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Skuteczna propaganda kultury polskiej w Anglji

Dzieło prof. Rom ana Dyboskiego
Wśród uczonych polskich młodego,
a i starego pokolenia, należy się Ro
manowi Dyboskiemu, zajmującemu sta
nowisko profesora literatury angielskiej
na Uniwersytecie Jagiellońskim, osobne
miejsce, i to nie tylko dla jego działal
ności naukowej, jako pierwszego wybit
nego anglisty w Polsce, ale przedewszystkiem dla jego poczynań, wychodzących
daleko poza granice umiłowanego przez
niego zawodu. Nikt bowiem z młodych
uczonych nie miał i nie ma tak żywego
stosunku do zagadnień dnia, jak profe
sor Dyboski, który tę swoją aktywność
przypieczętował siedmioma latami wę
drówki i tułactwa po niezmierzonych
obszarach Rosji, pracując wszędzie czy
nem i piórem dla wstającej Polski, Dzieje
swych trudów zamknął w jednej z naj
ciekawszych, a może najciekawszej książ
ce polskiej o Rosji „wojennej" i współ
czesnej, w której wykazał, że potrafi on
naprawdę sine ira et studio oceniać zda
rzenia nawet zupełnie mu ideowo obce
lub wrogie, jak bolszewizm, i to właśnie
objektywne spojrzenie sprawia, iż książ
ka jego, choć zupełnie bezpretensjonalna,
wysuwa się na czoło naszego piśmien
nictwa o Rosji, Książka ta świadczy pozatem, w ile to przedsięwzięć i imprez,
jakże dalekich zawodowi anglisty, wcią
gnięty był jej autor i jak ofiarnie niósł
pomoc swym rodakom w sytuacjach na
prawdę nie godnych zazdrości, Prof, Dybośki jest bowiem nie tylko wybitnym
ntsarzem. ale w tę i samej nrzynajmniei
mierze działaczem, i temu wrodzonemu
instynktowi działacza zawdzięczamy dwie
książki o literaturze polskiej, napisane
po angielsku: „Periods of Polish Literary History" oraz „Modern Polish Lite
raturę", wydane niedawno w Oxfordzie,
Jako świetny znawca literatury i języka
angielskiego, choć nie „zawodowy" po
lonista, był prof, Dyboski, jak nikt inny,
powołany do zapoznania Anglików z dzie
jami piśmiennictwa polskiego, co też
uczynił, korzystając ze sposobności, jaką
nasunęło mu zaproszenie na dwa uni
wersytety angielskie, londyński i oxfordzki, gdzie wygłosił szereg wykładów
0 literaturze polskiej. Te właśnie wykła
dy, które stanowią zaledwie drobną
część jego niezmordowanej działalności
w Anglji, posłużyły za substrat do
wspomnianych wyżej książek, będących
właściwie jedynym zarysem dziejów piś
miennictwa naszego, który ukazał się
w języku angielskim.
Pierwszy tom publikacji prof, Dybo
skiego, noszący tytuł „Historja literatury
polskiej w okresach", zawiera zarys
piśmiennictwa polskiego od czasów re
nesansu aż po „realizm" końca XIX stu
lecia, Prof, Dyboski, jak wspomniano,
nie jest zawodowym badaczem literatury
polskiej, nie próbował więc stworzyć
własnego jej obrazu, lecz oparł się, jak
lojalnie zaznacza we wstępie, na dzie
łach Tarnowskiego, Chrzanowskiego i
Brucknera, gdy chodzi o materjał; gdy
zaś chodzi o metody pisarskie, przyświe
cał mu ideał, za jaki uważa „Historję
poezji angielskiej" W, J, Courthope'a,
Dzięki tej „syntezie" udało się autorowi
dać jasny i niemal pełny zarys dziejów
naszego piśmiennictwa. Pierwsze roz
działy tej książki uważać można za tak
doskonałą i zwięzłą charakterystykę ru
chów i pisarzy, iż żałować należy, że nie
ukazały się one po polsku, Prof, Dyboski
umie postać każdego z pisarzy naryso
wać w kilku niemal linjach, tak iż obcy,
zapoznający się dopiero z literaturą pol
ską, mogą sobie stworzyć obraz ducho
wy danego pisarza. Aby to stać się mo
gło, używa prof. Dyboski innych jeszcze
środków prócz swego talentu pisarskie
go. Umie on np. doskonale operować
plastycznemi szczegółami biograficznemi,
ale by uprzystępnić zrozumienie danej
umysłowości, ucieka się on do porównań
z pisarzami angielskimi, co niewątpli
wie jest jednym z najlepszych środków
podawania cudzoziemcom rzeczy obcych
1 im nieznanych. Wogóle książka, pisana
w celach w Wysokiem tego słowa zna
czeniu propagandowych, wymaga nieco
odmiennych metod pisarskich, trzeba
bowiem podkreślać to, co jest swoiste
go, ale zarazem znajdować odpowiedniki
duchowe, któreby czytelnikowi czyniły
przedmiot zainteresowania bliskim. Z tych
względów byłoby np. pożądane, aby czy
telnicy angielscy dowiedzieli się byli wię
cej o arjanach polskich, których działal
ność dla Polaka jest tylko fragmentem
pewnego ruchu, Anglików jednak, ze
względu choćby na kontakt arjan z Za
chodem, a także na swoistość arjańskiej
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doktryny religijnej, interesowaćby mogła
więcej niż kazania Skargi. Za wielką
zaletę książki tej uważać należy również
to, że prof. Dyboski, zgodnie z zapo
wiedzią we wstępie, stara się każdy

czyi. Argumentację prof, Dyboskiego uwa
żać należy za zupełnie słuszną, i byłoby
więcej niż pożądane, by w analogicznych
publikacjach nie przedstawiano twórczo
ści polskiej pod kątem własnego kurnika,

ROMAN DYBOSKI

objaw kulturalny rzucić na tło historji 1jako „dobre dla siebie i swoich", ale jako
politycznej i społecznej kraju, co przy wysiłek, szczególnie gdy chodzi o pi
czynia się niemało do uwypuklenia po śmiennictwo, godny miejsca obok najwięk
staci i kierunków. Czyni to znakomicie, szych zamierzeń ostatnich wieków.
charakteryzując np. konstytucję trzeciego
Końcowy rozdział jest właśnie pomo
maja jako wyraz tych samych dążności, stem do drugiej książki prof. Dyboskiego
które ożywiały ówczesną literaturę.
o nowoczesnej literaturze, a poświęcony
Po silnie zarysowanych dobach wojen jest „epoce realizmu" i jego reprezentan
(XVII w.) i oświecenia, przystępuje prof. tom: Asnykowi, Konopnickiej, Prusowi,
Dyboski do charakterystyki głównych pi Dygasińskiemu i innym.
Druga książka prof, Dyboskiego, „No
sarzy romantycznych, czyniąc to równie
zwięźle i świetnie, jak poprzednio. Do woczesna literatura polska", jest uzupeł
skonały jest wstęp tego rozdziału, chara nieniem pierwszego tomu; powstała ona
kteryzujący ogólne tendencje romantyzmu z wykładów, wygłaszanych w londyńpolskiego na tle analogicznych ruchów w skiem King's College, którego stałym
innych krajach, a karty o „Panu Tadeu współpracownikiem jest jej autor. Tom
szu" mogą posłużyć za wzór, jak należy dzieli się na trzy wielkie rozdziały o pro
dla cudzoziemców pisać o rzeczach pol zie, dramacie i poezji lirycznej ostatnich
skich. Prof, Dyboski nie ogranicza się czasów. Pojęciem „nowoczesny" obejmuje
tylko do omówienia samego utworu, ale prof. Dyboski zakres dość szeroki, gdyż
pokazuje cały splot faktów historycznych, zaczyna swe wywody charakterystyką pi
nieprzerwaną łączność Litwy z Polską, sarzy okresu romantycznego, z Kraszew
rolę, jaką w kulturze polskiej odegrała skim na czele. Tu jednak brak jest auto
Litwa, tak że czytelnik angielski widzieć rowi pewnej miary, czego przyczyną po
musi w dziele tern nie tylko fenomen ar części jest i to, że materjał zmuszony był
tystyczny, ale przez wieki wypracowany, rozbić na dwa tomy. Wskutek tego w
organicznie wytworzony owoc wielkiej tomie poprzednim znajdujemy dokładną
pracy kulturalnej. Pod tym kątem ujmuje charakterystykę Prusa, gdy w drugim po
prof. Dyboski romantyczne piśmiennictwo święca mu autor zaledwie dwie strony,
polskie w rozdziale o regionalizmie w ro co wobec dwunastu stron, omawiających
mantyzmie polskim, ukazując, jak każda twórczość Kraszewskiego, stwarza fałszy
z ziem wniosła do piśmiennictwa naszego we perspektywy, tak groźne, gdy się ma
swój własny ton, dźwięczący w dziełach do czynienia z czytelnikiem, który o lite
jej synów. Jeśli jednak znalazło się tu raturze polskiej nie wie nic. Pierwsze
miejsce dla Zmorskiego i E. Wasilewskie podrozdziały, noszące tytuły „Od roman
go, to powinno się było znaleźć miejsce tyzmu do realizmu" i „Od realizmu do
i dla Norwida, którego w książce %wej nowej powieści", omawiają w sposób bar
prof. Dyboski, niestety, nawet nie wymie dzo trafny twórczość prozaików polskich
nia. Tu również powinno się znaleźć szer od Kraszewskiego do Orzeszkowej; mieć
sze omówienie twórczości Fredry, której można, jak wspomniano, zastrzeżenia co
z niezrozumiałych powodów poświęca do charakterystyki Prusa, a choć brak ten
prof. Dyboski kilkanaście kart dopiero w staje się zrozumiały, wciąż nasuwa się na
drugiej książce. Natomiast za wielką za myśl, iż ten właśnie pisarz, duchowy syn
letę tego tomu uważać należy to, że au Dickensa,, mógłby być dla Anglików
tor, doceniając wartość narodowego cha szczególnie zajmujący, i dlatego użyczyć
rakteru literatury polskiej, usiłuje wyka mu należało więcej miejsca niż choć
zać, w kilku coprawda zdaniach, war by Rzewuskiemu. Trzeci podrozdział po
tość piśmiennictwa polskiego pod kątem świecony jest przedewszystkiem pisarzom
literatury powszechnej. Jest to niezmier Młodej Polski, brak tu jednak konstruk
nie cenne, gdyż Polacy grzeszą tak często cji materjału literackiego, wskutek czego
pewnego rodzaju mikromanją i nie umieją rozdział ten, przy swych walorach, razi
docenić tego, czego im los łaskawy uży- pewną chaotycznością. A już niepodobna
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zgodzić się na ujęcie pisarzy współcze
snych, polegające na tem, że autor prze
chodzi nad nimi do porządku dziennego.
Byłoby to zrozumiałe, gdyby prof. Dy
boski wogóle nie „parał się" współczesną
prozą; gdy jednak wymienia i omawia
Nitschową, Szczucką i Lutosławską, a za
pomina o Kaden - Bandrowskim, Nałkow
skiej, o Irzykowskim, jako autorze „Pałuby", i wielu innych, to nie można obrazu tak nakreślonego nazwać trafnym,
a Anglicy, którzy w myśl tych wska
zań sądzić chcieliby prozaików polskich,
będą przekonani, iż np. Kaden - Bandrowski, niewątpliwie najwybitniejszy prozaik
młodego pokolenia, jest niczem wobec au
torki „Bolszewików w dworze polskim",
skoro go przecież nawet nie wymieniono.
Rozdział o dramacie nowoczesnym po
święcony jest w pierwszej części charak
terystyce komedji polskiej, a właściwie
głównie Fredry, co powinno było stać się
w tomie poprzednim. Sylweta Fredry za
rysowana jest bardzo wyraziście; prócz
tego omawia autor twórczość Korzeniow
skiego oraz realistyczną komedję okresu
Blizińskiego i Bałuckiego. W podrozdzia
le o dramacie nowoczesnym charaktery
zuje prof, Dyboski tylko twórczość Sło
wackiego i Wyspiańskiego, a wspomina
o Rostworowskim. I znów musi się mieć
zastrzeżenie co do doboru materjału i
osobistości. Gdy pisze się o komedji i wy
mienia Grzymałę - Siedleckiego, jako
fora „Sublokatorki", ^jednym tchem z
„mi Fredry, ta powinno się wymieA. Kisielewskiego, Grabińskiego,
Nr1Baczyńskiego, a ze starszych Zapoiską
jako autorkę komedjowrą. Tak samo, gdy
idzie o dramat, prof. Dyboski pomija Przy
byszewskiego, o którego dramatach wspo
mina tylko w innym rozdziale, nie uwzględ
niając zupełnie Micińskiego jako dramatopisarza. Te defekty sprawiają, że obraz
twórczości dramatycznej lat ostatnich wy
kazuje poważne braki, których nie zrów
noważy to, że o poszczególnych dziełach
dramatycznych mówi prof, Dyboski przy
charakterystyce danych pisarzy,
W końcu kreśli prof, Dyboski zarys li
ryki polskiej, od Ujejskiego do J , K. Iłłakowicz. Naogół charakterystyki są traf
ne, lecz znów niepodobna pominąć pew
nych pisarzy, jak np. wspomnianego już
Micińskiego, któremu autor poświęca za
ledwie kilka wierszy. Co do młodego po
kolenia, można było o niem nie pisać, gdy
taki był zamiar autora, choć nie wydaje się,
by było to słuszne, gdyż zainteresowanie
literatury idzie zawsze od aktualności ku
historji, a nie naodwrót. Ale znów niepo
dobna wspomnieć Tuwima i J. K. Iłłakowicz, a pominąć Wierzyńskiego, Słonim
skiego, Lechonia i t. d„ nie mówiąc już o
t. zw. „lewych", nad którymi także nie
można przejść do porządku dziennego,
szczególniej gdy się Rolicz - Liederowi
przypisuje rolę mało wprawdzie znanego,
niemniej jednak czołowego poety.
Mimo te wady dzieło prof. Dyboskiego
zasługuje na pełne uznanie. Braki, szcze
gólnie drugiego tomu, są dość poważne,
gdyż, by dorzucić jedną jeszcze uwagę,
pisarza tej miary, co Stanisław Brzozow
ski, który tak wielki wywarł wpływ na
młode pokolenie, — autor „Nowoczesnej
literatury polskiej" wcale nie wymienia; a
właśnie Brzozowski lub Norwid, ten
Browning i Morris polski w jednej osobie,
mogli bardziej zainteresować czytelnika
angielskiego, niż cała twórczość, mimo
wszystko przebrzmiała już, Kraszewskie
go. Zastrzeżenia te, — dyktowane zresztą
tylko chęcią wskazania na pewne niedo
magania, które, oby jak najszybsze, dru
gie wydanie dzieła prof. Dyboskiego z ła
twością usunąć potrafi, — nie mogą osła
bić znaczenia książki prof. Dyboskiego, *
który od wielu lat po raz pierwszy podjął
się wielkiego zadania zapoznania Angli
ków z dziejami naszego piśmiennictwa.
Jako anglista z powołania musiał, rzecz
oczywista, pominąć pewne objawy, mimo
to, co daje, doskonała charakterystyka
pisarzy, szerokie tło historyczne, na którem ukazuje poszczególne zjawiska, traf
ność sądów i precyzja wysłowienia, czy
nią z obydwu tomów dzieła o dużej war
tości, a dla propagandy polskiej, której
prof. Dyboski tyle sił poświęcił, wprost
bezcenne. Anglik współczesny, który o
Polsce wie napewno o wiele mniej niż o
Chinach, z książek jego dowie się z pew
nością o literaturze, którą, za sprawą
prof. Dyboskiego, będzie umiał zrozumieć,
a nawet ocenić, jako jedno z najciekaw
szych piśmiennictw europejskich.
zi.

Krokusy
Krokusy wyskakują z ziemi
jak wiolinowe nuty.
A panny się chylą nad niemi

4

i z nut układają bukiet,

Kurze łapki
I już kurze łapki na skroni?
— Ach, czas jak gdacząca kura
0 zabłoconych pazurach
przebiegł po białych płatkach okwitłej jabłoni...

Starość
Pierś moja coraz słabiej oddycha,
krew moja coraz senniej płynie —
w sieci zmarszczek jak w pajęczynie
leżę spętana i cicha.

Fotograf ja
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia;
czyjeś ciało i ziemię całą —
a zostanie tylko fotografja —
to to jest bardzo mało...

Ptak
Ptaszek umierający chowa się, ucieka,
by go nie ujrzał nikt w świecie —
jak serce, co się skryło w głąb piersi człowieka,
by umierając z żalu, umrzeć w sekrecie.

Lwy
Lwica senna i naga nie czuje więzienia,
leżąc spogląda w oczy królowi stworzenia.
On się przybliża, cały w grzywie i w męskości —
a jakaś pani patrzy i płacze z zazdrości...

Gwiazdy spadające
Z twoich ramion widzę niebo drżące rozkoszą —
spadła gwiazda — i druga, i trzecia — prawdziwa to epidemja!
W idać dzisiaj niebem jest ziemia.
Dlatego się gwiazdy przenoszą...

