzie o elementarność by
tu, Ale w jego sposobie kreślenia ma
łych miasteczek niema nic z rodzajowej
tendencji do karykatury; autor zdaje się
tu dochodzić do przedmiotu poprzez naj
szczersze ukochanie. W powieściach Mo
rettiego niepodobna spotkać ludzi złych,
czy naprawdę śmiesznych, wszyscy tu są
w gruncie rzeczy dobrzy, okoliczności
łydko mogły doprowadzić kogoś cz.asem
do popełnienia czynu karygodnego. Mo
retti śledzi życie swoich bohaterów od
wewnątrz, interesują go przedewszystkiem owe niewyraźne cienie, jakie od
wydarzeń zewnętrznych padają na wraż
liwą kliszę psychiki ludzkiej.
„Dwie sieroty" są właśnie takiem
sprawozdaniem ze zmian w duszach dwoj
ga dzieci, złączonych ze sobą niegdyś
głęboką miłością, która załamała się do
piero wtedy, gdy dawni przyjaciele spot
kali się jako ludzie dorośli. Chłopiec za
równo jak i dziewczynka spędził sieroce
dzieciństwo w internacie, ale gdy dziew
czynka z trudnych doświadczeń życio
wych czerpie siłę do walki, chłopiec mi
mo doskonałych tradycyj domu rodzin
nego zdobywa się tylko na pójście dro
gą najmniejszego oporu. Autor nie daje
bynajmniej analizy psychologicznej dwoj
ga dzieci, wystarcza mu zasugerowanie
czytelnikowi dziejów ich duszy, i w tym
celu pokazuje, jak widzi dziewczynkę
przyjaciółka z pensjonatu, chłopca zaś —
rozkochany w nim ojciec. Drobiazgowy
rysunek środowiska pensyjnego jest do
skonaleni tłem dla postaci cichej dziew
czynki, która tai w sobie myśl o zbrodni
ojcowskiej, z pośród grupy szkolnych ko
legów wyodrębnia się plastycznie postać
mniej wyrobionego życiowo Santina, O
wewnętrznej jednolitości opowiadania de
cyduje zasadniczy motyw sieroctwa dwoj
ga dzieci, motyw szczególnie, zdaje się,
ważny w twórczości powieściopisarskiej
Marina Morettiego.
„Moja matka" bierze motyw sieroctwa
za punkt wyjścia spowiedzi lirycznej, ujętej w formę powieściową. Nie jest to
już jednak motyw powieściowy w istotnem znaczeniu, lecz raczej rzeczywista
podstawa opowiadania, które zmierza ku
obcowaniu ze zmarłą „siostrą Filomeną",
miłującą, wedle słów Panziniego „rzeczy
wistość tę niewymowną, jaką jest poezja
prawdziwa, co było źródłem natchnienia
dla syna, dla jego uczuć i wyobraźni...
Z jej serca syn przelewał w opowiadania
swe i powieści całą głębię szlachetności
i szczerości uczuć". — Moretti rekon
struuje z opowiadań rodzinnych i daw
nych pamiątek historję dzieciństwa matki,
czas jej młodości — jest to częściowo
także i historja jego własnego życia,
w którem momentem najważniejszym
staje się portret „siostry Filomeny".
Rodzina, siostry, otoczenie ludzkie —
wszystko to przybiera formę niejasnych
cieni wobec zasadniczego tonu miło
ści ku morzu. Ale też wyizolowanie uczucia, wyodrębnienie go z innych ele
mentów życia ludzkiego mści się na tej
książce nużącym nieco przy dłuższej lek
turze — sentymentalizmem.
rr.

Emila Zegadłowicza
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„KATALOG PRASOWY PARA
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Do nabycia we wszystkich księgarniach

Do nabycia we wszystkich księgar
niach w cenie 3. zł.
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Plastyka

Wśród książek

Prof. dr. Feliks Kopera. Średniowieczne Bibljoteka Dzieł Wyborowych. Redaktor
malarstwo w Polsce, Z 211 rycinami w Stanisław Lam. Tom XXX, Juljan Ejstekście, 24 tablicami, w tem barwnych mond. Wspomnienia myśliwskie. Warsza
7 i 12 rotograwjur. Kraków, Drukarnia
wa, (1925); str. 157 i 3nl.
Narodowa, 1925; str. VII i lnl, i 250 i 2nl,
i 24 tabl.
Juljan Ejsmond, mimo iż liczy dopiero
około trzydziestu lat, wzbogacił już naszą
Oprócz popularnej książeczki Jaro literaturę czternastu książkami. Dorobek
szyńskiego i pracy Podlachy, przerwanej ten, poważny pod każdym względem, opo pierwszych zeszytach, mieliśmy do bok świetnych bajek, które zjednały sła
tychczas tylko oderwane studja i notatki wę autorowi, zawiera epokowy przekład
0 poszczególnych zabytkach naszego ma łacińskich dzieł Jana z Czarnolasu, prze
larstwa średniowiecznego. Studja te, bar kłady Sarbiewskiego, Petronjusza, para
dzo niejednolite pod względem poziomu, frazy Owidjusza, poezje oryginalne („Mi
pogłębienia i metody, nie obejmujące łość wieczna"), czarujące książki dla
przytem całości materjału i rozrzucone dzieci.
po różnych wydawnictwach, od dawna
już wymagały zebrania, usystematyzowa
nia i dopełnienia, które pozwoliłoby zdać
sobie sprawę jeżeli nie z całości zjawiska,
to przynajmniej z tego, co w chwili obecnej dostępne jest dla badacza.
Dokonania owej syntezy podjął się
właśnie dr. Kopera. Jako dyrektor kra
kowskiego Muzeum Narodowego był on
bardziej, niż kto inny, powołany do tej
pracy, ponieważ, jak to sam zaznacza w
przedmowie, „układając metodycznie i
inwentaryzując oryginały i podobizny
dzieł sztuki, dochodzi się do ugrupowania
okazów i przedstawienia kolejności zja
wisk". Dodać należy, że właśnie zbiory
krakowskie miały tu wartość szczególną,
cały bowiem ruch artystyczny średnio
wiecza koncentrował się w Krakowie,
^
af*,
Małopolska, a zwłaszcza Krakowskie
przechowały główną część spadku arty
JULJAN EJSMOND
stycznego, który nas z tej epoki doszedł,
wreszcie zabytki te, głównie dzięki studjom krakowskiej komisji historji sztuki,
„Wspomnienia myśliwskie", pełne po
są najdokładniej opracowane.
godnego humoru i umiłowania dzikiej
Jakkolwiek tedy materjał, zebrany przyrody, są wspaniałym hymnem wyśpie
przez prof. Koperę, nie mógł być całko wanym przez natchnionego poetę na
wicie wyczerpujący z powodu, że go je cześć łowiectwa.
szcze dotychczas w całości nie znamy;
Literatura nasza, zrodzona ongi w śro
jakkolwiek przedostały się do książki pe dowisku ziemiańskiem, od dawna już
wne błędy, zawarte w opracowaniach, na czerpała „dobrą myśl" z myśliwskich roz
których się autor oparł; jakkolwiek spo koszy, Ukochanie łowiectwa, jak złota
tykamy pozatem i inne pomyłki,, głównie nić, snuje się przez nią od jej kolebki aż
ikonograficzne, — jednakże z tego ugru po dzień dzisiejszy, od „Żywota człowie
powania wyłonił się po raz pierwszy ka poczciwego" Reja z Nagłowic, aż po
obraz rozwoju artystycznego owych cza „Sobola i pannę" Weyssenhoffa, „W ser
sów, ujawniły się uderzające związki cu kniei" Zaborowskiego, „Z łowisk wiel
1 filjacje, z których dotychczas niepo kopolskich" ks. Niedbała i „Wspomnie
dobna było zdać sobie sprawy, słowem — nia myśliwskie" Ejsmonda.
powstał syntetyczny obraz malarstwa
Kto nie rozumie dzikiej przyrody i jej
średniowiecznego w Polsce, nieocenio praw, ten nie zrozumie nigdy myśliwskie
ny — jako punkt oparcia dla przyszłych go serca, które w jej takt uderza... Nie
badań, które uzyskały w ten sposób sil zrozumie serca, „które mieści w sobie
ną podstawę metodyczną i orjentacyjną. świat cały, wszystkie jego smutki i rado
Ogromne znaczenie posiadają tu oczy ści, wiosny i zimy, cisze i huragany",,.
wiście ilustracje, zgromadzone w ilości
xy.
dwustu kilkudziesięciu. I tego również
działu wartość zależna była od przypad
kowości rozporządzalnego materjału, skut Dr, J. Grzymała - Grabowiecki, Polityka
kiem czego obok reprodukcyj bardzo do zagraniczna Polski w roku 1924. War
brych znalazły się inne, odbite z klisz szawa, F, Hoesick, 1925; str, 33 i lnl.
zbyt zużytych i zatartych. Mimo to usta
wienie tych podobizn unaocznia dosko
Interesująca książka dr. J. Grzymałyn ale c w e w ła śn ie zw iązk i, p o d o b ie ń s tw a .
Grabowieckiego zapełnia wielką lukę
filjacje pomiędzy poszczególnemi dzieła w wydawnictwach tego typu i jest za
mi, które stanowią główną zasługę dzie początkowaniem stałego cyklu.
ła, ukazując logiczną linję rozwoju tam,
O wartości książki stanowi nie takie
gdzie dotychczas mogliśmy widzieć jedy czy inne ujęcie zagadnień, nurtujących
nie oderwane fragmenty.
naszą politykę w ubiegłym okresie, ale,
Wacław Husarski. oparta na konkretnych i gruntownie
opracowanych przez autora faktach, syn
teza całorocznej pracy politycznej. Autor
Budowa domów dla urzędników państwo zaznacza zresztą, że w pracy swojej
wych w województwach
wschodnich. „musiał się ograniczyć do samych fak
Warszawa, Ministerstwo Robót Publicz tów" i nie mógł „sięgać ani do genezy
poszczególnych zagadnień politycznych,
nych, 1925; str. 3nl, i 63 i lnl, i 65 ryc.
ani też zagłębiać się w rozważania przy
Odbudowa województw wschodnich, szłych możliwości". Dlatego też jego
mocno szwankująca przez pierwsze lata praca „nie ma żadnych pretensyj do
odzyskanej niepodległości, weszła w fazę przedstawienia całokształtu polityki za
realizacji od czasu sanacji naszego skar granicznej. Ograniczając się do samych
bu. Ministerstwo robót publicznych jed faktów, które zaszły w r. 1924, — po
ną z najważniejszych części tej odbudo zostawił — faktom cały ciężar, ale za
wy, mianowicie wystawienie domów dla razem i całą siłę wymowy".
W tym właśnie świadomym stosunku
urzędników
państwowych, powierzyło
swemu delegatowi, mającemu siedzibę w do pracy leży syntetyczność książki.
Brześciu nad Bugiem, inż. A. Próchnic- A także dzięki doskonałej metodzie pi
kiemu, który też od połowy roku ubie sarskiej. Układ książki, — sposób, w jaki
głego przystąpił do pracy, dzięki energji zebrane są fakty i jak następują po so
i doskonałej organizacji osiągając w krót bie, — fachowa objektywność, ani na
kim czasie świetne rezultaty. Do końca chwilę niezmącona osobistą dygresją,
roku ubiegłego powstało 808 mieszkań, z więc od początku do końca utrzymana
których 424 oddane zostały niezwłocznie w równym tonie, — decydują o warto
do użytku. Projekty, wykonane przez Li ści książki.
Praca Grabowieckiego posiada nie
sieckiego, Burszego, Weinfelda, Paproc
kiego, Ranieckiego i innych, posiadają tylko znaczenie ciekawego przyczynku
istotną wartość artystyczną. Ich wyraźny w literaturze politycznej, — lecz oddać
dosyć tradycjonalizm jest tu całkowicie może duże usługi jako encyklopedja po
na miejscu, chodzi bowiem o zaakcento lityczna, Jako taka powinna znaleźć się
wanie charakteru polskiego w dzielnicach, na biurku każdego męża stanu i dzien
które ostatniemi czasy uległy pewnej ru nikarza.
Podnieść także należy doskonały styl
syfikacji, Projekty te przedstawione zo
stały w 65 reprodukcjach, po części kolo książki: zdecydowanie zwięzły, przejrzy
rowych i odbitych na papierze kredowym. sty, wybornie dostosowany do informaZnalazły się tu również godła — wywiesz cyjnego, objektywnego charakteru całej
ki, które dla kolonji urzędniczych w Brze pracy, daleki od jakichkolwiek zawiło
ściu n, Bugiem zaprojektował Husarski. ści i — erudycji, w złem tego słowa
Wydawnictwo odznacza się wytwornie o- znaczeniu.
stb.
pracowaną stroną drukarską,
wh.
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Polska na wystawie książki we Florencji

