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Czarom sł6u>, świętości uczynkom, płomieniom myśli

STEFHHH ŻEROmSKIEGO
hołd pośmiertny składają ui żałobie

poeci „Shamandra** i redakcfa „Wiadomości Literackich**

Aż dziw, że [ze śmiercią jednego człowieka
mogło się w Polsce nagle stać tak ciężko i cie
mno. Umarł największy bodaj pisarz współcze
snej Europy.
Niedościgły artysta, natchniony poeta, — wy
pełniał po brzegi nasze serca uszlachetniającem
wzruszeniem, i niema wśród nas takiego, któryby
0 jedną jakąś lepszą cząstkę nie był bogatszy za
sprawą szczodrobliwej wielkości Jego genjuszu.
Z młodzieńczych lat rośliśmy z ziarnem Jego
słowa, które mimo wszystkie chłody i szrony
urosło i dojrzało w naszych sercach. W każdej
naszej miłości, w każdem zamyśleniu, w każdej
radości odnajdujemy Jego radość, Jego miłość
1 zamyślenie.
Był On dla nas nie tylko mistrzem i wzorem
doskonałości twórczej, nie tylko olbrzymem pory
wającym potęgą i nieśmiertelnym rytmem prozy
skandowanej w wieczność, ale i był — wyznać
to musimy bez fałszu i ckliwości — naszym oj
cem. Uczył nas, jak należy dźwigać do nieba
wielkie domy święte, dawał nam żywy wzór nie
zmordowanej świeżości odczuwania, nieustępli
wej walki o sprawiedliwość.
Natchniony piewca miłości, największy liryk
świata w prozie, — rozpinał nad naszemi gło
wami siedmiobarwną tęczę uczuć miłosnych, się
gającą od tkliwej, serdecznej różowości, poprzez
namiętne ukochanie, aż do bolesnej, straszliwej

purpury krwi, przelanej na wszystkich polach
walki z szatanem zla i ciemności.
Miłość do narodu i do człowieka, żarliwa
i nieustraszona, tchnęła z Jego dzieł wichrem,
owiewającym nasze skronie, jak pierwsze gorące
podmuchy przedwiośnia. Serce Jego biło na
alarm jak dzwon świątyni i pękło w chwili, gdy
niebo zaczyna goreć czerwienią rosnącej pożogi.
Był to ktoś wielki, ostatni z rodu wieszczów,
i niema dziś rąk, któreby sięgnąć mogły po osie
rocone insygnia Jego władzy.
Póki był z nami, godziliśmy się łatwiej z ży
ciem, swobodniej mogliśmy myśleć i pracować.
On bowiem dawał nam tak niezbędną do życia
ufność w sumienie narodu — pewność nieza
wodnego w swej szlachetności serca, wiarę w ten
trybunał najwyższy, sprawiedliwy i wojujący, mi
łość do kraju, który sobą opromieniał, i nadzieję
zwycięstwa.
W atmosferze bezmyślnej, wszechwładnej,
leniwej wygody, gdy siłami agresywnemi w na
rodzie były żywioły zła i samolubstwa, On
jeden — samotny — przeciwstawiał się temu
spodleniu, a słowo Jego starczyło za tysiące.
Dlatego właśnie wraz ze śmiercią Żerom
skiego zrobiło się tak pusto dookoła, dlatego
pewnie tak gorączkowo szukamy się — zagubieni
wśród miasta — i ściskamy sobie dłonie, jak
ludzie, co osieroceni zostali w obliczu klęski.
Nigdy jeszcze śmierć nie przyniosła nam
takiej dotkliwej, niezastąpionej straty.

Gdy umiera wielki artysta, który wypowie
dział się i zamknął w swoich dziełach, one żyją
i mówią za niego, ale, niestety, teraz jest inaczej.
Czem świetniejsze były Jego książki, czem trwal
sze, droższe nam i cenniejsze,— tern ciężej jest
nam pogodzić się z tą śmiercią.
Twórczość Żeromskiego była bowiem ciągle
współczesna, szła troskliwie przed narodem, kie
rowała naszemi krokami jak drżąca igła magne
tyczna, nieomylnie zwrócona ku zorzom polar
nym.
Mgły, które zaciemniają kontury rzeczywi
stości i kryją ścieżki naszego życia, On jeden
umiał namiętnym podmuchem swego wiecznie
młodego słowa rozwiewać, ukazując nam naj
trudniejsze, ale i najszlachetniejsze drogi.
Cały naród powinien odczuć tę śmierć jako
bolesną utratę najcenniejszego skarbu.
Polska w ten jeden ranek listopadowy zubo
żała i przygasła jak dom ubogi, z którego anioł
śmierci wyniósł płonące łuczywo.
Obowiązkiem naszym jest teraz zebrać w je
den płomień wszystkie błędne ogniki naszych
serc, aby przyświecać dalej ludziom pracującym
w mroku i tam płonąć najjaśniej, gdzie jest naj
smutniej i najciemniej.
Po śmierci Żeromskiego ciężej jest nam
żyć i trudniej pracować, ale w przezwyciężaniu
tego trudu wypełnimy najlepiej Jego święty tes
tament.
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„Koniec Zachodu" Oswalda Spenglera
Książka Oskara Spenglera o końcu
kultury zachodniej jest historją świata,
której genezę warunkują Herdera „Idee
służące do filozofji ludzkości". To, co
Herder przetworzył poetycko, Spengler
napisał dla starzejącej się epoki.
Mamy przed sobą morfologję historji,
określoną terminologicznie, która w pier
wszym tomie rozwija podstawy pewnej
symbolistyki, wyznacza na terenie swym
punkty podstawowe, a w drugim tomie
łączy je linjami perspektyw, ogarniające
mu historję świata. Spengler redukuje
nieprzejrzaną rzeczywistość, niepokojąco
rozgałęzioną plątaninę rozwoju rodzaju
ludzkiego do stałej, biegunowej przeciwstawności w obrębie miast. Indyjskie,
greckie, arabskie i zachodnie kultury od
czuwały w różnych okresach swego
wzrostu jedno jako czynnik dominujący:
systematykę albo fizjognomikę, mikrokosmos lub makrokosmosi, przestrzeń lub
czas, przyczynowość lub przeznaczenie.
Wielkie historyczne walki, zwycięstwa i
klęski ludzkości zawsze brały początek
z przyznania się do boskiego immanentu
lub transcendentu,
Morfologja kultury o olbrzymich mo
żliwościach porównawczych zmusza nas
do spoglądania z naszych lokalnych ście
żek ku dalom światowych dziejów: z po
za francuskiej rewolucji wyłania się ter
ror drugiej greckiej tyranji i pewne okresy Egiptu. Równą mocą wydajności
rolniczej uwarunkowany jest styl świą
tyń czwartej i piątej dynastji, dypylon
Greków, styl bazylik i wczesny gotyk w
Niemczech. Z ruchliwości miast ogromnych — niejako stolic świata — powstaje
sztuka Pergamu, odrodzenie hellenizmu
w Bizancjum, impresjonizm i Beyreuth.
Bogami absolutnymi - byli Amenemhet,
Temistokles i Fryderyk Wielki. Każdy
krąg kulturalny gruntuje swój system:
Yogi, Platon, Avicennai, Kant.
I im silniej oddajemy się analogji, tern
silniej ogarnia nas ów wstrząsający po
płoch, który rozpoczyna się w „Widowi
sku sennem" Strindberga tern, iż córka
Indry zzuwa sandały i kładzie je na pło
nący stos. I jest to porywające, jak fala
płomienia spopiela wszystko, — szaf, ró
że, djamenty, pergaminy, piękność, brzy
dotę i Ewangelję, — wszystko, co wy
pełniało jednostkę po brzegi, — zanim
przed przerażonemi twarzami, zwróconemi ku górze, z pożaru świata rozkwit
nie ostateczna odpowiedz.
O istotnej treści książki Spenglera da
się tylko powtórzyć to, co powiedzieli
już zwolennicy jej i wrogowie: jest ona
nowa oraz zdawiendawna istniejąca, jest
przekonywająca i gruntownie chybiona,

opiera się na metodzie objektywnej i nawskroś jest nienaukowa.
Lecz mówić tu nie będziemy ani
o jednem ani o drugiem. To natomiast,
co stwierdzić trzeba, to fakt, iż książka
ta musiała zostać napisana. Wszystkie
szczegóły, które zostały skonstatowane,
nadał podlegają dyskusji. A dyskusja
o tej książce ledwo została otwarta,
Narazie otwarta została jeno naukowo,
Z tego zaś punktu widzenia o zagadnie
niach Spenglera nie może być powie-
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OSWALD SPENGLER
rysunek Rudolfa Grossmanna

dziane ostatnie słowo. Ta historją świa
ta jest książką, która musiała zostać
napisana w obecnym momencie histo
rycznym, równie dobrze jak „Programma e statuti del Partito Nazionale Fascista“ i manifesty do ludzkości. Musiała
zostać napisana, aby Europę, zawładnię
tą przez międzynarodówkę intelektual
ną, postawić przed jej jedyne i nieprze
mijające zagadnienie: krew albo złoto,
Historją świata, powiada Spengler,
jest trybunałem świata. Zawsze przyzna
wała ona rację bardziej wiekuistemu,
mocniej wyposażonemu w krew, poświę
cała ona prawdy intelektualne i racje
sprawiedliwości potędze rasy i skazy
wała na śmierć ludy i ludzi, którym
prawda ważniejsza była niźli czyn i bezkrwistość subtelności od celowej woli
ku potędze.
Z tego punktu widzenia roztacza
Spengler widowisko dojrzałych kultur
i daje im ujść w krążące kosmiczne
przypływy, w praprzyczyny krwi. Krew

i wieczną jest ofiarą. Gdzie pokolenia staj ją się małokrwiste, zbliża się zagłada,
i Gdzie blednie cały świat bóstw, sztuk,
i myśli i miast, przewala się ponad nim
i szturm nowego świata.
Przekonanie głębokie i nienawiść
Europy do tej prognozy spoczywa na
wrogim stosunku dwóch sił przeciwsta
wnych. Spengler umieszcza nas pośrodku
walki ostatecznej pomiędzy kulturą a cy
wilizacją. I otóż duch analogji zmusza
nas, abyśmy cały nasz zasób ubóstwia
nych i znienawidzonych pojęć rzucili
w olbrzymi pożar świata, w pożar de
cyzji; nacjonalizm i internacjonalizm,
! uniwersalizm i indywidualizm, humanizm
|i technikę, tradycję szlachecką i proletarjat, przyjęcie Boga i zaparcie się Go —
krew albo złoto. A na spalenisku tych
j ostatnich ofiar stoją znów przeciw so! bie rzeczy ostateczne: zastępy organicz
nego świata i — mechanicznego.
Zagłada Zachodu jest wizyjną odj mianą naukową tego wielkiego mitu,
j który od czasów niepamiętnych zajmo! wał fantazję narodów kulturalnych; wyo
brażenie, że na jakowemś ostatniem polu
walki staną raz jeszcze do boju ostatni
heroje i ostatni bogowie. Wyobrażenie,
iż w ostatniem zmaganiu władcy i n:ewolnicy zakończą bunt świata mecha
nicznego przeciwko światu organicznemu.
To, co wstrząsa Europą w apoka
liptycznym stylu tej książki i co ją roz
dziera, to fakt nieodzownej walki de
cydującej. Książka ta naładowana jest
: ową atmosferą burzy, która rozdziela
ludzi i miasta, ściera na wrogie obozy,
na pro i contra. Lecz najgłębszą myślą
Europy jest myśl o zamkniętym w so
bie organizmie, zagadnienie wolności
i spętania. W nim to triumfuje całość
nad częścią, pierwiastek istotny zwycię
ża nieistotny, jednostka zatraca się w po
koleniach, życie blednie przed śmiercią.
Książka Spenglera nie jest sądem
ostatnimi, wypowiedzianym
w walce
o zdolność do życia Europy. Jest to
tylko memento mori. Jeden tylko myśli
ciel na końcu książki swej przeciwsta
wił krew i złoto, zmaganie się płodzą
cej i zdobywczej gospodarki. O końcu
tego zmagania pomiędzy ziemią produ
kującą a przedsiębiorcą rozstrzygnie
przyszłość, Faustowski kształt Zachodu
rozstrzygnięty zostanie na terenie wiel
kich miast. I dlatego książka Spenglera
ze wszystkiemi swemi załetmi i wadami
jest książką, o której ostatnie słowo
wypowiedzą miasta ogromne — stolice
świata — : krew albo złoto!
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nych, ale spoufaliło go z niemi do tego
stopnia, że umiał, jak nikt inny, pod
szywać się pod kazuistyczne formy my
ślenia, aby je zwalczać tern skuteczniej.
Kto wie, czy nie o sobie pamiętał, gdy
kazał ks. Lantaigne („Pod przydrożnym
wiązem") wypowiadać te słowa: „Wła
śnie w świątyni ukuto młoty, które go
dzą w świątynię... Taka jest siła dyscy
pliny teologicznej, że ona jedynie jest
zdolna zrodzić wielkich bezbożników,
Niedowiarek, który nie przeszedł przez

ANATOL FRANCE
rysunek Antoniego Bourdelle

nasze ręce, nie ma sił ani broni do wy
rządzenia zła. W naszych murach można
posiąść wszelką umiejętność, nawet bluźnierstwa".
Pierwszym jego drukiem była „Le
genda o świętej Radegondzie", wydana
jako „edition autographiee" przez ojca,—
dzisiaj niebywała rzadkość bibliograficz
na. Było to wypracowanie szkolne, za
które dostał odznaczenie. France bvł
miernym uczniem, i częściej spadały nań
kary niż nagrody. Zaniedbywał się
w naukach i raz musiał powtarzać klasę.
Miał co innego do roboty: tłumaczył
ekłogi Wergilego i dorabiał do nich
naiwnie uczone komentarze. Czytał na
miętnie. Wychowany w księgarni, kochał
książki od dzieciństwa. Kupował ile
mógł, a w ostateczności okradał własne
go ojca.
Ukończywszy jako tako szkołę śred
nią, zabrał się France na dobre do lite
ratury. Pisał wiersze i współpracował
w czasopiśmie „Amateur d'Autographes",
wydawanem przez przyjaciela, Stefana
Charovay, który mu podobno służył póź
niej za wzór do Sylwestra Bonnard, Woj
na pruska powołała go pod broń. Uzna
ny za niezdatnego do służby frontowej,
pełnił straż dookoła fortyfikacyj. Z wy
buchem rewolucji, w obawie przed ko
muną, uciekł pod fałszywym pasportem
do Belgji, dokąd przewiózł go jakiś za
błąkany Prusak, Gdy się uspokoiło
w kraju, wrócił i zaczął zwolna wcho
dzić w koła literackie. Salon poety Le-
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„Dekabryści" Tołstoja.
Ernest Alker ogłasza w piśmie „Der
Grał" artykuł o wybitnej pisarce nor
Wybitny krytyk rosyjski Zwiałkowweskiej, kandydatce do nagrody Nobla,
Sigrid Undset; dajemy go w streszczeniu. skij wygłosił niedawno w Moskwie od
czyt o zamierzonej przez Tołstoja powie
Są artyści, którzy pierwszem dziełem ści „Dekabryści". Temat nasunął pisarzo
osiągają odrazu istotną treść swojej twór wi powrót szeregu dekabrystów z wygna
czości. I są inni, którzy dopiero na koń nia w r. 1856. W r. 1863 powstał pierw
cu długiej drogi, pełnej pomyłek i zmą- szy rozdział, potem nastąpiła przerwa w
ceń, dochodzą do tego, czego wypowie pracy do r. 1877, „Dekabryści" mieli być
powieścią o chłopach, ściślej — o emidzenie jest celem i sensem ich życia.