Ćma
Fotel i książka i świeca z cieniem,
1 nagle w świecy jęk pełen skarg;
to ćma się pali jasnym płomieniem,
jak sama Joanna d'Arc.
Kwiatki z W aterloo
Wiersze moje jak kwiaty krótki zapach ślą,
jak kwiaty tracą p ła tk i-------- —
Na wielkich, samotnych polach W aterloo
zerwane kwiatki...
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Głębia i przeciętność

„Moda" na idealizm

„Przedwiośnie" Żeromskiep i „Noc i świt" Weyssenhoffa Duhiei i jego „Rozważania"
Żeromski i Weyssenhoff — to dwa
nazwiska, które może nie przeciwstawia
ją się sobie, ale oznaczają tak różne od
rębności pisarskie, że dzieła ich, podobne
tematem, muszą być rozmaite pod wzglę
dem idei, sposobu ujęcia i artyzmu.
W ostatnich czasach obaj pisarze wystą
pili z książkami, które wywołały dość
duże wrażenie wśród czytelników pol
skich, To „Przedwiośnie" Żeromskiego i
„Noc i świt" Weyssenhoffa*), Pierwiast
kiem wspólnym jest tutaj temat — zobra
zowanie stanu duszy polskiej wobec wy
padków lat ostatnich: odradzającej się
Polski i fali bolszewizmu rosyjskiego.
Fakty te dla obu pisarzy stały się źró
dłem obrazów przedstawiających uczucia
i myśli Polaków przez ostatni lat dzie
siątek, Obie powieści obejmują ten sam
okres czasu: ich akcja rozpoczyna się z
wybuchem wojny, kończy w chwili gdy
po pokoju ryskim ustalono granice Polski
i przystąpiono do pracy pokojowej,
Weyssenhoff w swej powieści przed
stawił Polskę lat wojennych tak jak ona
rzeczywiście przedstawiała się w swej
przeciętności, Dominik Gimbut, prezes Linowski, Celestyn Luba, Zofja Czadowska
i sam pseudo - bohater utworu, znany już
z „Hetmanów" Tadeusz Sworski — to
ludzie przeciętni. Coś oni myślą o Polsce,
w jakimś zakresie działają, ale niema ani
chwili, w którejby myśl wielka opanowa
ła ich umysł, dorastając czasów, w któ
rych żyli. Nawet Bronek Linowski, jedy
ny który naprawdę działa, jest postacią
niedociągniętą i fragmentaryczną. Jeżeli
Weyssenhoffowi poglądy polityczne nie
pozwalały na spojrzenie ogólne, obejmują
ce całość obozów naprawdę działających
dla Polski, to mógł, nawet zatrzymawszy
się tylko na obozie, któremu sprzyjało je
go serce i z którym ongiś współdziałał
politycznie, poszukać tam postaci, które
nie zakładały rąk bezczynnie, pogrąża
jąc się jak Sworski w apatji, zniechęceniu
i braku wiary, lecz działały. Wspomina
Weyssenhoff na jednej z kart swej po
wieści o Dmowskim, lecz zamiast wyzy
skać działalność wielkiego polityka i je
go najbliższych dla zobrazowania polskiej
akcji politycznej, poprzestaje na kilku
słowach zachwytu, obok których jest ty
le nieufności w Polskę, że słusznie towa
rzysz Sworskiego mówi: „Gadasz jakbyś
chciał urągać własnemu narodowi". Ten
brak wiary u głównej osoby utworu, ta
bezczynność Sworskiego, zarówno pod
czas wojny jak i później, w r, 1921, stają
się charakterystycznym rysem utworu.
Słusznie osądza poglądy Sworskiego sta
ry Linowski: „I Polska znów nie taka
chora, jak my ją ogłaszamy, łącząc nie
bacznie lament patrjotów z oszczerczym
chórem wrogów". Niestety, pogląd same
go autora bliższy się wydaje nastrojom
Sworskiego, niż tym rzadkim zresztą uwagom Łuby lub Linowskiego, Ostatnia,
zamykająca powieść rozmowa Sworskie
go z żoną znów daje wyraz pesymizmowi,
przerwanemu tylko słowami Zofji, skierowanemi do nieprzekonanego zresztą
męża, W takiem ujęciu rzeczywistości
tkwi niewątpliwie pewna prawda utwo
ru: jest on zobrazowaniem szarości, przyziemności pewnych warstw narodu w
chwili wielkiej wojny — pokazuje nam
dosadnie i naocznie przeciętną psychikę
człowieka, szarpiącego się w wirze zda
rzeń, przerastających go o wiele i nie
starającego się nawet o dojście do pew
nej prawdy, do pewnej idei. I jeżeli spoj
rzymy na bohaterów weyssenhoffowskiej
powieści i zobaczymy ich stosunek do
wolnej i odrodzonej Polski, to zrozumiemy gorycz Cezarego Baryki z „Przed
wiośnia", jakżeż inną jednak od goryczy
Sworskiego: „Jesteście mali ludzie.., Pol
sce trzeba na gwałt wielkiej idei". W
tych słowach Baryki tkwi cała wyższość
ideowa „Przedwiośnia" nad „Nocą i świ
tem".
W powieści
Żeromskiego,
mimo
całego tragizmu walk wewnętrznych Ba
ryki, a może właśnie dzięki tym walkom,
widać oczekiwanie, dążenie do czegoś
wielkiego. Baryka drogami dobremi i
złemi, przez prawdę i złudę pnie się w
górę do jakiejś prawdy wielkiej i słonecz
nej, której szuka z całym wysiłkiem swej
energji. Baryka prawdy jeszcze nie zna
lazł, ale karty jego życia udziałem w ko
munistycznym pochodzie nie są jeszcze
zamknięte — przeszedłszy fale błędów,
znajdzie właściwy kierunek. A Sworski?
Zakamieniały w swem zniechęceniu, nie
chce obejrzeć się naokoło siebie — nie
chce szukać żadnej prawdy, umie tylko
jedynie oskarżać naród. Oskarża go i Ba
ryka, ale czyni to w imię wielkiej idei,
której nadejścia pragnie, idei nie komu
nistycznej, ale sprawiedliwości społecz
nej. Sworski zamyka oczy na cały pro
blemat społeczny, tak jak je zamyka
Weyssenhoff, nie znajduje na zobrazowa
nie tego zagadnienia nic więcej, prócz
słów: „Rządy socjalistyczne znieprawiły
robotnika przynajmniej na jedno pokotlenie, zabijając w nim zarodki uczuć obywatelskich, mustrując go na żołdaka
międzynarodowej bojówki proletarjackiej.
Tłum płacony za strajki i bezrobocia, pi
jany i oślepły, zapędzano podstępnie do
szeregów wielkiej armji masońsko - ży
dowskiej, następującej na Polskę". Słowa
to puste, jakby wyjęte z ust tych, którzy
na żywe zagadnienia martwemi chcą pa
trzeć oczami, którzy nie wiedzą, że kwestja społeczna nie da się wyrwać z życia
narodu. Nie chcą tego widzieć Sworski
i Weyssenhoff — widzi to Żeromski, I
dlatego można powiedzieć, że „Noc i
świt" odtwarza zwykłą przeciętność lu
dzi, pragnących za wszelką cenę spokoju,
choć życie idzie naprzód, a w „Przedwio
śniu" w bólach i cierpieniach rodzi się
myśl z głębi poczęta, niewypowiadająca
swego ostatniego zdania, ale wciąż dą
żąca naprzód.
Zdawaćby się jednak mogło, że jeżeli

poglądy i ideały Sworskiego są krańcowo
różne od ideałów i poglądów Baryki,, to
jednak można znaleźć punkty wspólne
pomiędzy poglądem na świat Gajowca i
tem, co pragnie zobaczyć w Polsce Weys
senhoff, patrząc oczami bohaterów swe
go utworu. Wszak Gajowiec dąży do in
nej Polski drogą nie rewolucyjną, lecz ewolucyjną, wszak cytuje za Krasińskim
zdanie: „Pewnem męstwem ja się nigdy
nie pochlubię, ja przed bliźnich drżę mę
czeństwem, w otchłań spychać ja nie lu
bię". Tak, bez wątpienia, w metodzie, w
usposobieniu, w nastroju Gajowca można
znaleźć pewne czynniki, zbliżające go do
bohaterów weyssenhoffowskich, ale pozatem mamy tu ogromne różnice. Pierwsza
— to ogólny nastrój: Gajowiec jest pe
łen poczucia, nieujawnionego może zbyt
pohopnie, ale zupełnie wyraźnego, rado
ści z faktu, że Polska wolna i niepodle
gła nareszcie jest; — w Rudnikach, w do
mu dyrektora Gimbuta „wiedzieli też
wszyscy o zmartwychwstaniu Polski, o
Je j trwaniu już od lat paru, ale i o tem
mówiono tu bez należytej radości". Z tej
różnicy wypływa i dalsza — stosunek do
pracy w niepodległej oczyźnie: Gajowiec
jest pełen jakiejś pasji w działaniu, połą
czonej z głęboką wiarą: „U nas będzie
wyżej,., wypracujemy wszystko"; Swor
ski, Linowski, Luba pełni są pesymizmu:
„Popłynęła rozmowa dziwna, bo wszyscy
trzej nosili w piersiach żrące wątpienie",
i dopiero powstanie instytutu wychowaw
czego w Bronisławicachi, rzecz sama przez
się dość drobna, wywołuje nieco pogod
niejszy nastrój. Trzecia różnica polega na
odmiennem ustosunkowaniu się do zagad
nienia roli Polski wobec zawikłanych
spraw narodowościowych. Gajowiec od
piera pełne oburzenia słowa Baryki o
polityce narodowościowej Polski, ale je
dnocześnie daje zwartą programową od
powiedź: „Gdy zbudujemy nasz dom, da
my bratu Rusinowi pokłon, braterstwo i
równe we wszystkiem prawo". W „Nocy
i świcie" Weyssenhoff nie ustami które
goś ze swych bohaterów, ale od siebie
mówi o Litwie i Łotwie: „Pełniło się tam
dzisiaj karykaturalne odrodzenie gminu,
fabrykowane przez wrogów dla osłabie
nia Polski, na zgubę plemion od Niej oderwanych". Zdanie powyższe, o ile je
szcze może być psychologicznie uspra
wiedliwione w stosunku do Litwy, co do
Łotwy odradzającej się właśnie wbrew
woli Niemiec i Rosji, wspólnych wrogów
Polski i Łotwy,, nie może wytrzymać
najlżejszej krytyki, Z tego wszystkiego
widać wyraźnie, że ideologja Gajowca
zupełnie odbiega od ideologji „Nocy i
świtu", że jest w niej tężyzna, rozmach,
i jasna wiara w przyszłość, pierwiastki1,
których brak zupełnie Weyssenhoffowi i
jego bohaterom,
„Przedwiośnie" obejmuje w założeniu
szczuplejszy zakres: punkt .ciężkości tęgo
utworu znajduje się w obrazach, odposzących się do czasów po uzyskaniu nie
podległości, t. j. cz, III, zatytułowanej
„Wiatr od wschodu". „Noc i świt" nato
miast równomiernie traktuje wypadki
trzech momentów z dziejów wyzwolenia
się narodu: lat 1914/15, 1917/18 i 1921,
Ten fakt, jakby się mogło wydawać, po
winien pociągnąć za sobą znacznie więk
szą rozległość i wartość obrazu w „No
cy i świcie" w porównaniu z „Przedwio
śniem". Niestety, rozległość prawdy dzie
jowej „Nocy i świtu" idzie jedynie
wszerz, a nie w głąb. Brak dziełu Weys
senhoffa ujęcia, sięgającego do dna du
szy ludzkiej, a wypływającego z ideolo
gji Żeromskiego, ze słów jego: „Zło nie
wątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliź
niego. Granica krzywdy leży w sumieniu,
w sercu ludzkiem". Z poglądu powyższe
go, jak ze źródła wiary, idzie bogactwo
wysiłków i bohaterstwo cierpienia i tragedja rozterki duchowej. Ale też jako
wynik zjawić się musi z tego boju ze
złem, które dopiero stoi u swego przed
wiośnia, ale musi się zjawić tak, jak w
pewnej chwili zjawia się u Baryki ostrze
gający go głos wewnętrzny. Od tej głę
bokiej prawdy twórczości Żeromskiego,
wynikającej z najważniejszego rysu jego
organizacji duchowej — ogromnej wra
żliwości na wszystko, co żyje i cierpi —
daleka jest powieść Weyssenhoffa, sucha
i bezbarwna, nie ogrzana temi promie
niami uczucia, których pełno jest w
twórczości Żeromskiego. Weyssenhoff ograniczył życie narodu do biernego przy
glądania się, do bezpłodnych rozmyślań
nad tem, jak to źle w tej nowej Polsce,
słowem odtworzył, trzeba przyznać na
der wiernie, całą przeciętność psychiki
człowieka z tłumu, który umie tylko na
rzekać. „Noc i świt" jest pod tym wzglę
dem bajecznym wyrazem nastroju, wytwa
rzanego przez długi czas przez pewne
warstwy społeczeństwa, nastroju, który w
obawie wszelkich reform społecznych
siał tylko naokoło przerażenie, nie umie
jąc znaleźć właściwego wyjścia. Żerom
ski nie zawahał się sięgnąć do wnętrza
trzew Polski i zatargać, nie zawahał się
przed spojrzeniem w głąb tych samych
zagadnień społecznych, które porusza,
acz tylko pobocznie, Weyssenhoff, i umiał
wskazać pewne linje programowe: jedna
— to linja Gajowca, druga — to linja Ba
ryki z chwili jego rozmowy z Gajowcem,
trzecia — to ta rozpaczna, prowadząca w
krwawą próżnię. Przed tą Żeromski ostrzega, wskazując jednak, że nie chcąc
do pójścia w tym kierunku dopuścić, na
leży inną, jasną drogę wytyczyć. Na tem
polega głębia „Przedwiośnia", na tem zu
pełnie wyraźne, pozytywne, twórcze je
go wartości. „Noc i świt" tego znaczenia
mieć nie może — jest to wierna fotografja pewnych przeciętnych nastrojów na
szego społeczeństwa, lecz nic ponadto.
Eugenjusz Zdrojewski,
*) Por. recenzję Irzykowskiego w nr.
53 i Breitera w nr. 54 „Wiadomości".

W swojej ostatniej książce powiada
Walery Larbaud: „Villiers de i’Isle-Adam,
piszący w samym środku ciemności na
turalizmu, jedną ze swych książek za
dedykował „Kochanym obojętnym", Otośmy wyszli z ciemności, albo zdaje się
nam, żeśmy wyszli, ponieważ idealizm
znowu — a czy na długo? — jest w mo
dzie..."
Idealizm znowu jest w modzie. Wol
no to rzec człowiekowi, wierzącemu tyl
ko w prawdę bibljoteki i prawdę elity,
Duhamel całem sercem, całem istnie
niem wierzy, że idealizm nie „jest w mo
dzie", lecz że poprostu „jest".

0 wolnego człowieka
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Germaine Claretie ogłasza w „Le
Monde Nouveau“ artykuł p. t. ,,L’oeuvre
de Rudolf Steiner", Treść tego artykułu
zasługuje na przytoczenie w skrócie, tem
bardziej, że dzieło niedawno zmarłego

„L‘Europe Nouvelle“ poświęca ob
szerny artykuł nowej powieści pisarza
amerykańskiego, Józefa Hergesheimera,
p, t. „Balisand". Już jego poprzednie po
wieści, jak „The Three Black Pennys",
„Java Head" i „Cytherea", zwróciły uwagę krytyki. Szczególnie „Cytherea" uderza zastosowaniem dawnej drobiazgowości, z jaką Hergesheimer opisywał
momenty dekoracyjne, meble i stroje, do
zdawania sprawy z wewnętrznego stanu
duszy ludzkiej. Nowa powieść p, t. „Ba
lisand" przynosi ponownie atmosferę snu
i tajemnicy — wadą jej jest, iż autor nie
posiada zupełnie panowania nad swojemi środkami technicznemi. Akcję powie
ści przenosi Hergesheimer na w, XVIII,
czas walk Washingtona i Jeffersona, nie
łączy jej jednak bezpośrednio z wypad-

ru opiekującego się chińskiemi dziećmi z
trudnością tylko zmusza Kitty, która ma
niedługo zostać matką, aby powróciła do
Hong-Kongu, W Hong-Kongu narzuca jej
swoją opiekę żona Karola Townsenda,
tak że Kitty, chcąc uniknąć nieznośnej
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JERZY DUHAMEL

Ostatnie jego „Deliberations"—to ma
lutka książeczka, złożona z trzech arty
kułów okolicznościowych. Nic bardziej
charakterystycznego. „Pierwszy ze szki
ców tu zawartych — powiada we wstę
pie —- rozwija to założenie, że pisma są
czynami". Pismo jego jest czynem.
Czyn ten — to walka z koszmarem
narzuconym pisarzowi, jak chce Duha
mel, przez epokę romantyzmu, Straszli
wym wrogiem pisarza nazywa „wieżę
z kości słoniowej"; wielu ukryło się
w niej, aby pogrzebać się na zawsze,
wielu zaś narzucono ją, aby oddalić ich
od życia, od gwaru, od pracy, od społe
czeństwa, wreszcie od tego wszystkiego,
co się nieraz określało złośliwem mia
nem „polityki". Zohydzało się pisarzowi
„politykę" i powiadało: „Odejdźże od
życia i zamknij się w swej wierze i w
owej wieży". — Któż rady
słuchał?
W ĘĘf
Oczywiście zamknięcie Pascala w rfjrtRoyal, albo zamilknięcie Rasyni —
sprawy to koniecznością psychologiczną
umotywowane. Ależ nie były to wieże
z kości słoniowej. Tu Duhamel poczyna
piętrzyć przykłady wielkich, mniejszych,
olbrzymich mężów słowa i pióra, „po
śród których są i święci i męczennicy,
niektórzy tylko zapaleńcy", a z których
niejeden głową przypłacił splecenie swe
go losu z losami swego narodu, swego
społeczeństwa, „Ajschylos walczył pod
Maratonem, pod Salaminą i pod Plateą...
Cóż powiedzieć o Dantem, wygnanym
z Florencji?" Nie braknie też imienia
Mickiewicza. Nie myśleli oni o wieży
z kości słoniowej, krew swą, słowo swo
je, życie kładli na szali sprawy, która
im się wydawała sprawiedliwa,
„Czy przez to nie rozminęli się z po
wołaniem swojem? Oto problemat. Cóż
jest ścisłem powołaniem pisarza? — za
pytuje Duhamel. —- Zdaje mi się, że po
wołanie człowieka szlachetniejsze jest od
powołania pisarza, i nie można, nie po
zbawiając się pewnej dozy, a może na
wet i całej swej wartości, poświęcić
swych ludzkich obowiązków na rzecz pi
sarza, Zapewne—istnieją wspaniałe genjusze w naczyniach nieszlachetnych, ale
przecież zawsze wolimy tych wielkich lu
dzi, których twarz przypomina nam boha
terów, Więcej, jeszcze więcej: „im więk
szy jest artysta, tem więcej ma obowiąz
ków jako człowiek!"
W „wieży z kości słoniowej" niema
życia: jest tylko fałszywe odbicie życia;
samopoznanie się możliwe jest w walce,
nie w kontemplacji.
Jakto, wy, w których głosie mieszka
ją wszystkie trąby jerychońskie, marzące
zwalić mury głupoty i okrucieństwa, lę
kacie się zawołać głosem wielkim?
Oto teza. Naprawdę zda się nam, żeś
my wpadli w sam ośrodek czterdziestych
lat pomiędzy owoczesnych idealistów.
Jak to określa Larbaud w swem studjum
0 Whitmanie? ,,... których nazywamy
ludźmi 48 roku. Brutalna symplifikacja
idei; rola poety sfałszowana, rozciągnięta
na regjony (socjalne czy religijne) gdzie
działanie jego siłą rzeczy musi być ogra
niczone..." Ale z drugiej strony „wiara
w życie i człowieka, entuzjazm, i t. d.“
To określenie idealisty zupełnie da się
zastosować do Duhamela; nawet odrzu
ciwszy owo „i t. d.“, za którem przecież
mogą się kryć nieprzebrane skarby war
tości, zdaje mi się, że ów entuzjazm
1 wiara w życie i człowieka, złożone na
jednej szali, potrafią przeciągnąć tamto
„sfałszowanie roli poety". Zresztą, cokol
wiek będą chcieli krytycy idealizmu
i przeciwnicy (a więc nie Larbaud), sfał
szowanie roli poety wydaje się nam zwła
szcza, Polakom, czemś niezmiernie swo
jem i sympatycznem, Myśmy bowiem od
lat już tylu przywykli fałszować swoich
poetów i przeciągać ich w „regjony spo
łeczne czy religijne".
Jarosław Iwaszkiewicz.