Teatry warszawskie ciężki wiodły ży
wot, gdy na naczelne ich stanowiska
przysyłano wybrakowanych pułkowników
i policmajstrów w guście Abramowicza
czy Małyszewa, choć przyznać należy, iż
i tu zdarzały się, rzadko coprawda, szczę
śliwe wyjątki, jak np. kierownictwo Muchanowa, przejętego rzetelną troską o do
bro i poziom sceny warszawskiej. Wyjąt
ki te jednak nie obalały reguły, według
której obsadzano stanowisko prezesa tea
trów stołecznych ludźmi ze sztuką nic
wspólnego nie mających. I zdawaćby się
mogło, że z tym „urzędniczym" systemem
zdoła się zerwać przynajmniej teraz, w
niepodległej Polsce, a troskę o sztukę po
wierzy się przedewszystkiem ludziom
kompetentnym. Takie złudzenie żywili
optymiści. Pokazało się jednak, że co in
nego „optymizm", a co innego „twarda"
rzeczywistość, reprezentowana przez ma
gistrat, po którym wciąż jeszcze, i to nie
tylko nocami, błąkają się duchy Abramo
wiczów i Małyszewow. Widocznie za
sprawą tych duchów odbyło się to, co na
piętnowaliśmy już w poprzednim nume
rze: mianowanie na kierowników teatrów
miejskich trójcy urzędniczej. Kimże więc
jest ten upiorny a zarazem operetkowy
triumwirat?
Pan Rostkowski, dyrektor generalny
teatrów miejskich, przeszedł karjerę rów
nie rozległą jak nieciekawą. Rozpoczął
swą działalność jako zwyczajny „piszczyk" w Petersburgu, skąd niebawem do
stał się do miejskich teatrów w Warsza
wie, gdzie zajął dziesiątorzędne stanowi
sko w magazynach teatralnych. Wiadomo,
że do mierzenia i segregowania zbytku
kultury i wykształcenia nie potrzeba, p.
Rostkowski nie miał więc pod tym wzglę
dem żadnych szczególnych aspiracyj. Za
rządów rosyjskich przetrwał sporo lat ja
ko skromny kancelista teatralny, i z pew
nością ani mu przez myśl nie przeszło,
by mógł zasiąść kiedy w gabinecie „sa
SEKCJA POLSKA NA U MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWIE KSIĄŻKI WE FLORENCJI
mego" Małyszewa, Tkwił więc potulnie w
swych rachunkach, gdy oto wybuchła
mierze zawdzięczamy, że i tym razem pisma Norwida, komplet dzieł Nietschego, wojna, nastąpiła ewakuacja Warszawy, a
dział nasz na wystawie tej należy nie dalej „Album malarstwa", wreszcie pięk p. Rostkowski, jeden z niewielu rachunilustrowane
francuskie
wydania kowców teatralnych, którzy nie wyje
tylko do najciekawszych i najpiękniej nie
szych, lecz że i prasa miejscowa mówić o „Wisły" i „Walgierza" Żeromskiego, oraz chali, został na miejscu. To oddało mu
nim może, jako o znanej już „perle", w produkcja „Bibljoteki Polskiej" z Wy teatry w ręce. Zajmował wprawdzie nadal
kosztowniejszej jeszcze niż poprzednio spiańskim i odbitą w drukarni Wł. Ła owo skromne stanowisko pomocnika bu
przedstawionej
oprawie.
Pozyskanie zarskiego, wspaniale przez Skoczylasa chaltera, ale gdy komitet obywatelski ob
wspaniałego salonu w pawilonie głów ilustrowaną „Legendą" Reymonta, praw jął teatry, był on jedynym człowiekiem,
nym, obok Włochów i Anglików, jest bo dziwym majstersztykiem sztuki graficznej, który wiedział napewno, gdzie pralnia
teatralna, gdzie szwalnia i t. d. Te wiado
daj największą zasługą naszego komisa na czele.
rza. Już przez to samo bowiem dział pol
Wśród eksponatów zasłużonej firmy mości — zauważył to p. Rostkowski —
ski wyeliminowany jakby został z chao „Gebethner i Wolff" zwraca uwagę prze- dały mu taką przewagę wobec przygod
tycznej mnogości pozostałych, zyskując o- dewszystkiem dział współczesnej muzyki nych kierowników teatrów, że niebawem
stał się „niezbędny"; ażeby tę niezbęd
czywiście na powadze i narzucając się polskiej.
ność ugruntować, czynił z administracji
odrazu wykwintną odrębnością zwiedza
Trudno oczywiście w krótkiem spra teatrów takie misterjum, iż wydała się
jącej publiczności.
wozdaniu wyliczyć wszystkich, nie chcie ona sztuką ponad ludzki rozum. Był to
Znać tu również doświadczenie, zdo libyśmy jednak pominąć wydawnictw
byte przez p. Mortkowicza przy urzą Drukarni Narodowej („Malarstwo śred jedyny moment, kiedy n. Rostkowski był
dzaniu wystawy poprzedniej, a więc prze- niowieczne" Kopery) oraz Towarzystwa j — artystą. Za regime’u p. Gintowda zajął
dewszystkiem wyzyskanie wnętrza jako Miłośników Książki Polskiej z Krakowa. I niemal stanowisko intendenta i w charak
tła zasadniczego wystawionych ekspona
Okazałe przedstaw;a się również dziaJ terze „pełniącego obowiązki intendenta"
tów oraz subtelniejsze
podkreślenie czasopism i miesięczników: „Południe", i czynny był za kierownictwa p. Lorentozwiązku organicznego pomiędzy książką „Sztuki Piękne", „E.x-Libris"t „Rzeczy wicza. Za następców p. Lerentowicza upolską a jej zdobnictwem, tkwiącem pier Piękne" i szereg innych. Na poczytnem macniał się coraz bardziej na swem sta
nowisku, aż po ustąpieniu niedoszłe
wiastkami w sztuce ludowej.
również miejscu znajdujemy ostatnie nu
go dyrektora teatrów p. Zielińskiego, ob
Pod względem czysto estetycznym sa mery „Skamandra" i „Wiadomości Lite jął faktycznie kierownictwo, ukoronowa
la nasza przedstawia się również bardzo rackich". Rodzaj „Wiadomości" zupełnie
ne ostatnio nominacją na dyrektora ge
dodatnio. Przepysznie dobrane kilimy o- dotąd we Włoszech nieznany, wzbudził neralnego.
raz porozwieszane na ścianach liczne duże zainteresowanie pewnych kół, któ
Tak przedstawia się teatralna kar jera
wzory grafiki i zdobnictwa książkowego re noszą się nawet z zamiarem wyzyska
tworzą z bezpretensjonalną linją urządze nia go jako wzoru. — Europa zaczyna nas p. Rostkowskiego, I teraz, konia z rzę
dem temu, kto znajdzie w tej biografji
nia i mebli całość przedziwnie ujmującą. szanować.
W dziale grafiki Skoczylas ze Stryjeń- choć jeden moment, który usprawiedli
To też zatrzymuje ona nawet najśpieszwiałby powołanie p, Rostkowskiego na
niejszych, zapraszając z prawdziwie pol ską królują niepodzielnie,
wysokie i odpowiedzialne stanowisko
ską gościnnością do przerzucenia choćby !
Aleksander Kołtoński. rządcy warsztatów grągy artystycznej?
kilku tylko z tych przepięknych książek,
O rodzonym podobno siostrzeńcu p.
Rostkowskiego, p. Góreckim, na które
go spadł nigdy przez niego nawet
w marzeniu nie oglądany ciężar wicedyrektorstwa artystycznego, powie
dzieć można, iż jest człowiekiem mło
dym.
Ponoć nie ma jeszcze trzydzie
zajmując
stanowisko stu lat. Do teatru przyjęty został w r.
— „Sozialistische Monatshefte", dono Ossendowskim,
sząc o rencie przyznanej przez rząd pol przychylne dla szwedzkiego podróżnika. 1920 „na próbę" jako pomocnik referen
— Nr. 1 pisma „Das Werk" zawiera ta, potem pracował jako sekretarz dyrek
ski Tetmajerowi i Weyssenhoffowi, zapy
tują, kiedy takie renty będą przyznawa satyrę na utwory Ossendowskiego p. t. tora opery, po ustąpieniu p. Zielińskiego
„Tierherden, Menschenfresser und Gó- pełnił obowiązki intendenta, aż nagle, za
ne w Niemczech,
pięknie zapowiadających się rządów p.
tzen
von dr. Oxenbiuffsky".
— Księgarnia rosyjska p. f. „Płamia"
— Ukazał się nowy tom Ossendow Rostkowskiego, zostaje wicedyrektorem
z centralą w Pradze zamierza wydawać
po rosyjsku „Bibljotekę Polską", w któ skiego po francusku: „L’homme et le my- do spraw artystycznych. Wolne żarty, pa
nowie! Można być znakomitym referen
rej znaleźliby miejsce wszyscy najwybit stere en Asie",
— „Revue Mondiale" (nr, 11) drukuje tem, nawet świetnie administrować, pi
niejsi współcześni i dawniejsi pisarze pol
scy, oraz niektóre dzieła z dziedziny nau na miejscu naczelnem rozprawę prof. I- sać doskonałe „papierki", ale co to może
ki i filozofji. Ta sama księgarnia wydała gnacego Chrzanowskiego „Racjonalizm mieć wspólnego z a r t y s t y c z n e m
kierownictwem teatrów? Podobno nie
ostatnio w cyklu zeszytów czeskich, po przeciw romantyzmowi",
Zdaje
się jednak, że tym
— W nr, 9 „L’Art Vivant" p, Marja można.
święconych sztukom plastycznym p. n.
„Sztuka Słowian", zeszyt poświęcony Kasterska ogłasza artykuł o sztuce de razem zawiodła go ona, gdy zgodził
się na zajęcie stanowiska, o którem wie
całkowicie sztuce polskiej. Zeszyt wy koracyjnej w Polsce.
dzieć był powinien, że do niego nie do
szedł z tekstem francuskim i czeskim i
— Pani Marja Kasterska ogłasza w rósł.
przynosi także reprodukcje dzieł malar „Les Annales" z dn. 26 kwietnia b. r. ar
Trzeci z kolei triumwir, p. Strzelecki,
skich Tytusa Czyżewskiego, Henryka Go- tykuł o zamku królewskim w Warsza
jest lekarzem teatralnym „mimo woli".
tliba, Tadeusza Makowskiego, Kazimierza wie.
Zieleniewskiego i in,
— Nr. 103 pisma „II Piccolo" przynosi Nie miał nigdy ambicyj teatralnych, ale
— ,,L’Europe Nouvelle“ wydała spe reprodukcję portretu Piusa XI, wykona jakoś tak się złożyło w magistracie,
cjalny numer poświęcony Polsce.
nego przez Stanisława Kotwicz - Gilew że p. Strzeleckiemu poczęło się tam pa
— Neapolitański „II Mezzo Giorno" skiego; obraz ten omawia także nr. 83 lić pod nogami, szczęśliwem więc zrzą
dzeniem prezydenta znalazł się — w dy
drukuje obszerne omówienie przekładów „L’0sservatore Romano".
rekcji teatrów miejskich. Zajął tu co
Aurelego Palmieri z polskiego.
— ,,L’Esame" drukował ostatnio du prawda stanowisko intendenta, w miejsce
— W nr. 118 i 146 „Prager Presse" żą pracę o Lermontowie znanego czy
znajdujemy obszerne omówienie dysku telnikom naszego pisma inż. Aleksandra dziwnie szybko „zlikwidowanego" p, Strasji o „Panu Tadeuszu", zapoczątkowanej Kołtońskiego. — Inż. Kołtoński wydał kacza, ale w tym bukiecie, razem z p.
przez „Wiadomości Literackie", w szcze nadto po włosku powieść Tora Hedberga Rostkowskim i Góreckim, jest kwiatkiem
równie irytującym jak tamci panowie.
gólności — odpowiedzi J, N, Millera na „Judasz".
Są to oczywiste kpiny z kultury, ze
postawione mu zarzuty (nr, 72 „Wiado
— W „Les Annales" z dn, 17 maja społeczeństwa, z miasta, z wszystkiego,
mości"),
1925
r.
znajdujemy
artykuł
podpisany
!
I stanowiska takie powierza się ludziom
— „Uciekła mi przepióreczka" ukaże
P. V. o konstytucji trzeciego maja.
nieodpowiednim, nie mając po temu żad
się po słowacku na scenie w Bratislavie
— Nr. 373 „L’Europe Nouvelle" przy nej realnej przyczyny. Bo nie jest przy
w przekładzie Fr. Hrusovskiego,
— Dwie nowele Sieroszewskiego „Po nosi pełny tekst konkordatu pomiędzy czyną ni usprawiedliwieniem wynik magi
strackiego konkursu na dyrektora tea
jednanie" i „O-Sici" ukazały się w prze Polską a Rzymem.
— W ,,L’Opinion" z dn. 9 maja znaj trów, To, że do konkursu stanęli byli układzie duńskim (pierwsza w „Politiken",
druga w „Nationaltidende"). Wkrótce u- dujemy artykuł J. Chastenet „Notre al- rzędnicy, nauczyciele szkół powszech
nych, inżynierzy bez zajęcia, dyrektorzy
każe się trzecia: „Skradziony chłopak". liee polonaise".
— F, Dominois zamieszcza w nr, 376 zbankrutowanych banków, a nikt poważ
— Ernesta Boyda „Studies from Ten
Literatures" zawierają także szkic o Rey ,,L'Europe Nouvelle" artykuł p. t. „La ny, — to tylko świadczy, że tego rodzaju
Pologne et la Tchecoslovaquie signent „zabieg" jest zupełnie bezowocny, Ale
moncie.
decydujący być on nie może.
— W nr, 57 „Journal Litteraire" Rene trois traites".
Lalou omawia tom pierwszy francuskiego
— Jerzy Kurnatowski rozpoczął w nr.
Na czele teatrów miejskich stanąć po
wydania „Chłopów".
10 ,,Revue Bleue" druk studjum o Pola winni ludzie o największej woli artystycz
nej, świadomi dróg swych i celów, fachowi
— W „Correspondant" z dn. 25 maja kach w Niemczech.
b. r, znajdujemy artykuł p. Marji Kaster— W „L’Opinion" z dn. 21 marca w sprawach sztuki. Powierzanie teatrów
skiej o „Chłopach".
b. r. znajdujemy artykuł Maksa Hermant komu innemu jest nie tylko działaniem
— Majowy zeszyt miesięcznika „Der „Le retablissement financier de la Po- na szkodę kultury, ale i karygodnem mar
notrawstwem pieniędzy publicznych.
Turmer" omawia spór Sven Hedina z I logne".