I Sigrid Undset, Norweżka, której
nazwisko rozbrzmiewa dzisiaj w Skandynawji, a jutro może rozbrzmiewać bę
dzie w Europie, musiała spłacić dług
anarchji duchowej naszej epoki, musiała
wpierw zwalczyć przemijającą, nerwową
sztukę północną, zanim dotarła do wy
żyn, na których ludzkie i zanadto-ludzkie staje się czystem człowieczeństwem.
Wcześnie została osierocona i mu
siała zarabiać na życie, jako skromna
urzędniczka w Oslo. Je j pierwsza książ
ka, wydana w 1917 r., nie zwróciła na
siebie uwagi; powoli i z trudem zdoby
wała powodzenie następnemi utworami,
i teraz jej imię jest pierwsze na północy
po imieniu Selmy Lagerlof.
Z jej książek dawniejszych najważ
niejsza jest powieść „Jenny", reprezen
tuje bowiem poglądy i problematy autor
ki pierwszego okresu jej twórczości,
W utworze tym, jak we wszystkich wcze
śniejszych, Sigrid Undset występuje jako
adeptka ibsenowskiej krytyki społecz
nej, której najważniejszym ideałem była
emancypacja kobiet.
Proste streszczenie „Jenny" nie mo
głoby oddać tej dziwnej logiki książki, —
logiki, która jest jednocześnie logiką du
szy kobiecej. Bing pisze w pięknej monografji o Sigrid Undset, że bohaterki
jej „są zawsze pełne tęsknoty, i że pły
nie w nich krew, która się nie cofa", —
krew, o której ona sama pisała, że jest
„gorąca pod chłodną skórą nietykalno
ści". Undset zdradza wielką znajomość
tajemnic duszy kobiecej, jej tęsknot i lo
su, ale brak jeszcze w tej powieści prze
świadczenia i wiary, przemieniającej
chaos zjawisk i pożądań w artystyczną
harmonję wszechświata.
Powieść „Vaaren“ („Wiosna"), która
ukazała się w r. 1914, ma za temat, jak
wszystkie prawie utwory Sigrid ^Undset,
małżeństwo i wieczną walkę pomiędzy
mężczyzną i kobietą. Tylko że tym ra
zem nie giną w walce, jak było dotych
czas, ale poprzez mroki i zbłąkania do
chodzą do rzeczywistego szczęścia.
Dzieła późniejsze („Fortoellinger om
Marjanna Thalmann, Kong Arthur og Ridderne av det rundę
Bord“, „Splinten av Troldspeilet", „De
kloge Jomfruer") są etapami na trudnej
drodze do prawdziwej jasności, i widać
w nich wyraźne dążenie do coraz więk
szego opanowania stylu i kompozycji,
które nie były bez zarzutu w utworach
•■** "4 poprzedn ch. Charakterystyczne jest, że
conte de Lisie był dlań Olimpem. Przy
szły patrjarcha z Becbelłerie, tak świet Sigrid Undset potrafiła wyzbyć się skłon
nie celebrujący swoje dni przyjęć, po ności do wgłębiania się w nieszczęście
ruszał się. jeszcze dość kańciasto: „Chcąc i do stwarzania charakterów pełnych
okazać swoją ogładę, France wyszczerzał melancholji, i udało jej się opowiadać
oczy, i mówiono, że wygląda jakby szpie 0 radości, płynącej przede wszystkiem
gował; mówiąc trzymał rękę pod brodą ze związku mężczyzny z kobietą. Do
i tak poruszał dłonią, jakby chciał za szła do poznania, że celem kobiety nie
pobiec, by -mu słowa niewypadały; po jest odszukiwanie samej siebie i samo
wiadano, że swoje komplementy podaje, wystarczalność, ale życie dla innych
jak na półmisku; seplenił, ciągnął słowa, 1 dla macierzyństwa.
Po raz pierwszy, jako zdecydowana
aby wyrażać każdą myśl jak najjaśniej,
Sigrid Undset
wystąpiła
a sprawiało to wrażeń'e jakby się wiecz katoliczka,
nie wykręcał. Ten wychowanek kolegjum w dziele „Et Koinde — synspunkt" („Sta
św. Stanisława, rówieśnik „młodzieży nowisko kobiety"). W powieści tej wy
pięknych manjer", miał ruchy i uśmie powiada zupełnie konserwatywne poglą
chy, które były nadmiernie uniżone". dy na rolę kobiety w społeczeństwie,
France starał się wówczas każdemu po Czasy Selmy Bratsberg i Nory Helmer
dobać, bo ubiegał się o rządową posadę skończyły się — kobieta powinna pod
dać się mężczyźnie. Autorka popełnia
w bibljotece senatu.
Równocześnie z książką Girarda po jednak pewne niekonsekwencje, bo je
jawiła się praca p. Roujon p. t. „Żywot dnocześnie wyraża przekonanie, że hasła
i myśli Anatola France". Jest to prawie komunistyczne muszą w tej lub innej
trzystustronicowy tom, solidnie zbudo formie zwyciężyć — a jest przytem zwo
wany. Wyszedł również z kół usposo lenniczką własności prywatnej i prywat
bionych przyjaźnie dla mistrza. Część nej inicjatywy. A może podziela zdanie,
biograficzna jest blada, niedokładna i nie wygłoszone przez Franciszka Bleia w sza
przynosi nic nowego. Analiza poglądów lonym r. 1918: „Niech żyje komunizm
france’owskich ma udowodnić tezę, że i kościół katolicki!"
Do szczytów swojej twórczości do
France był reakcjonistą z krwi i kości,
Zdefinjowanie jakiejś doktryny czło tarła poetka w wielkiej trzytomowej
wieka, który napisał „Wyspę Pingwi epopei, „Kristin Ladransdatter" (1920—
nów", wyprowadzenie z jego dzieł cał 1922), wprowadzającej nas w krainę sag
kowitego i jednolitego systemu jest rze północnych z pierwszej połowy XIV w.
czą niemożliwą. France w ciągu swego Sigrid Undset udało się znakomicie po
długiego życia pisarskiego podlegał naj łączyć jędrny język legendy z subtelną
sprzeczniejszym wpływom, wypowiadał psychologją współczesną. Jest to histonajbardziej niezgodne poglądy, prowa rja o dziewczynie, która wcześnie po
dząc je zawsze ku nihilizmowi lub przy znała się z grzechem miłości i wstąpiła
najmniej otaczając sceptycznemi zastrze na ołtarz już nie jako dziewica. Nie
żeniami. Ale to prawda, że w głębi swej zaznała szczęścia w małżeństwie, bo mu
natury, swych najtrwalszych usposobień siała walczyć ze zdradą męża, którego
i nieugiętych skłonności, był raczej reak jednak ratuje od zguby w zamęcie walk
cjonistą. Karol Maurras i cała partja pra politycznych. Po jego nagłej śmierci
wicowa we Francji uważa go za swego wstępuje do klasztoru i umiera, poświę
cając życie dla obcego dziecka, w cza
mistrza.
„W naszym kraju — powiada Rou sie szalejącej zarazy.
Po mistrzowsku odmalowuje artystka
jon — poznaje się reakcjon!stę po pew
nych znamionach, które nigdy nie mylą: wielkie, potężne sceny i dziką, elemen
najpierw przywiązanie nie tylko do zie tarną naturę — tak elementarną, jak lu
mi ojczystej, ale do wszystkiego, co przy dzie ówcześni. Ale wynajduje w nich
pomina starą Francję; następnie umiło również głębie i subtelności, usprawie
wanie porządku i autorytetu, podziw dla dliwiające współczesną prozę psycholo
armji; i jeszcze — zadawniona niechęć giczną, która jest formą dla treści, zado teoryj Russa i wszystkiego, co z nich czerpn ętej z mrocznego średniowiecza,
wyciągnęła rewolucja. Reakcjonista nie I tutaj, jak zawsze, odbija się wyraźnie
jest przekonany, że Francja zaczęła się religijne nastawienie Sigrid Undset, któ
w r. 1789; ma on smak wyrobiony dla ra wiecznej walce na ziemi przeciwsta
literatur klasycznych i odnosi się nie wia świat tamten — jasny cel poza zaufnie do romantyzmu; zaznacza swój błąkaniami i winami na ziemi.
szacunek dla tradycyj religijnych; mając
umysł arystokratyczny, wyraża się po
gardliwym sceptycyzmem o powszechnem
NO W O ŚĆ!
glosowaniu i liberalizmie parlamentar
nym. A to wszystko właśnie jak najdo
J E R Z Y B O H D A N R Y C H L IŃ S K I
kładniej charakteryzuje Anatola France".
Na poparcie tego twierdzenia przy
tacza p. Roujon stosy wyjątków z pism
France’a. Czyni to bardzo zręcznie, ale
CYKL NOWEL
czytelnik, obeznany z twórczością mi
strza, zdaje sobie sprawę, że tyle samo
CENA ZŁ. 4.—
dowodów lub jeszcze więcej można zna
leźć dla tezy wręcz przeciwnej.
NAKŁAD GEBETHNERA I WOLFFA
Jan Parandowski.

Młodość Anatola France
Minął rok od śmierci Anatola France,
Ostra, bezwzględna i nieuzasadniona
krytyka, która doszła do głosu w niejednern czasopiśmie, zmieniając nekrologi
w otwarte inwektywy, — umilkła. Za
czynają się pojawiać książki i artykuły
spokojne, pełne dokumentów i „inedi
tów". Przyjaciele i zwolemrcy pisarza
zbierają pozostałe po nim relikwje. Ta
ką sympatyczną pracą jest ,,La jeunesse
d'Anatole France" młodego Girarda, de
dykowana pp. Charovay, najstarszym
z żyjących przyjaciół autora „Tais‘‘.
Zdaje się, że właśnie z ich zbiorów po
chodzą dokumenty, na których książka
się opiera. Jest w niej sporę ilustracyj,
reprodukujących dziecinne bazgroty, rę
kopisy, listy France'a, jego świadectwa
szkolne i fotografje z liceum. Książka
ciekawa, jako zbiór pozytywnych wia
domości, które doskonale oświetlają
młodość, środowisko, w jakiem się wy
chował, pierwsze kroki literackie, i wią
żą się z owemi niezliczonemi aluzjami
autobiograficznemi, rozsianemi po wszyst
kich jego utworach.
Ojciec France’a, Franciszek Noel
Thibault, pochodził z rodziny chłopskiej
z okolic Saumur, i niewiele brakowało,
aby był został wiejskim żandarmem. Za
mieszki wojenne wciągnęły go do pułku
gwardzistów królewskich i na całe ży
cie uczyniły zeń nieugiętego rojalistę.
Nigdy się nie dowiemy, dlaczego i w ja
ki sposób kapral Franciszek Thibault
stał się księgarzem. Był to zapewne
przypadek. Po długich perypetjach osiadł
w końcu na quai Malaąuais, gdzie uro
dził mu się jedyny syn, którego ochrzcił
w starym kościele Saint-Germain-desPres imionami Franciszka i Anatola.
„France" nie było pseudonimem. Było
to niejako drugie ulegalizowane nazwi
sko, powstałe ze spieszczonego imienia
ojca, którego już używał księgarz.
Anatol odebrał wychowanie bardzo
katolickie zarówno w domu jak i w szko
le: w instytucie Świętej Marji i,w kolegjum św. Stanisława. Jako mały chło
pak zajął się spisaniem „Maksym chrze
ścijańskich", które miały stanowić tom
za 50 centymów, jak to sam wypisał
na projektowańej okładce. Były one
nader żarliwe: „Moi drodzy przyjacie
le, — wzywał w przedmowie, — postę
pujcie za temi myślami,- a dostaniecie się
do raju. Słuchajcie wskazówćk, zawar
tych w broszurze, i módlcie się do Boga
rańo i wieczór*'. Musiało się to bardzo
podobać matce, którą ubóstwiał i której
te „Maksymy" dedykował. Ale zdając
sobie sprawę z nikłości swych sił, opa
trzył rękopis taką uwagą: „Anatol uło
żył książkę p. t. „Myśli chrześcijańskie".
Jest jeszcze za młody, aby ją mógł wy
drukować, ma dopiero lat siedem, po
czeka, aż będzie miał lat dwadzieścia".
Lecz mając lat dwadzieścia pisał wier
sze
o pięknych oczach Magdaleny
Brohan, i „Myśli chrześcijańskie" nigdy
nie wyszły.
Wychowanie katolickie ukształtowało
jego umysł w pewien odrębny sposób.
Nie tylko pozostawiło mu do końca ży
cia nieznużoną ciekawość rzeczy kościel-
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LEW TOŁSTOJ