Rudolfa Steinera jest u nas prawie zu
pełnie nieznane.
Pomimo pożaru, jaki w r. 1923 znisz
czył w Dornach pod Bazyleą założone
tam przez Rudolfa Steinera „Goethaneum" (Instytut Wiedzy Duchowej), nad
którego budową podczas najstraszliw
szych lat wojny pracowali robotnicy
trzech sąsiadujących z sobą krajów,
wzgórze Dornach pozostało nadal sie
dliskiem niezwykle intensywnej działal
ności. Ze wszystkich stron świata zjeż
dżają się tu ludzie, odczuwający potrze
bę duchowego odnowienia, pociągnięci
magicznem słowem Steinera. Nikt jed
nak nie był jego uczniem w zwykłem
znaczeniu tego wyrazu. Steiner zmierzał
przedewszystkiem do spotęgowania siły
i niezależności każdego osobnika. Niegdyś
w książeczce poświęconej Nietzschemu,
głoszącej zresztą te same idee, co „filo
zof ja wolności", próbował Steiner okre
ślić swoje stanowisko wobec autora „Zarathustry". Nietzsche, zdaniem jego, znisz
czył dawne wartości, ale zatrzymał się
wpół drogi, nie doszedłszy do poznania
dwu podstaw duszy współczesnej: p oznania duchowego i intuicji
m q r a ł n e j. Ideałem Steinera jest czło
wiek realizujący pełnię życia, indywi
dualność wolna, oswobodzona od wszel
kiego prawa zewnętrznego i nakazu we
wnętrznego, Moralność jest tworem istoty
wolnej, jest samą jej wolnością. Przez po
znanie duchowe człowiek wchodzi w kon
takt w wszechświatem duchowym, przez
intuicję moralną, która czyni go sprawcą
własnych czynów, wchodzi w harmonję
z wszechświatem transcendentnym i real
nym, Na tych podstawach zbudował Stei
ner swoje dzieło filozofa, uczonego, ar
tysty, socjologa, przedewszystkiem zaś
okultysty. Antropozofja, czyli wiedza
duchowa, Steinera, w przeciwieństwie
do orjentalizującej teozofji, stanowi pró
bę stworzenia zachodniej formy okultyz
mu. Punktem wyjścia jest tu dokładna
znajomość Goethego. Steiner przygotowy
wał kiedyś wydanie naukowych prac Goe
thego; w książce „Goethes Weltanschauung", wydanej przez „Goethaneum",
starał się dowieść, że w dziele Goethego
właśnie można odnaleźć podstawy wie
dzy duchowej. Za Goethem pisze Stei
ner, że każdy człowiek powinien stwo
rzyć sobie własną żywą prawdę, jedyną
bowiem rzeczywistością jest ta, która
powstaje przez związek naszej myśli
z wrażeniami, jakie daje nam świat ze
wnętrzny, Odbicie rzeczy w umyśle ludz
kim stanowi właśnie ich istotę. W ten
sposób Steiner zbliża się do romantyz
mu i do doktryn ezoterycznych Indyj,
Egiptu i Grecji, zużytkowując ich me
todę wtajemniczania za pomocą medy
tacji dla stworzenia metody p o s z u 
kiwania
d u c h o w e g o , przystoso
wanej już do psychiki człowieka współ
czesnego.
Doktryna Steinera szerzy się nie tylko
w Szwajcarji i w Niemczech, ale i w Anglji, gdzie odbył się niedawno kongres
antropozoficzny w Torąuay i gdzie ist
nieją liczne szkoły początkowe oraz
szkoły eurytmji, pozostające w ścisłym
związku z założoną przez Steinera w
okolicach Stuttgartu Waldorfsschule. Szko
ła wedle Steinera j e d n a , m i e s z a 
na i w o l n a wysuwa oczywiście na
plan pierwszy poszanowanie indywidual
ności i zupełną swobodę w stosunkach
ucznia i nauczyciela. Trudniejsze do
zrealizowania są społeczne koncepcje
Steinera, wyłożone w ogłoszonej po fran
cusku książce p. t. „Les trois aspects
de la ąuestion sociale". Wyodrębniając
w trójdzielnym organizmie społecznym
życie ekonomiczne, życie polityczne i ży
cie duchowe, które współdziałają na
wzór trzech systemów organizmu ludz
kiego, antropozofja przypisuje powstanie
kapitalizmu i militaryzmu pomieszaniu
tych trzech różnych czynności. Życie po
lityczne winno zdaniem antropozofów
zostać ograniczone na rzecz większej
swobody życia duchowego i ekonomicz
nego.
Doktryna Steinera znalazła także od
dźwięk w medycynie i naukach przyrod
niczych. Nazwiska Steffena i Morgen
sterna świadczą o jej znaczeniu dla poezji
współczesnej.

JOZEF HERGESHEIMER

kami politycznemi, tak iż omawianie sy
tuacji polityczne sprawia tu raczej wra
żenie zbytecznej dygresji. Niemniej nie
jest to romans czysto miłosny — pier
wiastki erotyczne w „Balisand" sprawia
ją wrażenie raczej czegoś nadprogramo
wego. Balisand jest to nazwa posiadło
ści, na południu Stanów Zjednoczonych,
do której usunął się Ryszard Bale, daw
ny oficer armji Washingtona. Bale, spę
dzający czas na sporządzaniu win i tre
surze koni, udaje się na zaręczyny sąsia
da swojego Godvina Todda z Lavinią Roderick. Ta okoliczność pozwała autorowi
rozwinąć cały kunszt dekoratorski — na
prawdę pociąga go przedewszystkiem
malowniczość zjawisk świata zewnętrz
nego, Godvin Todd jest przeciwnikiem
politycznym Bale'a, oddawna też wzbu
dza jego antypatję. Ryszard Bale posta
nowił wprawdzie ożenić się z młodą i
prześliczną May Todd, ale dwa czy trzy
spoikania z Lavinią Roderick i pocału
nek w oranżerji, w^edle recepty Ohneta,
wystarcza, aby zamiar ten zupełnie wy
gasł, Hergesheimer pozbawiony jest jed
nak zdolności doprowadzenia akcji do
końca; usunięcie bohatera, który wypeł
nił swoje zadanie w opowieści, stanowi
jego ulubioną metodę. W tym celu korzy
sta on z tradycyjnego środka melodrama
tu: bohater traci życie wskutek jakiegoś
nieoczekiwanego wypadku. Lavinia Ro
derick w decydującym dla dalszego roz
woju akcji momencie zabija się, spada
jąc przypadkiem z pierwszego piętra, W
dziewięć lat potem rewolucja francuska
daje się we znaki także Stanom Zjedno
czonym; Ryszard Bale walczy w obronie
ideałów konserwatywnych. Jednocześnie
obraz umarłe) Lavinii stoi mu ciągle przed
oczami, senne marzenia o utraconej ko
chance odrywają go od świata rzeczywi
stego, Jako motyw naczelny, naszkico
wany zresztą dość niedbale, występuje
walka pomiędzy dążeniem do życia a uczuciem do kobiety umarłej. Bale zawią
zuje stosunek z żoną jednego z okolicz
nych sąsiadów i znowu, zgodnie z tenden
cją powieściową Hergesheimera, cofa się
dość wcześnie, aby nie ściągnąć na sie
bie niebezpiecznych konsekwencyj tego
kroku. Ostatecznie żeni się z Lucją Mathews, której zresztą nie kocha, pochło
nięty ciągle myślą o umarłej Lavinii, tak
iż zdarza mu się wyrzucać sobie „nie
wierność" wobec żony. Jego życie poli
tyczne wyczerpuje się w jałowych dysku
sjach, Strzał pistoletowy kładzie wresz
cie kres istnieniu Ryszarda Bale’a, koń
cząc tę powieść, która pomimo doskona
łych momentów opisowych i analiz psy
chologicznych, jest jak dotychczas tylko
szkicem do przyszłego romansu pewnego
okresu życia Ameryki,

„New York Times" omawia najnowszą
powieść Somerseta Maugham p, t. „The
Painted Veil“. Mimo że Maugham jest tu
równie doskonałym rzemieślnikiem, jak
w „Of Humań Bondage", to jednak po raz
pierwszy dał się porwać biegowi własne
go opowiadania.
W „The Painted Veil“ mamy znowu
objektywne
przedstawienie pospolitej,
mieszczańskiej rodziny, w której dwu
dziestopięcioletnia córka Kitty wychodzi
za skromnego bakterjologa wyłącznie z
obrtwy, aby „nie stracić rynku", W Hong
kong, gdzie bakterjolog ma jakąś posa
dę, Kity zostaje kochanką Karola Towsenda, kandydata na sekretarza kolonjalnego, przekonawszy się zaś, że Townsend
zmierza przedewszystkiem do pozbycia
się jej, wyjeżdża z mężem do ogarniętego
cholerą Mei-Tan-Fu, Tu pod wpływem
trudnych przeżyć, wobec ciągle trwają
cego nieporozumienia z mężem, W duszy
Kitty zaczynają się budzić nieznane do
tychczas pierwiastki. Jej charakter nie
zmienia się, charakter człowieka pozo
staje bowiem zawsze ten sam, ale znaj
duje w sobie nowe siły psychiczne. Po
śmierci bakterjologa przełożona klaszto

sytuacji, musi uciekać do Anglji. Tymcza
sem umarła jej matka, a ojciec objął po
sadę w Bahamas, ażeby nareszcie odpo
cząć po niewesołem, uciążliwem życiu.
Zakończenie książki przynosi nutę zupeł
nie nową, a jednak sharmonizowaną z ca
łością powieści. Kitty wraz z ojcem po
stanawia zorganizować nowe życie; głod
na wrażeń, widzi przed sobą świat pe
łen dźwięków, barw i woni, bogactwo mi
łosierdzia i wreszcie u końca drogi —
Boga, Wszystkie postacie tej powieści
zdają się czytelnikowi nawskroś znane.
Nawet schowany w cieniu ojciec Kitty
jest naszym dobrym znajomym.
Somerset Maugham opowiada swoją
historję językiem prostym, bez starania
się o efekty stylistyczne.
Zdaniem „Timesa" „Matin Arrowsmith" jest najlepszą powieścią Sinclaira
Levis. Bohater tej książki poszukuje pra
wdy, chociażby takiej, która byłaby za
przeczeniem niedowiedzionych hipotez;
jako człowiek jest on mieszaniną ideali
zmu i egotyzmu, a przytem potworem
nietolerancji, jako uczony jest pomazań
cem Bożym. Dzieje jego zamykają w so
bie dynamikę współczesnej świadomości
naukowej: Martin Arrowsmith jest przedewszyątkiem bohaterem dramatu ludz-^
kiej wiedzy i potęgi, potem dopiero nie-*
wykształconym czcicielem życia, Leora,
dzika, barbarzyńska dziewczyna, kocha
go właśnie dlatego, że praca góruje u

SINCLAIR LEVIS

niego ponad wszystkiem innem. Martin
Arrowsmith oddaje przyjemności życia
dla odnalezienia ukrytego porządku rze
czy w dziedzinie medycyny. Ale w jego
wierze niema nic z ciasnoty Maksa Gottlieba, który poświęca konieczność chwi
lowego leczenia poszukiwaniu praw za
sadniczych. Zresztą i Marcin Arrow
smith poddaje eksperymentowi cele prak
tyczne. Atak Sinclaira Levis na medy
cynę przypomina trochę sceny z „Doctor's Dilemma" Shawa, mimo iż szereg
postaci jest zupełnie oryginalny. Dowcip
wcale nie przysłania w tej powieści obu
rzenia i smutku, jaki budzi się wobec
samotności prawdziwego badacza. Sin
clair Levis jest wrażliwy na wszystkie
zmiany w duszy uczonego. Postacie „Mar
tina Arrowsmitha" ryją się w pamięci jak
żywi i dobrze znani ludzie.
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Problemat społeczny w sztuce

„Jan z T ęczy n a“

Współczesny dramat niemiecki

W setną rocznicę urodzin romansu historycznego
rzystwa narodu", i szereg innych uste
rek, których już niepodobna przypisać
teorji.
Nie wszystkie zarzuty są równowar
tościowe; można też wyczuć, że krytyk
dybie na błędy, a nie widzi w powie
ści nic dodatniego. Natomiast Walenty
Chłędowski, który jął się „Rozbioru
uwag Philopolskiego nad „Janem z Tęczyna"4) i starał się ośmieszyć i zbić
wywody krytyka, kieruje się głównie
chęcią obrony Niemcewicza przed ręką,
która „bezwzględnym zamachem tar
gnęła się na laur dawno mu przyznany
i sprawiedliwie zdobiący jego siwe
włosy".
Wywody Chłędowskiego nie przeko
nywają, tern bardziej, że słuszność miał
Dzieduszycki,
Pomijając jego małostkowe zarzuty
i przełożywszy na język dzisiejszy
jego dosyć niejasno ujęte postulaty, prze
konamy się, że żądał od romansu histo
rycznego prawdy artystycznej i psycho
logicznej, a nie historycznej. Twierdząc,
że celem romansu historycznego jest
„poznanie charakteru człowieka”, chciał
powiedzieć, że do odmalowania duszy
ludzkiej z przeszłości nie wystarczy apa
rat archeologiczny, choćby oparty na
najmozolniejszych studjach, ale trzeba
się wczuć w charakter przeszłości, od
gadnąć ówczesnego człowieka,
I to było właśnie słabą stroną „Jana
z Tęczyna", w którym widać dekoracje
z XVI w., ale wśród nich obracają się
ludzie z czasów Księstwa Warszawskiego,
Mistrz Walter-Scott, twórca romansu
historycznego, chromał także pod wzglę
dem malowania dusz z czasów ubie
głych; Niemcewicz okazał się jeszcze
słabszym od niego malarzem. Uświada
miał sobie, że wprowadzone do powie
ści osoby „powinny nam dać poznać, jakiemi były: towarzystwo, opinje, na
miętności, przesądy nawet, powinny nas
przenieść w owe czasy pomiędzy sie
bie", sądził jednak, że da wystarcza
jący „obraz stanu towarzystwa wieku",
gdy wstawi weń wszystkie najznakomit
sze postaci i wypadki zygmuntowskich
czasów i przeplecie je opisami turnie
jów, sejmików, uczt, tańców i garderoby.
Niemcewicz dbał o prawdę historyczną,
zaniedbał prawdy psychologicznej i arty
stycznej i zamiast powieści, dał komen
tarz do historji.
To sprawozdanie „dziennika mód
z ubiorów pięknych dam i kawalerów
na balu maskowym", jak je nazywa Tar
nowski5), ma jednak swój urok i jest
świadectwem dwóch z wielu zasług Niem
cewicza, zasług, które nabierają znacze
nia na tle czasu.
Jedną z nich jest wspólna starcowi
z porozbiorowem pokoleniem dążność do
u ś w ie tn ie n ia
przeszłości, podtrzymania
tradycji i ducha narodowego. Wtłoczył
więc do powieści wszystko, co tylko
mówiło o wielkości Polski XVI w. Dru
ga zasługa płynęła z temperamentu ra
sowego publicysty, jakim był Niemcewicz
w każdej dziedzinie swej różnostronnej
twórczości literackiej. Gdy się na Za
chodzie pojawił romans walterscottowski,
Niemcewicz uznał, że trzeba go zaszcze
pić na niwie literatury polskiej, I pier
wszy otworzył drzwi temu zjawisku lite
rackiemu,
torując drogę powieściom
Bernatowicza, Budzyńskiego, Wężyka,
Krasińskiego, Gaszyńskiego, Bronikow
*) Zbiór dziejopisów polskich... War skiego i in.
szawa, 1764, str. 555, pod r. 1562,
W. Jankowski.
2) „Rozmaitości Lwowskie", 1825, nr.
nr. 27 i 28.
4) Lwów, 1825.
3) A. B a r. Charakterystyka i źródła
5) Historja literatury polskiej. Kraków,
powieści Kraszewskiego, Warszawa, 1925,
1905, t. IV, str. 389.
str, 52.

W r, 1825 pojawiła się w Warszawie
trzytomowa powieść J. U, Niemcewicza
,:Jan z Tęczyna", Ów Jan, znany ze swej
tragedji miłosnej, miał już w literaturze
polskiej „Pamiątkę" Jana Kochanow
skiego, a Karpiński, „poeta serca", wy
śpiewał o nim dumę, która sławiła
niezwykłą miłość wojewody bełzkiego.
Niemcewicz wprowadza go do powie
ści w chwili, gdy wracał do Polski z dwo
ru cesarza Karola V, gdzie się polero
wał, Towarzyszył mu przyjaciel Don
Alonzo di Medina Czeli, Obecność cu
dzoziemca była autorowi potrzebna, bo
uzasadniała oprowadzanie go po wszel
kich dziedzinach polskiego życia poli
tycznego i społecznego,
Na rozkaz Zygmunta Augusta spra' jje Tęczyński poselstwo do Szwecji
i 1561), gdzie zakochał się w Cecylji,
r ostrze panującego Eryka XIV, i zys1 ał jej wzajemność. Po weselu Kata
ry n y Jagiellonki z księciem Janem fin•andzkim „jął się też zaraz gotować do
wej Cecyliej, królewny szwedzkiej...
ecz gdy tam jechał, był pojman na mozu z rozkazu Króla Duńskiego i do Kopenhagen przyprowadzon, gdzie prędko
z frasunku w chorobę ciężką wpadszy,
umarł. Ciało jego morzem przyprowa
dzono do Gdańska i w Kraśniku pocho
wano" — pisze Marcin Bielski w swej
„Kronice" 1).
Inaczej nieco opowiada Niemcewicz,
Po bitwie z duńskimi piratami okręt to
nę, a fale wyrzucają Tęczyńskiego na
wysepkę Hittern. W chacie tamtejszego
pastora przychodzi Tęczyński do zdro
wia, lecz gdy raz ze skały spostrzegł
na morzu okręt z polską banderą, zbie
gając runął w przepaść. Don Alonzo,
gdyż on to przybył na tvm okręcie, prze
wiózł tylko zwłoki przyjaciela do Polski,
Wśród entuzjazmu, towarzyszącego
pojawieniu się romansu Niemcewicza,
entuzjazmu, który skłaniał Krakowian do
inscenizowania żywych obrazów z tej
powieści, pojawiły się krytyczne uwagi
Philopolskiego (był nim Tytus Dzieduszycki)2). Krytyk uderzył na teorję ro
mansu historycznego, którą naszkicował
Niemcewicz w przedmowie do powieści,
idąc za poglądem Feliksa Bodina i jego
„Uwagami nad literaturą romantyczną",
drukowanemi w warszawskiej „Astrei"
z r. 1823 3).
Niemcewicz twierdził, że romans hi
storyczny jest „uzupełnieniem objaśniającem surowe i poważne dzieje", bo hi
storja nie zniża się „do prywatnych to
warzystw, nie wchodzi nigdy do pozio
mych ludu lepianek", a romans histo
ryczny „bierze na cel obraz towarzy
stwa narodu jakiegoś w wybranej przez
autora epoce".
Philopolski zaś utrzymywał, że dobrze
napisana historja nie potrzebuje takiego
uzupełnienia, a romans historyczny ma
być „dłuższą powieścią poetyczną, któ
rej głównym zamiarem poznanie cha
rakteru człowieka".
Zdaniem Philopolskiego, fałszywie po
stawiona teorja romansu była źródłem
licznych niedostatków „Jana z Tęczyna", za które uważa: wprowadzenie zbyt
wielkiej liczby osób, słabą ich charakte
rystykę, wodzenie bohaterów po cha
tach chłopskich, pańskich dworach, pa
łacach królewskich, ucztach, turniejach,
sejmikach, w pogoni za „obrazem łowa-