w maju 1925. które pod wszelkiemi nieomal względami
współzawodniczyć mogą z najdoskonalDla kraju takiego jak Polska, a więc szemi okazami współczesnej europejskiej
Dramat Mussoliniego, zresztą niedo
kończony (trzeci akt premjer obiecał wy nie posiadającego odpowiednich środków sztuki wydawniczej. Ich wytworność ze
każda poważna wnętrzna, szlachetna prostota wewnętrz
kończyć w ciągu lata) nosi tytuł „Signo- propagandystycznych,
manifestacja artystyczna jest jakby wiel- nej dekoracji, nade wszystko zaś wy
kiem zwycięstwem na wszechświatowej kwintny umiar samego układu wywołują
widowni współzawodniczących z sobą na zachwyt powszechny oraz szczere zain
rodów, Taką manifestacją w najlepszem teresowanie się narodem, który takie
słowa znaczeniu jest właśnie sekcja pol tworzyć potrafi arcydzieła.
ska otwartej w pierwszych dniach maja,
W dziale Domu Książki Polskiej znaj
w obecności króla, drugiej międzynarodo dujemy dane statystyczne, tyczące się
wej wystawy książki we Florencji. Dla całej polskiej produkcji wydawniczej za
tego też prawdziwe uznanie należy się p, r. 1924; z wystawionych książek wyróż
J. Mortkowiczowi, któremu w znacznej niają się wydawnictwa J. Mortkowicza —
Dramat Mussoliniego.

BEN1TO MUSSOLINl
bronz Nancy Cox-McCormacka

ri, si incommincia" („Panowie, rozpoczy
namy") ; jest to okrzyk tradycyjny, wy
dawany przez aktorów w trupach wę
drownych przez rozpoczęciem przedsta
wienia. Według opowiadania znanej ar
tystki Marji Bozzi, która obiecała grać
rolę główną, treść dramatu przedstawia
się w ogólnych zarysach jak następuje,
Do trupy artystów jarmarcznych należy
m. in, młoda dziewczyna i starszy męż
czyzna uchodzący za jej ojca. W momen
cie, kiedy dziewczyna wyjawia rzekome
mu ojcu, że zakochała się w pewnym mło
dym człowieku, ten odsłania jej prawdę:
nie jest jej ojcem, a kocha ją jak kocha
się kobietę, a nie córkę. Niewiadomo jesz
cze, jak dalej rozwija się akcja, wiadomo
tylko, że kończy się frazesem, którym się
rozpoczyna: „Zaczynamy, panowie". Ma
to mieć ten sens moralny: życie bez
względu na bóle i radości idzie swoją ko
leją...
O ile można sądzić z tego pobieżnego
streszczenia, Mussolini jako mąż stanu
jest znacznie ciekawszy niż jako drama
turg.
*
— W Stanach Zjednoczonych w r. 1924
największem powodzeniem cieszyły się
książki następujących autorów; Edna
Farber: „So Big", Percy Marks: „The
Plastic Age", Anna Douglas Sedgwick:
„The Little French Girl", Philipp Gibbs:
„Heirs Apparent", James Ołiver Curwood: „A Gentleman of Courage", Zane
Grey: „The Cali of the Canyon".
— Świeżo wydany katalog jednej
z większych księgarni londyńskich na 64
strony zawiera 2 poświęcone wyłącznie
literaturze „krzyżykowej", przyczem w tej
dziedzinie wymienionych jest 13 „dzieł"
zasadniczych... nie licząc oczywiście lite
ratury pomocniczej,
— „Golden Book Magazine", nowe
czasopismo poświęcone powieściom, któ
re przetrwały próbę czasu, jest wydawa
ne przez „Review of Reviews Corpora
tion".
— Hilary Belloc ma wydać w naj
bliższym czasie pierwszy tom swojej historji Anglji.
— Książka Lloyda George, o wojnie
europejskiej ma być gotowa dopiero za
dwa lata.
— Kipling ma zamiar wydać niedługo
tom poezyj.
— Majowy zeszyt miesięcznika „Der
Grał" poświęcony jest rosyjskiej sztuce
i kulturze.
— Współpracownik francuskiej „Illustration" otrzymał polecenie od redakcji
odbycia pewnej podróży, sporządzenia
zdjęć fotograficznych i napisanie o wy
cieczce artykułu. Artykułu pismo nie wy
drukowało, natomiast fotografje posłu
żyły jako ilustracje do innego artykułu.
Poszkodowany autor wytoczył redakcji
proces o straty i przegrał go w pierwszej
instancji.
Ukazał się Nr 4-5 (kwiecień-maj)
miesięcznika ilustrowanego

„MUZYKA”

redagowanego przez
MATEUSZA GLIŃSKIEGO
Obszerny ten zeszyt, wydany w pięk
nej szacie i ozdobiony licznemi ilu
stracjami, zawiera następujące artykuły:
C .J e l le n t y „Idee muzyczne Norwida',
E. G anctfe a „Nieznany prelud Chopina",
M. G liń skieg o „Aleksander Skrjabin®,
A. S k r ja b in a „Myśli i aforyzmy", B. Hub er m a n a „O grze skrzypcowej", V. d ’Indy eg o „Rozważania o muzyce moderni
stycznej", H .C y lk o w a „Istota barw fonacyjnych", Z .Ja c frim ec k ieg o „Pokłosie
muzyczne z podróży po Italji“, FI.
S cb m itta „Ś. p. Andre Caplet", A. Tansm a n a „O mej twórczości muzycznej'.
W bogatym dziale bieżącym szereg
sprawozdań (m. in. sprawozdanie z festivalu muzyki nowoczesnej w Pradze),
impresje muzyczne, przegląd prasy i no
wych wydawnictw, kronika i t. d.
W dodatku nutowym pieśń Ł u cja n a K a 
m ień sk ieg o „Kołem, oj kołem" oraz nie
znany utwór Chopina (Prelud as-dur).
Numer zawiera 100 stronic, 25 ilustr.
i kosztuje zł. 2.50
Adres redakcji i administracji:
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Z ducha Małyszewow

Florencja,

Polska zagranicą

Ruch t e a t r a l n y

Plebiscyt
„Wiadomości Literackich"