gracji chłopskiej na kresy, a ruch rewo
lucyjny miał być jedynie tłem, W jesieni
t. r, Tołstoj rozpoczął usilne zbieranie
materjałów. Spędzał długie dnie w bibljotekach i archiwach. Konferował z de
kabrystami Swisturnowem i Bielajewem.
Korespondował z córką i siostrzenicą de
kabrystów, panią Bibikow, W Petersbur
gu widział się z żoną Bieriezina i z córką
Rylejewa. Zwiedzał fortecę, gdzie byli
zamknięci dekabryści. Starał się oprzeć
swoje dzieło na źródłowych badaniach i
rozmowach z uczestnikami powstania.
Niestety, nie odbiegł daleko od początku,
i powieść pozostała niedokończona.
— „Giornale della Libreria" ogłasza
tekst przemówienia posła Ciarlantiniego
w sprawie
czytelnictwa
włoskiego.
Stwierdzając, że we Francji literatura za
wsze była narzędziem hegemonji ducho
wej tego kraju, i że ekspansja książki
francuskej hojnie jest przez rząd subwen
cjonowana (ten ustęp, zresztą, prasa fran
cuska zaopatruje w sceptyczne uwagi),
mówca, celem obniżenia ceny książki
włoskiej, domaga się obniżenia ceł na
maszyny drukarskie i wszystkie wogóle
materjały, służące przemysłowi księgar
skiemu, oraz redukcyj taryf wywozowych
w stosunku do książek, a to celem wzmo
żenia propagandy zagranicznej. —i- Zdaje
się, że niektóre z tych uwag i u nas
byłyby na czasie,
— Niemcy przeżywają ciężki kryzys
księgarski. Ostatnio ogłosiła upadłość
znana firma „Malik - Verlag" w Berlinie,
wydająca utwory przeważnie pisarzy ko
munistycznych.
— Francuskie ministerstwo spraw za
granicznych wydaje miesięczny biuletyn
polityczny i literacki, przeznaczony dla
prasy zagranicznej i wybitnych osobisto
ści różnych krajów. W rubryce literac
kiej prowadzona jest usilna propaganda
książki francuskiej.
— Danja, licząca 3.700.000 mieszkań
ców, posiada, nie licząc świstków bruko
wych, 320 dzienników o nakładzie zgórą
miljona egzemplarzy; tygodników i mie
sięczników wychodzi około 750!
— W liczącej 6.000.000 mieszkańców
Szwecji rozeszło się 501.000 egzemplarzy
trzech najwybitniejszych powieści Selmy
Lagerlof.
— Biblji Gutenberga istnieje tylko 13
egzemplarzy, i jest ona łakomym kąs
kiem dla bibljofilów. Ostatnio egzemplarz
taki kupił Edward Goldston z Londynu
w klasztorze w Melk. Szczęśliwy nabyw
ca twierdzi, że zawdzięcza swoją zdo
bycz cyfrze 13. Czterokrotnie w czasie
jazdy do Melk miał miejsce w wagonie
sypialnym oznaczone numerem trzyna
stym, wiza niemiecka była wystawiona
trzynastego, pierwotną umowę spisano
na odwrocie kartki kalendarzowej, na
której widniała trzynastka, i t. d. Nic
więc dziwnego, że dostał mu się trzyna
sty egzemplarz Biblji,
— Pewien bibljofil francuski przystą
pił do wydania serji „klejnotów drukar
skich", złożonej z jedenastu tomów. Każ
da książka będzie wykonana przez jeden
z najsłynniejszych europejskich zakładów
graficznych.
— W paryskim „Le Courrier de l’Exposition" Rene Gas ubolewa nad wypie
raniem w wydawnictwach ilustrowanych
litografji i akwaforty przez drzeworyt.
— Juljusz Bab stwierdza we „Frank
furter Zeitung", że pewien hamburski
sprawozdawca sportowy dopuścił się je
dynego w swoim rodzaju plagjatu: oto
przepisał niemal dosłownie dwie recen
zje pewnego krytyka berlińskiego ze
sztuki Brońnena i „Nibelungów", podając
je z pewnemi zmianami jako sprawozda
nia z dwóch meczów footballowych! Jest
to — doprawdy — rekord w plagjacie.
— W Pradze rozpoczął wychodzić
miesięcznik literacko - artystyczny p. n.
„Rozprawy Aventina“.
— Ostatnio wiedeński „Der Tag" i
berlińska „Die Literarische Welt" ogło
siły konkurs na znajomość współczesnej
literatury niemieckiej, polegający na od
gadywaniu autorów z wybranych wyjąt
ków. Konkurs taki urządziły „Wiadomo
ści" na początku roku zeszłego.
— Od r. 1891— 1900 ogłoszono około
4.000 studjów o „Boskiej komedji" Dan
tego; z tego 56 dotyczy epizodu Franceski z Rimini.
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— Wyszła książka Franciszka Baumala, omawiająca prototypy moljerowskiego Tartuffe’a. Baumal dostrzega ich
przedewszystkiem w członkach Bractwa
Świętego Sakramentu, szeroko naówczas
rozgałęzionego we Francji. Moljer w dzia
łalności swojej nieraz natrafiał na jego
wrogie wpływy: jako pierwowzór Tartuffe'a mogła posłużyć postać cyrulika
Ijońskiego, Creteneta, oraz księcia Conti,
dawnego protektora Moljera, łotra przy
bierającego maskę apostoła, który od
przyjaźni przerzucił się do dzikiej nie
nawiści do poety. Ten książę Conti zo
stał następnie wiernie sportretowany
w „Don Juanie".
— Ukazał się t. I Teofila Dufoura
„Recherches bibliographiąues sur les
oeuvres imprimees de J , J , Rousseau".
Jest to szczegółowy wykaz wszystkich
wydań dzieł Russa, opracowany z be
nedyktyńską pedanterją. Opis każdego
wydania zawiera szczegóły, dotyczące
formatu, wysokości nakładu, rysunku
czcionek, ozdób i t. d.
— Pojawił się trzeci tom zbiorowej
korespondencji Russa. Przynosi on cie
kawe. szczegóły stosunku Russa do pani
d'Epinay, obala legendę o jego czarnej
niewdzięczności w stosunku do tej ko
biety, rehabilituje pamięć pisarza, o któ
rego charakterze i moralności przesadnie
niekorzystne mieliśmy dotąd wyobrażenie.
— Jak wykazały badan'a, słynna no
wela Lamartine’a „Graziella" została
przerobiona przez poetę z poematu „Ry
bacy", zniszczonego następnie.
— Lucjan Guitry chciał wznowić sztu
kę France'a „Manekin trzcinowy", prze
robioną przez samego autora z powieści
pod tym samym tytułem. Sztuka ta nigdy
nie była drukowana, a rękopis zaginął, —
Guitry zmuszony był więc zrzec się swe
go zamiaru.
— Oprócz rękopisu „Manekina trzci
nowego", sztuki przerobionej przez Ana
tola France ze słynnej powieści, zaginę
ła jeszcze sztuka jego „Franciszek Villon", niedrukowana i niegrana, o której
wspomina Marceli Schwob w jednym z
listów do France’a.
-— Zmarły niedawno archeolog włoski
Giacomo Boni, uczony o genjalnej intui
cji, był sportretowany przez France'a
w powieści „Na białym kamieniu".
— Na wykonanym niedawno przez
Liddella Armstronga witrażu do „Ethical
Church" w Londynie, przedstawiającym
świętą Joannę, znajdują się postacie Ber
narda Shawa i Anatola France
— „Saturday Review of Literaturę"
ogłosiła konkurs na dokończenie po
śmiertnej powieści Conrada, Pierwsza
nagroda wynosi 500 dolarów.
— „Le Capitole" poświęcił numer
specjalny Piotrowi Louys,
— G. B, Shaw rozpoczynał karjerę li
teracką jako krytyk teatralny londyń
skiego „Saturday Review". Dyrektorzy
teatrów byli oburzeni lekceważącym to
nem jego recenzyj i niewłaściwem zacho
waniem się w czasie przedstawień; w do
datku Shaw przychodził do teatru nieod
powiednio ubrany, więc w palcie lub w
bardzo jasnym garniturze. Jeden z dyre
ktorów powiedzał kiedyś: „Najgorsze jest
to, że śmieje się wtedy, kiedy niema do
tego żadnego powodu. Kiedy ulubiony
aktor mówi coś wybitnie podniosłego i
wzruszającego, okropne jest patrzeć się
na tę osobistość w szarem ubraniu, roz
walającą się w fotelu i parskającą śmie
chem".
— Pirandello kończy nowy dramat p.
t, „Diana, la Tuda“: jest to historją rzeź
biarza, który usiłuje zakląć piękno mo
delki Tudy w posąg Diany. Konflkt po
lega na przeciwstawieniu formy i życia.
— Nowa sztuka Arnolda Bronnen na
zywa się „Ostpolzug", Występuje w niej
jedna tylko osoba. Rzecz dzieje się przed
2.000 lat i współcześnie. Treścią jest fik
cyjna wyprawa Aleksandra Wielkiego na
Mount Everest,
— Nowa wierszowana sztuka Maury
cego Rostanda, wystawiona na wiosnę w
Komedji Francuskiej, nosi tytuł „La nuit
des amants". Rzecz dzieje się we Wło
szech, w początkach XVlII w. Piękna
Faustyna kocha Paola. Wybucha wojna,
Paolo i brat jego Giacomo wezwani są do
stawienia się w swoich oddziałach. Wia
domość przychodzi w momencie, kiedy
Faustyna wydaje wspaniały bal na swoim
statku; potajemnie tedy każe odbić od
brzegu i uprowadza kochanka. Nie znaj
duje jednak szczęścia w miłości, którą
postawiła ponad obowiązkiem. Faustyna
umiera na gruźlicę, gnębiona wyrzutami
sumienia. Przed śmiercią dowiaduje się,
że Giacomo, który darzył ją uczuciem
czystem i heroicznem, zginął na polu
walki.
— Nowa sztuka Geraldy nazywa się
„Paweł i Marjanna",
— Colette pisze dalszy ciąg powieści
„Cheri".
— Claudel podejmowany był niedaw
no entuzjastycznie w Madrycie, gdzie
wygłosił odczyt o duchu Japonji.
— Blasco Ibanez niedawno owdo
wiał: obecnie ożenił się po raz drugi,
z panią Heleną Ottuzur Bulness, ze zna
komitej rodziny chilijskiej.
— Pani Jenny Deseyne ogłosiła książ
kę o poznawaniu duszy człowieka na
podstawie jego pisma: uczona w grafologji tak wyostrzyła swoje subtelne me
tody rozpoznawcze, że z charakteru pi
sma podejmuje się określać, na jaką
chorobę cierpi dany osobnik, od syfilisu
do raka włącznie...
— Już w połowie XIX w. fabrykanci
perfum posługiwali się przy reklamowa
niu swoich wyrobów opinją wybitnych
przedstawicieli świata artystycznego. W
r. 1859 George Sand stwierdza własno
ręcznie, że pewna woda toaletowa od
znacza się „subtelnym i dystyngowanym
zapachem", i że „używanie jej jest bardzo
pożądane dla osób, które, tak jak ja, nie
znoszą zbyt mocnych perfum".
— Ukazała się źródłowa biografja Carusa pióra P. V. R, Keya.
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B osk i D ickens
Karola Dickensa Powieści wybrane. Klub
Pickwicka. Wydanie nowe z 40 angielskiemi ilustracjami. Tomów 2. Lwów,
,,Lector-Polonia“, 1925; str. 375 i lnl. (I),
289 i lnl. (II).
Jeśli Cuvier stworzył zoologję, Lavoisier
zbudował podwaliny chemji,
a Livingston odkrył oczom naszym Afry-

KAROL DICKENS
w 27-ym roku życia

kę środkową, — powiedzieć możemy
bez przesady, iż Dickens podobną rolę
odegrał w dziedzinie humoru. „Klub
Pickwicka" jest to zasadnicze i podsta
wowe dzieło, bez którego znajomości

[KAROL DICKENS
- z rzadkiej ryciny

trudno jest postawić choćby krok jeden
po szlachetnej drodze wiodącej do zro
zumienia świata.
Nie używam tu przypadkowo słowa
„zrozumienie", jest ono bowiem kluczem

DOM. W KTÓRYM DICKENS NAPISAŁ OSTAT
NIE ROZDZIAŁY .KLUBU PICKWICKA"
(DOUGHTY STREET 48)

humoru dickensowskiego. Dickens zna
psychikę ludzką i rozumie ją dokładnie,
umie na pamięć od początku do końca
i od końca do początku wszystkie wiecz
ne i nieśmiertelne słabostki ludzkie. Jest

Dickens jest twórcą ewangelji humo
ru. W dziełach jego znajdujemy wszyst
ko, co potem stać się może, wszystkie
typy i rodzaje są już tam przewidziane
i ujęte właściwie. W „Klubie Pickwicka"
jak w żadnej może innej książce Dicken
sa dźwięczy czysty i szlachetny metal
humoru wyzwolonego. Niema w tej historji głupkowatych próżniaków satyry
ani moralizatorstwa. Jeśli p. Jingle znaj
duje się w więzieniu za długi, i więzie
nie to daje Dickensowi okazję do walki
z przestarzałem sądownictwem angielskiem, mrużymy na to oczy, wiedząc,
że mamy do czynienia z rozkosznym dzi
wakiem, który wszedł na swój ulubiony
temat. Nie znaczy to, aby „Pickwick"
nie miał walorów etycznych i moral
nych tendencyj. Jeśli jednak sprawki
sprytnego p. Jingle są ukarane i spra
wiedliwość triumfuje, dzieje się to ra
czej dla konwenansu, jak w filmach ame
rykańskich.
Dobroduszność Pickwicka i głupota
jego przyjaciół nie powinna zwyciężyć
inteligencji i pomysłowości Jingle'a —
odbywa się to jednak w tym świecie
fantastycznym, gdzie dobry Bóg nawet
wbrew rozsądkowi opiekuje się swymi
wybranymi pupilami. Panowie Winkle
Snowdgras i Tupman, prowadzeni przez
Pickwicka, który z kolei ulega wpły
wom służącego Sama Wellera, walczą
z demonizmem szatańskim Jingle'a i z obłudą Hioba Trottera. Weller, najświet
niejsza postać powieści, twórca boskich
aforyzmów, które wszyscy znamy na pa
mięć, wnosi do tej książki świeży po
wiew demokratyzmu. Jeśli Figaro wy
szydza przywary swych panów i drażni
ich głupotę -— Weller protekcjonalnie
i wesoło pozwala się bawić całemu to
warzystwu:, śmieszy swych chlebodaw
ców, ale jednocześnie uważa, żeby się —
jak małe dzieci — nie powalali i nie
poprzewracali.
Wszystko tu dzieje się jak w mówio
nej grze, w zabawie, do której nie wtrą
ci się żaden niepotrzebny intruz. Na tle
zgóry postanowionych reguł Dickens
stwarza i ustala zasadnicze typy humo
ru. A więc widzimy tam stary konwen
cjonalny żart z dobrych czasów — obraz
Pickwicka wiezionego w taczkach. Pija
ny filozof wraz z taczkami znajduje się
w zagrodzie dla świń. Historja wybo
rów i walki stronnictw jest to typowa
i wzorowo przeprowadzona satyra oby
czajowa. „Czerwononosy" i jego odczyt
0 szkodliwości alkoholu, wygłoszony
w stanie pijanym, wykracza już z ram
suchej satyry — suma śmieszności prze
rasta cel ośmieszenia. Sceny w sądzie
1 cały proces „Bardell contra Pickwick"
to już humorystyka w wielkim stylu,
śmieszność, która się staje mądrością.
Gdy Pickwick ślizga się i wpada w prze
rębel, Winkle ośmiela się krzyknąć „Pali
się", poczem ucieka. Głupota tego okrzy
ku zachwyca nas i upaja jak chłodne
powietrze poranka.
Gdybyśmy chcieli szukać u Dickensa
przedstawicieli najbardziej współczesne
go humoru — absurdu Twaina lub dra
pieżności Shawa, — znajdziemy niemal
na każdej stronicy protoplastów i ojców
chrzestnych ich bohaterów. Niejaki p.
Shimpoole jest oryginałem, który został
rozrzucony w licznych kopjach po
wszystkich komedjach Shawa. To dobro
duszne „dziecko w sprawach finanso
wych" odnajdujemy w „Lekarzu na roz
drożu" i w „Majorze Barbarze". Z pi
sarzy współczesnych jeden może Chesterton wyłamuje się z pod klasyfikacji
dickensowskiej. Humor jego nie kon
kretyzuje się bowiem, a działa ogólną
atmosferą, zapachem ulatniającym się
z nad stronic książki.
Dickens jak każdy wielki twórca na
rzucił swoim naśladowcom nawet styl
i sposób redagowania dowcipu. W pol
skiej literaturze wpływy te najwyraźniej
rysują się w powieściach Prusa. Urok
postaci dickensowskich tak dalece po
rywa naszego świetnego powieściopisarza, iż wprowadza on w tło lokalne typy
nieistniejące w naszem środowisku (sta
ry sportowiec z „Pałacu i rudery").
„Klub Pickwicka", porównany do
innych powieści Dickensa, ustępuje im
pod wieloma względami. Często jednak
w słabej powieści najwyraźniej wystę
pują cechy charakterystyczne pisarza.

Qo źródeł rywalizacji poefyckiej
Manfred Kridl. Antagonizm wieszczów.
Rzecz o stosunku Słowackiego do Mic
kiewicza. Warszawa, M, Arct, 1925;
str. 8nl. i 568.
Po eufemicznie bezbarwnej i beztreściwej monografji Józefa Kallenbacha
o Mickiewiczu, po głębokiem i źródłowem dziele Juljusza Kleinera o Słowac
kim, po wnikliwych i subtelnych studjach
Józefa Ujejskiego — ukazała się obecnie
praca Manfreda Kridla, omawiająca spe
cjalnie sprawę stosunku Słowackiego do
Mickiewicza.
Książka, oparta na źródłowych i
wszechstronnych studjach, syntetyzująca
rezultaty pracy innych badaczy na pod
łożu poglądów autora, jest poważnym
krokiem naprzód, zbliżającym nas do
rozwiązania
tego najdrastyczniejszego
może zagadnienia, które wykracza da
leko poza personalia walczących anta
gonistów i wkracza w dziedzinę walki
o duszę zbiorową, o myśl żywotną naro
du. Autor, wyróżniający się nieladajakim
darem spostrzegawczym w podchwyty
waniu analogij i kontrastów, przenikli
wością sądu i rzetelnością w gromadze
niu faktów, wskazuje, zgruba biorąc,
trzy stadja w rozwoju stosunku Słowac
kiego do Mickiewicza: od nieświadomego
przejmowania motywów poezji mickiewi
czowskiej w młodzieńczych utworach
Słowackiego, przez ostry kryzys polemi
ki i walki — aż do wyrównania się tych
rozbieżności przez uzupełnienie swoją
twórczością twórczości wielkiego prze
ciwnika.
Linja ogólna stosunku wzajemnego
poetów, wskazana z tak poglądową i lo
giczną wyrazistością przez p. Kridla, jest
zbyt fundamentalnie zbudowana, by mo
żna ją było podawać w wątpliwość. Bę
dąc pełen głębokiego uznania dla impo
nującej pracy p. Kridla, który pierwszy
z taką wyrazistością uwydatnił pewne
podobieństwa i różnice w dążeniach ży
ciowych i twórczych obydwu poetów,
pozwolę sobie co najwyżej na skromne
zastrzeżenia co do pewnych, nieistotnych
zresztą, szczegółów.
O ile niewątpliwie słusznie i rzeczo
wo ustala autor linję rozwojową twórczo
ści Słowackiego w jej stosunku do twór
czości Mickiewicza, o tyle dzięki świa