Konflikt pomiędzy duchowemi celami
W poświęconym zagadnieniu „odro
dzenia ludowego" zeszycie „Orplidu", rewolucji a wydarzeniami rzeczywistości
miesięcznika wydawanego przez Marci doprowadził do zwrotu przeciwko tym,
na Rockenbacha, Erhard Jurrian Bruder którzy wyzyskują przewrót społeczny dla
drukuje artykuł p. t. „Die Revołution im zrealizowania konkretnych, własnych dą
jiingsten deutschen Drama", Podajemy w żeń. W dramacie p. t. „Verbriiderung" ka
skrócie ten artykuł bardzo interesujący że Paweł Lech bohaterowi swojemu doj
ze względu na dokładny przegląd sposo rzewać w piekle więzień do wielkiego
bu ujmowania problematu społecznego w zbratania ludzi. Fritz Droop w „Unnajnowszym dramacie niemieckim.
schuld" potępia za pomocą bardzo sła
Dramat, który przekracza granice be bych słów wszelką nikczemność, jaka wy
letrystyki i estetycyzmu, przez połącze szła na jaw podczas przewrotu. W „Ubernie idei z realnością staje się a priori lebenden" Lilienfeina Ulrich Reuchlin do
rewolucyjny. Problematy ostatnich cza chodzi do wniosku, że jego odbudowa
sów doprowadziłv do wznowienia drama świata jest wyśmiana, a on sam trakto
tu politycznego, uprawianego niegdyś wany jako zdrajca. Stary generał Reuch
przez poetów okresu „burzy i naporu", lin musi z wysiłkiem przywracać syna ży
Goethego i Buchnera. W r. 1914 pisze ciu i jego obowiązkom. Leopold SchwarzRene Schickele dramat p. t. „Hans schild w dramacie p. t. „Sumpf" każe bo
im Schnakenloch"; bohater dramatu, haterowi ginąć z rąk własnych towarzy
Hans Boulanger, Alzatczyk, staje po szów; rozumie go tylko stary generał,
stronie francuskiej wbrew swojej nie który w rewolucjoniście widzi przedemieckiej przynależności państwowej. Po wszystkiem uczciwego człowieka. W
ruszany tutaj problemat konfliktów obo „Summa summarum" Kessera sekretarz
wiązków odzywa się w Goeringa „See- dawnego ministra, przeglądając jego pa
schlacht", gdzie marynarz, odmawiający miętniki, widzi, że ten przedstawiciel sta
przed chwilą posłuszeństwa w imię we rego porządku załamał się w konflikcie
wnętrznych praw człowieka, po rozpo pomiędzy starym systemem, za który był
częciu bitwy sam morduje i nakłania to odpowiedzialny, a słusznemi, jego zda
warzyszów do poddania się dyscyplinie. niem, postulatami nowych czasów. Hans
We „Freie Knechte" Hansa Francka o- Franke w dramacie p. t. „Opfer" kreśli
bowiązek zwycięża tendencje antymilita- śmierć marzyciela żądającego od ludzi,
rystyczne, nie instynktownie jednak jak aby walczyli z prawdziwym nieprzyjacie
u Goeringa, lecz przez wniknięcie w ety lem skrytym we własnej duszy. Śmierć
czne postulaty wojny, Marksowskie za bohatera staje się czynnikiem nawrócenia
gadnienie walki klasowej pojawia się w przedstawiciela władzy rewolucyjnej na
dramacie Kurta Eisnera, którego „Gót- łagodność i sprawiedliwość. W przeci
terpriifung" rozgrywa się w kraju, gdzie wieństwie do większości poetów rewolu
monarcha zobowiązany jest prawnie do cyjnych, dla których człowiek jest z na
złożenia egzaminu przed wstąpieniem na tury dobry, interesuje się Franke dojrze
tron. Następca tronu zdaje egzamin przy waniem, kształtowaniem się duszy boha
pomocy córki kapłana, potem jednak staje tera, przypominając pod tym względem
się straszliwym tyranem, którego dopiero Unruha, We „Freiheit" Herberta Kranza
strąca z tronu kochanek owej córki ka anarchista przekonywa
więźniów, że
płańskiej, opuszczający wreszcie kraj nie prawdziwą wolność mogą znaleźć tylko w
dojrzały do jego idej politycznych. Tego sobie i we własnej gotowości na śmierć.
poczucia osamotnienia wśród bezrozum- Inny dramat Kranza, „Die Richterin", ka
nego tłumu nie widać bynajmniej w dra że żonie zabitego marszałka dojść do
matach Franciszka Junga „Die Kanąker" wniosku, że zabójca jest tylko jej bra
i „Wie lange noch". Jung nazbyt jest za tem, przeciwko któremu niesłuszne by
jęty agitacją polityczną, aby móc myśleć łoby wytaczać skargi. Jednoaktówka Eo artystvcznem kształtowaniu swoich dwarda Trautnera p. t. „Haft" jest to
przeżyć.
właściwie podzielony na role monolog o
Ludwika Rubinera „Die Gewaltlosen" zagadnieniach życia i śmierci. Nieco drarozgrywają się w sferze uosobionych ab- matyczniejsza jest „Nacht" Trautnera, po
strakcyj. Bohaterem jest bierność, dopro ruszająca temat walk bezsensownych.
wadzająca do nowego człowieczeństwa Problemat bezsensu życia odzywa się
przez zbawianie ciemiężycieli. Dokoła w Hansa Jose Rehfischa „Szoferze
problematu nowego człowieka osnute są Martinie", gdzie bohater w Bogu widzi
także dramaty Ernsta Tollera; jego „Wan- źródło wszelkiego zła, ale pokonany wy
dlung" przynosi koncepcję człowieka zni mowną pochwałą Boga, głoszoną przez
szczonego przez tłum, który nie rozumie, kalekę Vinzenza, w sposób dość nieuże urzeczywistnienie idei wiecznego po motywowany przyłącza się do hymnów
koju musi poprzedzić przemiana we pochwalnych na cześć Boską. Projekcję
wnętrzna poszczególnych jednostek, W nowego człowieka kształtuje naprawdę
„Masse Mensch" tłum depcze Sonję pod Fritz Unruh, który w trylogji p. t. „Ein
burzającą go przeciwko burżuazji. Prze ^eschlecht" (napisane zostały tylko dwie
■ ęsci — „jGeochleeht" i „Platz") po
moc zachowuje swój niski poziom etycz
ny i wtedy także gdy pochodzi od ludu. przez piekło wszelkich możliwych na
Rewolucjonista Jim.my, który w „Ma ■ miętności zbliża się do koncepcji nowe
schinensturmer" usiłuje doprowadzić lnu go człowieka. Punkt ciężkości przeniesio
do opanowania maszyny, pada ofiarą roz ny tu jest z zagadnień politycznych na
wścieczonego tłumu, druzgocącego wro etyczne, z państwa na rodzinę. Ale
gie maszyny. W liście do Gustawa Lan- „Platz" stara się zastąpić zburzone war
dauera pisze Toller: „Mam pogardę dla tości nową etyką. „Ein Geschlecht" jest
tych rewolucyjnych literatów, którzy na protestem przeciwko wojnie i złemu skie
pawają się krwawą romantyką rewolucji". rowaniu namiętności ludzkich. Bohater
Bohaterowie jego walczą tą samą, co u „Platz" nie daje jednak żadnego sformu
Rubinera, pasywną bronią miłości; rezul łowania istoty nowego człowieka. O ile
tatem tego jest raczej retoryka niż dra- sądzić można z „Stiirmen", których opra
matyka. Toller, zamiast zużytkować pew cowanie przypada pomiędzy drugą a trze
ne właściwości ludzkie, usiłuje je prze cią część trylogji, — kobieta właśnie ma
łamać, Karol August Wittfogel, jeden z być przeznaczona do ńkształcenia nowej
pogardzanych przez Tollera „literatów formy człowieka. Poza ideał poetów re
rewolucyjnych", każe iść bohaterowi swo wolucyjnych, stawiających program nisz
ich „Roten Soldaten" przez najzacieklej- czenia dawnych wartości i przebudzenia
szą walkę do „szlachetnego, pięknego, duszy ludzkiej wychodzi jedyny Unruh
ze swoją koncepcją nowego człowieka.
wyzwolonego człowieka".

H. W. Hanemann

miłość
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— Drogi dziaduniu, — rzekł mały, je
denastoletni Oswald, gdy podawał sędzi
wemu staruszkowi jego wieczorną fajkę,
— opowiedz mi bajkę.
— Cóż ci mam opowiedzieć, drogie
dziecko? Czy bajkę o czerwonym kap
turku?
— Och nie, dziaduniu! Słyszałem baj
kę o czerwonym kapturku tyle razy! Po
francusku opowiadała mi ją moja bona,
po hiszpańsku — lokaj tatusia, po szwedz
ku — kucharz, a po rosyjsku — fryzjer
ka mojej prześlicznej mateczki. — Opo
wiedz mi coś nowego.
— Pomyślę — i dziadunio pogładził
swą długą siwą brodę, którą dopiero
wczoraj, niewinnie żartując, mały Oswald
zanurzył w buteleczce gumy. — Siądź tu,
Oswaldzie, u nóg twego starego dziadka.
Posłusznie, — mały Oswald wziął
miękką poduszkę, leżącą przed komin
kiem, i ułożył się na niej, u stóp dzia
dunia.
— Miłość, — rozpoczął staruszek, —
którą pewne kobiety żywią dla niemych
zwierząt, a nawet dla martwych przed
miotów, głębsza jest, niżby się to na po
zór zdawało.
— Aha, — rzekł mały Oswald, — czy
o dla tego mamusia mówi tak często tavUsiowi, że chodzenie jest bardzo zdro
wym sportem, — gdy tymczasem jej u/ubiona psina Szanghai zawsze z nią jeź
dzi powozem?
— Tak, tak — odparł dziadunio. —
Ale nie przerywaj, Dawnemi, dawnemi
czasy, żyła we Francji — prześliczna
lvona de Rop, nadworna lutnistka królo
wej Prowancji. Ivona kochała pięknego
Gustawa, syna nadwornego sztukatora,
— Dziaduniu, — zawołał mały Oswald, — cóż to jest nadworny sztuka

tor? Nie słyszałem nigdy o takiej isto
cie.
— Nadwornym
sztukatorem, moje
dziecko, za dawnych czasów nazywano
człowieka, który oblewał gipsem poli
tycznych więźniów, wtrąconych do lo
chów zamkowych. Otóż mówiłem ci, że
Ivona de Rop kochała gorąco, namiętnie
Gustawa, który istotnie był godnym ko
chania złoto-włosym, gładko-licym mło
dzieńcem. Gustaw zaś rozkosz istnienia
widział w błękitnych oczach Ivony. Na
swej złotej luteńce, własności jej matki,
i babki, i prababki, Ivona grała ballady,
komponowane przez Gustawa w chwilach
beztroski. Gdy muzyka obojga kochan
ków brzmiała w ogrodach zamkowych,
ptaszęta Prowancji milkły, oczarowane...
Poprzez dalekie, dalekie przestrzenie,
nie znaleźć było szczęśliwszej pary ko
chanków ponad Ivonę i Gustawa. Jeśli
w sercu Ivony istniała rywalka Gustawa,
to była nią jej złota luteńka. Kochała ją
—ponad wszystko. W dzień, na złotym
łańcuszku zwisała u jej szyi, jak śnieg
białej. W nocy Ivona śpiąc tuliła ją do
siebie w swych przecudnych rć£*iionach.
— Och, dziaduniu, — rzekł mały Oswald, — jakiż poczciwy był Gustaw,
że się godził na takie rzeczy.
— Tak jest — odrzekł dziadunio. —
Ale nie przerywaj. Ojciec Gustawa, choć
w życiu swem uśmiercił wielu mężczyzn
i liczne kobiety, był człowiekiem bardzo
pobożnym, Ukochanem jego marzeniem
było, aby syn jego wiódł bardzo cnotli
wy a niezbyt ciekawy żywot.
Gustaw, syn posłuszny, powolny był
woli ojca. Zgodził się zdradzić swą ziem
ską miłość i resztę dni spędzić na nieco
nudnych wyżynach świątobliwego żywo
ta klasztornego.

I oto pewnego dnia Gustaw pożegnał
piękną Ivonę. „Ivono, — rzekł, — moje
lepsze, szlachetniejsze instynkty wzywają
mnie do dalekiego opactwa St. Saoulx,
abym tam złożył śluby zakonne. Żegnaj
mi, żegnaj na zawsze!"
Szczery smutek ogarnął Ivonę. Gustaw
tak okrutnie zburzył cudne jej sny! Lecz
choć go kochała głęboko i gorąco, nie
chciała sprzeciwiać się jego wzniosłym
zamiarom."
„Gustawie mój kochany — wyszepta
ła. — Niechaj wola twa i moją wolą się
stanie". I dziewczę utonęło w uścisku je
go silnych ramion.
Żegnając się, przelali dużo łez gorz
kich — zamienili niezliczone, gorące po
całunki, W chwili rozstania Ivona obda
rzyła Gustawa swą ukochaną lutnią.
„Wy dwoje jesteście mem najgorętszem ukochaniem. Chcę utracić was ra
zem. Weź najmilszą mą luteńkę, Gusta
wie, a jeżeli po roku będziesz o mnie
pamiętał, — to o północy porusz jej stru
ny, Czy możesz mi to przyrzec?"
„Przyrzekam" odpowiedział Gustaw
i śmiertelnie smutny a nieugięty w swem
postanowieniu, opuścił ukochaną.
Tak rozwiał się ich sen o szczęściu,
dziecko drogie...
— Och, jakiż to straszny koniec,., Ta
bajka wcale mi się nie podoba! — I wiel
kie łzy stoczyły się po różowych policz
kach Oswalda.
— Cicho, dziecino; nie płacz: to jesz
cze nie koniec bajki...
Po rozstaniu z Ivoną Gustaw gorliwie
jął wypełniać obowiązki mnicha — a
bracia, uznając wielkie jego zasługi, po
upływie roku — zaszczycili go godnością
opata.
— Jakież korzyści miał on z tego,
dziaduniu?
— Miał dużo wolnego czasu na roz
myślania, A przytem cela opata była naj
piękniejsza z cel klasztornych, i wiodły
z niej maleńkie drzwiczki do pięknego,
słonecznego ogrodu,
— To było bardzo przyjemne, nie
prawdaż, dziaduniu?
— Wkrótce po wyniesieniu Gustawa

U Gabrjela Signoret
Wywiad własny „W iadom ości Literackich"
P a r y ż , w czerwcu 1925.
Niewielu doskonałych aktorów istnie
je we Francji poza „Komedją Francuską".
Na palcach możnaby policzyć nazwiska
tych paru świetnych, niezwykle subtel
nych talentów, które, niestety, giną w
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powodzi tanich, choć błyskotliwych i efe
ktownych Verneuiłów, Rozenbergów i Berrów.
Jeżeli istnieje jeszcze ktoś po śmierci
Lucjana Guitry, poza Firminem Gemier, to
bez wątpienia jest nim Gabrjel Signoret.
Signoret to wielki aktor teatralny, to

SIGNORET W .PRZYTUŁKU NOCNYM’

— Czy mógłby mi pan powiedzieć
cośkolwiek o swej karjerze teatralnej?—
zapytałem.
— Rozpocząłem studja w konserwa
tor jum w Marsylji (klasa dramatyczna),
skończyłem w Paryżu. Z moją „gębą"
(„ma gueule") nie mogłem grywać aman
tów, pozostały więc role charakterysty
czne. Sześć lat pracowałem pod dyrek
cją Antoine’a, później przyszły paryskie
teatry „Rejane" i „de Paris". Gram wszyst
ko i zwierzę się panu, że najbardziej mnie
pociąga granie tego samego wieczoru —
jak dzisiaj — całkowicie różnych ról.
Wytworny gentleman i włóczęga. Idjota
i szalbierz, I gwarantuję panu, że gdyby
nie program i nie gazety, publiczność nie
wiedziałaby, że to ten sam aktor. Wcie
lenie się całkowite w skórę odtwarzanej
postaci, zabicie w sobie swoich własnych,
indywidualnych cech — uważam za ideał
aktorstwa, które uwielbiam i nad którem
boleję.
— Jakto?
— Tak, tak. My jesteśmy i będziemy
zawsze niewolnikami autora. Skończyły
się wielkie improwizacje aktorskie z cza
sów Szekspira. ..Powtórzenie" — oto
jest nasz obowiązek i nasz zaszczyt za
razem. Nasza inwencja twórcza jest ogra
niczona, my jesteśmy tylko środki i spo
soby, niewolno nam nadawać słowom
sensu innego, niż tego sobie życzy autor,
niewolno nam zmieniać jego idei; w prze
ciwnym razie jest się nieuczciwym...
— Czyżby bardziej panu odpowiadało
kino?
— Kino! Jak panu zapewne wiadomo,
należę do awangardy kinematograficznej.
Kilkadziesiąt obrazów — oto dorobek
piętnastu lat ciężkiej pracy. Ostatnie dwa,
które mógł pan widzieć, — to ,,L'enfant
des halles" i „Deux gosses", podług zna
nego melodramatu.
— Rola w „Dwóch malcach" należy
zapewne do pana ulubionych kreacyj?
— Pod względem charakteryzacji i eks
presji zewnętrznej — tak, jednakoż uczuciowo bardziej mi odpowiada rola
księdza w „Le reve" (jest to przeróbka
filmowa powieści Zoli). Obecnie skoń
czyłem „Jocaste", w którym to obrazie
byłem partnerem francuskiej Liljany Gish:
Sandry Milowanow.
— A cóż pan sądzi o wzajemnej kon
kurencji, jeśli już nie artystycznej, to
materjalnej, kinematografu i teatru?
— Że nigdy teatrowi tak dobrze nie
powodziło się, jak obecnie, kiedy ma
pod bokiem kinematograf. Stwierdziłem
to osobiście,
— Czem pan sobie tłumaczy ten ob
jaw?
— Proszę pana, kino ekscytuje tłum
do zabawy,, nie dając jednocześnie peł
nego zadowolenia.
— Więc atawiń pan wyżej teatr?
— Jako wykonawca bezwzględnie,
jako publiczność — nigdy nią nie by
łem — przypuszczalnie. Teatr posiada
coś, co jest większe niż technika, niż
słowo nawet...
— ?
— A tem czemś jest k o n t a k t wy
konawcy i widza. Czy zna pan coś bar
dziej cudownego?

wielki aktor kinematograficzny, to „as"
w kwestjach przedziwnej charakterystyki,
*
w której króluje bez konkurencji nie tyl
ko we Francji i nie tylko w Europie.
— Proszę, niech pan siada. Możemy
Kiedy w chwilę potem patrzyłem na
pogawędzić swobodnie z pół godziny. włóczęgę z „Asiłe de nuit", któremu
Przez ten czas, pozwoli pan, że się będę iskrzyły się oczy przedziwnem wzrusze
niem, gdy patrzyłem na Gabrjela Signo
rozbierał, charakteryzował i ubierał.
Usiadłem w kąciku garderoby. Signo ret, musiałem przyznać,, że ten wielki ar
ret śpieszy się. Ruchy szybkie, nerwowe; tysta francuski — ma rację,
mówi prędko, mimika żywa. Wszystko
Józef Welski.
zdradza Marsylczyka z krwi i kości.