Teatr Mały: „Niedojrzały owoc", komedja
Zainteresowanie plebiscytem „Kogo
w 3 aktach R, Gignoux i J. Thery; prze
kład Gustawa Olechowskiego, reżysero wybraliśmy do akademji literatury pol
wał Al. Zelwerowicz, dekoracje Stanisła skiej" wzmaga się z dnia na dzień wśród
czytelników „Wiadomości Literackich".
wa Śliwińskiego.
Mimo, że termin plebiscytu upływa 15
Kobieta, która udaje małą dziewczyn lipca, — a być może zostanie jeszcze
kę, sepleni, macha rączką i mówi np, „Ta przedłużony, — do redakcji wpłynęła
ka mała jestem", „Dlaczego ktoś nie lubi znaczna ilość odpowiedzi. Obliczyliśmy
swojego kociaka?" lub „Jak Zuzu będzie już 119 kartek wyborczych. Wykazują ogrzeczna, to ktoś kupi śliczny pierścione- ne inteligentną orjentację w sprawie
cek", — tego rodzaju kobieta, łykająca przedstawionej do rozstrzygnięcia, wska
ślinkę, udająca „maleńtasa", — to zakała zują, że czytelnicy jasno zdają sobie
rodu ludzkiego, to zaraza każdego towa sprawę, jaki powinna mieć charakter
rzystwa, to wstyd i hańba odrodzonej oj przyszła akademja i kto powinien w niej
czyzny. Jeżeli Herod kazał zabijać chłop zasiadać. Sympatycznym objawem jest
ców, — ja kazałbym te wszystkie miz brak wszelkiej partyjności w składanych
drzące się baby wbijać na pal, jest to bo głosach, uwzględniana jest przedewszyst
wiem kara straszna... aczkolwiek miłe kiem twórczość literacka danego autora,
a nie jego przekonania. Charakterystycz
mogą być tego złego początki.
Treść „Owocu" to właśnie taka wy na jest np. wielka ilość głosów na pew
olbrzymiona symulacja kobieca. Jest tam nego wybitnego pisarza, który w ostat
parę niezłych dowcipów, ale niema żad nich czasach poświęcił się niemal wyłącz
nych ludzkich odruchów: wszystko spro nie działalności publicystycznej w służ
wadza się do spekulacji na głównej po bie obozu prawicowego. Naogół można
staci kobiecej. Dorosła panna, przebrana powiedzieć, że jeżeli chodzi o pierwsze
za małą dziewczynkę, ma nie tylko pod dwadzieścia miejsc, wybory są już do
niecać p, Harry’ego Handicapa, ale i konane: walka toczy się o dziesięć pozo
wszystkich starszych panów na wido stałych. Tutaj trudno jest przewidzieć owni, Problemat miłości zmysłowej do o- stateczny wynik, tem bardziej, że szanse
soby nieletniej nie jest traktowany psycho zmieniają się z dnia na dzień. Cofnięcie
logicznie, ale sprowadzony tylko do far się bardzo popularnego prozaika z jed
sowego nieporozumienia. Dlatego też nie nego z pierwszych na jedno z ostatnich
współczujemy wcale zakochanemu mło miejsc i szybkie wysuwanie się naprzód
dzieńcowi, patrząc na potężne, zdrowe no innego, który w pierwszych dniach kon
gi i rumianą twarz jego nieletniej ko kursu — zdawało się — nie miał żadnych
szans, dowodzi, że wszelkie wyciąganie
chanki.
Gdyby się okazało, że malutka ma na wniosków byłoby przedwczesne. Na cze
prawdę lat trzynaście, a nie dwadzieścia, le listy znajdują się, jak poprzednio, trzej
nicby to nie znaczyło, bo z takiemi za znakomici powieściopisarze, wszyscy z
datkami śmiało można przejść przez ży równą ilością głosów.
Z kandydatur „politycznych", obok
cie, niczego lepszego nie pragnąc. Gdyby
zaś Germaina (czy jak tam) była Żydów cieszącej się dużem powodzeniem kandy
ką (o to w tych czasach nietrudno), nie datury marszałka Piłsudskiego, przynaj
byłoby żadnej perwersji, bo trzynastolet mniej jako członka honorowego akade
nie Semitki są często zupełnie dorosłemi mji, oraz wymienionej już kandydatury
Romana Dmowskiego, należy odnotować
i nawet bardzo brzydkiemi kobietami.
W tej kretyńskiej sztuczce zagrał świe nazwiska posła Antoniego Anusza, bisku
tnie p. Z e l w e r o w i c z . Ten kapitalny pa Bandurskiego, premjera Władysława
aktor był żywy, ciepły, miły i bardzo Grabskiego, posła Stanisława Kozickiego,
śmieszny. Panu Zelwerowiczowi się wie Lednickiego, Paderewskiego, senatora Porzy. W jego kreacjach jest zawsze nieod snera, ministra Aleksandra Skrzyńskiego.
Z głosów czytelników wymienimy na
party dowód prawdy. Tacy ludzie, jak
lord Handicap, istnieją,, muszą istnieć, a stępujące.
Znana autorka zaopatruje głosy odda
jeśli nie istnieją — to jest to najwyraźniej
ne na Juljusza Kaden - Bandrowskiego i
nieporozumienie.
Panna M o d z e l e w s k a swoją trud Zofję Rygier - Nałkowską w nawiasową
ną i niewdzięczną rolę wykonała z tak uwagę „mimo lat młodych", domaga się
tem i umiarem; jestem jej wdzięczny, jak miejsca w akademji dła Cecylji Walew
skazaniec katowi za czystą i piękną ro skiej za recenzje i publicystykę, przy na
botę, wiem bowiem, cobym wycierpiał, zwisku Adama Grzymały . Siedleckiego
gdyby inną, mniej oględna artystka wy zaznacza: „prace o Fredrze".
Pan P. K. pragnie uczcić w Karolu
stąpiła w tej roli. Pani S u l i m a była
bardzo dyskretna w gestach i całej krea Irzykowskim „także pamięć St. Brzozow
cji, jest to bowiem prawdziwa aktorka. skiego", daje głos na Józefa Wittłina,
Pan D a c z y ń s k i był pijany, a p, B r o - „choć młody!", głos na Zofję Wojnarow
n i s z ó w n a — trzeźwa, i nie czuli się ską, „o ile jest rzeczywiście autorką
oboje dobrze w swoich rolach. Pan W a r  zbiorku poezyj „Żelazny dzwon", wyda
ne c k i grał komika z kinematografu i nie nego pod pseudonimem Jana Hutnika",
potrzebnie mówił: aktorzy kinematogra głos na Antoniego Słonimskiego („z mło
ficzni powinni ruszać się i milczeć, p. dych najstarszy dojrzałością myśli i od
Warnecki powinien stać jak mur i ani wagą wypowiedzeń, niezapomniany rów
pary z ust. To samo mam ochotę powie nież za młodzieńczą i wspaniałą „Czarną
dzieć o wykonawcy roli notarjusza: noga wiosnę").
Pan J. Sz, z Warszawy dzieli swoich
tego pana nie powinna postać na scenie,
nie mówiąc już o całej postaci. Panna kandydatów na powieściopisarzy, poe
G r y f - O l s z e w s k a w małej rólce tów, uczonych i profesorów, skamandry„wykazała faktycznie", że umie podać tów (!) i „najgodniejszych" (Piłsudski i
kawę i że ślicznie wygląda w teatrze. Paderewski).
Pan B, L. z Warszawy pisze: „Pomi
W epizodycznej rólce szofera błysnął
krótko, ale zato mocno, wyrazisty i przy mo zastrzeżeń redakcji „Wiadomości Li
terackich" umieściłem kilku „młodych",
stojny p, W i n, a w e r.
gdyż chciałbym, aby przyszła akademja
Dekoracyj nie było.
Antoni Słonimski. byta nie tylko zgromadzeniem zasłużo
nych purpuratów literatury, lecz także
Teatr im. Bogusławskiego: „Żołnierz kró by tętniła życiem bujnem i nieskrępowalowej Madagaskaru", komedjo-farsa w 3 nem".
Pan R, R. ze Lwowa uzasadnia kiłka
aktach Stanisława Dobrzańskiego; reży
kandydatur: Władysław Witwicki — za
ser Jan Kochanowicz.
przekład Platona, Wittlin — za przekład
Teatr im. Bogusławskiego po ustąpie „Odyssei", Kaden - Bandrowski — za
niu Schillera postanowił ratować swą prozę („Miasto mojej matki"), Marja z
zbyt artystyczną reputację zejściem do Kossaków Pawlikowska — za „Różową
repertuaru popularnego. „Wszystko co li magję", Zofja Kossak - Szczucka — za
che cieszy się powodzeniem, dajmy więc „Pożogę",
Pan J. St. z Radomia podaje szereg
płaską starą krotochwilę — a kasa bę
dzie pełna". Okazało się to złudzeniem, pisarzy „młodych wiekiem, lecz lepszych
od wielu „starych".
i teatr świeci pustkami,
Pan Wł. T. z Warszawy przy nazwi
„Żołnierz" jako sztuka teatralna nieźle
wcale i nie bez zgrabności jest zrobiony. sku Grzymały - Siedleckiego wpisuje:
Główna figura i przyczyna komplikacyj, „krytyka".
Pani M, B. z Warszawy ubolewa, że
p. Mazurkiewicz, jest to poczciwy skąd
inąd jegomość, który nie lubi teatru i do tylko czterech poetów i dziesięciu pro
staje się w wir życia i intryg zakuliso zaików znalazła godnych zasiadania w awych wbrew własnej woli. Doprowadza kademji; stąd przewaga w jej liście kry
on swą niezaradnością do powikłań, a o- tyków i historyków.
Wiele głosów padło na pisarzy nieży
krzyk „Bój się Boga, Mazurkiewicz!"
rozlega się nie tylko na scenie, ale za jących, takich jak Kazimierz Chłędowski,
kulisami; nie tylko w teatrze, ale i pono Józef Tretiak, Bronisław Chlebowski,
w Związku Artystów Scen Polskich, Te Marjan Gawalewicz, Tadeusz Korzon, Lu
nad wyraz aktualne walory nie wzbudziły dwik Kubala, Ignacy Matuszewski, Jerzy
jednak zainteresowania wśród widzów, Żuławski. Nie zabrakło głosów na Piotra
Nie pomoże wyzbycie się kierownictwa Chmielowskiego, Adolfa Dygasińskiego,
ani aluzje do prezesa związku tam, gdzie Stanisława Tarnowskiego i... Norwida (!).
*
niema ani zespołu ani repertuaru.
Warunki konkursu i lista nagród po
Teatr Qui pro Quo: „Ile mi dasz?" wiel dana została w nr. nr. 22 i 23 „Wiadomo
ka rewja w 2 aktach (18 obrazach); na ści", — Kupon do głosowania znajduje
pisali Folcio Berżer, Konradio Majol się w nagłówku bieżącego numeru. —
i Mulek Ruż; reżyser Fr. Jarosy, deko Do odpowiedzi wystarcza dołączenie j ed n e g o kuponu.
rator J. Galewski.
Nowy program nie odznacza się niczem szczególnem, ma jednak parę szczę
śliwych pomysłów i miłą bezpretensjonalność. Zespół,, osłabiony przez wyjazd
części artystów do Łodzi, w braku prze
miłej p. Pogorzelskiej, Ordonówny, Toma,
Lawińskiego i Boda, wzmocniono wystę
pami p. G i e r a s i e ń s k i e g o, „Doroż
karz i szofer" bawi szczerze publiczność,
stęsknioną już za tęgą, ordynarną, ale nie
zastąpioną siłą komiczną tego aktora. Na
wyróżnienie zasługuje jeszcze pełna humo
ru i wdzięku p. Z i m i ń s k a i najmilszy
artysta warszawski, czarujący R e n t g e n ,
Wspomnieć należy żydowski monolog
„Wynalazca", sięgający chwilami do wy
żyn pięknego absurdu i szlachetnego nonsnesu, wykonany z brawurą przez p. B orońskiego.
Pp. M a c h e r s c y i p,
H a n u s z grali z zapałem, a wszystko to,
co stanowi o wartościach plastycznych
teatru, było brzydkie i niechlujne.
as.

Nagroda sportowa
„Wiadomości Literackich"
Wobec zbliżającego się IV raidu sa
mochodowego, redakcja „Wiadomości Li
terackich" ogłasza niniejszem konkurs z
nagrodą zł. 200. — na najlepszy pod
względem literackim opis raidu zeszło
rocznego. Do sądu konkursowego wchodzi
przedstawiciel Automobilklubu Polskie
go oraz przedstawiciel redakcji „Wiado
mości Literackich", Nagrodzone być mo
gą zarówno prace już drukowane jak i
pozostające jeszcze w rękopisach. Wobec
możliwości pominięcia czyjejś pracy dru
kowanej autorzy proszeni są o przysyła
nie odpowiednich wycinków z gazet,
książek i t. d. do redakcji „Wiadomości",
Przyznanie nagrody nastąpi w dn, 1 lipca
b. r., wypłata — natychmiast po ogłosze
niu wyniku.
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u „Naokoło Świata" ii