domemu zwężeniu pola widzenia (ograni
czającego się do sprawy „antagonizmu")
— wnioski, dotyczące c a ł o k s z t a ł t u
twórczości Słowackiego, są już mniej pe
wne i bezpieczne, gdyż opierają się na
przesłankach w innym zbudowanych ce
lu. Przeciwstawiając np. „Lambra" —
„Konradowi Wallenrodowi", dojdzie au
tor do wniosku, że utwór Słowackiego
odzwierciadla w ostateczności „historję i
niemoc", i że stan ten zabarwi w szcze
gólny sposób pogląd na świat poety. Za
równo w tern jak i w kilku innych miej
scach p. Kridl jawnie wykracza poza za
kres wyznaczonych sobie kompetencyj,
nie zbogacając bynajmniej naszej wiedzy
o poecie, którego zagadki nie wyjaśni
nam chyba spsychopatologizowanie źró
deł jego twórczości.
Ponadto p. Kridl w sposób zbyt oczy
wisty przyznaje we wszystkiem wyż
szość Mickiewiczowi, który urasta, już
nie tylko jako poeta, lecz i jako czło
wiek, — do rozmiarów nadludzkiej nie
mal nieskazitelności. Teza ta na tle sto
sunku Mickiewicza do Słowackiego nie
jest ani zbyt oczywista, ani nawet popar
ta tak skrupulatnie gromadzonemi przez
p. Kridla faktami.
O ile bowiem Słowacki oczywiście
nie panuje ani nad zachwytem, ani nad
niechęcią swoją do wielkiego rywala i
daje temu wyraz wielokrotnie, czasem w
dość dziecinny nawet sposób, o tyle zło
wrogie a tak mądre w swojej dyploma
tycznej sugestji milczenie Mickiewicza
(jak choćby po nieporozumieniu, wyni
kłem z celowo fałszywej interpretacji
słów Mickiewicza o Słowackim — przez
„Tygodnik Literacki" z r. 1841) nie było
by wcale bezsprzecznym dowodem tej
wyższości moralnej. Pan Kridl w tym wypodku, jak się zdaje, zupełnie wyraźnie
podcina sobie nogi, rezygnując zgóry z
wszelkiej możliwości poddania osądowi
Mickiewicza, któremu nie ośmieli się
przypisać najdrobniejszej skazy, choć nie
skąpi ich wzamian zato niemniej w grun
cie rzeczy osłoniętemu — wbrew nago
ści ponoszącego słowa — Słowackiemu.
W tem wszystkiem za wiele wyczuwa się
kultu słowa jako dokumentu czy corpus delicti,
za mało natomiast ży
wego stosunku do człowieka, który
j jest przecież
wypadkową
wszelkich

to nauka podobna do anatomji. Niema
tu wielu zmian ani tajemnic. Budowa
ludzka jest ta sama od tysięcy lat, a je
śli i tu, jak w anatomji, istnieją jakieś
organy szczątkowe lub zmiany ewolu
cyjne, są to drobne szczegóły, nie wpły
wające wiele na stan rzeczy.

Antoni Danysz. O wychowaniu. Wydanie chowania,
oczywiście bez zadawania
drugie. Lwów, Książnica - Atlas, 1925; gwałtu indywidualności, i zupełnie słusz
str, 6nl, i 336 i 2nl,
nie zauważa, że rozpanoszona w Polsce
„pomoc domowa" psuje i pilność i wolę.
Autor, profesor uniwersytetu poznań
Omawiając przygodnie szkolnictwo
skiego, jest obecnie jedynym w Polsce polskie, autor rozprawia się rozumnie z
teoretykiem, który opracował całokształt modnym postulatem wychowania narodo
pedagogiki i, rzec można, stworzył
- wego, który nazywa powodzią frazesów.
stem, bo jakkolwiek oparł się na syste Spotkał podobno kierowniczkę zakładu
mie Herbarta, jednak dzięki trzydziesto- żeńskiego, która „unaro da wialni" wycho
kilkuletniej praktyce nauczycielskiej i wanie przez to, że wychowankom swoim
obserwacji w szkołach średnich niemiec kazała wymawiać wyraz „Polska" z prze
kich i polskich dokonał tego, że dzieło ciąganiem samogłoski „o". Uważa tedy,
jego zawiera system niemal oryginalny. że wychowanie narodowe musi być wy
Jest to oryginalność doświadczenia, roz chowaniem ludzkiem na tle narodowem,
wagi, trudu i pracy.
a więc rodziny, gminy, kościoła, narodu,
Szkielet dzieła tworzy pedagogika o- społeczeństwa, z równoczesnem tępie
gólna i trzy jej zagadnienia: przedmiot niem wad narodowych. To też kiedy roz
wychowania, cel i środki wychowawcze. waża program Diesterwega o wychowa
W bogatej treści tkwią uwagi z dziedzi niu narodowo - niemieckiem, dochodzi do
ny pedagogiki stosowanej (praktycznej), wniosku, że wszystkie wytyczne tego
a z pośród środków wychowawczych o- programu mogą być śmiało wzięte za pro
mawia autor tylko karność i prowadze gram polski, z wyjątkiem punktów, mó
nie, ponieważ nauce poświęcił osobną wiących o karności, surowości, posłu
książkę („O kształceniu", Lwów, 1918). szeństwie, pietyzmie, pracowitości, pil
Mimo to rozsypał w swem dziele mnó ności, prostocie, otwartości i prawdzie.
stwo cennych wskazówek dydaktycznych.
Zwraca p. Danysz również uwagę na
Inaczej też nie mógł postąpić autor, który przeładowanie programów szkoły śred
jest wyznawcą herbartowskiej zasady o niej i skłonność do popierania encyklo
nauce wychowawczej .
pedycznego wykształcenia, wbrew słusz
Nie jest jednak ślepym wyznawcą nemu poglądowi, że szkoła wszystkiego
swego mistrza, zdaje sobie bowiem spra uczyć nie może, że umysły młodzieży nie
wę z błędu, który tkwi w psychologji wszystko zdołają objąć, i że późniejsze
Herbarta, Błąd ten polega na zbytniem życie także jeszcze kształci i uzupełnia
zmechanizowaniu naszego duchowego ży wiedzę szkolną.
cia, na poglądzie, że wszystko, co się
Zresztą dążność do popularyzowania
dzieje w naszym umyśle, polega tylko na wiedzy kłóci się z systemem fachowym,
kojarzeniu się wyobrażeń. Pogląd ten popieranym w naszych szkołach średnich.
stwarza trudności w wytłumaczeniu woli. Panuje bowiem u nas dążność do robienia
Wobec tego autor przyjmuje siłę pozna z nauczycieli wybitnych specjalistów nau
wania i pożądania, jako dwie siły zasad kowych, a nie pedagogów. A jeszcze
nicze, panujące nad naszem życiem du bardziej kłóci się z wymaganiami peda
chowemu Kroczy tedy autor swoistemi gogiki odłączanie wychowawstwa od nau
drogami, zbierając obfite pokłosie swego czania, choć praca wychowawcza musi
doświadczenia w praktyce pedagogicznej, być jednolita, i ideałem nauczyciela musi
którą uważa za s z t u k ę i pragnie u- być nauczyciel - wychowawca w jednej
strzec od zmechanizowania i obniżenia do osobie.
poziomu rzemiosła.
Na organizację szkolnictwa i dalsze
Potrącając o pogląd, że ciężkie warun projekty organizacyjne patrzy prof. Da
ki wychowują wielkie charaktery, nie ra nysz dosyć niedowierzająco i wyczekują
dzi autor czekać biedy, lecz brać się do co. Wyniki prób nie dadzą na siebie dłu
uczciwej pracy wychowawczej, bo ostat go czekać. W każdym razie pomost mię
nia wojna nie dała narodom nadzwyczaj dzy szkołą pospolitą, czy wydziałową, a
nych ludzi, którzyby wielkością charak średnią uważa za sztuczny.
teru dościgali Epaminondasów, Kościusz
Natomiast całkiem wyraźnie piętnuje
ków, Waszyngtonów. Wojna wywołała praktykę, że obok dyrektora, a raczej
natomiast w pewnych krajach i okolicach nad nim, istnieje władza naczelna, która
niesłychane zdemoralizowanie ludności. nieraz krzyżuje intencje bezpośredniego
Młode pokolenie zdziczało moralnie, bo przełożonego, wychowuje z oddalenia, z za
wzrastało pod wpływem ulicy, ulica zaś zielonego stolika, i dopuszcza rekursy,
jest szkołą łotrostwa i prostytucji.
które sprawiają dużo złego. Władza zdaje
Rodzice nie przygotowują się do roli
wychowawców, uważając sztukę wycho
wawczą za przywiązaną do stanowiska
NOWOŚĆ
rodzicielskiego. Dzieci posyła się do szko
ły bez krytyki ich zdolności i usposobie
nia, rządząc się hasłem „byle wyżej", Z
tego wynik taki, że nauka jest środkiem,
nie celem, a jej motywem nie idealny in
teres, lecz praktyczna korzyść.
Lichemu wychowaniu w Polsce stale
towarzyszy brak idei wewnętrznej wol
ności, czyli jednego z zasadniczych celów
wychowania, a niedomaganie to wytwa
POEZJE
rza legjony osobników zawiedzionych,
zwichniętych, złamanych, bez pogody i
zadowolenia. Za zasadnicze wady mło
dzieży polskiej poczytuje autor; lenistwo,
CENA 3.80
gnuśność, wstręt do uczciwej, rzetelnej
pracy. Brak karności w wychowaniu domowem, a często i szkolnem, jest także
S. fl. HRZYŻ ANONS HI, HBAHÓW
polską cechą. Autor jest stanowczym
zwolennikiem karnego i surowego wy
.„.MM , , I, ,||lUjl,

im ifń i Miłość

Tam, gdzie twórca zbliża się do dosko
nałości, zatraca postać ludzką, a staje
się podobny bogom. Dickens w „Pickwicku" jest jeszcze człowiekiem, ale już
uśmiech jego ma siłę i wdzięk boskości.
Antoni Słonimski.

Narodziny poety

możliwości.
Majestat
monarszy nie- Adam M. Nowakowski, Tydzień i miłość,
dosięgłej wyżyny, do której nie do Kraków S. A, Krzyżanowski, 1925; str,
chodzą jęki i krzyki wijących się w do
87 i 3nl.
linie karłów, nie świadczyłby wcale na
korzyść tezy przewodniej p. Kridla, nie
Pan Nowakowski jest nowicjuszem i—
odpowiada bowiem religijnemu humani zapewne — młodziutkim nowicjuszem;
taryzmowi, cechującemu Mickiewicza w ma to swój powab, ale niepozbawione jest
tym okresie. W tem wszystkiem tkwi je niebezpieczeństw. Przerzucając te nieu
dnak jeszcze jakaś zagadka, której p. chwytne wierszyki, od samego początku
Kridl swoją dobrą wiarą w nieskazitel czuje się, że „coś w tem jest", ale coś
ność poety wyjaśnić nie zdołał.
tak, pomimo widzialności, lotnego, jak
Za szczyt twórczości Mickiewicza u- pajęczyna, tęczująca rosą. Tak, w kart
waża p. Kridl „Pana Tadeusza", którego kach tych, nawskroś wrażeniowych, jak
równoważnikiem w twórczości Słowac by przez wiatr kapryśny wyrwanych z
kiego miał być poniekąd „Beniowski", notatnika wrażliwego młodzieńca, który
faktycznie zaś stał się „Król Duch", Dość niedawno pożegnał się ze szkołą, — przetrudno zgodzić się z takiem postawie błyskuje mieniąca się srebrna niteczka,
niem sprawy. Tonacja wewnętrzna „Be
niowskiego", a cóż dopiero „Króla Du
cha", jest o całe niebo wyższa od gawędy
sielankowej Mickiewicza i w niczem nie
da się z nią porównać. W Jacku widzi p.
Kridl unieśmietelniony ideał człowiekaPolaka, którym w intencji poety m i a ł
również być Beniowski,
Tu znowu mści się na autorze teza
przewodnia „antagonizmu", przytępiającem jego wrażliwość na s w o i s t e ce
chy twórczości obu poetów, Ani Mickie
wiczowi przypuszczalnie nie chodziło o
stworzenie ideału Polaka z Jacka, które
go rodowy idealizm nie budzi bynajmniej
zachwytów, spływających z pod pióra p.
Kridla; ani Słowackiemu nie chodziło o j
stworzenie podobnego typu w Beniow- i
skim, gdyż wogóle przypuszczenie takie
go typu jest nierozwiązalnem i czysto
metafizycznem zagadnieniem, wykraczającem poza sferę materjału poetyckiego,
którym się operuje. Można budować te
go rodzaju piedestały, lecz na własną rę
kę, nie obciążając niemi zbytnio sumie
nia poety.
Mimo tych kilku i wielu innych zre
sztą zastrzeżeń, które mieć można w sto
sunku do poszczególnych stron poru
ADAM M. NOWAKOWSKI
szonych przez autora zagadnień, nie
zmniejsza się w oczach naszych wartość
dzieła, głęboko i chwytnie syntetyzujące-,
go rezultaty wysiłków wielu badaczy, kto wie, czy nie poezji? Co krok potyka
przede wszystkiem zaś Kleinera i Ujej my się, zresztą, jak o niezręczną grudkę
skiego, torujących drogę rzetelnej i su ziemi; pomijam już niepoprawności wy
miennej pracy p. Kridla.
raźne w rodzaju „się śmieje", — a tych
jest sporo, oraz manjeryczne i nie zawsze
|
Jan Nepomucen Miller. umotywowane potrzebą „enjambements";
pomijam zamazaność tła, zeszpeconego
ponadto najgorszemi komunałami („sna
mi wiosennych omamień"), które odrazu
usposabiają trochę nieufnie; gorsza w
tych niezłych, miłych i błahych impre
się zapominać, że wychowuje osobistość i sjach jest pewna organiczna niezgodność
obrazowa, tak iż pierwsza strofa czę
jej bezpośredni wpływ.
sto
sprzecza się z drugą, a całość wcale
O nauczycielstwie ma ten doświadczo
ny pedagog dużo do powiedzenia. Znacz się nie składa; dotyczy to nawet pojene zło widzi u samego źródła, w systemie dyńczych wyrażeń, kiedy zboże określo
przysposabiania sił nauczycielskich. Jed  ne jest jako „życiodajny całun" (!). To
no takie zło tkwi w regulaminie egzami jest skutek wstawek, łataniny dla rymu,
nacyjnym , któ ry wymaga albo dwuletniej które — zabijając głębszy sens poetycka
praktyki w szkole średniej, albo teore rzecz zgoła nieobojętną, — dają efekty
tycznego wykształcenia w uniwersytecie żałosne lub wprost komiczne. Jednakże
lub w instytucie pedagogicznym. Niezna pomimo porywania się na sonety, mimo
jomości jednej strony zawodu nauczyciel iż naogół rzeczy tych ani objąć wzroko
skiego nie można zastąpić znajomością wo, ani tem bardziej wyobrazić sobie nie
drugiej strony, bo obie się uzupełniają i podobna, — wnoszą one pewien ton wła
tworzą całość. Jeśli nie można uczyć sny: w tej całej ładnie - banalnej książ
wpierw praktyki, a potem teorji, trzeba kowej plastyce jest talent, jakaś nikła
struna liryczna („Lipiec", „Marzec", a
praktyki i teorji uczyć równocześnie.
To też stwierdza, że u pedagogów pol zwłaszcza „Wrzesień"). Zadygoce niekie
dy, zadźwięczy strunka poezji, muśnięta
skich istnieje bardzo często rozbieżność
między teorją a praktyką i sztuką peda — cyt! — koniuszkiem palca. W tych do
gogiczną. Ich teoretyczne twierdzenia za brych nieraz i chłopięcych próbkach ude
łamują się wobec zagadnień praktycz rza pewna uzmysłowiona sztuczność —
doznań czy wyrazu? — która w rodzaju
nych.
Kto wie, czy przeładowanie głowy swym przypomina zdaleka bajki Wojtkie
wiadomościami teoretycznemi nie jest je wicza: kukły o zbyt wielkich szklanych
dną z przyczyn choroby, zwanej „tumor oczach, strasznie wystających. Niektó
paedagigicus sive scholasticus", o której re przywodzą jeszcze na pamięć przed
autor rozwodzi się na innem miejscu. Jest wcześnie wydane wprawki poetyckie, wy
to poprostu wysokie rozumienie o sobie pracowania na zadany temat; dużo posamym. Coprawda źródło tkwi też w u- trzebaby pracy i mocnego ujęcia słów w
stawicznem obcowaniu z niedorosłymi, karby, by wyklarować te bezkształtne z
wskutek czego nauczyciel wyrabia w so natury swej wiersze,—w których obrazy
bie kult dla swoich przekonań, nie znosi jednakże bywają ciekawe i niezapożyczosprzeciwu i traktowanie takie przenosi na ne. Talent autora skłania się wogóle ku
ludzi dorosłych, co mu utrudnia towarzy płynnemu migotaniu, jest to jakby granie
skie pożycie. Irritabile genus paedagogo- barwnych odcieni na piórach pawich, lek
ki powab piórek rozwianych, lecz w tem
rum!
Ten brak skromności jest znowu źró trochę kobiecem rozigraniu i rozfalowadłem innego niedomagania. Nauczyciel, niu, które bywa pokrewne (choć nie na
który wyda rozkaz fałszywy, powie nie śladowane) Pawlikowskiej, poprzez te
asocjacje,
prawdę, pomyli się, skrzywdzi, powinien wszystkie z m y s ł o w e
raczej
zewnętrznie
ozdobne,
— przebijają
się przyznać do winy wobec wychowy
wanej przez siebie młodzieży, bo ponad się miejsca obrazowo własne i wdzięczne
nią i ponad nim jest prawda i uczciwość. w rodzaju:
Czy pedagog, chorujący na „tumor", zdo
będzie się na ten wysiłek, można wątpić. „A bór targa się, krzyczy, szarpie się
Są w dziele Danysza ustępy, zawiera
i krztusi,
jące istny skarbiec rad praktycznych dla Bór królewski w zalewie wilgotnych
młodych nauczycieli, a i starsi znajdą w
piór strusich".
niem uwagi, które skłonią ich do samo
krytyki. Doświadczony praktyk zna ciem
ne strony pedagogicznego zawodu i nie
Oczywista nie obejdzie się tu bez
waha się ich odsłaniać, „aby nauczyciele, wpływów, bardzo niekiedy naiwnie poję
poznawszy je, odwrócili się ze wstrętem tych: Lechonia („Miłość")-i Tuwima, któ
od nieuczciwości pedagogicznej i ideal- rego nie brak w żadnym zbiorku debjutuniejsze pojmowanie obowiązków wnieśli jącego poety, lecz tu przejętego z rozdo zawodu". Wówczas, miejmy nadzieję, czulającem
wprost
niezrozumieniem
ustałaby lub osłabła „walka z nauczycie („czerwcowie", ,Jasowie" i t. d.). A jed
lem", na którą skarży się dziś świat nau nakże wierszyk taki, jak „Wrzesień",
czycielski.
chciałoby się zacytować w całości, po
Autor jest optymistą. Raz tylko wpa dobnie jak sporo zupełnie oryginalnych
da w ton minorowy, gdy rozważa, że powiązań o kolorycie niezapomnianym.
przecież pedagogika zdobyła sobie stano Metoda Nowakowskiego jest odpowiedni
wisko w hierarchji umiejętności i katedry kiem jego wątłego talentu; ta rozpierzchw uniwersytetach, ale zaraz dodaje, że w łość drgnień, to chwytanie drobnych mo
miarę tego „jak świat się psuje i moral mentów, jak motylków za drżące skrzy
ność zanika, przywiązuje się do niej na dełka, — wytwarza sui generis impresjo
dzieję, że przyczyni się do polepszenia nizm, który przechodzi w poetycki poinwychowania nie tylko publicznego, ale tilizm. Lecz jeśli sznur wyrazów, nawle
także domowego, a tem samem do zrefor czonych jak koralowe paciorki, nic lub
mowania społeczeństwa. Oby ta nadzieja niewiele u niego znaczy, jeśli tęczuje ni
nie okazała się płonna". Oczywiście, teo- by perły fałszywe, co niebezpiecznem by
rja, zawieszona w powietrzu, nic i nikogo wa zdobnictwem, — jest w tem wszystnie uzdrowi.
kiem jednakże pewien urok, coś jak ró
Z rozmysłu wniosłem trochę entuzjaz żowa pachnąca mgła, coś zastanawiają
mu — sądzę, że uzasadnionego — w o- cego. Może ten właśnie język poetycki—
mówienie dzieła prof. Danysza. Obawiam śmiały młodzieńczo aż do niezrozumiałosię bowiem, by jakiś Zoil nie wzruszył ra ści — rzecz rzadka i prawdziwie cenna,—
mionami i nie powtórzył za Krasickm:
istotnie odpowiada hieroglifom uczuć, ź
których, prędzej czy później, jednakie
„Od innych przeto zupełnie odrodny:
Mądry, poczciwy, cóż, kiedy niemódnyl" wywikła się poezja.