na tę godność — o północy — w roczni I ry zaszczycić ma skromne nasze opac
cę dnia, w którym Gustaw złożył śluby two ranną wizytą".
„Tak niechaj się stanie — odparł zac
zakonne, braci zbudziły dźwięki muzyki
tak słodkiej, jak przecudne marzenie. ny Gustaw ze spokojem i godnością. —
Wznosząc się i opadając kadencją mia A teraz, bracie mój, zaopiekuj się spra
rową, tony pieśni płynęły subtelne i sre wami opactwa, gdy ja tymczasem pogrą
brzyste, jak lśniące w blaskach słonecz żę się w modłach i rozmyślaniach".
Bez dalszych uwag mnisi opuścili ce
nych fale wodospadu z bajki.
Oczarowani bracia chciwie wsłuchi lę, zamknąwszy uprzednio starannie ma
wali się w te dźwięki. Zdawało im się, że łe drzwi, wiodące do skąpanego w księ
płyną z celi nowego opata, i cicho, na życowym blasku ogrodu. Nazajutrz w
palcach — podeszli do jej drzwi — i uj wielkim refektarzu opactwa, — w obec
ności biskupa, jego świty i braci, Gustaw,
rzeli.„
— Co ujrzeli? — wyszeptał mały 0 - opat St. Saoulx, przemówił:
„Wasza Ekscelencjo! — rozpoczął gło
swald.
— Piękną Ivonę de Rop, w przepychu sem nieco drżącym, — W chwili, gdy
złotych włosów — spoczywającą na tap wstępowałem do tego świętego przybyt
czanie opata, Ona to grała na swej uko ku, serce moje zranione było głęboko
rozstaniem z przyjaciółką, — dziewczę
chanej luteńce,
ciem, które czule kochałem,
— Och, dziaduniu!
„Przyniosłem z sobą jej lutnię — dar
— A kiedy przekroczyli próg celi do
brego Gustawa, dziewczę
zapłonione pożegnalny, „Nie rozstawaj się z nią ni
krzyknęło lekko, jak przystało na damę gdy — błagała mnie, gdy rok temu że
jej sfery, i zniknęło za maleńkiemi gnałem ją na zawsze, — a w rocznicę
drzwiami, w tajemniczych mrokach nocy, strasznej tej godziny porusz srebrne jej
„Kim jest, — zapytał jeden z braci — struny, by przywołać mego ducha".
„I oto, Wasza Ekscelencjo, ubiegłej
stary, brzydki i chudy, — kim jest ta
prześliczna postać, tak cudnie grająca na nocy sen nie zjawiał się, aby ukoić me
znużone ciało. Uchyliłem małych drzwi
lutni?"
— „To było widmo" — odparł zacny czek, wiodących do ogrodu, i świeże,
Gustaw,
który
jeszcze
niezupełnie wonne powietrze napełniło duszną mą
ochłonął z przerażenia, jakie go ogarnęło celę. I nagle wspomniałem jej prośbę, —
i o północy ująłem złotą jej lutnię".
na widok wchodzących braci.
„Aha!" zawołał biskup.
— „Istotnie" — rzekł tenże brat, pod
„Poruszyłem jedyną, czułą jej strunę.
nosząc z kamiennej posadzki jedwabną
pończoszkę, której sam widok sprawił, że Wtem łagodny blask, niby zbłąkany pro
mnisi załamali dłonie w świętem obu mień księżycowy poprzez kraty, przeni
knął do mej celi i napełnił ją mglistą,
rzeniu!
— Opowiadaj, dziaduniu, słucham cię srebrną poświatą. Powoli blask ten zbli
z najwyższą uwagą —• rzekł cicho mały żał się ku mnie".
Oswald.
„Kim jesteś, dziwna zjawo, i czego
— Mnisi z ciekawością niezmierną pragniesz?" — zapytałem — a drżały mi
czekali na odpowiedź świętobliwego Gu usta i ręce.
stawa.
„Nieuchwytna zjawa przemówiła, i
„Och, bracia moi, — odparł opat, — ach! jakże nieziemsko piękne zdały mi
lękam się, iż wymaga to długiego a za się dźwięki jej głosu! Zgodnie z proroc
wiłego wyjaśnienia".
twem jej, ze strun lutni wyczarowałem
„I ja tak sądzę, — rzekł mnich, który ducha mej utraconej Ivony de Rop; i oto
się znał nieco na prawie świeckiem, — przyszła do mnie jako cień, powiew wia
Jutro wysłuchamy tego wyjaśnienia, w tru, marzenie senne—nie w cielesnej po
obecności Jego Ekscelencji Biskupa, któ- staci.

„Wasza Ekscelencja nie może mnie
potępić. To nie było grzechem, wieść
słodkie rozmowy z widmem! I śląc w nie
biosa modły dziękczynne, iż zesłały mi
dar cudowny — czystość serca, która
dozwoliła mi na dostąpienie łaski tak
wielkiej, zapytałem widziadła, czego pra
gnie.
„Wtedy widmo ujęło lutnię, i ze strun
jej popłynęły tony, niegdyś przez Ivonę
i mnie gorąco umiłowane. Spoczywając
na mym tapczanie, duch, wizja Ivony de
Rop — spróbował drżącego akordu. I po
częły płynąć melodje, budząc uśpione echa mej celi, oczarowując wonną letnią
noc perlistemi
gamami
przesłodkich
dźwięków.
„A kiedy zjawa grała, kontury jej sta
wały się bardziej określone i wreszcie
przybrały kształt i barwę mej utraconej
Ivony — tej, którą kochałem w dniach
mej beztroski.
„Patrzyłem w niemym zachwycie, bo
jąc się wykonać najlżejszy ruch, by nie
spłoszyć czarownego zjawiska,
„I zdarzyło się, Wasza Ekscelencjo, iż
dobrzy bracia, o północy wchodząc do
mej celi, ujrzeli coś, co zdało się być
prześłicznem dziewczęciem, spoczywającem na mym tapczanie, — w bogactwie
złotych włosów.
„I oni również godni byli dostąpienia
tej łaski, że pobożne ich oczy ujrzały
pozdrowienie świata dalekiego — ducha
niewinnej
dziewczyny,
przywołanego
dźwiękami ukochanej jej lutni.
„Oto, Wasza Ekscelencjo, jest opo
wieść moja. Oczekuję w pokorze twego
sądu".
Gustaw, opat St. Sauolx, skończył, uśmiechnął się dobrotliwie, i ze spokojem,
łagodnie złożył ręce.
— Och dziaduniu, — wybuchnął śmie
chem mały Oswald, — ta opowieść o wi
dmie jest doskonała,—ale cóż z jedwab
ną pończoszką?
— Otóż to samo, dziecko moje, chciał
wiedzieć i biskup...
Przełożyła Helena Weissowa.
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W świecie starożytnym
Z Historji i Literatury, Gustaw Przychocki, Plautus. Kraków, Krakowska Spółka
Wydawnicza, 1925; str, 8nl. i 534 i XVII
i lnl.
Od czasu do czasu rozlegają się w
poważniejszej prasie polskiej żale i na
rzekania na zbyt słabe interesowanie
się naszych sfer inteligentnych kulturą
starożytną i naniedocenianie jej znacze
nia dla doby obecnej, Autorowie tych

podziw zagranicy dzieła wielkiego helle
nisty Zielińskiego — oto niemal wszyst
ko, czem się na tern polu możemy po
szczycić, Jeszcze od czasu do czasu uka
że się książka czy broszura prof. S i n k i ,
wskazująca na nierozerwalne więzy, łą
czące kulturę polską ze starożytną, zwła
szcza na przykładach pewnych poetów
polskich (Słowacki, Wyspiański), I na
tem koniec. Ogół bowiem naszych filolo
gów ogranicza się do zamieszczenia

GUSTAW PRZYCHOCKI
wykonał dla „ Wiadomości Literackiej?" zakład fotograficzny Karola Pęcberskiego

artykułów przypominają słusznie greckorzymskie podstawy polskiej cywilizacji i
podkreślają, że jeżeli chlubimy się wobec
zagranicy zachodnim i łacińskim charak
terem naszej kultury, to wypada, byśmy
istotne jej źródła dokładniej nieco znali,
W przeciwnym bowiem razie owa duma
traciłaby swe uzasadnienie, Pozatem an
tyk posiada dla nas nie tylko to znacze
nie, poniekąd teoretyczne, lecz o jego
wieczystej aktualności decyduje również
niezniszczalny a ujawniający się na każ
dym kroku związek między nim a cywi
lizacją nowożytną, zwłaszcza polską. Ob
jawy te w najrozmaitszych dziedzinach—
w literaturze, sztuce, nauce — były wie
lokrotnie podkreślane. Stąd konieczność
nierugowania ze szkół średnich filologji
klasycznej, co nie zdaje się zgadzać z
tendencjami obecnych kierowników mi
nisterstwa oświecenia.
Te najsłuszniejsze w świecie skargi,
dyktowane rzetelną troską o charakter
polskiej kultury, wychodzą przeważnie,
choć nie wyłącznie, z pod pióra zawodo
wych filologów. Nic w tem dziwnego.
Oni bowiem są tu przedewszystkiem
kompetentni. Zdawałoby się więc, że oni
również są przedewszystkiem powołani
do propagandy na rzecz antyku — nie
tylko za pomocą teoretycznych artyku
łów, wytykających zło, a więc negatyw
nych, lecz także przez działalność pozy
tywną i twórczą, t, j, przez pisanie dzieł
z zakresu kultury starożytnej.
Tymczasem cóż się dzieje? Propagują
u nas antyk prawie wyłącznie przekłady
z literatury klasycznej, posiadające zre
sztą niejednokrotnie wartość bardzo wy
soką, Dokonywane są często przez filolo
gów, ale nie zawsze. Dość wspomnieć
tragików greckich, tłumaczonych przede
wszystkiem przez Jana Kasprowicza, lub
Platona, który zawdzięcza swą piękną
polską szatę profesorowi filozof ji Witwickiemu. Jest to w każdym razie ob
jaw naturalny i dodatni, że do przekła
dów biorą się głównie literaci, oczywi
ście pod warunkiem gruntownej znajotmości języków starożytnych. Gdy bo
wiem wyręcza ich zawodowy filolog bez
talentu literackiego, powstają — przekła
dy Czubka...
Dobre tłumaczenia — to bardzo wie
le, Ale bynajmniej nie wszystko, W ten
bowiem sposób daje się poznać samą tyl
ko literaturę z pominięciem innych dzie
dzin kultury starożytnej. Ale nawet sa
mej literaturze to nie wystarcza. Konie
czne są przecież książki z zakresu histo
rji literatury klasycznej, bez których kry
tyczna ocena piśmiennictwa antycznego
jest dla szerszych sfer kulturalnych nie
możliwa.
Otóż tutaj możemy mieć słuszne pre
tensje do naszych filologów - specjali
stów. Dzieła ich bowiem, pisane w języ
ku polskim, można policzyć dosłownie na
palcach. Wspaniały wyjątek stanowi tu
działalność obu Nestorów naszej filologji,
Kazimierza M o r a w s k i e g o i Tadeu
sza Z i e l i ń s k i e g o , Monumentalna historja literatury łacińskiej Morawskiego
obok szeregu kapitalnych szkiców z za
kresu kultury rzymskiej oraz budzące

w c z a s o p is m a c h specjalnych, nie
czytywanych prcez szerszą publiczność.
Wychodzi mianowicie z założenia, że
praca naukowa może być dostępna tyl
ko dla uczonych i że nie powinna zniżać
się do szerszych sfer profanów,,.
Tymczasem ukazała się książka, któ
ra dowiodła niezbicie, że naukowy po
ziom i charakter dzieła da się doskonale
pogodzić z jego dostępnością dla kultu
ralnego ogółu,
„Plautus"
Gustawa Przychockiego,
profesora uniwersytetu warszawskiego,
ten imponujący tom o 534 stronach, je
śliby został orzełożony na któryś z ję
zyków zachodnio-europejskich, godnie re
prezentowałby polską filologję wobec uczonych zagranicznych; równocześnie zaś
książkę tę może przeczytać z zaintereso
waniem każdy inteligentny laik, nie na
trafiając na żaden twardszy orzech do
zgryzienia, „Praca ta — pisze autor w
przedmowie — powstała z zamiarem
przedstawienia uczonym rezultatów ba
dań, ale chce również służyć studjującej
młodzieży i ogółowi polskiemu, któremu
nie są obojętne związki między kulturą
klasyczną a naszą". Oto najlepsza, pozy
tywna metoda propagowania antyku,
Prof. Przychocki, jako plautysta, jest
publiczności polskiej dobrze znany. W
nr, 51 „Wiadomości Literackich" oma
wiałem jego doskonały przekład „Braci",
który wyszedł w „Bibljotece Narodowej"
w zeszłym roku. Teraz zaś otrzymujemy
obszerną monografję o Plaucie, będącą
owocem dotychczasowych studjów Przyehockiego nad wielkim komedjopisarzem
rzymskim, o którym jego rodak Varro
powiedział z pewną przesadą, że „gdyby
Muzy miały mówić po łacinie, mówiłyby
językiem Plautowym",
Książka rozpoczną się zwięzłem przed
stawieniem narodzin komedji w Rzymie,
która powstała przez przeszczepienie
greckiej „komedji nowej" na grunt nadtybrzański, gdzie otrzymała nazwę „palliaty“, t. j. „sztuki w geckim stroju". Omówi
wszy poprzedników Plauta, autor prze
chodzi do życiorysu, poczem przeprowa
dza dokładną analizę wszystkich komedyj
Plauta, które się zachowały (w liczbie
21). Następuje klasyfikacja tych sztuk i
badanie ich kompozycji, przegląd nie
śmiertelnych typów plautowskich (żołnież _ samochwał, skąpiec, pieczeniarz
i t. d.), wreszcie rozdział o stosunku Plau
ta do jego greckich wzorów. Dzieło koń
czy się szczegółowem omówieniem ol
brzymiego wpływu Plauta na potomność
we wszystkich krajach ze szczególnem uwzględnieniem Polski. „Śmiało rzec mo
żna, — konkluduje Przychocki, — że bez
Plauta nie byłoby komedji włoskiej, a
potem nie byłoby wielu znakomitych
sztuk Moljera, Szekspira, Holberga, Fre
dry; nietrudno zauważyć, że wszyscy
twórcy komedji europejskiej, jak gdyby
pod wpływem instynktownej konieczno
ści, sięgają po tematy i postaci plautyńskie, ...ale podkreślić należy, że istotą
rzeczy są tutaj nie tyle same tematy i
postaci, co p l a u t y ń s k i wyłącznie
s t y l k o m e d j i„, Śmiech komedji eu
ropejskiej jest śmiechem plautyńskim".
p rac

Nie chodzi nam tu o wyczerpującą re
cenzję książki Przychockiego. Chcieliby
śmy tylko na przykładzie tej pracy, łą
czącej ścisłość metody filologicznej z
subtelną wnikliwością krytyka literac
kiego, wykazać, jak wielkie znaczenie
mają tego rodzaju dzieła dla propagandy
na rzecz kultury klasycznej. Przecież
po przeczytaniu „Plauta" z innem zrozu
mieniem słucha się „Skąpca" Moliere’a,
„Komedji omyłek" Shakespeare'a lub pa
trzy się na fredrowskiego Papkina, A to
więcej znaczy, niż bezpłodne biadania
nad niepopularnością antyku w Polsce.
Zadając kłam przesądowi o konieczności
stałego odgradzania się uczonych od ogółu, prof, Przychocki uczynił jednocze
śnie duży krok na drodze zbliżenia spo
łeczeństwa polskiego do kultury łaciń
skiej, którą ono chętnie się chlubi, ale
którą zbyt mało zna.

Prowincja i nacjonalizm
Bibljoteka Pisarzy Żydowskich pod re
dakcją Samuela Wołkowieża. Płomienie
i zgliszcza. Księga zbiorowa. Przełożył z
żydowskiego Saul Wagman. Przedmową
zaopatrzył dr. M. Kanfer, Okładkę ryso
wał J, Tykociński. Warszawa, „Safrus",
1925; str. XII i 228 i 4nl.

Z tych trzynastu nowel jedenastu au
torów nie można naturalnie wnioskować
o żadnym z nich, ale zato znakomicie
dadzą się uchwycić pewne tendencje
rozwojowe literatury, którą reprezentują.
W przedmowie p. Kanfer (swoim sposo
bem ujęcia zagadnień przypominającej
zresztą mocno impresje krytyczne Feld
mana) podnosi ciekawy moment podo
bieństwa w roli społecznej, odgrywanej
przez literaturę żydowską i polską. Analogja ta mogłaby w rozwinięciu dopro
wadzić do bardzo ciekawych wyników.
Naturalnie różnice są olbrzymie. Nie tak
Henryk Barycz. Jan Mączyński, leksyko dawno jednak, w okresie romantyzmu,
graf polski XVI wieku. Osobna odbitka szczyty inteligencji polskiej przeżywały
z „Reformacji w Polsce", Kraków, Kra intensywnie doktrynę, zawierającą tyle
kowska Spółka Wydawnicza, 1925; str. 40. judaistycznych nastawień, jak mesjanizm.
Żydowskie sympatje romantyzmu pol
Reformacja w Polsce i jej znaczenie skiego — wyrażone choćby w „symbo
dla naszego piśmiennictwa do niedawna lu" Mickiewicza — wynikały z upodoba
jeszcze nie były dostatecznie znane i do nia w wyszukiwaniu podobieństw między
ceniane, Niemałą ma tedy zasługę Towa losem emigracji a rozproszeniem się Ży
rzystwo do Badania Dziejów Reformacji dów. Zresztą właściwych analogij nale
w Polsce", iż skupiło w swem łonie gru żałoby szukać gdzieindziej.
pę uczonych - specjalistów, którzy po
Literatura żydowska zdaje się dziś
stawili sobie za cel zapełnienie tej po znajdować w podobnej sytuacji, jak lite
ważnej luki w studjach nad historją na ratury t. zw. młodych lub niedawno od
szej kultury. Działalność tego towarzy młodzonych narodów, litewska, białoru
stwa objawia się najlepiej w jego orga ska, częściowo ukraińska i t. d. Są to
nie „Reformacja w Polsce", wycho najdalsze, najbardziej zabite deskami
dzącym w Krakowie
pod redakcją prowincje intelektualne Europy. Co naj
prof.
dr,
St. Kota, a zawierają więcej zadziwia u pisarzy tego narodu,
cym prace uczonych tej miary, co który przecież przenika wszędzie, po
Bruckner, Sobieski, Ptaśnik, ks. Fijałek, zbawiony granic i terytorjalnej ojczyzny,
Kolbuszewski i in. W jednym z ostatnich — to głuchy, zacieśniony partykularyzm,
numerów znalazła się monografja Henry nadający wszystkim niemal utworom tej
ka Barycza o Mączyńskim, wydana o- książki pewien pokost jednolitości. Ak
becnie jako osobna odbitka.
cja jednej noweli np. toczy się w War
Jedną z dziedzin, w których epoka szawie, ale i tu trudno się oprzeć wraże
odrodzenia i reformacji zaznaczyły się niu jakiejś bardzo oddalonej prowincji.
poważnym postępem, była leksykografja.
Inną charakterystyczną właściwość
Gorliwe zajęcie się literaturą klasyczną stanowi silny duch nacjonalistyczny. Jest
przez humanistów oraz studja „nowinka- to nacjonalizm niespokojny i tem inten
rzy" nad Pismem Świętem zrodziły po sywniejszy, że stale drażniony. Podobne
trzebę dobrych słowników języków staro naprężenie nacjonalizmu znaleźć można
żytnych, przedewszystkiem łacińskiego. zresztą w literaturze tych społeczeństw,
Taka jest geneza powstania nieocenione których byt narodowy bywa z tych lub
go dzisiaj jeszcze „Thesaurus linguae la- innych powodów kwestjonowany. Słowa:
tinae" Estienne'a (1532), w którego ślady Żyd, żydowski, Żydzi powtarzają się przy
poszedł w Polsce Jan Mączyński (1520— każdej okazji akcentowane z nerwowym
1584), wydając w r. 1564 swój „Lexicon patosem i stłumioną gwałtownością nie
łatino - polonicum". W braku wzorów pokoju, który sam siebie zdaje upewniać
polskich mógł się tu Mączyński oprzeć przez wymawianie pewnych brzmień.
tylko na zagranicznych. Stawiając więc
Naogół elementem przeważającym, a
w dziedzinie leksykografji pierwsze nie częściowo wyjaśniającym inne, jest bez
mal kroki na gruncie polskim, miał on za względne panowanie twardej tradycji
danie niełatwe. Nic więc dziwnego, że chasydzkiej. Poszczególni autorzy mogą
nawet jego niepospolite znawstwo łaciny się jej przeciwstawiać, ale i to przeciw
— kształcił się Mączyński u najsłynniej stawienie odbywa się na pewnym wspólszych ówczesnych filologów zagranic, , uym gruncie. Jest io zjawisko zupełnie
nych — nie uchroniło jego dzieła od p
naturalne. Żydowskie skupienia, rozrzu
ważnych błędów. Ma ono jednak donio- : cone wyspami wewnątrz masy obcej, mu
słe znaczenie, i to nie tylko diatej. siały tracić jednostki w ten lub inny spo
że poprzedziło o wiele już lepszy „Skar sób upodobniające się do dalszego oto
biec" Grzegorza Knapjusza (1621), ale czenia, Literaturę żydowską tworzył pe
także i przedewszystkiem jako nieocenio wien dobór ludzi tkwiących korzeniami
ny zabytek języka polskiego, nieprzebra w starem, zaciętem środowisku chasydzna wprost kopalnia ówczesnych wyrazów kiem. Owładnięci tym fanatycznym du
i przysłów.
chem wyłączności, uniemożliwiającymi im
Gruntowna monografja p. Barycza jest rozpuszczenie się w aryjskiem otoczeniu,
więc poważnym przyczynkiem do dziejów przenoszą go w całości do literatury.
humanizmu i reformacji w Polsce, Głów
Stąd wynika ten ekskluzywny, często
nie jednak reformacji, gdyż autor zaj nienawistny, a zawsze pełen wewnętrz
muje się Mączyńskim przedewszystkiem |nej obcości, stosunek autorów do całego
jako gorliwym antypapistą, protestantem, i świata pozażydowskiego, odbijający się
a później arjaninem. Nie zmniejsza to i
wszakże zasługi p. Barycza, który miał !
do dyspozycji nader skąpe o Mączyńskim j
wiadomości, a dał pracę bardzo bogatą
w szczegóły, choć może zanadto Mączyń- |
skiego idealizującą.