w yjątk ow o b o g a to i p iąk n ie ilustrow any, zawiera następujące artykuły i nowele:
Jan Kwietniewski: „Podróże cudzoziemców w Polsce"; Maciej Wierzbiński: „Szkaplerzyk"; Josepł) Hone: „Współczesna Irlandja"; Jó z ef Moszyński: „Od opaski do opaski"; Jerzy Sosnkowski:
„Szalona katedra"; L. Konopacki: „Święta ludowe w Indjach"; Janina Stefańska: „Zwierzęta ze szkła"; W.Z-cki: „Listy z Marsa"; Inż. Kacprowski: „Gigantyczne budowle starożytnych"; J. S zapiro: „Port of London"; Robert Bracco: „Zbrodnie mężczyzn". Prócz tego szereg atrakcyj, jak turniej literacki dla czytelników, zapoczątkowany przez Roś...skiego p. t. „Ksiądz Kudełek i djabeł",
„Z teki humorysty", rozrywki umysłowe, III konkurs „Naokoło Świata", podziękowanie królowej rumuńskiej, zwycięzca I konkursu.
W te k ście p o n a d 1 2 0 ilustracyi
Ne 14 jest do nabycia we wszystkich księgarniach i kioskach oraz kioskach Tow. „Ruch"
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Piąciolecie „Bibljoteki Narodowej^
Rzadko które z przedsięwzięć wy
dawniczych w Polsce spotkało się z tak
powszechnem uznaniem krytyki i pu
bliczności, jak „Bibljoteka Narodowa",
zainicjowana przed pięciu laty przez
grono światłych obywateli krakowskich
z rejentem T. Starzewskim na czele, a
sfinansowana przez Krakowską Spółkę
Wydawniczą. Ilością wydanych w tem
pięcioleciu dzieł (84 tomy autorów pol
skich, 36 tomów autorów obcych) prze
wyższa ją niewątpliwie niejedno inne
wydawnictwo, ale jakością opracowań
żadne jej nie dorównywa. Na czemże
polega ta jakość? Przedewszystkiem na
k r y t y c z n o ś c i t e k s t ó w . Do nie
dawna z krytycznym, a więc autentycz
nym tekstem zmarłych autorów spotkać
się było można tylko w specjalnych wy
daniach naukowych, u nas, niestety, bar
dzo rzadkich. Wydania w rozmaitych ko
lekcjach, mniej lub więcej popularnych,
były przedrukami pierwszego lepszego
tekstu ogólnie przyjętego (t. zw. „wulgaty") i kontynuowały jego błędy, cią
gnące się od pierwszego wydania, a
z każdem nowem pomnażane. Kierownik
naukowy „Bibljoteki Narodowej", prof,
S t a n i s ł a w Ko t , zobowiązał wydaw
ców poszczególnych tomików do opar
cia się o wydania miarodajne, któremi
nie zawsze są pierwodruki, o wyzyska
nie autografów, o ile istnieją, i do kry
tycznego ustalania tekstu. Nad ścisłem
przestrzeganiem tego zobowiązania sam
osobiście czuwa, kontrolując dostarczone
teksty z pomocą p. K a z i m i e r z a
G i e b u ł t o w s k i e g o . Ten ma spe
cjalny nadzór nad korektą. Owoce tej
troskliwości widne są w każdym tomiku,
i . t «,Dziadów" wileńskich i drezdeń
skich, ustalony przez prof. Kallenbacha,
a Przedewszystkiem pierwszy krytyczny
tekst „Pana Tadeusza", opracowany przez
prof, Pigonia (wyjdzie w najbliższym cza
sie), może posłużyć za przykład postę
pu w zakresie krytyki tekstów. Przez
takie postępowanie podniósł się poziom
wymagań co do poprawności tekstu do
tego stopnia, że dziś każde poważniej
sze wydawnictwo zaznacza, kto ustalił
tekst i na jakich podstawach.
Drugą nowością „Bibljoteki Narodo
wej" jest opatrywanie tekstów k o m e n 
t a r z a m i , które stosownie do potrzeb
ograniczają się czasem do luźnych obja
śnień, czasem towarzyszą każdemu nie
mal wierszowi i objętością przewyższają
nawet sam tekst. Typ komentarza cią
głego stworzył prof. Sinko, wydając jako
Pierwsze numery „Bibljoteki Narodowej"
i.Ireny" i „Odprawę posłów greckich"
dana Kochanowskiego. W pierwszej chwili
niektórzy krytycy zlękli się tej obfitości
objaśnień. Praktyka przyznała rację ko
mentatorowi. Idzie przecież o to, aby
na doskonałej starej poezji nauczyć ucz
nia czy samouka „czytania" poezji, aby
mu zwrócić uwagę, ile problematów kry
je każdy wiersz, niemal każdy wyraz
wielkiego poety, aby mu dać — kulturę
literacką. Kto się przegryzie przez ko
mentarze do Kochanowskiego, ten będzie
umiał ze skupieniem czytać każdego in
nego poetę. Jak na początku pięciolecia
dan Kochanowski, tak na jego końcu
■Mackiewicz doczekał się wreszcie wy
czerpującego komentarza do „Pana Ta
deusza". Napisał go prof. Pigoń, Komen
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tarze zawsze umieszczane są na każdej
stronie pod tekstem. Metoda ta okazała
się tak praktyczna, że nawet te wydaw
nictwa, które dawniej dołączały objaśnie
nia w formie przypisów na końcu, dziś
idą za przykładem „Bibljoteki Narodo
wej".
Uzupełnieniem
komentarza
jest
w s t ę p , w którym wydawca każdego
dzieła przedstawia genezę utworu na tle
ogólnych i osobistych stosunków auto
ra i określa jego znaczenie w literaturze
naszej i powszechnej. Jeśli dawniejsi
wydawcy poprzestawali zwykle na stresz
czaniu bieżących poglądów na autora
i jego dzieło, to wstępy „Bibljoteki Na
rodowej" są nieraz oryginalnemi monografjami, przynoszącemi t. zw. „zdoby
cze naukowe". Jest to możliwe dlatego,
że prof. Kot szuka dla każdego tomiku
s p e c j a l i s t y p r z e d m i o t u , nieraz
jedynego w Polsce, Bo któżby lepiej
potrafił opracować np. Kopernika, jak
prof. L, Birhemajer, Reja i W. Potoc
kiego, jak prof. Al. Bruckner, J. Ko
chanowskiego, jak prof. T. Sinko, P, Ko
chanowskiego, jak prof, R, Pollak, F e
lińskiego, jak prof. M, Szyjkowski, Fre
drę, jak prof. E. Kucharski, Zaleskiego
i Goszczyńskiego, jak prof. J. Tretiak...
Pomijamy dalsze nazwiska tych, którzy
opracowali 84 tomy klasyków polskich,
a przypominamy, że z pośród klasyków
obcych Homera (a także Wergiljusza
i Plutarcha) opracował prof. Sinko,
Ajschylosa prof, Witkowski, Sofoklesa
prof. Morawski, Eurypidesa prof, Ham
mer, Arystofanesa i Demostenesa prof.
Kowalski, Plauta prof. Przychocki.,, Przy
literaturze angielskiej (reprezentowanej
narazie tylko przez Szekspira) figurują
nazwiska profesorów An. Tretiaka i Wł.
Tarnawskiego, przy literaturze francu
skiej — Boya-Żeleńskiego i Wł. Folkierskiego,,, Na tym właśnie fakcie, ż.e prof.
Kotowi udało się pozyskać współpracę
najlepszych, nieraz jedynych specjalistów,
polega b e z k o n k u r e n c y j n o ś ć „Bi
bljoteki Narodowej".
Owi specjaliści, wciągnięci raz w sfe
rę interesów Krakowskiej Spółki Wydaw
niczej, dali się jej dyrektorowi, dr. A.
M u s z y ń s k i e m u , namówić do wyda
nia i innych prac, które dawniej czy
świeżo wykończyli. Tak powstała kolek
cja „Z Historji i Literatury", obejmująca
narazie 27 większych i mniejszych tomów,
i „Bibljoteka Historyczna" (narazie 8 to
mów), Że w tych kolekcjach nie tylko
względy na pokup są decydujące, do
wodzi wydanie monografij prawie aka
demickich, jak M, Szyjkowskie^o „Dzieje
nowożytnej tragedji polskiej" (typ szeks
pirowski), E. Kucharskiego „Fredro a komedja obca", G. Przychockiego „Plautus". Krakowska Spółka Wydawnicza
figuruje też jako współwydawczyni (wraz
z dr. H. Badenim) świetnego miesięczni
ka „Przegląd Współczesny", którego re
daktorem jest prof, St, Wędkiewicz,
Patrząc na ten pięcioletni dorobek,
musimy stwierdzić, że choć ruch wydaw
niczy w odrodzonej Polsce skupił się
głównie w Warszawie, Kraków pozostał
nadal siedzibą spokojnej, metodycznej,
wzorowej pracy naukowej i popularyza
cyjnej, choćby za jej objaw brało się
tylko wydawnictwa Krakowskiej Spółki
Wydawniczej.
rp.
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mała rzecz a wstyd!
Oto sprawa — wobec której jesteśmy
bezsilni, a która ze wszech miar kom
promituje nas, pisarzy polskich, i kompe
tentne czynniki, wysokie organy władzy
państwowej,
W swoim czasie oświadczył był p.
premjer, ustanawiając wysoką opłatę za
pasport zagraniczny, iż zwolnieni z niej
będą oczywiście pisarze, dziennikarze, ar
tyści, 1) jako ludzie ubodzy, nie mogący
płacić tak wysokiej stawki, 2) jako ludzie,
których zawód i doskonalenie się w nim
wymaga stałego utrzymywania łączności
z kierunkami i prądami Zachodu,
Oświadczenie bardzo rozumne, nieste
ty, praktyka życia, a zwłaszcza urzędo
wania, zadaje oświadczeniu temu kłam
na każdym kroku. Dochodzi do tego, że
pisarze, otrzymujący z Związku Zawodo
wego Literatów Polskich — po spraw
dzeniu istotnego stanu rzeczy — zaświad
czenie, w jakich celach, dla jakich studjów na lato za granicę się udają, —
proszą jeszcze o jakieś protekcje, „słów
ka", „telefony", „bileciki", — bez któ
rych, jak twierdza, opinji, zezwalającej na
ulgowy paszport, w wydziale politycznoprasowym prezydjum rady ministrów otrzymać niepodobna.
Tłumaczymy kolegom, że „bileciki i
słówka" są niepotrzebne, że wydział po
lityczno _ prasowy napewno rzecz zała
twi. Istotnie, w wydziale tym przyjmują
nas bardzo grzecznie, nasz papier wpływa
gładko do biurka, otrzymujemy stanow
czą obietnicę, poczem w niespełna trzy
dni (więc tok czynności bardzo spraw
ny) — za właściwym numerem, z właści
wym podpisem wypływa z biurka wy
działu polityczno - prasowego prezydjum
rady ministrów papier nasz z adnotacją,
iż wydział — „zmuszony jest prośbie od
mówić, jako nieuzasadnionej".
Jako prezes Zawodowego Związku Li
teratów Polskich stwierdzić muszę, że
odmowa najczęściej spotyka naiszą orga
nizację. Tow. Literatów i Dzieniikarzy —
to przecie prasa, mogą narobić hałasu,
filtruje się więc ich za granicę dość po
błażliwie, Plastycy mają „swego człowie
ka" w departamencie kultury i sztuki
(Skotnicki jest malarzem)—więc się jakoś
tę rzecz załatwia. Syndykat Dziennikarzy
— znów możliwość hałasu.
Zawodowy Związek Literatów Pol
skich nie może narobić hałasu, — nikt
nie przypuszcza, byśmy zaczęli pisać no
wele i powieści na temat wydziału poli
tyczno - prasowego prezydjum rady mi
nistrów. Nas więc zostawia się z kwit
kiem.
Rozumiem, iż w danej chwili przysłu
giwałaby mi właściwa droga: kołatać w
imieniu związku o audjencję u p. premjera. Wiadomo z interwjewów, że p. pre
mjer w sprawach paszportowych nie urzęduje, lecz tylko zakazuje. Pozostaję
tedy droga departamentów i ministerstw.
Przypuśćmy, że dany pisarz jedzie do
Paryża dla studjów nad Mickiewiczem,
Wysyła papier do wydziału polityczno prasowego prezydjum rady ministrów. Wy
dział, antę aprobationem—do p. Skotnic
kiego. Skotnicki, antę aprobationem —
ponieważ Mickiewicz należy nie tylko do
sztuki, lecz i do oświaty — do ministra
oświecenia. Tenże (o ileby chciał badać
takiego Mickiewicza taki Miller, — bolszewizm) na wszelki wypadek do mini
sterstwa spraw wewnętrznych.
Rozumiem wdzięki i tajniki tej dro
gi, — przeto pomijam ją i sprawę odrazu
przekazuję pismom.
Zgłaszam niniejszem szereg tez co do
koneksyj, jakie zachodzą między łitetratami a wydziałem polityczno - prasowym
prezydjum rady ministrów oraz ogólną
sytuacją finansową Polski, Europy, nasze
go złotego, kryzysu węglowego, umowy
czesko-polskiej, rozmów Chamberlaina z
Briandem, oraz ewentualnego paktu mię

dzy Francją, Włochami, Polską i Czecho
słowacją.
1) Zapewniam niniejszem min. skarbu
przedewszystkiem, że złoty ani powieką
nie mrugnie, choćbyśmy wszyscy literaci,
jak nas jest w Polsce trzystu kilkudzie
sięciu, wyjechali za granicę. Bogacze, po
tężni ziemianie, wielcy przemysłowcy,
słowem — cała śmietanka, w zimie i na
wiosnę, p r z e j e c h a ł a
za d a r m o
g d z i e c h c i a ł a , my zaś, literaci, je
steśmy n a o g ó ł t a k b i e d n i ,
że
na poruszenia złotego nie mamy żadnego
wpływu. Zresztą — na wyjazdach na
szych skarb z a r a b i a ! W innych pań
stwach literaci wyjeżdżają za skarbowe
pieniądze jako stypendyści. Pisarz polski
stypendjów nie ma i jedzie za pieniądze,
które sobie uzbierał przez rok, dwa, nie
raz trzy, ciężkiej pracy, jako nauczyciel,
korepetytor, korektor i t, p.
2) Pod adresem prezydjum rady mini
strów i min, spraw zagranicznych. — Nie
przedstawiamy konkretnej wartości pań
stwowej, niemniej przydajemy się na coś.
Min. spraw zagranicznych przydajemy się
do różnych obiadów, rautów, cerclów,
przywitań, pożegnań i harmonijnych cereinonij. W kulturalnym kraju (trudno —
tak się już przyjęło), prócz urzędników,
generałów, znakomitych kupców i prze
mysłowców, muszą bywać na obiadach i
literaci. Służą oni do podtrzymywania
rozmowy po obiedzie i dekorują listę za
proszonych gości.
Prócz powyższego, średnie bodaj sa
mopoczucie tych ludzi potrzebne jest na
to (negatywne znaczenie pisarzy), aby
jakiś minister czeski nie mógł robić dow
cipów na temat poszanowania literatury
w naszym kraju.
3) Pod adresem min. spraw wewnętrz
nych, — Wielkiego hałasu wytworzyć nie
niżemy, ale możemy być potrzebni do
nadawania imion ulicom i placom (Prusa,
Konopnickiej, Sienkiewicza, — napewno
P ymonta, Sieroszewskiego, Żeromskiego,
Kasprowicza i t. p.).
4) Pod adresem min przemysłu i han
dlu, — Przyczyniamy się do funkcjono
wania papierni, wydawców, drukarń, mimowoli robotników, — vide antę apro
bationem min. ochrony pracy — bezrobo
cie, spokój i t. p.
5) Pod adresem min. oświecenia. —
Jak nas ostatecznnie zabraknie, trzeba
będzie adoptować jakąś literaturę obcą
i tę uznać za własną. Wtedy jednak —
jakiż koszt — sprowadzanie podręczni
ków, słowników, tłumaczenie, podczas
gdy na razie wszystko w języku ojczy
stym gotowe jest pod ręką, za darmo.
Z tych względów, a może i z tych, że
warto, iżby się pisarz polski kształcił,
warto, aby wymieniał swą sztukę ze sztu
ką innych narodów, warto, iżby za swoje
tak ciężko oszczędzone i tak ubogie gro
sze miał prawo dwu, trzechmiesicznych
studjów, piszę te słowa, w nadziei, że po
ruszą i przekonają kogo należy.
Rząd nie dba o nas, nie obchodzimy
go wiele, sadza nas zawsze daleko na
szarym końcu.
Cóż, — trudno.
Niechże jednak nie wyrzuca nas za
drzwi należnego prawa rozwoju, dosko
nalenia się i pracy.
Co zrobić, aby te słowa dotarły do
wydziału polityczno - prasowego prezy
djum rady ministrów? nawet do samego
p, premjera?!
Czy referenci prasowi puszczą ten list
dalej, przed oczy władzy?
Niewiadomo, Tu już w grę wchodzi
sam los, — nie dziwcie się więc koledzy,
jeżeli list mój nie pomoże, i jeżeli słusznie
nasze prośby nadal wypływać będą z biu
rek wydziału polityczno - prasowego —
jako nieuzasadnione.
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Fatalne skutki przyjazdu p, Skłodowskiej do Polski.