Dzieło o wychowaniu
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Polska zagranicą

BIBLJOTEKA CESARSKA i GABINET OSOBLIWOŚCI

Akademja Nauk w Leningradzie i Polacy. działalności Ligi Narodów w r. 1925, a
specjalnie propagandzie międzynarodo
Wobec świeżo obchodzonego 200-lecia wej konferencji ekonomicznej, artykuł p.
ongiś „Cesarskiej", a po rewolucji „Ro t. „Polska pracować będzie nad przyj
syjskiej Akademji Nauk" w Leningra ściem do skutku konferencji ekonomicz
dzie — obecnie oficjalna jej nazwa nej",
— W nr. 18 „Revue Bleue" Henryk de
brzmi: „Akademja Nauk S. S. S, R .“ —związanych z tym jubileuszem uroczy Montfort ogłasza „Uwagi o misji europej
stości, może nie od rzeczy będzie przy skiej hrabiego Skrzyńskiego w Stanach
pomnieć
nazwiska Polaków,
którzy Zjednoczonych".
— A. Roquette de Fonvielle ogłasza
wchodzili i jeszcze należą do składu tej
instytucji naukowej. Wydany w r. 1908 w „Les Annales" z dn. 8 listopada b. r.
przez B. L. Modzalewskiego oficjalny artykuł o wyborach gminnych na Pomo
„Spis członków Akademji Nauk" od rzu.
— „Les Annales" z dn. 25 październi
r. 1725 do r. 1907 dostarcza odpowied
ka b. r, przynoszą wywiad A. Roquette
nich danych.
Pierwszym Polakiem, zaszczyconym de Fonvielle'a z szefem wydziału praso
tytułem członka honorowego Akademji, wego przy ministerstwie spraw zagrani
był biskup kijowski, hr. Józef Andrzej cznych, Tadeuszem Grabowskim.
— U Bossarda w Paryżu ukazała się
Z a ł u s k i , obrany na tę godność w r.
1748. Towarzyszą mu król S t a n i s ł a w książka dr. Stanisława Sławskiego „Do
A u g u s t (1777), a w następnem stu stęp Polski do morza a interesy Prus
leciu metropolita mohylowski, Stanisław Wschodnich",
— W „La Revue Hebdomadaire" z dn.
B o h u s z - S i e s t r z e n c e w i c z (1814),
obaj również jako członkowie honorowi. 31 października b. r. znajdujemy frag
W tej samej kategorji w d. c. znajduje ment z książki dyplomaty francuskiego,
się grupa uczonych amatorów i zbiera H. Soulange Bodina, wydanej ostatnio
czy polskich, składająca się z podróżni przez księgarnię Perrina p. t. „A traka i literata hr. Jana P o t o c k i e g o vers 1'Europe". Fragment ten nosi tytuł
(1806), senatora hr. Seweryna P o t o c  „Polska w r. 1925". Autor jest gorącym
k i e g o (1828), pierwszego kuratora uni sympatykiem przymierza francusko-pol
wersytetu charkowskiego i prezesa ko skiego i w szkicu swym z dużym entu
misji archeologicznej w Wilnie, hr. Eusta zjazmem pisze o wysiłkach Polski na
chego T y s z k i e w i c z a (1858); poza wszystkich polach w celu odbudowania
nimi, już w charakterze zawodowych mę i utwierdzenia niepodległości.
— U Fayarda ukazała się książka Okżów nauki, stoi twórca mostu nad Wi
słą, Stanisław K i e r b e d ź (1858), który tawjusza Aubry p. t. „Marja Walewska,
poprzednio, w r. 1851, był mianowany wielka ukryta miłość Napoleona”.
— Nr. 41 tygodnika „La Revue Franczłonkiem - korespondentem Akademji,
ęaise" umieszcza fragment z mającej uoraz senator Romuald H u b ę (1857).
Wszyscy pozostali Polacy mieszczą kazać się „legendy polskiej" Zuzanny
się właśnie w liście „członków - kores Strowskiej p. t. „La merveilleuse histoire
pondentów", z wyjątkiem astronoma pe de Pan Twardowski".
— U Payota ukazał się drugi tom
tersburskiego Wincentego W i s z n i e w 
s k i e g o (1781—1855), który od r. 1804 „Chłopów" Reymonta.
— „Kobiety" Nałkowskiej ukazały się
był „członkiem rzeczywistym". W po
rządku chronologicznym należy wymie po rosyjsku.
— W Pradze zaczął wychodzić mie
nić również astronoma, Jana Ś n i a 
d e c k i e g o , rektora uniwersytetu wi sięcznik teatralny p. n. „Komedja". J e 
leńskiego (1811), chemika hr. Aleksandra den z najbliższych zeszytów będzie po
C h o d k i e w i c z a (1818), znakomitego święcony teatrowi polskiemu.
— Z inicjatywy pisma „Comoedia" w
orjentalistę i kolegę Mickiewicza, Józefa
K o w a l e w s k i e g o (1837) — w r. 1847 czerwcu 1926 r. odbędzie się w Paryżu
został wybrany na „akademika" litera wielki festival muzyczny na cześć Pade
tur tybetańskiej i mongolskiej — i autora rewskiego: zawiązał się już specjalny ko
„Słownika języka polskiego", Bogumiła mitet pod protektoratem sekretarza wie
Linde
(1839). Dalej idą: lingwista czystego Akademji Sztuk Pięknych, Ka
Wacław M a c i e j o w s k i (1856), pro rola Widora.
fesor uniwersytetu w Kazaniu, matema
— „Le Courrier Musical" z dn. 1 sier
tyk Marjan K o w a l s k i (1861), oraz pnia b. r. omawia broszurę Henryka
historyk August B i e l o w s k i (1865).
Opieńskiego „La musique polonaise".
że publikacja
Przechodzimy do czasów ostatnich. Recenzent stwierdza,
Tu przede wszystkiem zaznaczyć wypa Opieńskiego przyczynia się do usunięcia
da, że w r. 1896 Henryk S i e n k i e  niesprawiedliwości, jaką wyrządza się
w i c z był wybrany na członka-kores- muzyce polskiej, mieszając ją ustawicz
pondenta wydziału języka rosyjskiego nie z muzyką rosyjską.
i literatury Akademji — pierwszy wy
— Do składu jury na przyszłoroczny
padek wprowadzenia do jej grona przed festival muzyki międzynarodowej został
stawiciela polskiej literatury pięknej. wybrany, obok Ansermeta, Blissa, ScherDo tego samego wydziału w r. 1902 zo chou i Strarama, także Karol Szyma
stał zaliczony nieodżałowany Marjan nowski,
S o k o ł o w s k i , najwybitniejszy z pol
— „Comoedia" donosi, że p. Rene
skich historyków sztuki. Poczet polskich Saunier nabył prawo przeróbki „Śniegu"
członków - korespondentów w różnych Przybyszewskiego na film: film ma zo
wydziałach Akademji Nauk S. S. S, R. stać wykonany w Warszawie, główną ro
dopełniają jeszcze cztery filary współ lę kobiecą będzie grała znana aktorka
czesnej nauki polskiej — Aleksander francuska, Ewa Francis.
B r u c k n e r (1889), Tadeusz Z i e l i ń 
— „L'Art Vivant" pisze z wielkiem
s k i (1893), Jan B a u d o u i n d e C o u r - uznaniem o obrazach Eugenjusza Żaka,
tenay
(1897) oraz Marja C u r i e - którego nazywa „czarodziejem".
S k ł o d o w s k a (1907),
— „Le Crapouillot" z dn. 1 paździer
*
nika b. r. daje reprodukcje obrazów ma
— Aleksander Skrzyński drukuje w nr. larzy polskich z salonu jesiennego: „Akt"
397 „L’Europe Nouvelle”, poświęconym Pająka i „Kobietę z d?ieckiem" Żaka.

— „Eve“ z dn. 18 października b, r.
reprodukuje jeden z ostatnich obrazów
Kislinga p. n. „Młoda Hiszpanka",
— „New-York Times" z dn. 16 sier
pnia b. r. reprodukuje rzeźbę Kuny z pa
wilonu polskiego na wystawie paryskiej.
— W październikowym numerze pis
ma „L*Art et les Artistes" znajdujemy
omówienie przez Jana Topassa plonu
malarskiego, jaki przywiózł z Polski ar
tysta francuski, Henryk Scheffer: repro
dukowane jednocześnie obrazy przedsta
wiają Wisłę pod Krakowem, Rondel,
wieżę ratuszową, Rynek, kaplicę przy
kościele św. Barbary, bramę Florjańską,
Bronowice, typy chłopskie z okolic Kra^
kowa.
— „Revue Mondiale", jako przykład
[ nędzy panującej wśród pracowników
|umysłowych podaje nazwiska J. M. Weis|senberga i S. Gilberta, „dwóch polskich
pisarzy", którzy zarabiają na życie szo
ferką. Czem zajmowali się ci dwaj „pol
scy pisarze" dawniej, skoro w literatu
rze nic o nich do tej pory nie było sły
chać?