na ich ujęciu rzeczywistości. Rozwiewa
to jeszcze jedno złudzenie. Zdawałoby
się, że Żydzi, a tem bardziej pisarze,
subtelni obserwatorzy życia, powinni
przynajmniej znać otaczające środowisko
aryjskie. Nic podobnego. Widocznie a ,
co zdołali zrozumieć, odchodzą, odpada
ją beznadziejnie. Ci, co pozostali, nie ro
zumieją, W opowiadaniach, do których
wchodzą „chrześcijanie" (Mastbauma „Z
zachodem słońca", Weissenberga „Pom
nik",
Fryszmana
„Jiskor",
Szapiry
„Krzyż"), brak prawdopodobieństwa do
chodzi poprostu do egzotyzmu, Nie, żeby
autorom brakło dobrej woli oraz wysił
ków objektywnego przedstawienia rze
czy (jest to dziś kwestja elementarnej
przyzwoitości artystycznej). Nie dlatego
też, by opowiedziane fakty były zupełnie
niewiarogodne. Nieprawdopodobieństwo
tkwi w samym sposobie ich podania. Ar
tyzm tych rzeczy nic nie przedstawia,
prócz rozfalowanego gruntu psychiki au
torskiej, odsłaniającej się niepotrzebnie i
w miejscu najmniej stosownem.
Być może, jest to tylko subjektywne
wrażenie, ale zdaje mi się, że niektórzy
polscy pisarze, piszący o Żydach zdawali
się ich rozumieć o wiele lepiej, niż Ży
dzi piszący o nie-żydach. Nie dlatego,
bym przypisywał chrześcijaństwu jakieś
mistyczno - humanistyczne
własności,
Poprostu ich traktowanie rzeczywistości
było spokojniejsze (nie mówię tu o zde
cydowanych antysemitach).
Zresztą jest to w znacznej mierze za
gadnieniem techniki artystycznej: umie
jętność rozłożenia barw, Pewien prymi
tywizm środków u pisarzy żydowskich
związany jest prawdopodobnie z samym
materjałem tworzenia. Pan Kanfer wy
mienia kierunki literackie, prądy, „zdo
bycze" analogiczne do ogólno - europej
skich. Jednakże w większości tych utworów daje się zauważyć brak należy
tego wyosobnienia dzieła, odcięcia od
materjału psychicznego twórcy. Bardzo
często wkracza do tych opowiadań nie
artystyczny pierwiastek gawędy. Rozsa
dza je gwałtowny, naprężony romantyzm
światopoglądu, łamania się ideologji.
Właściwości te nie pozwalają na spokoj
ną twórczość formalną.
Można to nazwać liryzmem, tenden
cyjnością i i. p., lecz to nie określi nale
życie tego stanu przewlekłego zachwia
nia się równowagi artystycznej, który
pozostaje niedostrzegalny dla właściwe
go (t. j. rzeczywiście czującego wspólnie
z autorem) czytelnika, Z utworów zebra
nych w zbiorze najbardziej sharmonizowane wewnętrznie są te, które nie wy
kraczają poza temat „rodzajowo" żydow
ski. Rzeczy Pereca, „Kuglarz", „Kabaliści", mają wyzwalający humor i swobo
dną fantastyczność. Silniejszą konstruk
cję wykazuje Rosenblum i Nomberg,
Zresztą prawie wszystkie utwory zbioru
posiadają pewną własną charakterysty
czną fizjognomję.
Przekład naogół niezły, chociaż po
prawność języka nasuwa duże zastrzeże
nia, Tłumacz zdaje się być utrakwistą w
życiu codziennem. Stąd brak należytego
odgraniczenia zwrotów i głębokiego wni
knięcia w istotę języka polskiego. Trud
no inaczej wyjaśnić takie np, graniczące
z komizmem zestawienia słów, jak:
„Miotała dokoła parę dzikich oczu",
„twoje wysmuklone, śmigłe ciało w su
kni z kolorowemi prążkami", „Rozprażone słońce piecze barki chłopów", „Naj
lżejszy wietrzyk nie dmie" i t, d,
Andrzej Stawar.

N ieu d ały ko m en tarz

Z Historji i Literatury. Tadeusz Sinko.
Polscy podróżnicy w Grecji i Troi. Kraków, Krakowska Spółka Wydawnicza,
1925; str. 80.

j Bibljoteka Narodowa. Serja I. Nr. 86.
I Józef Ignacy Kraszewski. Morituri. Po
wieść w dwóch tomach. Wstępem o ży
ciu i twórczości Kraszewskiego poprze
Jeżeli filolog, rozkochany w literatu dził dr, Wiktor Hahn, Kraków, Krakow
rze greckiej, marzy o zwiedzeniu Hella ska Spółka Wydawnicza,, 1925; str,
dy, jest to rzeczą zupełnie naturalną.
CLXXII i 408 i 2nl,
Odczuwa on bowiem w całej pełni zasa
dę goethowską o konieczności poznania
„Morituri" Kraszewskiego w wyda
kraju, opiewanego przez poetę, dla jego niu „Bibljoteki Narodowej" poprzedził
zrozumienia, O wiele natomiast bardziej prof. Wiktor Hahn obszernym wstępem,
godna podziwu jest taka tęsknota do ! czemś w rodzaju monografji o Kraszew
wspólnej ojczyzny kulturalnej u zwykłe skim, ze szczególnem uwzględnieniem
go śmiertelnika, rozumiejącego to, co pię wymienionej powieści, Prof. Hahn nie
knie wyraził prof. Sinko przy końcu swej miał obowiązku napisania owej mono
pracy: „jeżeli kulawy wyzwoleniec fry- grafji,, zawierającej życiorys, omówienie
gijski ze schyłku I w, po Chr. miał duszę większości powieści, działalności poe
jeszcze na tyle grecką, że nieszczęśliwym tyckiej, dramatycznej, filozoficznej, hi
mienił człowieka, który umiera, nie po storycznej, dziennikarskiej i pedagogicz
stawiwszy w życiu stopy na Akropolis, to j no - popularyzatorskiej Kraszewskiego.
każdy prawdziwy Europejczyk powinien I Czytelnik, szukający dokładniejszych insię czuć również nieszczęśliwy, póki nie * formacyj o Kraszewskim, znajdzie je z
odwiedzi — wspólnej wszystkim Euro łatwością w t. VIII „Stu lat myśli pol
pejczykom macierzy : A n t i q u a m e x- skiej", Oczywiście bezwzględną zasługą
ą u i r i t e m a t r e m!"
prof, Hahna jest zestawienie dokładne
W ciekawem studjum, przedrukowa- bibljografji, ułatwienie szybkiej orjentanem z jednego z ostatnich numerów cji w całokształcie dzieła Kraszewskie
„Przeglądu Powszechnego", przedstawia go, Ale tego rodzaju wstęp (jeżeli już
Sinko szereg polskich entuzjastów helle doszedł do nadanych mu przez prof,
nizmu, którzy „antiąuam exquirebant Hahna rozmiarów) powinien być przy
matrem". Szereg ten rozpoczyna kroni najmniej
jasnem i przekonywającem
karz Maciej Stryjkowski z XVI w,, który przedstawieniem tego wszystkiego, co o
bawiąc w Konstantynopolu, przedsiębrał Kraszewskim wiadomo. Tymczasem po
umyślnie wycieczki do Troi i Grecji, aby przeczytaniu obszernej rozprawy prof.
je opisać w „Kronice". W ślady Stryj Hahna ma się wrażenie zupełnego chao
kowskiego poszli m, in, Mikołaj Krzy su, Są ludzie, którzy potrafią cudownie
sztof Radziwiłł Sierotka (koniec XVI w.), pisać o książkach, nie mając najmniej
poeta Samuel Twardowski (XVIII w.), szego pojęcia o metodzie badań histo
polihistor Jan hr, Potocki (koniec XVIII ryczno - literackich, Ale mimo to nie
w,), następnie Edward Raczyński i spora jest jeszcze cnotą zupełne nieorjentowagarść podróżników z XIX i XX w. — fi nie się w ustalonej terminologji, Prof.
lologów i niefilologów, z Sienkiewiczem Hahn pisze: „Na wzmożenie pierwiastku
na czele. Specjalnie wzrusza nas smutny poetycznego (w powieściach pisanych
los mickiewiczowskiego legjonu, który po r. 1833) wpłynęło też zetknięcie się
biegiem wypadków zagnany do Grecji, wrażliwego twórcy z prozaiczną szlach
tą w tym okresie, kiedy wygnany z raju
zmarniał tam w strasznych warunkach.
Broszura prof. Sinki, powstała na młodości i marzeń, zaczął wieść życie
marginesie prac tego wybitnego uczone mierzwy i znoju na przenudnym świecie.
go, stanowi ciekawy przyczynek do dzie Tylekroć w poezji uwzględniany konflikt
jów zainteresowania się w Polsce kultu uczuciowego, uduchowionego poety z
prozaicznem otoczeniem, nie mogącem
rą starożytną,
Ignacy Wieniewski, i nie pragnącem go zrozumieć, wydobył

z duszy zniechęconego i zbolałego twór
cy obok dwóch rzeczy pomniejszych
(„Życie sieroty" i „Maciek i Maciuś")
najlepszą powieść w tym pierwszym; okresie: „Poeta i świat", A więc prof.
Hahn uważa za powieść poetyczną ta
ką powieść, która ma poetę za bohate
ra, a przynajmniej „poetyczny" temat.
Prof. Hahn nie wie o poezji życia co
dziennego, o „Rybakach" Teokryta, na
pisałby pewnie jak Fontenelle, że mają
grube obyczaje, — nie przemówiły do
niego zgrzytliwe tony powieści Prusa,;—
nie słyszał nigdy mocnego tętna poezji
w telegraficznych zdaniach „Tunelu"
Kellermanna.
Nieostrożnie też obchodzi się prof.
Hahn z innemi terminami, np. z pojęciem
przedmiotowości.
Przedmiotowy
jest
dlań autor wtedy, gdy wprowadza do po
wieści postaci dodatnie, ujemne i... mie
szane, Tymczasem wystarczyłoby zajh
rzeć do jakiejkolwiek poetyki czy teorji powieści, żeby się przekonać, iż we
dle powszechnie przyjętej terminologji
przedmiotowość w powieści polega na
unikaniu wszelkiego rodzaju uwag, po
chodzących od autora. Dzisiejsza filologja stara się bowiem o kryterja niezależ
ne, od osobistego punktu widzenia badaCZ&1, których dostarczyć może tylko tekst
dzieła. Jest to naturalnie kwestja szkolarska, ale gdy się operuje pewnemi wy
rażeniami, trzeba ich używać we właściwem znaczeniu, gdyż inaczej jakiekol
wiek pj-ozumienie będzie niemożliwe.
Przypadkiem „Morituri" zawierają wła
śnie bardzo wiele pierwiastku subjektywnego, W tej walterskotycznej próbie
zatrzymania choćby na chwilę wymiera
jących zwyczajów, obyczajów i uczuć
(wyraźny wpływ zainteresowania się po
wieścią historyczną) autor skoncentro
wał swoją sympatję na mieścinie, gdzie
„zasychają" powoli książęta Brańscy
wraz z całą galer ją oryginałów. Mimo osnowę walterskotyczną jest to jednak
przedewszystkiem powieść społeczna —
warto pomyśleć o zestawieniu romansów
Kraszewskiego z lat siedemdziesiątych z
powieścią Spielhagena,
Regina Reicherówna.

Sprawy nauki
Nauka polska, jej potrzeby, organizacja
i rozwój, V rocznik Kasy im. Mianow
skiego. Z dwiema figurami w tekście.
Warszawa, 1925; str. 6nl, i 551 i lnl.
Piąty tom „Nauki polskiej" przynosi
nie tylko dobrze usystematyzowany materjał informacyjny o stanie wiedzy w
Polsce, ale jest nadto owiany silną, udzielającą się wiarą w posłannictwo nau
ki. Szerzy zainteresowanie jej sprawami,
dając jeszcze jedno chlubne świadectwo
propagandystycznym zdolnościom Kasy
im. Mianowskiego,
Zasadniczą treść tomu, poza kroniką
i przeglądem stosunków zagranicą, sta
nowią dwie duże prace: wstęp prof. Florjana Znanieckiego p. t.„ Przedmiot i za
dania nauki o wiedzy", oraz zbiorowe
studjum p. t. „Co Polska traci skutkiem
niedostatecznego uprawiania nauki",
W owym wstępnym artykule prof.
Znaniecki stwierdza znamienny fakt zde
mokratyzowania się nie już wyników
wiedzy (o, jakże małego u nas), ale sa
mego rdzenia pracy naukowej, w któ
rej „rola pojedyńczych wielkich twór
ców zdaje się słabnąć wobec znacznej
liczby osobników, pracujących na danem
polu, i rosnącego obszaru tego pola",
Fakt ten nie oznacza, że należy twórczą
jednostkę pominąć, ale że należy pole
badania nad tworzeniem się wiedzy
znacznie rozszerzyć.
Badania te, według prof. Znanieckie
go, są w Polsce zaawansowane. Nie wa
ha się on wyrazić nadziei, że Polska,
która jest pierwszem państwem, posiadającem w rządzie wydział nauki, bę
dzie też pierwszym narodem, „który teorję nauki ujmie w całokształt i znajdzie
dla niej podstawę".
Rozwój wiedzy polega na powstawa
niu coraz to nowych czynności poznaw
czych i narastaniu wytworzonych przez
nie wartości poznawczych. Badanie tych
zjawisk prowadzi do stworzona teorji
wiedzy i wyjaśnienia w pewnej mierze, a
w każdym razie opisania c h a r a k t e r u
poznawczego
danego środowiska,
grupy, społeczeństwa czy narodu, wa
runkujący jakość, stopień i rodzaj jego
twórczości naukowej. Rozpatrując meto
dy i granice nauki o wiedzy, prof, Zna
niecki dochodzi do konkluzyj pokrew
nych
Edwardowi
Abramowskiemu,
Stwierdza mianowicie, że w czynności
poznawczej, stanowiącej swoistą kategorję działalności kulturalnej człowieka,
istnieje pozaumysłowy, iracjonalny pier
wiastek t w ó r c z o ś c i , który wymyka
się zasadzie przyczynowości. Dzięki te
mu ciągłość rozwoju wiedzy musi być
dopełniona przez zasadę wolności i nieprzewidzialności tego rozwoju. W związ
ku z wytyczeniem swych postulatów
prof, Znaniecki stawia ciekawe proje
kty reformy programów uniwersyteckich,
k t ó r e winny w metodach nauczania sto
sować zasadę nieodwracalności porząd
ku rozwojowego wiedzy. Należy pobu
dzać nadewszystko czynności poznaw
cze, stosując metody pracy do charakte
ru poznawczego uczniów i opierając się
nie na wykładach, będących przeżyt
kiem, lecz na seminarjach traktowanych
nie stereotypowo — ale twórczo, Z
rozpoczętej wstępem prof. Bujaka zbio
rowej pracy p, t. „Co Polska traci skut
kiem niedostatecznego uprawiania nau
ki" wynika, że w którąkolwiek stronę
się obrócimy, każda przy niskim stanie
wiedzy przemienia się w groźne bezwyjście.
W dobie gdy świat stawia sobie za
gadnienia tak trudne, jak sharmonizowanie rozwoju wielkiej wymiany międzyna
rodowej, będącej bodźcem cywilizacji, z
ideą samowystarczalności narodów w
razie potrzeby, albo gdy szuka syntezy
między wiedzą i religją, intelektualizmem i' intuicją — w Polsce żadna z tych
id ej nie jest dojrzała już nie do syntezy,
ale nawet do starcia się z przeciwną.
Na każdym kroku, na cokolwiek obróci
my oczy, wszędzie pełno rzeczy, które
trzeba ratować od zagłady, albo za wło
sy ciągnąć ku jakiemu takiemu poziomo
wi, Skoro więc w danym wypadku nowa
publikacja Kasy im, Mianowskiego wysu
nęła sprawę wiedzy, to powód wystar
czający, aby należało zagrzewać ludzi do
spotęgowania pracy narodowej na tym
odłogu.
Jeśli zaś mowa o publikacjach, nie
od rzeczy będzie zaznaczyć, że piąty
tom „Nauki polskiej" został wydany pod
względem graficznym mniej starannie i
na gorszym papierze, niż czwarty.
Może uwidocznionym w ten sposób
brakom zaradzi świetny, w mojem rozu
mieniu, pomysł wydawniczy Kasy im.
Mianowskiego. Postanowiła mianowicie
publikować swe dzieła zbiorowemi siła
mi społeczeństwa. Każda instytucja, czy
związek, a choćby pojedyńczy człowiek
może swoim kosztem przyczynić się do
druku jednego lub więcej arkuszy dzieła.
Fundatorzy tych drukowanych „cegie
łek" zostaną odpowiednio wymienieni
na początku wydawnictwa.
Pomysł ten daje społeczeństwu jesz
cze jedną sposobność do uczynienia Ka
sy im, Mianowskiego stopniowo praw
dziwie społeczną, narodową własnością.
Niebezpieczeństwo uzależnienia dzieł
naukowych od takich lub innych grup
może być jednocześnie przy odpowiedniem traktowaniu rzeczy usunięte, Wzamian zaś, ten sposób wspomożenia in
stytucji wzmaga czynny udział społe
czeństwa w jej pracach, a ten udział je
dynie gwarantuje zainteresowanie się
sprawą na dalszą metę.
A znów tylko poważne zainteresowa
nie społeczeństwa pobudzić może daną
instytucję do coraz doskonalszego dzia
łania i do egzystowania w sposób naj
bardziej jawny; podległy krytyce i kon
troli publicznej, — I Kasa im. Mianow
skiego, gdy nas od tak dawna do współ
działania w jej czcigodnej pracy nawo
łuje — tego właśnie pragnie, tego żąda,
md.