jer" do jednego ze swych znajomych z
następującem ostrzeżeniem, pełnem szla
chetnego poczucia obudzonej godności na
Pan Romuald Minkiewicz jest socjali rodowej:
stą i przyrodnikiem. Ma więc olbrzymie
„Pana, którego widzimy często w to
pole działania, mnóstwo pracy w bibljo- warzystwie żydówki prosimy, aby wszel
tekach, pracowniach, na wiecach, w re kie z gudłajką stosunki zerwał. Jako in
dakcji; bierze prawdopodobnie udział w teligentny Polak, winien pan się wstydzić
zjazdach, konferencjach, naradach partyj przebywać w towarzystwie Ryfki, Dosyć
nych, chodzi zapewne do laboratorjów tego, że prześwietna nasza inteligencja
naukowych, jeździ na wycieczki przyro- w Małopolsce i Kongresówce „zjada od
doznawcze, czyta wielotomowe dzieła z padki macy" z żydowskich stołów, i nie
dziedziny biołogji, ekonomji, filozofji, — robi sobie żadnych wyrzutów."
słowem zdawałoby się każdemu, że p,
Minkiewicz nie ma chwili czasu wolnego,
Nowy język.
a jeżeli ma — to poświęci ją odpoczynko
wi, który mu się słusznie należy. Ale nie
„ P o l o n i a" Korfantego zamieściła w
stety! Zamiast się zdrzemnąć, p. Minkie nr. 149 podobiznę Bizeta z nagłówkiem
wicz zasiada wtedy do biurka i pisze „Biżeł" i następującą informacją w narze
wiersze. Niedawno czytaliśmy jakąś dłu czu katowickiem:
gą, niepokojąco grafomańską historję o
komarach (w „Tygodniku Ilustrowanym"),
„Autor
nieśmiertelnej
„Carmeny"
siódmego zaś czerwca roku tysiąc dzie zmarł przed 50 laty w Bougiralu pod Parwięćset dwudziestego piątego (wyraźnie, grem — zapoznany dopiero w 8 lat po
słowami, ad aeternam rei memoriam) wy- zgonie Biżeła, poznał się Paryż na jego
kropił p. Minkiewicz w „ R o b o t n i k u " arcydziele".
nową kolubrynę p. t. „Gody myśli", w
Posiłkując się małym słowniczkiem
której zastanawia się nad zagadnieniem:
katowicko - polskim i niedawno wydaną
„...które z imion dwojga tych genjusza składnią tego bratniego języka słowiań
wyższy miernik: skiego, bez trudu można odczytać cieka
wą biografję świetnego kompozytora.
Skłodowska czy Kopernik?"
A oto mały przykład pisowni dźwięcz
Utrzymana w skocznym rytmie shim
my piosenka o Koperniku brzmi jak na nego narzecza z prastarej dzielnicy pia
stowskiej (katowickie „ N o w i n y P o 1stępuje:
s k i e",, nr. 10):
„I glob szybuje,
„Nasze radykalne „Nowiny Polskie"
wiruje
nie mają na celu rąbania wszystkiego co
pośród wirujących brył...
pod rękę wpadnie i nie gonią za narwaZa swym sternikiem
nemi senzacjami, by czytelników karmić
Kopernikiem
specjalną piepszną i skandalikową strawą,
mknie
lecz prócz zdrowej ą stęczowej krytyki
w bezmierne dale,
1 tępienia szkodników społecznych, pra
bezpiecznie,
gną wynosić na światło dzienne i ludzi
tanecznie,
zacnych".
I t, d.
poprzez nieskończoność czasu
mknie
Ekscentryczne wyścigi.
wytrwale...
Nie straszne mu meteory,
Wesoły „E x p r e s s P o r a n n y " (nr.
ani rozżarzone słońca,
158) zamieścił portret znanego cyklisty
ni tytaniczny wzmach ogońca
i opatrzył go napisem:
komety.
Mknie,"
„Zwycięzca wielkiego wyścigu Demi„Wzmach ogońca" mógłby dużo do Monde",
brego zrobić, ale nie trafił...
Co się dzieje! Dokąd idziemy? Co nas
Kuplecik o p. Skłodowskiej ściągnięty czeka? Prostytutki urządzają wyścigi, or
ganizują publiczne
zawody sportowe!
jest z Własta (muzyka Kataszka):
„Goście" (t. zw. „dziubusie") pędzą jak
szaleni, a one na rogach stoją, poganiają,
„Wiruje
ochrypniętemi głosami zachęcają: „Bierz
elektronów rój
go! Nie daj się! Lu!!" Potem wszystkie
wokoło jądra z helu.,.
zarejestrowane sportsmanki, cały „demiJakby żywem życiem żył,
monde" ofiarowuje zwycięzcy składkową
atom — Rad
nagrodę,., Straszną nagrodę! O, zgrozo!...
promieniuje,
Tyle tylko, że wyścig kolarski, o któ
bombarduje
rym pisze „Express“, w rzeczywistości
cząsteczkami alfa, beta
nazywa się „demi-fond".
cały świat."
Słowem: „Oj - di - radi - radio, oj di - radi - rad!"

Ważne dla bibljotekarzy! Katalog*30
działowy.

„Szabes Kurjer“.

W piśmie „ P o l o n i a", organie demo
kracji polskiej w Paryżu, w nr. 25, data
Najcudniejszem w świecie pismem jest 30 (sic) lutego 1925, znajdujemy ogłoszenie
wychodzący w Bydgoszczy „ S z a b e s pewnej paryskiej księgarni polskiej, która
K u r j e r", Poeta T. S, zamieścił w nim w następujący sposób klasyfikuje książ
(nr. 9) utwór p. t. „Wczoraj i jutro czyli ki:
jak sobie poczebował słodko sznić i gorz
„Dla dzieci — Elementarze z obraz
ko przebudzować Icek Nachamkes, obiwatel z naszego miasta Warszawy", Oto kami.
Dla kobiet — Kucharz domowy, Le
jedna strofa tego poematu:
karz domowy, Żywot św. Genowefy, Cykl
opowieści „Książki ciekawe".
„Aj waj mir!
Dla mężczyzn — Zagadnienia seksual
W Polsce żydek oficier —
ne, Hygjena miodowych miesięcy, DeklaŻydki są tu marszałkami,
mator polski.
Und di gojes — kapralami,
Dla wszystkich — Leczenie zwierząt
Dus ist recht!"
Juljusz Kaden-Bandrowski.
domowych, Miljon piosenek, Monologi
Nie jesteśmy antysemitami, ale uwa Zejdowskiego, Zbiór Powinszowań,"
żamy, iż jest to rzeczywiście zbyt daleko
Dziwna posada.
posunięta tolerancja. 0 ile nam wiadomo,
dotychczas tylko jeden Żyd miał w armji
Ogłoszenie z nr, 49 łódzkiej „ R e p u 
polskiej rangę marszałka — Piłsudski. Od
IG. STARZA: W kuźnicy wielkiej polityki. Służba dyplomatyczna w Polsce
poety T. S, dowiadujemy się, że żydow b l i k i":
(31 fot.). - MARJA MOROZOWICZ-SZCZEPKOWSKA: Międzynarodowa wy
skich marszałków jest całe mnóstwo. Co
stawa w Paryżu (7 ilustr.). — J. ST. SZCZERBIŃSKI: Letniska i uzdrojowi„Szofer - ślusarz poszukuje posady pół
p, Sikorski na to?
ska polskie (14 ilustr.).— Konkurs literacki miesięcznika „Z Całego Świata”.—
Chcąc uchronić naród przed nadciąga ciężarowej, 4 cylindrowej. Oferty „Szofer"
ST. WITOSTAŃSKI: Listy z Oazy (5 ilustr.). — JULJAN EJSMOND: Łowy
jącą katastrofą, zwrócił się „Szabes Kur- ' do administr, „Republiki",
wiosenne (3 ilustr.). — JE ZY BAND OWSKI: Wieś chińska (6 ilustr. oraz
2 wkładki kolorowe).—ANTONI SŁONIMSKI: Kaidan (6 ilustr. J. Zaruby) —
ESTEWI: U Mieczysława Frenkla (13 ilustr.). — JAN ROLA: Nasze ordery
(16 ilustr). - RODERYK 0 ’HARGAN: Radjo Eskimosów. Tajemnicza przy
goda arktyczna (3 ilustr.). — W. B.: Kronika filatelistyczna (5 ilustr ). - AL.
ŚWIDWINSKI: Mój system naturalny, czyli przepisy lecznicze w najbardziej
rozpowszechnionych chorobach (2 ilustr ). — K. GILEWICZ: Rorywki umy
słowe.—Odpowiedzi grafologa.—Rozwiązanie zadania bridżowego.— Figielek
sprzedaje
preferansowy.
Trójbarwna okładka wedł. rys. M.BEREZOWSKIEJ.
W numerze 113 ilustracyj
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Do nabycia we wszystkich księgarniach, filjach księgarni
kolejowych „ R U C H ” oraz
kioskach gazetowych

Wydawnictwo Bibljoteki Dzieł Wyborowych, Warszawa, Sienkiewicza 12

DODA KSIHŻKI POLSKIEJ s.».

ODDZIAŁ ni. Foksal nr. 15, fel. lffl-85
Prosimy zwiedzić stałą wystawę książek:
otwarta codziennie od g. 10 — 7 bez przerwy
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K ronika

Korespondencja

Dn. 28, 29 i 30 czerwca b. r. odbędzie
się pierwszy zjazd bibljofilów polskich w
Krakowie. Na zjazd przybędą: członkowie
towarzystw bibljofilskich z Warszawy,
Lwowa, Poznania, Wilna, Lublina, Zamo
ścia, delegaci polskiego towarzystwa bi
bljofilów z Paryża, reprezentanci władz
oraz instytucyj naukowych.
Zjazd ma na celu zbliżenie i zorgani
zowanie jednolitej akcji wszystkich to
warzystw, zajmujących się propagandą i
szerzeniem kultu dla książki, oraz omó
wienie sposobów zmierzających do pod
niesienia poziomu naszych wydawnictw.
Zjazd jest wynikiem dawno odczuwanej
potrzeby i troski wszystkich towarzystw
bibljofilskich, które z natury rzeczy są
przedewszystkiem powołane do wyraża
nia opinji w sprawach tak ważnych dla
naszej kultury narodowej.
Na program zjazdu złożą się: referaty
naukowe, zwiedzanie bibljotek krakow
skich, wycieczki do bibljotek w klaszto
rze kamedułów na Bielanach i hr. Tar
nowskich w Suchej.
Z okazji zjazdu urządzona zostanie
w Muzeum Narodowem historyczna wy
stawa opraw introligatorskich. Szczegó
ły programu zjazdu będą podane później.
W zjeździe mogą uczestniczyć w charak
terze gości również osoby, nienależące
do towarzystwa bibljofilów, które zechcą
się zgłaszać do komitetu zjazdu — naj
później do dn. 20 czerwca b. r. Zgłosze
nia przyjmuje: prezes T. M, K,, Kazimierz
Witkiewicz, Miejskie Muzeum Przemy
słowe, Smoleńska 9, I p.

Sprostowanie.

Informacje bibliograficzne
dostarczane przez księgarnię E. Wende i S-ka

*

Do

Bibljografja

redaktora
„W i a d o m o ś c i
L i t e r a c k i e h".

Artykuł o książce Asza w nr. 71
„Wiadomości" winien brzmieć jak nastę
puje.
I szpalta od początku aż do połowy,
w. 53 (od góry) bez zmiany. Po słowach
„jest niechęć" winien nastąpić ustęp, umieszczony w a d l i w i e w II połowie
w. 15 (od góry) II szpalty, a zaczynający
się od słów: „czy niemożność wzięcia na
siebie"... Ustęp ten b e z z m i a n y cią
gnąć się winien do połowy w. 32 (od do
łu) II szpalty aż do słów: „tylko meto
dą" (włącznie), poczem winny nastąpić
słowa, umieszczone w w. 53 (od góry)
I szpalty, a mianowicie: „przez którą
przeziera wielkie ludzkie współczucie
autora", oraz dalsze, znów bez zmiany
aż do w. 15 (od góry) II szpalty, aż do
słów: „przez odmienność" (włącznie), po
tem dalszy ciąg tego ustępu znajduje się
w w. 32 (od dołu) II szpalty, a mianowi
cie słowa: „przez pierwotny zmysł spra
wiedliwości" i t. d. i odtąd prawidłowo
już do samego końca.
Autor przeprasza czytelnika za to nu
żące zestawienie, za które nie ponosi wi
ny, i — dla zapobieżenia wszelkim mo
żliwym nieporozumieniam — zaznacza, że
w istotnej treści wspomnianego artykułu
ni c , a n i j e d n o s ł o w o , n i e u l e g a
z m i a n i e — tylko zdania powracają na
miejsce, jakie im — w intencjach autora
— się należały.
Stefan Napierski ( B a r b i z o n ) .