Nowiny Naukowe
czasopismo wydawane staraniem mło
dzieży akademickiej
W czterech dotychczas wydanych nu
merach obok licznych artykułów studen
tów umieszczały „Nowiny Naukowe"
artykuły i uwagi: prof. T. Brzeskiego,
J. Ciemiaka, dyr. F. Czerwijowskiego,
K. Dagnana, prof. A. Diveky’ego, prof.
R. Dyboskiego, K. Górskiego, prof. M.
Handelsmana, ks. prof. F. Jehliczki, prof.
L. Krzywickiego, prof. L. Lalewicza,
rektora Z. Ludkiewicza, dr. T. Manteuffla,
prof. I. Myślickiego, dr. B. Suchodolskie
go, dr. A. Turyna, prof. T. Zielińskiego
i innych.
Warszawa, Marszałkowska 63 m. 12.
Konto w P. K. O. 10515.
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P rz e g l ą d
Śmierć Żeromskiego — Człowiek czynu—
Romantyzm codziennych ludzi — Blask
ducha religijnego — Sienkiewicz a Że
romski — Na wyżynach uczuciowości —
Twarda służba dla narodu — Serce jako
najwyższa instancja — Epoka w rozwoju
powieści polskiej — W walce o sprawie
dliwość — Ostrzeżenie przed pacyfiz
mem — Ideały społeczne a nakaz pań
stwowy — Najsilniejszy z pisarzy współ
czesnych — Ku poruszeniu serc — Wódz
i nauczyciel — Społecznik i patrjota —
Autorytet moralny — Oto człowiek —
Między niewolą a jutrznią przedwiośnia
— Obłuda „Rzeczypospolitej" i „Głosu
narodu" —Wiersz Słobodnika — Ostat
ni wywiad — Wzruszająca ofiara — Nie
snaski nad trumną.

pr a s y

nia znowuż inne strony twórczości Że
romskiego: „Idealizując żołnierza napo
leońskiego, apoteozując Żółkiewskich i
Sułkowskich, pouczył i przestrzegł swój
naród przed pacyfistycznem rozbrajaniem
się, by nas nie rozdziobały ni kruki, ni
wrony. Dając nam groźne postacie ger
mańskich wikingów i raubritterów i sta
jąc tempore belli twardo i niezłomnie w
obozie
antyniemieckim, raz jeszcze
stwierdził dla potomności, gdzie nasz
wróg dziedziczny, niezbłagany i wiekui
sty".
(i. r.) („Kurjer Polski", nr. 320) do
strzega w ostatniej fazie pracy Żerom
skiego „duchowe adoptowanie w sobie i
w czytelniku zmysłu społecznego do po
stulatów państwa".
T. S. („Czas", nr. 271) pisze: „był to
najsilniejszy z pisarzów spółczesnych, a
zarazem najgenjalniejszy".
S t a n i s ł a w S t r o ń s k i („Warsza
wianka", nr. 322) zestawia hasło Sienkie
wicza „ku pokrzepieniu serc" z hasłem
Żeromskiego „ku poruszeniu serc i ostrze
żeniu umysłów",
J, S t y c z
(„Echo Warszawskie",
nr. 319) ukazuje w Żeromskim „wodza
i nauczyciela".
J ó z e f W a s o w s k i („Kurjer Pol
ski", nr. 320) charakteryzuje Żeromskie
go jako budowniczego dobrego jutra:
„Rzućmy tu wyraz zwulgaryzowany: spo
łecznik. Zblazowany estetyzm ośmielał
się ze swoich wieżyczek rzucać ten wy
raz — w ujemnem znaczeniu — pod adresem Żeromskiego. Tak, społecznik.
Tak, patrjota. Społecznik i patrjota naj
wyższego gatunku. Tem różnił się od
społecznika pospolitego, czem apostoł od
agitatora. Tem różnił się od patrjoty,
czem wódz od pachołka".
S t a n i s ł a w W a s y l e w s k i („Sło
wo Polskie", nr. 321) mówi o Żeromskimartyście: „Władca mowy triumfował w
nim zawsze, triumfował w sposób, jaki
chyba od czasów Słowackiego nie był udziałem żadnego piszącego Polaka, —
Magnat, niepoliczony magnat mowy pol
skiej! Oślepiający, wspaniałomyślny, roz
rzutny! Prawodawca, poszerzyciel, jedy
nowładca!... Każdem swem dziełem nie
omal posuwał prozę polską o dziesiątki
mil naprzód w rozwoju..."
Władysław
Włoch
(„Echo
Warszawskie", nr. 318) konstatuje: „miał
posłuch bezprzykładny, zwłaszcza jak na
społeczeństwo polskie".
A d a m Z a g ó r s k i („Przegląd Wie
czorny", nr. 272) daje swojemu wspom
nieniu o Żeromskim nazwę „Oto czło
wiek": „Te dwa proste słowa wypełniają
wielką i całą działalność pisarską Że
romskiego. I nie można ściślejszej o nim
samym prawdy powiedzieć i wyższej czci
mu oddać, niż temi dwoma słowami, Unosi się bowiem nad niemi cierniowa bo
ża korona, najwznioślejsza z koron świa
ta. Z cierpienia wywodzi się twórczość
Żeromskiego",
Roman
Zrębowicz
(„Express
Poranny", nr. 323) woła: „Pękło jedno z
najgłówniejszych ogniw, łączących popio
ły niewoli z jutrznią przedwiośnia odro
dzonej Rzplitej".
Należy wreszcie specjalnie podkreślić
szereg enuncjacyj redakcyjnych „Kurjera
Warszawskiego", który nie mógł sympa
tyzować z ideologją społeczną Stefana
Żeromskiego, lecz mimo to miał wyczu
cie wielkości pisarza, odnosił się doń
z szacunkiem, nie oczerniał go — jak
inne pisma prawicowe — za „Przed
wiośnie" i z czystem sumieniem może
pisać o nim ze czcią i uwielbieniem —

Śmierć Stefana Żeromskiego wstrzą
snęła do głębi społeczeństwem. Znamien
nym objawem jest ton artykułów żałob
nych. Żaden z pisarzy ostatniej doby nie
stał tak blisko życia narodu i żad
nego literatura i publicystyka nie wspo
minała z takim żalem. Notujemy poniżej
głosy najważniejsze i najistotniejsze.
H e n r y k B e z m a s k i („Robotnik",
nr. 320) przemawia w imieniu bojowni
ków wolności, równości i sprawiedliwo
ści: „Zostaniesz obok Mickiewicza, Sło
wackiego, obok Konopnickiej i Orzeszko
wej, nie tylko jednym z największych ar
tystów polskich, rzeźbiarzem słowa, mu
zykiem najtkliwszego liryzmu — ale...
człowiekiem czynu, największego, jaki
może być dany człowiekowi, człowie
kiem walki o najwyższe dobra człowieka
na ziemi: o wolność, o dom ojczysty, o
sprawiedliwość, o pokój między ludźmi.
Kładziemy na mogile Twojej nasz sztan
dar, krwią Cedrów i Judymów i Bandosów zbroczony. Kładziemy wraz serca
nasze, pełne wdzięczności najgłębszej i
żalu niczem niezaspokojonego".
B o y - Ż e l e ń s k i („Kurjer Poran
ny", nr. 322) głęboko ujmuje sens twór
czości Żeromskiego, jako romantyzmu,
sprowadzonego pomiędzy „codziennych
ludzi", uwydatnia płomień namiętności,
jako zasadniczego motoru jego dzieła, i
tak kończy: „Nigdy nie skostniał, nigdy
nie zakrzepł w dostojeństwie i sławie,
pozostał młody, wrażliwy na wszystko co
młode, co kiełkuje w tern naszem przed
wiośniu, Każda wspólna praca znajdo
wała w nim oddźwięk; jakakolwiek się
lęgła inicjatywa, można było być pew
nym, że Żeromski jest przy jej narodzi
nach. Tak przywykliśmy w każdej chwili
oglądać się w stronę Żeromskiego, tak
przywykliśmy, że on jest sercem, myślą,
sumieniem narodu, iż śmierć jego — to
na żywem ciele rana, która niełatwo się
zabliźni. Trawa zarasta wszystkie groby,
i życie zwycięża wszystko, nurt jego pły
nie dalej; ale na całym obszarze Polski
niema nikogo, ktoby mógł zająć miejsce
osierocone przez Żeromskiego. On był
j e d y n y i — w pewnym sensie —
ostatni".
W a c ł a w B o r o w y („Warszawian
ka", nr. 320) podkreśla stronę etyczną
twórczości Żeromskiego: „Jego świat
moralny był surowy i w stosunku do po
rywów jego artyzmu tragiczny. Kochanek
przyrody, nie widział wszelako w niej nic
wspólnego ze światem ducha. Poeta mi
łości, nie widział w niej żywiołu wzno
szącego, ale raczej niszczący. Człowieka,
wiecznie upadającego Adama, dźwiga
w jego świecie tylko kategoryczny nakaz
wielkiej sprawy, tylko wyrastająca z te
go nakazu bezwzględna, przygotowana
na wszelkie cierpienia wola. Jest w tem
blask ducha religijnego, który się nad tym
światem unosi. Żywa bo jest tu intuicja
obecności Boga i żywy zmysł łaski, któ
ra może przemienić wszystko".
C a t, doskonały publicysta wileński
(„Słowo", nr. 267), przeprowadza analogję pomiędzy Żeromskim a Siekiewiczem:
„Sienkiewicz — to buńczuk hetmański,
Pogrzeb Stefana Żeromskiego był od
powiewający nad głową wodza — zwy
cięzcy, Żeromski — to kraśne szmaty te samego początku zmącony starciem po
go buńczuka, wdeptane w krwawe bło między opinją publiczną, domagającą się
to niewoli polskiej XIX w... Sienkiewicz jak najgodniejszego uczczenia wielkiego
— to Polska widziana przez pryzmat pisarza, a pewnemi czynnikami rządowewielkich wiktoryj, Żeromski — to Polska
ostatniego strzału z dubeltówki 1863 r." mi, które tę uroczystość narodową usiło
J a n D ą b r o w s k i („Robotnik", nr. wały — napróżno zresztą — zbagatelizo
320) stwierdza: „Od czasów poezji ro wać i które — energicznym naciskiem —
mantycznej nikt inny nie potrafił tak pa trzeba było krok za krokiem zmuszać do
nować nad duszami swych czytelników, ustępstw (należy zato wyróżnić wyjątko
uczyć ich miłości, porywać na wyżyny u- wą chętność, uczynność i sprawność
czuciowości".
władz wojskowych). Ten nastrój niepo
Z. D ę b i c k i („Kurjer Warszawski", trzebnego konfliktu zaciążył widocznie
nr. 325) wskazuje twardą służbę, jaką nad samą organizacją pogrzebu,—-złą i nie
pełnił Żeromski, kiedy rozrywał blizny
narodu: „Tak było istotnie, ale tak być udolną. Jednakże chaos w orszaku żało
musiało, bo ktoś jeden musiał wziąć na bnym był tylko odzwierciadleniem chao
siebie obowiązek wypowiedzenia całej su, jaki panował w komitecie, wyłonio
prawdy, ktoś musiał krzykiem bólu prze nym z pośród przedstawicieli stowarzy
mówić, całą nędzę i całe upokorzenie szeń artystycznych. Ten chaos doprowa
niewoli narodowi ukazać, aby spostrzegł, dził do tego, że przebieg ostatniej posłu
że stoi nad przepaścią, ku której wrębom gi, oddanej Stefanowi Żeromskiemu na
pchają go wrogowie z jednej strony, a cmentarzu, wypadł dziwnie nikle. Nie
wtrąca własny bezwład — z drugiej".
zrozumiałym kaprysem komitetu było oW. F. („Gazeta Poranna Warszaw
ska", nr. 321) widzi w sercu Żeromskie graniczenie liczby mówców do dwóch, z.
go ostateczną instancję wszystkich wąt których jeden w dodatku nie dopisał. Po
pliwości pisarza i działacza: „Serce to zostało w rezultacie przemówienie Wa
chciało widać ogarnąć wszystkich i cława Sieroszewskiego, tak demokratycz
wszystko, w imię niewyrozumowanej nie niwelujące, że można je było wygłosić
sprawiedliwości samarytanina, śpieszące nad grobem każdego członka okręgowego
go z jałmużną litości ku wszystkim, kto komitetu P. P. S. i każdego sierżanta
by tylko wykazał się glejtem cierpienia pierwszej brygady. Mimo jasno wyłożo
lub mąk żądzy. Była to sprawiedliwość, nego życzenia strony najbardziej w da
przekreślająca hierarchję, dla której o
pierwszeństwie stanowiło napięcie bólu, nym wypadku autorytatywnej, której wo
słowem sprawiedliwość jak na ustrój ży la winna była być rozkazem, i uchwały
komitetu pogrzebowego, komitet wyko
cia zbytkowna i nierealna".
Emil H a e c k e r
(„Naprzód", nr. nawczy, ulegając czyjejś złej woli, o 270) uznaje w Żeromskim twórcę nowej s t e n t a c y j n i e n i e d o p u ś c i ł do
epoki „w rozwoju polskiej powieści".
głosu nikogo z młodej literatury. Ten
Kornel
M a k u s z y ń s k i („War brak przemówienia przedstawiciela mło
szawianka", nr. 320) żegna Żeromskiego dych, którzy żywią najgłębszy kult dla
słowem pięknem i szlachetnem: „płonął, dzieła Stefana Żeromskiego, wywołał na
jak krzak gorejący, bił śpiżem słowa w zewnątrz ogólne zdziwienie i zdumienie.
tarczę bojową, aby nie zasnął nikt, za
Wyrazem naszego hołdu dla twórcy
nim się stanie sprawiedliwość, przejmu
„Róży" i „Przedwiośnia" będzie numer
jącym krzykiem wołał i zaklinał".
A d o l f N o w a c z y ń s k i („Gazeta specjalny „Wiadomości", który ukaże się
Poranna Warszawska", nr, 322) uwydat- |w czasie najbliższym.

P o p o g rze b ie

po śmierci. W nr. 324 czytamy: „Prosty
i skromny aż do abnegacji w stosunku
do siebie, w wielkiem sercu swojem miał
nieprzebrane skarby uczucia i współczu
cia dla innych, dla wszystkich upośle
dzonych i przez los doświadczonych".
A w pełnych sentymentu refleksjach
z pogrzebu w nr. 328 mówi (s w.}: „Któż
taką miłością — i taką wiarą zarazem,
w mrokach polskiego listopada przejasno płonącą, może, prócz niego, z od
wagą dziś się poszczycić? Któż w pracę
syzyfa dziś — że kiedyś była i nieraz
być musi znów — uwierzy?"
Wyjątkową czelnością odznaczają się
artykuły „Rzeczypospolitej" i „Głosu
Narodu". „Rzeczpospolita" (nr. 319) pi
sze: „I oto dni ostatnie pracą mózg J e 
go gorzał i drżąca ręka piórem ostatnie
słowa wielkiego testamentu kreśliła! Aby
zdążyć... truciznę niezrozumienia i błoto
oszczerczych podejrzeń z królewskiego
płaszcza zmyć... Nie skończyłeś Twej
pracy, Stefanie Żeromski — śmierć Ci
pióro z dłoni wyjęła, jakby rzec chciała:
— Pokój Tobie, — czystyś, jak łza, i nic
Cię zbrukać nie zdoła". To zdanie zawie
ra wielką prawdę, jednak przeciw samej*
„Rzeczypospolitej" wymierzone: z jej to
łamów przecież usiłował niedawno p. Edward Ligocki >vłaśnie „błotem oszczer
czych podejrzeń" zbrukać „płaszcz kró
lewski" genjalnego twórcy. — Równie obłudne jest wystąpienie „Głosu Narodu"
nr. 271), który rozpoczął i wieloma pióra
mi prowadził namiętną, nieprzebierającą
w środkach, w artykułach p. Mendrysa
jeszcze naiwną i głupawą, w artykułach
p. Pusłowskiego już wręcz plugawą i
nikczemną, kampanję przeciw autorowi
„Przedwiośnia". Dziś w tem samem pi
śmie czytamy: „Przyłączamy się do ża
łoby całej Polski za (!) namiętnym straż
nikiem polskiej kultury, o którym za ma
ło jest powiedzieć, że w twórczości Jego
drgała najczystsza ra*sa pisarska i spon
taniczne ukochanie Ojczyzny", Widocz
nie za to „spontaniczne ukochanie Ojczy
zny" domagał się w swoim czasie „Głos
Narodu" o d e b r a n i a Ż e r o m s k i e 
mu o r d e r u „ P o l o n i a R e s t i t u t a", — Skrucha pobrzmiewa w słowach
artykułu K. H. R o s t w o r o w s k i e g o
(tamże, nr. 272), napróżno usiłującego
osłonić terminem „ideowego boju" i
„walki na serca" zwykłe potwarcze na
paści na Żeromskiego, w których i K. H.
Rostworowski ma, niestety, swój smutny
listek wawrzynu.
Z wierszy ku czci pisarza wyróżnić
należy „Nad trumną Stefana Żeromskie
go" M a r j i P r z e d b o r s k i e j w nr.
320 „Głosu Polskiego" oraz przepiękny
utwór W ł o d z i m i e r z a S ł o b o d n i k a „Na śmierć Stefana Żeromskiego" w
nr. 322 „Robotnika", który przytaczamy
w całości:
„Niema śmierci dla Ciebie. Jest
wieczyste życie,
Mocarzu, zwalczający śmierć potęgą
słowa!
Grzmi miarowo w Twych księgach
serca Twego bicie,
Szumi, szumi skrzydłami młodość
w nich majowa!
Przyszła śmierć. Pomyślała: „Oto słaby
człowiek.
Upadnę nań, jak wicher burzą rozkoleban,
Zedrę życie, słoneczne życie z jego
powiek,
Położę się na oczy — jako czarny heban".
Nie wiedziała, że życia Twego nie
pomniejszy,
Że jesteś wiecznem życiem, jesteś
wiecznym bytem,
Ponad śnieg jesteś bielszy, ponad
śmierć mocniejszy,
Strzelistej wieży bożej promienistym
szczytem".
W nr. 320 „Naszego Przeglądu" „Roz
mowa z Żeromskim" I. D e u t s c h e r a ,
ostatni bodaj wywiad, udzielony przez
pisarza. Znajdujemy w nim ujemną chara
kterystykę polskiej krytyki współczesnej,
podobną do opinji Reymonta, którą przy
toczyliśmy w numerze poprzednim. O
poezji mówi Żeromski: „Brak młodym
poetom polskim oryg:nalności i szerokie
go oddechu. Tylko kobiety, jak np. Pa
wlikowska i Iłłakowiczówna, mają formę
zupełnie nową i nawskroś oryginalną".—
„Robotnik" (nr. 321) drukuje wspomnie
nie J a n a K r z e s ł a w s k i e g o
„Że
romski w 1905 r.“, z którego dowiaduje
my się o działalności społecznej autora
„Róży" na terenie Nałęczowa w czasie
rewolucji. — Nr. 317 „Kurjera Poznań
skiego" przynosi artykuł J ó z e f a B i r k e n m a j e r a „W rodzinnej ziemi Ste
fana Żeromskiego", — W nr. 321 „War
szawianki" znajdujemy notatkę „Ród Że
romskiego".
Jedną z pierwszych ofiar, złożonych
dla uczczenia pamięci Żeromskiego, była
ofiara woźniców i pomocników woźni
ców firmy „Haberbusch i Schiele" („Ku
rjer Czerwony", nr. 271), co godzi się
podkreślić.
Nie obeszło się bez ostrego zgrzytu
nad trumną pisarza. Szereg pism („Prze
gląd Wieczorny", nr, 271: „P. St. Grab
ski ubliża czci St. Żeromskiego"; „Kurjer
Poranny", nr, 323: „Opinja ministra St.
Grabskiego o ś. p. Stefanie Żeromskim"
i „Zagłoba i p. Stanisław Grabski" N ema; „Robotnik", nr. 321: „Ciemnogrodzki
wybryk min. oświaty p. St. Grabskiego";
„Naprzód" nr. 271: „Przykry incydent
przed pogrzebem Stefana Żeromskiego";
„Dziennik Ludowy", nr. 270 („Oburzają
ce!"), doniósł, że minister oświecenia Sta
nisław Grabski wyraził się, iż pogrzebu
Żeromskiego nie może urządzać państwo,
gdyż był on kalwinem, psuł młodzież, a
co do niektórych jego książek zdania są
odzielone... — W nr. 321 („Po śmierci
eromskiego") „Warszawianka" pisze, że
„cała ta wiadomość i wszystkie jej szcze
góły są prostym wymysłem".
jam.
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Teatr im. Bogusławskiego dobrze zasługuje się sztuce ojczystej
Nowy triumf artystyczny Leona Schillera i braci Pronaszków