Ne 28

WIADOMOŚCI LITERACKIE

5

P r a c e u c z n i ó w w a r s z a w s k i e j Sz k o ł y Sztuk P i ę k n y c h

JAN GOTARD

TADEUSZ KULISIEWICZ

Wystawa doroczna Szkoły Sztuk Pięknych
Niemal od początku istnienia war
szawskiej Szkoły Sztuk Pięknych wysu
nęły się na plan pierwszy trzy pracow
nie, nadające całej instytucji styl i cha
rakter, a mianowicie klasy profesorów
Jastrzębowskiego (projektowanie brył i
płaszczyzn), Pruszkowskiego (kompozycja
i malarstwo stalugowe) i Skoczylasa
(grafika). W roku bieżącym ten stan
rzeczy uległ zmianie o tyle, że kurs
Jastrzębowskiego nie wykazał zwiększe
nia energji, utrzymując się na dawnym
poziomie, co> pozostaje prawdopodobnie
w związku z pracą profesora około wy
stawy paryskiej; z tych samych zape
wne powodów nie posunęły się naprzód
kursy
Czajkowskiego
(projektowanie
wnętrz) i Mieczysława Kotarbińskiego,
inne natomiast klasy ujawniły dosyć
wyraźny postęp, między innemi i te
również, które w roku zeszłym pozo
stawały nieco w cieniu.
Tak więc na kursie przygotowawczym
rysunku, prowadzonym przez Miłosza
Kotarbińskiego, spostrzegamy, jaśniejsze
niż dotychczas, zdanie sobie sprawy
z tego, co jest najrzetelniejszą bodaj
zaletą nowej sztuki, mianowicie logicz
nie i konsekwentnie przeprowadzoną
analizę formy, która poi okresie impre
sjonistycznych
niedomówień
pozwala
oczekiwać od wstępującego w życie po
kolenia istotnych wartości rysowni
czych,
Kurs prof, Tichego w dziedzinie studjów modela zrzadka tylko i z wyraź
nym trudem wychodzi poza owe mglistości impresjonistyczne, ale wykazuje
zato rezultaty, godne uwagi, w zakre
sie ceramiki, prowadzonej dopiero od
roku. Pozostając w granicach najprost
szej techniki, uczniowie Tichego zmu
szeni są tem samem do osiągania efektu
jedynie za pomocą harmonijnego ujęcia
bryły, której kształt podkreślany jest
dyskretnie za pomocą bardzo prostego
ornamentu. Ceramika ta zbliża się do
owych form krystalicznej niemal prosto
ty, stanowiących niejako styl dekoracyj
ny całej szkoły, a wprowadzonych, jak
się zdaje, przez Jastrzębowskiego,
Pewne wzbogacenie zakresu motywów
znajdujemy w porównaniu z rokiem
ubiegłym w klasie prof. Trojanowskiego;
wywiera tu dosyć wyraźny wpływ kon
cepcja dekoracyjna Stryjeńskiej, dosko
nale zresztą harmonizująca z prostą i
szeroką techniką malarstwa ściennego,
stanowiącego specjalność tego kursu.
Największe zaciekawienie budzi, jak
zawsze, klasa prof. Pruszkowskiego, skła
niająca się w roku bieżącym głównie

ku kompozycji. Pruszkowski celuje w ujawnianiu talentów, doskonale umiejąc
rozwijać w uczniu rozmach i pewność
siebie; rozwiązywanie kompozycyj wielofigurowych naturalnej wielkości należy
na jego kursie do zjawisk tak powszed
nich, jak za czasów Matejki. Prace te,
przy niezwykłej śmiałości zamierzeń
i wielkiem napięciu talentów, rażą na
pierwszy rzut oka zbyt wyraźną archaizacją, idącą niekiedy w kierunku klasycystycznym, głównie jednak wzorującą
się na baroku, lub raczej na jego po
wrotnej, romantycznej formie. Archaizm
ten wynika z pogłębionych studjów nad
sztuką wielkich epok, a studja takie
mogą mieć nieocenioną wartość dla tych,
którzy potrafią z czasem nauki owe prze
trawić i w sposób indywidualny wyko
rzystać; zdaje mi się jednak, że dla
ułatwienia tej przyszłej emancypacji do
brze byłoby zwrócić ciekawość i zami
łowanie uczniów również ku wielkim
twórcom sztuki współczesnej. Jest to
jedyne poważniejsze zastrzeżenie, doty
czące tego świetnego kursu.
Z tej samej potrzeby oparcia się o
wielkie tradycje wynika archaizacja,
którą wykazują lepsze prace na kursie
grafiki prof, Skoczylasa; z tą tylko róż
nicą, że wzorem jest tu sztuka wczesnorenesansowa, celująca w użyciu rylca,
a tak bliska dzisiejszej naszej koncep
cji, obok pewnych wpływów grafiki lu
dowej, Jak uczniowie Pruszkowskiego
rozmachem i śmiałością zamierzeń, po
dobnie uderzają uczniowie Skoczylasa
poziomem kulturalnym, wykraczającym
znacznie poza szkolną przeciętność.
W pokrewny sposób prowadzony jest
wreszcie kurs rzeźby prof. Brajera. I tu
również podstawą jest dobrze zrozumia
ny tradycjonalizm — w połączeniu z prostem i zwięzłem ujęciem bryły.
Jak wspomniałem, kursy właściwej
dekoracji, t. j, projektowanie brył i pła
szczyzn (prof, Jastrzębowski i Mieczy
sław Kotarbiński), oraz projektowanie
wnętrz (prof. Józej Czajkowski) wyka
zują tego roku pewne osłabienie napię
cia, wynikłe z przyczyn ubocznych. Skut
kiem tego popis tegoroczny nie jest cał
kowicie miarodajny dla tej szkoły, opar
tej na bardzo poważnych podstawach.
Pożyteczną nowością jest kurs dekoracji
drukarskiej, prowadzony przez prof, Gardowskiego w charakterze prostoty i zwię
złej celowości, które nazwaćby już dziś
można stylem dekoracyjnym warszaw
skiej szkoły sztuk pięknych.
Wacław Husarski.

Przypominamy Szanownym Czytelnikom, że czas
odnowić fprenumeratę na kw. III r. b. (zł. 6.50
w kraju, 2 doi. zagranicą, konto w P.|K. O. 85-15).
Czytelnicy, abonujący „Wiadomości" za pośred
nictwem „Kurjera Polskiego", proszeni są o wpła
canie prenumeraty b e z p o śre d n io na rachunek
„Wiadomości".
Czytelnikom, którzy? nie uregulują rachunku do
dnia 15^ b. m., wysyłka pisma zostanie wstrzymana

BOGNA KRASNODĘBSKA

Ruch t e a t r a l n y
Teatr Polski; „Wielka księżna i chło poniżenia ani upadku, bo właściciel dan
piec hotelowy1*. Sztuka w 3-ch aktach cingu jest mniejszym złodziejem i próż
A. Savoira.
niakiem od byłego wielkiego arystokra
ty i księcia krwi.
Zręczny p. Savoir, idąc posłusznie
Cała sztuka, niepozbawiona dowcipu
za modą, wykorzystał, tak popularny i zręczności, zrobiona jest miło, acz na
obecnie, temat na bruku paryskim, rzu zbyt sentymentalnie, Konieczną dla Pa
cający się w oczy na rogu niemal każ ryża wkładką były tańce i pieśni rosyj
dej ulicy — tragikomizm upadku i po skie, wykonane u nas bardzo nieszcze
niżenia wielkich arystokratów rosyjskich. gólnie.
Z wyżyn dostojeństwa i resztek god
Pani P a n c e w i c z ó w a, jako wiel
ności, pielęgnowanych za cenę biżuterji ka księżna, piękną postawą i bujną uro
rodowej — autor spycha najbliższą ro dą najzajadlejszych demokratów mogła
dzinę carską do nocnej spelunki i czy by skłonić do uczuć monarchistycznych,
ni z wielkich książąt kelnerów i tan nie dziwią nas przeto szczere uwielbie
cerzy,
nie boya (hotelowego), i dobre recenzje.
Ale wychodząc z teatru, zastana
Pan W a r n e c k i ma dużo dobrej
wiamy się, czy aby istotnie autor zrobił woli, ale nie ma wdzięku, W tego ro
krzywdę swoim bohaterom. Raczej sta dzaju sztukach jest to najcięższy grzech
ło się przeciwnie. Z martwych lalek, o jaki można oskarżyć człowieka.
z bałwanów dworskich, próżnych, złych
Pan Ł u s z c z e w s k i mógłby się
i zepsutych — życie, ów wielki, mądry -zamienić z p. Warneckim na rolę i sztu
nauczyciel — czyni zwykłych ludzi.
ka nicby na tem nie straciła. To samo
To też, gdy słyszymy w trzecim akcie, da się powiedzieć o pieśniarzu i o tan
jak była frejlina byłego dworu woła do cerce z kabaretowej sceny trzeciego aktu.
wielkiego księcia: „Rachunek dla fraje
Antoni Słonimski.
ra*1 — śmiejemy się szczerze. Niema tu
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Z CAŁEGO ŚWIATA

IG. STARZA: W kuźnicy wielkiej polityki. Służba dyplomatyczna w Polsce
(31 fot.). - MARJA MOROZOWICZ-SZCZEPKOWSKA: Międzynarodowa wy
stawa w Paryżu (7 ilustr.). — J. ST. SZCZERBIŃSKI: Letniska i uzdrojowiska polskie (.14 ilustr.).—Konkurs literacki miesięcznika „Z Całego Świata”.—
ST. WITOSTAŃSKI: Listy z Oazy (5 ilustr.). — JULJAN EJSMOND: Łowy
wiosenne (3 ilustr.). — JERZY BANDROWSKI: 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.
ŚW1DW1NSK1: Mój system naturalny, czyli przepisy lecznicze w najbardziej
rozpowszechnionych chorobach (2 ilustr.). — K. GILEWICZ: Rorywki umy
słowe.—Odpowiedzi grafologa.—Rozwiązanie zadania bridżowego.—Figielek
preferansowy.
Trójbarwna okładka wedł. rys. M.BEREZOWSKIEJ.
Cena

numeru

tylko

W numerze 113 ilustracyj

zł. 1.80

Do nabycia we wszystkich księgarniach, filjach księgarni
kolejowych

„RUCH”

oraz

kioskach

gazetowych

Wydawnictwo Bibljotcki Dzieł Wyborowych, Warszawa, Sienkiewicza 12

„IS K R Y ”

Nakładem „Życia Teatru 44

TYGODNIK DLA M ŁO D ZIEŻY

ukazał się

n r. 2 6
Z. Michler: Wschód słońca. — Bohdan
Dyakowski: Ryby bałtyckie, — Ewa
Gródecka: Las uczy, — M. Wielhorska:
Pogoda. — Zygmunt Siwiński: 13 czerw
ca, — Zbigniew Sosnowski: Żaby w terrarjum, — Niepróżnujące próżnowanie.
— Coś - niecoś dla młodych gospoś. —
Nasze listy, — Rozrywki.

Cena z\ 0.45

drugi tom „Bibljoteki Dramatycznej"

„Głaz graniczny"
dramat w 3 częściach

IRENA BARUCHÓWNA

Plebiscyt „Wiadomości Literackich"
Ze względu na wzrastające z każdym
dniem zainteresowanie plebiscytem „Ko
go wybralibyśmy do Akademji Literatury
Polskiej**, czego wyrazem jest coraz licz
niejszy napływ kartek wyborczych, ter
min plebiscytu przesuwamy na dzień 1
sierpnia 1925 r. włącznie, przyczem obo
wiązuje data stempla pocztowego.
Na podstawie 375 obliczonych dotąd
głosów, można z zupełną prawie pewno
ścią wnosić o wyborze 25 członków Aka
demji. Walka o 5 ostatnich miejsc toczy
się pomiędzy 10 nazwiskami, z których
każde otrzymało mniej niż 40% ogólnej
liczby głosów. Szanse na otrzymanie
jednego z tych ostatnich miejsc zmie
niają się często i prawdopodobnie o wy
borze decydować będzie znikoma więk
szość głosów.
Większa ilość głosów padła na wy
bitną pisarkę, której wybór jest b. praw
dopodobny. Pisarz, o którego czytelnicy
„Wiadomości Literackich** toczyli pod
czas głosowania namiętne spory, wbrew
początkowym przewidywaniom, odsuwa
się na plan coraz dalszy.
Gdyby uznać wybory w dzisiejszem
stadjum za dokonane, okazałoby się, że
do akademji weszło: 12 prozaików, 5 poe
tów, 1 autor dramatyczny, 3 krytyków,
5 historyków literatury, 2 filologów, 1 hi
storyk i 1 publicysta. Skład ten pra
wie nie różni się od składu przewidy
wanego w nr, 26.
Niewyzyskano dotychczas 495 gło
sów, unieważniono 71 (przeważnie głosy
oddane na pisarzy nieżyjących).
Z głosów czytelników podajemy cie
kawsze.
Pan A, K. z Łodzi jest zdania, że
do Akademji Literatury Polskiej powinni
wejść pisarze „nie tylko zasłużeni, ale
pełni zdolności i energji, ludzie niewyjałowieni. Z tych względów fotele Aka
demji nie mogą być jedynie nagrodą za
zasługi. Akademja musi być instytucją
twórczą i rozwijać energiczną działal
ność, w skład jej powinni wejść także
ludzie młodsi!**
Pan J, K. z Dąbrowy Górniczej słusz
nie przewiduje, że „18—20 nazwisk wej
dzie ogromną większością, reszta — zni
komą, jako wyraz raczej upodobań in
dywidualnych, niż istotnej zasługi i zna
czenia.
Pan R. Ś, z Włocławka pisze: „Myśl,
zawarta w ogłoszeniu konkursu „Kogo
wybralibyśmy do Akademji Literatury
Polskiej**, obecnie, że tak powiem, scho
dzi na manowce. Redakcja sama popu
ściła wodze zapędom elekcyjnym czy
telników, Mieliśmy wybierać „pisarzy
starszych i najstarszych** — „z zasłużo
nych — najzasłużeńszych, z godnych —
najgodniejszych, z wielkich — największych“. Tymczasem zaczynaią coraz już
częściej padać głosy na najmłodszych
i nie na największych, — pozatem, mówi
się o wyborze (do Akademji L i t e r a t u 
r y Polskiej!) — ludzi, którzy z literaturą,
ściśle biorąc, nie mają nic wspólnego
(Piłsudski, Dmowski, biskup Bandurski,
Paderewski i inni)**.

Emila Zegadłowicza

N A JLEP SZĄ LEK TU R E
P R Z Y N O J I CO TYDZIEŃ
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Warunki głosowania.
Cena 2 zł.
Do nabycia we wszystkich księgarniach

powiedzi specjalnego kuponu, wycięte
go z numeru „Wiadomości**, a dołączoczanego przez cały czas trwania konkur
su (w numerze bieżącym kupon znajduje
się w nagłówku, nr. str. 1).
2. Głosowanie jest zasadniczo jawne,
w odpowiedzi należy podać nazwisko i
dokładny adres. Wolno jest również skła
dać głosy anonimowe, w tym wypadku
atoli należy dołączać zapieczętowaną
kopertę z nazwiskiem i adresem; koper
ta ta będzie otwarta tylko w razie przy
znania nagrody głosującemu.
3. Głosuje się na trzydziestu kandy
datów; nie wolno podawać więcej niż
trzydzieści nazwisk; w tym wypadku na
zwiska zbyteczne będą skreślane od koń
ca zgłoszonej listy. Nie wolno jest odda
wać po kilka głosów na jednego kandy
data; takie kumulowane głosy będą li
czone za jeden. Porządek nazwisk na li
ście nie gra roli. Oprócz nazwisk, nale
ży podawać także imiona pisarzy, dla
uniknięcia ewentualnych nieporozumień,
o ile istnieje dwóch pisarzy tego samego
nazwiska.
4. Na podstawie rezultatów plebiscy
tu będzie sformowana lista pisarzy wy
branych do akademji. Odpowiedzi naj
bardziej zbliżone do tej listy otrzymają
nagrody, przyczem im odpowiedź bar
dziej będzie zbliżona do rezultatu, tem
wyższa przypadnie jej nagroda.
5. W razie kilku odpowiedzi równo
ważnych nagrody będą rozlosowane.
6. Odpowiedzi należy nadsyłać pod
adresem redakcji „Wiadomości Literac
kich** (Warszawa, Złota 8) do dn. 1 sier
pnia 1925 r. włącznie, przyczem obowią
zuje data stempla pocztowego. Redakcja
zastrzega sobie prawo przedłużenia ter
minu konkursu. Rezultaty konkursu mu
szą być ogłoszone najpóźniej w dwa ty
godnie po zamknięciu konkursu. Nagro
dy będą przesłane natychmiast po ogło
szeniu rezultatów.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo ogłaszania wyników głosowania w czasie
jego trwania. Rezultaty te atoli w żad
nym razie nie mogą być ogłaszane pod
czas dwóch ostatnich tygodni trwania
konkursu.