Wydawnictwo Polskie zapowiada w
*
najbliższym czasie: pierwszy tom wyda
nia jubileuszowego Aleksandra Święto
H. L. Nie będziemy drukowali.
chowskiego, „Ostatniego dynastę" Adama
Czytelnik we Lwowie. Stefan Żerom
Krechowieckiego jako pierwszy tom wy ski: Zamek, Warszawa.
dania zbiorowego, „Antychrysta" K. H.
Ha-es. Bardzo słabe.
Rostworowskiego, „Florencję" Mauclaira
B. N. Żal nam Pana,
w przekładzie Staffa i „Młyn na wzgórzu"
S. C. w Wilnie. Dziękujemy; oddawna
Gjełlerupa w przekładzie Sierosławskiego. mamy tę grafomankę na oku.
M. W. Zupełnie nieudolne.
*
Czytelnik w Krakowie. Zajmiemy się
„Bibljoteka Polska" zapowiada w cza tym panem.
M. J. w Krakowie. Oczywiście: na
sie najbliższym następujące książki: w
serji „Czasy i Ludzie" „Pamiętnik" Cel- kobiety można głosować.
B. R. w Kolbuszowie. Postaramy się
liniego, „Listy" Michała Anioła, „Listy do
rodziny i przyjaciół" Chopina, „Moi spełnić prośbę Szanownego Pana. — Za
współcześni"
Przybyszewskiego, zbiór słowa uznania dziękujemy.
Grono Czytelników w Krakowie. Czy
wspomnień o Fryderyku Chopinie; w „Bibljoteczce Minjaturowej": „Mistycy indyj telnicy mają zupełną swobodę stawiania
scy" w przekładzie Stanisława Schayera; kandydatów — według swego rozumienia
pozatem
„Opowieści średniowieczne" potrzeb i składu przyszłej akademji.
H. Sz. w Krakowie. Postaramy się.
Reutt - Witkowskiej i antologję liryki an
L. L. w Piotrkowie. Adres p. Irzykow
gielskiej w przekładach Kasprowicza.
skiego: Warszawa, Sejm, Biuro stenogra
*
ficzne.
Czytelnik. Dziękujemy.
E. M. „Moja pierwsza książka" nie
Jan Ostrowski - Naumoff opracowuje
dla bibljoteki „Minjatury", wydawanej będzie drukowana.
J . G . D z ię k u je m y .
przez Witolda Hulewicza, tomik afo
W. Z. w Lublinie. Bardzo dziękujemy.
ryzmów France'a.

F o t o g r a f KHROL P Ę C H E R S K I
(nowy Świat 57, teł. 132-91)
Atelier otwarte od 9— 18,
w n i e d z i e l e i ś w i ę t a na z a m ó w i e n i e

Ostatni tom poezyj
Gabrjela KARSKIEGO
P. t.

Filozofja,

Conan Doyle. Nowe objawienie (co
Roman Dyboski. Nowsze publikacje
angielskie o druku i książce. Kraków, to jest spirytyzm?) Na język polski prze
łożył i wstępem zaopatrzył dr. Wiktor E.
1925; str, 18 i 2nł, Zł. 2,—
Pordes. Warszawa, „Ruch", 1925; str, 4nl.
Historja literatury, krytyka estetyczna i 103 i 5nl. Zł. 1.40.
Z cyklu rewelacyj otrzymanych przez
Bibłjoteczka Uniwersytetów Ludowych p, Jadwigę Domańską. Żyjemy!.., Zebrał
i Młodzieży Szkolnej, — 224, Ign. Chrza i ułożył dr. Fr. Habdank. Warszawa, d-r
nowski. Romantyzm polski wobec kon Fr, Habdank i St, A. Wotowski, 1925;
stytucji 3 maja. Warszawa, Gebethner i str. 150 i 2nl, i 1 ryc. Zł. 5.—
Wolff, 1925; str. 40^ Zł. 0.50.
Hoene - Wroński. Tablica psychologji,
Leon Płoszewski. Wykład wstępny poprzedzona rozprawą wstępną z apodyMickiewicza w „College de France" (wy ktyki, p. t. Prawo stworzenia albo autodany z autografu wraz z uwagami kryty- genja rzeczywistości. Przełożył z francu
cznemi). Lwów, 1925; str, 27 i lnl,
skiego Józef Jankowski. Prace Instytutu
Konstanty Wojciechowski. Werter w Mesjanicznego. Lwów, Książnica - Atlas,
Polsce. Wydanie drugie, przygotowane 1025; str. 41 i 3nl. Zł. 1.20.
przez Zygmunta Szweykowskiego. Lwów,
Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1925; str, rtistorja, pamiętniki, polityka
4nl, i 189 i 3nl. Zł. 10.—
Robert Baden - Powell. Przygody
szpiega. Lwów, Książnica - Atlas, 1925;
Powieść, nowela
str. 128 i 4nl. Zł. 3.20.
M. Domańska. Orlęta. Nowele. Po
Jordan Chmielowski.
Światowładne
znań, Księgarnia św. Wojciecha, (1925); dążności Żydów. Szkic polityczny, (War
str. 4nl, i 49 i 3nl. Zł. 0.60.
szawa, 1925); str. 32. Zł. 0.50.
Eleonora Glyn. Margrabinka. Tłuma
Józef Feldman. Polska w dobie wiel
czyła Janina Łaszczowa. Wydanie nowe. kiej wojny północnej 1704—1709. Kra
Lublin, Kazimierz Kotlarski, 1925; str, 250 ków,
Polska Akademja Umiejętności,
i 2nl. Zł, 4,—
1925; str. 4nl. i 318 i 2nl. Zł. 9.—
Kajetan Kraszewski. Białonóżka pana
J. Grabiec. Czerwona Warszawa przed
majora. Powieść. Poznań, Księgarnia św, ćwierć wiekiem, Moje wspomnienia, Z
Wojciecha, (1925); str, 92, Zł. 0,90. — licznemi ilustracjami. Poznań, Karol Rze
Trzewiczek.
Powieść najprawdziwsza. pecki, 1925; str. 8nl. i 212 i 4nl, Zł, 6.60.
Tamże; str. 77 i 3nl; Zł. 0,80.
Artur Śliwiński. Król Władysław IV.
Anatol Krzyżanowski. Za winy nie- Warszawa, M. Arct, (1925); str. 222 i 2nł.
popełnione. Nowela. Poznań, Księgarnia i 9 ryc, i 1 mapa Zł. 5.80.
św. Wojciecha, (1925); str. 48, Zł. 0.60,
Józef Targowski. Biali i kolorowi. I.
Bibljoteka Dzieł Wyborowych, Reda Polityka kolonjalna państw. Monografja
ktor Stanisław Lam, Tom XXXVI. Selma Algerji. Z 40 ilustracjami i 3 mapami.
Lagerlof. Wyrzutek. Przełożyła Janina Warszawa, M, Arct, 1925; str. 119 i lnl,
Palmen. Tom II. Warszawa, (1925); str, i 2 mapy. Zł, 6,—
129 i 7nl, Zł. 2.20 (pł.).
Dr, Władysław Zahorski. Podania i
Józef Relidzyński. Z dni krwi i chwa legendy wileńskie. Z drzeworytami prof.
ły. Nowele. Poznań, Księgarnia św. Woj St, Matusiaka. Wilno, Józef Zawadzki,
ciecha, (1925); str. 4nl. i 150 i 2nl. Zł. 1925; str. 4nl, i 166 i 2nl. Zł. 6.—
1.30.
Stefan Żeromski. Wczoraj i dziś. Ser ja
pierwsza. Tabu—Ananke—Doktór Piotr— Geografja, krajoznawstwo, podróże
Siłaczka — Kara. Warszawa, J . MortkoPrzewodniki po Europie. II. Paryż i
wicz, 1925; str. 4nl. i 121 i 3nl. Zł, 1.—
okolice. Plan, ilustracje, opisy, zwiedza
nie, wskazówki praktyczne. Warszawa,
Polska Agencja Wydawnicza, (1925); str,
Poezja
123 i 5nl. i 1 mapa. Zł. 4.—
Strofy Alkara. Wydanie nowe, zupeł
Zdrojowiska i uzdrowiska polskie.
ne. Warszawa, 1925; str. XLI i 3nl, i 242. Przewodnik ilustrowany. Rocznik I. War
Zł. 5.—
szawa, 1925; str. 188. Zł. 1.50 (pł.).
Szarża pod Rokitną w pieśni. Anto
logję ułożyła Marja O, Winjety rysował
Rudolf Mękicki. Lwów, 1925; str. 49 i 3nl. Prawo, nauki społeczne
Komitet redakcyjny: adw. Henryk Cederbaum, adw. Mieczysław
Ettinger,
Muzyka
adw. Jan Nowodworski, adw. Franciszek
Kazimierz Garbusióski. Dyktaty oraz Paschalski, prok, Kazimierz Rudnicki,
wskazówki metodyczne do podręcznika adw. Stanisław Szurlej. Mowy sądowe. I.
nauki śpiewu p. t, „Melodje" dla użytku Prok. Kazimierz Rudnicki. Adw. Marjan
nauczyciela. Kraków, autor, 1925; str. 2‘5 Niedzielski. Adw. Eugenjjusz Śmiarowski.
i 3nl, Zł. 1.50.
Adw. Jau Nowodworski. Adw, Mieczysław
Ettinger. Adw. Stanisław Szurley, Adw.
Filologja
Franciszek Paschalski. Adw. Kazimierz
Adw. Tadeusz Wróblewski.
Prace Komisji Orjentalistycznej Pol Sterling.
skiej Akademji Umiejętności, Nr, 7. I. Pprok. Józef Wasserberger. Adw. Jerzy
Izydor Kopernicki. Textes tsiganes. Con- Berland. Adw. Mieczysław Jarosz. Mo
tes et poesies. Avec traduction franęaise. wy sądowe I. Zebrał i opracował dr. Szy
Premier fascicule. Kraków, Polska Aka- mon Gelernter. Przedmową opatrzył Ce
demja Umiejętności, 1925; str. VIII i 103 zary Ponikowski. Warszawa,, F. Hoesick,
1925; str. 214 i 2nl. Zł. 8.—
i lnl. Zł, 3.—
J.
Szarota. Les provinces franęaises, Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej.
Cinąuieme livre de franęais, Lwów, Ksią T. R. Malthus. Prawo ludności. Wydał,
żnica - Atlas, 1925; str. VIII i 205 i 3nl. objaśnił i poprzedził przedmową Adam
Krzyżanowski. Przetłumaczył K. Stein.
|i 1 mapa. Zł. 4.50.