„Achilleis

Scen a szósta:

S cen a

Scena

czternasta:

dwudziesta

Wąwóz skalny (P entezilea

Nad Skam andrem

pierw sza:

Helena

Wyspiańskiego na scenie

G r o m n i c k a , Rezos — E u g e n i u s z

(Acłjilles — J a n u s z

Stracłjocki,

Solarski,

Pentezilea — H e l e n a

Na muracł) Iljonu (Priam — M a r c i n B a y - Ry d z e w s k i.
c z ó w na, Trojanie, Trojanki)

S cen a siedemnasta :

Rycerze)

Gromnicka,

A n d ro m a k a — E w a

Fale)

Kuncewi

Pod murami (H e k to r— W a c ł a w N o w a k o w s k i , Patroklos— J e r z y

S cen a piętnasta:

Scen a dwudziesta czw arta:

Nad Skam andrem

(Tersytes — A l e k s a n d e r

Zelwerowicz,

Szyndler)

Tłum)

Przed świątynią Iljonu (K a sa nd ra — Z d z i s ł a w a Ż y c z k o w s k a , Odys — K a z i m i e r z J u s t j a n ,
Troilus — A l b i n a B o r s k a )
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P l ą s
Wystawa Ludomira Ślendzińskiego.
Jakkolwiek kubizm właściwy zdaje
się należeć już tylko do historji sztuki,
jednakże wpływ jego trwa, a nawet stale
wzrasta, Z niego pochodzi przecież
wszystko mniej więcej, co paryska wy
stawa dekoracyjna pokazała jako poszu
kiwanie nowego stylu.

LUDOMIR ŚLENDZIŃSKI:
Portret ks. M.

Śród zasług kubizmu wymienić wy
pada i tę m. in., że rozszerzył on znacz
nie skalę środków artystycznych, wpro
wadzając do faktury malarskiej wszel
kie rodzaje materjału, od naklejanki pa
pierowej i barwnego piasku począwszy,

LUDOMIR ŚLENDZIŃSKI.
W Perugji

kończąc zaś na korku, mchu, szkle lub
lustrze. Rzeczą jest oczywistą, że z tych
właśnie poszukiwań, wykraczających po
za granice powszechnie używanych środ
ków technicznych, wywodzą się ostatnie
próby Ludomira Ślendzińskiego, pole
gające na wprowadzeniu do obrazu frag
mentów, modelowanych w płaskorzeźbie,
oraz efektów złota i srebra. Z kubizmu
biorąc asumpty do swych śmiałych prób,
nawiązuje iednak Ślendzióski do sztuki
przedrenesansowej, gdzie użycie złota
i srebra w obrazie należało do efektów
najpowszedniejszych d gdzie w ornamen
tach szat zwłaszcza oraz w odtworzeniu
klejnotów dyskretne modelowanie pla
styczne było ogólnie przyjęte. Sposoby
te przetrwały zresztą aż do naszych cza
sów, ale w zdegenerowanym kształcie
srebrnych i złotych sukienek i koron,
nakładanych na obraz i używanych obfi-

jeszcze aptekarze i sztuka

t y k a
cie zwłaszcza w kościele wschodnim.
Użycie tych efektów przez Ślendziń
skiego nazwaćby można zmodernizowa
niem włoskich prymitywów,
idącem
w kierunku kubizmu.
Łatwo przewidzieć, że artysta tej
miary, co Ślendziński, rozszerzając w ten
sposób zakres swych środków artystycz
nych, kierować się musi instynktownie
wyczuciem potrzeb i rodzaju swej wizji
malarskiej. Jego precyzyjna modelacja
od dawna już zamienia żywą naturę
w kształty czysto rzeźbiarskie, w któ
rych ciało ludzkie np, przybiera twar
dość polichromowanej bryły. Do osta
tecznych granic doprowadzone kontra
sty świateł i cieni oraz kontury, jakby
odcięte rylcem, bryle tej nadają przytem połysk już nie kamienia, ale me
talu, co najwyraźniej może występuje
w jego sangwinowym „Szkicu do kom
pozycji". To właśnie doprowadzenie modelacji do metalicznej wyraźnie twardo
ści instynktownie podsunąć mogło arty
ście pomysł wyzyskania metalicznych
połysków złota i srebra jako efektu ko
lorystycznego, szczęśliwie harmonizujące
go z ogólną jego koncepcją. Istotnie
potrafi Ślendziński spożytkować ten nie
przewidziany w malarstwie dzisiejszem
efekt jako podstawę nowych i cieka
wych harmonij barwnych; pomimo to
jednakże wystawione ostatnio próby wy
wołać muszą sporo zastrzeżeń. Przede
wszystkiem tedy nie posługuje się Ślen
dziński prawdziwem srebrem i złotem,
ale pozłotkiem metalowym, który nie
tylko pozbawiony jest szlachetności to
nu, ale w dodatku po upływie kilku lat
sczernieje i straci połysk, niwecząc dzi
siejsze harmonje barwne. Pozatem, po
mimo swej metalicznej stylizacji, malar
stwo to jest jednak malarstwem realistycznem; na tyle przynajmniej, że rea
listyczne głowy i ręce postaci, przy
najzupełniej irrealnych, złoconych i mo
delowanych tłach i akcesorjach, wyglą
dają właśnie — nie porównywając oczy
wiście wartości artystycznej — jak owe
ikony nowoczesne, martwiejące w swych
metalowych sukienkach: brak tu owej
stylizacji, która w obrazach prymitywów,
stanowiących dla Ślendzińskiego punkt
wyjścia,
harmonizuje irrealizm figur
i krajobrazu z irrealizmem tła. Pamię
tać przytem należy, że owo tło jest tam
w zasadzie złotolitą draperją, i że od
stępstwa od tej zasady należą do wy
jątków; Ślendziński tymczasem złoci
krajobraz Perugji lub srebrem maluje
realistyczne niebo. Zastrzeżenia te doty
czą oczywiście tylko ostatnich ekspery
mentów, nieco może zbyt krańcowych
i zbyt goniących za nowym, nieprzewi
dzianym efektem. Nie umniejszają one
zalet świetnego rysownika i artysty, do
głębi duszy rozmiłowanego w swej
sztuce.
Teka akwafort Adama Herszaita.
Akwaforty Herszafta mają w sobie
pewien akcent naiwnej szczerości, któ
ra sprawia, że nie chciałoby się ich zbyć
zdawkową wzmianką, bezużyteczną dla
artysty, mającego przed sobą niewątpli
we możliwości rozwoju. Rozwój ten wy
maga jednak poważnej pracy, idącej
w kierunku techniki akwafortowej, tej
najsubtelniejszej z technik graficznych,
oraz dążącej ku udoskonaleniu formy,
która narazie niedostatecznie jeszcze za
prząta autora. Sądząc z dotychczasowej
działalności, wyraz zdaje się być tre
ścią uzdolnień Herszafta; z tego powodu
głowy jego, pomimo chwiejnego rysun
ku i zaniedbanej modelaeji, mają pe
wien urok. Znacznie natomiast słabiej
przedstawiają się krajobrazy, w których
Herszaft zanadto liczy na przypadkowość
tonu akwafortowego, mającego pokryć
zaniedbania rysunkowe.
Wacław Husarski.
|

Kurjer kinowy
— Na wiosnę odbędzie się w Pary
żu międzynarodowy kongres kinemato
graficzny pod egidą Komisji Współpracy
Intelektualnej przy Lidze Narodów.
— Niemcy sfilmowali „Kobietę czter
dziestoletnią", „Manon Lescaut" i „Tartuffe’a".

LILJANA G1SH i JAN G1LBER1
jako Mimi i Rudolf w „Cyganerji"

— ,,Le Journal Litteraire" przypomi
na, że w swoim czasie Flaubert w żaden
sposób nie chciał zgodzić się na propo
zycję wydawcy zilustrowania „Salammbó", i udowadnia, że przeróbka filmowa

powieści jest zniewagą wyrządzoną wiel
kiemu pisarzowi.
— Film „Salammbó”, według powieści
Flauberta, nie wypadł szczęśliwie.
— „Marriage" Wellsa ma zostać sfil
mowany.
— Znacznem wydarzeniem w świecie
filmowym jest wykonany w Compiegne
obraz p. t. „Madame Sans - Gene"
(podług popularnej sztuki W. Sardou i
E. Moreau), Początkowo dyrekcja „Paramount" wyznaczyła Lubicza jako re
żysera, a Połę Negri jako odtwórczynię
roli tytułowej, następnie jednak plany
zostały zmienione, i rolę „Madame SansGene" powierzono Glorji Swanson, a reżyserję — p. Leonce Perret, świetne
mu realizatorowi „Koenigsmarck", cie
szącemu się ogólnem uznaniem w facho
wych sferach kinematograficznych starego
i nowego świata. Perret wykonał obraz w
ciągu trzech miesięcy; wzięli w nim udział m. in. Karol de Rochefort, jako
marszałka Lefevre i Drain z „Komedji
Francuskiej" jakc Napoleon.
— W nr. 14 „Wiadomości" pisaliśmy
o naśladowcy Charlie Chaplina, Charlie
Aplinie, któremu Chaplin wytoczył pro
ces o plagjat. Proces ten Chaplin prze
grał, jednak sąd w Los Angeles zabro
nił Aplinowi używać imienia jego pier
wowzoru.
— Na konkursie gwiazd filmowych,
zorganizowanym przez tygodnik „Candide", największą ilość głosów osiągnął
Chaplin. Liljana Gish znajduje się na
czternastem, a Pola Negri na dziewiętnastem miejscu.

Otrzymujemy list następujący:
Szanowny Panie Redaktorze!
W nr. 95 „Wiadomości Literackich"
zamieściła Szanowna Redakcja list p.
Marcelego (?), w którym ten oburza się
na p. Antoniego Słonimskiego za rzeko
mą obrazę zawodu aptekarskiego.
Pan Marceli jest niezawodnie tegoż
zawodu „enfant terrible", a swem niepotrzebnem wystąpieniem wyrządził mu ra
czej t. zw. niedźwiedz:ą przysługę. Wo
bec tego, że list p. Marcelego rości so
bie niejako pretensję wyrażenia opinji ogółu studentów farmacji, — proszę o za
mieszczenie tych paru słów na dowód, że
nie wszyscy adepci farmacji są tego sa
mego zdania, co p, Marceli. Niepotrzebnie
wystąpił p. Marceli wobec tak prymityw
nej sprawy z całym aparatem ważnych—
jak mu się zdawało — argumentów. O ile
coś ma świadczyć o wartości zawodu ap
tekarskiego, to napewno n:e to, że apte
karzami byli Ibsen czy Sudermann, i to
przelotnie, w swej pierwszej młodości.
Czyż doprawdy zyskał lub stracił coś
np, czcigodny zawód urzędnika poczto
wego przez sam fakt, że był nim jakiś
czas Stanisław Przybyszewski? Lub czyż
by popierali prawnicy swój prestige za
wodowy tem, że adwokatem był Maeterlinck?
Naiwne w tej kwestji jest zasłanianie
się autorytetami, i myli się p. Marceli, że
wydobyciem najaw tego rodzaju argu
mentów przekona czytelników „Wiado
mości" o kulturalnem powołaniu zawodu
aptekarskiego. Niech rzeczy przemawiają
raczej same przez się!
Pan Marceli z przesadną emfazą za
atakował p. Słonimskiego i chciałby go
pretensjonalnie ograniczyć w swobodzie
krytycznej. W imię czego i jakiem pra
wem? Recenzje teatralne p. Słonimskie
go są nieocenione, a w stylizowaniu
swem domagają się — rzecz prosta —
określeń i porównań dosadnych.
Zwrot o aptekarzu z Brodów jest rów
nież dobry jak każdy inny. Podobnie
mógłby p. Słonimski użyć porównania np.
z eskulapem z Mikuliniec lub weteryna
rzem z Mościsk! Napewno nie ucierpiałby
na tem prestige zawodu medycznego. Czy
może p. Marcelego dotknęło zestawienie
z dorożkarzem z Kielc? Zaiste, nie ubliży
sąsiedztwo takie panu aptekarzowi z
Brodów; przyzwyczailśmy się przecież,
że w dobie powojennej zalegają krzesła
teatralne ludzie najniższej „kondycji".
Dowodem wielkiej drażliwości i drobnostkowości ze strony p. Marcelego jest
żądanie, by p. Słonimski wymieniał do
kładnie tytuły pracowników farmacji.
Czyż tak dalece bolesnym ciosem dla za
wodu jest nazwanie przez p. Słonimskie
go studenta farmacji — subjektem z ap
teki? Pan Marceli swem wystąpie
niem nadał tej błahej sprawie, nie
stety, piętno humorystyczne.
Uspra
wiedliwił tem znane przysłowie o uder^»niu w stół i odezwaniu się nożyc.
Czytelnicy „Wiadomości" mogliby na
brać złego wyobrażenia o ogóle studen
tów farmacji. To też, wprawdzie świado
my, że tego rodzaju sprawy niezupełnie
nadają się do roztrząsania na łamach lite
rackiego pisma, — zabrałem głos, celem
wyrażenia opinji drugiego, bardzo liczne
go odłamu młodzieży farmaceutycznej i
aby przeprosić tą drogą p. Słonimskiego
za niedorzeczny atak ze strony współkolegów.