Szczegółowe
warunki
głosowania
przedstawiają się jak następuje:
1. Każdy czytelnik „Wiadomości Li
terackich** może brać udział w plebiscy
cie, pod warunkiem załączenia do od
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„Szkice" Riviere’a.
Przedrukować po dziesięciu latach
książkę krytyczną i odnaleźć w niej są
dy, potwierdzone przez doświadczenie
tych lat kilku, — to dopiero triumf
prawdziwy!
Riviere przed dziesięciu, trzynastu,
czternastu laty pisał to, co dziś się da z
wielkim pożytkiem przeczytać. Pisał o
Claudelu wówczas, kiedy ten pisarz nie
był jeszcze autorem „Zwiastowania" ani
„Zakładnika", pisał z zachwytem o An
drzeju Gide, dziś jeszcze niedostatecznie
ocenionym. Tern większa tedy jest zasługa
trafności sądu Riviere'a. iż książka jego
z trzech dziedzin sztuki — muzyki, ma
larstwa, literatury — przynosi obfite żni
wo. Któż np. przed czternastu laty my
ślał o tak modnym dzisiaj Ingreshe?
Jak trafnie ujmuje istotę jego twórczo
ści i znaczenie jego „deformacji", w
przeciwieństwie do deformacji Cezanne'a, — Riviere.
Z wielką pewnością smaku wybrał
również Riviere twórców muzycznych,—
a to, co powiada o „Rapsodji hiszpań
skiej" Ravela, — dzisiaj ze strachem Bo
żym słuchanej jeszcze przez naszych
krytyków, — olśniewa przenikliwością
analizy.
„We wszelkim tańcu hiszpańskim jest
jakaś nieruchomość — twierdzi; — jest
to połączenie wściekłości i senności;
tancerze zdają się wciąż budzić nawza
jem swemi krzykami; tupią nogami, pod
pierają się w bok, podrygują, wymyśla
jąc sobie. Ale wir ich zostaje nierucha
wy; wszystko się kończy na jednem
miejscu; wołanie dławi się w gardle; z
twarzy nie znika powaga. — Znajduję u
Ravela, cudownie wywołaną ową ruchli
wość ospałości"...
Czyż to nie doskonała charaktery
styka „Rapsodji?"
Obok świadomości sądów i ich doj
rzałości, rzadka ta książka posiada rów
nież cechy młodości: świeży entuzjazm,
z jakim Riviere traktuje ulubionych so
bie, tak trafnie wybranych artystów.
„Być może, czytelnik — powiada au
tor w przedmowie, — nawet gdyby od
czuwał to jako brak krytyczny, znajdzie
pewną przyjemność w sposobie fanatycz
nym całkowitego oddania się, z jakiem
zwracam się kolejno do każdego z mo
ich bohaterów i w bezwzględnym ich
kulcie, który wyznaję... Tern bardziej, że
bóstwa moje nawet dzisiaj nie zdają mi
się źle wybrane".
Sonet z rzeczowników.
Poeta francuski drugiej połowy XIX
w., Baude de Maurceley, napisał sonet
p, t. „La vie", złożony z samych rzeczo
wników i jednego przysłówka. Przyta
czamy go w oryginale:
„Fnfance: berceau, pleurs, langes, lait,
sommeil, cris,
Soupirs, gateaux, joujoux, soupirs, desirs,
orages,
Bobos, fluxions, soins, fievres, medecins,
rages,
Gentillesses, desirs, coleres, joujoux, ris.
Apres? College, ennui, reve, espoirs,
coloris,
Soleils, esclave, pleurs, somnolences,
mirages.
Travail, bachot, bobos, ąuinine, soins,
tirages,
Fatigue, ardeur, desirs, promenades, Paris.
Gardenia, dandysme, esperance, caresses,
Amours, tourments, erreurs, lassitudes,
paresses...
Apres? Deuils, nuits, regrets, seul!
mariage, effort,
Enfants, tourments, combats, soupęons,
baisers,
Ażur, tenebres, fleurs, ivresse, ennui,
deuils, larmes,
Apres? Senilite, soupirs, rale... Apres?
Mort".
— Ukazała się nowa książka Bertran
da Russella p. t. „What I Believe“.
— „Comoedia" zamieszcza ciekawy
wywiad ze znanym reżyserem francuskim,
Lugne-Poe, Lugne-Poe bardzo ujemnie
charakteryzuje paryskie stosunki teatral
ne, przyczem nie szczędzi ostrych słów
krytyce, której zarzuca zbytnie pobłaża
nie rzeczom słabym. Twierdzi on, że dla
każdej sztuki można znaleźć poparcie w
prasie, często bezinteresowne: „Krytyka
w Paryżu nie jest zdolna n a w e t do ko
rupcji" dodaje. — . „Tak jak w Warsza
wie..." chciałoby się zawołać.
— Nowe wydanie Londona „The Iron
Heel", które ukazało się niedawno u
Macmillana, poprzedzone jest wstępem
Anatola France'a, napisanym dla wyda
nia francuskiego tej książki i przetłuma
czonym teraz na język angielski. Wstęp
ten jest podobno ostatnią rzeczą, jaką
napisał France.
— Jest możliwe, że przedstawiająca
Conrada rzeźba Jakóba Epsteina (repro
dukowana w nr. 57 „Wiadomości") sta
nie się niedługo własnością Manchesteru,
Zarówno „The Manchester Guardian"
jak i rytownik Muirhead Bonę usiłują
przekonać manchesterskich wielbicieli
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; Conrada, aby zakupili biust „naszego
|znakomitego angielskiego pisarza, wyko
nany przez naszego znakomitego angiel
skiego rzeźbiarza", „New York Times"
codaje z tej racji nawiasową uwagę, że
przecież ci obaj wielcy „angielscy" arty
ści to... Polacy.
— Upton Sinclair wydał tom krytyk
literackich p. t. „Mammonart", Jest to
studjum literatury i sztuki jako „narzę
dzia propagandy i ucisku używanego
przez klasy posiadające, albo też jako
broni w ręku nowych klas dochodzących
teraz do władzy".
— Karol Evans zamierza kontynuo
wać druk swojej „American Bibliography", przerwany wskutek wojny.
— Nowa książka Wellsa p. t, „A Year
of Prophesying" jest zbiorem artykułów
pisanych przez powieściopisarza angiel
skiego do jednego z czasopism. Artykuły
Wellsa, który zawsze był pierwszorzęd
nym dziennikarzem, dotyczą zagadnień
politycznych, społecznych, ekonomicz
nych i t. p. Przesuwają się tu najciekaw
sze postaci współczesnej Anglji, jak Asąuith, Hilary Belloc, Winston Churchill i
in, „New York Times" zarzuca Wellso
wi, ton wszechwiedzy i dogmatyzmu, mi
mo pozornej tolerancji dla cudzych prze
konań.
— „The Bright Island", nowa sztuka
Arnolda Bennetta, jest satyrą na urządze
nia polityczne Wielkiej Brytanji. Angiel
ski oficer marynarki, wyrzucony wraz z
siostrą na tajemniczą wyspę Caspo, rzą
dzoną przez postacie z commedia dell'arte, staje się tu świadkiem przewrotu spo
łecznego.
—W „Pictorial Review" Mary Lawton zdaje sprawę z opowiadania o ży
ciu Marka Twaina Kąty Leary, jego słu
żącej. Opowieść Kąty Leary jest intere
sującym przyczynkiem do biografji Twai
na przez oświetlenie faktów zupełnie inne
niż w jego autobiografji czy też w bio
grafji Paine'a.
— Fox Film Corporation" przełamała
wreszcie opór Wellsa, który był dotych
czas zdania, iż przeróbka filmowa zmniej
sza wartość powieści. Pierwszą powieścią
Wellsa przerobioną na ekran będzie
„Marriage",
— Ukazała się biografja Hardy'ego na
pisana przez znanego badacza jego twór
czości, Ernesta Brennecke. Interesujące
są szczególnie pewne fakty, dotyczące
wczesnej młodości Hardy’ego, jak np. to,
że jako szesnastoletni chłopiec pisał za
opłatę listy niepiśmiennym chłopom z
Wessex, co oczywiście pozwoliło mu po
znać dokładnie ich sposób myślenia. Oj
ciec Hardy'ego zabraniał surowo pisania
wierszy synowi pracującemu u architekta.
— Krytyka amerykańska rozprawia
się surowo z książką Brenneckego, prze
kładając nad jej rozdziały czysto biogra
ficzne część poświęconą twórczości zna
komitego pisarza, dla której analogje
znajduje autor u Goethego i Szekspira.
—
W c z a s i e pobytu M a s c a g n ie g o
w Wiedniu w r. 1893 ceniony pisarz
austrjacki Engelbert Puder wręczył mu
libretto opery, do którego Mascagni
obiecał napisać partyturę. Trzydzieści
lat przeszło, Puder umarł. Obecnie cór
ka jego zażądała od Mascagniego albo
zwrotu rękopisu albo 30.000 franków
odszkodowania, Mascagni oświadczył, że
w ciągu swej karjery artystycznej zgro
madził setki takich librett, których nie
zużytkowywał i które sądził bez war
tości, Przyrzekł jednak sądowi solennie,
że odszuka rękopis.
— „Kunstblatt" potsdamski ogłasza
list jednego z czytelników nastęouiącej
treści: „W zeszycie lipcowym „Kunstblattu" p. de Stendhal wydrukował
artykuł o Michale Aniole, Pragniemy
wejść w kontakt z tym panem i pro
simy o jego adres". Redaktor „Kunstblattu" odpowiedział w ten sposób:
„Adres p. de Stendhal: Pola Elizejskie,
drugie schody na prawo. Na drzwiach
nazwisko właścicielki mieszkania: MarieHenry Beyle".
— Cambridge i Oxford rywalizują ze
sobą nie tylko w regatach wioślarskich.
Pomiędzy obydwoma uniwersytetami to
czył się długo spór o to, który z nich dał
Anglji więcej poetów. W rezultacie oka
zało się, że Oxford pobił Cambridge ilo
ścią, a Cambridge Oxford jakością. Oxford reprezentuje cyfra 59 (w tern Addison, Shelley, Swinburne, Wilde), Cam
bridge — 49 (ale w tem Spencer, Ben
Jonson, Marlowe, Dryden, Wordsworth,
Coleridge, Byron, Macaulay, Tennyson),
— Nowa powieść Jerzego Oudard „Une election" jest romansem politycznym,
w którym znakomicie została odtworzona
psychologja t. zw, „hjen wyborczych".
— „Sunday Times" wypowiada cieka
wą opinję o „Andromace" Rasyna: uwa
ża ją za pamflet polityczny. Andromaka ma wyobrażać królowę Henrykę, wdo
wę po angielskim Jakóbie I, Astyanax—
jej córkę, Henrykę, a Pyrrhus — hra
biego Holland,
— W rozmowie z pewnym dzienni
karzem wiedeńskim zauważył Sternheim,
że nazwiska wielu znakomitych autorów
dramatycznych zaczynają się na literę
,,S“. Aluzja była tak oczywista, że dzien
nikarz zmieszał się i kaszlnął znacząco.
Ale Sternheim spokojnie ciągnął dalej:
„Sofokles...
Szekspir..." — Pauza, —
Wtedy dziennikarz uzupełnił złośliwie:
„Sudermann".

Protest młodzieży akademickiej z powodu
napaści na Żeromskiego,
Do

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

W końcu roku ubiegłego ukazała się
powieść St. Żeromskiego p, t. „Przed
wiośnie", w której znakomity pisarz Pol
ski współczesnej dał wyraz swej nie
ustającej i twórczej trosce o losy naro
du, Rdzeniem tej ostatniej powieści Że
romskiego jest idea pozytywnej pracy
nad budową wzorowej państwowości na
szej, przy rewizji tego, co w tym zakre
sie zrobiono dotychczas, a jednocześnie
groźba na przyszłość w razie, gdyby rea
lizacja tej idei odbywała się w tempie
zbyt powolnem.
Tak pojęta myśl autora spotkała się
z najwyższem uznaniem w sercach spo
łeczeństwa, poczuwającego się do odpo
wiedzialności za obecne i przyszłe dzieje
naszego państwa i narodu. Nie wszyscy
jednak zrozumieli tę wielką ideę „Przed
wiośnia", Odezwały się w ostatnich cza
sach głosy, oskarżające Żeromskiego o
szerzenie idej antipaństwowych i nie
moralnych, o wywieranie deprawującego
wpływu na młodzież etc.
Tak daleko posunięte niezrozumienie
oburzyło do głębi młodzież polską, zgru
powaną w Kole Polonistów Studentów
U. W., która gorąco protestuje przeciw
podobnym wystąpieniom, a jednocześnie
składa wyrazy hołdu i uwielbienia wiel
kiemu pisarzowi, dla którego zagadnie
nie bytu narodu i jego postępu moral
nego jest wciąż najżywotniejszą sprawą.
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Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić P. T. Klijentelę,
puszczy. Wspomnienia z Afryki, Przeło
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żyła Zolja Morstmowa. Poznań, Fiszer
nowego, obszerniejszego lokalu.
i Majewski, 1925; str. 257 i lnl.

Obecny adres nasz brzmieć będzie:

Prawo, nauki społeczne

. Jul jam Hubert. Ogólne stanowisko
prawne
Uniwersytetu
Poznańskiego.
(Przyczynek do nauki o zakładach pu
blicznych według prawa obowiązującego
w b. dzielnicy pruskiej). Poznań, Fiszer
i Majewski, 1925; str. 8nl, i 144 i 2nl.
Zł. 8.—
Kazimierz Rudnicki. Zarys dziejów
Koło Polonistów
ojczystych i wojskowości polskiej. Po
Słuchaczów Uniwersytetu Warsz. znań, K. Rzepecki, 1925; str, 192. Zł. 3.50.
Liga narodów. Siedem odczytów, wy
głoszonych w uniwersytecie warszaw
skim w roku akademickim 1924/25, po
Sprostowania sprostowań.
przedzonych wstępem dra Aleksandra
Skrzyńskiego. Warszawa, F. Hoesick,
Do
redaktora
„ W i a d o m o ś c i 1925; str. 6nl. i 155 i lnl. Zł. 5.50.
L i t e r a c k i e h“.
Stefan L. Zaleski. Idea słusznej pła
cy. Poznań, Poznańskie Tow, Przyjaciół
W związku z listem: p, E, Zegadło Nauk, 1925; str. 4nl, i 191 i lnl. Zł. 12.—
wicza, reagującego na wywiad ze mną
pewnego rodzaju sprostowaniem (nr, 78
„Wiadom. Lit.“), pozwałam sobie w kil Geografia, krajoznawstwo, podróże
ku słowach sprostować ze swej strony
Roman Leitgeber. Listy z Helu. Z 8
krzywe drogi mego oponenta.
ilustracjami i mapą wybrzeża. Poznań,
Pan Zegadłowicz stwierdza, że mój K, Rzepecki, 1924; str. 60 i 4nl. Zł, 1.—
„Korowód" wyszedł nie nakładem, lecz
Dr, Teofil Tomicki. Słowiańskie rzeki
pod „godłem" Czartaka. Ależ, natural w Europie. Przyczynek do starożytności
nie. Z tem małem zastrzeżeniem, że słowiańskich. Kraków, Drukarnia Uni
i utwory p, Zegadłowicza, Kozikowskie- wersytetu Jagiellońskiego, 1925; str. 8nl.
go i innych wyszły również tylko pod i 228. Zł. 8.—
„godłem" Czartaka, gdyż nakład był
Tadeusz i Stefan Zwolińscy, Prze
oczywiście „własny".
wodnik po Zakopanem i Tatrach. Z map
Dalsza część listu p. Zegadłowicza ką przeglądową Tatr, planem Zakopane
jest, niestety, tak typowym przejawem go i ilustracjami, Zakopane, Zwoliński,
fidrygalizmu i tromtadratyzmu beockiego (1925); str. 272 i 32nl.
(czytaj — beskidzkiego), że nie nadaje
się zupełnie do odpowiedzi. Sztuka czy T ech n ik a
tania jest istotnie rzeczą trudną i w B e
skidach widocznie nieznaną.
Podręcznik inżynierski w zakresie
Walka ze mną w imię ideałów „szcze inżynderji lądowej i wodnej. Redaktor
rości:, prostoty, prawdy i miłości" w mi naczelny prof. dr. inż, Stefan Bryła. Ze
nimalnie krytycznym człowieku może szyt 1. Lwów, B. Połoniecki, 1925; str. 80
wzbudzić tylko uśmiech politowania. Mój i 2nl.
Boże! kiedyż nareszcie przestaniemy żyć
Bibljoteka techniczna. Tom I. Inż.
komunałami!
St. Dębicki. Pomiary i narzędzia do po
Życzę ze swej strony p. Zegadłowi miarów warsztatowych. Cieszyn, B. Ko
czowi, by nie marnował swego niewąt tula, 1925; str, 135 i lnl. Zł. 6.—
pliwego talentu przez zamknięcie się
Edmund Wach. Samodzielne sporząw kurzem jajeczku Bogu ducha winnej
poezji Beskidu.
Gdy wykluje się z tego objektu, mo
że przypomni sobie jeszcze o mnie jako
o twórcy „poniekąd" pierwotnej (nr. 1)
ideowości „Czartaka".
Jan Nepomucen Miller.

K. Dr. Dziękujemy.
S. T. Zupełnie nieudolne,
K. K, w Kaliszu. Dziękujemy; posta
ramy się skorzystać z uwag Szanownego
Pana.
„Sympatyk". Nie będziemy drukowali.
R. P. Talent.
K. D, w Poznaniu. Oczywiście: na ko
biety można głosować.
S. S. w Łodzi, Zabraniamy Panu dal
szego nadsyłania swych utworów.
P. Ch, Bardzo słabe,
B. K. w Wilnie. Stefan Żeromski: Za
mek, Warszawa.
K, L. Za nadesłany materjał dzięku
jemy.
„Czytelnik". Nic nie wiemy o losach
tej książki.
P. St, Ma Pan słuszność.
A. Ch. Nie będziemy drukowali,
A. K, w Wilnie. Prosimy o większy
wybór utworów.

F o t o g r a f KHHHL P Ę C H E R S K I
(lloiuy Świat 57, tel. 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

GEBETHNER & WOLFF
LIBRAIRIE POLONAISE
123, Boulevard St. Germain, 123
Paris VI.
Księgarnia dostarcza książki polskie i francuskie, pośredni
czy w prenumeracie pism, udziela informacyj.

TOW.

WYDAWNICZE

WACŁAW

CZARSKI I

w Warszawie, Marszałkowska 113,
PO LECA:

Miasto mojej matki <noweie>
Wiatraki <Poc;je>
C O N R A D -K O R ZE N IO W SK I ).: Korsarz (powieść)
IW A S Z K IE W IC Z J.: K siężyc wschodź 1 (powieść)
„
„ Kasydy <Proza>
LIEBERT J.: Druga ojczyzna (poezje)
L O Ż A WŁ.: Ordery i odznaczenia Rzpfitej Polskiej
N A Ł K O W S K A Z.: Dom n a d łąkami <Powieść>
S H L d J B.: Święta jjoanna (sztuka z przedmową autora)
STRUG A .: Pokofenie M arka Swidy (powieść)
B AN D R O W SK D K A D E N J.:

BRONIEWSKI W.:

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

GEBETHNER I WOLFF
WARSZAWA — KRAKÓW — LUBLIN — ŁÓDŹ,
PARYŻ — POZNAŃ — WILNO — ZAKOPANE
P O L E C A
WYDAWNI CTWA

Z OSTATNICH

DNI

B arszczew ski S t .—Czandu. Powieść z XXII wieku
.
. . . .
B orn stein ow a J — Zasady klasyfikacji dziesiętnej. Podręcznik bibljotekarski .
B rzeziń ski J .— Hodowla warzyw. Wyd. 4
......................................................................... 6
C hrzan 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.—
G o etel F .— Ludzkość. Dwa o p o w ia d a n ia ..........................................................................3 50
G erm an J .—Iwonka. Powieść.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6.—
Grimm A. L .—Powieści z tysiąca i jednej nocv. Dla młodzieży. Przekład polski.

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. pr. -Z ary s historji Polski— opracował i uzupełnił Jan Friedberg
(w „dodatku": literatura historyczna). Wydanie szkolne 12 . . .
7.—
M ickiew icz A dam . —Liryki. Wyd. 2 (B. U. L i M. S. 1 2 9 )..............................................
0 60
M a ła czew ski E .—Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica. Opowiadanie z dziejów
tułaczki żołnierza polskiego na obczyźnie w latach wielkiej wojny (B. U. Li M. S. 223) .
..................................................................................................... 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 F .—Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (konno przez Azję Centralną)
10—13 tysięcy....................................................................................................................... 8.50
O strow ski J . — Chorągiew na dachu. ‘ o w i e ś ć ................................................................ 6 50
— Sztandar na maszcie. P o w ie ś ć .................................................................................. 5.50
Prus B o le s ła w (Al. G łow acki ) —Faraon. Powieść, tom I/II1. 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 F r .— Marja Stuart. Tragedja w 5 aktach. Przekład M. Budzyńskiego.
Wyd. 2. (B U. L. i M. S. 1 6 0 ) ...................................................................................1 20
T okarz W. p r o f. —Wysocki i ncc listopadowa, z 4 il. .
.
.
.w druku —.—
H oen e-W roń ski .—Propedeutyka mesjaniczna. Elementy filozofji absolutnej. Prze
łożył z fracuskiego Paulin C h o m ic z ..........................................................................2.—
H en derson C. H.—Nowe wychowanie („What
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Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i S-ka, Warszawa, Chmielna 61.

Tel. 73-46.

Wydawcy: ANTONI BORMAN i M. GRYDZEWSKI.
R e k t o r : MIECZYSŁAW GRYDZEWSKI.