Warszawa, Gebethner i Wolff, 1925; str.
183 i lnl. Zł. 4.50.
Aleksander Ostrowski.
Odrodzenie
społeczne. Lwów, „Ateneum", 1925; str.
V i 3nł. i 147 i lnl. Zł. 2.80.
Raporty Gospodarcze Placówek Za
granicznych R, P, 1925. Nr. 1. Hamburg
i jego okolice w roku 1924 (raport gospo
darczy konsula R. P, w Hamburgu, A.
Pomiana — za r, 1924). (Warszawa), Mi
nisterstwo Spraw Zagranicznych, (1925);
str. 30 i 2nl, Zł. 1.20.
Dr, Franciszek Tomanek. Handel to
warowy i pieniężny oraz jego organiza
cja. Lwów, Książnica - Atlas, 1925; str.
VII i lnl. i 236 i 2nl. Zł. 12.—
Wydawnictwo
Ustaw
Skarbowych
pod redakcją dra Ignacego Weinfelda. Ze
szyt 2, Polskie prawo budżetowe. Zebrał
i opracował dr. Tadeusz Grodyński.
Lwów, Książnica _ Atlas, 1925; str. 74.
Zł, 3,20, — Zeszyt 3. Podatek od piwa.
Ustawa wraz z rozporządzeniami. Zebrali
i opracowali Emil Kwiatkowski i inż, Bro
nisław Różański. Z przedmową dra Igna
cego Weinfelda. Tamże; str. V i 3nl. i 97
i 3nl. Zł. 3.20.
Informacje sądowe i proceduralne dla
sędziów handlowych w b. Kongresówce.
Opracował St. Zborowski. Warszawa, Urząd Starszych Zgromadzenia Kupców
m. st. Warszawy, 1925; str. 71 i lnl. Zł.
5.—
Pisma Stefana Żeromskiego. Pierwsze
wydanie zbiorowe. Bicze z piasku. Szki
ce publicystyczne. Warszawa, J . Mortkowicz, 1925; str. 4nl. i 121 i 3nl. Zł, 3.—

Pedagogika
Związek Zawodowy Nauczycielstwa
Polskich Szkół Średnich, Szkolnictwo
niższe średnie (ogólnokształcące) oraz
wyższe Rzeczypospolitej Polskiej. Prze
wodnik dla rodziców, opiekunów, wycho
wawców i młodzieży. Zebrał, ułożył
i wstępem zaopatrzył Wacław Szczęsny.
Warszawa, 1925; str. 124 i 20nl. Zł, 2.—

Nauki przyrodnicze, rolnictwo
Prof. dr. Stanisław Runge. Rozpozna
wanie wieku koni, bydła rogatego i' psów
według zębów. Z 70 ilustracjami. Wy
danie drugie poprawione i uzupełnione.
Lwów, Bernard Połoniecki, 1925; str. 144,
Zł, 3.50 (płpł.).
Mały atlas motyli i gąsienic. Tekst
objaśniający przełożyła z niemieckiego
Wanda Strokowska. Część I. 104 motyle
i 25 gąsienic na 12 barwnych tablicach,
z tekstem objaśniającym. Część II. 173
motyle i 24 gąsienice na 13 barwnych
tablicach, z tekstem objaśniającym. War
szawa, M. Arct, (1925); str. 2nl. i 20 i 12
tabl, (I), 2nl. i 32 i 13 tabl. (II). Zł. 6.—
Rośliny polskie. Opis i klucze do
oznaczania wszystkich gatunków roślin
naczyniowych, rosnących w Polsce, bądź
dziko, bądź też zdziczałych lub częściej
hodowanych, dla użytku florystów, ucz
niów szkół wyższych i średnich, rolni
ków, leśników, farmaceutów i innych
miłośników przyrody. Opracowali dr.
Władysław Szafer, dr. Stanisław Kul
czyński, dr, Bogumił Pawłowski. Lwów,
Książnica-Atlas, 1924; str. XXXII i 736.
Zł, 21.— (kart.).
Emil Tenczyn. Wybór ćwiczeń chemi
cznych dla klas V i VI gimnazjum mate
matyczno - przyrodniczego. Lwów, Książ
|nica - Atlas, 1925; str, 65 i 2nl. Zł. 2.40.

Matematyka, technika
A. Piotrowski. Praca na tokarkach
stołowych. Opracowane na podstawie
szeregu artykułów w „Machinery". Od
bitka z „Mechanika". Warszawa, Księ
garnia Techniczna, 1925; str. 34. Zł. 0.50.
Dr. Wacław Sierpiński. Funkcje przedstawialne analitycznie (wykłady uniwer
syteckie). Lwów, Zakład Narodowy imie
nia Ossolińskich, 1925; str. 4nl, i 194. Zł.
6.—

Medycyna,

higjena

Dr. Robert Bernhardt. Semjotyka cho
rób skóry. Z 56 rycinami w tekście. War
szawa, autor, 1925; str. 6nl, i 131 i lnl.
Zł. 6.—
Wydawnictwa Lekarskie Książnicy Atlasu pod red, doc. dr. St. Sterling - Okuniewskiego. Podręcznik chorób zakaź
nych. Zeszyt I. Część II. Dr. med. W.
Chodźko: Prawodawstwo oraz organiza
cja państwowa i społeczna w zakresie
zwalczania chorób zakaźnych. Prawodaw
stwo międzynarodowe w tej dziedzinie.
Przepisy obowiązujące w państwie polskiem, Lwów, 1925; str. 8nl. i 168. Zł.
7.2°.
Wydawnictwa Lekarskie KsiążnicyAtlasu. Dr. med. i fil. Witold Gądzikiewicz. Metodyka badań higjenicznych.
Podręcznik do ćwiczeń i zajęć praktycz
nych dla studentów i lekarzy. Lwów,
1925; str. V i 3nl. i 310 i 2nl. Zł. 18.—
Bibłjoteczka Higjeniczna. — Zeszyt
VII. Dr. Henryk Hilarowicz. Pierwsza
pomoc w nagłych wypadkach. Z 30 ry
cinami w tekście. Lwów, Książnica-Atlas,
1925; str. 107 i lnl. Zł. 2.40.
Dr. Antoni Korabiewicz. Uleczalność
syfilisu (przymiotu czyli kiły), trypra (rzerzączki) i szankra miękkiego (wrzodu we
nerycznego). Wydanie pierwsze. Warsza
wa, (1925); str. 16. Zł, 1,—
Bibljoteka Okręgowego Związku Kas
Chorych w Krakowie. Tom III. Vade mecum lekarza-praktyka. Zasady celowego
a oszczędnego stosowania leków oraz pi
sania recept. Praca zbiorowa pod redak
cją dr. Ryszarda Kunickiego. Wydanie
drugie przejrzane i uzupełnione. Kraków,
Okr. Związek Kas Chorych w Krakowie,
1925; str. 318 i 12nl. Zł. 6.— (pł.).
Bibłjoteczka Higjeniczna. — Zeszyt
VIII. Dr. Stanisław Progulski. Higjena nie
mowląt. Z 15 rycinami w tekście. Lwów",
Książnica _ Atlas, 1925; str. 78 i 2nl. Zł.
1.80.
Dr. Alfred Trawiński. Higjena mięsa.
Część II szczegółowa (ze 122 ilustracjami
w tekście). Lwów, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1925; str. XII i 494 i 2nl.
Zł. 12.—
Prof. dr. Leon Wachholz. Medycyna
sądowa na podstawie ustaw obowiązu
jących na ziemiach polskich, z 22 ryci
nami w teście i 42 rycinami na 8 ta
blicach. Wydanie trzecie zmienione i uzu
pełnione. Warszawa, Gebethner i Wolff,
1925; str. XI i lnl. i 553 i lnl. i 8 tabl.
Zł. 12.—

Sport
Rzuty kulą jako zaprawa dla lekko
atlety. Zestawił H. F. Borchert. Tłuma
czył Józef Jungraw. Warszawa, M. Arct,
(1925); kart. 2 i 10 tabl. Zł. 1.20.
Biegi średnie. Styl, tempo i taktyka.
Zestawił F. F. Kopcke. Tłumaczył Józef
Jungraw. Z 15 rycinami. Warszawa, M.
Arct, 1925; str. 4nl. i 14 tabl. Zł. 1.20.

„UNDERWOOD
PORTABLE"

GEBETHNER I WOLFF

NAJLEPSZA MAŁA
M A S Z y N A D O PISANIA

WARSZAWA — KRAKÓW — LUBLIN — ŁÓDŹ,
PARYŻ — POZNAŃ — WILNO — ZAKOPANE

G. G E R L A C H

G R A

psychologja

W ARSZAW A -

OSSOLIŃSKICH 4

Skład główny: Tow. Iflydawn. „IGNIS**1

P O L E C A
WYDAWNI CTWA

Z OSTATNICH

DNI

B a rszczew ski S t. —Czandu. Powieść z XXII wieku
.
.
. .
.
B orn stein ow a J — Zasady klasyfikacji dziesiętnej. Podręcznik bibljotekarski .
.
B rz ez iń sk i J —Hodowla warzyw. Wyd. 4
..........................................................................6
C h rzan ow ski Ig n .—Romantyzm polski wobec konstytucji 3 maja (B. U. L. i M. S. 224)
D oroży ń ska E l. —Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach

6.—
4.—
50
0.50

1917—1921, z przedmową Artura G ó r s k i e g o ....................................................... 10.—
3 50
6.—

M A Ł Y

G o etel F .—Ludzkość. Dwa o p o w ia d a n ia ..................................... .........
G erm an J . —Iwonka. Powieść.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
G rim m A. L. —Powieści z tysiąca i jednej nocv. Dla młodzieży. Przekład polski.

R E M IN G T O N

j| jr

Jm M w

trwały, lekki,
tani, niezbędny
w domu,
w biurze,
w podróży
Posiada
42 klawisze
jak duża wzorowa maszyna

fiLOCK-BRUH
S. A.
F7 1^% ;

Warszawa
Hotel B r is t o l

Y T E L N I A (Piękna 29). Nowości
C Z polskie,
francuskie, rosyjskie.

Wyd. 8. z siedmioma rycinami kolorowemi i barwną okładką T. Sopocki
. 7.50
is to be Educated"), tłumaczyła
I. M o s z c z e ń s k a .......................................................
..................................... 10.—
K rasiń ski Z . —Liryki—wvbór. Wyd. 2, znacznie powiększone (B. U. L. i M. S. 144) 0.60
L ew icki A. dr. p r . - Zarys histo^ji Polski— opracował i uzupełnił Jan Friedberg
(w „dodatku": literatura historyczna). Wydanie szkolne 12 . . .
7.—
M ickiew icz A d am . —Liryki. Wyd. 2 (B. U. L i M. S. 129) .
.
.
.
• 0 60
M a ła cz ew sk i E . —Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica. Opowiadanie z dziejów
tułaczki żołnierza polskiego na obczyźnie w latach wielkiej wojny (B. U. L.
i M. S 2 2 3 ) ........................................................................................................................ 0.60
B o g u ck a C. i N iew ia d o m sk a C . —Wypisy polskie na klasę pierwszą. Wyd. 18.
. 3.—
N iew ia d o m sk a C . —Drugi rok gramatyki, klasa I. Wyd. 18, przystosowane do pro
gramu M. W. R. i O. P.
.
.
.
•
•
•
•
.
.
•
• 0.80
O ssen d ow ski E .—Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (konno przez Azję Centralną)
I0—13 tysięcy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8.50
O strow ski J .—Chorągiew na dachu. c owieść
.
.
.
.
.
.
.
. 6 50
— Sztandar na maszcie. Powieść .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5.50
Prus B o le s ła w (AL G łow acki) —Faraon. Powieść, tom I/III. Wyd 6.
18.—
R eym on t Wł. <S — Pisma. Wydanie zbiorowe zupełne, ze wstępem Adama GrzymałySiedleckiego i portretem autora, tom XVI. Ave Patria. Wyd. 4
.
. 6 —
— Pisma. Wydanie zbiorowe zupełne, ze wstępem Adama Grzymały-Siedleckiego i portretem autora, tom XVII. Marzyciel Wyd. 2 .
.
.
.
. 5.50
S ien kiew icz H .— Quo vadis? Powieść z czasów Nerona. Wydanie nowe broszura 5.—
karton . 6.—
S ch iller Fr. — Marja Stuart. Tragedja w 5 aktach. Przekład M. Budzyńskiego.
Wyd. 2. (B U. L. i M. S. 160) .
.
................................................................. 1 20
T okarz W. p r o f. —Wysocki i ncc listopadowa, z 4 il. .
.
.
.
.w druku —.—
H oene~W roński. —Propedeutyka mesjaniczna. Elementy filozofji absolutnej. Prze
łożył z fracuskiego Paulin Chomicz ...........................................................................2.—
H en derson C. H — Nowe wychowanie („What

TOW.

WACŁAW

WYDAWNICZE

C Z A R S K I I SM

w Warszawie, Marszałkowska

113,

PO LECA:

M iasto mojej matki <noweie>
BRONIEWSKI W .:
Wiatraki <Poe2)e>
C O N R A D -K O R Z E N IO W SK I J.: Korsarz <powieść>
IW A S Z K IE W IC Z J.: Księżyc wschodzi <Powieść>
,,
tt Kasydy <Proza>
LIEBERT J.: D ruga ojczyzna <Poezje>
Ł O Z A WŁ.: Ordery i odznaczenia Pzphitej Polskiej
N A Ł K O W S K A Z.: Dom n a d łąkami <Powieść>
S H P O I B.: Święta „Joanna <sztuka z Przedmową autora)
STRUG A .: Pokofenie M arka Swidy <Powieść>
B A N D R O W S K I-K A D E N ).:

Ż Ą D A Ć W E W SZ Y STK ICH K SIĘG A R N IA CH

Z fc 0 T Y C H tygodniowo gruntowna
nauka muzyki. Dorosłym kurs waka
cyjny. Żelazna 64 m. 25- Janowska-

6

PRENUMERATA z przesyłką 6.50 złp. kwartalnie, zagranicą 2 doi.. — OGŁOSZENIA: za wiersz wysokości 1 mm. szerokeśai 1 szpalty 50 groszy za tekstem; 50 groszy w tekście; drobne 5 groszy za słowo. Kolumna posiada 6 szpalt.
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