T y d zie ń b ib lio g ra fic z n y

Taniec

rejestruje całkowitą produkcję wydawniczą następujących firm: H. Altenberg,
M. Arct, Bibljoteka Dzieł Wyborowych, „Biblioteka Polska", Ludwik Chomiński,
Wacław Czarski i S-ka, „Czytaj", Gebethner i Wolff, F. Hoesick, Krakowska Spółka
Wydawnicza, Książnica-Atlas, Jakób Mortkowicz, Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich, Bernard Połoniecki, Zygmunt Pomarański i Spółka, „Renaissance", Trzaska,
Evert i Michalski, E, Wende i S-ka, Wojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy.

W dn. 8 b, m, zobaczyPśmy po dwu
letniej przerwie na scenie Teatru Małego
p. Pastorską i możemy z zadowoleniem
powiedzieć, że doskonałość wyrobienia i
wartości kompozyjne zarysowują sylwet
kę p. Pastorskiej jako indywidualny typ
tancerki plastycznej.
„Puerta del Vino" Debussy’ego była
najlepszą kompozycyjnie i kunsztownie
odtworzoną kreacją, „Gawot" Prokofjewa
trafnie rozwiązywał futuryzm stylu mu
zyki i „empire" jej treści.
Wreszcie
„Chińska lalka" Rebikowa była najlepiej
wystylizowana z tańców charakterystycz
nych.
Pełne subtelnego wdzięku, trzy wyjąt
ki z „Carnavoe" Schumanna, dalej „Walc"
Chopina i „Papillon" Schumanna pozwo
liły nam zobaczyć p. Pastorską w pełnem
pięknie ruchu. Z całości występu nabie
ramy wrażenie, że p. Pastorska w swych
kompozycjach jest naprawdę sobą i osią
gnęła stylem i techniką otwartą drogę do
przyszłości,
Vocareli.

Słowniki,

pncvklonndie

Ilustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego pod redakcją d-ra
Stanisława Lama. Zeszyt 1. Warszawa,
Trzaska, Evert i Michalski, (1925); szpalt
128 i tabl. 3. Zł. 5.— Polskie encyklopedje z przed dwudziestu czy trzydz'estu
lat, wobec nowych faktów i niezmiernie
szybkiego rozwoju nauki, są zupełnie prze
starzałe i nie odpowiadają celowi. To też
świeżo podjęte wydawnictwo znanej księ
garni warszawskiej, opracowywane przy
pomocy zgórą stu uczonych i publicystów
polskich i obcych, a pozostające pod re
dakcją wybitnego fachowca w tej dziedzi
nie, jest czynem wagi doniosłej. Rozpo
częta właśnie encyklopedja zawierać bę
dzie 100 arkuszy druku wielkiej ósemki,
3.000 ilustracyj tekstowych, 50 map i
wklejek sześciokolorowych, 100 tablic ilu
stracyjnych i t. d.; będzie wychodziła ze
szytami co dwa tygodnie i zostanie ukoń
czona w ciągu roku. Cena zeszytu w pre
numeracie wynosi zł. 4.— Prenumeratorzy
otrzymają bezpłatnie po wyjściu całości
dzieła artystyczną oprawę na oba tomy.

„Pan Tadeusz" po hebrejsku.
Do

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

Stanisław Pigoń w krytycznym wstę
pie, poprzedzającym doskonałe opraco
wanie tekstu „Pana Tadeusza" („Bibljoteka Narodowa"), sporządził spis tłu
maczeń wielkiego polskiego eposu na
obce języki. Pozwalam sobie wspomnieć
o jeszcze jednym przekładzie „Pana Ta
deusza" i tem samem usunąć jedyną lu
kę w spisie tłumaczeń. W r. 1921 w War
szawie nakładem Sztybla wydano „Pana
Tadeusza" w języku hebrejskim w świet
nym pod każdym względem przekładzie
Józefa Lichtenbauma. Krystaliczny język
„Pana Tadeusza" tłumaczony jest czystą
biblijną hebrejszczyzną, a gdzie (ze wzglę
dów technicznych) język bibtijny nie
mógł dokładn'e oddać polskich zwrotów,
tłumacz nosług:wał się nowo-hebrejszczyzną. Szkoda tylko, że dotąd ogłoszono
zaledwie trzy pierwsze księgi arcydzieła
ducha polskiego.
Roman Brandstatter ( Kr a k ó w) .
*
J. R. w Kutnie. Jeszcze nie skorzy
stamy.
M. G. W. we Lwowie. Bardzo słabe.
Aks. Nie skorzystamy.
An. D. w Będzinie. Wiersze znamio
nują talent.
„Alim". Z notatki skorzystamy.
Prenumeratorowi w Wieliczce. Uwagi
są słuszne, ale wykonanie projektu Sza
nownego Pana przedstawia duże trud
ności.
Julji Waw. „Ateneum": Lwów, Zimorowicza 5. Dokładnych adresów „Glo
busa" (Lwów) i „Sfinksa" (Gdańsk) nie
znamy. Przekłady z języków obcych wy
daje „Bibljoteka Dzieł Wyborowych",
Sienkiewicza 12.-

Nauki przyrodnicze, rolnictwo

Zoologja. Podręcznik dla szkół śred
nich. Napisał Janusz Domaniewski. Wy
danie czwarte z 215 rysunkami, 10 tabli
cami kolorowemi i mapką zoogeograficzną. Warszawa, M. Arct, 1925; str. 216 i
2nl. i atlas. 10. Zł. 6.— Książka zawiera
wiadomości ogólne, zoologję systematycz
ną oraz ekologję i geografję zwierząt.
Marja Arct - Golczewska. January i
Tadeusz Kołodziejczykowie. Podręcznik
do nauki botaniki. Wydanie dziewiąte uzupełnione i poprawione. Z 339 rysunkami
i 8 tablicami. Warszawa, M. Arct, 1925;
str. 295 i 9nl. Zł, 6.— Książka omawia po
stać i wygląd różnych roślin, nasiona i
zarodniki, budowę wewnętrzną roślin, ży
cie rośliny, systematykę i rozmnażanie się
Historia literatury, krytyka estetyczna roślin.

Manfred Kridl. Literatura polska wie
ku XIX. Część II. Od wystąpienia Mic
kiewicza do powstania listopadowego
(1822—1830). Podręcznik dla szkół śred
nich. Warszawa, M. Arct, 1925; str. 170 i
2nl. Zł. 4.50. — W tomie tym omówione
zostały główne prądy i najwybitniejsi
przedstawiciele romantyzmu zachodnio,
europejskiego, twórczość Mickiewicza do
wyjazdu z Rosji, twórczość Malczewskie
go, twórczość młodzieńcza Goszczyńskie
go, młodość Zaleskiego, krytyka literacka,
Bibljoteka Dzieł Wyborowych. Reda
ktor Feliks Gadomski. Tom XLVI. G. Da
niłowski. Tętent. Powieść współczesna.
Warszawa, (1925); str. 145 i 7nl. Zł. 1.90
(płpł.), 2.20 (pł.) — Dzieje sielanki miło
snej na tle wielkiej wojny,
Bibljoteka Przygód Romantycznych.
Redaktor Ludwik Fiszer. Aleksander Du
mas (ojciec). Pamiętniki lekarza. Józef
Balsamo. Romans. (Okładka M. Berezow
skiej). Warszawa, E. Wende i S-ka,
(1925); str. 158 i 2nl. Zł. 0.95. — „Bibljote
ka Przygód Romantycznych" wypełnia
postulat: książka tania i zajmująca.

Utwory dramatyczne

Obiad czwartkowy. Obraz literacki
Ludwika Bernackiego i Tadeusza Czapelskiego. Okładka rysunku Rudolfa Mękickiego. Warszawa, M. Arct, 1925; str. 38
i 4nl. i tabl. 14. Zł. 25. — Udramatyzowany obraz obiadu czwartkowego. Rzecz
wydana wytworcre, w trzystu pięćdzie
sięciu numerowanych egzemplarzach.
Bibljoteka Niemiecka. Zeszyt 13. Gotthold Ephraim Lessing. Emilia Galotti. Ein
Trauerspiel in fiinf Aufziigen. Wydał z
objaśnieniami i słowniczkiem Stanisław
Gayczak. Lwów, Książnica - Atlas, 1925;
str. 184. Zł. 4.50. — Pierwsza oryginalna
tragedja niemiecka została udostępniona
czytelnikowi polskiemu przez wzorowe
skomentowanie tekstu.
Teatr dla Wszystkich. Nr. 80. Sabatino
Lopez. Dwa sposoby. Szkic sceniczny w
jednym akcie. Dario Niccodemi. Trzy gra
Łączę wyrazy prawdziwego szacunku cje. Komedja w jednym akcie. Z włoskie
Stanisław (nazwisko nieczytelne), go przełożył Adam Tomaszewski. Lwów,
B. Połoniecki, 1925; str. 43 i lnl. Zł. 1.—
student farmacji.
Dwie jednoaktówki ulubionych włoskich
autorów, nadające się szczególnie dla
scen amatorskich.

Korespondencja

ści występuje silniej strona teoretyczna,
w drugiej — praktyczna. W pierwszej
znajdujemy omówienie warunków rozwo
ju handlu międzynarodowego, organizacji
handlu światowego, techniki kontraktów
w handlu międzynarodowym, służby ko
munikacyjnej w handlu międzynarodo
wym, organizacji handlu zamorskiego.

Filologja, nauka języka i literatury
Ignacy Strycharski. Komentarz do wy
branych utworów Horacjusza. Część III.
II, III, IV księga ód. Lwów, Książnica - Atlas, 1925; str. 154 i 2nl. Zł. 4.50. — W
niniejszym wyborze trzymano się tekstu
szkolnego wydania Sinki.
Karol Zagajewski. Deutsches Sprachbuch. 3 Teil. Podręcznik języka niemiec
kiego. Część III. Lwów, Książnica - Atlas, 1925; str. 4nl. i 101 i 3nl. i tabl. 4.
Zł. 3.— Podręcznik zaopatrzony jest w
wyczerpujący słowniczek i dodatek z ilu
stracjami.

Sport
Boks w obrazach. Ułożył F. Heinze.
Przyswoił W. Junosza - Dąbrowski. Tabl ce A—D. Warszawa, M. Arct 1925.—
Tablica A. Ciosy i zasłony w walce na dy
stans I. Str. 12 i tabl. 15. — Tablica B.
Ciosy i zasłony w walce na dystans II.
Str. 10 i 2bbl. i tabl. 15. — Tablica C.
Walka w zwarciu. Str. 9 i 3bbl. i tabl. 15.
— Tablica D, Ćwiczenia z piłką i wor
kiem. Str. 9 i 3nl. i tabl. 15. — Po zł. 1.20.
Albumiki obrazowo informują o naczel
nych zasadach boksu.

iiscellanea

3 salwy
BIULETYN POETYCKI

Władystaui Broniewski
Ryszard m ichał Standć
Witold Wandurski
zł. 1.50

Kupię prawa autorskie oryginalnej
powieści, względnie tłumaczenia.
Inne propozycje wydawnicze chęt
nie rozpatrzę na podstawie nade
słanych rękopisów.
Oferty wraz z podaniem warun
ków upraszam do redakcji . Wia
domości “ pod „Wydawnictwo".

Bibljoteczka Uniwersytetów
Ludo
wych i Młodzieży Szkolnej. Warszawa,
Gebethner i Wolff, 1925. — 134. J. Sło
wacku Marja Stuart. Drama historyczne
w pięciu aktach. Wydanie drugie. Str. 96.
Zł. 0.60. — 167. Adam Mickiewicz. Gra
żyna, Wydanie czwarte. Str. 48. Zł. 0.30.
— Zasłużona „Bibljoteczka" daje książki
dobre i tan:e.
Władysław Kucharski. Myśli z pism
Sienkiewicza. Lwów, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 1926; str. VII i lnl. i 333
i 3nl. Zł. 5.40. — Jakby pokłosie uroczy
stości sienkiewiczowskich pojawiła się
praca prof. Władysława Kucharskiego p.
t. „Myśli z pism Sienkiewicza". Zbiera
ona Olbrzymi materjał myślowy wielkiego
pisarza i rozdziela go następnie na dzie
więtnaście oddzielnych grup: o Bogu i
wierze, o ojczyźnie i narodzie, o społe
czeństwie i rządzie, o człowieku i jego
duszy, o jego życiu, młodości, starości,
śmierci, o kobiecie i małżeństwie, o żoł
nierzu, wojnie i pokoju, o literaturze i
sztuce i t. p. Ułatwia to czytelnikowi ro
zejrzenie się w olbrzymim materjale sentencyj, aforyzmów, przysłów, powiedzeń
ciekawych i filozoficznych rozważań, któ
re autor „Bez dogmatu" tak hojnie roz
rzucił wśród swoich arcydzieł, dając do
wód, że był nie tylko świetnym pisarzemmalarzem, ale także głębokim myślicie
lem. Pracę prof. Kucharskiego, gruntow
ną i szczegółową, a świadczącą o umiło
waniu twórcy ,,Quo vadis", przyjmie przy
chylnie każdy badacz twórczego talentu
Sienkiewicza. Lecz i mówca, kaznodzieja,
nauczyciel znajdzie w niej bez trudu du
żo sentencyj aktualnych. Każdy zresztą
czytelnik zapełni odczytywaniem posz
czególnych rozdziałów niejedną godzinę
wypoczynku przyjemnie a nie bez pożyt
ku. Dobrze zatem zrobiło wydawnictwo
„Ossolineum", publikując „Myśli" autora
„Trylogji" i dając im — jak zwykle —
staranną szatę zewnętrzną.

SCENH POLSKH

organ Związku Artystów Scen Polskich
Ukazał się bogato ilustrowany zeszyt
drugi r. b. i zawiera źródłową pracę
prof. dr. Giovanni Bacha „Teatr dell’arte
we
Włoszech", wyczerpującą kronikę,
Filozofia, psychologj a
bibljografję i materjały teatralne za
kwartał I b. r.
Prace Psychologiczne pod redakcją
prof. dr. J. Joteyko. Piotr Zygmunt Dą Skład główny w księgarni Gebethnera
browski. Punktowanie jako metoda bada
i Wolffa.
nia zmęczenia umysłowego. Z 36 rysunka
mi w tekście. Lwów, Książnica - Atlas,
1925; str. 126 i 2nl. Zł. 4.— Zasadniczy
problemat higjeny nauczania, jakim jest
zmęczenie, znajduje dzięki niniejszej pra
cy dokładne oświetlenie. Jako podstawę
swych badań autor wysuwa trzy założe
RZECZ O STOSUNKU SŁOWACKIEGO DO MICKIEWICZA
nia: „1. Stopn:owi zmęczenia lub jego
NAPISAŁ PROF. DR. M A N F R E D KRIDL
brakowi odpowiada stopień aktywności
ZŁ. J4.— NA PA PIERZE CZERPANyM ZŁ. 20.—
woli. 2. Wyrazem aktywności woli jest
każda czynność psychofizyczna. Cechy
zmęczenia, występujące w niej, świadczą
o osłabieniu aktywności woli. Osłabienie
Cz. I. Od trzeciego rozbioru do wvstqpienia Mickiewicza (1795 — 1822) — 4.50
to zostało wywołane przez samą czynCz. 11. Od wystąpienia Mickiewicza do powstania listopadowego (1822—1830) — 4.50
nośł lub poprzednie czynności czy prze
życia. 3. Punktowanie jest czynnością
NAPISAŁ PROF. DR. MANFRED KRIDL
psychofizyczną".

ANTAGONIZM WIESZCZÓW
LITERATURA POLSKA W XIX WIEKU

Prawo, nauki społeczne
Dr. Kazimierz Petyniak - Sanecki. Te
chnika handlu światowego. System nauki
o handlu międzynarodowym. Część ogól
na. Lwów, Książnica - Atlas, 1925; str,
XII i 356. Zł. 12.— Praca obejmuje dwie
części, z których druga zawierać będzie
część szczegółową. Książka jest podręcz
nikiem i informatorem o handlu między
narodowym, przyczem w pierwszej czę

OBIAD

CZWARTKOWY

OBRAZ LITERACKI
LUDWIKA BERNACKIEGO i TADEUSZA CZAPELSKIEGO
WYDANIE WYTWORNE z 14 PORTRETAMI
nakład 350 numerowanych egz.
CENA ZŁ. 25.—
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